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กรุงเทพมหานคร  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
จดังานกตญัตุาแดพระสงัฆราชยอรช ยอด พมิพสิาร
ประธานสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ซึง่รบัผดิชอบ
งานดานสื่อมวลชนรวมระยะเวลา 32 ป และตอนรับ
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยคนใหม โดยมี
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกองทุนสิ่งพิมพคาทอลิกสรางสรรค
คณะกรรมการตัดสินรางวัลสื่อมวลชนดีเดน จาก
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  และมหาวทิยาลยัเซนตจอหน
คณะกรรมการการแปลและบัญญัติศัพท  รวมทั้งผูที่
เคยรวมทำงานกับสื่อมวลชนทั้งในอดีตและปจจุบัน
เขารวมงาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ ค.ศ. 2010 ที่
โรงแรมอโนมา

อาจารยสิขเรศ ศิรากานต บรรยายพิเศษ “New
Media”

จากนัน้พระคณุเจายอด พมิพสิาร มอบโลขอบคณุ
ภราดาอานันท ปรีชาวุฒิ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ผูสนับสนุนการประชุมสื่อมวลชนสากล (SIGNIS
World Congress 2009)  ทีเ่ชยีงใหม

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย กลาวขอบพระคุณพระคุณเจา
ยอด  พิมพิสาร และกลาวตอนรับพระคุณเจาประธาน
ศรีดารุณศีล

“ตลอดเวลาชีวิตสงฆ 52 ปของพระคุณเจายอด
พมิพสิาร  และตลอดเวลาชวีติพระสงัฆราช 34 ป และ
มีชีวิตถึงวันนี้ 78 ป เปนชีวิตที่ไดรับใชพระเปนเจา
อยางเต็มที่  ตอเนื่อง และเปนประจักษชัดสำหรับ
พระศาสนจกัรในประเทศไทยและระดับสากล

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  ไดเริ่มตน
เปนแผนกงานของสภาพระสั งฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ตัง้แต ค.ศ. 1968 มีพระคณุเจาอาแลง
วงังาแวร  เปนผรูบัผดิชอบคนแรก และเมือ่พระคณุเจา
ไดอภเิษกเปนพระสงัฆราช ค.ศ. 1975 กไ็ดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
เปนตนมา เปนการตองานและเรยีกไดวาเปนการตอยอด
งานสื่อมวลชนใหเจริญกาวหนา รับใชพระศาสนจักร
อยางกวางขวางเปนตนมา

พระคณุเจาไดรบัหนาทีใ่นประเทศไทย แลวยงัไดรบั
มอบหมายงานระดับทวีปเอเชียและเปนคณะกรรมการ
สมณสภาสือ่สารสงัคม สำนกัวาตกินั

พระคุณเจาเคยอางถึงคำพูดของนักบุญอัลฟอนโซ
ผูตั้งคณะพระมหาไถวา “ขาพเจาจะไมปลอยใหเวลา
เสยีเปลาแมสกัวนิาทหีนึง่โดยไมไดทำความดอีะไร”

พระคุณเจามีภารกิจและงานมากมายพรอมทั้ง
บคุลกิทีส่งางาม  น้ำใจทีเ่ปดกวางทีจ่ะรบัใชพระศาสนจกัร
และรับใชสังคมทั่วไป ทำใหหลายประเทศมั่นใจ
ใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับสากล
โดยมพีระคณุเจาเปนผนูำ  กดปมุไฟเขยีวให  มผีรูวมงาน
ทีส่ำคญัคอือาจารยชยัณรงค  มนเทยีรวเิชยีรฉาย  รวมกบั
คณะกรรมการตางๆ และพี่นองจำนวนมากที่มีน้ำใจ
รวมสนับสนุนเต็มที่ ทำใหทุกอยางเปนไปดวยความ
เรียบรอย

ในโอกาสเดยีวกนันีข้อตอนรบัพระคณุเจาประธาน

“รบั - สง” (ตอจากหนา 1)

ศรดีารณุศลี  ประธานสือ่มวลชนคาทอลกิฯ สบืตอจาก
พระคุณเจายอด  และพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ  ตดิธรุะดวนไมสามารถมารวมงาน
ในวันนี้ได พระคุณเจาไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ในสมณสภาสื่อสารสังคมของสำนักวาติกัน ซึ่งถือวา
เปนองคกรสงูสดุของพระศาสนจกัรดานสือ่สารมวลชน
พระคุณเจายอดและอาจารยชัยณรงคไดเปนกรรมการ
อยแูลวซึง่ในระดบัสากลมเีพยีงไมกีค่น แตจากประเทศไทย
เรามถีงึ 2 ทานถอืวาเปนโอกาสพเิศษสำหรบัประเทศไทย
ทีเดียว

พระคุณเจาประธานเปนผูหนึ่งที่สนใจและไดใช
สื่อมวลชนอยู ในชีวิตและหนาที่การงานอยูแลว
โดยเฉพาะทุกวันนี้ตองบอกวา แลกซีโอ ดีวีนา ที่
พระคณุเจาไดเคยเลาวาเคยเขามารับการฝกอบรมเรื่อง
ผูนำกับการใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนคาทอลิกฯ และ
ผานไปเกอืบ 20 ป จงึไดมโีอกาสใชจรงิๆ เมือ่เกดิสนึามิ

ขอถือโอกาสนี้รวมแสดงความยินดีกับอาจารย
ชยัณรงค  มนเทยีรวเิชยีรฉาย  ซึง่ไดรบัรางวลั “นกัสือ่สาร
มวลชนดีเดนสากล” (SIGNIS Achievement Award)
เมื่อปที่แลวในโอกาสประชุมซิกนิสเวิลดคองเกรส
ที่เชียงใหมซึ่งมีผูไดรับเพียง 3 ทานเทานั้น   อาจารย
เปนบุคคลที่คนทั่วไปรับรูและชื่นชมในภารกิจมากมาย
ทีอ่าจารยไดรบัและทำดวยความตัง้ใจอนัดงีาม  อาจารย
ไดทำงานดานสือ่มวลชนมากวา 40 ป และในงานสือ่มวลชน
คาทอลกิฯ เองพรอมกบัพระคณุเจายอด ตลอดระยะเวลา
ยาวนานทีผ่านมา อาจารยไดทมุเททำงานอยางดยีิง่ทำให
ประเทศไทยเปนทีร่จูกัในดานดีๆ  ไปทัว่โลก  ระดบัเอเชยี
และในประเทศไทย ซึง่ถอืไดวาอาจารยเปนภาพลักษณ
แกพระศาสนจักรคาทอลิกและแกประเทศไทยดวย

อาจารยเปนนักสื่อสารมวลชนตนแบบที่ชัดเจน
เปนนกัพดู  นกับรรยาย  ทีน่าสนใจตดิตามและมมีมุมอง
แงคดิใหมๆ  มเีรือ่งราวทีน่าสนใจประกอบการพดูเสมอ
มวีธิพีดูทีเ่ขาใจงายสำหรบัผฟูงทกุระดบั ขอถอืโอกาสนี้
รวมแสดงความยินดีและขอบคุณอาจารยดวย”

อาจารยชยัณรงค  มนเทยีรวเิชยีรฉาย กลาวขอบคณุ
“ขอบคุณพระเจาสำหรับ  30  ปที่ผมเปนเครื่องมือ
รับใชพระในสื่อมวลชนคาทอลิกฯ พระคุณเจายอด
ไดขอใหผมมาอยูในสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
เพราะวาปนั้นประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม
สือ่มวลชนคาทอลกิของเอเชยี เปนครัง้แรกทีม่าประชมุ
ทีป่ระเทศไทยทำใหผมมโีอกาสไดรบัใชพระศาสนจกัร
ในประเทศไทยในชวงนัน้นบัมาจนถงึวนันี ้30 ป ถอืวา

เปนหนึ่งเจเนเรชั่น หนึ่งชั่วอายุคน และเราก็ทราบ
อยูเสมอวาในแตละชั่วอายุคนจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทีใ่หมๆ ”

พระคณุเจาประธาน  ศรดีารณุศลี กลาววา “ตอนที่
พอไปประชุมเรื่องสื่อมวลชนที่บาหลี พระคุณเจา
เคลาดิโอ เชลลี ประธานสมณสภาสื่อสารสังคม
สำนักวาติกัน  เลาถึงชายคนหนึ่งมีลาตัวหนึ่งและ
ก็มีพิณอันหนึ่ง เขาเดินทางไปอเมริกาใตเลนดนตรี
เพื่อหาเงิน แลวก็เดินทางไปเรื่อยๆ อยูมาวันหนึ่ง
มีคนมาขโมยลาและพิณของเขาไป ชายคนนี้เศรามาก
ทีเ่ครือ่งมอืทำมาหากนิหายไป มคีนถามวาจะทำอยางไร
เวลานี้ลาก็ไมมี พิณก็ไมมี เสียใจไหม? เขาตอบวา
ไมเสยีใจ เขาเอาลาเอาพณิของผมไป แตเขาไมสามารถ
เอาดนตรีในหัวใจผมไปได ผมมีดนตรีแมไมมีลา
ไมมพีณิแตผมมดีนตรใีนหวัใจ”

แลวพระคุณเจาเชลลีสรุปวานี่คือสื่อมวลชน
“คุณมีดนตรีอะไรในหัวใจและที่สำคัญคือคุณมี
หรือเปลา” บางทีเราอาจจะเปนหวงเปนใยเรื่องของ
เครื่องมือแตวาจิตใจหรือเนื้อหาที่เราจะตองสื่อออกไป
เปนเรื่องที่สำคัญอยางยิ่ง

ขอถอืโอกาสนีข้อบคณุพระคณุเจายอดเปนอยางมาก
พระคุณเจามีความสุขุม มีความรักใหกับสื่อ ผมจะ
เลียนแบบพระคุณเจาในเรื่องนี้และเชื่อวาพระคุณเจา
ยังเปนพระคุณเจากิตติคุณของพวกเราตอไปในเรื่อง
ของสื่อมวลชน พวกเราจะรวมมือกันผนึกกำลังและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหสื่อมวลชนคาทอลิกฯ มี
บทบาทสำคญัในสงัคมจรงิๆ”

พระคณุเจายอด พมิพสิาร กลาววา “พอไดรบัหนาที่
ในสื่อมวลชนนี้ถึง 32 ป เวลานี้ก็ยังแปลกใจตัวเอง
วาทำไมนานขนาดนี้ พระคุณเจาประธานถามพอวา
มอีะไรอยใูนหวัใจ ไมมอีะไรมาก  สวนมากแลวเราอาศยั
เจาหนาที่และคณะกรรมการ ซึ่งเวลาประชุมกัน ไมใช
วาเปนประธานของสือ่มวลชนแลวช้ีบอกใหทำโนนทำนี่
เราปรกึษา เราคยุกนั  ความสำเรจ็ทัง้หลายไมไดเกดิขึน้
เพราะความสามารถของตัวเองแต เพราะบรรดา
คณะกรรมการที่อุทิศชีวิตจิตใจและก็เจาหนาที่ของ
สือ่มวลชนดวย

ขอใหเราสวดภาวนาใหแกกนั และสิง่ดีๆ  ทัง้หลาย
ที่เราไดรับมามอบใหแกกันขอใหเปนสิ่งที่ชวยใหเรา
เปนกำลังใจแกกันดวยวิธีตางๆ ขอคำภาวนาเพื่องาน
ของสือ่มวลชนในพระศาสนจกัรโดยเฉพาะในประเทศไทย
ใหเจริญกาวหนาตลอดไป”
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ซึ่งเปนผูแทนขององคกรฆราวาสแพรธรรม 25 แหง
ไดมาประชุมที่ศูนยคณะพระมหาไถ พัทยา โดยมี
ถอยแถลงของการประชุมดังนี้
การประชุม

เราไดรับการตอนรับและการอวยพรจากสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ดวยความชื่นชมยินดี
พระองคตรัสวาองคกรฆราวาสแพรธรรมของเรา
เปนเหมือน “การเสด็จอยางรีบเรงของพระจิตเจาลงมา
ในพระศาสนจกัรและในสงัคมรวมสมยั”  คำพดูดงักลาว
ทำใหเราเกดิความรอนรนขึน้มาใหมในพนัธกจิแหงการ
ประกาศพระวรสารของเราในเอเชีย  เชนเดียวกัน
เราไดรับสารที่สรางแรงบันดาลใจจากพระคารดินัล
สตานิสเลา ไรลโค สมณมนตรีแหงสมณสภาฆราวาส
และพระอคัรสงัฆราชซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ เอกอคัร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย  ซึ่งแสดงความ
หวงใยตอพระศาสนจักรสากลในเรื่องของการอภิบาล
อกีทัง้สงกำลงัใจมาใหกบัองคกรของเราดวย  คำปราศรยั
ของพระอัครสังฆราชโธมัส เมนัมปารัมปล ประธาน
FABC-OE ใหกำลังใจและทาทายพวกเราทุกคน
ใหทำพนัธกจิดวยการเสวนาอยางลกึซึง้  การแบงปนกนั
ตลอด 3 วัน การสวดภาวนาและมิตรภาพเปดโอกาส
ใหเราไดปรกึษาหารอืกนัเกีย่วกบัวสิยัทศันและพนัธกจิ
ขององคกรฆราวาสแพรธรรมของเรา รวมถึงทิศทาง
ในอนาคตในทวปีทีก่วางใหญไพศาลนี้
วสิยัทศัน

เราไตรตรองกนัถงึความเปนเอกลกัษณและพนัธกจิ
แหงองคกรของเราโดยเนนถงึเอเชยี องคกรของเราเปนที่
ยอมรบัวาเปนพระพรแทจรงิของพระเจาเพือ่การประกาศ
พระวรสารแนวใหมและเพือ่เปนการรือ้ฟนชวีติครสิตชน
ในยคุรวมสมยัของเรา ความคดิรเิริม่ของฆราวาสพรอมกบั
ความรวมมอืของพระสงฆและนกับวชเปนทีย่อมรบัและ
ไดรบัการสนบัสนนุวาเปน “สมาพนัธเอกชนของครสิตชน
ฆราวาส” จากพระศาสนจกัร อาศยัความคดิสรางสรรค
รอนรนในงานแพรธรรมและดวยความสามารถทีไ่ดรบั
แรงบนัดาลใจจากพระจติในการสรางบคุลากรฆราวาส
ซึ่งยิ่งวันดูจะยิ่งตระหนักถึงกระแสเรียกพิเศษของตน
ในชุมชนของพระศาสนจักร “เปนไปไมไดที่จะคิดถึง
ชีวิตของพระศาสนจักรในยุคนี้โดยไมรวมเอาพระพร
ของพระเจาเหลานี้ไวในพระศาสนจักร”

หากจะประมวลการประกาศพระวรสารขององคกร
เหลานี้ในพระศาสนจักรทองถิ่นในจิตตารมณแหง
การเสวนาแบบตอเนื่องกับประชาคมและวัฒนธรรม
ตางๆ ของเอเชยีกนัแลว ตองถอืวาเปนความจำเปนเรงดวน
เรารูสึกชื่นชมผลงานตลอดเวลา 40 ปของสหพันธ
พระสังฆราชแหงเอเชียที่เห็นการณไกลและทำการ
ไตรตรองเกีย่วกบัพนัธกจิแหงการแพรธรรมและวธิกีาร
แพรธรรม การทาทายถูกยกมาใหกับองคกรเหลานี้
ใหเอาชนะความโนมเอียงที่รังแตจะมุงประสบการณ
แบบคริสตชนและรีรอที่จะใหความรวมมือกับองคกร
ของพระศาสนจกัรอืน่ๆ รวมทัง้พระศาสนจกัรทองถิน่ดวย
เราเห็นวามีความจำเปนที่จะตองรวมมือกัน รวมทั้ง
สรรพกำลังและความพยายามของพระศาสนจักรใน
เอเชียเพื่อที่จะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการ
สรางความสมัพนัธกนัใหลกึซึง้ กระตนุใหมกีารรวมมอื

กันมากขึ้น อีกทั้งใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย
แรงปรารถนาที่จะทำการประกาศพระวรสารเห็นได
อยางชัดเจนตลอดเวลาแหงการประชุม ซึ่งสิ่งนี้จะเปน
แรงบันดาลใจของเราตลอดไป
พันธกิจ

เพือ่ทีจ่ะฟนฟสูงัคมดวยขาวดแีหงพระวรสารองคกร
ฆราวาสตางๆ ตองรักษาความรอนรนใหคงไวในการ
ประกาศขาวดีของพระคริสตเจาใหแกประชาคมเอเชีย
โดยทัว่ไปแลวชาวเอเชยีมองหาความล้ำลกึ  ดงันัน้ความ
พยายามในการแพรธรรมในแดนดนิของเราตองกระทำ
ดวยความรูสึกไวและทำโดยไมมีการขมขู  เราเพิ่งจะ
เขาใจดีถึงความสำคัญของการใสใจตอชีวิตและ
วัฒนธรรมของประชาคม  เชนเดียวกับนักบุญเปาโล
ธรรมทูตตองทำงานพรอมกับการสวดภาวนาอยาง
เขมขน ตองทำงานอยางรบีเรงไมรจูกัคำวาเหนด็เหนือ่ย
ตองมีความคิดสรางสรรค พรอมทั้งใสใจใหมากกับ
ประโยชนและความตองการของประชาชน

ชีวิตธรรมทูตฆราวาสไดรับความสนใจพิเศษ
ตลอดเวลาในชวงทีม่กีารประชมุ รปูแบบของกระแสเรยีก
ธรรมทูตฆราวาสที่กำลังเกิดขึ้นและการทาทายตางๆ
ไดรบัความสนใจเปนพเิศษ  ทีแ่ตกตางไปจากกระแสเรยีก
โดยทั่วไปของฆราวาสไดแกการที่ธรรมทูตฆราวาส
พบกับกระแสเรียกพิเศษที่จัดเวลาสวนหนึ่งของชีวิต
ใหกบังานแพรธรรมแลวใชพระพรพเิศษของตนในองคกร
ที่ตนสังกัด การจัดใหมีการอบรมฝายจิตแบบองครวม
สำหรับสมาชิกแตละทานขององคกรเพื่อพันธกิจ
ในเอเชยีเปนสิง่สำคญัทีส่ดุ

การยอมรับและการสงเสริมรูปแบบกระแสเรียก
ฆราวาสที่กำลังเกิดขึ้นใหมเหลานี้โดยเฉพาะในระดับ
ทองถิ่นเปนความจำเปนอยางแทจริง  เราตางพากัน
ตระหนกัดถีงึความเรงดวนทีจ่ะตองทำใหพระศาสนจกัร
ในวงกวางเขาใจเกี่ยวกับประเด็นนี้รวมถึงการทาทาย
ตางๆ ทีก่ำลงัเกดิขึน้อยางรวดเรว็และมคีวามซบัซอนใน
สงัคมเอเชยี การคนหารปูแบในการตอบสนองทีส่รางสรรค
และแบบใหมๆ ตอความจริงเหลานี้จะเปดตาของคน
จำนวนมากในพระศาสนจักรใหเห็นถึงความเหมาะสม
ขององคกรของพระศาสนจกัรทีก่ำลงัเกดิขึน้ใหมเหลานี้
สิ่งที่ตองทำตอไปในอนาคต

เรามั่นใจวาการชุมนุมครั้งแรกขององคกรฆราวาส
แพรธรรมในเอเชยีมสีตูรสำเรจ็รวมถงึเกดิกระบวนการ
แพรธรรมใหมๆ  รปูแบบของการรวมมอื และความคดิ
รเิริม่ใหมๆ  ในการแพรธรรมดวย

 เรานอมรับคำแนะนำและการใหกำลังใจ
ของบรรดาผูอภิบาลและตั้งใจที่จะเปนพลังในการ
ทำงานในฐานะทีเ่ปนสวนหนึง่ของครอบครวัคาทอลกิ

 เราทีเ่ปนผนูำและเปนผแูทนขององคกรคาทอลกิ
ทีม่ารวมประชมุในครัง้นี ้ตระหนกัดถีงึความชืน่ชมยนิดี
และผลของการใหกำลังใจและใหความรวมมือซึ่งกัน
และกันในชีวิตประจำวันขององคกรและในงาน
แพรธรรมตามสถานทีต่างๆ ของเรา

 เราตางทราบดถีงึความจำเปนทีจ่ะตองรวมเดนิทาง
ไปกับผูอื่นซึ่งไดรับการเรียกเฉกเชนเราใหประกอบ
พันธกิจในรูปแบบใหมสำหรับงานแพรธรรมรวมสมัย
ในเอเชยี  การสวดภาวนาใหแกกนัและกนั การไปเยีย่ม
หาสกูนัในชวงทีม่โีครงการสำคญั การแบงปนทรพัยากร
ในรปูแบบวตัถปุจจยัและบคุลากร รวมถงึการตัง้เครอืขาย
ในเรือ่งของขาวสารถกูนำมาเสนอใหเปนความคดิรเิริม่
ทีจ่ะตองตดิตามกนัตอไป

 เรายังมีความคิดริ เริ่มที่จะจัดตั้งความเปน
ภราดรภาพขององคกรแพรธรรมตางๆ ในเอเชียเพื่อ
ความรวมมือและสรางความเขมแข็งใหแกกันและกัน
เพื่อผนึกกำลังของเราในการประกาศพระวรสารใน
ทวปีและเพือ่สงเสรมิความสมัพนัธหนึง่เดยีวกนัของเรา

 เราเดนิทางไปขางหนาโดยถอืตามพระดำรสัของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 วาเราไดรับ
การเรียกใหเปนผูเลนบทบาทของผูบุกเบิก ซึ่งตอง
ขอบคุณตอ “แรงกระตุนที่จะทำงานธรรมทูตอยาง
เขมแข็งซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่
จะถายทอดประสบการณประเสริฐแหงการที่ไดสัมผัส
กับพระคริสตเจาตอไปยังผูอื่น มันเปนประสบการณ
ที่เรามีความรูสึกและใชในการดำเนินชีวิตดุจคำตอบ
แตประการเดียวตอความกระหายลนพนของหัวใจ
สำหรบัความจรงิและความสขุ”

ผูแทนคนไทยที่เขาประชุม

สำหรบัทานทีป่ระสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสงธนาณตั ิสัง่จายในนาม
“ซสิเตอรศรนิทพิย กจิสวสัดิ”์ ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีชอง
นนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120 เชค็สัง่จาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขา
บญัชอีอมทรพัย ชือ่บญัช ี“กองทนุการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขา
เซนตหลยุส    เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เ มื่ อท านส ง เ งิ น แล ว ก รุณ าแจ ง ให เ ร าทร าบด ว ย
ทางโทรสาร   0-2681-5401 เพื่อจะไดจัดสงใบเสร็จรับเงินใหทาน
ดวยความขอบพระคณุ

ทำบุญกองทุนเพื่อระลึกถึงวิญญาณ
ลกูา โสภณ ทรพัยเจรญิ
ครบรอบ 10 ป ทีจ่ากไป 10,000 บาท
ทำบญุกองทนุ เพือ่อทุศิแด
โยเซฟ ฮัว่เมง มารอีา แพรศรี 2,000 บาท
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เตรียมทิศทางงานอภิบาลฯ 2010-2015

ทมีสือ่มวลชนคาทอลกิฯ สมัภาษณ
จารวุรรณ  ศรวีรกลุ ถอดเทปและเรยีบเรยีง

ทุกครั้งที่พระเจาทรงเนรมิตสรางสรรพสิ่งพระเจา
ทรงเหน็วาด ี   และมนษุยคอืสิง่สรางที่พระองคทรงรกั
และสนพระทัยเปนพิเศษ  วิถีเชิงบวกเปนหลักการที่
สนบัสนนุการพฒันามนษุยไดอยางดเียีย่ม การกระทำทีด่ี
มาจากคำพดูทีด่ ี คำพดูทีด่มีาจากความคดิทีด่ ี ความคดิ
จึงเปนบอเกิดของทุกสิ่งตรงกันขามหากความคิดไมดี
กส็งผลใหพดูไมดแีละกระทำไมดดีวย  ดงัทีพ่ระเยซเูจา
ทรงตรสัวา “ไมมสีิง่ใดเลยจากภายนอกมนษุยทำใหเขา
มีมลทินไดแตสิ่ งที่ออกมาจากภายในของมนุษย
นั้นแหละทำใหเขามีมลทิน” (มก  7:15)  ขอนำ
บทสัมภาษณคณะกรรมการเตรียมประชุม รวมทั้ง
ผูเขารวมสมัมนาดวย เมือ่วนัที ่ 6-9 ตลุาคม ค.ศ. 2009
ณ บานผหูวาน นครปฐม

ขอนำขอคิด มุมมองที่หลากหลาย มาแบงปนเพื่อ
เตรยีมสำหรบัประชมุใหญทีจ่ะจดัขึน้ในเดอืนเมษายน

ภราด าทิ นรั ตน
คมกฤส ผูอำนวยการ
สำนักนโยบายสภา
พระสงัฆราชคาทอลกิ
แหงประเทศไทย ซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบการ
ประเมิน และเตรียม
ยกรางสำหรบัทศิทางฯ

อีก 5 ปขางหนา ผูไดพยายามศึกษาหาวิธีการประเมนิ
ใหเหมาะสม หลังจากไดแสวงหามาหลายวิธี ก็เห็นวา
วิถีเชิงบวก (Appreciative Inquiry) นาจะเปนวิธีการ
ทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบัเวลานี ้และกวาจะไดจดัประชมุครัง้
นี ้กม็กีารเตรยีมการมานานนบัปแลว

“เมือ่ 10 ปทีผ่านมาคดิวาหลายคนคงยนิดทีีม่ ี“ทศิทาง
งานอภิบาลฯ” ที่ชัดเจนพอสมควร แตละสังฆมณฑล
กน็ำไปขยายผล และสานตอไป ไดวางแผนใหชดัเจนขึน้
โดยยึดแผนแมบทเปนตัวตั้ง หลังจากนั้นผมเห็นวา
จำเปนตองตดิตาม หลงัจาก 2 ป เรากม็าทบทวนดเูหน็วา
หลักการที่มีดีย้ำที่จะเดินตอ ดำเนินไปได 5 ป สังเกต
เห็นวาการประสานงานอาจมีบางอยางที่ขรุขระเปนตน
เรือ่งของโครงสรางของการแบงงาน  พอมาถงึ ค.ศ. 2007
เรากไ็ดเริม่เตรยีมประเมนิวาแผนทีท่ำ เปนไปไดมากนอย
เพยีงไร ความรวมมอืและหลายสิง่หลายอยาง  ทัว่ๆ ไป
เห็นวาการใหความสัมพันธสูง แตในเชิงปฏิบัติอาจ
ตดิขดัในแงวธิกีารของตวัเอง การทีม่งุสวูสิยัทศันเดยีวกนั
บางทีมีจุดออนบาง ทิศทางฯ ตอไปจึงตองสานตอ
การตอยอดการเตรียมที่จะสานตอแผนฯ เดิม สิ่งที่ตอง
มาดคูอืจะเอาเปน 5 ป หรอื 10 ป ด ีบางคนคดิวาการวางแผน
ตองมองการณไกล 20 ปดวยซ้ำ  เปนเรื่องของมุมมอง
แตคิดวาใกลที่สุดอยางนอย 5 ป พยายามดูวาสิ่งไหน
ทีต่องเสรมิ ทำใหเดนชดั  มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เราจงึ

แสวงหาวธิกีารทีจ่ะมาชวย
สุดทายไดตัดสินใจเลือกวิธีการอยางหนึ่งมอง

ในเชงิบวกมากขึน้  ขอเรยีกวธิทีีเ่ราเรยีกกนัเองวา  “วถิี
เชิงบวก”  เปนเรื่องของชีวิตที่เนนสิ่งที่ดีงาม  สำคัญ
สิง่ทีเ่ราม ีสิง่ทีท่ำใหมชีวีติ  มพีลงัมาใชใหเตม็ที ่ดวยเหตนุี้
เราจงึแบงการเตรยีมออกเปน 2 ระยะ  ระยะทีห่นึง่จดัเปน
สัมมนาแบงเปน 2 ภาค หนึ่งภาคกลาง 6 สังฆมณฑล
มอีคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เปนหลกั และ 4  สงัฆมณฑล
ทางอสีาน มอีคัรสงัฆมณฑลทาแรฯ เปนหลกั

“วถิเีชงิบวก” มเีปนขัน้ไปตัง้แตคนหาสิง่ทีด่ใีนวดั
ของเรา หลังจากนั้นก็จะกาวไปสูสานฝน เมื่อมีสิ่งดี
เปนจรงิ เราจะตองทำอะไรตอ  เราอยากจะไดอะไรโดยใช
ทรัพยากรของเรา  จากนั้นขั้นที่ 3 ออกแบบเรียก
สรรคสราง  ออกแบบมงุสจูดุไหน

ระหวางสมัมนามบีคุคลมารวม 120 กวาทาน ฉะนัน้
เราแบงเปนกลุมยอยตามสังฆมณฑลหรือกลุมที่ทำงาน
ในสภาพระสงัฆราชฯ เรากแ็บงออกเปนฝาย  มกีลมุนกับวช
กลุมองคกรฆราวาส  ดำเนินตามกระบวนการนี้คือไป
แสวงหา สานฝน สรรคสราง ออกมาเปนขอเสนอ
เมื่อมาถึงระดับที่ 3 เราเรียก เปาประสงค ที่เราใจวา
จะเอาสิ่งที่กำหนดไดเขียนออกมา  เชิญชวนคน
ใหปรารถนาเขามารวมกระบวนการ

การสมัมนาแบงเปน 2 สวน เปนการเตรยีมทัง้ 2 ภาค
โดยใชเนือ้หาตามกระบวนการวถิีเชงิบวก  จบลงในขัน้
การเตรียมเสนอของแตละสังฆมณฑล  หลังจากนั้น
มสีมชัชาหรอืการประชมุใหญระดบัสภาพระสงัฆราชฯ
ทีจ่ะมขีึน้เดอืนเมษายน    จะเชญิทัง้ภาคตะวนัออกและ
ภาคกลางมารวมสิ่งที่คาดหวังคือจะนำผลจากการ
สัมมนาเขามาเปนจุดเริ่มของการที่จะมาสานตอใหเปน
ภาพรวมของสภาพระสังฆราชฯ เปนแผนงานเชิง
นโยบายเดียว  แตละสังฆมณฑลจะมีแผนงานของตน
สวนหนึง่ และของสภาฯ กจ็ะมอีกีสวนหนึง่

นอกจากขอเสนอที่ไดมาจากทั้ง 2 ภาคแลว จะมี
อกีสวนใชพจิารณาประกอบการประชมุสมชัชาดวย  คอื
ขอมูลเชิงวิจัยวาหลักการที่ใชป ค.ศ. 2000 ยังใชได
เหมาะสมไหม เดือนตุลาคม-มกราคม  เราจะขอความ
รวมมอืในระดบัของผใูหญ  อกีสวนกำลงัคาดการณวา
จะศึกษาความเห็นของคริสตชนทั่วไป  โดยสุม
บางตวัอยางขึน้มา  ไดรบัความชวยเหลอืจาก “เอแบคโพล”
ออกแบบสำรวจ ขอมลูที ่ 2 เรามอีนกุรรมการอกีชดุหนึง่
ศึกษาดูความตองการตั้งแตระดับพระศาสนจักรสากล
เอเชียและประเทศไทย  ศึกษาสภาพสังคมปจจุบัน
โดยทัว่ๆ ไป  ในประเทศของเรามคีวามคาดหวงัอะไรบาง
ขอมูลทั้งหมดมาผนวกโดยมีคณะกรรมการชุดที่ 3
ยกราง  เอาทั้งหมดมาประเมินและทำเปนเอกสาร
เตรียมประชุม “เวิรคกิ้งเปเปอร” (working papers)
นีเ่ปนสิง่ทีจ่ะนำมาพจิารณาตอไป

พระคุณเจาเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  ประมุข
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดใหความเหน็ตอการประชมุ
ครัง้นีว้า ในป ค.ศ. 2000  สภาพระสงัฆราชฯ ไดเปดประชมุ
ใหญทำนองนี้ เวลานั้นอาจเรียกสมัชชาหรือไมสมัชชา
วากันไป เพื่อเปนการทบทวนแผนทิศทางซึ่งเคยทำมา
อยางนอย 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งที่เหมือนจะเปนทางการ
เปนรปูเปนรางชดัเจนคอื เมือ่ ค.ศ. 1998  จากนัน้ประมาณ
10 กวาปก็ไมมีโอกาสทำฉะนั้นกอนป ค.ศ. 2000

มโีอกาสเตรยีมและออกมาเปนรปูเปนรางแผนทศิทางฯ
2000-2010 ซึ่งมีทั้งวิสัยทัศนของเดิม มกีารปรบัคำนดิ
หนอย  หลกัการสำคญั 3 ประการ เขาเรยีกนโยบายปฏบิตัิ
12 ขอ รวมทัง้แผนภาคปฏบิตัติางๆ

หลงัจากผานมา 10 ป สถานการณตางๆ เปลีย่นมาก
สงัคมเปลีย่นพระศาสนจกัรกอ็าจมแีนวคดิเปลีย่นไปดวย
รวมทัง้พระสนัตะปาปากเ็ปลีย่นจากสมเดจ็พระสนัตะ-
ปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 เปนสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 มแีนวคดิจากองคใหมออกมาบางประการ
พระศาสนจกัรทองถิน่ในไทยคงตองนำสิง่ตาง  ๆมาทบทวน
ใหม เพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณสงัคมทีเ่ปลีย่นไป
ชวง 10 ปนี ้เพือ่สามารถสนองตอบตอพนัธกจิสากลใน
สงัคมอยางมผีลมากขึน้

คณะทำงานใชวิธีการเตรียมงานแบบเอไอ เขามา
เพือ่ชวยใหเกดิการมสีวนรวม   มองวถิเีชงิบวกไดประโยชน
ทัง้การประชมุครัง้นีแ้ละพระศาสนจกัรสวนรวม สวนตวัดวย
ทำใหคนมสีวนรวมชดัเจนมาก   มองในเชงิบวกมลีกัษณะ
ของการสรางสรรค   หลงัจากนีค้งจะมกีารประเมนิผล
การสมัมนาในครัง้นี ้  และตองรอของภาคทาแร-หนองแสง
ทัง้หมดจะมกีารผสมรวมกนัอกีครัง้หนึง่   แลวจะสงให
สมาชกิของสมชัชาทีจ่ะเขาเดอืนเมษายน   ทกุคนจะมโีอกาส
ไดอานแนวทางของพระศาสนจักรรวมทั้งสภาพ
ความเปนจรงิทีม่กีารวจิยัตางๆ ซึง่จะเปนประโยชนมาก

ในสวนของกรุงเทพฯ พยายามนำลงสูภาคปฏิบัติ
ไดทำหลายอยาง เชน ประชมุพระสงฆ  นกับวช  ผเูกีย่วของ
ตางๆ ค.ศ. 2005 ไดทบทวนกัน ถารวมไดจากฐาน
ที่สำคัญของพระศาสนจักรคือพระสงฆ  นักบวช
ฆราวาส โดยมีพระสังฆราชเปนประธานสภาสงฆ
ไดนำเสนอเปนการทบทวนและมองไปอกี 5 ป สดุทาย
พระคารดนิลัเปดสมชัชาสงัฆมณฑล ประกาศกฤษฎกีา
มีการลงสูภาคปฏิบัติตามแนวสภาพระสังฆราชฯ
เฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2010 ถามีอะไร
ที่เปลี่ยนแปลงใหมาศึกษารวมกันเพื่อทำใหเกิดผล
มากขึน้  เรยีกแผนอภบิาลของอคัรสงัฆมณฑล

พระสงฆ นักบวช คือพระศาสนจักร แนวทาง
ที่จะชวยไดคือวิถีใหมชุมชนวัด  กฤษฎีกาก็ไดพูดถึง
เรือ่งนี ้ ทีส่งัฆมณฑลนครสวรรคกพ็ดูไวอยางชดัเจนนัน่คอื
วิถีชุมชนวัด พระสงฆ นักบวช ฆราวาส เปนฐานของ
พระศาสนจกัร นัน่คอืครอบครวัทีอ่ยใูกลกนัรวมตวักนั
เพื่อทำใหไดรับการหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชนระหวาง
ทีไ่ปวดัแลว  มพีระวาจาเปนแกนกลาง สดุทายแบงปน
ความเชื่อประสบการณที่ไดรับจากพระวาจาเปนการ
หลอเลี้ยงกันและกัน เปนการประกาศสูคนอื่นดวย
เพราะกระแสตางๆ แรงมากแตละคนทวนกระแสไมไหว
แตถามีการรวมกัน จะชวยคริสตชนใหสามารถดำรง
ฐานะของตนเองได

(อานตอฉบบัหนา)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

 “แมวาทานทัง้หลายไมเชือ่เรา อยางนอยกจ็งเชือ่ในกจิการทีเ่ราทำนัน้เถดิ”
(ยอหน 10:38)

ความหยิง่จองหองเตม็รปูแบบความหยิง่จองหองเตม็รปูแบบ

มีเรื่องที่เขาเลาเกี่ยวกับชายหนุมที่มีความหยิ่งจองหองคนหนึ่ง ที่คิดวา
เขาทำทกุอยางถกูตองเสมอ เขาเปนคนฉลาดและมคีวามรอบร ูและไมเคยยบัยัง้
ตัวเองในการติผูที่กระทำอะไรผิด แมในเรื่องเล็กนอย คนรอบดานอยูกับเขา
ไดอยางไรกไ็มทราบ อยมูาวนัหนึง่เขาทำตวัเลยเถดิเกนิไปหนอย เพือ่นของเขา
คนหนึ่งอดทนตอไปไมได จึงกลาวกับเขาวา “คุณคิดวาคุณคงเปนคนที่ดีครบ
ทกุอยางละซ”ิ ชายหนมุผนูัน้ตอบวา “ฉนันีห่รอืทีด่คีรบทกุอยาง? มนัไมใชเชนนัน้ดอก
มอียคูรัง้หนึง่ทีฉ่นัคดิวาฉนัผดิพลาดไป แตอนัทีจ่รงิแลว ฉนัมไิดผดิเลย”

พระวรสารทั้งสี่ ชวยใหเราเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดของพระเยซูเจา
ในชวง 2-3 อาทิตย กอนที่พระองคจะสิ้นพระชนมและทรงกลับคืนพระชนม
เมื่อพระองคเขามาใกลกรุงเยรูซาเล็มเปนครั้งสุดทาย พระองคทรงกันแสง
เมื่อทรงคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนครนี้  พระองคคงจะทรงโศกเศรา
เมือ่ทรงระลกึลวงหนาถงึประชาชนในนครนีจ้ะปฏเิสธสิง่ดงีามทัง้หลาย ซึง่พระเจา
ทรงยื่นใหแกพวกเขา ในพระวรสารของนักบุญยอหน เราจะเห็นพระเยซูเจา
ทรงเผชิญหนากับผูนำชาวยิว เหตุผลของพระองคมิไดมีความหมายอะไร
สำหรับพวกเขาเลย พวกเขาไมสนใจเลย พวกเขาตั้งใจปดประตู ไมยอมรับ
สิ่งที่พวกเขาไดยินและไดเห็น เขาไมยอมรับวาเขาไดทำผิดไป พวกเขาไมมี
คำตอบใดๆ ที่จะมอบใหกับพระเยซูเจา นอกจากกอนหินที่ เขาขวางปา
ใสพระองค พวกเขาคิดวาวิธีที่จะเอาชนะการโตเถียงไดดีที่สุด ก็คือการกำจัด
คตูอสู

เราทราบดวีา บางคนเอาศาสนาทีเ่หลวไหลมาใชเพือ่เปนเกราะกำบงัความผดิ
ทีพ่วกเขาไดกระทำไป ตัง้แตการฆาฟนในพระนามของพระเจา จนถงึการทรยศ
ตอความไววางใจทีพ่วกเขาไดรบั ผทูีซ่ือ่สตัยพยายามรกัพระเจาและเพือ่นมนษุย
และไมหยิ่งจองหองเกินกวาที่จะยอมรับความผิดพลาดของพวกเขา

ขาแตพระเยซู เจา  เมื่อพวกลูกกระทำผิด
โปรดไดทรงชวยใหลกูยอมรบัวาลกูไดผดิพลาดไป
และเรยีนรจูากความผดิพลาดนัน้ ขอใหการกระทำ
เชนนี้ ชวยใหลูกไดรับการอภัยโทษจากพระองค
และใกลชดิกบัพระองคมากยิง่ขึน้ อาแมน

สงัคมแบบไหน
กวาหนวยงานรฐัจะรณรงคใหเดก็ใชสองคำพดูนี้
ก็แทบจะเลือนหายไปจากสังคมแลว
ทัง้คำ “ขอบคณุ” ทัง้คำ “ขอโทษ”
กใ็นเมือ่เนนวตัถเุปนสำคญั
ใจกค็อยๆ หมดความสำคญัไปโดยปรยิาย
พอเอาวตัถสุิง่ของเปนทีต่ัง้
เงนิกเ็ปนตวัแปรสำคญัขึน้มาโดยไมตัง้ใจ
อยากไดของก็ตองมีเงินเปนตัวกลาง
มเีงนิมากม็ขีองใหตดิมอืกลบัไป
ตางกับสมัยกอนที่มองกันดวยใจเปนหลัก
สิง่ของพชืผลมไีวแทนใจทีม่ตีอกนั
แบงกนัใชแบงกนักนิไมคดิมาก
แตพอใชเงินแทนใจ
ทุกอยางกลายเปนเรื่องความยุติธรรม
วากนัตามสทิธหินาทีท่ีม่เีงนิเปนตวักำหนด
มองกนักแ็คปรมิาณคณุภาพสิง่ของ
ถาสมน้ำสมเนือ้คมุคาเงนิกถ็อืถกูตองชอบธรรม
คำ “ขอบใจ” จงึดฟูมุเฟอยไรความหมาย
แมแตเรื่องของทาทีการกระทำตอกัน
ก็พลอยถูกมองอยูแคนั้น
ไมสนใจจะเลยไปถงึความรสูกึทีอ่ยเูบือ้งหลงั
คณุดมีาฉนัดตีอบคณุไมนอยไมมากกวากนั
คำ “ขอบใจ” จงึไมรจูะสอดแทรกเขาไปทีไ่หน...
แมแตคำ “ขอโทษ” กด็มูบีทบาทนอยลง
ในสงัคมทีเ่นนตนเองเปนหลกั
ฉนัคดิ ฉนัชอบ ฉนัเหน็วา ฉนัฟนธง
เมื่อผิดพลาดจึงไมคอยมองตนเปนเหตุ
แตจะมเีหตผุลโยนความผดิใหคนอืน่ไวกอน
พรอมกบัตรรกะซบัซอนเพือ่สนบัสนนุ
เลยมัน่ใจวาตนเองเปนฝายเสยีหายตลอด
แคไมโตตอบเอาคืนก็บุญนักหนาแลว
คำ “ขอโทษ” ทีเ่คยบงบอกพรอมจะ “ขอรบัโทษ”
สำหรับความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้น
จงึไมเคยอยใูนความคดิดวยซ้ำไป...
จงึไมแปลกทีค่วามสมัพนัธในสงัคมดจูะแยลง
เริม่ตัง้แตทาททีีม่ตีอกนันัน่แหละ
แตละความสมัพนัธจงึมแีคสองตวัแปรหลกั
ฉันจะไดประโยชนอะไรบางคือตัวแปรแรก
จะพดูจะคยุจะเจรจาจะตดิตอจะคบหากนั
หากไดอะไรก็ถือวาคุมคาไปหามาสู
หากนอกจากไมไดอะไรแลวยังตองเสียกับเสีย
ถอืเปนการเปลอืงตวัโดยใชเหตุ
ดีไมดีก็เปนการแกวงเทาหาเสี้ยน
ไมเสวนาไมคบหาไมทอดไมตรเีปนดทีีส่ดุ
ฉันจะเสียหายถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไมคือตัวแปรสอง
หากไมจำเปนก็ไมอยากของแวะดวย
ถึงจำเปนก็ตองคอยระแวดระแวงไวกอน
เผลอไผลแมนอยนิดก็คือหายนะ
ตางคนตางอยเูปนดทีีส่ดุ...
คำพดูสองคำ “ขอบใจ” “ขอโทษ” ดจูะเลก็นอย
แตเปนสองคำพดูทีเ่ปนตวักำหนดรปูแบบสงัคมผคูน
ใหเปนสงัคมมนษุยหรอืสงัคมหนุยนตทีม่เีลอืดเนือ้...อยางเดยีว



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่34 ฉบบัที ่12 ประจำวนัที ่21-27 มนีาคม 2010


ชือ่โครงการ “คณุพอทีเ่คารพ กบัภาพประทบัใจ”
จุดประสงค

1. เพือ่รวมฉลองปพระสงฆ และการมสีวนรวมจากบคุคลทัว่ไป
2. เพือ่สงเสรมิและเปนกำลงัใจแกพระสงฆกบัการปฏบิตัหินาทีส่งฆ
3. เพือ่เผยแผความดงีามของพระสงฆใหเปนทีร่บัรกูวางขวางยิง่ขึน้

หลักเกณฑการถายภาพ
1. เปนภาพทีป่ระทบัใจในพระสงฆ (บาทหลวง) ระหวางปฏบิตัหินาที่
2. เปนการถายแบบธรรมชาต ิปฏบิตัหินาทีจ่รงิ (ไมใชการจดัฉากเพือ่ถายภาพ)
3. ภาพที่สงมา ตองเปนภาพจากตนฉบับจริง (ไมมีการตกแตงใหม จากภาพ

ตนฉบบัจรงิ)
4. ตัง้ชือ่ภาพ วนัเวลา สถานที ่และรายละเอยีดของเหตกุารณดวย (ประมาณ

3-5 บรรทดั)
ขนาดภาพ

เปนภาพสีส่หีรอืขาวดำ ขนาดภาพ 10 นิว้ x 12 นิว้

รางวัลมูลคา
รางวลัที ่ 1 เปนเงนิ 10,000 บาท
รางวลัที ่ 2 เปนเงนิ   7,000 บาท
รางวลัที ่ 3 เปนเงนิ   5,000 บาท
รางวัลชมเชย เปนเงนิ   1,000 บาท (สามรางวลั)

กำหนดเวลาสง ตัง้แตวนัที ่1 มนีาคม ถงึ 31 พฤษภาคม 2010
ผรูบัผดิชอบ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆฯ และสื่อมวลชน

คาทอลิกฯ กรรมการพิจารณาและประชาสัมพันธ
ประกาศผล เดอืนมถินุายน 2010 (ทางอดุมสาร)

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุด

หนา 7

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

แพรธรรมดวยสายประคำเคลือ่นที่
แบรนาแดต ชบาทพิย วฒันาประสทิธิ ์(คณุหนอย)

อาย ุ45 ป สตับรุษุอาสนวหิารแมพระประจกัษทีเ่มอืงลรูด
นครราชสีมา รับศีลลางบาปเมื่อป ค.ศ. 2007 มีอาชีพ
ขายรองเทาแฟชั่น ที่ตลาดเซฟวัน นครราชสีมา
คุณหนอยมีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาคลองแคลวชัดเจน
ยิม้แยมแจมใส มมีนษุยสมัพนัธทีด่ ีรปูลกัษณภายนอก
ทีเ่ดนชดัคอืการแตงกายดวยเสือ้ผาทีส่ะอาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเดือนสวดสายประคำ (เดือนตุลาคม) จะ
แตงชุดสีขาวสะอาด โดยที่เครื่องแตงกายทุกชุดจะมี
สายประคำคลองคออยนูอกเสือ้ เหน็รปูพระเยซถูกูตรงึ
กางเขนอยางชัดเจน

เมื่อมีเด็กๆ หรือลูกคาวัยรุนเปนกลุมมาซื้อรองเทา

จะพากันถามความหมายของสายประคำ
โดย เฉพาะรูปพระ เยซูถู กตรึ งกาง เขน
คุณหนอยจะถือโอกาสเลาเรื่องของพระเยซู
ใหพวกเขาฟง เลาสาเหตุที่พระเยซูเสด็จมา
ในโลก ขาวดทีีพ่ระองคทรงประกาศ และการ
ไถบาปของมนุษยดวยพระมหาทรมาน โดย
คุณหนอยจะเลาเรื่องประกอบ สื่อการเลา
เปนหนังสือการตูนภาพ ในระหวางการเลา
หากมีลูกคามาซื้อรองเทา ก็จะขายไปเลาไป
ในที่สุดจะเชิญชวนใหเด็กๆ ทำเครื่องหมาย
สำคญัมหากางเขน พรอมกบัอธบิายความหมาย
ประกอบ

เมื่อเด็กๆ หรือวัยรุนกลุมเดิมมาซื้อรองเทาอีก
มกัจะพาเพือ่นใหมๆ  มาฟงเนือ้หาและดหูนงัสอืการตนูภาพ
ตอจากเนือ้หาเดมิ นีจ่งึเปนการแพรธรรมดวยสายประคำ
เคลือ่นทีท่ีต่วัของแบรนาแดต ชบาทพิย วฒันาประสทิธิ์
แหงตลาดเซฟวนั นครราชสมีา

ยอหน บอสโก สรุพล จติตอำไพ
ผเูลา

รวมสนกุในรายการ “สนามความคดิงานแพรธรรม”
(ใครรูวารานขายขาวนี้เปนของใคร และอยูที่ไหน
แจงมาดวน 5 คนแรกไดรางวลั)

สงคำตอบมารวมสนกุไดที ่คอลมัน “สนามความคดิ”
อุดมสาร 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวง
ชองนนทร ีเขตยานนาวา กทม. 10120

ผลการประกวดภาพพระสงฆ
“คุณพอที่เคารพ กับภาพประทับใจ”

ในโอกาสปพระสงฆ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆไดจัดโครงการ
ประกวดภาพถายในหวัขอ “คณุพอทีเ่คารพ กบัภาพประทบัใจ” เพือ่รวมฉลอง
ปพระสงฆ เพื่อสงเสริมและเปนกำลังใจแกพระสงฆในการปฏิบัติหนาที่สงฆ
เพื่อเผยแผความดีงามของพระสงฆใหเปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น และเพื่อ
ใหสตับรุษุทัว่ไปไดมสีวนรวม

ไดกำหนดหลักเกณฑวา จะตองเปนภาพพระสงฆที่กำลังปฏิบัติหนาที่
อภบิาล มชีือ่ภาพ วนัเวลา และรายละเอยีดของเหตกุารณ เริม่รบัภาพตัง้แตเดอืน
ตลุาคม 2009 จนถงึเดอืนมกราคม 2010

โครงการประกวดภาพในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากสัตบุรุษทั่วประเทศ
โดยมผีสูนใจสงภาพเขาประกวดทัง้สิน้ 66 ภาพ จากผสูง 19  คน ใน 7 สงัฆมณฑล

คณะกรรมการตดัสนิไดพจิารณาภาพถายแตละภาพอยางละเอยีด เรือ่งความหมาย
ของภาพ และองคประกอบของภาพ เปนตน นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัใหเหตผุล
ในการตดัสนิ ทีน่าสงัเกตคอื ผสูงภาพเขาประกวดยงัไมเขาใจหวัขอทีก่ำหนดดพีอ

สำหรบัผทูีส่นใจจะสงภาพเขาประกวด แตสงไมทนั หรอืยงัไมไดสง ขณะนี้
เราไดจดัโครงการประกวดภาพถาย โครงการ 2

โดยกำหนดสงภาพตัง้แตเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 และ
จะตดัสนิในเดอืนมถินุายน 2010 ในโอกาสปดปพระสงฆ

ขอมลูเพิม่เตมิ ตดิตามไดจาก “อดุมสาร” รายสปัดาห
รางวลัที ่ 1 เงนิสด 10,000 บาท ชื่อภาพ “ลูกรักพอ”

ผสูง คณุพอยอหน ลสิซนัดรนิ (วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด หาดใหญ สงขลา)
รางวลัที ่ 2 เงนิสด 7,000 บาท ชือ่ภาพ “สงฆนรินัดร”

ผูสง โรซา วรรณา สายสุทธิ์ (76/16 หมู 5 อัมพรเพลสซอย 4 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ)ี

รางวลัที ่ 3 เงนิสด 5,000 บาท ชือ่ภาพ “กบภเูขาเบตง”
ผสูง กรณ อดเิรกวฒุกิลุ (วทิยาลยัแสงธรรม 20 หม ู6 ต.ทาขาม  อ.สามพราน
จ.นครปฐม)

รางวัลชมเชย ม ี3 รางวลัๆ ละ 1,000 บาท
1. ชือ่ภาพ “รวมขบัรอง ซองสรรเสรญิ”

ผสูง ยทุธพงษ จรยีะธนา (80/9 หม ู8 ต.หวยทราย อ.หนองแค  จ.สระบรุ)ี
2. ชือ่ภาพ “ดวยพระหตัถของพระองค”

ผูสง อติชาติ ธรรมวงศ (บานเณรฟาติมา ทาแร 3 หมู 6 ต.ทาแร อ.เมือง
จ.สกลนคร)

3. ชื่อภาพ “ขอเปนกำลังใจใหกัน”
ผสูง ประเสรฐิ  สขุวฒันะ (42/140 นมิติใหม 6/1 ถ.นมิติใหม มนีบรุ ีกรงุเทพฯ)

ภาพที่ไดรับรางวัล ถือเปนสิทธิ์และสมบัติของคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนก
พระสงฆ เพื่อใชเผยแผตอไป (ภาพที่ไมไดรับรางวัล ถาตองการคืนแจงใหทราบดวย)
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ในรอบ 200 ป ในประเทศเฮต ิกค็งจะไมผดิแตอยางใด
ประมาณ 10 กวาวนั หลงัเกดิเหต ุคณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ
กไ็ดกรณุาสง E-Mail  (จดหมายอเิลก็ทรอนกิส) มาหา
พวกเรา (ซิสเตอรทิพวรรณ เทาลิ้ม และซิสเตอร
ฉววีรรณ อนิธเิสน) และเชญิชวนใหเขยีน เลาประสบการณ
ซึ่งพวกเราไดเผชิญกับตัวเอง จึงตองขอขอบพระคุณ
คณุพอไว ณ ทีน่ีด้วย

ขอเทาความสกัเลก็นอยวา คณะของเรา “ภคนิผีรูบัใช
คนปวยแหงนกับญุคามลิโล” (หรอืทีเ่รยีกกนัตดิปากวา
ซิสเตอรกางเขนแดง) เขามาทำงานในเฮติ เมื่อเดือน
กมุภาพนัธ ค.ศ. 2001 เพือ่รวมงานกบัคณุพอคามลิเลยีน
ในศนูยอนามยั Foyer St.Camille ซึง่เปนกจิการของคณุพอ
คามลิเลยีน แขวง Pietmonte, Italia จดุประสงคของพวกเรา
คอื การเผยแผพระวาจาและความรกัเมตตาของพระเจา
โดยผานทางงานรบัใชและรกัษาผเูจบ็ปวยทีย่ากจนและ
ถูกทอดทิ้งตามจิตตารมณของคุณแมผูตั้งคณะ บุญราศี
มารอีา โดเมนกิา บารบนัตนิี

ในบรรดาซสิเตอร 3 ทาน ทีม่าถงึเฮต ิกม็คีนไทยอยู
คนหนึ่ง คือ ซิสเตอรทิพวรรณ เทาลิ้ม ตอมาในเดือน
มนีาคม ค.ศ. 2009 ซสิเตอรฉววีรรณ อนิธเิสน กไ็ดมาถงึ
เฮติดวย ในชวงปเหลานี้นอกจากงานรับใชในศูนย
อนามัยแลว พวกเราก็ไมละทิ้งการเยี่ยมและชวยเหลือ
ผูปวยตามบาน  ซึ่งเปนเอกลักษณของจิตตารมณ
ของผตูัง้คณะ

การพบปะและคุนเคยกับชาวบาน ทำใหเราเห็นวา
ปญหาพืน้ฐานของชมุชน คอืปญหาครอบครวั ซึง่ 70%
เปนแมที่ตองรับภาระในการดูแลเลี้ยงดูลูกและหาเลี้ยง
ครอบครัวเพียงผูเดียว สวนใหญแลวสตรีเหลานี้ ไมมี
การศกึษา อานเขยีนไมได ไมมงีานทำ ดงันัน้ ไมมงีาน=
ไมมีเงิน=ไมมีกิน ปญหาที่ตามมาคือ เรื่องสุขภาพ
เดก็เปนโรคขาดสารอาหาร ไมไดรบัการศกึษา หดัลกัเลก็
ขโมยนอยตัง้แตยงัเลก็ ดวยเหตนุีเ้ราจงึจดัคอรสสอนอาน-
เขียน สำหรับแมบานขึ้นมา สอนทำขนม จากผลิตผล
พืน้บาน ออกทนุสำหรบับางคน (ทีม่แีวว) ใหเริม่ทำการคา
ขายเล็กๆ นอยๆ แมวาจะเปนกิจการทีน่อยนดิ เสมอืน
น้ำหนึ่งหยดในมหาสมุทร แตสำหรับแมคนหนึ่ง
ที่สามารถมีรายไดประจำวันมาจุนเจือครอบครัว
ดวยน้ำพักน้ำแรงของตนเองแลวถือวาเปนเกียรติและ
เพิ่มศักดิ์ศรีใหกับชีวิตของเธอเอง

ชวงเวลาทีเ่กดิภยัพบิตัแิผนดนิไหว
หนึง่เดอืนใหหลงั นบัจากวนัที ่12 มกราคม 2010

แมวาเวลาจะผานมาเดอืนกวานบัจากวนัสะเทอืนขวญั
ในเหตกุารณแผนดนิไหว แตสำหรบัเราและโดยเฉพาะ
ชาวเฮตนิัน้ เหมอืนกบัวาเพิง่ผานมาเมือ่วนักอน ไมวาจะเปน
ในความทรงจำ โดยเฉพาะบคุคลทีส่ญูเสยีอวยัวะบางสวน
ของรางกาย หรอืตองอยแูบบพกิารไปจนตลอดชวีติ

โดยทัว่ไปชาวบานยงัพกัในเตน็ท “เสาสีห่ลกั” และ
คลุมดวยผา ฉะนั้นเวลาฝนตกตอนกลางคืนก็ตองยืน
เปยกปอนกันทั้งคืน เพราะกลัวที่จะไปอยูใตบาน หรือ
ไมมทีีห่ลบฝน เนือ่งจากอยใูนสนามทีไ่มมกีำบงั ชาวบาน
ซึง่ไรทีพ่กัถาวรเหลานี ้รอคอยการบรจิาคอาหาร แตนา
สงัเกตวา การแจกจายไมทัว่ถงึ แนนอนวาการแจกอาหาร
เปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา จุดสำคัญอยูที่วา

จดหมายอเิลก็ทรอนกิส (ตอจากหนา 20)

ทำอยางไรประชาชนจึงจะสามารถกลับมาใชชีวิตอยาง
ปกติและเริ่มมีรายไดเพื่อจุนเจือครอบครัว?

จากการตดิตามขาวเราเหน็วาในสถานการณรายแรงนี้
ชาวเฮตไิมไดเผชญิมนัอยางโดดเดีย่วแตมคีวามชวยเหลอื
จากตางชาติเขามาอยางคับคั่ง (รวมถึงรัฐบาลไทย
ทีไ่ดสงขาวมาดวย) จนกระทัง่ไมมทีีใ่หเครือ่งบนิลงจอด
เนื่องจากสิ่งของนำเขาถูกเก็บอยูในลานจอดเครื่องและ
ขาดการระบายออกอยางเหมาะสมสปูระชาชน

ในสปัดาหแรกๆ มคีวามตองการเรงดวนในการรกัษา
พยาบาลผบูาดเจบ็ แตขาดสถานที่ บคุลากร โดยเฉพาะ
หมอกระดูก ยา และอุปกรณทำแผล ปจจุบันจะเนน
ไปในการทำกายภาพบำบัด และการทำอวัยวะเทียม
(แขนและขา) ใหกับผูประสบภัย และในการกอสราง
ชมุชนถาวร

ในระดบัพระศาสนจกัร เราสญูเสยีมากทเีดยีว ไมวา
จะเปนบคุคลหรอืทรพัยสนิ เราสญูเสยีพระอคัรสงัฆราช
แหงปอรโตแปรงซ ทานอุปสังฆราช เปนที่นาเศรา
เมื่อทราบวาอุปสังฆราชนี้ ติดอยูภายใตซากปรักหักพัง
และท าน เองพยายามติดตอขอความชวย เหลือ
ทางโทรศพัทมอืถอื จนกระทัง่ถงึวนัศกุรโดยไมประสบ
ความสำเรจ็ ทานเลขาฯ ของพระสงัฆราชเสยีชวีติภายใน
อาสนวิหารพรอมกับนักขับที่ทานกำลังสอนขับรองอยู
เราสญูเสยีพระสงฆ นกับวช สามเณร และเณร ีหลายคน
ทเีดยีว วดัหลายแหงถลมพรอมกบัเจาอาวาส บานนกับวช
และกิจการ  เชน โรงเรียน เปนตน เนื่องจากเฮติ
มีโรงเรียนภาคบาย ดังนั้น หลายโรงเรียนทีเดียวถลม
ทับนักเรียนเปนพัน จนถึงขณะนี้บางโรงเรียนยังไมได
เริม่ลงมอืคนหาศพเดก็นกัเรยีนออกจากซากปรกัหกัพงัเลย

แมวาในสภาพการณเชนนี้ พระสังฆราชแหง
ปอรโตแปรงซ (รักษาการแทน) เชิญชวนใหพวกเรา
อานเหตุการณในแงบวก ใหเรามองดูความงดงาม
ของการเปนน้ำหนึง่ใจเดยีวทีค่นทัว่โลกมใีหเพือ่ชวยเหลอื
เฮต ิใหเราเผชญิหนาเหตกุารณนีเ้หมอืนกบัเปนการทาทาย
ใหเราใชพลังที่มีอยูเพื่อพัฒนางานแพรธรรม ปรับปรุง
รูปแบบใหมตามการเรียกรองในปจจุบัน สรางสรรค
สังคมที่มีคุณภาพเทาเดิม แตละคณะตองพยายามดูวา
ควรจะทำอยางไรตามจิตตารมณของคณะ เพื่อตอบรับ
ความยากจนในรูปแบบใหมของประชากรของพระเจา
พระสังฆราชเนนการอยูกับสัตบุรุษ ไมทอดทิ้งวัด
ของตัวเอง (เนื่องจากมีผูขอไปตางประเทศหลายทาน

แตทานไมอนญุาต) เพือ่เปนดงัเครือ่งหมายและเครือ่งมอื
ในการประกาศความรกัของพระเจา การประทบัอยขูอง
พระองค ดงัเชนบดิาผใูจด ีเพราะมหีลายคนพดูทำนองวา
เฮติถูกพระเจาลงโทษเพราะทำความชั่วมากมาย
ซึง่ไมเปนความจรงิอยางใด ความจรงิทีส่งูสดุคอืพระเจา
ทรงรกัโลกมากจนถงึกบัประทานพระบตุรแตองคเดยีว
มาเพื่อไถโลกใหรอด

เหตกุารณแผนดนิไหว ณ เฮต ิ: การยอนรอยวนัวกิฤต ิกบั
ซสิเตอร ฉววีรรณ

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2010 เชาตรูวันนั้น
เราออกไปทำงานตามปกต ิวนันีพ้เิศษ ซสิเตอรอธกิารณิี
Sr.Dulce พรอมกบั คณุพอ Crescenzo เดนิทางไปประชมุ
ในเมือง สวนซิสเตอรทิพวรรณทำงานที่ศูนย Foyer
St.Camille และซิสเตอรฉวีวรรณทำงานที่บานอบรม
พวกเราจะผลดัเปลีย่นกนัในภาคบาย ซสิเตอรฉววีรรณ
เขาทำงานใน Foyer Betheleem ซึ่งมีเด็กพิการ กำพรา
ในวันปกติเราจะนำเด็กออกดานนอกเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ เราพากนัเลนสนกุสนานจนถงึเวลา 16.00 น.
เราเริม่เขน็รถเขาในบานเพือ่เตรยีมตวัรบัประทานอาหาร
สวนเด็กที่พอจะเดินไดก็ทยอยกันเขาหองอาหาร
ซิสเตอรฉวีวรรณพรอมกับเด็กโต  ยังอยูบริ เวณ
ทางเขาบานดานใน

เวลา 16.45 น. ก็ไดยินเสยีงสั่นใตเทาและบนบาน
เราคดิวาเปนเครือ่งบนิบนิผาน ทกุคนรองเสยีงดงัวิง่กรู
กันออกนอกบาน ซิสเตอรฉวีวรรณเริ่มหนามืด ตาลาย
และลมลง บานสั่นแรงมาก เรารองไหและสวดวันทา
มารอีาไปเรือ่ยๆไมรกูีจ่บ แมบาน พยาบาล เดก็ วิง่มาหา
ซิสเตอร และบอกวาออกไปดานนอกบาน พวกเขาพา
ซิสเตอรออกดานนอก พวกเราไดมองดูบานที่สั่น
น้ำไหลตกจากแทง็กน้ำ เดก็ๆ เริม่รองไหกนั พวกเดก็ๆ
บอกวา บานเราพงั น้ำไหลออกจากแทง็กหมดเลย  แมบาน
และพยาบาล พยายามโทรศัพทกลับที่บานของตนเอง
เพราะเปนหวงครอบครวั แตโทรศพัทไมทำงาน ทกุคน
ขอกลบับานเพือ่ดลูกูทีบ่าน ซึง่ตอนนัน้มนัอนัตรายมาก
หากเดนิทางกลบัไป แผนดนิสัน่เปนระยะๆ แตแมบาน
และพยาบาลบางคนก็กลับบาน ซิสเตอรและคนที่อยู
ก็เริ่มปอนขาวเด็ก เรานำเด็กออกนอกบาน เด็กนอน
ดานนอก หลงัจากปอนอาหารเสร็จ แมบานกก็ลบับาน

(อานตอหนา 13)
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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

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)

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

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

 27 มนีาคม 2553
คุณพอเปรมปรี วาปโส ขอเชิญรวมเปดและเสกสักการสถานใหม
คุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ณ บานหัน จ.นครราชสีมา

 9-14 เมษายน 2553
รวมอภเิษกพระสงัฆราชใหม ณ สกัการสถานทีท่าแขก ประเทศลาว
แวะเยี่ยมคารวะที่บานสองคอน ทองเที่ยวเวียดนาม พรอมเยี่ยม
แมพระลาวาง

 29-30 พฤษภาคม 2553
ฉลองพระจติเจา บานทพั พกัผอนวงัน้ำเขยีว

 13 มถินุายน 2553 ฉลองนกับญุอนัตน ราชบรุี
 24-28 กรกฎาคม 2553 ฉลองเซนตแอนน มาเลเซยี (หนวยรถ)
 25-27 กรกฎาคม 2553 ฉลองเซนตแอนน มาเลเซยี (หนวยบนิ)

แสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวร

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

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!
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พีน่องทีเ่คารพรกั
เราไดยินเรื่องราวที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับภัยพิบัติ

จากธรรมชาตถิีข่ึน้  ๆรนุแรงมากขึน้ ตัง้แตสนึามทิีภ่าคใต
ของเรา รวมทัง้ประเทศใกลเคยีง ซึง่ผานมาไดไมกีป่
และกม็ตีอเนือ่งมาจนกระทัง่ทีเ่ฮต ิและตามดวยทีช่ลิี

รวมทั้งน้ำทวม ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ และ
ภัยแลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

กอนหนานั้นสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ที่เกิดขึ้น
ทำใหมีผูคนลมตายหลายสิบลานคน และเมื่อลัทธิ
คอมมวินสิตมอีำนาจยดึครอง เปนผนูำ ในประเทศจนี
เวยีดนาม และเขมร ผคูนถกูฆาตายเปนอกีหลายลานคน
เราคงไดเคยเห็นคนเขมรหลังเขมรแดง เขาเอา
กะโหลกคนที่ถูกฆาตายมาเรียงเปนประเทศเขมร!

ทำไมคนเพยีงไมกีค่นทีม่คีวามคดิเหน็ไมตรงกนั
ถงึตองฆาฟนกนั ชาวบานและคนทีเ่ดอืดรอน ลมตาย
คือคนที่ไมไดเกี่ยวของดวย

เพียงคนไมกี่คน ที่อยูในอำนาจ กลับใชอำนาจ
ทำลาย ทำรายคนเชื้อชาติเดียวกันไดอยางโหดราย

ขนาดนัน้
แทนที่จะหันหนาเอาความจริงมาพูดคุย เจรจากัน

แตกลายเปนใชอาวุธ ใชอารมณของคนมากระตุน
ความรสูกึ

ในอดตี การใชสือ่มวลชน ตัง้แตหนงัสอืพมิพ วทิยุ
โทรทัศน ฯลฯ โฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวงประชาชน
ปดหูปดตา ไมใหรับรูความจริงดานอื่นๆ พูดกรอกหู
หลอกลวงประชาชนอยูแตความดี ถูกตองของตน
ดานเดยีว และกลาวรายใสสอีกีฝายหนึง่

พี่นองที่รัก ประเทศชาติบานเมืองเปนของเรา
เราทกุคนมสีวนรวมกนัรบัผดิชอบบานเมอืง สงัคมของเรา
เปนสิ่งที่ดี แตประเทศชาติของเราใหญมีประชาชนถึง
65 ลานคนจึงไมใชเรื่องงายๆ และประเทศไทย
ประกอบดวย ผูคนที่หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา
วฒันธรรม เปนสงัคมทีเ่ปด

พี่นองที่เคารพรัก กอนอื่นหมด ในฐานะที่เปน
ครสิตงั เรามคีวามมัน่ใจวา “ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ ลวนมคีวามดี

มีประโยชนในสิ่งเหลานี้ สำหรับผูที่มีความเชื่อ”
จงรวมกนัสวดภาวนา ขอพระเปนเจา และพระแมมารอีา
โปรดใหสถานการณบานเมืองที่เกิดและเปนอยูนี้
ไดเปนโอกาสใหประชาชน ไดเกิดสำนึกและมี
สวนรวมกันสรางสังคมที่ยุติธรรม และความจริง
เพือ่ใหเกดิสนัตสิขุ

โปรดใหทุกคนพยายามแสวงหาความจริง
ความดีงาม ความถูกตอง และที่สุดความรักตอกัน
เพือ่ความดขีองสงัคมไทย เปนเพือ่นพีน่องรวมชาตกินั
ตลอดไป

“ถาไมมคีวามยตุธิรรม กจ็ะไมมสีนัตสิขุ สนัตสิขุ
จะเกดิขึน้ไมได ถาไมมกีารใหอภยั”

มีคนเคยกลาวไววา “แผนดินไหว ทะเลบาคลั่ง
ยังไมนากลัวเทากับคนอยูในอารมณบาคลั่ง!”

“กอนที่ เราจะทำอะไร  ขอจงคิดถึงคำสอน
ในศาสนาที่เราแตละคนยึดถือใหจงมั่นเถิด”

ขอเชญิพีน่องรวมกนัสวดภาวนาวอนขอพระเปนเจา
และพระแมมารอีา ประทานพระพร

เพือ่ชาวไทยมคีวามสงบสขุ และความเจรญิกาวหนาของประเทศชาติ
และความเขาใจด ีความยตุธิรรม และความรกัตอกนัตลอดไป

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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สัมผัสพระเปนเจา
ผานสรรพสิ่งสราง
ยามากาตะ ญี่ปุน (ยูแคน)  คิโยฮิโกะ  ซูกีซากิ และ
ฟูมิโกะ ภรรยา ถายทอดความรักตอพระเปนเจา
ผานภาพวาดตนไม

คูสามีภรรยาสูงอายุ  สัตบุรุษวัดยามากาตะ
เปนศลิปนวาดภาพตนไม ซึง่ทัง้สองวาดเปนประจำทกุวนั
เพราะผานการวาดภาพพวกเขา  “ไดสมัผสัพระเปนเจา”

นางฟมูโิกะ อาย ุ65 ป กลาววา “เมือ่ฉนัเหน็ดอกไมบาน
ฉันรูสึกว าตนไมและมนุษยมีชีวิตที่สัมพันธกัน
ฉันเชื่อวาการเติบโตของตนไม สีสัน และรูปทรง
ลวนเปน ‘งานสราง’ ของพระเปนเจาทัง้สิน้”

นายคโิยฮโิกะ อาย ุ 70 ป กลาววา “เมือ่ 28 ปกอน
ผมทำงานบริษัทน้ำมันเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ผมยุง
อยกูบังานจนไมมเีวลาคดิถงึพระ เมือ่ผมตองออกจากงาน
กม็าเรยีนรวูธิวีาดภาพโดยไมไดตัง้ใจ ภรรยาผมสนบัสนนุ
ใหผมวาดภาพ ซึง่เปนงานทีผ่มไมเคยสนใจแมแตนอย”

สามปตอมา นางฟูมิโกะ ลาออกจากงานและ
มาเปดหองภาพของตนเอง

นายคิโยฮิโกะ เลาวา “เมื่อภรรยาผมสงลูกๆ เขา
โรงเรียนอนุบาลที่ดำเนินงานโดยนักบวชคาทอลิก
ผมไมเหน็ดวย ในเวลาตอมาเธอชวนผมเขากลมุ คสูมรส
เพือ่พระครสิต ผมจงึเริม่สนใจศาสนาคาทอลกิ และเมือ่
คุณพอมิซาโอะ คาวามาตะ พระสงฆคณะพระหฤทัย
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจาและพระแมมารีย ไดมาเยี่ยม
ครอบครัวเรา ผมประทับใจมาก ผมโมทนาคุณพระ
ทีใ่หผมไดสมัผสัพระองคผานการวาดภาพ”

วาตกินัออกแสตมป
ไทย
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  หนงัสอืพมิพ ลอสแซรวาตอเร
โรมาโน รายงานวา “ประเทศไทยและสันตะสำนัก
จะรวมกันตีพิมพแสตมปชุดพิ เศษ  เพื่อระลึกถึง
เหตุการณสำคัญระหวางสันตะสำนักและทวีปเอเชีย”

แสตมปชดุแรก เปนพระบรมฉายาลกัษณพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือน

นครรัฐวาติกันและทรงมีพระปฏิสันถารกับบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ใน ค.ศ. 1960
ซึง่ประเทศไทยและนครรัฐวาติกันมีความสัมพันธที่ดี
ตอกนัยาวนาน กวา 400 ป

แสตมปชุดที่ 2 เปนภาพ คุณพอแมตเตโอ ริชชี
ธรรมทตูคณะเยสอุติทีบ่กุเบกิงานแพรธรรมในจนี และ
มรณภาพที่ปกกิ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1610
โดยศพของคุณพอฝงที่ประเทศจีน

คณุพอรชิช ี พดูภาษาจนีไดคลอง และเปนทีเ่คารพรกั
ของชาวจนี คณุพอไดรบัยกยองวาเปนผเูสวนาเพือ่ความ
ปรองดองระหวางตะวันออกและตะวันตก ในระยะที่
พระศาสนาคาทอลิกและเจาหนาที่บานเมืองของจีน
กำลังอยูในความตึงเครียด

“ความสัมพันธระหวางจีนและวาติกันสิ้นสุดลง
ใน ค.ศ. 1951 เมือ่ผปูกครองระบอบคอมมวินสิตคนใหม
ไดขับพระสมณทูตวาติกันออกจากประเทศจีน”

สำนกัวาตกินัเริม่ตพีมิพแสตมป ตัง้แต วนัที ่1 สงิหาคม
ค.ศ. 1929

การพิมพแสตมป คุณพอริชชี แสดงใหเห็นวา
สำนักวาติกันเอาใจใสพระศาสนจักรและคริสตชน
คาทอลิกในจีนแผนดินใหญ ตนปนี้สำนักวาติกัน
ยังประกาศวากำลังจัดทำเว็บไซตพระคัมภีรภาษาจีน
และอกีไมนาน เนือ้หาการประชมุสภาสงัคายนาวาตกินั
ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหวาง ค.ศ. 1962-1965 จะเปดดูได
จากเวบ็ไซตในภาษาจนีเชนเดยีวกนั ทัง้นีร้วมถงึคำสอน
ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ และกฎหมายพระศาสนจกัร
ดวย

ประจกัษพยานแหง
ความชืน่ชม
นครรฐัวาตกินั (ซเีอน็เอส)  ในพระสมณสาสนโอกาส
วันภาวนาเพื่อกระแสเรียก ตรงกับวันที่ 25 เมษายน
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรสัวา “ประจกัษ
พยานการดำเนินชีวิตดวยความชื่นชมยินดีและความ
ศรทัธา….กญุแจสำคญัทีก่อใหเกดิกระแสเรยีกพระสงฆ
และนักบวช”

พระสันตะปาปาตรัสวา “แมกระแสเรียกพระสงฆ
และนักบวชเปนพระพรของพระเปนเจา การเปน
ประจกัษพยานถงึพระองคของพระสงฆและนกับวช ทัง้

โดยสวนตัวและชีวิตกลุมมีบทบาทชวยใหกระแสเรียก
มัน่คง แบบอยางทีเ่ปนแรงบนัดาลใจใหผทูีก่ำลงัตดัสนิใจ
สามารถตอบรบักระแสเรยีกจากพระเปนเจาไดงายขึน้”

“ประสบการณการไดสัมผัสกับพระเปนเจา และ
ความทาทายตองานรับผิดชอบของผูที่ยินดีตอบรับ
กระแสเรียกพระสงฆและนักบวช  ผานการเปน
ประจักษพยานตอกันและกัน  สงเสริมใหมีผูตอบรับ
กระแสเรียกมากขึ้น”

พระศาสนจักรอยู
เคยีงขางผยูากไร
โรม (ซเีอน็เอส)  คณะแพทย  พยาบาล และอาสาสมคัร
กวา 300 คน ประจำศูนยคาริตัสและศูนยการแพทย
ในกรุงโรม ใกลสถานีรถไฟโรม ใหการตอนรับ
พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ระหวางดำเนินเยี่ยมชม
กจิการของศนูยประมาณ 90 นาท ีเมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ
ค.ศ. 2010

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“แมวกิฤตเิศรษฐกจิจะสงผลกระทบตอองคกรเมตตากจิ
ของพระศาสนจักรอยางมาก พวกทานจงมั่นใจวา
พระศาสนจกัรจะอยเูคยีงขางผยูากไร และจะไมทอดทิง้ทาน
เพราะเราไดเห็นภาพลักษณพระเยซูเจาในพวกทาน”

“องคกรคาริตัส เปนหนวยงานพระศาสนจักร
ที่ความรักมิใชเปนเพียงคำพูดหรือความรูสึก แตเปน
ความเปนจริงที่เจาหนาที่นำแสงสวางแหงความรักของ
พระเปนเจาสชูวีติมนษุยและชมุชน”

สองปที่ผานมา มีผูยากไรตองการความชวยเหลือ
จากองคกรคารติสัเพิม่มากขึน้ประมาณ 20%

พระสันตะปาปา
ทรงเชญิเยาวชน
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)   ณ หอประชมุเปาโล  ที ่6  สมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรสัแกเยาวชน ผปูวย
และคูแตงงานใหม พระองคทรงเชิญชวนเยาวชน
ใหกลับใจอยางแทจริงในเทศกาลมหาพรตนี้

พระสันตะปาปา  ตรัสวา “ลูกๆ เยาวชนที่รัก
พอขอแนะนำใหลกูดำเนนิชวีติตลอดเทศกาลมหาพรตนี้
ดวยความสำนึกผิดในบาปที่ไดกระทำอยางแทจริง
ขอลกูไดคนืดกีบัพระเปนเจา เหมอืนดงัลกูทีก่ลบัมาหาพอ
ทีอ่าแขนทัง้สองรอการกลบับานของลกูดวยความยนิด”ี

“สำหรับผูปวย พอขอเปนกำลังใจใหถวายความ
เจบ็ปวยและความทกุขทรมาน ดวยการรวมแบกกางเขน
พรอมกับพระเยซูคริสต  เพื่อการกลับใจของผูที่ละทิ้ง
พระเปนเจา สวนคแูตงงานใหม พอหวงัวาลกูๆ จะสราง
ครอบครวัของลกูดวยความกลาหาญ และความใจกวาง
บนศิลาแหงความรักของพระเปนเจาที่แข็งแกรง”
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และเปลีย่นหนาทีก่นั สวนซสิเตอรฉววีรรณกพ็ยายามทีจ่ะ
โทรศัพทติดตอซิสเตอรทิพวรรณแตก็ไมไดผล ที่สุด
ประมาณ 20 นาท ีซสิเตอรทพิวรรณกข็บัรถมาที ่Foyer
และรับซิสเตอรฉวีวรรณกลับบานอบรมเพื่อไปอยู
ดวยกันและพวกเราก็ชวยกันนำสังกะสีปดรั้วกำแพง
ทัง้แถบทีพ่งัลงมาเพือ่ความปลอดภยั ในสถานการณ
ของซสิเตอรทพิวรรณ ซสิเตอรเขาอยบูนบาน บานสัน่มาก
เขาพยายามที่จะเดินออกจากหอง พอมาถึงดานนอก
บรเิวณทางลงบนัไดกม็ตีลูมลงขวางทางประต ูพยายาม
ทีจ่ะลงจากบนัได จนกระทัง่เขามาถงึดานลางเหน็กำแพง
ทั้ง 2 ฝงพังราบเปนหนากลองเหลือเพียงดานหลัง
ของบานที่ไมลมเพียงแตมีรอยราว โชคดีพระคุมครอง
หลงัคาบานไมพงัลงมา ถาหากพงัลงมา ซสิเตอรทพิวรรณ
ถูกทับแนนอนเพราะบนหลังคาบานมีแท็งกน้ำ และ
เครื่องพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งหนักและโบกดวยปูน
นับวาพระดูแลและคุมครองเราจริงๆ และคนเฝายาม
ที่อยูเปนเพื่อนพวกเราก็มา เวลา 19.00 น. Sr.Dulce
พรอมกบัคณุพอ Crescenzo กก็ลบัจากทีป่ระชมุ แวะเยีย่ม
ดูพวกเรา ในสถานการณของ Sr.Dulce และคุณพอ
Sr.Dulce ไดวิ่งออกดานนอกเห็นตึกพังลงมา ขณะ
เดนิทางกลับนั้นการขับรถเปนไปดวยความยากลำบาก
ถนนเตม็ไปดวยฝนุและฝงูชน แผนดนิสัน่ไหวเปนระยะๆ
Sr.Dulce เห็นกำแพงบานพัง เสียงรองไหคร่ำครวญ
ทกุคนพยายามทีจ่ะชวยเหลอืบคุคลทีถ่กูตกึทบั หลงัจาก
Sr.Dulce และคุณพอกลับ Foyer เพื่อดูที่บาน พวกเรา
ซิสเตอรฉวีวรรณ และซิสเตอรทิพวรรณ ก็คุยกัน
เพราะเปนหวงนองแอสปรันต 2 คน ที่ไปประชุม
อยูนอกเมือง ซึ่งเราพยายามติดตอตั้งแตเชาแตก็ไรผล
เราอยใูนบานประตเูริม่สัน่ บานเริม่สัน่ พวกเรากว็ิง่ออก
นอกบาน ขาสัน่ ใจสัน่ หาทีน่ัง่เพือ่ความปลอดภยั เราเริม่สวด
สายประคำ ขณะนัง่สวดพืน้ดนิสัน่เปนระยะๆ เมือ่สวดจบ
ก็ทานขาวเพื่อพอประทังความหิว พวกเราไมกลาที่จะ
ขึ้นชั้นบนเพื่ออาบน้ำ เรานอนกันในชุดทำงาน ที่นอน
ของเราคอืในรถยนต สวนหลงัรถกใ็หคนยามนอน แผนดนิ
ยงัคงสัน่ไหวเปนระยะๆ มาเปนชวงๆ

ที่สุดแอสปรันตไดโทรกลับมาหาเราและไดยิน
เสียงพูดเพียง 2 คำวา “อยูบานพี่ชาย” เราก็รูสึกโลงใจ
และดใีจมาก แผนดนิยงัสัน่เปนระยะกระทัง่เชา ในตอน
เชา ซสิเตอรทพิวรรณ และ Sr.Dulce เริม่ทำงานที ่Foyer
สวนซิสเตอรฉวีวรรณอยูที่บานอบรมและทำงาน
ในตอนบาย

เวลา 08.30 น. นองแอสปรนัตทัง้สองกลบัมาถงึบาน
ดีใจกันมากที่เห็นเขาทั้งสองรอดชีวิต เราวิ่งเขาหา
กอดกัน รองไห เขาทั้งสองกลับมาแบบมอซอ เนื้อตัว
เต็มไปดวยฝุนละออง ดวยความหิวและเหนื่อยมากๆ
พวกเขาเลาประสบการณที่เห็นและประสบพบเจอมา
ใหเราฟงดวยน้ำตา เขาเห็นคนตาย ตึกทับผูคน-ฝูงชน
พวกเขาวิง่กนั หลบกำแพงตกึทีจ่ะลมทบั และสัน่คลอน
เมื่อแผนดินไหวรอบแรกพวกเขาพยายามวิ่งออกจาก

สถานที ่บรรดาสามเณรของแตละคณะกท็ยอยกนัขึน้รถ
เพือ่กลบับาน  ยกเวนนองทัง้สองของเราซึง่เขากไ็ดรบัเชญิ
ใหขึ้นรถกลับดวย แตพวกเขาปฏิเสธ ไมกี่นาทีตอมา
ตกึกถ็ลมทบัลงบรเิวณรถตขูองมงฟอรตแตร อยไูมหาง
จากรถของสามเณรคามิลเลียน ซึ่งนองของเรายืนอยู
ตกึทบัรถตคูนันัน้บีแ้บนเปนแซนดวชิเลยตายกนัทัง้คนั
ในรถมทีัง้คณุพอและสามเณร รถทกุคนัออกจากสถานทีน่ัน้
ไมไดเลย สวนนองของเราพยายามวิง่ออกจากบรเิวณนัน้
และเดินไปบานพี่ชายซึ่งหางจากสถานที่นั้นประมาณ
20-30 กโิลเมตร ตลอดเสนทางมฝีนุตลบอบอวล ฝงูชน
ชลุมนุวนุวาย วิง่บาง เดนิบาง หยดุบางเพราะแผนดนิไหว
เปนระยะ พอรุงเชาพวกเขาทั้งสองไดเดินกลับมายัง
สถานที่เกิดเหตุ เขาเห็นศพเรียงราย ตึกถลมทับผูคน
ถนนเตม็ไปดวยเลอืด นองทัง้สองไดพยายามทีจ่ะชวยเหลอื
คนที่ยังรอดชีวิตและเดินทางกลับมาที่ศูนยของเรา

สวนพวกเราทุกคนที่ศูนยยังคงทำหนาที่ตามปกติ
แตทกุคนกลวั ทัง้พยาบาล แมบาน ผปูวย ตองคอยระวงั
ตวั และพรอมทีจ่ะวิง่ออกไปยงัทีโ่ลง ทกุคนไมสามารถ
นอนบรเิวณภายในอาคารได ตองกางเตน็ท ผาพลาสตกิ
และพวกเราก็แจกใหแตละครอบครัว

อยางไรกต็าม พวกเราตองโมทนาคณุ ขอบคณุพระ
เสมอ ทีท่รงคมุครองบาน และสถานพยาบาลใน Foyer
ไมพงัเลย มแีตเฉพาะรอยราว พวกเขาพยายามทีจ่ะชวยเหลอื
ทุกคนที่มาหาและนองแอสปรันตของเราตองขึ้นเวร
พยาบาลผปูวยทีม่าทีศ่นูย Foyer ตองเยบ็ และทำแผลกนั
สดๆ กลางสนามหญา  บรเิวณลานสนามหญาเตม็ไปดวย
เตน็ทนอน ผคูนทีเ่จบ็ปวย พวกเราพบเหน็ถงึความยากจน
ขัดสนของประชาชนที่นี่ บานซึ่งมีนอยนิดถูกพังทลาย
เราไดสวดภาวนาวอนขอพระทรงดแูลประชากรเหลานี้
ที่ทุกขทรมานขัดสน ไดโปรดสงผูมีน้ำใจดีชวยเหลือ
พวกเขา พวกเรามีความปรารถมากมายที่จะชวยเหลือ
พวกเขาเหลานี้ใหพวกเขามีอาชีพ รูจักการทำมาหากิน
แตผคูนเหลานีไ้มมทีีท่ำกนิและทีจ่ะนอน พวกเขาสรางบาน
ดวยการสานทางมะพราวเพื่อกันลมและแสงแดด
พื้นที่นอนนั้นไมตองพูดถึงมีแตพื้นดิน  บางบาน
นอนดวยการใชกลองกระดาษปแูทนทีน่อน เรือ่งอาหาร

การกนิไดกนิเพยีงมือ้เดยีวหรอืบางวนัไมมเีงนิกต็องอด
ที่นี่คาครองชีพสูงมาก ของทุกอยางราคาแพง เชน ไข
ฟองละ 10 บาท และอยางอื่นไมตองพูดถึง ทุกวันก็มี
คนมาเคาะประตูหนาบาน เพื่อขอความชวยเหลือ มา
ขอทำงานเพื่อจะไดมีเงินซื้ออาหารใหลูก มาเลาความ
ทกุขยากลำบากของครอบครวั พอเรามเีรากแ็บงปนบาง
พวกเราปรารถนาจะเลาถึงความยากลำบากมากมายที่
ชาวเฮติไดรับ แตถึงอยางไรพวกเขาก็ไมลืมพระและ
รวมกนัสวดภาวนา รองเพลงกนั เราไดเหน็ถงึความเชือ่
ของพวกเขา

จากการไดสัมผัสชีวิตชาวเฮติพวกเราคิดเสมอวา
ชีวิตของเราชาวไทยโชคดีมากๆ พระอวยพรชาวไทย
มากๆ ใหเราคิดเสมอวา เราโชคดีหากเราพบกับความ
ยากลำบาก ความทุกขยาก มีปญหามากมาย ใหเราคิด
เสมอวามหีลายคนในโลกทีท่กุขทรมานมากกวาเรา เมือ่
เราคิดเชนนี้แลวชีวิตเราจะสามารถกาวเดินตอไปและ
ไมยอทอตอชีวิต พวกเราขอแบงปนไวแคนี้กอนนะคะ
หากจะเลาทั้งหมดคงตองใชวันและเวลามากกวานี้

ทายทีส่ดุขอขอบคณุบรรณาธกิารอดุมสาร ทีไ่ดให
พวกเรามีโอกาสเลาแบงปนตรงนี้ใหกับพี่นองไดเห็น
ไดทราบถึงการเปนอยูในดินแดนธรรมทูตเฮติ พวกเรา
ขอมอบฝากชวีติไวในคำภาวนาของพีน่องดวยนะคะ ให
พวกเราไดมพีลงั และกลาหาญในการทำงานแพรพระนาม
พระเจาใหกับทุกคน ซึ่งมีการทาทายพวกเรามากๆ
พวกเราพยายามที่จะใชชีวิตทั้งหมดเพื่อรักและรับใช
โดยเฉพาะในจิตตารมณของคณะของเรา ภคินีผูรับใช
คนปวย ซึ่งมีศีลบน (ถวายคำปฏิญาณ) ทั้ง 4 ประการ
ความยากจน ความบรสิทุธิ ์ความนบนอบ และการรบัใช
ผูปวย แมจะตองประสบอันตรายถึงชีวิต เราพยายามที่
จะสานตอชวีติของผตูัง้คณะ ซึง่ขณะทานมชีวีติ ทานได
รบัใชผปูวย ผขูดัสน ทพุพลภาพ ดวยการทมุเทชวีติทัง้หมด
เพื่อพระสิริมงคลของพระ และเราเปนสวนนอยนิด
ทีธ่รรมทตูเฮต ิขอขอบคณุพีน่องชาวไทย พีน่องทกุคน
ที่คอยเปนกำลังใจ  ติดตามใหความชวยเหลือ
ทางคำภาวนา และทุนทรัพย ขอพระเจาทรงตอบแทน
ในน้ำใจดขีองพีน่องทกุคนนะคะ หวงัและเชือ่วาพีน่อง
คงไมลมืพวกเรานะคะ ขอพระเจาทรงอวยพระพร

จาก ธรรมทตู ณ เฮติ
คณะภคนิผีรูบัใชคนปวยแหงนกับญุคามลิโล

จดหมายอเิลก็ทรอนกิส (ตอจากหนา 8)
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โดย เงาเทยีน

สวัสดีคะพี่นอง และผูรวมงานเยาวชน
ที่รักทุกทาน  ฉบับนี้ขอแบงปนความคิด
สกัเลก็นอยนะครบั แลวกอ็ยากมาชวนนองๆ ไป
คายกนั แตสงสยัวานองๆ จะทราบขาวคราวกนั
แลว แตกข็อเอามาย้ำอกีทแีลวกนันะครบั จะได

เตรียมตัวเตรียมใจแพ็คกระเปากันไป ยังไงก็...หัวใจเนี่ยแหละครับ สำคัญที่สุด...
“เดนิทางสดูนิแดนคายฯ ดวยตวักบัหวัใจ” เกบ็เกีย่ว มติรภาพประสบการณ บวกกบั
สิง่ดีๆ  มากมาย ทัง้หมดเปนกำไรชวีติครบั

พอดีอานเจออีกแลว...เลยเก็บเอามาฝากไวคิดกัน...เขาบอกไววา... “ความคิด
นีแ่หละ ทีบ่ัน่ทอนพละกำลงัสวนหนึง่ของความสขุทีค่วรจะเกดิ ทีค่วรจะมใีหลดนอย
ลงไป บางขณะ เรานาจะทำชีวิตใหดีกวานั้นไดงายๆ แตเพราะความคิด ความกังวล
ทำใหสิง่ทีน่าจะงายกลายเปนสิง่ยงุยาก ถาความคดิบางอยาง ยิง่คดิ ยิง่เศรา ยิง่ทำให
กังวล ยิ่งไมมีความสุข ยิ่งหวาดกลัววันขางหนา ก็อยาไปคิดมันเลย แคทำวันนี้
ใหมคีวามสขุ ทำใหดทีีส่ดุกบัเวลานีท้ีม่โีอกาสนี.้..บางทใีครจะรวูาอะไรๆ ทีไ่ปกงัวลนัน้
อาจจะมาไมถงึกไ็ด.. ชวีติอาจไมยาวนานถงึขนาดนัน้ ไมมใีครรวูาพรงุนี ้จะตืน่หรอืเปลา
อยากังวลกับอะไรที่ยังมาไมถึง... มองวันนี้ ทำวันนี้ มีความสุขกับทุกวินาทีนี้.....
ที่ยังหายใจอยูดีกวา เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข

ความทกุขสรางสิง่มหศัจรรย ชวีติทีพ่บความทกุข เปนชวีติทีแ่ท...ไมมคีวามทกุข
กไ็มมกีารเตบิโต ความทกุขเปนพลงัขบัเคลือ่นใหหลายอยางเกดิ ไมมใีครไมมคีวามทกุข
เพราะนัน่คอื “ชวีติ” ความทกุขสอนใหแตละคนเขมแขง็ในแงมมุตางๆ ถาความทกุข
ไมเขามาหา กจ็ะไมรวูา ความสขุทีแ่ทเปนอยางไร ไมมคีวามทกุขกไ็มรจูกัความสขุ......
เพราะความทุกขพิสูจนความเปนคนออนแอหรือเขมแข็ง ความทุกขเปนสิ่งทาทาย
ความสามารถ.....เมื่อใดที่มีความทุกข ควรยิ้มรับ และคิดวาโชคดีที่ไดเจอความทุกข
ไดเรยีนรกูารแกปญหา ไดสงบ ไดสต ิไดความนิง่ ไดรจูกัโลก รจูกัตวัเอง รจูกัการเตบิโต
ทกุๆ กาว ใหกำลงัใจตวัเองมากๆ บอกตวัเองวา โชคดทีีว่นันีม้คีวามทกุขเพราะเมือ่ผาน
ความทุกข ความสุขก็จะรออยูเบื้องหนา”...จงใชความทุกขสรางสิ่งมหัศจรรย
ใหกับชีวิตกันเถอะครับ

บันทึกการเดินทางประจำวันก็ดีนะครับ...ความสุข ความทุกข เจอเมื่อไรก็เก็บ
เอาไว ...ขีดๆ เขียนๆ มาเลาใหฟงกันบางก็ไดนะครับ...ประสบการณชีวิตของเรา
อาจจะเปนประโยชนกับเพื่อนคนอื่นที่ เขามารวมรับฟง  รวมเปนหนึ่งเดียว
กบัประสบการณของเรา...ยนิดรีบัฟงประสบการณชวีติและการแบงปนจากนองๆ เสมอ...
ขีดๆ เขียนๆ แลวก็สงมาที่นี่เลยครับ “คอลัมนเสียงเยาวชน” แผนกเยาวชน 122/11
ซ.นนทร ี14 (ซ.นาคสวุรรณ) ถ.นนทร ี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 หรอื E-mail
ที่ cyctforever@hotmail.com ก็ไดนะครับ อยาลืมวงเล็บหัวขอเรื่องดวยนะครับวา
“คอลมันเสยีงเยาวชน” ...เผือ่วาเราจะเปนสวนหนึง่ของเสยีงเยาวชนทีบ่อกเลาความรกั
ของพระเจา ผานทางประสบการณชวีติของเรา...แลวพบกนัใหม สวสัดคีรบั

ปดเทอม...เกบ็กระเปา สะพายเป ไปคายกนันะครบั...ทีน่ีม่นีดั...
 คายเยาวชน 2 มสิซงั (ราชบรุ-ีสรุาษฎรธาน)ี วนัที่

11-14 มนีาคม 2010 ทีบ่านเพชรสำราญ หวัหนิ
 คายผนูำเยาวชน Y.C.S. วนัที ่12-18 มนีาคม

2010 ที่บานสวนพระหฤทัย ดำเนินสะดวก
ราชบุรี

 คายปสกา กรงุเทพฯ วนัที ่18-21 มนีาคม 2010
ทีบ่านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม

 คายเยาวชน 4 อสีาน วนัที ่19-26 มนีาคม 2010 ทีส่ามเณราลยัครสิตประจกัษ
อบุลฯ อบุลราชธานี

 คายมิตรภาพ (คายซาเลเซียน) วันที่ 22-29 มีนาคม 2010 ที่ คายเยาวชน
ดอนบอสโก เขาตะเกยีบ หวัหนิ

 คายผนูำเยาวชน 3 ข. วนัที ่8-16 เมษายน 2010 ทีศ่นูยสงัคมพฒันา สระแกว
 คายผูนำเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี วันที่ 22-25 เมษายน 2010 ที่บาน

เยน็เนซาเรธ เพชรบุรี
 คายเยาวชน สงัฆมณฑลสรุาษฎรฯ วนัที ่3-9 พฤษภาคม 2010 ทีส่งัฆมณฑล

สรุาษฎรฯ
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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

«—¥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

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

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

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π‚ππÀ—«™â“ß °‘Ëß Õ.¿Ÿæ“π

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

10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π¥√Ÿ«å ∫â“πÀπÕß·´ß Õ.‡¡◊Õß

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

10.00 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“ππ“®“√ Õ.«“π√π‘«“ 

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π§”‡°‘È¡ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√æπ¡

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–¡À“°“√ÿ≥¬å ∫â“πÀπÕß∫° Õ.§”µ“°≈â“

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚§°°≈“ß Õ.‡µà“ßÕ¬

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 15 ‡¡…“¬π ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

æ∫°—∫Àπ—ß ◊Õ¥’
 ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°

‰¥â∑’Ë∫Ÿ∏ S36
„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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕ·ß· ß

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π¥Õπ¥Ÿà  Õ.æ—ß‚§π

®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√’Õ“ ¡—°¥“‡≈π“ ∫â“ππ“‚æ∏‘Ï

Õ.°ÿ ÿ¡“≈¬å ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ.‡¡◊Õß ®.¡ÿ°¥“À“√ ©≈Õß«—¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

«—¥·¡àæ√–·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫â“π¥Õπ¡à«¬

Õ.æ√√≥“π‘§¡ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24

‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❈ «— ¥·¡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“¬)

✝



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 12 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27 ¡’π“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����æ‘∏’Õ“™’·Õ  æ≈¡“√’ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 25 ¡’π“§¡ 2010 ‡«≈“

10.00 π. Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à

®. °≈π§√

�����æ‘∏’Õ¿‘‡…°æ√– —ß¶√“™‚Õ≈’‡«’¬√å ™¡‘µ‡Œ ‡≈Õ√å

·Ààßæπ¡‡ª≠ ª√–‡∑»°—¡æŸ™“ «—π‡ “√å∑’Ë 20 ¡’π“§¡

2010

�����§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™  “¡‡≥√ ¶√“«“  ‡¢â“‡ß’¬∫

‚¥¬„™â°“√¿“«π“ ç¥â«¬¥«ßæ√–∑—¬æ√–‡¬´Ÿé π”‚¥¬

‘́ ‡µÕ√å Kwon·≈– ‘́ ‡µÕ√å Son (®“°ª√–‡∑»‡°“À≈’)

°≈ÿà¡ 1 «—π∑’Ë 22-30 ¡’π“§¡ 2010 ·≈–°≈ÿà¡ 2

«—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ - 7 ‡¡…“¬π 2010  π„®µ‘¥µàÕ

Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ ‚∑√. 0-2249-0054 À√◊Õ

´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ‚∑√. 08-1904-2138

�����°àÕπ‡∑’Ë¬« ß°√“πµå ‡™‘≠√à«¡æ—°ºàÕπ øóôπøŸ®‘µ„®

°—∫™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-11

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë√–‡∫’¬ß‡√◊Õ∫’™ √’ Õ√å∑ √—∫øíß

∫√√¬“¬®“°§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√ §à“≈ß∑–‡∫’¬π

1,500 ∫“∑/∑à“π  π„®µ‘¥µàÕ ”π—°ß“π π∏§. ‚∑√.

0-2234-1730 À√◊Õ 08-5723-5571, 08-4549-

3085 ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° www.thaicatholicbiz.com

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ™—™«“≈  »ÿ¿≈—°…≥å ‡ªìπª√–∏“π

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

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

����� §≥–´“‡≈‡´’¬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 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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß´‘ ‡µÕ√å

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ §≥–√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2010

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à

�����·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

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.

�����§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ (æ√–·¡à¡“√’)

¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°Õ“ “ ¡—§√ «¥ “¬ª√–§” √à«¡

™ÿ¡πÿ¡æ√âÕ¡°—π „π«—π‡ “√å∑’Ë 10 ‡¡…“¬π 2010

‡«≈“ 08.00-19.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√

°∑¡. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–Õ“®“√¬å

™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√  π„®

µ‘¥µàÕ ‘́ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»å ‚∑√. 08-7751-0040

�����¢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«¬)

�����§≥–æ√–‡¡µµ“Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ

‡™‘≠√à«¡

ç©≈Õßæ√–‡¡µµ“é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2010

14.00 π.  «¥ “¬ª√–§”æ√–‡¡µµ“

14.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–

∂«“¬™àÕ¥Õ°‰¡â·¥àæ√–√Ÿª ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

çπæ«“√æ√–‡¡µµ“é ‡µ√’¬¡©≈Õß

12.00 π. «—π»ÿ°√å∑’Ë 2 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 3

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

14.30 π. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ∂÷ß«—π‡ “√å∑’Ë 10

‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å

�����§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π√à«¡°—∫ Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–

π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬ ®–®—¥„Àâ¡’°“√Õ∫√¡ ”À√—∫

ºŸâ∑”ß“π„Àâ°“√Õ∫√¡„π∫â“π‡≥√·≈–∫â“πÕ∫√¡¢Õß

§≥– „πÀ—«¢âÕ çIntegral Religious Formation -

a modern approaché ‚¥¬«‘∑¬“°√ §◊Õ Rev. Law-

rence Pinto Ph.D. (Clinical Psychology)
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อยา (มาทำ) ปอด...
สงัคมไทยกำลงัเปลีย่นไป คำกลาวทีไ่มเกนิจรงิ

ใครๆ ก็เห็นกันอยู จะเอาเรื่องอะไรละครับ เอาแค
3 จังหวัดภาคใต ก็มีขาวใหไดยินไมเวนแตละวัน
ผมฟงเพลงชาติมาถึงคำรองที่วา “ไทยนี้รักสงบ”
ใจมันแกวงยังไงพิกล ไมนับรวมความหวาดวิตก
รายวัน การขูคุกคาม เลือกขาง ประหัตประหาร
ห้ำหัน่กนั ผมยงัคดิเลยวา เราจะพดูเรือ่งนีไ้ปทำไม
ใครๆ เขาพดูกนัเยอะอยแูลว

หนังสือพิมพหัวสีมีขาวในกรอบเล็กๆ เรื่อง
“วติกเดก็เรือ่งเพศ” อานแลวนาวติกขึน้ไปอกี ขอยก
มานำเสนอสำหรับคนที่อาจจะยังไมผ านตา
แตสำหรับพวกเราๆ ทานๆ ที่มีหนาที่พยุงโลกไว
ดวยสองมือ แถมยังตองเปนตัวแทนแหงความรัก
ขององคพระเยซคูรสิตเจา งานเขากนัมากขึน้ซะแลว

ทีท่ำเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 2553
นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ีเปนประธาน
มอบรางวลัการสงเสรมิและพฒันาเยาวชน ครัง้ที ่3
จัดโดยสถาบันรามจิตติ ภายใตการสนับสนุนของ
สำนกังานสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ สำนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวจิยั และกระทรวงการพฒันา
สงัคม นายอมรวชิช นาครทรรพ ผอ.สถาบนัรามจติติ
กลาวถึงสถานการณเด็กและเยาวชนในรอบป
2551-2552 วา จากการสำรวจพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ 150,000 คน ทั้งกลุมประถม
มัธยมตนและปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ใน 3 ดาน พบเยาวชนต่ำกวา 25 ป พยายามฆาตวัตาย
ตลอดทัง้ป 2552 เฉลีย่วนัละ 20 คน เดก็ชอบไปโรงเรยีน
นอยลงและมีพฤติกรรมโดดเรียนเพิ่มขึ้นถึง 2 เทา
ในทุกระดับ เด็กใชเวลากับสื่อมากขึ้น โดยระดับ

มธัยมกวารอยละ 90 มโีทรศพัทมอืถอืและคยุโทรศพัท
เฉลี่ยวันละ 97 นาที ใชอินเตอรเน็ตจากรอยละ 27
เปนรอยละ 31 ใชเวลากบัสือ่โทรทศันวนัละกวา 3 ชัว่โมง
สวนการถกูละเมดิและอาชญากรรม พบวามเีดก็ต่ำกวา
18 ป ถกูละเมดิทางเพศเพิม่ขึน้ เดก็อาชวีะและอดุมศกึษา
เฉลีย่รอยละ 37 ยอมรบัวาเคยมเีพศสมัพนัธแลว รอยละ
50 ยอมรบัการอยกูอนแตง และยงัพบวาเดก็มแีนวโนม
ตองอยูในสังคมที่มีความสับสนทางเพศ โดยพบวา
เดก็มธัยมถงึอดุมศกึษาเฉลีย่รอยละ 45 มเีพือ่นรวมชัน้เรยีน
เปนผรูกัเพศเดยีวกนั หรอืเฉลีย่เดก็ 1 คน จะมเีพือ่นรกัเพศ
เดยีวกนัเฉลีย่ 3 คน ซึง่มแีนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง

สังคมไทยกำลังเปลี่ยนไป ถามันเปลี่ยนในทางดี
มากกวา เราคงไมมานั่งกลุมกับมันอยางนี้ เมื่อคิดถึง
การเปลี่ยนแปลงผมคิดถึงคำหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในชวง
เวลาหนึ่งที่มีโอกาสไดแบงปนความเชื่อกับซิสเตอร
กลุมหนึ่ง “พระเยซูมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แตไมใช
ใหโลกเปลี่ยนแปลงพระองค” นาคิดที่วาหลายครั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะเราปลอยชีวิตไปตาม
กระแส และในที่สุดก็ทำใหโลกเปลี่ยนแปลงเราได
สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงโลกของพระเยซูเจาเริ่มจาก
ความชดัเจนในพนัธกจิบนโลกนีข้องพระองค พระองค
มาเพื่ออะไรและทำสิ่งนี้เพื่อใคร พระองคหมั่นตอเติม
ความเชื่อดวยการภาวนา การติดตอกับพระบิดาเจา
พระองคเปลี่ยนแปลงโลกดวยคานิยม ไมเยยหยัน
ปฏิเสธตั้งตนเปนปฏิปกษแตบอกวาอะไรดี อะไรควร
ปรับเปลี่ยนแกไข พระองคมาเพื่อทำใหเกิดความ
สมบูรณขึ้น  แตคนที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงโลก
โลกก็พรอมจะกดดันพวกเขาใหถึงที่สุดเหมือนกัน
รางวัลแหงการเปลี่ยนแปลงของพระองคจึงไดแก

“ไมกางเขน” สะพานเชือ่มตอไปสคูวามรอดของเรา
ผมเพยีงอยากจะบอกวา อยาปอด (ภาษาทีค่นยคุนี้

ชอบใช ความหมายวาอยากลวั ถาจะใหดตีองทำเสยีง
สั้นๆ  เหมือนคนลิ้นไกสั้นสักหนอย...ผู เขียน)
กับความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไป เมื่อเราตอง
อยูกับมัน จงรักษาจิตใจใหสงบ และพบเสมอวา
เรายงัพอ มีสิทธิ์เลือกได ความดี ความงาม คุณคา
หรอืความบกพรอง การเอารดัเอาเปรยีบผลประโยชน
มันอาจจะหมายถึงการเลือกใหกับชีวิตหนา ซึ่ง
หลายคนเชนกนัอาจรอไมไหวหรอืไมอยากรอ

ออ...ไดโปรดอยาติงผมเรื่องภาษาวิบัตินะครับ
แบบวา ไมปอดครบั

บรรณาธิการบริหาร

    หนงัสอืใหม เจอกนัทีบ่ธู S36
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนก

การพมิพ เตรยีมเขน็หนงัสอืใหม 2 เลม พรอม
เสิรฟ เริ่มเสิรฟจานแรกที่งานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ  ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
ระหวางวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2010
(ออ สถานทีบ่ธูทีล่งประชาสมัพนัธไป ถามคีวาม
เขาใจคลาดเคลื่อนขอใหเขาใจตรงกันใหมคือ
บธู S 36 นะครบั) หนงัสอื 2 เลมทีว่าไดแก

เลมที่ 1 “สัญญาณแหงกาลเวลา  (1)
จงตั้งใจฟงเสียงนั้น” บทความประจำ
ในหนังสือพิมพคาทอลิกอุดมสารเลมนี้นี่เอง
ในคอลมัน “ขอคดิสะกดิใจ” เขยีนมาแลว 13  ป
มีผูอานและผูสนใจหลายทานไดรองขอใหมี
การรวบรวม ทำเปนหนงัสอืเลม จนแลวจนเลา
เมื่อผานวันเวลาจนมาถึงจังหวะที่เหมาะสม
บทความจากคอลัมนนั้นจึงผันตัวเองมาเปน

หนงัสอืเลมทีช่ือ่วา “สญัญาณแหงกาลเวลา”
นี่แหละครับ แตทำไมตองมีเลข 1 และ
ทำไมตอง  “ตั้งใจฟงเสียงนั้น” ราคา
ประเดมิ เลมละ  130 บาท

เลมที่ 2  หนังสือ “พระเยซูเจาแหง
นาซาเร็ธ” ชื่อภาษาไทยตามตนฉบับ
“Jesus of  Nazareth” หนงัสอืเลมนีน้พินธ
โดยโยเซฟ รัตซิงเกอร คนสวนใหญอาจ
ไม คุ น กั บชื่ อนี้ แ ต ถ า เ ร า จ ะบอกว า
ชือ่ของเขาทีช่าวโลกรจูกัคอื “เบเนดกิต ที ่16
พระสนัตะปาปา” นัน่เอง

หนังสือเลมนี้ ไดมาจากการสั่งสมประสบการณ
มายาวนาน ขององคสมเด็จพระสันตะปาปา ที่เริ่มงาน
เขียน เมื่อตอนชวงพักผอนฤดูรอนป ค.ศ. 2003 โดย
ตัดสินใจใหมีการจัดพิมพ 10 บทแรกนี้กอน ซึ่งจะ
ครอบคลุมชวงเวลาจากตอนพระเยซูเจาทรงรับพิธีลาง

ในแมน้ำจอรแดน จนถงึตอนเปโตรประกาศความเชือ่
และตอนพระเยซูเจาทรงสำแดงพระองคอยาง
รุงโรจน รวมเปนภาคแรก หนาถึง 600 กวาหนา
แตคมุ ราคาอยทูี ่  390  บาท

สองเลมนี้ พลาดไมไดเด็ดขาด ที่งานสัปดาห
หนงัสอืแหงชาตคิรบั แลวเจอกนัทีบ่ธูนะครบั



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 12 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27 ¡’π“§¡ 2010 Àπâ“ 19



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 12 ª√–®”«—π∑’Ë 21-27 ¡’π“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 52  ‡°∑‡ ¡π’ (1) ¢Õ
„Àâ°“≈‘° åπ’È ‡ªìππÈ”æ√–∑—¬
æ√–Õß§å

 «π‡°∑‡ ¡π’ ‡ªìπ ∂“π∑’Ë

™«π»√—∑∏“Õ’°·ÀàßÀπ÷Ëß„π·ºàπ¥‘π

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë‡™‘ß‡¢“¡–°Õ°‡∑»

ªí®®ÿ∫—π¬—ß§ß ¿“æ‡À¡◊Õπ°—∫∑’Ë
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π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ

§ÿ≥æàÕ¬—ß ªÕ≈ ≈—ßøíßµå§≥–¡‘ ´—ßµà“ßª√–‡∑»·Ààß°√ÿßª“√’ 

§ÿ≥æàÕ¡√≥¿“æ¥â«¬‚√§¡–‡√Áß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

§.». 2010 ∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å √«¡Õ“¬ÿ 82 ªï

®¥À¡“¬Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å®“° ‘́ ‡µÕ√å ‰∑¬„π‡Œµ‘
 «— ¥’§à– ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√∑ÿ°∑à“π

∂â“®–æŸ¥«à“¢à“«µà“ßª√–‡∑»∑’Ë¥—ß·≈–‡√’¬°√âÕß§«“¡ π„®®“° ◊ËÕ¡«≈™π

π“π“™“µ‘„π™à«ßµâπ‡¥◊Õπ¡°√“§¡∑’Ëºà“π¡“ ®πµâÕßµ‘¥µ“¡°—π·∫∫‡°“–

µ‘¥ π“¡§◊Õ ç‡Àµÿ°“√≥å·ºàπ¥‘π‰À«Õ¬à“ß√ÿπ·√ß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

æ—π∏°‘®„π‡Õ‡™’¬
∫∑∫“∑¢ÕßÕß§å°√¶√“«“ ·æ√à∏√√¡
™≈∫ÿ√’ ● √–À«à“ß«—π∑’Ë 24-26 ¡°√“§¡ §.». 2010 §≥–°√√¡“∏‘°“√

ΩÉ“¬ª√–°“»æ√–«√ “√¢Õß Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™‡Õ‡™’¬ (FABC-OE)

®”π«π 60 §π ®“° 17 ª√–‡∑»  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§ß ¿“æ‡À¡◊Õπ„π ¡—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ µâπ¡–°Õ°‡∑»∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â„πªí®®ÿ∫—π§ß

·µ°ÀπàÕ®“°µâπ‡¥‘¡„π ¡—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ°≈à“«∂÷ß «π·Ààßπ’È

∑’ËÕ¬ŸàÕ’°ø“°Àπ÷Ëß¢Õß≈”∏“√¢‘¥‚√π«à“‡ªìπ ∂“π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß™◊Ëπ™Õ∫

‡ªìπæ‘‡»… ç‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®‰ª∫àÕ¬Ê ‡æ◊ËÕ√”æ÷ß¿“«π“é (≈° 22:39)

π’Ë§◊Õ «π∑’Ëæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß∑π∑ÿ°¢å∑√¡“πÕ¬à“ß· π “À— ∑’Ë ÿ¥„π§◊π ÿ¥∑â“¬

„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬å‡¡◊ËÕæ√–Õß§å®–µâÕß√—∫∑√¡“π ·≈– ‘Èπæ√–™π¡å∫π‰¡â°“ß‡¢π

‡æ◊ËÕ™¥‡™¬∫“ª¢Õß¡πÿ…¬™“µ‘ æ√–Õß§å∑√ß√Ÿâ ÷°°≈—« çæ√–∫‘¥“‡®â“¢â“∂â“∑√ß

æÕæ√–∑—¬ ¢Õ„Àâ°“≈‘° åπ’Èæâπ‰ª®“°¢â“æ‡®â“‡∂‘¥ °√–π—Èπ°Á¥’ Õ¬à“„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡„®¢â“æ‡®â“·µà„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–ª√– ß§å¢Õßæ√–Õß§å‡∂‘¥é (≈° 22:42)

„π «π‡°∑‡ ¡π’¡’µâπ¡–°Õ°‡∑»‡°à“·°à¡“°Õ¬Ÿà 8 µâπ ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠∫“ß§π

∫Õ°«à“µâπ¡–°Õ°‡À≈à“π’È¡’Õ“¬ÿ√“« 3000 ªï ‚¬‡´øÿ  ø≈“«‘Õÿ  π—°ª√–«—µ‘»“ µ√å

™“«¬‘«‡≈à“«à“ æ√–®—°√æ√√¥‘µ‘µ—  —Ëßµ—¥µâπ‰¡â∑ÿ°µâπ√Õ∫°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ „πªï

§.». 70 ∂â“µâπ¡–°Õ°‡∑»‡À≈à“π’È‰¡à∂Ÿ°µ—¥°Á§ß®–‡ªìπµâπ‡¥’¬«°—∫µâπ„π ¡—¬

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·µà∂â“∂Ÿ°µ—¥‰ª·≈â« µâπªí®®ÿ∫—π§ß‡°‘¥®“°ÀπàÕ¢Õßµâπ∑’Ë‰¥â‡ÀÁπ

æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“∑√ß‡ªìπ∑ÿ°¢å‚»°‡»√â“„π§√—Èßπ—Èπ (¢âÕ¡Ÿ≈®“°Àπ—ß ◊Õ®“√‘°· «ß∫ÿ≠..

 Ÿà...·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (The Holy Land) ‚¥¬·ºπ°æ√–§—¡¿’√å Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ)

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ : º¡™Õ∫∑’Ë¿“æπ’È¡’§π 2 §π §πÀπ÷Ëß‡ªìππ—°∫«™

Õ’°§πÀπ÷Ëß‡ªìπ¶√“«“  ‡¢“∂◊Õ¿“™π– ”À√—∫√¥πÈ”µâπ‰¡â ‡À¡◊Õπæ«°‡¢“

°”≈—ß√à«¡¡◊Õ°—π‡æ◊ËÕ∑”„Àâæ√–∑√¡“π¢Õßæ√–Õß§å™ÿà¡™◊Ëπ ·≈–‡°‘¥º≈
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