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ตลอดเดอืนมนีาคมและเมษายนทีผ่านมา สถานการณ
บานเมืองอาการนาเปนหวง เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอ
เปรยีบเหมอืนเรอืกก็ำลงัเผชญิคลืน่พาย ุ“บานเมอืงเรา”
จะเปนอยางไร ทำไมมนัถงึกลายมาเปนอยางนี้

เชื่อวาพี่นองทุกทานก็คงมีความรูสึก  มีจิตใจ
เหมอืนๆ กนัและคงไดตดิตามสิง่ทีเ่กดิขึน้อยางใกลชดิ

สิง่ทีท่กุคนพดูและตางแสวงหาคอื “ความจรงิ!”
“ความจรงิคอือะไร? ความจรงิอยตูรงไหน?”
โบราณกลาววา ขณะทีอ่ยใูนสงคราม คนมอีคตติอกนั

คนเกลยีดชงักนั จะหาความจรงิไดยากยิง่!
วันนี้ การชุมนุมที่ยืดเยื้อ และบานปลายกลายเปน

เรือ่งกระทบตอผคูนอยางกวางขวาง กเ็พราะมสีือ่มวลชน
เปนตวัชวย ขยายใหยาวและใหญ

ถาลำพงัแกนนำคนหลกั ไมมตีวัชวย หรอืแนวรวม
กค็งไมยงุยาก

ถาประชาชนอยางเราๆ จะหาวิธีและทางออก
ก็อยากจะเสนอใหเฉพาะแกนนำขึ้นเครื่องบินสำหรับ
“วีไอพี.” มีเสบียง อาหาร น้ำมันพรอม ใหเวลาเทาที่
น้ำมันมี ตองหาความจริงใหได ตองมีคำตอบใหกับ
ประชาชน ถายังไมได ก็อนุญาตใหเพียงนักบินโดดรม
ชชูพีลงมาไดเทานัน้ ทีเ่หลอืกใ็ห “วไีอพ.ี – ตวัใครตวัมนั”

บทบาทของสื่อมวลชนที่เคยอางวา ตนมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี เปน “ฐานันดรที่ 4” เปนสื่อที่ใหความจริง
ความถกูตอง ความยตุธิรรม สรางสรรค สรางความเปน
น้ำหนึง่ใจเดยีวกนัใหกบัประชาชนทีม่คีวามหลากหลาย
แตกตางกนั แตวนันีบ้างสือ่กลบัถกูนำมาใชเปนเครือ่งมอื
เพือ่ผลประโยชนเฉพาะกลมุบคุคลใดบคุคลหนึง่ กลาย
เปนสื่อเลือกขาง เลือกปฏิบัติ เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่
ฝายตนตองการ

ฐานันดรที่ 4 หลายสื่อก็ไดทำลายความนาเชื่อถือ
ของตนเองไปอยางเห็นไดชัดแลว!

พี่นองที่รัก ในสภาพอยางนี้ เราทุกคนตองตั้งสติ
ใหมั่น ไตรตรองมองใหรอบดาน พยายามรับรูขอมูล
หลายๆ ดาน มองใหทะลปุรโุปรงทีม่าทีไ่ปแตละคน

สิ่งที่เราตองการคือความจริง และสิ่งที่เราตองถาม
ตัวเราเองอยูในใจตลอดเวลาวา “เรื่องนี้จริงไหม?
จรงิทัง้หมดไหม? มอีะไรทีไ่มจรงิไหม?”

ที่สำคัญอีกอยางที่เราตองตั้งสติใหมั่น และสำคัญ
ไมยิง่หยอนกวากนัคอื “เจตนา” เพือ่อะไร?”

บางคนพดูไดด ีมเีหตผุล ขอมลูนาฟง เปนเรือ่งจรงิ
แตเจตนาราย!

บางคนพดูเพือ่ใหดดู ีนาฟง แตโกหก บดิเบอืนขอมลู
โดยสิน้เชงิ!

บางคนพดู - ฟงเอามนัสมากกวา “หาความจรงิ!”
คนที่อยูในแวดวงสื่อสารมวลชนยอมทราบดีวา

เรื่องอิทธิพลของการใชสื่อและผลกระทบของสื่อตอ
ประชาชนวา ใครพดูกอนไดเปรยีบ การพดูซ้ำๆ บอยๆ
พดูดงัๆ ไดเปรยีบ ทีส่ำคญัเปนนยัๆ วา เหมอืนเปนฝายถกู

คนที่มาพูดภายหลัง เหมือนมาแกตัว เปนนัยๆ วา
เหมือนเปนฝายผิด และบางคนอาจจะไมไดฟงเรื่องที่
ชี้แจงอีกตางหาก

ยิ่งถาเปนเรื่องพูดพาดพิงผูอื่น กลาวรายใสความ
ใชคำดา หยาบคาย เต็มไปดวยอคติ ยิ่งตองระมัดระวัง
เรือ่งความถกูตอง ความจรงิ

หลายคนที่ไดติดตามขาวมาตลอด ไดเห็นผูคนที่
ออกมารวมชมุนมุไมวาจะสไีหนกต็าม สำหรบัผทูีม่าดวย
ความบริสุทธิ์ใจ อยากเห็นสังคมไทยดีขึ้น มีความ
ยตุธิรรม มปีระชาธปิไตย ตอตานทจุรติคอรรปัชัน่ ฯลฯ

ความจรงิทีพ่สิจูนดวยเวลา
บาดแผล ทีน่าอบัอาย

เหนอืความจรงิ คอืความรกั
คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ

ตางกร็สูกึชืน่ชมทีพ่วกเขากลาแสดงออก เสยีสละออกมา
รวมกัน บางคนมาไกลๆ เสียเงินทอง มากินมาอยู
อยางยากลำบาก

แตสิง่ทีส่ำคญัยิง่ คอืความระมดัระวงัตวั รอบคอบ
สิง่ทีเ่ราไดรบัรมูานัน้ เปนความจรงิ จรงิๆ ไหม?
อยางไรก็ตามในวิกฤติยอมเปนโอกาส เราอาจ

จะมองเห็นความดี และสิ่งที่จะเปนประโยชนตอสังคม
และประเทศชาติอยูดวยในหลายแงมุม

แตสิ่งที่เรารูสึกรับไมได คือ คำพูดที่หยาบคาย
ดหูมิน่เหยยีดหยาม ดหูมิน่เยาะเยยผอูืน่ สิง่ทีเ่รารบัไมได
คือ ทั้งคำพูดและการกระทำที่ทำใหผูคนเกลียดชัง
คนไทยดวยกนั สรางความแตกแยก แบงแยก ใชวธิกีาร
รุนแรง

สิง่ทีเ่รารบักนัไมได ไมวาสไีหน เวทไีหนๆ พรรค
อะไรก็ตาม คือ ปฏิเสธความจริงที่ปรากฏแจงแลว
การพูดโกหก พูดเท็จ บิดเบือน การใชความจริงโดย
มีเจตนาแอบแฝงซอนเรน

การที่มีคนแตงตัวสวมชุดแตละสี แตละฝายที่
ออกมาเรียกรอง ไมวาจะเปนใคร เรื่องอะไร เมื่อไร
ก็ตาม ตองเคารพกฎหมายบานเมือง กติกาของสังคม
ถาหากใครไมยดึหลกัอยางนี ้สงัคมนัน้กอ็ยไูมได

ถาเรียกรองประชาธิปไตย แตใชกฎหมู ใชความ
รนุแรง ไมเคารพกฎหมาย บานเมอืงไมมขีือ่แป บานเมอืง
พังพินาศ คำพูดและพฤติกรรมตรงกันขาม “อยางนี้
นาสงสยั...ใครจรงิ”

กาลเวลาจะเปนเครื่องพิสูจนความจริง ความดี!
สจัธรรม ความจรงิ คอืแสงสวาง!
หลักคำสอนที่ดีจริง  ตองพิสูจนดวยปญญา

เมื่อมีปญหา!
ถาเราเชือ่มัน่ในศาสดาทีเ่ราศรทัธาจรงิๆ คงไมตอง

รอศาสดาองคใหม!
สงัคมทกุวนันีม้คีวามหลากหลาย  ผคูนมากมายทีอ่ยู

รวมกนั จะตองยดึและตัง้มัน่อยบูนความจรงิ ความถกูตอง
กฎหมายบานเมอืง

เราตองการเวลาที่จะพิสูจนความจริง และตองการ
เวลารกัษา “รอยแผล” ทีเ่กดิขึน้

รอยแผลที่เกิดขึ้นจากการตอสูกับศัตรูของชาติ
เปนรอยแผลทีน่าภาคภมูใิจ สมเปน “วรีบรุษุวรีสตร”ี

แตรอยแผลเปนทีเ่กดิครัง้นี ้เปนรอยแผลทีเ่จบ็ปวด
แสนเศราสลดหดห ูใจหอเหีย่วและวงัเวง และนาอบัอาย
ไมรจูะเอาหนาไปไวทีไ่หน เพราะเปนบาดแผลทีเ่กดิขึน้
จากคนไทยดวยกันเองลวนๆ และ “รอยแผลเปน”
ทีเ่กดิขึน้ สวนใหญปรากฏทีร่ะหวางรจูมกูทัง้สอง!

อายใครเลาจะเทาอายลูก อายหลาน...และอาย
อะไรเลาจะเทาอายอดสู ในความไมรู!

ประชาธปิไตยนัน้เปนระบบทีด่สีำหรบัสวรรค แต
ไมใชระบบที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย!

การแสวงหาความจริง เปนสิ่งที่ดี แตสิ่งที่ยิ่งใหญ
กวาความจรงิ คอืความรกั!

ชวงนี ้คดิถงึพระคมัภรีตอนทีเ่ลาถงึพระเยซเูจา ตรสั
แกประชาชนที่ฉุดลากสตรีคนหนึ่ง ที่ถูกกลาวหาวา
ทำบาปผดิ สมควรลงโทษถงึตายดวยวธิกีารทมุหนิ

พระองคตรสัวา “ใครในพวกทานไมมบีาป กจ็งเอา
หนินีท่มุกอนเถดิ!”
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ประมุขสั งฆมณฑลนครราชสีมาและประธาน
คณะกรรมการคาทอลกิฯ แผนกศาสนสมัพนัธ พรอมดวย
คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ ผอูำนวยการสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
คณุพอชารลส คณะซาเลเซยีน เปนผแูทนศาสนาคาทอลกิ
ไดรวมพิธีฝงศพนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ผูนำศาสนา
อิสลามในประเทศไทย ณ มัสยิดอัลฮุสนา หนองจอก
จฬุาราชมนตร ีอาย ุ94 ป ทานไดถงึแกอนจิกรรม เมือ่
วนัที ่24 มนีาคม ณ โรงพยาบาลกรงุเทพ

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ไดมีสาสน รวมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว
สมุาลยศกัดิ ์และพีน่องมสุลมิในประเทศไทยในโอกาส
นีด้วย

พิธีฝงศพกระทำอยางเรียบงาย ตามกฎของศาสนา
อิสลาม ซึ่งกำหนดวาจะตองกระทำภายในเวลา 24
ชัว่โมง และฝงดนิในกโุบรหรอืสสุานของมสัยดินัน้เอง

อาจารยสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ มีความใกลชิดกับ
คาทอลิกมากเปนพิเศษ เพราะเคยมาเปนอาจารยสอน
ศาสนาอสิลาม ทีว่ทิยาลยัแสงธรรมระยะหนึง่ มลีกูศษิย
หลายคนไดเปนบาทหลวง หรอืคณุพอ และเมือ่อาจารย
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
จฬุาราชมนตร ีบรรดาลกูศษิยหลายคน ไดไปรวมแสดง
ความยินดีและทานก็รักและดีใจเปนพิเศษ เหมือนเปน
ลกูหลานทาน ทานไดแนะนำใหพีน่องมสุลมิไดรจูกั”

คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราชสังฆมณฑล
เชียงใหม ลูกศิษยคนหนึ่งซึ่งมีความใกลชิดกับอาจารย
เปนพเิศษ เนือ่งจากไดเคยเปนเจาอาวาสวดันกับญุเทเรซา
หนองจอก ซึง่อยใูกลชดิกบับานพกัของอาจารย ไดเคย
ไปเยี่ยมเยือน และหลานของทานเปนครูอยูที่โรงเรียน
เซนตเทเรซา หนองจอก คณุพอวฒุเิลศิ กลาวแก “อดุมสาร”
วา “อาจารยสวาสดิ ์จะเปนคนถอืปฏบิตัติามหลกัคำสอน
ศาสนาอสิลามอยางเครงครดั โดยเฉพาะเดอืนรอมาดอน
ถอืศลีอด เวลาสอนทานจะสอนนาสนใจ สนกุ เปนกนัเอง

กับศิษย เมื่อตอนที่ทานไดเปนจุฬาราชมนตรี เราไป
แสดงความยินดีกับทาน เราก็ไมรูวาจะทำตัวอยางไร
เพราะมีแขกสำคัญๆ ตางประเทศไปกอนหนาเรา
ทานก็ใหเรารอสักพักหนึ่งเปนกลุมสุดทาย และใหเรา
ไปนั่งใกลชิด  บนโซฟาเดียวกับทาน  และคุยถึง
ความหลงั สมยัเปนอาจารยอยางสนกุ คนอืน่ทีอ่ยรูอบๆ
ตางประหลาดใจมาก วาพวกเราเปนใคร ทานก็แนะ
นำใหทราบวา เปนลูกศิษยของทาน เปนบาทหลวง
 เปนคณุพอศาสนาคาทอลกิ”

คุณพอวุฒิเลิศ ยังเสริมอีกวา “โดยสวนตัวแลว
พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุชู และอาจารยสวาสดิ์
รจูกักนัด ีและเคารพนบัถอืกนัมาก”

เมือ่ครัง้ทีว่ทิยาลยัแสงธรรม จดังานกตญัตุาใหกบั
คณาจารยทีเ่คยสอน อาจารยสวาสดิ ์แมจะไมสแูขง็แรง
ตองมคีนคอยดแูลอยางใกลชดิ กไ็ดไปรวมในพธิดีวย

ขอใหดวงวญิญาณของอาจารยไดพกัผอนในสนัตสิขุ
กับพระเปนเจาเทอญ

สรางคนใหมีจิตวิญญาณ และคุณธรรม หาทางแกเพื่อ
ความเทาเทยีม

เมือ่วนัที ่31 มนีาคม ค.ศ. 2010 นายวรนิทร เทยีมจรสั
เลขานุการคณะกรรมาธิการและประธานคณะ
อนกุรรมาธกิารพจิารณาตดิตาม ตรวจสอบ และสงเสรมิ
กจิการศาสนา คณุธรรม จรยิธรรม ศลิปวฒันธรรม และ
กฎหมาย ไดเปนประธานประชุม หัวขอ “คริสต--
ศาสนิกชนจะมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทย
ไดอยางไร? ณ อาคารสุขประพฤติ มีผูเขาประชุมรวม
50 คน เพือ่รบัรแูละหาทางรวมมอืกนัตอไป ในโอกาสนี้
คุณยุวดี นิ่มสมบุญ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งเปน
คาทอลิกสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญไดมาตอนรับ
และประสานงานใหกับคณะผูแทนคาทอลิกที่ไปรวม
ประชมุดวย

นายวรนิทร เทยีมจรสั ไดเปนประธานเปดและเปน
ประธานการประชมุ ไดอางถงึรฐัธรรมนญูวา “เจตนารมณ
ของรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2550 ซึง่ไดกลาวมาตลอด
ที่จะใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
พฒันาประเทศ ในรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ไดกลาวถงึ
ความเทาเทยีมกนัเรือ่งสทิธ ิเสรภีาพ เปนความเทาเทยีมกนั
ในทางกฎหมาย

ถาวันนี้เรายังไมมีกฎหมายรองรับฐานะของเรา
การชุมนุม การจัดองคกรของเราก็มีขอจำกัด เราก็เดิน
ตอไปไมได เหมือนกับบานที่เราจะอยูยังไมมี ทั้งๆ ที่
ประวัติศาสตรศาสนาคริสตไดเขามาสูสังคมไทยตั้งแต
อยธุยา เราเคยไดรบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระมหา--
กษัตริยคือการพระราชทานที่ดิน และการรับรอง
มสิซงัฯ...”

นายวรินทร เทียมจรัส ไดเชิญใหผูแทนจากทั้ง
คาทอลกิและโปรเตสแตนทไดพดูถงึอดตี ปจจบุนั ไดมี
สวนรวมพัฒนาประเทศชาติเรามาอยางไรบาง และ
มองอนาคตรวมกัน พรอมทั้งจะไดรับฟงขอเสนอแนะ
ตางๆ ดวย

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เปนผูแทนฝายคาทอลิกไดสรุปกิจกรรม
ตางๆ ในสวนของคาทอลกิดงันี้

“พระศาสนจั ก รคาทอลิ กได เ ข า ม า เ ผยแผ
ในประเทศไทยกวา 400 ป และปจจบุนัไดแบงเปนเขต
ปกครอง 10 สังฆมณฑล และมีกิจการตางๆ ซึ่งทาง
คาทอลิกไดกระทำคือ

ดานศาสนา 1. ไดเผยแผศาสนาและอภบิาลครสิตชน
ใหยดึมัน่ปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบญัญตั ิและปฏบิติั
ตามพิธีกรรมทางศาสนา 2. ใหบริการดานศาสนา
พธิกีรรมแกครสิตชน และผเูลือ่มใสศรทัธา  3. จดัสราง
ศาสนสถาน วดั สำนกัสอนศาสนา สถานทีใ่หการอบรม
4. อบรมสงเสริมนักบวชชายและหญิง ผูเผยแผศาสนา
5. สงเสรมิและสนบัสนนุ และใหความรวมมอืกบัองคกร
ทางศาสนาอืน่ๆ 6. สงเสรมิความสมัพนัธระหวางศาสนา
ตางๆ และครสิตศาสนสมัพนัธ เพือ่ความเขาใจทีด่ตีอกนั

ดานการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
1. ไดจัดการและสงเสริมการศึกษาภาคสามัญ วิสามัญ
อาชวีะ ตลอดจนอดุมศกึษา และดำเนนิการใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2. จัดการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั ตามหลกัสตูร
กระทรวงศกึษาธกิาร 3. จดัการศกึษาตามพนัธกจิการศกึษา
คาทอลกิเพือ่สงเสรมิคณุภาพชวีติของนกัเรยีน ใหการอบรม
อภบิาลดานจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรม ตามหลกัธรรม
ของศาสนาและวฒันธรรม ตามประเพณอีนัดงีาม

ดานการสงัคม และอนรุกัษสิง่แวดลอม  1. ดำเนนิการ
ใหคริสตชนยึดมั่นและใหความสำคัญตอศักดิ์ศรี
ของมนุษย และใหบริการสังคมบนพื้นฐานจิตตารมณ
แหงความรกั เมตตา และการรบัใช  2. สงเสรมิ สนบัสนนุ
และพฒันาอาชพีใหแกประชาชน โดยยดึหลกัเศรษฐกจิ
พอเพียง 3. ใหความชวยเหลือและอุปการะผูประสบ
ความยากลำบาก ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูปวย ผูพิการ
ผตูดิยาเสพตดิและผปูวยเอดส ผสูงูวยั ฯลฯ 4. ใหความ
รวมมอืกบัองคกรศาสนา และองคกรอืน่ๆ ในดานสงัคม
5. ใหความรวมมือกับบานเมือง แกปญหาเฉพาะหนา
แกผปูระสบภยัและผลูีภ้ยั 6. สงเสรมิและใหความรวมมอื
อนรุกัษธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ดานการแพทย อนามัย และสาธารณสุข ไดจัดตั้ง
โรงพยาบาล สถานพยาบาล หนวยแพทยเคลือ่นที่

ดานสื่อสารมวลชนและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดผลติสือ่สิง่พมิพ รายการวทิย ุโทรทศัน งานดานสือ่สาร
มวลชน ผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณคาทาง
ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรมอนัเปนประโยชนตอสงัคม

นายธงชัย ประดับชนานุรัตน ผูประสานงานฝาย
โปรเตสแตนท จาก 4 องคกร คือ 1. สภาคริสตจักร
ในประเทศไทย 2. สหกิจคริสเตียนในประเทศไทย
3. มูลนิธิบัปติสต 4. มูลนิธิเซเวนเดยอัดเวนติสต
ไดนำเสนอดวยวิดีทัศนสั้นๆ สรุปวา มิสชันนารีจาก
สหรัฐอเมริกาไดเขามาเผยแผศาสนาในประเทศไทย
ตัง้แต ค.ศ. 1828 รวมเวลาได 182 ป เปนทัง้หมอรกัษา
คนเจ็บปวย และหมอสอนศาสนาดวย ใหการศึกษา
สอนภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนไทยทั้งชายและหญิง
ซึง่ปจจบุนัคอืโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน ตัง้เมือ่ ค.ศ. 1852
และโรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั รวมทัง้ไดถวายภาษาองักฤษ
ใหแกบรรดาราชวงศ และเปนลามแปลภาษา เมือ่รฐับาล
ตองตดิตอหรอืทำสนธสิญัญากบัตางประเทศ นอกจากนี้
หมอบรดัเลย ไดจดัตัง้โรงพมิพและไดออกหนงัสอืพมิพ
ดวย

ประวัติศาสตรทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนท
ในชวงรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ไดสรางกระแส
ชาตินิยม เกิดขบวนการตอตานและเบียดเบียนศาสนา
ครสิต ซึง่คนไทยถอืวาเปนศาสนาของฝรัง่ตางชาต ิถกูมอง
วาเปนศัตรูของประเทศ มีคริสตชนบางคนถูกฆาตาย
และหามนบัถอืศาสนาครสิต มฉิะนัน้จะถกูประหารชวีติ

ปจจุบันมีคริสตจักร  4,000 แหง  มีคริสตชน
โปรเตสแตนทประมาณ 650,000 คน และครูสอน
ศาสนา ศิษยาภิบาลและมิสชันนารีรวม 5,000 คน
งานทางดานการศึกษาเปดโรงเรียน และใหทุนเด็กๆ
ยากจนรวม 1 แสนคน ผานทางหนวยงานหรือองคกร
ตางๆ ซึ่งไดรับการบริจาคและสนับสนุนทั้งในและ
ตางประเทศ เชน ศภุนมิติ งานดานสขุภาพอนามยั และ
ชวยเหลือคนเจ็บปวยคนยากไร คลายกัน

นายธงชยั ประดบัชนานรุตัน ไดเสรมิวา “ครสิต--
ศาสนิกชนไดรวมกันพัฒนาประเทศชาติบานเมือง
ของเรา ดวยความทมุเท ทัง้แรงกาย สตปิญญา จติใจ และ

ผแูทนคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

ครสิตชวยพฒันาประเทศไทย (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 13)
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‚ª√¥°√–À¡à Õ¡·µà ßµ—È ß ‡ªì π√ “™ -

Õß§√—°…å‡«√„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—« ·≈–π“¬∑À“√‡ √‘¡æ‘‡»… À√◊Õ

∑À“√‡ ◊Õ√“™‘π’ ª√–®” ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ

æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ·≈–‰¥â√—∫æ√–-

¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥„π°“√æ√–√“™∑“π

‡§√◊ËÕß√“™Õ‘ √‘¬“¿√≥åµ√‘µ“¿√≥å ¡ß°ÿÆ

‰∑¬ ·≈–µ√‘µ“¿√≥å™â“ß‡º◊Õ°

çÕÿ¥¡ “√é ‰¥âµ‘¥µàÕ¢Õ —¡¿“…≥å

§ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘ ‡®â “Õ“«“ 

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå ´÷Ëß‡ªìπ

≈Ÿ ° »‘ … ¬å § πÀπ÷Ë ß ∑’Ë ¡’ § « “ ¡ „ °≈â ™‘ ¥

°—∫Õ“®“√¬å«—™√’ ∏ÿ«∏√√¡ ¡“√¥“¢Õß

æ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡

çÕ“®“√¬å«—™√’ ∏ÿ«∏√√¡ ‡ªìπ»÷°…“-

π‘ ‡∑»ºŸâ ‡™’Ë¬«™“≠æ‘ ‡»…¢Õß°√¡°“√

Ωñ°À—¥§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥â“π

®‘µ«‘∑¬“„Àâ§”ª√÷°…“ Õ“®“√¬å¡“ Õπ

∑’Ë∫â“π‡≥√„À≠à· ß∏√√¡ «‘™“®‘µ«‘∑¬“

æ—≤π“°“√ ®‘µ«‘∑¬“∫ÿ§≈‘°¿“æ„Àâ°—∫

‡≥√„À≠àÀ≈“¬√ÿàπ  (ª√–¡“≥ 10 √ÿàπ)

°“√ Õπ ‡ªìπª√–‚¬™πå Õ¬à “ ß¡“°

 ”À√—∫°“√Õ¿‘∫“≈·≈–„Àâ§”ª√÷°…“

·π–π”·°à∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ…∑—Èß‡¥Á° ‡¬“«™π

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–™’«‘µ§√Õ∫§√—«é

§ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ¡’§«“¡ π‘∑ π¡°—∫

§√Õ∫§√—«¢ÕßÕ“®“√¬å¡’‚Õ°“ ‰ªæ∫

·≈–‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π§√Õ∫§√—«¢ÕßÕ“®“√¬å

çæ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“ ‡ªìπ»‘…¬å‡°à“‚√ß‡√’¬π

‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ‡ªìπ‡¥Á°‡©≈’¬«©≈“¥

 µ‘ªí≠≠“¥’ ¡’¿“«–§«“¡‡ªìπºŸâπ”∑’Ë¥’

ª√–æƒµ‘¥’ ¡’ ‡æ◊ËÕπΩŸß®”π«π¡“°

¡’æ’Ë “« 1 §π ™◊ËÕ √—¥‡°≈â“ ‡ªìπºŸâ∫√‘À“√

√–¥—∫ Ÿß¢Õß∫√‘…—∑ ªµ∑. ¡’∫ÿµ√ 2 §πé

ç‡¡◊ËÕ®∫®“°‡´πµå§“‡∫√’¬≈°Á ¡—§√

‡ªìππ—°‡√’¬ππ“¬√âÕ¬ ®∫‡µ√’¬¡π“¬∑À“√

√ÿàπ∑’Ë 25 ‡ªìπ∑À“√‡ ◊Õ√“™‘π’ ª√–®”

°Õßµà“ßÊ æ—≤π“°“√¥â“π°“√∑À“√

¡’§«“¡°â“«Àπâ“√«¥‡√Á« ‰¥â√—∫°“√‡≈◊ËÕπ

µ”·Àπàß‡√Á«¡“° ≈à“ ÿ¥µ‘¥¬»æ—π‡Õ°

µ—Èß·µàÕ“¬ÿ 42 ªï ®–¢÷Èπ‡ªìππ“¬æ≈

‡√Á«Ê π’È ¡’π“¬∑À“√‡ π“∏‘°“√¢Õß

º∫.∑∫. ∫Õ°«à“æ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“µ‘¥¬»

‡√Á«°«à“‡æ◊ËÕπ∑À“√À≈“¬√ÿàπé

ç§ÿ≥√æ’æß»å ∫‘¥“¢Õßæ—π‡Õ°

√à ¡ ‡ ° ≈â “ ‡ ªì π ‡ ®â “ ¢ Õ ß∫√‘ …— ∑ √— ° … “

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬  æ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“¡’º≈ß“π

∑’Ë °≈à “ «∂÷ ß§◊ Õ° “√¥” ‡π‘ π°“√ ‡ √◊Ë Õ ß

 —πµ‘¿“æ„π 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ

æ—≤π“™“«∫â“π„π°√–∫«π°“√ ¡“π©—π∑å

 ß∫≈ß‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‰¡à‰¥â‡ ’¬‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ‡≈¬

æ—π‡Õ°§√‘ ‚µ‡øÕ√å √à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡

§ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘

π“¬∑À“√§“∑Õ≈‘°‡ ’¬™’«‘µ

 ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘πæ√âÕ¡¥â«¬ ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ

 ¬“¡¡°ÿÆ√“™°ÿ¡“√ „π°“√æ√–√“™∑“ππÈ”À≈«ßÕ“∫»ææ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“ ∏ÿ«∏√√¡ ≥ »“≈“ ÿ«√√≥«π‘™°‘®

«—¥‡∑æ»‘√‘π∑√“«“  æ√âÕ¡°—ππ’È ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“‚ª√¥°√–À¡àÕ¡„Àâ¡’æ√–æ‘∏’∏√√¡ «¥æ√–Õ¿‘∏√√¡

7 «—π ·≈–∑√ß√—∫»æ‰«â„πæ√–∫√¡√“™“πÿ‡§√“–Àå‚¥¬µ≈Õ¥

‡ªìπºŸâπ”°“√‡¢â“ ≈“¬°“√™ÿ¡πÿ¡¢Õß

°≈ÿà¡ πª™. ∫√‘‡«≥ “¡‡À≈’Ë¬¡¥‘π·¥ß

‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2009 ‡¢â“‰ª¥”‡π‘π°“√

ª√“∫°“√®≈“®≈ ·¡â®–√ÿπ·√ß·µà°Á

‰¡à‰¥â‡ ’¬‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ‡≈¬ ‡ªìπ√–¥—∫·¡à∑—æ

∑’Ë‚¥¥‡¥àπ¢Õß°Õß∑—æ∫° ‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠

¢Õß°Õß∑—æ  ”À√—∫°“√ Ÿ≠‡ ’¬æ—π‡Õ°

√à¡‡°≈â“‡ªìπ°“√ Ÿ≠‡ ’¬ ∑’Ëπà“‡»√â“ ≈¥

·µà®–π”¡“´÷Ëß —πµ‘ ÿ¢ ∑”„Àâ°“√µàÕ Ÿâ

À¬ÿ¥≈ß ΩÉ“¬µ√ß¢â“¡‡¢“√Ÿâ ÷°«à“‡¢“∑”

√ÿπ·√ß‡°‘π‰ª·≈–‰¡à∂Ÿ°µâÕßé

§ÿ≥æàÕ«‘ «—≤πå°≈à “« ‡ √‘¡Õ’ °«à “

çæ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“‡ªìπ§π»√—∑∏“‰ª√à«¡

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥°—∫§ÿ≥·¡à

·≈–§√Õ∫§√—«„π«—πÕ“∑‘µ¬å‡ªìπª√–®”

æ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“‡ªìπÀ≈“π¢Õß§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™Ÿ

√–ß—∫æ‘… ¡“√¥“¢Õß∑à “π ‡ªìπ§π

∫“ßπ°·¢«° §√Õ∫§√—«‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

æ—π‡Õ°√à¡‡°≈â“ ¡√ °—∫π“ßπ‘™“ À‘√—≠-

∫Ÿ√≥– ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√°≈“ß

°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’é

¢Õ· ¥ß§«“¡‡ ’¬„®‡ªìπæ‘‡»… °—∫

°√≥’¢Õß°“√ Ÿ≠‡ ’¬„π§√—Èßπ’È ¢Õ√à«¡

‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ°—∫≠“µ‘æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π

∑’Ë ‰¥â Ÿ≠‡ ’¬∫ÿ§§≈Õ—π‡ªìπ∑’Ë √—°¥â«¬

‚¥¬√à«¡ «¥¿“«π“µàÕ‰ª ‡æ◊ËÕ§«“¡

 ß∫·≈– —πµ‘ ÿ¢®–‰¥â§◊π°≈—∫¡“ Ÿà

ª√–‡∑»‰∑¬ Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õß‡√“

‚¥¬‡√Á««—π
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 “ผูที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาดวย” (ยอหน 14:9)

บทอธษิฐานภาวนา

การมองเห็นทำใหเราเชื่อ
(ฉลองนกับญุฟลปิและยากอบ)
การมองเห็นทำใหเราเชื่อ
(ฉลองนกับญุฟลปิและยากอบ)

นกับญุอลัฟอนโซ เปนผกูอตัง้คณะพระมหาไถ เพือ่ปาวประกาศพระวรสาร
ในอาณาจักรนาโปลี ซึ่งเปนบานเกิดของทาน ผูติดตามทานจะตองไปแถบ
ชนบททางภาคใตของอติาล ีเพือ่เทศนสอนในชนบทแถบนัน้ หวัใจของการเทศน
อบรมก็คือ “บทเทศนอันสำคัญยิ่ง” ธรรมทูตเหลานี้ ไดรับการฝกฝนใหเปน
นักเทศนที่ศรัทธาและมีโวหารที่ดี บทเทศนจะตองมีชีวิตชีวาและนาสนใจ
บทเทศนที่นาเบื่อมักจะนำมาซึ่งความเสียหายแกศาสนา แตนักบุญอัลฟอนโซ
กย็งัเนนวา การดำเนนิชวีติของผเูทศนสำคญัมากกวาบทเทศนของเขา ทานกลาว
วา “คนทั่วไปไดรับความประทับใจในสิ่งที่เขาเห็น มากกวาสิ่งที่เขาไดยิน”

ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณาในวันนี้ อัครสาวกฟลิปขอให “ไดเห็น
พระบดิา” การไดเหน็พระเจายอมจะตอบคำถามทัง้หลายและแกประเดน็ตางๆ
พระเยซูเจามิไดทรงปฏิเสธวาเปนเชนนั้นจริง การรูจักและแลเห็นพระเจา
ยอมเปนสิง่ทีด่เีลศิ พระเยซเูจาทรงเผยแสดงอยางเรยีบงายวา สิง่นีจ้ะเกดิขึน้ได
อยางไร เราจะพบและแลเหน็พระเจาในองคพระเยซเูจา พระเยซเูจาตรสัวา หาก
เรือ่งนีเ้ปนสิง่ทีเ่ชือ่ไดยาก อยางนอยกข็อใหนอมรบัความจรงิในทกุสิง่ทีพ่ระเยซเูจา
ทรงกระทำ ทกุสิง่ทีพ่ระเยซเูจาตรสัเปนการกระทำของพระบดิา เมือ่พระเยซเูจา
ทรงกลบัคนืพระชนมชพีแลว เมือ่นัน้แหละทกุสิง่กจ็ะชดัเจน และนกับญุยอหน
จะเขียนวา พระเยซูเจาคือองคพระเจาผูเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย

ดงันัน้พระวรสารจงึกลาววา พระเจาเสดจ็มาเปนมนษุยดงัเชนพวกเรา ทัง้นี้
เพือ่เราจะไดมสีวนในชวีติของพระเจา ซึง่หมายความวาธรรมชาตมินษุยของเรา
จะกลับคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง ทั้งกายและวิญญาณ พระวรสารเนนการเปนมนุษย
ทกุสิง่มคีวามสำคญั ดงันัน้ฟลปิและยากอบ จงึมอบชวีติของตนใหกบัพระครสิตเจา

ขาแตพระบดิาขององคพระเยซคูรสิตเจา พระองค
ทรงเผยแสดงพระองคเองใหแกลูกในองคพระบุตร
ผูไดสิ้นพระชนมและทรงกลับคืนพระชนมชีพ
โปรดใหลูกติดตามพระองคอยางซื่อสัตยจนวัน
สิ้นโลก เชนเดียวกับนักบุญฟลิปและยากอบ  เดชะ
พระบารมพีระครสิตเจา อาแมน

ถงึบอกกค็งยากจะเขาใจ (2)
ใบหนาออนโยนของพยาบาลสาวแฝงความมงุมัน่
แววตาขอรองแกมวิงวอนเพื่อคนไขที่เธอดูแล
อาชีพแบบเธอตองพบตองเห็นความเจ็บปวดทุกรูปแบบ
จนแทบชินชากลายเปนเรื่องธรรมดาไป
เพราะคนสบายดีสุขภาพแข็งแรงคงไมมาโรงพยาบาลอยูแลว
ทวาในจรรยาบรรณแลวเธอมีหนาที่ดูแลใหทุเลาใหหาย
“บางครัง้กอ็ดไมไดทีอ่อนไหวรวมความรสูกึ”
เธอใหเหตผุลสนบัสนนุสิง่ทีเ่ธออยากได
“เลกิงานกลบับานตองฝกปลอยวาง”
เธอชีแ้จงวธิปีองกนัไมใหงานกระทบชวีติปกตสิขุ
สขุภาพจติสมบรูณจงึเปนตวัแปรสำคญั
ทัง้สำหรบัตวัเธอเองทัง้สำหรบัคนไข
“วนัหยดุกใ็หเวลากบัตวัเองเตม็ที.่..”
งานบริการเรียกรองใหคำนึงถึงความตองการของคนไขเปนหลัก
กระทัง่มองขามความตองการของตนเองแทบไมรตูวั
เพราะนั่นคือดัชนีวัดจรรยาบรรณแหงอาชีพ
เธอจงึตองคอยสรางความสมดลุประคบัประคองไวตลอด...
“เคล็ดลับหรือสูตรหรือคาถา...บอกไดแตยากจะเขาใจ?”
เธอซ้ำคำพูดที่คนไขที่เธอดูแลชี้แจงเปนคำถาม
สหีนางนุงงระคนแปลกใจแมพยายามรกัษาทาทสีงบนิง่
“เฉพาะคนนับถือศาสนาคริสตเขาใจได?...”
เธอย้ำคำพดูชาๆ เหมอืนบอกตวัเธอเอง
แววตาผิดหวังแตก็ทาทียอมจำนนเชิงทำใจ
กอนจะเดนิออกจากหองไปดแูลคนไขอืน่...
จรงิๆ แลวยากเกนิจะเขาใจได
หากไมเชือ่วาพระเยซทูรงเปนบตุรพระเจา
ทรงมาบังเกิดเปนมนุษยเหมือนเราทุกอยางเวนแตบาป
ตามแผนแหงความรกัของพระเจา
เพือ่รวมชะตากรรม “กบั” เรายงัไมพอ
ยงัรบัชะตากรรม “แทน” เรา
ชะตากรรมที่เปนผลมาจากบาป
ทำใหมนุษยตองตกระกำลำบากทั้งกายทั้งใจ
เพือ่เปลีย่นชะตากรรมมนษุยดวยชวีติของพระองค
ทัง้ดวยแบบอยางทัง้ดวยคำสอนทัง้ทนทกุขทรมาน
กระทัง่สิน้พระชนม “เพื่อ” เรา “แทน” เรามนษุย
และตัง้แตทรงกลบัคนืพระชนมชพี
ชะตากรรมของมนุษยชาติก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
แมแตความทุกขทรมานความเจ็บปวยความตาย
ตามครรลองแหงอนจิจงัสงัขาร
พลอยไดรับมิติแหงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค
มคีวามหมายใหมทีไ่มเคยมมีากอน
สือ่ความรกันำความรอดบนัดาลบญุกศุล...
ความเจ็บปวดความทุกขทรมานความยากลำบาก
ทนไปดาวาสาปแชงไปก็เทานั้น
ใชจะทุเลาบรรเทาลงก็หาไม
ดีแตจะทำใหความทุกอยางเลวรายยิ่งขึ้น
ทกุขทรมานทัง้กายปวดราวรอนรมุทัง้ใจ
ตางกับเมื่อใสเปาหมายใหใหม
ถึงแมแตละอยางยังคงเหมือนเดิม
แตความหมายเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
กระทั่งกลายเปนคุณคาที่เลยตัวตนแตละอยางไป
เปนความรักเปนความกตัญูรูคุณเปนผลบุญ
ดงัทีเ่หน็เปนประจกัษในสมโภชปสกาทีเ่พิง่ผานพนไป
และผลที่ตามมายังคงอยู...ในผูที่เขาถึงแกนแทแหงคำ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่34 ฉบบัที ่18 ประจำวนัที ่2-8 พฤษภาคม 2010 หนา 7

ประกาศสงัฆมณฑลเชยีงใหม
เรือ่ง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ
เขาดำรงตำแหนงหนาที ่(เพิม่เตมิ)

เนือ่งจากอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดประกาศโยกยายตำแหนงพระสงฆ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2010 และไดสงพระสงฆมาชวยงานอภิบาล
ในสังฆมณฑลเชียงใหม 1 องค จึงขอเปลี่ยนแปลงบางตำแหนง เพื่อ
ความเหมาะสม ดงัตอไปนี้
1.  คณุพออทุยั พาแฮ เปนเจาอาวาส วดันกับญุยอแซฟกรรมกร แพร
2. คุณพอสันติ ยอเปย เปนผูชวยเจาอาวาส วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส
เชียงดาว และศึกษาตอดานการศึกษา
3. คุณพอธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม
จติตาธกิารบานมารนีา วนัอาทติยชวยงานอภบิาลอาสนวหิารพระหฤทยั
4. คุณพอเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ ประจำสำนักมิสซังเชียงใหม ชวยงานใน
สำนักมิสซัง หัวหนาแผนกสงเสริมชีวิตครอบครัว คำสอนสำหรับผูสนใจ
เปนครสิตชน หลกัสตูรอบรมคแูตงงาน

ทัง้นี ้ขอใหเขาประจำการภายในวนัอาทติยที ่2 พฤษภาคม 2010
ประกาศ ณ วนัที ่12 เมษายน 2010

พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
       ประมขุสงัฆมณฑลเชยีงใหม

ประกาศสงัฆมณฑลนครสวรรค
เรือ่ง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาที่
เพื่อความเหมาะสม จึงใหพระสงฆดังมีรายชื่อตอไปนี้ พนจากตำแหนง

หนาทีเ่ดมิ และเขาประจำตำแหนงหนาทีใ่หมดงันี ้:
1.  คณุพอพรชยั วลิาลยั  เปนเจาอาวาสเขตแพรธรรม แขวงพบพระ
2.  คณุพอประเสรฐิ หนิฝนทอง เปนเจาอาวาสวดันกับญุยอแซฟ พจิติร
3.  คณุพอทรงธรรม   สนิเจรญิ เปนเจาอาวาสวดัแมพระลกูประคำ  อตุรดติถ
และวดัพระหฤทยัพระเยซเูจา  สวรรคโลก
4. คณุพอรงัสพิล   เปลีย่นพนัธุ เปนเลขาธกิารสงัฆมณฑลฯ
5. คณุพอพงศศกัดิ ์  เสงีย่มแกว ศกึษาตอตางประเทศ

ทัง้นี ้ใหพระสงฆทีไ่ดรบัการแตงตัง้โยกยายเขาประจำตำแหนงหนาทีใ่หม
ภายในวนัที ่ 30  เมษายน ค.ศ. 2010

ประกาศ ณ วนัพฤหสัฯ ศกัดิส์ทิธิ ์ ที ่1  เมษายน ค.ศ. 2010

พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค

คุณพอรังสิพล เปลี่ยนพันธุ
เลขาธิการสังฆมณฑลนครสวรรค
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ฉลอง 50 และ 25 ป (ตอจากหนา 2)

พธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ พรอมดวยพระอคัรสงัฆราช
ซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ เอกอคัรสมณทตูวาตกินัประจำ
ประเทศไทย พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
พระสงัฆราชยอแซฟ สงัวาลย ศรุะศรางค  เมื่อวนัศกุร
ที ่26 มนีาคม ค.ศ. 2010 ทีว่ดัพระมหาไถ ซอยรวมฤดี

พระคุณเจายอด ไดกลาววา “ถือเปนโอกาสดีที่ได
ฉลอง 50 ป และ 25 ปแกคุณพอวิลเลี่ยม ไรท คุณพอ
ไวยากรณ สขุสวสัดิ ์และคณุพอเจรญิ เวยีนสรินินัทโชติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปนี้เปนปพระสงฆ เปนการฟนฟู
ชวีติสงฆ ที่สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรง
สนับสนุนและทรงเลือกนักบุญยอหน มารีย เวียนเนย
เปนองคอุปถัมภของพระสงฆทั่วโลกเปนโอกาสพิเศษ
เปนปทีเ่ราสวดภาวนาเปนพเิศษสำหรบัพระสงฆ หนาที่
ของพระสงฆคือ การรับใชพระเยซูเจา เปนดังตัวแทน
ของพระเยซูเจาสำหรับมนุษยทุกคน เพราะฉะนั้น
พระสงฆตองเลยีนแบบชวีติของพระเยซเูจา เพือ่ทีจ่ะได
สะทอนความรักความเมตตาที่พระองคทรงมีตอมนุษย
ทุกคน”

“ผกูอตัง้คณะพระมหาไถคอืนกับญุอลัฟอนโซ ชือ่
“คณะพระมหาไถ” เนนในเรื่องการไถบาปของมนุษย
ทานไดเขยีนจดหมายไวในหนงัสอืศรทัธา ทีเ่ขยีนไวให
สมาชกิในคณะ ซึง่ทานไดเนน 3 ขอดวยกนั คอื 1. การ
บงัเกดิเปนมนษุยของพระองค ซึง่เปนจดุเริม่ตนของการ
ไถบาปของมนุษย 2. ใหพระสงฆมีความศรัทธา
เปนพิเศษตอพระทรมานของพระเยซูเจา ที่ทุกวันเรา
จะตองใชเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อรำพึงถึงพระทรมานของ
พระเยซเูจา ซึง่ทานนกับญุอลัฟอนโซไดเขยีนหนงัสอืถงึ
เรื่องนี้ เพื่อสมาชิกของคณะจะไดใชในการคิดถึง
พระทรมานของพระเยซูเจา และขอ 3. ศีลมหาสนิท
สิ่งที่พระเยซูเจาทรงมอบใหแกมนุษยทุกคนในโลกนี้
และเปนสิง่ทีพ่ระสงฆตองทำหนาทีเ่พือ่ทีพ่ระองคจะได
อยูกับเราตลอดไป  3 ขอนี้นักบุญอัลฟอนโซถือวา
เปนขอหลักที่สมาชิกคณะพระมหาไถจะตองยึดถือ
เปนพิเศษ”

กอนจบพิธี พระสมณทูตไดมอบใบพรสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 แกพระสงฆที่ฉลอง
ทั้ง 3 องค พระคุณเจายอดมอบพวงมาลัย และคุณพอ
สมพงษ เตยีวตระกลู อธกิารเจาคณะพระมหาไถ มอบ
มาลยักรแสดงความยนิด ีจากนัน้พระสงฆทีฉ่ลอง 50 ป
และ 25 ป กลาวแสดงความรสูกึและขอบคณุ

คณุพอวลิเลีย่ม ไรท, C.Ss.R. เกดิวนัที ่28 ธนัวาคม
ค.ศ. 1933 ทีเ่มอืง Grand Rapids, มชิแิกน สหรฐัอเมรกิา
ถวายตัวครั้งแรกวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1955 ถวายตัว
ตลอดชพีวนัที ่2 กนัยายน ค.ศ. 1958 บวชเปนพระสงฆ
วนัที ่29 มถินุายน ค.ศ. 1960

คุณพอไรท เดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 19
กันยายน ค.ศ. 1962 เริ่มปฏิบัติหนาที่ที่ จ.อุดรธานี
(Assistant to Fr.Duhart, C.Ss.R.) และจนถึงขณะนี้
ยงัทำงานอยใูนเขตพืน้ทีส่งัฆมณฑลอดุรธาน ีซึง่ปจจบุนั
ประจำอยทูี ่อ.โพนพสิยั จ.หนองคาย

คุณพอยอแซฟ ไวยากรณ สุขสวัสดิ์, C.Ss.R. เกิด
วนัที ่15 มถินุายน ค.ศ. 1955 สตับรุษุวัดพระครสิตประจกัษ
เกาะใหญ ถวายตวัครัง้แรกวนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 1982
ที่วัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย โดยมีคุณพอชาย
ขันทะโฮม เปนนวกจารย ถวายตัวตลอดชีพวันที่ 31
พฤษภาคม ค.ศ. 1985 ทีว่ดันอยพทัยา สมยัคณุพอทอม
กรฟิฟท เปนอธกิารเจาคณะ บวชเปนพระสงฆวนัที ่12
สงิหาคม ค.ศ. 1985 ทีว่ดัราชนิแีหงสนัตสิขุ  สขุมุวทิ 101
โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มีคุณพอธนู
กระทอง เปนเจาอาวาส บวชพรอมกับคุณพออภิชาติ
เนตปิระวตั ิและคณุพอเจรญิ เวยีนสรินินัทโชต ิมคีณุพอ
ไมเกิล้ เช เปนผสูวมเสือ้กาซลูาให ปจจบุนัเปนเจาอาวาส
วดัแมพระบงัเกดิ จ.เชยีงราย

คณุพอเปโตร เจรญิ เวยีนสรินินัทโชต,ิ C.Ss.R. เกดิ
วนัที ่23 ธนัวาคม ค.ศ. 1955 สตับรุษุวดัอสัสมัชญั ระยอง
คณุพอสงา จนัทรสมศกัดิ์ เปนผสูงเขาบานเณร ถวายตวั
ครัง้แรกวนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 ถวายตวัตลอดชพี
วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 1980 บวชเปนพระสงฆวนัที ่12
สงิหาคม ค.ศ. 1985 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุชู
ทีว่ดัราชนิแีหงสนัตสิขุ สขุมุวทิ 101 ปจจบุนัเปนธรรมทตู
ทีป่ระเทศเกาหลใีต คตพิจน “พระใหมากกว าและ
ดกีวาเสมอ” (เทยีบ สภษ 3:9-10 ; มก 9:41 และ ลก 18:30)
“หนทางพสิจูนมา กาลเวลาพสิจูนคน” (ลก 6:44)

วนัพฤหสับดศีกัดิส์ทิธิ์ (ตอจากหนา 2)

ทิวไผงาม คุณพอยอหน บัปติสต ปรีชา รุจิพงศ และ
คณุพอโทมสั ศริพิจน สกลุทอง พรอมดวยพระคารดนิลั
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร
เปนนกัคโีอ เอกอคัรสมณทตูวาตกินัประจำประเทศไทย
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค โดยมี
พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษมารวมพิธี
จำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2010
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

พระคณุเจาเกรยีงศกัดิ ์ประธานในพธิไีดกลาวถงึพธิี
เสกนำ้มนัในวนัพฤหสับดศีกัดิส์ทิธิ ์การระลกึถงึสงัฆภาพ
ชวีติพระสงฆ ซึง่เปนชวงเวลาทีค่ณะสงฆทัง้หมดในแตละ
พระศาสนจักรทองถิ่นมารวมตัวกันรอบพระสังฆราช
เพื่อรื้อฟนคำสัญญาแหงการเปนพระสงฆ ไดเห็นถึง
สังฆภาพแหงศาสนบริกรของพระเยซูเจาในพันธกิจ
ของพระองคในโลกนี้ และในเวลาเดียวกันก็ระลึกถึง
สงัฆภาพรวมของพีน่องครสิตชนดวย

พระคณุเจาเกรยีงศกัดิ ์ไดกลาวแสดงความยนิด ีและ
ขอบคุณบรรดาพระสงฆที่ทำการฉลอง 25 ปชีวิตสงฆ
ทั้ง 4 องค ความวา “ขอขอบคุณคุณพอทั้ง 4 องคที่ได
รับใชพระศาสนจักรและรับใชพี่นองคริสตชนดวยดี
ตลอดมา ขอใหคณุพอทัง้ 4 องคไดใชเวลาในชวงทีส่อง
ของชีวิตสงฆ เพื่อเตรียมฉลอง 50 ปชีวิตสงฆอยางดี
อยางมีคุณคามากยิ่งขึ้น มีความสุขสำหรับตวัคณุพอเอง
และผูอื่น เพื่อวาพวกเขาเหลานั้นไดเขาใกลเราแลว
มีความสุข พบความรักของพระเปนเจา จนรูชัดวา
พระเยซเูจาจรงิๆ นัน้เปนอยางไร”

หลังภาครับศีลมหาสนิท เปนการแสดงความยินดี
แกบรรดาพระสงฆที่ทำการฉลอง 25 ปชีวิตสงฆ โดย
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มอบมาลัยกร
แสดงความยินดีแกคุณพอทั้ง 4 องค ซึ่งเมื่อ 25 ป
ที่ผานมา (คือในวันเสารที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1985) ที่
วดันกับญุฟรงัซสิเซเวยีร สามเสน พระคารดนิลัไดเปน
ประธานในพิธีบวชพระสงฆใหแกคุณพอทั้ง 4 องค
ทีฉ่ลองในวนันี้

ตอจากนั้น พระคุณเจาเกรียงศักดิ์  มอบใบพร
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16 แกคณุพอทัง้ 4
องคเชนเดียวกัน

คุณพอสานิจ สถะวีระวงส อุปสังฆราช กลาว
แสดงความยินดีแกบรรดาพระสงฆที่ฉลอง 25 ป
ชีวิตสงฆ ใจความวา “ในนามของคณะสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง และพี่นองสัตบุรุษของอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ ทกุทาน วนันีเ้ปนการฉลองอยางเปนทางการ
ขอรวมแสดงความยินดีกับคุณพอทั้ง 4 องค ที่ฉลอง
25 ปีชวีติสงฆ เมือ่ไดอานผลงานของแตละองคทีท่ำงาน
มาตลอด 25 ป กจ็ะเหน็วาไดดำเนนิชวีติอยางเรยีบงาย
เปนพระสงฆธรรมดาๆ องคหนึง่ แตกม็ผีลงานทีย่ิง่ใหญ”

คณุพอชาญชยั ผแูทนพระสงฆทีฉ่ลอง 25 ปชวีติสงฆ
กลาวแสดงความรูสึกและขอบคุณความวา “สำหรับ
โอกาสพิเศษนี้ขอกราบขอบพระคุณพระเปนเจา
ทีโ่ปรดรกัและเมตตาตอพวกเรา รวมถงึพีน่องพระสงฆ
ทีท่ำการฉลองในสงัฆมณฑลอืน่ๆ ดวย ซึง่คงตองรำพงึ
ภาวนาและกค็ดิถงึเสนทางไมกางเขนศกัดิส์ทิธิ ์รวมถงึ
เสนทางจอกกาลิกส ซึ่งเตือนเราทุกๆ คน รวมทั้ง

บทเทศนของพระอัครสังฆราช และคำกลาวแสดง
ความยินดีของอุปสังฆราช ที่เตือนใจและเปนกำลังใจ
ใหพวกเราไดเปนอยางดี พวกเรามั่นใจและจะปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ ขอขอบพระคณุพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู พระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค พระสมณทูต
ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ บรรดาพระสงฆรุนพี่ เพื่อนๆ
พระสงฆทุกองคที่ไดสวดภาวนาและเปนกำลังใจ
ตลอดไป และขอคำภาวนาเพื่อเปนกำลังใจใหพวกเรา
เขมแข็ง เพื่อรับใชพระเปนเจาจนถึงวันฉลองครบ 50
ปชีวิตสงฆดวย หากเปนพระเมตตาและน้ำพระทัยของ
พระเปนเจา พวกเราจะไมลืมสามสิ่งที่รับคือ หนาที่
ปกครอง หนาทีย่งัความศกัดิส์ทิธิ ์และหนาทีเ่ทศนสอน
พวกเราหวงัในคำภาวนา เพือ่พวกเราจะไดนำขาวดขีอง
พระเยซูเจาไปสูพี่นองทุกคน”

กอนจบพิธีมิสซาพระคุณเจาเกรียงศักดิ์ ไดมอบ
เทียนปสกาเพื่อใชเทศกาลปสกา โดยเริ่มจากพระอคัร-
สงัฆราชซลัวาตอเร เปนนกัคโีอ ตามดวยผแูทนพระสงฆ
คณะนกับวชชาย นกับวชหญงิ และผแูทนวดัทัง้ 6 เขต
ของอัครสังฆมณฑล  ซึ่งรวมถึงวัดประจำอาราม
วัดประจำโรงเรียน วัดประจำคณะนักบวช วัดประจำ
บานพระสงฆอาวโุส และวดัประจำบานผสูงูอาย ุรวมทัง้
หมด 96 แหง พธิมีอบเทยีนปสกาปนีน้บัเปนปที ่12 แลว
และไดรบัการสนบัสนนุจากคณุวนัทนยี กรีตบิำรงุพงศ

อนึ่ง สำหรับบรรดาพระสงฆทั้ง 4 องค ที่ฉลอง
25 ปชีวิตสงฆนั้น ปจจุบันทำงานอภิบาล และปฏิบัติ
หนาที่ดังนี้คือ คุณพอแอนโทนี บัณฑิตย ประจงกิจ
เปนเจาอาวาสวดันกับญุเทเรซา (วดัหนองจอก) กรงุเทพ-
มหานคร คณุพอยอหน บปัตสิต ชาญชยั ทวิไผงาม เปน
เจาอาวาสวดัพระบดิาเจา วดัประจำโรงเรยีนเซนตโยเซฟ
ทพิวลั และกลมุครสิตชนทพิวลั จ.สมทุรปราการ คณุพอ
ยอหน บปัตสิต ปรชีา รจุพิงศ เปนเจาอาวาสวดัแมพระ
ประจักษแหงภเูขาคารแมล (วดัสองพีน่อง) จ.สพุรรณบรุี
และคณุพอโทมสั ศริพิจน สกลุทอง เปนผชูวยเจาอาวาส
วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด (วดัหวัตะเข) กรงุเทพมหานคร
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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!

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)
(คณะที ่1,2 ปดรบัสมคัร 30 มนีาคม 2553)

3. แผนดินศักดิ์สิทธิ์ 15-20  มิ.ย.
4. ฉลองเซนตแอนน - บาหลี เดนิทาง 30 ก.ค.
* (มีราคาพิเศษสำหรับพระสงฆทุกคณะ)

“ผไูมมคีวามรกั ยอมไมรจูกัพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนองคความรกั” (1 ยอหน 4:8)

ระลกึถงึทานในคำภาวนา
วญิญาณสมาชกิอดุมสาร-อดุมศานตผลูวงลบั

วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณทีไ่มมใีครคดิถงึ
คณุพอยงั ปอล ลงัฟงต,
คณุพอยงั มาร ีดงัโตแนล,

คณุพอยอแซฟ ไพศาล อานามวฒัน,
คณุพอฟรงัซสิเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ,
พนัเอกครสิโตเฟอร รมเกลา ธวุธรรม,

มทัธวิ งีเ่ตก็ แซเตยีว, มารอีา เสีย้มลัง้ แซเตยีว,
มารการติา อไุร แซเตยีว

ขอบคุณสมาชิกทุกๆ ทาน ที่มอบความไววางใจกับพันปทัวรคะ
พีน่องทีส่นใจขอเชญิตดิตอสอบถามรายละเอยีดไดที่
02-912-3339 (แฟกซ 02-585-1012)

081-899-7470, 086-541-2772

 
30 เม.ย. - 2 พ.ค.เชญิสมาชกิรวมบวชพระสงฆทาแร 5 องค

ทีส่องคอน จ.มกุดาหาร
15 พ.ค. 53 เชิญชวนสมาชิก ฉลองแมพระเปนที่พึ่ง

ดงแหลมโขด อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี(โดยเฉพาะ
ไปใหกำลงัใจคณุพอเพิม่ศกัดิ ์เสรรีกัษ)

26 - 30 พ.ค. เชิญสมาชิกไปพิสูจนอัศจรรยของคุณพอ
สเตฟาน หวอง ทีพ่มา

13 ม.ิย. 53 ฉลองนกับญุอนัตน โคกมดตะนอย
28 ก.ค. - 1 ส.ค. เชิญชวนสมาชิกรวมฉลองเซนตแอนน

(ทานยายของคริสตชนทั้งโลก)

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ  คยุกนัเจด็วนัหน
ทกุวนัอาทติย โดย ทมีงานคาทอลกิ

บนคลืน่ FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.

พระเจาทรงรกัผทูีใ่ห ดวยใจยนิด ีพระเจาประทานพระหรรษทาน
ทกุประการ แกทานไดอยางอดุม เพือ่ใหทานมทีกุสิง่เพยีงพอ
และยงัมเีหลอืเฟอสำหรบักจิการดีทกุประการอกีดวย (2คร 9:7-9)
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน
สังคมของเราจะนาอยู เพียงไร ถา

แตละคนประพฤตติอกนั  ดงัทีเ่ราตองการ
ใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา

มิฉะนั้น เมื่อเกิดปญหากับคนอื่น จะมีคำโตแยงวา “ขาพเจาเปนผูดูแลนอง
หรือ” (ปฐมกาล 4:9) “ขาพเจามไิดรบัผดิชอบ”

ทัศนคติสำคัญยิ่งของการพัฒนาตน  คือ  ตองเริ่มตระหนักถึงมิตรภาพกับ
บุคคลอื่น เพราะเราอยูในครอบครัวเดียวกัน หมูบานเดียวกัน ที่ทำงานเดียวกัน
ชุมชนเดียวกัน ลึกๆ ในใจของแตละคนเราตางตองการมิตรภาพ ความสัมพันธ
ดีตอกัน ชวยผลักดันเราใหชวยเหลือ รับใชและรักกัน เพราะเราทุกคนเปนบุตร
ของพระเจา เราเปนพีน่องกนั
ความรับผิดชอบตอกัน

เพือ่ตอบคำถามในพระคมัภรี ทีพ่ระเปนเจาทรงถามคาอนิวา “อาแบลนองชาย
ของเจาอยทูีไ่หน” (ปฐมกาล 4:9)  คำตอบนาจะเปน “ใช  ขาพเจาทราบ” โลกของเรา
เปนชุมชนหนึ่งซึ่งเราเปนสมาชิก แมวาพี่นองชายหญิงอาจจะอยูฝายอื่น ดานอื่น
หรอือยบูานตดิกนั เรามสีวนรบัผดิชอบทกุคนทีเ่ราพบ และมคีวามสมัพนัธกนั

งานและโอกาสตางๆ ในชีวิต นาเปนเครื่องมือใหชวยเหลือบางคนใหดีขึ้น
การบริการแมเปนสิ่งเล็กๆ แตทำดวยความอดทน ใจดี ความเมตตาและความรัก
เทากับเราเปนเครื่องมือแหงความรักของพระเปนเจา

ตราบใดที่เรายังมีชีวิต ยังมีลมหายใจ เรายังมีโอกาสชวยเหลือผูอื่น ชวย
จดุประกายแหงความดใีนทกุคน อยาไปสนใจความผดิบกพรองของผอูืน่ แตสนใจ
คุณธรรมความดีงามของเขา หากมีทัศนคติเชนนี้ ทานจะสามารถเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธกับผูอื่นดีขึ้น แมศัตรูอาจกลายเปนมิตรที่ดี
ทีส่ดุได
ความสัมพันธตอพระเจา
       สงัคมจะสวยงามนาอยเูพยีงไร ถามคีวามรกัสามคัคกีนั
ดูเหมือนเปนไปไดยากในสภาพปจจุบัน แตนี่เปนจุดหมาย

ของมนษุยชาติ
หากเรายอมรบัวาพระเปนเจาทรงเปนพระบดิา ทรงรกัมนษุยมากถงึกบัทรงสง

พระบตุรมาเพือ่เรา ฉะนัน้ทกุคนเปนพีน่องกนั เราจะปฏบิตัติอกนัดวยความเขาใจ
เหน็ใจ ดงัพระวาจาของพระเยซเูจาทีต่รสัวา “ทานทำสิง่ใดตอพีน่องผตู่ำตอยทีส่ดุ
ของเราคนหนึง่ ทานกท็ำสิง่นัน้ตอเรา”  (มทัธวิ  25:40)
ความรับผิดชอบของชุมชน

บอยครัง้ เราลมืเนนความสำคญัของชมุชน เราไมฟง ไมย้ิมแยม และไมสนใจ
วามีคนอื่นอยูใกลเรา เราสนใจเพียงจุดหมายปลายทางของตนเองในแตละวัน
หากเรามีสัมพันธภาพกับพระเปนเจา เราก็มีมิตรภาพและรับผิดชอบตอผูอื่นดวย
มิใชเฉพาะผูที่เรารัก และเรารักเขาตอบเทานัน้ แตมีหนาที่ตองแบงปนกับทุกคน

พระเจามิไดทรงขอสิ่งใดที่เกินความสามารถของเรา จงทำสิ่งเล็กๆ ดวย
ความรกั อดทน ใจด ีทัง้ดวยความคดิ วาจา และกจิการ มติรภาพจะอยใูนใจของ
แตละคน จะเปนการชวยชมุชนใหสมัผสัสนัตสิขุได

มติรภาพทีแ่ทจรงิจะชวยเราใหสมัพนัธกบัผอูืน่ และโยงไปถงึพระเปนเจาได
โลกกระหายความรัก ที่ตองมาจากเราแตละคน วันนี้เรายังมีลมหายใจก็หมายถึง
โอกาสที่สามารถเปลี่ยน “ศัตรู” ใหกลายเปน “เพื่อน” กลาวคือ ทานตองเริ่ม
ทีละนอย รวมมือกัน เขาใจกันและพัฒนาชุมชนใหนาอยู ดังพระดำรัสของ
พระเยซเูจาทีต่รสัวา “ใหทานทัง้หลายรกักนั เหมอืนดงัทีเ่รารกัทาน” (ยอหน 15:12)

(สรปุจาก 12 บทเรยีนในชวีติจติ, เควนิ  โทเดสกี,้ หนา 68-79)

มติรภาพ
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รณรงคปกปอง
ชวีติ
โฮจมินิหซติ ี ้เวยีดนาม (ยแูคน)  ครสิตชนคาทอลกิ
รวมกับศาสนิกชนตางความเชื่อ ประมาณ 800 คน
รวมพิธีระลึกถึง  “ทารกที่ไมมีโอกาสลืมตา

ดโูลก” และรวมกนัภาวนารณรงคปกปองชวีติทารก
วนัที ่ 25 มนีาคม สมโภชการแจงสารเรือ่งพระวจนาตถทรงรบัสภาพมนษุย

พระสงฆคณะพระมหาไถและคณะโดมินิกัน 5 องค รวมกันถวายมิสซา
ใหผูนำพระศาสนจักรทองถิ่นใหความสำคัญตอการปกปองชีวิตในครรภ และ
ใหเจาหนาที่รัฐเคารพสิทธิชีวิตทารกที่จะเกิดมา

คุณพอโจเซฟ อุย คณะพระมหาไถ กลาววา “สถิติเจาหนาที่รัฐรายงานวา
สตรใีนเวยีดนามแจงทำแทง ประมาณ 2 ลานคนในแตละป แตตวัเลขจรงิอาจสงู
ถงึ 3 ลานคน เราไดรวมกนัจดัตัง้โครงการปกปองชวีติ และขยายเครอืขายไปยงั
22 เมอืงใหญ ทีพ่ระศาสนจกัรทองถิน่เปดบานชวยเหลอืสตรตีัง้ครรภทีถ่กูทอดทิง้
เราชวยทารกใหรอดจากการทำแทงไดประมาณ 1,000 คน และทำพธิฝีงตวัออน
ที่เสียชีวิต 300,000 คน  ปจจุบันอาสาสมัคร 30 คน ชวยดูแลสตรีตั้งครรภ

ที่ถูกทอดทิ้งซึ่งพักประจำที่บานในความดูแลของคณะ”
มาเรยี เหงยีน  อาย ุ 38 ป กลาววา “ในอดตี ฉนัเคยพาหญงิตัง้ครรภ 2 คน

ไปทำแทง  ฉนัเปนคาทอลกิฉนัควรจะปกปองชีวติ  ฉนัเสยีใจมากทีม่สีวนทำลาย
ชีวิตทารก”

สถานโีทรทศันดาวเทยีม
การาจ ี ปากสีถาน (ยแูคน)  อคัรสงัฆมณฑลการาจเีปดสถานโีทรทศันดาวเทยีม
แหงแรกของคาทอลิก ชื่อ “ขาวดี” (Good News) โดยทดลองออกอากาศ
ครัง้แรกในค่ำวนัที ่24 ธนัวาคม ค.ศ. 2009 ซึง่ประชาชนในทวปีเอเชยี แอฟรกิา
โอเชยีเนยี และยโุรป สามารถรบัชมได

พระอคัรสงัฆราชอวิารสิ  ปนโต แหงการาจ ีกลาวในพธิเีปดวา “เราไมอาจ
ปฏิเสธประโยชนของสื่อสารมวลชนได เพราะเปนเครื่องมือที่พระเปนเจา
ประทานแกเราในการรบัใชเพือ่นพีน่อง และดวยอปุกรณการสือ่สารนี ้ เราจะชวยกนั
นำความรกั  ความสามคัค ีและความรกักนัฉนัพีน่อง ใหแกมวลมนษุย”

พระสงฆ นักบวชหญิง สามเณร ผูสื่อขาว ผูมีชื่อเสียง นักการเมือง
และสมาชกิขาราชการ รวมในพธิเีปดอยางเปนทางการเมือ่วนัที ่ 23 มนีาคม ซึง่
เปนวันชาติปากีสถาน

ซิบู  มาเลเซีย
(ยูแคน)  
เ ย า ว ช น
คาทอลกิจาก 3
สั ง ฆ มณฑล

ในซาราวัค เยี่ยมชมสวนปาลมที่นำมาทำน้ำมัน เพื่อ
ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

กอนเดนิทางไปทศันศกึษา นกัเรยีนไดเริม่กจิกรรม
การทำความสะอาดโรงเรียน  และรณรงคผานสมาชิก
กลุม เฟสบุค (facebook) และบล็อก (blog) ชวยสราง
จิตสำนึกของปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ผูนำเยาวชนจำนวน 36 คน จากอัครสังฆมณฑล
กชูงิ  สงัฆมณฑลมริ ิและสงัฆมณฑลซบิ ู เขารวมสมัมนา
ที่ศูนยอภิบาลของสังฆมณฑลซิบู ระหวางวันที่ 15-18
มนีาคม  จดัขึน้เปนครัง้ที ่3 ใหกบัเยาวชนทางตะวนัออก
ของมาเลเซีย

หวัขอของการสมัมนา คอื  “การเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ…ไมใชเรือ่งลอเลนนะ” หลงัฟงบรรยาย เจาหนาที่
องคกรเอกชนสรางสรรคสังคมใหคำปรึกษาเรื่อง
สภาพแวดลอม ไดรวมเดินทางไปชมสวนปาลมกับ
ตัวแทนเยาวชนดวย

นายซีมูส ลิม อายุ 16 ป จากอัครสังฆมณฑลกูชิง
กลาววา “การที่ไดมาเห็นกับตาผมเองถึงผลเสียของ
การทำลายสิ่งแวดลอม ผมไดประโยชนจากการ
รวมสมัมนาครัง้นีม้าก เพราะไมเพยีงชวยปลกุจติสำนกึวา

การชวยกนัอนุรักษสิ่งแวดลอมมีความสำคัญตอมนุษย
มากเพียงใด แตไดรูถึงสาเหตุที่ทำใหสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง”

ผรูวมสมัมนาบางคน ตัง้ขอสงัเกตวา “น้ำมนัปาลม
มีคุณประโยชนมหาศาลตอเศรษฐกิจของประเทศ ใน
เวลาเดียวกันสารเคมีที่ใชบำรุงตนปาลมใหเติบโต
สมบรูณ ทำลายสภาพดนิและทำใหน้ำเนาเสยี”

จากนั้น ผูจัดสัมมนาเปดโอกาสใหเยาวชนชวยกัน
แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการกระทำของมนษุยทีส่งผล
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กอนจะเชิญ
ผเูชีย่วชาญ และผแูทนศนูยขอมลูขาวสารอสิลามในซบิู
มารวมเปนวิทยากรดวย

หลงัการสมัมนา 4 วนัเตม็ ตวัแทนเยาวชนตัง้ใจจรงิ
ที่จะชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตนที่โรงเรียน
ภายในชมุชนวดั และสงัฆมณฑลของตน

ตัวแทนเยาวชนจากสังฆมณฑลซิบูกลาววา “ศูนย
อภิบาลสังฆมณฑลซิบูมีมุมรับบริจาคของที่ไมใชแลว
เพื่อนำมาดัดแปลงใชใหม  พวกเราจะรวมกิจกรรมนี้
ใหมากขึ้น และจะรณรงคทำความสะอาดโรงเรียน 5
แหงในสงัฆมณฑล”

ตัวแทนเยาวชนจากสังฆมณฑลมิริ กลาววา
“พวกเราจะจัดตั้งกลุมเยาวชนเพื่อหาแนวรวมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และจะสื่อสารผานเฟสบุคใหเยาวชน
ไดตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ”

ตัวแทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑลกูชิง กลาววา

“พวกเราจะเปดบล็อก หาแนวรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกับเยาวชนสังฆมณฑลมิริ”

ผูรวมสัมมนาจะรวมกันทำแผนพับสรางจิตสำนึก
ในความสำคัญของสิ่งแวดลอม เพื่อแจกในวันที่ 5
มถินุายน ซึง่เปนวนัสิง่แวดลอมโลก รวมกบัสำนกังาน
เยาวชนนานาชาติเอเชีย ที่ประเทศฟลิปปนส

อามเิลยี  ผปูระสานงานเยาวชนซบิ ูกลาววา “ดฉินั
เชือ่วาความรวมมอืกนัของผนูำเยาวชน ดวยความวางใจ
ความมุงมั่น และความรัก จะทำใหทุกคนสามารถ
ผานอุปสรรคและบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งใจ”

เคลวนิ อาย ุ18 ป กลาววา   “ ‘สิง่อศัจรรย’ เกดิขึน้
ไดเสมอ หากเยาวชนรวมมอืกนัดวยความกระตอืรอืรน”

(มาเลเซยี ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
แบงเปน 2 สวน โดยมีทะเลจีนใตกั้น สวนแรกคือ
คาบสมุทรมลายู พรมแดนทิศเหนือติดประเทศไทย
ทิศใตติดกับสิงคโปร สวนที่ 2 ทางเหนือของเกาะ
บอรเนียว  พรมแดนทิศใตติดอินโดนีเซีย  และ
มพีรมแดนลอมรอบประเทศบรไูน มาเลเซยีเปนสมาชกิ
กอตัง้ของกลมุประเทศอาเซยีน

เมืองหลวงคือกัวลาลัมเปอร ไดรับเอกราชจาก
องักฤษ (เฉพาะมลายา) วนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2500  ใช
ภาษามาเลยเปนภาษาราชการ ประชากร 26,920,000 คน
นบัถอืศาสนาอสิลาม 55%,  ศาสนาพทุธ  25%, ศาสนา
คริสต  13%, ศาสนาฮินดู  7% และลัทธิพื้นเมือง
4%………บ.ก.)
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บ า ง ค น พู ด เ ล น ๆ
กับผมเวลานั่งไปในรถและ
ห ยุ ด ที่ ต ร ง ไ ฟ แ ด ง ว า

“คนเราเนี่ย ชอบไฟแดงจริงๆ นะ เวลาไฟแดงทีไร
ตองหยุดรถดูทุกครั้ง ... แตไฟเขียว คนเกลียด
เอามากๆ เวลาเจอทีไร ตองรีบหนีไปทุกที” “เออ
เอ็งพูดมีเหตุผล”

วนันี ้ขบัรถเขากรงุเทพฯ หยดุทีไ่ฟแดงหลายหน
เปนเหตใุหตองคดิ อนัดบัแรกคดิวาจะโมโห แตจะมี
ประโยชนอะไร ชวงนี้มีการพูดมากมายถึงเรื่อง
แนวคดิทีว่า “วถิแีงบวก” เลยทำใหฉกุคดิพนิจิรำพงึ
ถึง “ความเปนอื่นที่เปนแนวคิดวิถีแงบวก” ของ
“การหยุดไฟแดง” ณ ตรงนั้น เวลานั้น เลยเกิด
“แนวคดิ” เวลานีป้ระจกัษออกมา

ความจริงไฟจราจรตรงแยกที่เปน “ไฟแดง”
นอกจากมีไว เพื่อปองกันอุบัติ เหตุและให เกิด
ระเบียบของการขับขี่จราจรไดอยางปลอดภัยและ
สวยงามอันถือไดวาเปนการปฏิบัติตามกฎจราจร

หยุด
“ไฟแดง”  ขางหนา

สามารถเหน็ไดจากการทำงานทีผ่านมา ในชมุชนระดบั
รากหญา คนยากไร เจ็บปวย ประสบปญหา ตองการ
ความชวยเหลอื ผปูวยเอดส ปญหาครอบครวั ยาเสพตดิ
หญงิบรกิาร ฯลฯ ไมวาจะทีไ่หน จะมหีนวยงานศาสนา
ครสิตเขาไปทำงานอยเูกอืบทกุแหง และทำอยางจรงิจงั
ดวย

ศาสนาคริสตไมไดทำเพื่อตองการเรียกรองอะไร
ที่เหนือกฎหมาย หรือสิทธิพิเศษแตอยางไร ที่ผานมา
เราทำงานเหมอืนกบั “ปดทองหลงักางเขน” และไมตองการ
รองขอเรื่องงบประมาณ แตขอเพียงฝายรัฐฯ หรือ
กรรมาธิการฝายฯ ชวยอำนวยความสะดวกใหเรา
ไดทำงานรบัใชชาตบิานเมอืงดวยความสะดวกใจ”

หลังจากนัน้ นายวรนิทร เทยีมจรสั ไดเปดโอกาส
ใหที่ประชุมไดเสนอปญหา อุปสรรค ในการทำงาน
ของศาสนาทีผ่านมา

พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ไดกลาวถึง
สิ่งที่กำลังประสบปญหาดาน การศึกษา เรื่องการเปด
โรงเรยีนใหมในนามมสิซงัโรมนัคาทอลกิฯ หรอืศาสนา
คาทอลิก ไมสามารถทำได ทั้งที่ผานมากวา 300 ป
ศาสนาคริสตไดเปดโรงเรียนสอนกันมาอยางตอเนื่อง
ตัง้แตแรก กฎหมาย ร.ศ. 128 วาดวย ฐานะวดับาดหลวง
มซิซงัโรมนัคาทอลกิ ไดรบัรองมสิซงัฯ เปนนติบิคุคลไทย
ไดเคยระบุวาสามารถ “เปดโรงสอน” ได จนกระทั่ง
พ.ศ. 2525 ชวงนัน้กม็ปีญหาบางอยาง ทำใหคณะกรรมการ
กฤษฎกีาตคีวามศาสนาคาทอลกิไมสามารถเปดโรงเรยีน
เพราะระบวุาใหแต “โรงสอน”

ผานมาจนถงึวนันี ้เรามพีระราชบญัญตั ิพ.ศ. 2540

และ พ.ศ. 2550 ไดพดูวา องคกรศาสนาตางๆ สามารถ
เปดโรงเรียนได จึงเปนประเด็นที่สำคัญที่เรียนให
คณะกรรมาธกิารฯ ไดทราบเพือ่หาทางรบัรองใหสอดคลอง
กบัรฐัธรรมนญูปจจบุนั

เรือ่งที ่2 คอื การจำกดัจำนวนมสิชนันาร ี เนือ่งจาก
โลกทกุวนันี ้ เปนสงัคมเปดและมกีารแบงปนแลกเปลีย่น
ความร ูจากผมูปีระสบการณ เชีย่วชาญเฉพาะ

เรือ่งที ่3 การถอืครองทีด่นิ สำหรบัสรางวดั ศาสน--
สถานซึง่ถกูจำกดัทัง้จำนวนวดัทีจ่ะสรางใหม และทีด่นิ
สำหรับสรางวัดดวย ซึ่งศาสนาคาทอลิกไมสามารถ
มีกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมได เพื่อทำงานรับใชสังคมไทย
ไดมากขึ้น”

ทางฝายโปรเตสแตนทเอง ไดเลาถึงประสบการณ
ที่ผานมาวา เมื่อไปติดตอกับเจาหนาที่ ไดเลือกปฏิบัติ
จากเจาหนาที่บางคน เหตุผลเพราะเปนคริสตไมยอม
อนญุาตใหหรอืใหดวยความยากลำบาก ทัง้ๆ ทีท่ำทกุอยาง
ถกูตองตามกฎหมายและระเบยีบปฏบิตั ิ เรือ่งโอนทีด่นิ
เปนตน

การทีเ่จาหนาทีบ่านเมอืงมกัอางเหตผุล “เพือ่ความ
มัน่คง” แบบเหวีย่งแห เหมารวม ทัง้ๆ ทีศ่าสนกิสวนใหญ
เรากเ็ปนคนไทย เจาหนาทีบ่างคนมองดศูาสนาทีต่างกนั
แบบเลอืกปฏบิตั ิและพยายามกำจดัสทิธิ ์ ทัง้ๆ ที ่ศาสนา
อืน่ๆ กพ็ยายามทีจ่ะชวยสรางความเขมแขง็ มัน่คงใหกบั
ประเทศชาติ ทั้งๆ ที่อดีตอันยาวนานที่ผานมา ศาสนา
คริสตไดมีสวนชวยเหลือ รับใชประเทศชาติ ดานการ
ศกึษา ศลีธรรม จรยิธรรม วชิาการสมยัใหม การแพทย
ดานทรัพยากรมนุษย  การชวยผูยากไร คนพิการ
ยาเสพตดิ ฯลฯ

นายวรนิทร เทยีมจรสั ไดชีแ้จงวา เรือ่งการถอืครอง

ทีด่นินัน้กำหนดไวสำหรบัทกุศาสนาเหมอืนกนั แตสิง่ที่
จะเปนทางออกคอืกจิกรรมตางๆ ทีก่ระทำ  สามารถแยก
ออกเปนกจิการตางหาก ไมรวมอยใูนวดั

อีกปญหาหนึ่งคือ กฎหมายหลายฉบับเขียนดีมาก
แตการขับเคลื่อนใหสภารับรอง เปนเรื่องยาก

อาจจะตกไป เพราะองคประชุมไมครบ บางคน
ไมเหน็ดวย หรอืโดนลอ็บบีไ้มใหผาน ดงันัน้รางกฎหมาย
เมือ่เสรจ็แลว ตองพยายามทำความเขาใจหรอืชีแ้จงหรอื
ทำประชาพจิารณใหเปนทีรั่บร ูจะงายขึน้ และไมเขยีน
ยกรางแบบตายตัว

เรื่องภาษี และเงินบริจาค ไดยกเวนภาษีอยูแลว
แตที่สำคัญเราจะทำอยางไรใหรูวาเงินที่ไดรับบริจาค
มานัน้ ไดใชไปอยางไร ตรวจสอบไดอยางไร ซึง่ทีผ่านมา
ก็ไมเคยเปนปญหา สวนใหญเมื่อไดรับมาก็จะผาน
ไปชวยสงัคมตอไป

พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ  ไดกลาวถงึการประชมุ
ครัง้นีว้า “ทีผ่านมาศาสนกิศาสนาครสิต ทัง้คาทอลกิและ
โปรเตสแตนท เราไมเคยสรางปญหาใหกบัประเทศไทย
มีแตรวมกันพัฒนาประเทศและรับใชสังคมไทย
ดานการศกึษา และชวยเหลอืคนตกทกุขไดยาก ใหมเีกยีรติ
มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”

ที่สุดที่ประชุมไดสรุปวา จะจัดตั้งคณะทำงาน
ศาสนาครสิตขึน้มาชดุหนึง่ประกอบดวยผแูทนจากทาง
ฝายคาทอลกิ และโปรเตสแตนท และสวนหนึง่จะมาจาก
วุฒิสภารวมแลวประมาณ 15 คน เพื่อรวมกันพิจารณา
รางพระราชบัญญัติวาดวยศาสนาคริสต เพื่อปรับปรุง
ใหเหมาะสมตอไป และนาจะตัง้อนกุรรมาธกิารศาสนา
คริสตขึ้นมา เพื่อเปนเวทีสำหรับรวมมือกันสรางความ
เจรญิกาวหนา สำหรบัประเทศไทยตอไป

ครสิตชวยพฒันาประเทศไทย (ตอจากหนา 4)

ประการที่สี่ เปนแบบอยางและเปนการสอน
ลูกหลานไปในตัว อยางเปนรูปธรรมเห็นชัดถึงการ
เคารพกฎเกณฑและกฎระเบียบในฐานะเปน
สวนหนึง่ของสงัคมทีม่ผีคูนรวมอยเูปนจำนวนมาก

ประการทีห่า ไดขึน้ชือ่วาเปนพลเมอืงด ีสมควร
ไดรับการยกยอง แมไมมีใครยกยองเรา แตการ
กระทำเชนนี ้เราไดยกยองตวัเราเองแลวเพราะเราได
ใหเกียรติและเคารพตนเอง

ดงันัน้ จงอยาหงดุหงดิ หากทกุครัง้ตอง “หยดุไฟ
แดง”  เพราะหลายอยางดีๆ  เกดิขึน้ในเวลานัน้

นนทเพช็ร
ดงัทีก่ฎหมายบงัคบัใหปฏบิตัติามแลว มากกวานัน้
คือ เปนการเกิดผลดีและมีคุณคามากมาย

ประการแรก ในแงของการเปลีย่นอริยิาบถ
หยดุบางกด็เีหมอืนกนั โดยเฉพาะในกรณทีีบ่างครัง้
ขบัรถมานาน ระยะไกล รสูกึด ี เปนการพกัสายตา
ไปในตวั หรอือาจจะใชเวลานัน้ปรบัเกาอี ้เปลีย่น
คลืน่วทิย ุหนัไปพดูคยุกบัผอูืน่ หรอืสงัเกตเสยีงรถยนต
วาผดิปกตหิรอืไมในขณะทีจ่อดนิง่ๆ เปนตน

ประการสอง  ในแงของการเตอืนสต ิ เวลาทีข่บัรถ
ออกมาแรกๆ จะคอยๆ ขบัไปเรือ่ยๆ ตัง้ใจวนันีจ้ะขบัรถ
ชาลง แตพอไปไดระยะหนึง่ เริม่ชนิมอื  เริม่ลมืตวั ยิง่ขบั
ยิ่งเรง รถไมมีเทอรโบ ก็พยายามทำใหดูเหมือนมี
เทอรโบ  เวลาหยุดรถที่ไฟแดง อาจจะทำใหฉุกคิด
เตอืนสต ิใหขบัชาลงได

ประการสาม ในแงของจริยธรรม เปนการเคารพ
ใหเกียรติผูอื่น หากพยายามฝาไฟแดง นอกจากจะ
ผิดกฎหมายจราจรแลว เรายังไมใหเกียรติและเคารพ
ผอูืน่ดวย
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ประกาศสงัฆมณฑลนครราชสมีา
เรือ่ง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาที่
เนือ่งจากพระสงฆสงัฆมณฑลนครราชสมีา ปฏบิตังิานครบวาระรบัผดิชอบหนาที่

ตางๆ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
จงึขอประกาศใหพระสงฆสงัฆมณฑลนครราชสมีา เขาดำรงตำแหนงหนาที ่ดงัตอไปนี้

1. คณุพอประยรู นามวงศ ประธานกรรมการบรหิารโรงพยาบาลเซนตเมรี ่ดแูลวดันอย
กโิลฯ 7 อ.เมอืง จ.นครราชสมีา
2. คุณพอสุข ศรจันทร อุปสังฆราช ประธานคณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล
การเงนิและทรพัยสนิ เจาอาวาสวดัแมพระปฏสินธนิริมล อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา
เจาอาวาสวัดแมพระ กลางดง จ.นครราชสีมา ผูจัดการและผูอำนวยการโรงเรียน
รุงอรุณวิทยา
3. คณุพอฟล มาหซุาย พอบานศนูยมสิซงัเขตนครราชสมีา / ฝายตางประเทศ
4. คุณพอสมชัย พงศศิริพัฒน เจาอาวาสอาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด
เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา จ.นครราชสีมา ผูจัดการโรงเรียนมารียวิทยา/ผูจัดการ
โรงเรยีนมารยีบรหิารธรุกจิ หวัหนาฝายการอภบิาลครสิตชน
5. คณุพอสมคดิ เจรญินารถ เจาอาวาสวดัพระหฤทยัพระเยซเูจา อ.หนองบวัแดง จ.ชยัภมูิ
เจาอาวาสวดัมารดาพระศาสนจกัร บานหนองพลวง จ.ชยัภมูิ
6. คณุพอสมเดช พนัธสมบตัิ เจาอาวาสวดัพระครสิตเจากลบัคนืชพี จ.ชยัภมู ิเจาอาวาส
วดันกับญุยอแซฟ บานหนองไมงาม จ.ชยัภมู ิผจูดัการและผอูำนวยการโรงเรยีนมารยี
อปุถมัภ จ.ชยัภมู ิหวัหนาฝายบคุลาภบิาล
7. คุณพอพัฒนะชัย อินทิรถ เจาอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห อ.นางรอง
จ.บรุรีมัย เจาอาวาสวดันกับญุยอแซฟ บานไทรทม จ.บรุรีมัย ผจูดัการโรงเรยีนมารยีพทิกัษ
อ.นางรอง จ.บรุรัีมย
8. คุณพอเอกชัย ชิณโคตร เจาอาวาสวัดแมพระแหงสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จ.บุรีรัมย
ดูแลกลุมคริสตชนลำปลายมาศ ผูจัดการโรงเรียนมารียอนุสรณ จ.บุรีรัมย หัวหนา
ฝายการศึกษาอบรม
9. คุณพอประสิทธิ์ ใหมเพียรวงศ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บานหัน อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา ดูแลคริสตชนสีคิ้ว-บานเลา ผูจัดการโรงเรียนเซนตโยเซฟศึกษา
จ.นครราชสมีา
10. คณุพอประสาท ใหมเพยีรวงศ เจาอาวาสวดันกับญุยออากมิ-อนันา ผรูบัผดิชอบ
ไรวนานรุกัษ (ไร 74) ดแูลกลมุครสิตชนปกธงชยั
11. คุณพอเปรมปรี วาปโส เจาอาวาสวัดแมพระคนกลางแจกจายพระหรรษทาน
บานโคกปราสาท/ปราสาทพร อ.ประคำ จ.บรุรีมัย ดแูลกลมุครสิตชนใกลเคยีง ผจูดัการ
โรงเรยีนมารดาวนารกัษ จ.บรุรีมัย
12. คณุพอสรุชยั เจรญิพงศ ผอูำนวยการโรงเรยีนมารยีบรหิารธรุกจิ ผชูวยเจาอาวาส
อาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด รองอธิการบานเณรเล็กเปาโล
13. คุณพอชำนาญ กลาหาญ อธิการบานเณรเล็กเปาโล หัวหนาแผนกสามเณราลัย
และกระแสเรียก
14. คณุพอสมดลุ วาปทะ เลขาธกิารสงัฆมณฑล/เลขานกุารพระสงัฆราช
15. คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง หวัหนาฝายสือ่สารสงัคม
16. คุณพอประเวช เตชะพิทักษธรรม เจาอาวาสวัดมารดาพระผูไถ บานทาหินโงม
จ.ชัยภูมิ เจาอาวาสวัดแมพระองคอุปถัมภ บานหนองหญาปลอง จ.ชัยภูมิ ผูชวย
เจาอาวาสวดัพระครสิตเจากลบัคนืชพี จ.ชยัภมูิ
17. คุณพอเฉลียว วาปกัง เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บานโนนแกว อ.หวยแถลง

จ.นครราชสมีา เจาอาวาสวดันกับญุเปโตร บานโนนแฝก อ.หวยแถลง จ.นครราชสมีา
เจาอาวาสวดันกับญุยอแซฟ บานโนนงิว้ อ.หวยแถลง จ.นครราชสมีา ผจูดัการโรงเรยีน
เทเรซาอปุถมัภ จ.นครราชสมีา หวัหนาฝายการฟนฟสูงัคมมนษุย
18. คณุพอโฮเซ ซนันี  เจาอาวาสวดัพระกมุารเยซ ูบานโปรงนคร จ.ชยัภมู ิเจาอาวาส
วัดพระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค บานโคกไค จ.ชัยภูมิ เจาอาวาสวัดนักบุญเบเนดิกต
บานหวยหนิฝน จ.ชยัภมู ิศนูยมารยีสงเคราะห บานหนองบวัโคก จ.ชยัภมูิ
19. คณุพอจกัร ีพนัธสมบตั ิผชูวยเจาอาวาสวดัแมพระปฏสินธนิริมล อ.ปากชอง และ
วดัแมพระ กลางดง จ.นครราชสมีา
20. คณุพอพพิฒัน ทนพุนัธ ผชูวยเจาอาวาสอาสนวหิารแมพระประจกัษทีเ่มอืงลรูด

ทัง้นีใ้หพระสงฆโยกยายและเขาประจำหนาที ่ภายในวนัที ่30 เมษายน 2010
ประกาศ ณ อาสนวหิารแมพระประจกัษทีเ่มอืงลรูด วนัที ่31 มนีาคม 2010

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ์
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

คณุพอสรุชยั เจรญิพงศ
เลขาธิการสังฆมณฑลนครราชสีมา

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี
เรือ่ง การแตงตัง้โยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาที่
1. คณุพออภสิทิธิ ์ กฤษเจรญิ ตำแหนงหนาทีเ่ดมิ และชวยงานทีว่ทิยาลยัแสงธรรม
2. คณุพอวริยิะ สเูสงีย่ม เจาอาวาสวดัแมพระสายประคำ หลกัหา อธกิารโรงเรยีน
วันทามารีอา
3. คุณพอวุฒิชัย อองนาวา แชลเซลเลอร ชวยงานดานวิชาการที่ศูนยวิชาการ
อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม
4. คณุพอไพบลูย รจุริตัน อธกิารบานราชนิแีหงอคัรสาวก ดแูลพระสงฆอาวโุส
และเจบ็ปวย  เจาอาวาสวดัแมพระฟาตมิา หวยคลมุ  อภบิาลผปูวยในโรงพยาบาล
5. คุณพอรัตนศักดิ์ กิจสกุล เจาอาวาสวัดนักบุญมารการีตา บางตาล อธิการ
โรงเรียนวังตาลวิทยา
6. คณุพอวรีะเทพ วาทนเสรี ศกึษาตอตางประเทศ
7. บราเดอรปติศักดิ์ พงศจิรพันธุ ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระถวายองค
ในพระวหิาร ลกูแก
รวมโครงการพกัภารกจิ ฟนฟชูวิีตสงฆ
1.  คณุพอวฒุชิยั  อองนาวา
2.  คณุพอไพบลูย  รจุริตัน

ขอใหเขารบัตำแหนงหนาทีใ่หมอยางชาภายในวนัที ่ 1 พฤษภาคม  2010
ประกาศ ณ วนัที ่ 1  เมษายน  2010  อาสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก

โอกาสเสกน้ำมนัศกัดิส์ทิธิ์

พระสงัฆราชยอหน บอสโก  ปญญา  กฤษเจรญิ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 æƒ…¿“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

°∑¡. ‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–‚Õ°“ 

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 13

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

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

ª√–∏“π

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

®. °≈π§√ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 0-4275-1090)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ ·≈– ¿“¿‘∫“≈ ‚∑√.

08-1944-8228 ‡ âπ∑“ß®“°√“™∫ÿ√’¡ÿàß Ÿà Õ. «πº÷Èß

64 °.¡. ·¬°¢«“‚√ß‡√’¬π «πº÷Èß«‘∑¬“ 8 °.¡. ∂÷ß

∑’ËÀ¡“¬)

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ¥Õ¬ –‡°Á¥ ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ·∑√’Ë µ“‰ª¬å ‚∑√. 08-

1897-6706)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡ªìπª√–∏“π ‡«≈“ 19.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡  ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√

‚∑√. 08-1820-8681,  0-3851-2015)

«—¥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√–‡¬ Ÿ́‡®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.

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ ‡À≈à“∫ÿ≠¡“ ‚∑√.

08-1842-5940)

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.‡¡◊Õß ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘¥Õ√å ∫â“π∫ÿ‰∑ Õ.∫—«„À≠à

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

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

ª√–∏“π

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

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

8 æƒ…¿“§¡ ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’  ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å 4 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√π‘‚§≈—   √“«ÿ∏  À“¬·°àπ  —ß¶“πÿ°√

‡ª‚µ√ ªî¬æß…å ≈◊Õ‡≈◊ËÕß  —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“

ª√’™“ »‘≈“‚§µ√ ·≈– —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ‡≈‘»Õ—¡æ√

æ√¡º“¬ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2010

‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

✟  Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ àß∑â“¬ªïæ√– ß¶å ·≈–

∫«™æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø

 ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë

12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π-

«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

✟   —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬ ·≈–∫«™æ√– ß¶å 2 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√ ‡µ‡øπ  ‘√‘™—¬ ∫ÿÀß“ «√√§å ·≈–

 —ß¶“πÿ°√‚∑¡—  À‘√—≠ °≈‘Ëπ∫—«·°â« (§≥–‡∫∏“√“¡)

‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à

✟   —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å  ·≈–∫«™

æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø  “π‘µ¬å

æ≈¡“°

©≈Õß 25 ªï·Ààß°“√‡ªìπæ√– ß¶ å¢Õß§ÿ≥æàÕ

π‘‚§≈“  ∂«—≈¬å æ—π∏å«‘‰≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ™“√å≈ ‚∫‚√‡¡‚Õ

ª√–¿“  ∑ÕßÕ‘π∑√å

©≈Õß 50 ªï·Ààß°“√‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ

¡“√å·™≈ ≈“‡«π—ß, MEP

‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π.  ∑’ËÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’

✟   —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å  ·≈–∫«™æ√– ß¶å  1

Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ªîµ‘»—°¥‘Ï æß»å-

®‘√æ—π∏ÿå ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ

‚§°¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«° ®.√“™∫ÿ√’

✟   —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ·≈–∫«™

æ√– ß¶å 1 Õß§å ‰¥â·°à —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå

Õ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π „π«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡‘∂ÿπ“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

  ç≈Ÿ°À≈“πé  ∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘»·¥à

¡“√’Õ“ ≈âÕÕ‘«®ß   300   ∫“∑

  §√Õ∫§√—«  ç∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈é  Õÿ∑‘»·¥à

«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–   300  ∫“∑

‡ª“‚≈   ÿ«‘∑¬å  ∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈    300   ∫“∑

‡°√‚°√’  ™“≠≥√ß§å  √ÿ®‘‡√¢√—ß ‘¡“  ∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘»·¥à

«‘≠≠“≥¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªî¬– √ÿ®‘‡√¢√—ß ‘¡“

§√∫ 1 ªï                                        1,500   ∫“∑

§ÿ≥ ¡∫—µ‘  ®Ÿ√Õ¥  ∑”∫ÿ≠                  200    ∫“∑

§ÿ≥«‘‚√®πå «—ßµ“≈ ∑”∫ÿ≠                 400   ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ ‚ª√¥

 àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å °‘® «— ¥‘Ïé

ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’

·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ°“√æ‘¡æå

 √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫¥â«¬

∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß„∫‡ √Á®

√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 æƒ…¿“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂

°«¬¡ß§≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

µ√√°‡«»¡å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå

À≈‘« ‘√‘  ‡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)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“À≈—° Ÿµ√

»‘≈ª»“ µ√∫—≥±‘µ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“

§√‘ µ»“ π»÷°…“ (Bachelor of Arts : Christian

Studies)  ”À√—∫§√Ÿ®‘µµ“¿‘∫“≈ §√Ÿ§” Õπ §√Ÿ§“∑Õ≈‘°

¶√“«“ ·æ√à∏√√¡ ‡¬“«™π§“∑Õ≈‘°  “¡‡≥√

À√◊Õπ—°∫«™π‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°  ¡—§√‰¥âµ—Èß·µà

‡¥◊Õπ¡’π“§¡ - 20 æƒ…¿“§¡ 2010 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥«π‘¥“ »√’¥«ß (§ÿ≥‡Õ) «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√.

0-2429-0100-3 ‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail :

college@saengtham.ac.th, http://www.saengtham.ac.th

À√◊Õ∑’Ë§ÿ≥®‘√«√√≥ ßÕ°‡ ¡Õ »Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π-

∏√√¡ (»Ÿπ¬å´’´’) ‚∑√. 0-2429-0443, 0-2812-

7153-4 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-mail :

nccthai@hotmail.com

�����§Õπ‡ ‘√åµ§√∫ 18 ªï §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

‡´´’≈’Õ“ §≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“ «—¥

π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π ¢Õ‡™‘≠™¡°“√· ¥ß

§Õπ‡ ‘√åµ çWe Are Oneé  ‚Õ°“ §√∫ 18 ªï

°“√°àÕµ—Èß°≈ÿà¡ æ∫°—∫∫∑‡æ≈ß«—¥∑—Èß‰∑¬·≈– “°≈

À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ §◊π«—π‡ “√å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2010

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π ‡√‘Ë¡¥â«¬æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ·≈–§Õπ‡ ‘√åµ

‡«≈“ 20.00 π. ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥ ÕπÀ≈—° Ÿµ√

°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ

‡√’¬π∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ‡«≈“ 13.00-17.00 π. ∑’ËÕ“§“√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ ™—Èπ 10 ‡√‘Ë¡«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

9 æƒ…¿“§¡ - 27 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 √«¡ 8  —ª¥“Àå

√—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡ 2010 ‡æ’¬ß 40 ∑à“π

‡∑à“π—Èπ  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1413,

1407, 08-9890-0761

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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)

����� ∫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

����� §≥–´‘ ‡µÕ√åø√—π´‘ °—π·Ààß·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈Õÿ∫≈œ ¢Õ‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™πÀ≠‘ß∑’Ë°”≈—ß»÷°…“

Õ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ·≈–™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“

ªï∑’Ë 3 À√◊Õ®∫√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’  π„®√Ÿª·∫∫

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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ Õ— ´’´’   ¡—§√‡¢â“‡ªìπ‡¬“«‡≥√’¢Õß§≥–‰¥âµ—Èß·µà∫—¥π’È

‡ªìπµâπ‰ª   π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å°‘µµ‘¬“°√ ¥â«ß∑Õß

‚∑√. 0-4520-5016, 08-9505-1416, 08-9716-

1764

�����·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

�����»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ ¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°à»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬∑’Ëª√– ∫

ªí≠À“‰¡à “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß‰¥â ‡æ◊ËÕ √â“ß‚Õ°“ 

·≈–°”≈—ß„®„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¶√“«“ ∑’Ë¥’µàÕ‰ª

 Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11 ™—Èπ 3

Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“

°∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1308

‚∑√ “√ 0-2681-3969-70

����� ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡∑”∫ÿ≠´◊ÈÕ‡ ◊ÈÕ¬◊¥°“√°ÿ»≈ Charity Care

µ—«≈– 200 ∫“∑ √“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥π”‰ª™à«¬‡À≈◊Õ

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¬“°‰√â ‡¥Á°æ‘°“√¥âÕ¬‚Õ°“  ‡¥Á°µ‘¥‡™◊ÈÕ

‡Õ™‰Õ«’ ‡ ◊ÈÕ¡’ 4  ’ 6 ¢π“¥ (¢“« ¥”  â¡ ‡¢’¬«)

‚∑√. 0-2360-7848-50 µàÕ 110

‚§√ß°“√ª√–°«¥¿“æª√–∑—∫„®   ç§ÿ≥æàÕ∑’Ë‡§“√æ °—∫¿“æª√–∑—∫„®é
®ÿ¥ª√– ß§å 1. ‡æ◊ËÕ√à«¡©≈Õßªïæ√– ß¶å ·≈–°“√¡’ à«π√à«¡®“°∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª

2. ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈–‡ªìπ°”≈—ß„®·°àæ√– ß¶å°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ß¶å

3. ‡æ◊ËÕ‡º¬·ºà§«“¡¥’ß“¡¢Õßæ√– ß¶å„Àâ‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß¢÷Èπ

À≈—°‡°≥±å°“√∂à“¬¿“æ

1. ‡ªìπ¿“æ∑’Ëª√–∑—∫„®„πæ√– ß¶å (∫“∑À≈«ß) √–À«à“ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

2. ‡ªìπ°“√∂à“¬·∫∫∏√√¡™“µ‘ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë®√‘ß (‰¡à„™à°“√®—¥©“°‡æ◊ËÕ∂à“¬¿“æ)

3. ¿“æ∑’Ë àß¡“µâÕß‡ªìπ¿“æ®“°µâπ©∫—∫®√‘ß (‰¡à¡’°“√µ°·µàß„À¡à ®“°¿“æµâπ©∫—∫®√‘ß)

4. µ—Èß™◊ËÕ¿“æ «—π‡«≈“  ∂“π∑’Ë ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡Àµÿ°“√≥å¥â«¬ (ª√–¡“≥ 3-5 ∫√√∑—¥)

¢π“¥¿“æ

‡ªìπ¿“æ ’Ë ’À√◊Õ¢“«¥” ¢π“¥¿“æ 10 π‘È« x 12 π‘È«

√“ß«—≈¡Ÿ≈§à“

√“ß«—≈∑’Ë 1 ‡ªìπ‡ß‘π 10,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë 2 ‡ªìπ‡ß‘π   7,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë 3 ‡ªìπ‡ß‘π   5,000 ∫“∑

√“ß«—≈™¡‡™¬ ‡ªìπ‡ß‘π   1,000 ∫“∑ (3 √“ß«—≈)

°”Àπ¥‡«≈“ àß µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡ 2010 - «—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2010

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ√– ß¶åœ ·≈– ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

°√√¡°“√æ‘®“√≥“·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å

ª√–°“»º≈ ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 (∑“ßÕÿ¥¡ “√)

º≈°“√µ—¥ ‘π¢Õß§≥–°√√¡°“√∂◊Õ‡ªìπÕ—π ‘Èπ ÿ¥

¿“æ∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ ∂◊Õ‡ªìπ ‘∑∏‘Ï·≈– ¡∫—µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ√– ß¶åœ

‡æ◊ËÕ„™â‡º¬·ºàµàÕ‰ª (¿“æ∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫√“ß«—≈ ∂â“µâÕß°“√§◊π·®âß„Àâ∑√“∫¥â«¬)
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ไมเปดโอกาสใหหัวใจทอ
ในศรทัธาแหงความดงีาม

   
หนงัสอืเรือ่งสัน้มรณสกัขี

บอบบางแตชวนคดิ

“ตุบ...” เสียงเหมือนวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่ง
ตกลงมาจากที่สูง สิ่งมีชีวิตที่อยูรอบๆ เริ่มแสดง
อาการตืน่กลวั กลองจบัภาพไปทีช่ายลกึลบัคนหนึง่
หนาตาคมเขมสะอาด วงหนาหลอเหลาเอาการ แต
แววตามงุมัน่ขงึทะมนึ เขาตรงเขาไปยงัโกดงัเกบ็ของ
ภาพคอยๆ ชัดวา แทจริงแลวมันเปนที่เก็บอาวุธ
ตำ ร ว จสองน า ยกำลั ง ดู แ ลคว าม เ รี ย บ ร อ ย
ปกตเิหมอืนทกุค่ำคนื มนัเปนคนืค่ำที ่ 23 ธนัวาคม
พวกคนดำ และพวกไรบานยังเดินอยูตามถนนบาง
ตำรวจสองนายสบถ แถมตัง้นิว้เปนรปูปนสองไปยงั
คนพวกนั้น ขณะที่กำลังจะผานโกดังแหงนั้น ชาย
ลึกลับคนนั้นปรากฏกายออกมา อานุภาพแหง
การพังทลายเกิดขึ้น เสียงปนดังยาว รางตำรวจลม
กองลงกบัพืน้ ชายลกึลบัคนนัน้ หรอือาจจะเรยีกวา
ตนนัน้กไ็ด ขบัรถมงุหนาออกไป อยางเรงรบี เขากำลงั
ไปไหน และจะไปทำอะไร ทิ้งปริศนาไวใหผูชม
รอคอยดวยใจระทกึ ทีเ่ลามาทัง้หมดนี ้เปนฉากเปด
ของภาพยนตรแอคชั่นสัญชาติอเมริกา  เรื่อง
“Legion” สงครามเทวาลางนรก

ผมชอบที่หนัง เรื่องนี้มีแงมุมทางศาสนา
ที่นาสนใจเยอะทีเดียว แมตัวหนังเองจะไดรับการ
จดัเรทในแบบไทยๆ ที ่สบิแปดบวก หนงัเลาเรือ่ง
บัญชาของพระเจาที่ใหลางโลกอีกครั้งดวยบรรดา
เทวดาทีไ่ดรบับญัชาใหมาจดัการกบัโลกทีฟ่อนเฟะ
แตมเีทวดาตนหนึง่ทีข่ดัคำสัง่นี ้เขามชีือ่วา “ไมเกิล้”
เขาเชื่อวาเขากำลังทำในสิ่งที่พระเจาควรจะทำ
ตรงขามกับ “คาเบรียล” ที่กำลังทำในสิ่งที่พระสั่ง
ใหทำ แมวาในความเปนจริงเราควรจะตองเลือก
คำสัง่ของพระมากกวา แตภาพยนตรเรือ่งนี ้หนงัได

สรางเงื่อนไขหนึ่งกอนที่จะมีการทำลายลางก็คือ “คน
ทกุคนในโลกนีม้นัเลวสิน้ดกีนัไปหมดเลยหรอื แลวถา
ยังมีคนดีอยูละ เรายังทำลายลางคนดีพวกนี้ แบบเหมา
รวมไปดวยใชไหม?”

หนงัคอยๆ คลีค่ลายชวีติของคนกลมุหนึง่ จฟี ชาย
ผู เฝาดูแลหญิงที่ชื่อ ชารลี เธอกำลังคลอดบุตรโดย
ไมแนใจวาใครคือสามี กำลังใจจากจีฟทำใหชารลี
ยังอุมครรภนั้นอยู แลวเทวดาไมเกิ้ลมีเงื่อนไขเดียวคือ
ไมใหชารลีตายจนกวา เด็กคนนั้นจะกำเนิดออกมา แต
หนทางแหงการปกปกชีวิตของเด็กเพียงคนเดียวคนนี้
ชางยากลำบากนัก การเคลื่อนมาเพื่อทำรายและทำลาย
เด็กคนนี้ จากกลุมคนแปลกๆ  โดยมีเบื้องหลังคือ
การจัดการของคาเบรียล การพยายามฆาดวยหลายวิธี
จากหนกั ไปหนกักวา จากการทำลายกนัอยางเลอืดเยน็
เปนการทำลายกนัดวยความดงีามทีอ่ยใูนจติใจของมนษุย
คอืความสงสาร ผมนกึถงึชือ่ของชารล ีเมือ่เทยีบกบัมารยี
นกึถงึจฟีเมือ่เทยีบกบัยอแซฟ ครรภของพระมารดา กบั
บททดสอบความเชื่อของทั้งสอง ในที่สุดความดี และ
ความศรทัธาในความดกีช็นะในทีส่ดุ ไมเกิล้โดนคาเบรยีล
ฆาตาย แตเมื่อชวงที่ดูเหมือนจีฟไมมีความหวังในการ
ปกปองชารลีแลว ไมเกิ้ลโผลมาจากไหนไมรูอีกครั้ง
และครัง้นีช้วีติเดก็ถกูปกปอง ไมเกิล้กลบัมารบัใชพระเจา
อีกครั้งและจีฟไดพิสูจนใหเห็นรักแทจากใจบริสุทธิ์
พรรณนามายืดยาวสิ่งที่ยังคาคางในใจผมก็คือ ชีวิต
ทุกวันนี้เรายังศรัทธาในความดีกันไดหรือเปลา?

ทกุวนัอาทติยเมือ่เราเดนิเขาวดัพรอมดวยความรสูกึ
หลากหลาย สขุบาง เศรากม็ ีเหมอืนชวีติไมมสีตูรสำเรจ็
พบคณุลงุ คณุปา คณุนา คณุอา ตางครอบครวั ตางผวิพรรณ

ตางจติตางใจ เพศวยั และการงาน สิง่หนึง่ทีเ่รามแีละ
จะไมเคยเลือนหายไปก็คือ ถนนที่มุงตรงสูวัด
ไมเคยแยกสี ในลอมรอบของวัดสอนเราเรื่อง
ความเทาเทยีม หลากหลาย แตอยรูวมกนัได คดิตาง
แตใชชงิชงั ผมเปนคนทีด่ำเนนิชวีติอยใูนกรงุเทพฯ
ไดรับผลกระทบไปเต็มๆ กับม็อบหลากสี ความ
เคลอืบแคลงระแวง และไมรกักนั ดาทอ ขวางปา กดีกนั
และทำรายกนัเอง หลายทานออกมาใหความคดิเหน็
และเตือนสติ มีความเห็นที่ดี และมีความเห็นที่ยัง
เคลือบแฝงไปดวยผลประโยชนแหงตน ยังไมพบ
ทางออก และยงัไมสามารถแนใจไดวาจะจบลงเมือ่ไร
อยางไร

ณ วนันี ้ผมยงัอยากใหศาสนกิชนทกุคนยงัเชือ่มัน่
ในพลังแหงศรัทธาและความดีงาม อยาทอที่จะมี
ความหวัง บททดสอบอันหนักอึ้งนี้คงไมใชเฉพาะ
คนกรงุเทพฯ หรอืจงัหวดัทีไ่ดรบัผลกระทบเทานัน้
แตคงเปนคนไทยทุกคน การภาวนาเพื่อสันติไมใช
การหนีปญหา และฝากเอาไวกับสิ่งที่สัมผัสไมได
การภาวนาสอนใหเรารูจักเงียบ ในความสงบเรา
จะพบพระเจา เวลาทีเ่ราสวดเราพดูกบัพระ แตเวลา
ทีเ่ราเงยีบพระจะพดูกบัเรา ขอใหเรามเีวลาเพือ่เงยีบ
เรียกคืนสติกลับมา ขอเรามีชวงเวลาใหมโนธรรม
และเสยีงของพระไดพดูกบัเรา ทีส่ดุแลว ถาเราเชือ่วา
ธรรมะยอมชนะอธรรม ความดีในสากลพิภพ
ยงัคมุครองผทูีม่งุมัน่และปรารถนาด ีอยาทอทีจ่ะเปน
อกีแรงหนึง่ทีไ่มใชความรนุแรงและสรางสนัต ิและ
อยาทอที่จะมีศรัทธาในความดีงามตอไป

บรรณาธิการบริหาร

หลังจากไดอานบทความแนะนำหนังสือ
จากนิตยสารเลมหนึ่ง ทำใหตองกลับไปหา
หนังสือเลมนี้แบบแทบพลิกแผนดิน หนังสือ
เลมนี้ชื่อ “มรณสักขี” ผลงานของ อนุสรณ
ตปิยานนท

เรื่องราวในหนังสือ “มรณสักขี” เปน
เหมือนเรื่องสั้นกึ่งจริงของผูเขียน ซึ่งบอกเลา
เรือ่งราวการจากไปของแม ซึง่ทำใหเขาหนัหลงั
ใหกบัทกุสิง่ ใชชวีติอยางซงักะตาย แตวนัหนึง่
เมือ่ไดรับโปสการดจากเพือ่นนกัเขยีน เปนรปู
สถานทีท่ี่เราคริสตชนรูจักกันดี “สักการสถาน

บุญราศีทั้ง 7 สองคอน จ.มุกดาหาร” การติดตาม
เสยีงระฆงั และเรือ่งราวอกีมากมายกต็ามมา

สิ่งที่ทำใหผมสนใจและวางไมลงกับหนังสือเลมนี้
ก็คือ ผมเกิดคำถามวา ผูเขียนเปนคาทอลิกหรือเปลา
หรือนักเขียนที่ผูเขียนอางถึงเปนคาทอลิก เรื่องราว
กวา 40 หนาของหนังสือบอบบางเลมนั้น ยังเตนเรา
อยูในความคิดของผม มันเหมือนหนังสือปริศนาธรรม
ชัน้ด ีไมแนใจวาจะหาซือ้ไดยากงายแคไหน ลองหากนั
ดสูนนราคาจากปก 65 บาท เทานัน้เอง ใครไดอานแลว
สงจดหมายหรอือเีมลมาเลาใหกนัฟงกไ็มเลวนะครบั



Àπâ“ 19Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 æƒ…¿“§¡ 2010
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∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß ®.π§√√“™ ’¡“

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë  6 ¡’π“§¡ 2010

ç©≈Õß«—¥é æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

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

¡Õ∫‡¢Á¡„Àâ·°àºŸâª√–°“»æ√–«√ “√·≈–µ—Èß ¿“¿‘∫“≈™ÿ¥„À¡à¢Õß«—¥ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å

∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2010

ç§à“¬§” Õπ ‡¢µÕ—π¥“¡—πé §≥–π—°∫«™√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®—¥§à“¬

§” Õπ çæ√– ß¶å§◊Õ§«“¡√—°·Ààß¥«ß„®æ√–‡¬´Ÿé √–À«à“ß«—π∑’Ë 22-29 ¡’π“§¡

2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  °√–∫’Ë ‚¥¬¡’‡¥Á°π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°®“°®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ

°√–∫’Ë µ√—ß √–πÕß 55 §π √à«¡§à“¬„π§√—Èßπ’È

ç√—∫¡Õ∫é Õ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ‡ªìπµ—«·∑π

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ… ‡¥‘π∑“ß‰ª∫√‘®“§‡ß‘π·≈– ‘Ëß¢Õß„Àâ°—∫»Ÿπ¬å§“∑Õ≈‘°

·¡à≈“πâÕ¬ ‡æ◊ËÕ®—¥§à“¬§” Õπ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ¥ÿ√ß§åƒ∑∏‘Ï  °√–∫«π»‘√‘ ‡®â“Õ“«“ 

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬ ‡ªìπºŸâ√—∫¡Õ∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30  ¡’π“§¡ 2010

ç‚§√ß°“√≈“π∫ÿ≠  ≈“πªí≠≠“é  §ÿ≥æàÕ‡ πÕ  ¥”‡π‘π ¥«°  ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å ‡ªìπºŸâ·∑π»“ π“§√‘ µå

‡ «π“‡√◊ËÕß°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„π»“ π ∂“π¿“¬„µâ ‚§√ß°“√≈“π∫ÿ≠  ≈“πªí≠≠“

√à«¡°—∫ºŸâπ”»“ π“æÿ∑∏ Õ‘ ≈“¡ æ√“À¡≥å-Œ‘π¥Ÿ ·≈–´‘°¢å ‚¥¬π“¬ª√– ‘∑∏‘Ï

∫ÿµ√»√’  ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√‡ «π“ ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 31 ¡’π“§¡ 2010 ∑’Ë‚√ß≈–§√

·Ààß™“µ‘ ∂ππ√“™‘π’ ‡¢µæ√–π§√ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘

ºŸâπ”»“ π ∂“π ‚§√ß°“√≈“π∫ÿ≠ ≈“πªí≠≠“ ®”π«π 798 √Ÿª/§π ¡’π“¬ ¥

·¥ß‡Õ’¬¥ Õ∏‘∫¥’°√¡°“√»“ π“ ‡ªìπª√–∏“π°≈à“«ªî¥ß“π

ç≈â“ß‡∑â“Õ—§√ “«°é §ÿ≥æàÕ»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠

‡∑‡√´“ ‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ®.‡™’¬ß√“¬ ≈â“ß‡∑â“Õ—§√ “«°§◊π«—πæƒÀ— ∫¥’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 1

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

µÕπ∑’Ë 57 °”·æß√âÕß‰Àâ 3
¢Õ —πµ‘¿“æ®ß¡’...∫∑√”æ÷ß®“°π—°‡¢’¬π‰∑¬

π—°‡¢’¬π‰∑¬§πÀπ÷Ëß ‰¥â¡’‚Õ°“ ‰ª‡¬’Ë¬¡ª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈ ·≈–·πàπÕπ

°“√‡¥‘π∑“ß¡“Õ‘ √“‡Õ≈∑—Èß∑’ ®–‰¡à‰¥â¡“‡¬◊Õπ°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡Õ“®®–¥Ÿ‡À¡◊Õπ

¡“‰¡à∂÷ß ‡¢“‡¢’¬π∂÷ß°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡«à“

ç‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¡’Õ“¬ÿ¬“«π“π¡“ª√–¡“≥ 4000 ªï ‡§¬√ÿàß‡√◊Õß ·≈–

∂Ÿ°∑”≈“¬¡“§√—Èß·≈â«§√—Èß‡≈à“ ‚»°π“Ø°√√¡¢Õß™“«¬‘« ‰¡à‡§¬ ‘Èπ ÿ¥ ª√–Àπ÷Ëß

‡À¡◊Õπ‡ªìπ‡ºà“æ—π∏ÿå∑’Ë∂Ÿ° “ª ‡¡◊Õß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡∂Ÿ°∑”≈“¬æ‘π“»§√—Èß ÿ¥∑â“¬ ‚¥¬

¡À“Õ“≥“®—°√‚√¡—π ¡À“«‘À“√¢Õß™“«¬‘«¬àÕ¬¬—∫≈ß‡À≈◊Õ‡æ’¬ß´“°°”·æß

¥â“πÀπ÷Ëß‰«â„Àâ√”≈÷° ªí®®ÿ∫—π√Ÿâ®—°°—π¥’„ππ“¡ ç°”·æß√âÕß‰Àâé ´÷Ëßº¡‡Õß°Á‰¥â

‰ª —¡º— ¥â«¬ Õß¡◊Õ æ√âÕ¡°â¡Àπâ“º“°≈ß·π∫·ºàπÀ‘π¢Õß°”·æß À≈—∫µ“

¿“«π“„Àâ‚≈°π’È¡’ —πµ‘¿“æ .... ‚¥¬‡¢’¬π¢âÕ§«“¡ —ÈπÊ ≈ß„π°“°µ—Î«‡§√◊ËÕß∫‘π

‡ªìπ¿“…“‰∑¬«à“ ù¢Õ —πµ‘¿“æ®ß¡’û é

º¡™Õ∫∑’Ëπ—°‡¢’¬π§ππ’È¬—ß„Àâ¢âÕ§‘¥‰«â„πµÕπ∑â“¬¢Õß∫∑§«“¡¢Õß‡¢“¥â«¬«à“

ç‰¥âæ∫ª–æŸ¥§ÿ¬°—∫ºŸâ§πÀ≈“°À≈“¬ √—∫√Ÿâ‰¥â∂÷ß§«“¡‡°≈’¬¥™—ß∑’ËΩíß√“°≈÷°
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