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พ่ีนองคริสตศาสนิกชน และพี่นองชาวไทยที่รักทุกทาน

ในนามของคริสตศาสนิกชนชาวไทย ขอรวมแสดงความเสียใจ ไวอาลัยและอธิษฐานภาวนาตอพี่นองผูเสียชีวิต และเปนกำลังใจสำหรับพี่นอง
ทกุทานท่ีไดรบับาดเจ็บจากเหตกุารณทีเ่กดิข้ึนเม่ือวนัที ่10 เมษายน 2010  ทีผ่านมา

เปนท่ีทราบท่ัวกันวา สถานการณสังคมไทยปจจุบันเต็มไปดวยความสับสน ความกดดันจากฝายตางๆ จนกลายเปนความแตกแยกในสังคม
อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน  ทำใหชาวไทยและผูอาศัยในแผนดินไทย  มีความวิตกกังวลอยางย่ิงยวด  หลากหลายกลุม-องคกร รวมท้ังประชาชน
ตางออกมาแสดงพลังเรียกรองใหทุกฝายใชสันติวิธีและการเจรจาในการยุติความขัดแยง  ซ่ึงในสถานการณดังกลาวน้ีผูนำศาสนาพุทธ อิสลาม
และคริสตในประเทศไทย ไดรวมเสวนากันเม่ือ 15 เมษายน ที่ผานมา ไดเชิญชวนรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาใหเขามีสวนรวมแสวงหาแนวทาง
แกไขปญหาใหกับประเทศชาติของเรา โดยเห็นรวมกันวาสถานการณบานเมืองขณะน้ี ลุกลามจนเกิดความรุนแรงและการสูญเสียรายแรงมากแลว
แตไมควรทีเ่ราจะส้ินหวงัท่ีจะหนัหนามาสกูารเจรจาหาทางออกใหสังคมและประเทศชาติดวยสนัติวธีิตอไป พรอมกบัแสดงความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะชวยผลักดันทุกฝายใหเกิดสำนึกในผลประโยชนของประเทศชาติสวนรวม เพื่อนำบานเมืองกลับสูความสงบรมเย็นเปนสุขโดยเร็ว ทั้งน้ี
มวลศาสนิกชนของแตละศาสนาก็ไดเริ่มลงมือปฏิบัติดวยการอธิษฐานภาวนากันไปแลว

สำหรับคริสตศาสนิกชนในประเทศไทย ถือเปนหนาท่ีในการรวมเปนหนึง่เดียวกนักบัพีน่องคนไทยท้ังชาติ  ในการอธิษฐานภาวนาท้ังในระดับ
สวนตัว ในครอบครวั ในชุมชน และรวมกันภาวนาในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวนัอาทติย วอนขอพระพรสำหรบัสถาบนัชาติ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ
และวอนขอความสงบสันติ ความปรองดองสมานฉันทระหวางคนในชาติ

ณ โอกาสน้ี  จงึขอเชญิชวนพ่ีนองศาสนิกชนทัง้หลาย ไดรวมเปนหน่ึงเดียวกนั ดวยการสงบน่ิงอธษิฐานภาวนาพรอมกนัท่ัวประเทศ หลังเคารพธงชาติ
เวลา 18.00 น. เปนเวลา 1 นาที เพือ่ความสงบสุขสันติของประเทศ ความรัก ความปรองดองเปนหนึง่เดียวกนัของคนไทยท้ังชาติ

ขอพระเจาอำนวยพรและปกปองคมุครองประเทศไทยท่ีรกัยิง่ของเรา ใหมีความสงบสุขสันติโดยเร็วดวยเทอญ

(มขุนายก หลุยส จำเนยีร  สันติสุขนรินัดร)
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเริ่ม
พระสมณสาสน “ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก” (SC) ดวย
ประโยคสำคัญยิ่งวา “ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงความรัก คือ
ศีลมหาสนิท เปนการท่ีพระครสิตเจาทรงมอบพระองคเอง
แกเรามนุษย จงึเปนการเผยแสดงใหเราเหน็ถงึความรกั
อันไมมีขอบเขตของพระเจาตอมนุษยชายหญิงทุกคน
ศีลศักด์ิสิทธ์ิอันนาอัศจรรยใจน้ีเผยใหเห็นความรัก
‘ยิ่งใหญกวา’ ที่ทำใหพระองค ‘ทรงสละชีวิตของตน
เพื่อมิตรสหาย’ (SC 1) คุณพอเฮนรี่ นูเวน เขียนวา
“พระเยซูเจาคือพระเจาเพ่ือเรา พระเจาผูอยูกับเรา อยู
ภายในตัวเรา พระเยซูเจาคือพระเจาท่ีมอบพระองคเอง
ทัง้ครบ ทมุเทพระองคใหเราจนหมดส้ิน ไมไดเกบ็สวนไหน
เอาไวเลย พระองคมิไดทรงหวงแหนตัวพระองคเอง แต
ใหทกุส่ิงทุกอยางท่ีมีแกเรา ‘จงกิน ด่ืม นีคื่อกายของฉัน
เอง นี่คือโลหิตของฉันเอง... นี่คือตัวฉันเองเพื่อคุณ”
(ดวยดวงใจท่ีเรารอน น.82) ใชแลว ในพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ พระเยซูเจามอบตัวพระองคเองใหเรา
จนหมด มอบใหดวยความเต็มอกเต็มใจ ดวยความรัก
มาก “จนถงึท่ีสุด” (ยน 13:1) ในพธีิมิสซาบูชาขอบพระคณุ
พระเจาพระองคนีป้ระทานตัวพระองคเองท้ังครบใหเรา
วนัน้ี เวลาน้ี ขณะท่ีเรารวมถวายมิสซาบูชาขอบพระคณุ
อยรูอบๆ พระแทนกบัพระสงฆ พระเจาพระองคนีมิ้ได
สงวนส่ิงใดไวเลย แตทรงมอบใหหมดและเขามาชิด
สนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวอยางลึกซ้ึงท่ีสุดกับมนุษย
ดังน้ันทุกส่ิงในพระเจา และทุกส่ิงของมนุษย สามารถ
เชื่อมโยงเขาดวยกันใน “ความรักที่สมบูรณแบบท่ีสุด”
(SC 9) พธีิมิสซาบูชาขอบพระคุณจึงทำใหพระศาสนจักร
เกดิใหมอยเูสมอ (SC 6) เปนพระศาสนจักรทีมี่ชวีติชีวา
เปยมดวยพลังของพระจิตเจาตลอดเวลา
กายของเรา..มอบเพือ่ทานท้ังหลาย

เม่ือพระเยซูเจาตรัสขณะรับประทานอาหารค่ำ
ม้ือสุดทายวา “นี่เปนกายของเรา” พระองคหมายถึงตัว
พระองคเองท้ังครบ ซ่ึงในพระวรสารของนักบุญยอหน

ใชคำวา “เนือ้ของเรา” (ยน 6:51) เปนความหมายเดยีว
กบัคำวา “กายของเรา” และคำวา “เน้ือ” ทีน่กับุญยอหน
ใชในบทท่ี 6 นี้ ก็เปน “เนื้อ” ในความหมายเดียวกับ
ทีท่านใชในบทท่ี 1 เม่ือทานบันทึกวา “พระวจนาตถทรง
รับธรรมชาติมนุษย” (ยน 1:14) เชิงอรรถอธิบายไววา
“ถาแปลตามตัวอักษร แปลวา พระวจนาตถกลายเปน
เน้ือหนัง” (The Word was made flesh : JB) คำวากาย
หรือเนื้อที่กลาวในพระคัมภีร จึงหมายถึง ความเปน
มนุษยทั้งครบ ดังน้ีจึงทำใหเราเขาใจไดอยางชัดเจนวา
ในการต้ังศีลมหาสนิท พระเยซเูจาทรงประทานพระองค
เองท้ังครบใหเรามนุษย ทรงประทานชีวิตต้ังแตวินาที
แรกที่พระองคปฏิสนธิในครรภของพระมารดามารีอา
จนตลอดชีวติของพระองค ซ่ึงรวมทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตของพระองค วันเวลาท้ังหมด เหตุการณ
ทกุเหตุการณ ไมวาจะเปนชีวติท่ีเงียบสงบอยกูบัแมพระ
และนักบุญโยเซฟอันยาวนาน การอธิษฐานภาวนา
สวนตัว กบัครอบครัวหรอืกบัชมุชน การทำงานชางไม
หาเลี้ยงชีพ เวลาอิ่มและเวลาหิว เวลาปติยินดีและเวลา
เจ็บปวด รอยยิม้และหยาดน้ำตา ความอบอนุและความ
วาเหว เปนที่ยอมรับและถูกปฏิเสธดูถูกเหยียดหยาม
สมหวังและผดิหวัง เขมแข็งและออนลา ...พระองคมอบ
ใหเราท้ังหมด ทัง้ชีวติ

ในการรวมพธีิมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราจึงตองทำ
เชนเดียวกับพระองค คือมอบชีวิตท้ังหมดของเรา
ใหพระองค ดังท่ีนักบุญเปาโลสอนเราวา ใหเราถวาย
รางกายของเราเปนเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวิต (รม 12:1) ทาน
หมายถึงเรานำตัวเราท้ังครบ ทั้งรางกาย จิตใจ และ
วญิญาณรวมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเม่ือรวม
ถวายแลว เราก็ดำเนนิชวีติแหงศีลมหาสนิทอยางจริงจัง
ในชีวิตประจำวัน เราตองพยายามมอบ “รางกาย”
ของเราใหผูอื่นเหมือนพระเยซูเจา พระองคมิไดพูด
ลอยๆ ตอนค่ำวันพฤหสับดีศักด์ิสิทธ์ิ เพราะหลงัจากพดู
ไมนาน วนัศุกรศักด์ิสิทธ์ิพระองคกก็ระทำตามท่ีไดพดู

คือมอบตัวพระองคเองดวยการยอมรับความตายบน
ไมกางเขน “เพือ่มนษุยทัง้หลาย” พระองคพดูแลวทรง
กระทำตามท่ีพดู เม่ือเราถวายรางกายของเราเปนเคร่ืองบูชา
ที่ มีชีวิตเราก็พยายามดำเนินชีวิตแหงศีลมหาสนิท
ผมใชคำวาพยายามหมายความวา การดำเนินชีวิตแหง
ศีลมหาสนิทเม่ือจบพธีิมิสซาบูชาขอบพระคณุเปนเรือ่ง
ยากลำบากมาก การนำบูชาขอบพระคุณมาเปนจริง
ในชีวิตจริงเปนเร่ือง “ยากจริงๆ” และเราคงจะทำได
สำเร็จบาง ไมสำเร็จบาง คำวาตองพยายามหมายความวา
เราจริงใจ เราทำเต็มความสามารถเพ่ือตอบรับพลังของ
พระจิตเจา แมเราจะพล้ังพลาดในหลายๆ ครั้ง เรา
ก็พยายามใหมอยางไมทอแท ทั้งน้ีดวยความม่ันใจ
ในพระฤทธานุภาพของพระจิตเจา เพราะทุกอยาง
ยอมเปนไปไดสำหรับพระเจา (มธ 19:26) เราเช่ือวา
ความพยายามตอบรับพระจติเปนงานของเรา สวนความ
สำเร็จเปนของพระเจา
โลหติของเรา.. หลัง่เพือ่ทานท้ังหลาย

พระเยซเูจาทรงมอบชีวติท้ังหมดใหเราดวยการมอบ
“พระกาย” ของพระองค ดังน้ีจะมีอะไรเหลือไดอีกเลา
ที่พระองคยังไมไดมอบใหเรา เพราะหลังจากท่ีตรัสวา
“นี่เปนกายของเราที่จะมอบเพื่อทาน” แลวพระองค
ก็ตรัสอีกวา “นี่เปนถวยโลหิตของเราท่ีจะหลั่งออกเพื่อ
ทาน” พระเยซูเจาทรงรักมนุษยจนถึงท่ีสุด เม่ือไดมอบ
ชวีติท้ังหมดของพระองคใหเราแลว พระองคยงัไดมอบ
ปรากฏการณทีมี่คาท่ีสุดในชีวติของพระองคใหเราดวย
นัน่คือ “ความตาย” ของพระองคเอง เม่ือเราอานพระคมัภีร
เราพบวา “เลือด” มิไดเปนอวัยวะหน่ึงของรางกาย แต
เลอืดส่ือใหรถูงึส่ิงท่ีเกิดข้ึน เปนส่ิงท่ีบงบอกวา “มีชวีติ”
(ปฐก 9:4) ดังน้ันการ “หลัง่เลือด” จงึหมายถึง “การตาย”
และจุดน้ีเอง ที่ทำใหเรารับรูถึงความรักอันหาขอบเขต
มิไดของพระเยซูเจาดังท่ีบันทึกไวในพระวรสารวา
“พระองคทรงรักผูที่เปนของพระองคซ่ึงอยูในโลกน้ี
พระองคทรงรกัเขาจนถึงท่ีสุด” (ยน 13:1)

ศีลมหาสนิทเปนธรรมล้ำลึกแหงความรักซ่ึง
พระเยซูเจาทรงมอบ “พระกายและพระโลหิต” ของ
พระองคใหเรา นัน่คือพระองคทรงมอบชีวติท้ังหมดของ
พระองค (กาย) และความตายของพระองค (หลัง่โลหติ)
ใหเรามนุษย ในยอหน 13:1 “พระองคทรงรัก” เชงิอรรถ
อธิบายวา นักบุญยอหนยืนยันท่ีนี่เปนครั้งแรกอยาง
ชัดเจนวา ชีวิตและความตายของพระเยซูเจาเปนการ
แสดงความรักทีท่รงมตีอบรรดาศษิย ยอหนรกัษาความลับ
นี้ไวตลอดมาเพ่ือจะเปดเผยในชวงเวลาสุดทายน้ี

การรวมในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราจึงถวาย
“ความตาย” ของเราแดพระเจา เราตอง “หลั่งเลือด”
เหมือนพระเยซูเจา เราถวายวินาทีที่เราจะลาจากโลกน้ี
ไปอยูกับพระองค เรารวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
แตละคร้ังประหน่ึงเปนบูชาขอบพระคุณสุดทายกอน
การส้ินลมหายใจของเรา เราจึงเปนหนึง่เดียวกบัลมหายใจ
สุดทายของพระเยซูเจาบนกางเขน ดังน้ีเราจึงม่ันใจ
ในความรักอันเปยมดวยความเมตตาของพระบิดาเจา
สวรรคของเรา และ “มอบจิตวิญญาณของเราไวใน
พระหตัถของพระองค” (ลก 23:46)

ในการรวมพธีิมิสซาบูชาขอบพระคุณ นอกจากเรา
จะถวายความตายในบ้ันปลายชวีติแลว เราถวายความตาย

กายของเรา  โลหติของเรา
ผศ. อารมณ พูลโภคผล

พระวาจาของพระเจา  :  พระเยซูเจาทรงหยิบขนมปง ตรัสถวายพระพรทรงบิขนมปงประทานใหบรรดาศิษย
ตรัสวา จงรบัไปกินเถิด นีเ่ปน กายของเรา แลวพระองคทรงหยิบถวยตรสัขอบพระคุณประทานใหเขาเหลาน้ัน
ตรัสวา ทุกทาน จงด่ืมจากถวยนี้เถิด นี่เปน โลหิตของเรา โลหิตแหงพันธสัญญาท่ีหลั่งออกมาเพื่ออภัยบาป
สำหรบัคนจำนวนมาก (มธ 26:26-28)

(อานตอหนา 13)
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ตอนที่ 73 “ทุกขทน 15 ประการของพระเยซูเจา
ท่ีเราไมเคยรมูากอน”

(อานตอหนาฉบับหนา พรอมชมภาพในนิมิตของซิสเตอร)

               ระรปูปูนปน รปูไมแกะสลัก รปูหลอยาง
สังเคราะห ซ่ึงศิลปนสรางสรรคข้ึนเปนพระรูปเหมือน
ขององคพระเยซูคริสตเจา จะมีศิลปะอยูประเภทหน่ึง
ทีศิ่ลปนยคุกลางในยุโรป (ศตวรรษท่ี 16) มักทำพระรปู
ของพระเยซเูจาขณะรับทนทรมาน ถกูเฆ่ียน สวมมงกุฎ
หนามใหดูเหมือนจริงจนนากลัว เต็มไปดวยบาดแผล
รอยเฆี่ยน รอยพระโลหิตตามพระวรกาย พระรูป
ประเภทน้ีในทวีปยุโรปจะหาดูไดไมยาก โดยเฉพาะ
วัดยุคกลางหลายๆ วัดในประเทศสเปน และโปรตุเกส
ผูเขียนคิดวา ศิลปนคงตองการส่ือถึงพระมหาทรมาน
ของพระเยซูเจาวาทรงรับความเจ็บปวด และทุกขทน
เพียงใดในการพลีพระชนมชีพไถบาปมนุษย และบาป
ของมนุษยมากมายรายกาจเพียงไหนอันเปนเหตุให
พระบุตรตองรับทุกขทนอยางสาหัสขนาดน้ี ปจจุบัน
ความนิยมศิลปะในแนวน้ีคงจะลดนอยถอยลงไปแลว

ในประเทศไทย ผูเขียนเห็นวาพระรูปมหาทรมาน
ของพระเยซูเจาอันเปนศิลปะจัดอยูในกลุมน้ีไดแก
(1) พระรูป “พระมหาทรมานของพระเยซูเจา”
(พระนอน) ทีว่ดัแมพระลกูประคำ (กาลหวาร) ตลาดนอย
กรุงเทพฯ รูป “พระนอน” นี้คงเปนผลงานของพวก
โปรตุเกส เพราะท่ีวดัแหงน้ีเคยเปนท่ีอยอูาศัยของชุมชน
โปรตุเกส กอนท่ีคนจีนจะมาอาศัยอยู จนเปนชุมชน
ชาวจีนไปในท่ีสุด เราเช่ืออยางน้ัน แมจะมีตำนานเลา
การลอยมาตามแมน้ำเจาพระยาของพระรูปน้ี และมา
หยุดลอยตรงทาน้ำบริเวณหนาวัด และใครบางคน
สามารถอัญเชิญพระรูปข้ึนจากน้ำได แตก็มีอีกวัดหนึ่ง
อางวาเขา เหน็พระรูปกอนควรเปนของเขา ทีสุ่ดก็นำไป
ปลอยใหลอยมาจากปากน้ำโพลงมาตามลำน้ำเจาพระยาอีก
ผลก็เหมือนเดิม คือ พระรูปลอยมาหยุดตรงบริเวณ
หนาวัดกาลหวารแหงน้ี ตำนานน้ีเลาแตกตางกันไป
อกีหลายแบบ แตกไ็มมีหลกัฐานใดมายืนยนั

ใครท่ีไดเคยเห็นพระรูปองคนี้  ก็จะรู สึกเศรา
สะเทือนใจในอารมณ และรวมทุกขกบัพระเยซเูจาอยาง
แนนอน ศิลปนใชเสนไหมอาจจะเปนผมคนจริงๆ มา
ทำเปนพระเกศาสีดำสนิทของพระรูป มีผาจริงๆ พัน
พระเศียรเอาไว เหมือนนำพระศพพระเยซูเจาลงมาจาก
กางเขน หลงัจากรับทนทรมานและส้ินพระชนมแลว

(2) พระรูปพระเยซูเจาสำหรับคืนถอดพระ
วนัศกุรศกัดิสิ์ทธิ ์ของวัดซางตาครสู กฎีุจีน ฝง
ธนบุรี นี่ก็คงเปนศิลปะประเภทน้ีของพวก
โปรตเุกสอกีเชนเดียวกนั มีความพเิศษอยทูีต่รง
หัวไหลตอกับตนแขนของพระรูปจะหมุน
ใหเคลือ่นไหวได โดยกางออกกบัไมกางเขนก็ได
เม่ือนำพระรูปลงมาจากกางเขน แขนท้ังสองขาง
ของพระรูปก็จะแนบขางพระวรกายของ
พระเยซูเจา ซ่ึงวัดซางตาครูสน้ีก็เปนวัดของ
ชมุชนโปรตุเกสมากอนเชนเดียวกนั

นอกจากพระรูปพระเยซูเจาท้ังสองน้ีแลว
ผูเขียนก็ยังนึกไมออกวามีพระรูปลักษณะน้ี
ทีไ่หนอกีบาง และพอถงึวนัศุกรศักด์ิสิทธ์ิ กจ็ะมี
วัดซางตาครูส วัดคอนเซ็ปชัญ ที่สืบทอดพิธี
ถอดพระจำลองเหตุการณการส้ินพระชนม
บนไมกางเขน และนำพระศพลงจากกางเขน
แสดงคลายละครวันพระตายใหสมจริงทุกป
ปจจุบนัอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล
(วดัจันทบุร)ี กมี็การแสดงมหาทรมาน และเสนทาง
ทีพ่ระเยซูเจาทรงแบกไมกางเขนไปตามถนน จากอาราม
คารแมลจนถึงวดั เปนระยะทางยาวพอสมควร เพือ่ให
บรรดาสัตบุรุษไดรวมเดินมรรคาศักด์ิสิทธ์ิอยางสมจริง
เชนกัน

มีภาพพระทรมานของพระเยซูเจาอยูภาพหน่ึง
ที่ผูเขียนเคยเห็นในแผนกระดาษท้ังขนาดเล็กและใหญ
มานานหลายปแลว ก็มีลักษณะคลายๆ กับศิลปะ
ประเภทนี ้แตปรากฏวาเบ้ืองหลงัของภาพนีมิ้ใชเพยีงแค
มนุษยประดิษฐคิดทำกันข้ึนมาเทาน้ัน แตเปนภาพมาจาก
นิมิตท่ี ซสิเตอรมาเรยี มกัดาเลนา คณะกลารสิ กาปชูนิ
ในศตวรรษท่ี 18 ทานอยใูนอารามท่ีกรงุโรมจนส้ินชวีติ
และไดรับแตงต้ังจากพระศาสนจักรใหเปนบุญราศี
ซิสเตอรไดเห็นนิมิต “พระทรมานที่เราไมเคยรู 15
ประการ”

คืนอันนาหว่ันกลัว
“ลูกเอย เราปรารถนาจะทำใหความทุกข 15 ขอนี้

เปนท่ีรับรูแกทุกคน เพ่ือความทุกขทนทุกขอจะไดรับ
การถวายเกียรติ ทุกวันใครก็ตามที่ถวายความทุกขทน
ขอใดขอหน่ึงแกเราดวยความรัก และสวดอยางศรัทธา
ตามบทภาวนาบรรยายถึงคืนอันนาหวั่นกลัว ที่หัตถ
ทัง้สองของเรากอบรบัอย ูเขาผนูัน้จะไดรบัซ่ึงเกยีรตมิงคล
นิรันดรในวันพิพากษาตัดสินสุดทาย เปนบำเหน็จ
ตอบแทน”

ชาวยวิจดัเราเปนดังผทูำความช่ัวรายท่ีสุดในยุคสมัย
ของพวกเขา ในค่ำวันทีจ่บัตัวเราไปยงับานของมหาสมณะ
เพื่อไตรสวนและคุมขัง นี่ เปนส่ิงท่ีเขาปลอยผูคน
ทารุณกรรมเราอยางโหดเห้ียม

พระรปู “พระนอน” วดัแมพระลกูประคำ กาลหวาร

พ

พธีิถอดพระในป 1952 (2495) วดัซางตาครสู
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 “เจาไดเปนพยานยืนยนัถึงเราทีก่รงุเยรซูาเลม็อยางไร
เจากจ็ะตองเปนพยานท่ีกรงุโรมอยางน้ันดวย” (กจิการ 23:11)

บทอธษิฐานภาวนา

พระเจาทรงทราบดีวา
เราจะตองไปไหน

พระเจาทรงทราบดีวา
เราจะตองไปไหน

อิรักไดใหบทเรียนแกหลายประเทศ เปนบทเรียนท่ียากและเจ็บปวดมาก
การไดชยัชนะสงครามงายกวาการใชเวลานานปเปนผคูวบคุมอำนาจ บทเรียนน้ี
เปนบทเรียนเกาแกเก่ียวกับประวัติศาสตรของกองทัพ ในสมัยท่ีชาวโรมัน
มีชัยชนะตอปาเลสไตนนั้นเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วมาก แตหลายปตอมา
ชาวโรมนัก็ยงัตองใชกองทพัและทหารจำนวนมากเพือ่ควบคมุดูแลกรงุเยรซูาเลม็
สำหรบัทหารโรมนัน้ัน ปาเลสไตนมิใชเมืองท่ีมีมิตรภาพ ผคูนท่ีพวกเขาพบและ
กระทบบาดวยนัน้ มีคนจำนวนมากท่ีพรอมจะลกุฮอืขึน้ตอตานทหารโรมนั พวก
ทหารโรมันดูแลกรุงเยรูซาเล็มจากปอมปราการอันโตนีอา หากมีเหตุการณใด
เกดิข้ึนในพระวิหารและในเมือง พวกเขาจะทมุเทกำลังไปดูแลและปกปอง

หนังสือกิจการอัครสาวกเลาถึงเหตุการณที่เกิดข้ึนในพระวิหาร ศัตรูเกา
ของเปาโลซ่ึงมาแสวงบุญทีก่รงุเยรซูาเล็มจำทานได เคลาดีอสุ ลซีีอสั นายทหาร
ชาวโรมันเขามาขัดขวาง เปาโลจึงหลุดมือจากผูที่พยายามทำรายทานไปได
เม่ือเคลาดีอุสทราบวาเปาโลเปนชาวโรมันทานจึงเรียกพวกซันเฮดรินมาพบ
เปาโลนำเอาคนกลมุหน่ึงท่ีเช่ือในการกลับคืนของผตูายมาตอสกูบัพวกท่ีไมเช่ือ
เปนอีกครั้งหนึ่งท่ีอัครสาวกเปาโลรอดตายมาได อาศัยความชวยเหลือของ
ชาวโรมัน คืนวันน้ันเององคพระผเูปนเจาทรงปลอบโยนเปาโล และตรัสใหทานทราบ
ถงึจุดหมายปลายทางของทาน

พระเจาทรงประทับอยทูามกลางความวนุวาย เปาโลถูกนำตวัไปท่ีเซซารีอา
เพื่อความปลอดภัยของทาน ตอมาทานก็อางถึงสิทธิท่ีพึงจะไดรับ กลาวคือ
การพิพากษาโดยจักรพรรดิ แลวทานก็จะถูกนำตัวไปท่ีโรม หนังสือกิจการ
อคัรสาวกจะจบลงเม่ือเปาโลเดินทางถึงโรม แตเรือ่งราวตางๆ กย็งัคงดำเนินตอไป
และเราแตละคนก็มีบทบาทในเร่ืองน้ีดวย

ขาแตพระเจา ลกูทราบดีวา พระองคทรงประทับ
อยูในทามกลางความสับสนและความเครียด ความ
เชื่อมั่นของลูกในพระองคใหความแนใจแกลูก
ตามคำกลาวของยูเลียนแหงนอรวิชวา “ทุกอยาง
จะเรยีบรอย และเร่ืองราวตางๆ จะสงบลง” ลกูขอมอบตัว
ของลูกไวในพระหัตถของพระองค ดวยความไววางใจ
ในพระปรีชาญาณและความรักของพระองค อาแมน

มาตามนัด
บายสามโมงตรงคือเวลานัดพบ
แมจะเกษียณอายุราชการทหารมาหลายป
แตเรือ่งตรงตอเวลายังคงเปนธรรมชาติทีส่องอยดีู
นัดเวลาไหนตองเปนเวลาน้ัน
ดวยวยัสูงและสุขภาพท่ีไมแข็งแรงตามท่ีใจอยาก
กไ็ดแตทำตัวเปนประโยชนตามอตัภาพ
อยูบานเฝาเรือนใหลูกหลานออกไรออกนา
หิวก็ไดแตรอใหลกูหลานกลับมาจัดหาอาหารให
ถึงจะมีเสียงรบเราใหทานอาหารไปกอนเกรงผิดเวลา
แตการนัง่กนินัง่ด่ืมกบัลกูหลานยงัสำคญักวา
นัง่กินไปฟงลูกหลานคุยไปใหรสึูกอบอนุ
ฟนฟางทีเ่หลอือยสูองซ่ีติดเหงือกดานบนก็ไมถอืเปนปญหา
เคี้ยวดวยฟนบางขบดวยเหงือกเสียเปนสวนมาก
แตก็เหมือนอรอยพยายามกินใหมากลูกหลานจะไดสบายใจ
ตอนท่ียงัมีควายอยสูองสามตัวงานประจำยงัพอมี
เชาก็จูงควายทีละตัวไปยังแหลงหญาเขียวขจี
มัดเชือกแนนหนาจนม่ันใจแลวกลับมารับตัวใหม
พาไปลามใหหางจากตัวแรกพอไมใหแยงหญากันกิน
แลวยืนมองแตละตัวเล็มหญาจนพอใจกอนกลับเขาบาน
เลอืกหาหนังสือวารสารติดมือออกท่ีเปลญวนใตรมไมใหญ
อานไปหลับไปไมอาทรรอนใจ
ตาก็เหลอืบไปมองควายสองตวัทีเ่ลม็หญาอยางสุขารมณ
ใหแนใจวายังอยทูีเ่ดิมเชอืกไมเกีย่วกนัแลวจึงหนัมาสนใจอานตอ
ในเม่ือกระแสสังคมเปล่ียนแปลงไปรวดเร็วแทบตามไมทนั
การไมอานหนังสือไมติดตามวารสารก็เหมือนถอยหลังเขาคลอง
จะพดูจะคุยกบัใครทีกใ็หรสึูกลาสมัยตกขอบ
เน้ือหาความรูที่ไดมาบวกกับประสบการณชีวิตท่ีโชกโชน
ทำใหสามารถพูดคุยไดทุกเรื่องไดทันเหตุการณ
ใครพูดคุยดวยก็ใหรูสึกประเทืองปญญาไปโดยปริยาย
ยิง่เปนเรือ่งพระเรือ่งเจากย็ิง่จะไมเปนรองใคร
ผลงานพลมารีที่ทำมาต้ังแตหนุมรับรองคุณภาพไดเต็มรอย
ใครทิง้วดัใครปวยใครจะตายไมเคยจะไมอยู
ถายังไมยอมเขาวัดจะเฝาตามติดไมปลอย
ทัง้พูดโนมนาวท้ังพูดใหสติถงึผลรายท่ีจะตามมา
คนท่ีทำทาจะจากโลกน้ีไปในไมชาก็ไมเคยหาง
นัง่พดูเตรียมใจน่ังสวดภาวนาจนวิญญาณละรางไปคามือ
แมจะเคยผดิหวงัท่ีไมไดบวชไดเรยีนตามท่ีมงุม่ัน
แตกย็งัทำงานสงฆไดทกุอยางเวนมิสซาฟงแกบาป...

พอใกลเท่ียงอากาศรอนก็หันไปสนใจควายท่ีผูกไว
แกเชือกพาไปกินน้ำกอนจะนำไปผูกไวที่รม
กวาจะไปตอนลงแชน้ำกอนจะนำเขาคอกก็อาทิตยคลอยต่ำ
กระนั้นบายสามโมงถือเปนเวลาศักด์ิสิทธิ์
มีนดักับพระเจาและแมพระในบทภาวนา “พระเมตตา”
หนงัสือปกสีเหลืองเลมบางสิบหาหนาคือสือ่อกัษร
เริม่สวดอานต้ังแตหนาปกช่ือหนงัสือคำระบุเปาหมาย
กระท่ังบรรทัดทายหนาบอกช่ือสำนกัพมิพกไ็มเวน
ตามมาดวยหนาถัดไปหนาถัดไปอานชัดถอยชัดคำ
อานนอกวงเล็บในวงเล็บทุกตัวอักษรทุกตัวเลข
บทภาวนาสิบหาตอนก็สิบหากลมุบุคคลท่ีต้ังใจสวดอุทศิให
ออกชือ่ตามดวยนามสกุลพรอมลำดับญาติโยงถงึตนตระกูล
ระบุชัดเจนเปนลูกใครพอแมชื่ออะไรเคยอาศัยอยูที่ไหน
แตละตอนจำนวนคนท่ีสวดใหมีจำกัดไมมากเกินนอยเกิน
แมคนท่ีรวมสวดอยากจะเพ่ิมช่ือคนน้ันคนน้ีกไ็มยอม
พรอมกบัชีแ้จงวาหากมากเกินก็จะทำใหไดบญุไปคนละนอย
กระท่ังสวดถึงปกหลงัก็สรปุดวยวนัเดือนปชือ่ผจูดัพมิพเสรจ็สรรพ
กอนจะปดหนังสือสวดทำเคร่ืองหมายกางเขนทาทางเปนสุขใจ
เหมอืนไดพบไดพูดไดคยุกบัผทูีน่ดัไว...ทกุบายสามโมง
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อยาใหชีวิตขึ้นกับคนอื่น เพื่อทำใหคุณมีความสุข

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ควันหลงจากการฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล

ปตตานี ในปนี้ คณุพอโรเซนส หลงัจากท่ียายไปประจำ
ที่บานศูนยกลางคณะท่ีกรุงเทพฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว
ก็ยังอดใจไมไหวที่จะกลับมาชมความเจริญเติบโตของ
กลุมคริสตชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยคุณพอ
สุขสันต ชาวปากนำ้ ผมูาสืบทอดตำแหนง เจาวัดนักพฒันา
ทีป่รบัปรงุภมิูทศันไดอยางงดงาม ขาวแววมาวาฉลองวดั
ปนี้พระสงฆ นักบวช และพี่นองสัตบุรุษมารวมเปน
จำนวนมาก หลงัมิสซา กไ็ดมีการรวมสมทบทุนกอสราง
อาสนวิหารหลังใหม  พรอมกับจัดการฉลองร้ือฟน
การปฏิญาณตนครบ 25 ป ลวงหนาใหกบัซสิเตอรนติยา
โจสรรคนสุนธ์ิ  ดวย เหน็แลวอบอนุจรงิๆ เ ก็ บ ตก
จากสัมมนาพระสงฆ - นักบวช ผูแทนองคกรตางๆ
ฆราวาส ระหวางวันท่ี 19-23 เมษายน ในหัวขอ “อภบิาล
ชุมชนศิษยพระคริสต รวมพันธกิจแบงปนขาวดี” ซ่ึง
งานน้ีพระคณุเจาประธาน ศรดีารณุศีล นำทีมประธาน
กรรมาธิการฝายตางๆ และตัวแทนฆราวาส เขารวม
อยางพรอมเพรียง  คือ  คุณพอนที   ธีรานุวรรตน
อุปสังฆราช  คุณพออรรคเดช  ทับปง ประธาน
กรรมาธิการฝายอภิบาล คุณพอทรงราชย ศรีระหงษ
ประธานกรรมาธิการฝายการศึกษาอบรม  คณุพอสวุฒัน
เหลอืงสอาด ประธานกรรมาธิการฝายสังคม สังฆานุกร
อมรกจิ พรหมภักดี ประธานกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม
คณุชยัรตัน ศรสุีวรรณ คณุพัชรา พูลโภคผล  คณุจีรพนัธ
เอส คุณอุไร วงศแกว  ขอรวมแสดงความยินดีกับ
ซสิเตอรเทเรซา ธดิาเพ็ญ จรสัศรี และซสิเตอรเทเรซา
นิตยา โจสรรคนุสนธิ์ คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของ
พระแมมารีย โอกาสร้ือฟนการปฏิญาณตนเปนนักบวช
ครบ 25 ป เมือ่วนัท่ี 24 เมษายน  ประกาศโยกยาย
พระสงฆคณะซาเลเซียนปนี ้หลายคนยังคงเฝารอขามคืน
เชนเคย โอกาสนี้ขอขอบคุณคุณพอแพทริก มัชโชนี ที่

ไดชวยงานของสังฆมณฑลมาเปนเวลานาน ซ่ึงไดยาย
จากวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช ไปรับ
ตำแหนงอธกิารทีอ่ดุรธานี และคณุพอชนิวฒัน สุวดนิทรกรู
ยายจากวัดแมพระองคอุปถัมภ พนม ไปชวยงานของ
คณะท่ีนนทบุรี  เตรียมฉลอง 25 ป วดัแมพระแหง
พระหรรษทาน ปากจ่ัน งานน้ีตองบอกวา คณุพอวรญัู
เหลาบุญมา เตรยีมแบบทมุสุดตัวจรงิ  ๆทัง้การถายทอดทาง
ทวีวีงจรปด หนงัสือทีร่ะลึก ฯลฯ สวน คณุพอสทิธโิชค
แสวงกาญจน ผูรับผิดชอบหนวยงานเยาวชน และ
กระแสเรียก ขอรวมดวย งานน้ีจัดชุมนุมเยาวชน
คนพระคัมภรีครัง้ท่ี 4 ข้ึน โดยนำเยาวชนสัมผสัวิถชีวีติ
ชาวบาน ในเขตวัดแมพระแหงพระหรรษทาน ปากจัน่
วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี
พรตุะเคียน วดันักบญุกสัปาร แบรโทน ีลำเลยีง  เพือ่รวม

ดำเนินชีวิตตามพระวาจา ตองบอกวากระแส Lectio
Divina คงรอนแรงแนนอนครับ  หลายทานไดยนิขาว
การบวชพระสงฆของสังฆานุกรยอหน บปัติสต อมรกจิ
พรหมภกัดี ในวันท่ี 26 มิถนุายน ทีอ่าสนวิหารราฟาเอล
สุราษฎรธานี กมี็คำถามเขามาเปนจำนวนมากวา อาสนวิหาร
สรางเสรจ็แลวหรอื ตองบอกวา ยงัครบั เวลานีก้ารกอสราง
ยังคงดำเนินตอไป ตามกำลังทรัพย ซ่ึงทานสามารถ
ติดตามขาวการกอสรางไดที ่http://www.raphaelsurat.org
ครบั  กอนจากกันฉบับน้ีขอประชาสัมพนัธใหผอูาน
ทกุทานทราบนะครับ website สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ได เปลี่ยนชื่อเปน  www.catsurat.org แลวนะครับ
ทานสามารถแจงคำแนะนำ ติชม หรอื ติดตอประชาสัมพันธ
ไดที่ E-mail : catsurat@gmail.com

เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทยคนใหม ทีม่ารบัตำแหนงตอจาก มงซนิญอร
เดนนสิ ครูปัปสเซร ีพรอมฉลองศาสนนาม “มาระโก”
ของมงซินญอรมาเรค ชาเรฟสกี ที่ปรึกษา
สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
เมือ่วนัท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 2010 ทีส่ถานทูตฯ วาติกนั
สาทร

คุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย เกิดวันท่ี 28

เมษายน ค.ศ. 1975 ณ เมืองปาเลรีโม อติาลี
วนัท่ี 6 สิงหาคม  2003 รบัศีลบวช เปนพระสงฆ

ของสังฆมณฑลเปยนา แหงอลับาเนซี
ค.ศ. 2006 สำเร็จ การศึกษาปริญญาเอก ดาน

กฎหมายพระศาสนจักร จากมหาวิทยาลัยลาเตรัน
กรงุโรม  และสำเร็จการศึกษาดานการทูตจากสถาบัน
การทตูของสันตะ-สำนัก

ค.ศ. 2006 - 24 เมษายน 2010 เลขานุการ สถาน
เอกอั ครสมณทูต
ว า ติ กั น ป ร ะ จำ
ประเทศเอกวาดอร

เ ดิ น ท า ง ถึ ง
ประเทศไทย  รับ
หน า ท่ี เลขานุการ
สถานเอกอัครสมณ-
ทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย วันท่ี
26 เมษายน  2010

พระสมณทตูตอนรบัเลขาฯ คนใหม คณุพออกิญาซโีอ เชฟฟาเลยี (ตอจากหนา 2)
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สังฆานุกรยอแซฟ สานิตย  พลมาก สัตบุรุษ
วัดแมพระถือศีลชำระ บานเอือดนอย เกิดวันท่ี 23
มีนาคม  ค.ศ. 1979 เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 3 คน
ของนายสมพงษ และนางอำพร พลมาก
ชีวิตการอบรม

เขารับการอบรมเปนสามเณร ในระดับชั้น ครูเณร
เปนครูเณร 1 ป เขารบัการอบรมชวีติสามเณรท่ีบานเณร
พระวิสุทธิวงศ บานเณรกลาง 1 ป ปฝกชีวิตผูอภิบาล
(Pastoral Year) 1 ป โครงการท่ี 1 “คืนสูรากเหงา”
ระยะเวลา 3 เดือน ทีว่ดัแมพระถอืศลีชำระ บานเออืดนอย
โครงการที ่2 “การฝกงานอภิบาลตามวัด” ระยะเวลา 3
เดือน ทีว่ดับานซงแย โครงการท่ี 3 “การฝกอบรมชีวติ
ธรรมทูต” ระยะเวลา 3 เดือน ที ่อ.เชยีงของ จ.เชียงราย
โครงการที ่4 “การฝกสมาธิและการภาวนา” ระยะเวลา
16 วนั ทีบ่านบงุไหม
ชีวิตการอบรมพิเศษ

เปนทหารเรือ 2 ป เหลาสารวัตรทหารเรือ สังกัด
เรอืนจำฐานทพัเรอืสัตหีบ ตำแหนงพลรกัษาการ (ผคุูม
พิเศษ) หนาท่ีพิเศษ เปนเสมียน (ฝายการเงินเรือนจำ
ฐานทัพเรอืสตัหีบ) มีหนาท่ีพมิพฎีกาเบิก-จาย เบ้ียเลีย้ง
เงินเดือนทหารและนักโทษ
การศึกษา

ระดับประถมทีโ่รงเรยีนบานเออืดใหญ ระดับมัธยม
ที่โรงเรียนเอือดใหญพิทยา ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัย
แสงธรรม คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา
ปจจุบันกำลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยแสงธรรม ระดับ
ปรญิญาตรีคณะศาสนศาสตร สาขาเทววิทยา ป 4

ฉลอง 25 ปชวีติสงฆ
คุณพอนิโคลาส ถวัลย  พันธวิไล  เกิดวันที่  9

กนัยายน ค.ศ. 1957/พ.ศ. 2500 ทีช่มุชนคาทอลิกวดันักบุญ
ยอแซฟ บานหนองทามนอย อ.กนัทรารมย จ.ศรีสะเกษ
เปนบุตรคนท่ี 5 ในจำนวนพีน่อง 9 คนของยอแซฟ แผง
(เสียชีวิตแลว) และมารอีา ลอื พันธวไิล (เสียชีวติแลว)
การศึกษา

ค.ศ.1978-1985 ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา
จากวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม ค.ศ.
1993-1994 อบรมงานอภบิาลท่ีประเทศฟลปิปนส (EAPI)

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 โดย
พระสังฆราชมีคาแอล  บุญเลื่อน  หม้ันทรัพย ที่
อาสนวิหารแมพระนริมลอบุลฯ
งานอภิบาล

ค.ศ. 1985-1986 ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดา
มีคาแอลบานซงแย ค.ศ. 1986-1988 ผชูวยอธิการบานเณร
คริสตประจักษอุบลฯ ค.ศ. 1988 -1997 หัวหนาแผนก
คำสอนสังฆมณฑลอุบลฯ และเจาอาวาสวัดแมพระ
ฟาติมาบานนาคำ อุบลฯ ค.ศ. 1997-2004 อธิการ
บานเณรครสิตประจักษอบุลฯ / จติตาธิการกลมุเซอรรา
ค.ศ. 2004-2008 เจาอาวาสวัดวิสุทธิวงศ บานหนองคู
ค.ศ. 2008-ปจจุบัน เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล
ต.บุงไหม หัวหนาแผนกสงเสริมชีวิตครอบครัวของ
สังฆมณฑลอุบลราชธานี หัวหนาแผนกวิถีชุมชนวัด
สังฆมณฑลอุบลราชธานี ผูจัดการโรงเรียนเทพพิทักษ
พิทยา ต.บุงไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ ดูแลอาราม

พระมารดาแหงพระญาณเอ้ืออาทร (อารามกาปูชิน)
อ.วารนิชำราบ จ.อบุลฯ

คตพิจน   “ชวีติสงฆ คงการภาวนา และรับใช”
คุณพอชารล โบโรเมโอ ประภาส ทองอินทร เกิด

วนัท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ. 1959 ทีช่มุชนวัดพระหฤทยั บานสีถาน
อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ เปนบุตรของนายดุสิต
(เสียชีวติแลว) และนางพิสมยั  ทองอนิทร (เสียชีวติแลว)
การศึกษา

ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัย
แสงธรรม จ.นครปฐม

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1985  โดย
พระสังฆราชมีคาแอล  บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย  ท่ี
อาสนวิหารแมพระนริมลอบุลฯ

การอบรมตอเนื่อง โครงการ Sabbatical Program
3 เดือน ทีบ่านผหูวาน สามพราน ในป 2002
งานอภิบาล

ค.ศ. 1985-1988 ปลัดอาสนวิหารแมพระนิรมล
อบุลฯ ค.ศ. 1988-1989 เจาอาวาสวัดนักบุญยอหน บปัติสต
วารินชำราบ อบุลฯ ค.ศ. 1993-1994 เจาอาวาสวัดนักบุญ
อนันาบานบัวทา อบุลฯ ค.ศ. 1994-1997  ดูแลครสิตชน
ทีย่โสธร เดชอดุม ดอนช ีและบานพลาญชัย ค.ศ. 1998-
1999 เจาอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บานนาดูน
อ.ลอือำนาจ จ.อำนาจเจรญิ ค.ศ. 1999-2000  ดูแลครสิตชน
วดัเขมราฐ ชานมุาน ค.ศ. 2000-2008  เจาอาวาสนักบญุ
เปาโลกลบัใจ บานหนองรงุ วดันักบญุเปโตร บานทาสวาง
ค.ศ. 2008 - ปจจุบนั  เจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศหนองคู
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วัดนักบุญยอแซฟ
บานนาจาน

คติพจน   “สงฆทกุวนั”

ฉลอง 50 ปชวีติสงฆ
คุณพอมารแชล ลาเวนัง (Marcel Laouenan)

เกิดวันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1933 ที่ Plonevez-Porzay
จงัหวัดฟนสิแตร ประเทศฝร่ังเศส บดิาเปนชางกอสราง
มารดาเปนแมบาน

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 29 มิถนุายน ค.ศ. 1960  ที่

อาสนวหิาร สังฆมณฑล Quin Per
การศึกษา

ชัน้ประถม ทีบ่าน เริม่ท่ีโรงเรยีนของรฐั ค.ศ. 1939-
1942 เขาเรียนโรงเรียนของคณะเซนตคาเบรียล ค.ศ.
1942-1945 ชั้นมัธยม ท่ีบานเณรเล็กของคณะมิสซัง
ตางประเทศ ที ่โปโปร จงัหวดัแมน-เอต-ลวัร  ค.ศ. 1945-
1951 บานเณรใหญ ที ่Bievres  ค.ศ. 1951-1954 (เปน
ทหาร 1 พฤศจิกายน 1954 - 12 มิถุนายน 1957 รวม
สงครามอัลชาเรยี  กรกฎาคม 1956 - เมษายน 1957) กลบั
เขาบานเณรที ่ Rue du Bac ปารีส เมษายน - มิถุนายน
1960
ชีวิตและงานอภิบาล

เดินทางไปประเทศพมา วันท่ี 6 ตุลาคม 1960 ถึง
ยางกงุ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 1960 เรยีนพดูภาษาอังกฤษ ที่
กาเมเว เดือนเมษายน 1961 เรยีนภาษาพมา ที ่PATHEIN
เดือนกรกฎาคม 1962 เปนอาจารย เปนอธิการบานเณรเลก็
MAYANCHAUNG จนถึงเดือนพฤศจิกายน 1966 เปน
ผชูวยเจาอาวาสท่ี PATHEIN จนถงึพฤศจกิายน  2006
ตลอดเวลาท่ีอยสัูงฆมณฑล PATHEIN เปนจิตตาธิการ
ของคณะนักบุญยอแซฟแหงการประจักษ ออกจากพมา
(ถกูไลออก) วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 1966 พกัและรกัษาตัว
ทีป่ารีสและท่ีบานจนถึงเดือนสิงหาคม 1967 เดินทางมา
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 1967 (พ.ศ. 2510)
เรยีนภาษาไทยท่ีกรุงเทพฯ โรงเรยีนอสัสัมชญัพาณชิยการ
(ACC) ถวายมิสซาภาษาฝร่ังเศสวันอาทิตยทีว่ดัเซนตหลยุส
ไปบานเณรทาแร เดือนกรกฎาคม 1969 จนถึงกันยายน
1978 ยายมาบานเณรเล็ก นาคำ เปนอธิการ กันยายน
1973 เมษายน 1978 เปนเจาอาวาส บานหนองคูนอย
(บานเหลาฯ ตุลาคม 1978 - พฤศจกิายน 1979 เปนผชูวย
เจาอาวาส อาสนวิหารแมพระนริมลอบุลฯ พฤศจิกายน
1979 - มิถนุายน 1982 เปนอาจารยทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลฯ และจิตตาธิการ คณะภราดาเซนตคาเบรียล
มิถนุายน 1982 - เมษายน 1988 เปนเลขาธิการสังฆมณฑล
อบุลฯ ตุลาคม  1988 - 8 เมษายน 1997 เปนจิตตาธิการ
อารามนักบุญยอแซฟแหงการประจักษ ต้ังแต 8 เมษายน
1997 - ปจจบุนั

การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โรมัน-ดงเกตุ หมทูี ่6 ตำบลทาขาม เชือ่มตอพืน้ท่ี
หมทูี ่6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม โดยความรวมมือระหวางองคการ
บรหิารสวนจังหวัดนครปฐม และองคการบริหาร
สวนตำบลทาขาม ในการกอสรางถนน คสล.
ขนาดกวาง 7 เมตร ระยะทาง 2.723 กิโลเมตร
ความหนา 0.20 เมตร พรอมวางทอระบายน้ำจาก
ถนนเพชรเกษมฝงซายมือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง
80 เซนติเมตร งบประมาณสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม จำนวน 30,000,000
บาท (สามสิบลานบาทถวน) งบประมาณในการ
กอสราง 28,420,000 บาท (ยีสิ่บแปดลานส่ีแสนสอง
หม่ืนบาทถวน) กอสรางโดย หางหนุสวนจำกัด ธงชัย
เจริญกอสราง ระยะเวลาดำเนินการ 270 วนั วนัเร่ิม

สัญญาโครงการ 30 มีนาคม 2009 วันส้ินสุดสัญญา
โครงการ 24 ธันวาคม 2009 การดำเนินการกอสราง
ถนนคร้ังน้ีอยูในการดูแลและการดำเนินการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ซ่ึงขณะน้ัน
ถนน คสล. สายโรมนั-ดงเกตุ ไดดำเนนิการกอสราง
และสงมอบงานในวันท่ี 24 ธันวาคม 2009 เปนที่
เรียบรอยแลว

เปดถนนสายโรมัน – ดงเกตุ (ตอจากหนา 2)
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“จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจา และความชอบธรรมของพระองคกอน
แลวพระองคจะทรงเพิม่ทกุสิง่เหลาน้ีให” (มธ 6:33)

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

081-899-7470, 086-541-2772

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

ทีส่องคอน จ.มุกดาหาร
7 - 8 พ.ค. เชญิสมาชิกไปใหกำลังใจวัดนายชุมพาบาลท่ีดี

อ.หลมสัก จ.เพชรบรูณ (เท่ียวเขาคอดวย)
15 พ.ค. 53 เชญิชวนสมาชิก ฉลองแมพระเปนท่ีพึง่

ดงแหลมโขด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (โดยเฉพาะ
ไปใหกำลังใจคุณพอเพิม่ศักด์ิ เสรีรกัษ)

26 - 30 พ.ค. เชิญสมาชิกไปพิสูจนอัศจรรยของคุณพอ
สเตฟาน หวอง ทีพ่มา

13 มิ.ย. 53 ฉลองนักบุญอนัตน โคกมดตะนอย
28 ก.ค. - 1 ส.ค. เชิญชวนสมาชิกรวมฉลองเซนตแอนน

(ทานยายของคริสตชนท้ังโลก)

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 081-816-7661

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - สิงคโปร        30 ก.ค. - 4 ส.ค.
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลล ี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซิส เซเวยีร -
บังกาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน -
นักบุญอัลฟอนซา

4. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม (เดนิทางตลุาคม)

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
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
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ขอเชญิพ่ีนองรวมกนัสวดภาวนาวอนขอพระเปนเจา
และพระแมมารอีา ประทานพระพร เพือ่ชาวไทยมคีวามสงบสขุ

และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ
และความเขาใจดี ความยตุธิรรม และความรกัตอกนัตลอดไป

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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จากการสำรวจวธีิการแพรธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสมัภาษณครสิตัง 93
ครอบครัว (115 คน) ในสังฆมณฑลนครราชสีมา (จงัหวัดนครราชสีมา บรุรีมัย
และชัยภูมิ) ดวยการบันทึกการศึกษารายกรณี (Case Study) ไดพบวากลุม
ตัวอยางไดเสนอวธีิการแพรธรรมท่ีมีประสิทธิภาพจำนวน 36 วธีิ

วธีิหนึง่ท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก การท่ีพระสงฆและนักบวชออกเย่ียมเยือน
บคุคลในหมบูานหรอืชมุชนทัง้ท่ีเปนครสิตังและท่ีนบัถอืศาสนาอืน่ๆ อยางนอย
สัปดาหละ 1 คร้ัง ในแตละหมูบานเนนการสอบถามสารทุกขสุกดิบและการ
ศึกษาพระคัมภีรซ่ึงนับวาเปนขาวดีของพระเยซูครสิตเจาแทๆ  หากสามารถให
ความชวยเหลอืไดตามกำลงัของพระสงฆและนกับวชแลว กลมุตัวอยางเชือ่วา
จะเชิญชวนใหหลายคนขอเรียนคำสอนเพื่อลางบาปเปนคริสตังตอไป

ในชวงของการศึกษาพระคัมภีรนั้น พระสงฆนักบวชจะตองทำการบาน
ลวงหนา โดยการเลือกเน้ือหาพระคัมภีรใหตรงกับความตองการของบุคคล
ทีจ่ะไปเย่ียม เชน บคุคลท่ีมีอาการทรมานจากความเจ็บปวย กใ็หเลอืกเน้ือหา
ที่เกี่ยวกับการเจ็บปวยในพระคัมภีรมาอานและแบงปนประสบการณรวมกัน
หรือบอกวาตอนน้ีลูกกำลังมีความประพฤติที่ทำใหทุกขใจ ก็ใหเลือกเนื้อหา
ที่เก่ียวกับลูกลางผลาญมาใหอานและแบงปนประสบการณรวมกัน เปนตน
ดังน้ันพระสงฆและนักบวชคงตองเตรียมค่ันเน้ือหาประเภทตางๆ ที่คาดวา
ผูที่อยูในหมูบานหรือบุคคลในชุมชนจะระบายความทุกขไวในพระคัมภีร
เพื่อจะไดเปดไดทันที ทำใหเกิดความประทับใจกับบุคคลในชุมชน เพราะ
เน้ือหาในพระคัมภีรก็คือวาจาของพระเยซูเจา นอกจากน้ียังทำใหเกิดความ
เขาใจแนวทางในการศึกษาพระคัมภีรไดดวยตนเองตอไป

โอกาสตอไปคงจะไดกลาวถึงวิธีการแพรธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
ในขออืน่ๆ อกี

ยอหน บอสโก สุรพล จติตอำไพ
(ขอขอบคุณ คุณยอหน บอสโก สุรพล จิตตอำไพ มากนะครับ หวังวาจะไดอาน
วิธีการท่ีดีๆ เชนน้ีจนครบ 36 วิธี และใครมีวิธีการแพรธรรมดีๆ กรุณาเขียนมา
แบงปนกนัไดเลย จะมีหนงัสือ “พระคมัภรีคือยาวเิศษ” มอบใหเปนการสมนาคณุ)

คุณพอวชัศิลป  กฤษเจริญ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมีกจิกรรมดี  ๆเขียนมาแบงปนกันไดที ่“สนามความคิด”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

การแพรธรรมท่ีมีประสทิธิภาพ 36 วธีิ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

พระสงฆที่รัก
ปพระสงฆนำความปติยิ่งใหญมาสู

พระศาสนจักร และขอบพระคณุพระเปนเจา
ผู ทรงดลใจสม เ ด็จพระสันตะปาปา
ใหประกาศปพระสงฆ เราไดรับการ

รายงานจากพระศาสนจักรทองถิ่นตางๆ ทั่วโลกถึงความริเริ่มมากมายมาท่ีกรุงโรม
เพื่อใหปพิเศษน้ีบังเกิดผล แสดงวาไดรับการยอมรับเปนอยางดี  และเราสามารถ
เพิม่เติมไดวา บรรดาพระสงฆ  และประชากรของพระเจาไดตอบสนองอยางลึกซึง้จรงิ
ปนี้เปนเวลาที่เรา คณะสงฆ และพระสงฆแตละองคของพระศาสนจักรยอมรับ
ใหความสนใจพิเศษ และอทุศิตน ทำงานหนกั

เปนจรงิวาพระสงฆบางคนไดทำบาปหนักเรือ่งผดิทางเพศตอเด็ก  เราขอประณาม
พวกเขาตองรับผดิชอบตอหนาพระเปนเจา  และตอหนาศาล  อยางไรก็ดี  เราอธิษฐาน
ภาวนาขอใหพวกเขากลบัใจรบัพระเมตตา ในสวนพระศาสนจกัร ไมสามารถปดบัง
และลดหยอนผอนผันอาชญากรรมเชนน้ีได  เหนือส่ิงใดเราอยฝูายผเูคราะหราย และ
ปรารถนาสนับสนุนใหพวกเขาไดรบัสิทธิทีถ่กูละเมิด และไดรบัการฟนฟจูติใจ

ในทางตรงกันขาม  เปนส่ิงท่ียอมรบัไมได ทีใ่ชอาชญากรรมของบางคน เพือ่ทำให
เส่ือมเสียชือ่เสียงของบรรดาพระสงฆทัง้หมด ในปพระสงฆ พระศาสนจักรพยายาม
กลาวเร่ืองน้ีตอสาธารณชน ผูใดท่ีมีสามัญสำนึก และมีน้ำใจดียอมยอมรับความจริง
ขอนี้

บรรดาพระสงฆที่รัก เราตระหนักในส่ิงท่ีทานเปน และส่ิงท่ีทานทำใน
พระศาสนจักร และในสังคม พระศาสนจักรรกัทาน ชืน่ชมทานและเคารพทาน ทาน
เปนความปติยนิดีของชาวคาทอลิกทัง้โลก  เราขอสนับสนุนทานเปนพเิศษในชวงเวลา
แหงความทุกขนี้

อกีไมนานเราจะสรุปปพระสงฆ  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเชิญชวนพระสงฆ

ใหมากรุงโรม ในวันท่ี  9-11 มิถุนายนน้ี
อยารีรอที่จะมากรุงโรม และพระเปนเจา
จะอวยพรทาน การมารวมกันเปนจำนวนมาก
ที่จัตุรัสนักบุญเปโตร เปนวิธีแสดงวาทาน
พรอม  สำหรับพันธกิจท่ีพระเยซูเจาทรงมอบ
มนุษยชาติใหทานรับผดิชอบ

แรงจูงใจพิเศษ  หากมีพระสงฆมา
กรุงโรมเปนจำนวนมากรวมปดปพระสงฆ

เพื่อเปนการแสดงความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ถวายแดสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ที่รักของเรา ในชวงเวลาน้ีที่มีอาชญากรรมผิดทางเพศตอเด็ก มีคน
กลาวรายตอพระองคอยางอยุติธรรม  ทัง้ๆ ทีพ่ระองคพยายามทำหนาท่ีในเร่ืองดังกลาว
ดังน้ัน เชญิมาสนับสนุนสมเด็จพระสนัตะปาปา

ใหเราขอบคุณพระเปนเจา สำหรับชวงเวลาพิเศษน้ี ที่เราภาวนาและไตรตรอง
สังฆภาพ  เราพรอมที่จะปฏิบัติตามส่ิงท่ีพระจิตเจาตรัส  ปฏิบัติพันธกิจของ
พระศาสนจักรและสังคม ดวยความปติยนิดี และม่ันใจวาพระเจาอยกูบัเรา  ทัง้ในเวลา
วกิฤติและในชวงเวลาใหม

ขอพระมารดาพรหมจารีมารีย  ราชนิขีองพระสงฆ  เสนอคำวิงวอนเพือ่เรา  และ
ชวยเราใหติดตามพระบุตรพระเยซูคริสตเจาองคพระผูเปนเจาของเรา

พระคารดินัลเคลาดิโอ  ฮูมส
ประธานสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ

โรม 12  เมษายน  2010

การสรปุปพระสงฆ
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ก็เติบโตขึ้นมีครอบครัวของตนเอง สืบลูกหลาน เหลน
ขยายครอบครวั แตงงานและทำมาหากิน แยกยายกนัไป

แตส่ิงท่ีเปนสายสัมพันธที่แนนแฟนและลึกอยูใน
จิตใจคือ “ความเช่ือ ความศรัทธา การเปนคริสตัง”
เปนมรดกฝายจิตวิญญาณ ที่พอแมไดพยายามถายทอด
รนุแลว รนุเลา สืบตอมาจนทุกวนัน้ี

เม่ือสืบยอนประวัติของชุมชนแหงน้ี ไดพบวา
นามสกุลที่ใช “กิจ” ปจจุบันนี้ เดิมเปน “แซ” และมา
เปล่ียนเปนไทยในภายหลัง เชนนามสกุล “แซเลา”
ตอมาไดเปลีย่นเปน “กฤษสวัสด์ิ” และตอมาก็ไดเปล่ียน
เปน “กิจสวัสด์ิ”,  แซต้ัน เปน กิจเจริญ, แซซ้ิม เปน
กจิบญุช ูและแซลี ้เปน กจิบำรงุ เปนตน

วันเวลาผานไป แตละครอบครัว ก็แยกยายกันไป
ทำมาหากินท่ีอื่นๆ แตงงาน มีลูกหลาน ก็มากข้ึนๆ
บรรดาลกูๆ หลานๆ ในปจจบุนักอ็ยากจะนัด “รวมญาติ”

นายสิทธโิชค ตสูำราญ (ตน) ไดกลาวกับ “อดุมสาร”
วา ระหวางท่ีพยายามหาขอมูลอยูนั้น ก็ไดพบภาพถาย
ที่ถือวาเปนภาพประวัติศาสตรของตระกูลนี้วา

สมัยเปนเด็ก ไดเคยเห็นภาพหนึง่เกามากท่ีบานยาฮนุ
แตกไ็มไดสนใจ จนภาพนีก้เ็สียหายไปจนจำไมได จงึได
พยายามถามไปตามบานญาติผูใหญหลายคนและใช
เวลานาน จนกระท่ังไปพบที่บาน อี๊ชุด  คุณวนิดา
กจิบำรงุ เขากรอบไวเรียบรอย จงึขออนุญาตนำมาพมิพ
เผยแพร เขารักและหวงแหนมาก แตเห็นวาผมเอามา
ทำประโยชนใหกบัญาติพีน่อง ไดรจูกักนั เขาจึงอนญุาต
ใหผมเอามาทำกอปป และพยายามตามหาวาใครเปนใคร
ก็ไดเกือบหมดแลว

ภาพนี ้ถายประมาณ ค.ศ. 1920 เพราะท่ีหลมุศพ ไดจารกึ
ไววา คุณยายมารีอา หุยเง็ก แซโจว มรณะวันท่ี 11
กันยายน ค.ศ. 1921 และท่ีหลุมศพของทานระบุวา
ทานเกิด ค.ศ. 1838 รวมอายุ 83 ป นาจะนัดรวมญาติ
ถายกันกอนที่ทานจะเสียชีวิต

บคุคลในภาพถายนี ้ไดเสียชวีติไปหมดแลว แมแต
เด็กที่เล็กที่สุดในภาพ

ญาติพี่นองกิจสวัสด์ิ สวนใหญจะยังคงอยูที่วัด
นกับุญเปโตร สามพราน แตบางคนก็อาจจะไมรวูาเปน
ญาติกันไดอยางไร

เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 2010 เปนวนัท่ีครอบครัว
“แซเลา” หรือ “กิจสวัสด์ิ” ไดนัด “นัดรวมญาติ”
ณ สักการสถานบุญราศีนโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรุง ได
ถวายมิสซารวมกัน มีคณุพอชวลติ กจิเจรญิ เปนประธาน
พระสงฆ นกับวชชาย - หญงิ และฆราวาสมารวมกันกวา
500 คน และทานขาวเท่ียงพรอมกนั

เชาวันน้ัน บรรยากาศต่ืนเตน ยนิดี ญาติผใูหญทีต่อง
นั่งรถเข็นจนกระท่ังเด็กเล็ก ก็มารวมงานกัน แมวันน้ี
บางครอบครัว อาจจะไมมีรองรอย “กจิสวสัด์ิ” อยแูลว
เน่ืองจากแตงงานแยกยายกันไป แตคนท่ีมาก็มาดวย
ความยินดี แมจะอยูในบริเวณวัดนักบุญเปโตรก็ตาม
ยิง่คนท่ีแยกยายกันไปอยไูกลๆ กย็ิง่รสึูกยนิดีเปนพเิศษ

ในโอกาสน้ี ไดสำรวจสมาชิกครอบครัวใหมอีก
คร้ังหน่ึงดวย

รายชื่อญาติที่เปนพระสงฆมี 13 องค บราเดอร 1
ทาน ซิสเตอร 16 ทาน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณพอเบเนดิกโต ชุนกิม กฤษบำรุง (บุญราศี)

คุณพอยอหน บอสโก สุขุม กิจสงวน คุณพอเปโตร
ชวลิต กิจเจริญ คุณพออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสด์ิ
คุณพอยวง ชัยยะ กิจสวัสด์ิ คุณพอนิโคลาส ศักด์ิชัย
ทรพัยอปัระไมย คณุพอมารตนิ อนศุกัด์ิ กจิบำรุง

คณะซาเลเซยีน
คุณพอยอหน บอสโก เทพรัตน ปติสันต คุณพอ

ซมีอน บัญชา กจิประเสรฐิ คณุพอเปาโล ภวูนสั กจิสวัสด์ิ
คณุพออนัตน ภราดร อนุจัตตุรพร

สังฆมณฑลเชียงใหม
คณุพอซรีลิ นพิจน เทยีนวหิาร
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณุพอยอแซฟ พยนต ศนัสนยทุธ (มรณะวันท่ี 5

เมษายน 2009)
คณะลาซาล
บราเดอรฟรงัซสิ อสัซีซี เชาวชยัพฒัน ศนัสนยทุธ
สวนนกับวชหญงิ
คณะผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย
ซิสเตอรโรมูลา วชิรา กฤษบำรุง ซิสเตอรเรยีนา

สายสุดา กจิประยรู
คณะพระกมุารเยซู
ซสิเตอรเบเนดิกต สงัด วนัรกัษ

คณะเซนตปอล เดอ ชารตร
ซสิเตอรโรซา เดอ เยซ ูจันทรเพญ็ กจิเจรญิ
คณะพระหฤทยัของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ
ซิสเตอรมารีอา มักดาเลนา เดอปสซี วีรวรรณ

กจิเจริญ ซสิเตอรองัเยลา เมรชิ ีสมจิตร ทรพัยอปัระไมย
ซสิเตอรเทเรซา สุชาตร ีกจิประเสรฐิ

คณะธิดาพระราชินีมาเรียผูนิรมล
ซิสเตอรมารีอา จันทรเพ็ญ กิจสวัสด์ิ ซิสเตอร

ลซูอีา วชัร ีกจิสวัสด์ิ ซสิเตอรมารอีา ศรนิทพิย กจิสวัสด์ิ
ซสิเตอรเทเรซา อรชร กจิทว ีซสิเตอรอนันา จันทรสม
กิจบำรุง

คณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ
ซสิเตอรเทเรซา จินตนา จันทรประสทิธิ ์ซสิเตอร

ซซูานนา สุพิศ กจิสงวน ซสิเตอรอลัฟอนซนีา วนิาภร
กิจสวัสด์ิ

คณะคามิลเลียน
ซสิเตอรลซูอีา เยาวภา กจิเจรญิ
นายสิทธิโชค ตสูำราญ กลาววา “ผมเองกเ็ปนเพยีง

เด็กตัวเล็กๆ ก็พยายามปรึกษาญาติผูใหญ ก็ไดรับ
คำแนะนำอยางดีและหลายคนก็เปนกำลังใจใหทำให
สำเร็จ ไดเริม่ตนมาเกือบ 10 ปแลว และขยายวงมากข้ึนๆ
หลงัสุดก็ไดปรกึษากับซิสเตอรอรชร กจิทวี ชวยกนัรวบรวม
ขอมูลตางๆ จนเปนรปูเปนรางออกมาได

แมจะมีญาติพี่นองมามาก แตก็ยังขาดอีกหลายคน
ต้ังใจวาหนังสือที่ไดจัดพิมพไวไมพอ ตองพิมพใหม
จะรวบรวมรายช่ือใหสมบูรณยิ่งข้ึน และรวมภาพถาย
จากการพบปะกันในคร้ังน้ีดวย”

ตามรอยศรทัธา “คนแซเลา” (ตอจากหนา 2)
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กายของเรา  โลหิตของเรา (ตอจากหนา 4)

ประจำวันของเราแดพระเจาเหมือนพระเยซูเจาดวย
เรา “ตายตอตนเอง” ตลอดเวลาทุกวัน ในความยาก
ลำบาก โรคภัยไขเจ็บ ความลมเหลว ความผิดหวัง ความ
ออนแอ สุขภาพที่ถดถอย การถูกสบประมาท ดูถูก
ดูแคลน... ทุกกางเขนท่ีผานเขามาเปนสวนหน่ึงของ
ประสบการณชวีติเรา ส่ิงตางๆ เหลาน้ี นกับุญเปาโลสอน
เราวา เราตองเปล่ียนแปลงตนเองโดยการฟนฟคูวามคิด
ข้ึนใหม (รม 12:2)
พระครสิตทรงสิน้พระชนมและทรงกลบัคนืชพี

หลังจากท่ีพระสงฆชูพระกายและถวยพระโลหิต
เพื่อทุกคนไดกราบนมัสการแลว ทานก็เชิญชวนให
ประชาสัตบุรษุ “ยนืยันความเช่ือ” พรอมกันวา “พระครสิต-
เจาไดส้ินพระชนม พระครสิตเจาทรงกลับคืนพระชนมชพี
พระครสิตเจาจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง” ซ่ึงทุกมิสซา
บูชาขอบพระคุณเปนการนำเหตุการณปสกาใหเปน
ปจจุบนัอยเูสมอ ในภาครับศีลมหาสนิท หลังจากภาวนา
บทขาแตพระบิดา และบทภาวนาของพระสงฆแลว
พระสงฆหรอืสงัฆานุกรจะเชญิชวนใหทกุคนมอบสนัติสุข
ของพระครสิตเจาแกกนั สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีล
ศักด์ิสิทธ์ิแนะนำวา แตละคนจะมอบเคร่ืองหมายของ
สันติใหแกผูที่อยูใกลกับตนอยางพอเหมาะพอควร
เทาน้ัน (RS 72) และหลังพธีิมอบสันติแลว ขณะท่ีภาวนา
หรือขับรองบท “ลูกแกะพระเจา” พระสงฆจึงเร่ิมบิ
แผนปงศีลมหาสนิท (RS 73) แลวบชิิน้เลก็ๆ ใสลงในถวย
พระโลหิตพรอมกับกลาวเบาๆ วา “ขอพระกายและ
พระโลหิตพระคริสตเจาท่ีรวมกันน้ี บันดาลใหขาพเจา
ผูรับมีชีวิตนิรันดร” (Ordo Missae) การบิแผนปงศีล
มหาสนิท แลวบิชิ้นเล็กๆ ใสลงในถวยพระโลหิตน้ี

ตองทำดวยความเคารพ (RS 73) เหตุวาการบิแผนปง
ศีลมหาสนิทน้ีเปนเคร่ืองหมายภายนอกท่ีมองเห็นได
ของความจริงแหงธรรมล้ำลึกของการส้ินพระชนมของ
พระเยซเูจา และการใสแผนศีลมหาสนทิช้ินเลก็  ๆลงในถวย
พระโลหิต เปนเคร่ืองหมายภายนอกท่ีมองเห็นไดของ
ความจริงแหงธรรมล้ำลึกของการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระองค ดังน้ีการประกาศธรรมล้ำลึกของความเชือ่
หลงัการเสกศีล กเ็ปนอนัสมบูรณดวยเคร่ืองหมายภายนอก
ทีม่องเห็นไดนี ้สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ระบุไววา การบิแผนปงศีลมหาสนิทและการบิชิน้เล็กๆ
ใสลงในถวยพระโลหติน้ี ตองไมทำใหยดืเย้ือเกนิความ
จำเปน (RS 73) อยางไรกดี็ กค็วรทำใหประชาสตับุรษุ
สามารถเห็นเคร่ืองหมายภายนอกน้ีไดอยางชัดเจนดวย
เพือ่พวกเขาจะ  “จำพระองคไดเม่ือทรงบิขนมปง” (ลก
24:30-31,35) “ใจของพวกเขาจะไดเรารอนเปนไฟ
อยูภายใน” (ลก 24:32) และออกมารับศีลมหาสนิท
ซ่ึงจะ “บนัดาลใหเขามีชวีตินิรนัดร”

เม่ือวนัอาทิตยที ่28 มีนาคม 2010 อาทิตยมหาทรมาน
แหใบลาน  ผมไดมีโอกาสเขารวมพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณกับซิสเตอรคณะกลาริส กาปูชนิ และสัตบุรษุ
วดัแมพระองคอปุถมัภ พนม สุราษฎรธานี คณุพอบัญชา
อภชิาตวิรกลุ เปนประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
คุณพอใหเรามอบสันติสุขของพระคริสตเจาแกกัน
พรอมท้ังย้ิมใหกนัดวย คุณพอสงรอยย้ิมใหซิสเตอรและ
สัตบุรษุอยางอบอนุ แลวสงบรอนิดหน่ึงใหสัตบุรษุมอบ
สันติสุขใหกัน แลวคุณพอก็บิแผนปงศีลมหาสนิท
ดวยความเคารพ แลวบิชิ้นสวนเล็กๆ ใสลงในถวย
พระโลหติ สัตบุรษุเห็นเคร่ืองหมายภายนอกน้ีไดชดัเจน
และไมยืดเย้ือ เราผูรวมในพิธีกรรมสามารถสัมผัสกับ
บรรยากาศศักด์ิสิทธ์ิไดอยางลึกซ้ึง เม่ือออกจากวัด เรา

หลายคนไดพูดคุยกับคุณพอหลายเร่ือง และเร่ืองน้ี แม
จะเปนพธีิส้ันๆ แตชดัเจนและชวนศรัทธาน้ีกเ็ปนหวัขอ
หน่ึงของการพูดคุย ซ่ึงหลายๆ คนไดสัมผัสและทำใหเขา
ใจการกระทำของพิธีกรรมตอนน้ีชดัเจนข้ึน
ชวีติและความตาย

ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เราถวายชีวิตและ
ความตายของเราในองคพระเยซูเจา เม่ือพธีิกรรมในวัด
จบลง พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในพระเยซูเจาตอง
ดำเนินตอไปในชีวิตประจำวันของเรา แมเราจะเปน
คนบาป มีความออนแอ และขีดจำกัดมากมาย ถาเรา
พยายาม เราจะเห็นพระหรรษทานของพระเยซูเจา
เผยแสดงพระฤทธานุภาพแหงความรักของพระองค
ในชวีติเรา ครอบครวัเรา ชมุชนวดัเรา และสังคมสวนรวม

ในชีวติประจำวนั แมเราตองดำเนนิชวีติอยกูบัเรือ่ง
ตางๆ มากมาย ต้ังแตเรือ่งเล็กๆ ไปถึงเร่ืองใหญๆ  ถาชีวติ
เรากลับกลายเปน “ชีวิตมหาสนิท” ในองคพระเยซูเจา
ส่ิงธรรมดาสามัญ หรอืดเูหมอืนเลก็นอยทีสุ่ด กจ็ะกลบั
มีคุณคามหาศาล เม่ือออกจากวดักลบัไปบาน สามีพดูดี
กบัภรรยา ภรรยาพูดดีกบัสามี พอแมพดูดีกบัลูก ลูกพดูดี
กบัพอแม มีรอยยิม้ใหกนั ชวยเหลือกนั เปนกำลงัใจให
กนั รวมเปนหน่ึงเดียวกนัในการเผชิญความทุกข ปญหา
และความยากลำบาก...  เชนน้ีบูชามหาสนิทท่ีเรารวม
ถวายในวัดดวยกัน ก็บันดาลใหครอบครัวเราเปน
“ครอบครัวมหาสนิท” ซ่ึงเปนฐานท่ีสำคัญของพระ
ศาสนจักร และสังคม

นีเ่ปนกายของเรา... นีเ่ปนโลหิตของเรา...
(มธ 26:26-28)

(ประชาสัมพนัธ : ชมุชนหรือกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina
เชญิติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)

การกดข่ีขมเหงชีวิต
การไมคุกคามสิทธิการ

มีชีวิตของมนุษยผูบริสุทธ์ิ
จ า ก ต้ั ง แ ต ใ น ค ร ร ภ
จนกระทั่งตายถือวา เปน
เคร่ืองหมายบงบอกถึงความ
ปร า รถนาอย า ง ย่ิ ง ย วด
ที่ จ ะ ไม คุ กค ามชี วิ ต ต อ
บุ คคล น้ันและ เป นก า ร

ไมขัดพระประสงคของพระเจาผูทรงสราง ทรง
ทะนุถนอม และทรงรักชวีติ

พระเจาเองทรงอางถึงการแกแคนพยาบาทกับ
ทุกชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ “ถาผูใดปลิดชีวิตมนุษยเราจะ
ลงโทษเขาถึงตาย และจะลงโทษผูที่ฆาเพื่อนมนุษย
ดวยกัน” (เทียบ ปฐก 9:5 เทียบ มธ 19:18 ; รม 13:9)
และเปนหนึง่ในพระบญัญัติของพระองค นัน่คือ อยา
ฆาคน (อพย 20:13 ) “อยาไดประหารชวีติคนบริสุทธ์ิ
และคนชอบธรรม เพราะเราจะลงโทษผูที่กระทำ
ชัว่ชาเชนนัน้” (อพย 23:7 ) ดวยเหตนุีเ้อง จงึไมมีใคร
สามารถท่ีจะคุกคามชีวติผบูริสุทธ์ิ และเปนไปไมไดทีจ่ะ
คุกคามชีวติโดยท่ีไมไดเปนการกระทำท่ีตรงกันขามกับ

นนทเพช็ร

ความรักของพระเปนเจาและโดยท่ีไมไดเปนการคุกคาม
สิทธิข้ันพืน้ฐานอันเปนสิทธิทีจ่ะละเมิดหรอืโอนไปเปน
ของคนอืน่ไมได

สิทธินีม้นุษยไดรบัมาโดยตรงจากพระเปนเจาไมใช
จากผอูืน่ด่ังเชน บดิา มารดา สังคม ผมีูอำนาจ ดังน้ันตอง
ไมมีผใูด ไมมีอำนาจใด ไมมีศาสตรความรใูด ไมมีขอบงช้ี
ทางการแพทย  ทางพันธุศาสตร ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ
ทางศีลธรรมใดท่ีจะแสดงหรือใหมาตรการตัดสินท่ีมี
ผลลพัธขัดกับระบบท่ีไดถกูกำหนดในมโนธรรมไวแลว
โดยตรงอยางถูกตองและสมศักด์ิศรีตอชีวิตมนุษย
ผบูรสุิทธ์ิ นัน่หมายความวา ระบบใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนเพือ่
ทำลายอาจจะเปนดวยจุดประสงคและดวยแนวทางใน
ตัวเองลวนแตเปนการกระทำท่ีไมถกูตอง โดยเฉพาะอยางยิง่
ไมมีอะไร ไมมีใครที่จะไดรับอำนาจฆาชีวิตมนุษย
ผบูริสุทธ์ิซ่ึงอาจจะเปนทารกในครรภ ทารก เด็ก ผใูหญ
ผูสูงอายุ ผูปวยที่รักษาไมหายหรืออยูในข้ันวิกฤติ
นอกจากน้ี ไมมีใครสามารถเรียกรองใหกระทำใดๆ ที่
หมายถงึการทำลายชวีติของตนเองหรือของผอูืน่ อกีท้ัง
ไมอาจยินยอมโดยทางตรงหรือทางออมให เ กิด
การกระทำเชนน้ีได โดยไมมีอำนาจใดสามารถบังคับ

หรืออนุญาตใหกระทำเหลาน้ีเปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย แทจริงการคุกคามทำลายชีวิตไมวา
เหตุผลใดๆ กต็ามเปนการตอตานกฎพระเจา เปนการ
รุกรานศักด์ิศรีของความเปนบุคคลมนุษย เปน
อาชญากรรมตอชวีติ เปนการพยายามคุกคามมนุษยชาติ

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพและผูอยูเคียงขางผูปวย
ทุกทานเปนดุจ “ศาสนบริกรเพื่อชีวิตและจะไมตอง
ไมเปนเคร่ืองมือเพือ่ความตาย” เขาปฏบิติัหนาท่ีอยาง
จริงจัง จริงใจ และกลาหาญ เด็ดเด่ียวในการปกปก
รกัษาชีวติ  ใหทกุชีวติสามารถพัฒนา กาวหนาตามท่ี
“เปน” ดวยความเคารพในแผนการอันยอดเยี่ยมท่ี
ถูกวางไวโดยพระเจา

ความเจริญกาวหนาในดานตางๆ นบัเปนส่ิงท่ีควร
ไดรับการชมเชย หากความเจริญกาวหนาเปนการ
สงเสริมชีวิตท่ีอยูในหลักการของ “คุณธรรม” นำ
“เหตุผล”   เปนท่ีนาเสียดายท่ีหลายคนถกเถียงกันโดย
“งัด” เอาเหตุผลตางๆ นานาโดยมีขออางทางวิชาการ
หรือขออางทางสถิติมาสนับสนุนโดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเร่ืองความเปนไปไดของการทำแทง จนลืม
คุณธรรมท่ีอยูในมโนธรรมท่ีกำลังกระห่ึมออกมา
อยางชัดเจนวา “นีเ่ปนการฆาคน” แทๆ

“วินิจฉัยในเหตุผล” แลว อยาลืม “วินิจฉัย
ทางมโนธรรม” ดวย
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ซิสเตอรมาเรีย โฮเซ เอารเตเนเช มารติเน็ซ เกิด
เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1939 ที่เมืองกูเอเนส
ประเทศสเปน เปนบตุรคนสุดทองในจำนวนพีน่อง 3 คน
มีพีช่าย 1 คน และพีส่าว 1 คน ของนาย Angel (องัเค)
และนาง Laura (เลารา)
การศึกษา

ค.ศ. 1955 จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่วิทยาลัยอินมากูลาดา  ค .ศ .  1958 จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรการสอนศาสนาท่ีวทิยาลัยปโอ ที ่12
ชวีตินกับวช

เริ่มเขาเปนโปสตุลันต เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน
1958 ที่ซานเซบัสเตียนจากน้ันเร่ิมเปนนวกเณรี
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 1959 ทีซ่านเซบัสเตียน จากน้ัน
ไดปฏิญาณตนคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม  1961 ท่ี
ซานเซบัสเตียน และปฏิญาณตนตลอดชีพเมื่อวันท่ี 12
ธันวาคม 1965 ทีซ่านเซบัสเตียน
การปฏิบัติงานในชีวิตนักบวชคณะธรรมทูตแหง
พระหฤทัยพระเยซูเจาและพระนางมารีอา

หลงัจากปฏญิาณตนตลอดชีพแลวไดยายไปประจำ
ที่เมืองปมโปลนา และทำหนาที่สอนเด็กในโรงเรียน
ของคณะต้ังแตเดือนมิถนุายน 1961 จนถึงเดือนมิถนุายน
1962

ค.ศ. 1962-1963 ยายไปประจำท่ีเมืองซาราโกซา
ทำหนาท่ีสอนเด็กในโรงเรียนของคณะ หลังจากน้ัน
ค.ศ. 1963 ไดยายไปประจำท่ีเมืองบารเซโลนา เพื่อ
สอนเด็กในโรงเรียนจนถึง ค.ศ. 1965
45 ป แหงการอทุศิตนเพ่ือเยาวสตรใีนประเทศไทย

วันท่ี 19 ธันวาคม 1965 ไดสมัครเขามาทำงาน
ในประเทศไทยและประจำอยูกับสมาชิกคณะท่ีบาน
มารีนา เชียงใหม ทำหนาท่ีสอนตัดเย็บผาแกเยาวสตรี
ที่บานมารีนา รวมท้ังสอนตัดเย็บผาใหกับเยาวสตรี
ทีท่ำงานทีโ่รงเรยีนเรยนีาเชลวีทิยาลยัดวย ขณะเดียวกนั
ยังไดรับมอบหนาท่ีเปนเหรัญญิกของคณะในประเทศ
ไทย เปนอธิการและดูแลเยาวสตรีที่จบจากบานมารีนา
และไดออกไปทำงานแลวดวย

เดือนเมษายน ค.ศ. 1999 ไดยายไปประจำท่ีบาน
มารีนา จังหวัดพะเยา ทำหนาท่ีรับผิดชอบหองตัดเย็บ
เปนเลขานกุารของเจาคณะในประเทศไทย รวมทัง้เปน

เหรัญญิกของคณะดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากในชวงน้ันท่ีบาน
มารีนา จังหวัดพะเยา ยังเปน Community เดียวกันกับ
บานท่ีเชียงใหม

จากน้ันเดือนมีนาคม ค.ศ. 2002 ไดรับแตงต้ังเปน
อธิการบานมารีนา ประจำจงัหวดัพะเยา
เกิดใหมในพระเจา

เดือนกนัยายน 2008  ซิสเตอรไดปวยดวยโรคเก่ียวกบั
กระดูกสันหลัง จากนั้นไดเขารับการผาตัดถึง 2 ครั้ง
ทีโ่รงพยาบาล แตกไ็มสามารถท่ีจะเดินไดอกีตอไป และ
ทางคณะไดใหซิสเตอรกลบัมาพักรกัษาตัวทีบ่านมารีนา
เชยีงใหม ซ่ึงอยใูกลกบัโรงพยาบาล และซิสเตอรตองอยู
ในสภาพท่ีไมสามารถเดินไดเชนน้ีเปนเวลาประมาณ  2 ปี
ในท่ีสุดพระองคไดเรียกซิสเตอรเกิดใหมในพระองค
เม่ือคืนวนัท่ี  5 เมษายน 2010  เวลาประมาณ 23.00 น.
ทีบ่านมารีนา เชยีงใหม ทามกลางสมาชิกคณะท่ีลอมรอบ
เตียงซิสเตอร เพื่อคอยใหกำลังใจแดซิสเตอรจนวาระ
สุดทายบนโลกน้ี ดวยการสวดภาวนา และขับรอง
บทเพลงสรรเสริญพระองค ในท่ีสุดซิสเตอรไดจากไป
อยางสงบ และมีพิธีปลงศพในวันท่ี 9 เมษายน เวลา
10.00 น. ทีอ่าสนวิหารพระหฤทยั เชยีงใหม

อาลยัแด...ซสิเตอรมาเรยี โฮเซ (ตอจากหนา 2)

โดย เงาเทยีน

สวัสดีครับพี่นอง เพิ่งผานบรรยากาศสงกรานต
มาหมาดๆ นะครับ และหลายๆ คนคงจะไดพกัผอน
มีพลังใหม  หัวใจคงจะชุมช่ืนไปดวยความสุข
และพรอมจะเร่ิมวันใหม การเดินทางคร้ังใหมไปดวย
กันนะครับ เสียงเยาวชนฉบับนี้ ก็จะขอแบงปน
ประสบการณคายตางๆ ที่พี่ๆ พอจะมีโอกาสไดไป
เยีย่มเยยีนอกีสักครัง้ครับ เร่ิมตนกนัท่ีนีเ่ลยครบั...

“คายปสกา” จัดโดยแผนกเยาวชน อัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 18-21 มีนาคม ที่
บานสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม ในหวัขอทีว่า
“ทานอาจารยผทูรงความด ีขาพเจาตองทำอะไรเพือ่
จะไดรับชีวิตนิรันดร” (มก 10:17) บรรยากาศ
ในคายน้ีนองๆ รวมพลในรูปแบบคลายคายทหาร
(ทหารของพระเยซู) มีกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ
เชน การเดินรปู 14 ภาค ทีสุ่สานศานติคาม การสัมผสั
ชี วิ ตบำ เ พ็ ญ
ประโยชน เปน
กิจกรรม walk
rally โดยการ
เ ดิ น บำ เ พ็ ญ
ประโยชนไป
ต า มสถ าน ท่ี
ตางๆ มีโอกาส

รับฟงการบรรยายเก่ียวกับบุญราศีคุณพอนิโคลาส
บญุเกิด กฤษบำรงุ โดยคณุพอเอกชยั โสรจัจกิจ ตอดวย
พธีิมิสซาฯ ณ สักการสถานฯ นอกจากน้ัน ยงั มีกจิกรรม
ลีลาศ ออกรานอาหาร ขายของ (จำลองแบบสโมสร
แมบาน) บรรยากาศในคายสนุกสนานพอสมควร นองๆ
เยาวชนมีความสุขและไดรับสาระความรูกลับไปอยาง
มากมาย

อกีคายนะครับ คราวน้ี พาไป 4 สังฆมณฑลอีสาน
กนับาง “คายผนูำเยาวชน 4 สังฆมณฑลอีสาน ครัง้ที ่4”
จัดข้ึนระหวางวันท่ี  22-26 มีนาคม  ที่บานเณร
คริสตประจักษ อุบลราชานี ในหัวขอ “เยาวชนผูนำ
ความรักและการ
แบงปน” Live,
Love and Share
เจริญชีวิตดวยรัก
และแบงปน ใน
มิสซาเปด คุณพอ
วิทยา งามวงศ
อุปสังฆราชแหง
สังฆมณฑลอุบลราชธานี กลาวตอนรับในนามของ
พระคณุเจาบรรจง ไชยรา ขอตอนรบัคุณพอจิตตาภิบาล
และเยาวชนทุกคนสสัูงฆมณฑลอุบลราชธานี และกลาว
เนนย้ำในบทเทศนวา เยาวชนสี่สังฆมณฑลอีสาน
“....ตองทำอยางไรจึงจะไดชีวิตนิรันดร” ซ่ึงคุณพอ
จงึไดเสนอ 3 คำส้ันๆ คือ ส.ส.ม. เพือ่เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ส. สัมพันธกับพระเจา อาศัยการสนิทสัมพันธ
กบัศีลศักด์ิสิทธ์ิ การภาวนา และการเจรญิชวีติคริสตชน
ปฏิบัติตนดวยความรัก ส. เสียสละ เหมือนพระเยซูเจา
ที่ทรงสละตนเอง พลีชีวิตเพ่ือไถบาปมนุษย ดังน้ันเรา
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เยาวชนตองอดทนและแบงปนความรักตอผูอื่นดวย
และสุดทาย ม. มิตรไมตรี เหมือนพระเยซูเจาผูใจดี
และใหอภัยผูอื่น และในวันสุดทายของคายฯ มีพิธี
บายศรีสูขวัญเพ่ือสงนองๆ เยาวชนออกไปประกาศ
ขาวดี อาศัยการเจริญชวีติดวยความรักและการแบงปน
เพื่อจะไดรับชีวิตนิรันดร

และคายสุดทายท่ีจะนำมาเลาสูกันฟงนะครับ
“คายมิตรภาพ” จัดข้ึนโดยคณะซาเลเซียน สำหรับ
นองเยาวชนชายคาทอลิก ระดับชัน้ ป.5 – ม.3 กจิกรรม
ตางไดถูกจัดเตรียมสำหรับนองๆ  รูปแบบของ
คายกระแสเรียกซาเลเซียน กิจกรรมท้ังคายมีทัง้สาระ
และความสนุกมากมาย และทำใหนองๆ ไดเรยีนรวูา
คณะซาเลเซียนมีประวัติ การดำเนินชีวิต จิตตารมณ
เปนอยางไร ผานทางการอบรมและการดำเนินชีวิต
รวมกันในคาย ถึงแมจะจบคายแลวแตส่ิงยังคงอยู
สำหรบัของนองๆ และทีมงานคายทุกคน คือมติรภาพ
ดีๆ ทีเ่รามตีอกนั สมดังชือ่คายมิตรภาพอยางแทจรงิ...

ฉบับน้ีคงเลาสูกันฟงแคนี้กอนนะครับ...แลว
พบกนัใหม สวัสดีครบั….
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«—¥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

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

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

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

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

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

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

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

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

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

«—¥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¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1857-0522)

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π °∑¡. ©≈Õß«—¥ ·≈–

«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥„À¡à «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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)

«—¥·¡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«

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

§◊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’

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

ª√–∏“π

«—¥·¡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

«—¥æ√–‡¡µµ“‰∑√ß“¡ µ.¬“ßÀ—° Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

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

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“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§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����§≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡‘≈“π (ªï‡¡) ª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 50 ªï™’«‘µ ß¶å§ÿ≥æàÕÕ—ß‡¬‚≈

°—¡ª“≠Õ≈’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 æƒ…¿“§¡ 2010 ‡«≈“

10.30 π. ∑’Ë«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ππ∑∫ÿ√’

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—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¡‘ ´“¡’·Àà

æ√–∏“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 «‘∑¬“≈—¬· 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¬ǻ ’́ ’) ‚∑√. 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—°√âÕß (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—æ‡¥∑¢à“«§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com
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ª√– “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√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫∫√‘…—∑

 ¬“¡¥πµ√’¬“¡“Œà“ ®”°—¥ ‡ªî¥Õ∫√¡°“√‡≈àπ

Õ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥‡™‘ßªØ‘∫—µ‘‚¥¬Õ.‡√¡’¬å π“¡‡∑æ √–À«à“ß

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡ 2010

‡«≈“ 09.00-17.00 π. ∑’Ë™—Èπ 4 Õ“§“√ ¬“¡°≈°“√

ª∑ÿ¡«—π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡§◊Õ 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπ

Õ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ 2. ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π

„π«—¥‰¡àµË”°«à“ 2 ªï À√◊Õ‡√’¬πÕ‘‡≈Á°‚∑π „π

‚√ß‡√’¬π¥πµ√’‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 3. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-

55 ªï 4. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“  À√◊Õ

Õ∏‘°“√‡®â“§≥– √—∫ ¡—§√«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡

2010 ‡æ’¬ß 20 ∑à“π‡∑à“π—Èπ  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1413, 1407 À√◊Õ 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∞¡

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) √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≈‘°‡æ◊ËÕæ√– ß¶å ®—¥‚§√ß°“√

ª√–°«¥¿“æª√–∑—∫„® ç§ÿ≥æàÕ∑’Ë‡§“√æ °—∫¿“æ

ª√–∑—∫„®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√–∑—∫„® „π

æ√– 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 ®“°¿“æ

µâπ©∫—∫®√‘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«—≈∑’Ë 1 10,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë 2  7,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë 3  5,000 ∫“∑

√“ß«—≈™¡‡™¬  1,000 ∫“∑ (3 √“ß«—≈)

À¡¥‡¢µ «—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2010

�����»Ÿπ¬åæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈– —ß§¡∫â“π‡´‡«’¬√å

(JESS) ·≈–∑’¡ß“π‰¥â®—¥æ‘¡æåÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡„À¡à

 ”À√—∫ª°“‡°Õ–≠Õ ‡ªìπµ”√“‡√’¬π¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ

‡À¡“– ”À√—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ ·≈–

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„®¿“…“ª°“‡°Õ–≠Õ ·≈–ª√—∫¿“…“

„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ æ‘¡æå ’Ë ’  «¬ß“¡  π„®¬‘π¥’≈¥√“§“æ‘‡»…

50% ®“°√“§“‡µÁ¡‡≈à¡≈– 30 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡≈à¡≈– 15

∫“∑ µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090

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

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡™¡§Õπ‡ ‘√åµ

Te Deum Laudamus «—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

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

124 §Õπ‡ ‘√åµπ’È‡ªìπ°“√√«¡§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

®”π«π 100 §π®“°∑—Èß§“∑Õ≈‘°·≈–‚ª√‡µ ·µπ∑å

√à«¡¢—∫√âÕßº≈ß“π‡æ≈ß¿“…“≈–µ‘π®“°∑ÿ°¬ÿ§ ¡—¬

·≈–À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫„πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

Õ“∑‘ Te Deum Laudamas in C Major ‚¥¬ F.J.

Haydn ·≈– Miss Sancti Martini ‚¥¬ V. Miskinis

Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬ »√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬

„π°“√‡¢â“™¡
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ใครกำลังมีความรักอยู?
ผม เ ร่ิมบท เทศน ใน มิสซา วัน ท่ีสองของ

คายเยาวชนประจำปของวัดท่ีผมทำงานอภิบาล
วันเสาร-อาทิตยอยูดวยคำพูดเชนน้ัน “ใครกำลัง
มีความรกัอย?ู” เรยีกเสยีงฮอืฮาไดพองามในยามสาย
ของวันนั้นที่เด็กๆ ที่เขารวมคายมารวมมิสซากัน
โดยพรอมเพรียง แตคำถามน้ีในใจของแตละคน
อาจจะคิดไดไมเหมือนกัน

“ใครกำลังมีความรักอย?ู” ความรักพาผคูนไปสู
โลกอนัสวยงาม และความรักกค็อยๆ สอนใหพบวา
แทจริงแลวความรักใชเพียงเปนส่ิงสวยงามเทาน้ัน
คมหนามของกหุลาบยงัแหลมคมเหมอืนเดมิ แตเรา
ก็ปรารถนาจะไดกุหลาบดอกน้ันมาครอบครอง
มิใชหรอื

ผมเห็นกระบวนการตระเตรียมคายเยาวชน
ของเด็กๆ แลวมันทำใหผมเห็นพลังของคนรุนใหม
พวกเขาสามารถน่ังคุย  ปรึกษาหารือกันต้ังแต
หลังมิสซารอบสิบเอ็ดโมง จนเกือบถึงมิสซารอบ
หาโมงเย็น และพรอมจะไมหลบัไมนอนเม่ือถงึชวง
ใกลงานคายเต็มทน แมบางทีชีวิตของพวกเขา
กเ็ปราะบางกับสถานการณรายรอบ วถิชีวีติในแบบ
นอนดกึต่ืนสาย ตาสวางในยามวิกาล หรอืนัง่หนาจอ
คอมพิวเตอรไดเปนวันๆ กดแปน คุยดวยเร่ืองราว
ทีไ่มตองเสียเวลาถามกันขนาดน้ันก็ได นีไ่มนบัรวม
ภาษาท่ีถกูใชส่ือตอกนั  ส้ันกระชบั แตถาผใูหความ
สำคัญทางภาษาคงทำใจยากท่ีจะไมมองลอดแวน
เพื่อดูใหเต็มตาวาโลกเรากำลังจะไปไหนกันแลว
บางทีโลกของเรากวาง แตทางแคบตีบตัน เราเจาะ
ขอมูลเขาไปไดจะเอาใหลึกแคไหนก็ไปถึง แตเรา
ทองโลกและใชชวีติในโลกจริงนอยเกนิไป คนรนุใหม
ทีว่าสะดวกสบายข้ึน อาจไมมีใครเถียง แตวถิใีนแบบน้ัน
จรงิหรอืทีเ่ราตองการ

ผมมาอยู กั บค า ย เ ย าวชน
ที่จังหวัดสระบุรี  ได เห็นภู เขา
ตนไมใหญ บานทรงโบราณ ทีไ่มได
มีเฟอรนเิจอรมากมายอะไร อาหาร
ตลาดนัด ทีร่สชาติสุดยอดไลต้ังแต
ลูกชิ้นทอด ขนมไทยๆ และ
กวยเต๋ียวชายสี่ หรือโกเดงลูกชิ้น
ฯลฯ ผคูนไมมากมาย ยิม้แยมแจมใส
ประกอบสัมมาอาชีพ อากาศออกจะ
รอนสักหนอย แตผมวาอากาศ
กรงุเทพฯ ยามน้ีรอนกวาเยอะ

“ใครกำลังมีความรักอยู?”
ผมถามแบบน้ีเพราะพระวรสาร
ของมิสซาวันน้ันพูดเร่ืองความรัก
ความรักทีถ่กูยกใหเปนบัญญติัเอกของเราคาทอลกิ และ
ความรักท่ีถูกจัดวางไวอยางเหมาะสมโดยพระเปนเจา
ความรักที่พัดพาคนตางครอบครัว สถาบันการศึกษา
ปูมหลัง ทัศนคติ แตไมวายท่ีจะเช่ือมคนเหลาน้ัน ดวย
เปาหมายเดียวกัน จะเปนใครไปไมไดหรอกที่กำลัง
มีความรักอย ูถาไมใชพระ

มากมายแหงความบาปท่ีเราทำ ซ้ำแลวซ้ำเลา แถม
บางคร้ังยงับานปลาย ผดิพลาด ขยายผลตอไปอกี ทำไม
พระไมจัดการซะที ถาไมใชเพราะความรัก ถาไมใช
เพราะยงัรอเวลา ถาไมใชเพราะการใหโอกาส ถาไมใช
เพราะการอภัย

ในใจท่ีขนุมัว ละโมบ เหน็แกตัว และมากมายดวย
กเิลสตัณหา ทำไมพระยงัรอชา ทีจ่ะจัดการส่ิงพลาดผดิ
หรือบอดมืดเหลาน้ีใหหมดส้ิน ถาไมใชความเขาใจถึง
ความออนแอประสามนุษย และหวังในน้ำใจดีและ
อิสระเสรีที่เปดโอกาสใหเลือก

บรรดาคนชายขอบ คนท่ีมีความทุกขยาก หรือ

เด็กท่ีถูกทอดท้ิง เขาจะพูดถึงเร่ืองความรักของพระ
ไดอยางไร แนนอนสวนหนึง่คือความรกัทีป่รารถนา
จะไดรบัจากคนท่ีมีพรอมกวา แตเหนือไปกวาน้ันคือ
เขายังมีลมหายใจ และคงมีคนมากมายท่ีลำบากกวา
พวกเขาอีกเชนกัน

เสียงเยาวชนยังคงสนุกสนาน วันน้ีเปนวัน
สุดทายของคายแลว ผมคงเดาไมพลาดวาหลังจากน้ี
คงมีการติดตอกันอีกสักระยะ บรรยากาศของกลุม
คงคึกคกั ครกึคร้ืนไปอกี คงมีเยาวชนมารวมกิจกรรม
ของวัดมากข้ึน แตส่ิงเหลาน้ีจะจีรังแคไหน จำนวน
อาจวัดความรวมมือและผลของคายไดในระดับหน่ึง
แตถาชีวิตของคนถูกเรียนรูวา มีใครสักคนกำลังรัก
เขาอยู เขาคนนั้นคงรูสึกมีคา และเม่ือมีคาแลว
คงไมทำชวีติของตนใหไรคา

ผมเชือ่สนทิใจวา  “มีใครกำลงัรกัเราอย?ู”

บรรณาธิการบริหาร

มีชื่อกันมานานแลวสำหรับบทเพลงของพ่ีนองฝงคริสเตียน เหมาะสำหรับเสพ
เพือ่เสรมิความเช่ือ วนัน้ีผมชวนมาฟงสักสองกลมุ

กลมุแรกเปนผลงานจากตางประเทศ เปนคายเทปเปนเร่ืองเปนราว ชือ่ “Hillsong”
ผลิตงานเพลงเพ่ือการนมัสการ และสงเสริมความเช่ือ ตนธารอยูที่ประเทศออสเตรเลีย
เคยมาเปดคอนเสิรตแถวบานเราใกลสุดก็ทีสิ่งคโปร บทเพลงของพวกเขาวางขายท่ัวโลก
ไดยนิวามีวงแมเหลก็หลายวงทีเดียว ผมลองฟงและชมภาพคอนเสริตบางสวน ฟงแคทำนอง
ก็รวมสมัยแลว มีต้ังแตร็อคแรงๆ ยนัพอ็พแบบรองตามสบาย แตเน้ือหาเนนความเช่ือ
ความศรัทธาในพระผเูปนเจา หาซ้ือไดตามรานของพีน่องครสิเตียนนะครับ

อีกกลุมหน่ึงคือคนไทยท่ีเคยทำดนตรีกับบริษัทดังฝงอโศก ผันตัวเองมาทำเพลง
สงเสริมความเช่ือ ไดนักรอง และทีมงานเกามาชวยกัน แตอันน้ีตองดูและฟงทาง
อินเตอรเน็ต เว็บไซตนี้เลยครับ http://www.crossovermusic.me/

เม่ือเราเปดใจใหกวางแลว เราจะพบความหลากหลายท่ีสงเสริมและพดูเรือ่งเดียวกนั
คือ การประทับอยูทั่วไปในความดีของทุกผูคน หลบไปหาเพลงดีๆ ฟงชำระจิตใจ
ทีพ่บแตเรือ่งขนุมัวกจ็ะดีมิใชนอย

    “ฟงเพลงบนเนินเขา”
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ç»÷°…“µàÕµà“ßª√–‡∑»é  §ÿ≥æàÕÕ¥‘»—°¥‘Ï °‘®∫ÿ≠™Ÿ  ‡¥‘π∑“ß‰ªª√–‡∑»‰Õ√å·≈π¥å

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 ‡¡…“¬π 2010 ‡æ◊ËÕ‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…  À≈—ß®“°π—Èπ®–‰ª»÷°…“µàÕ

«‘™“™’«‘µ®‘µ∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’µâπ‡¥◊Õπµÿ≈“§¡  ‚¥¬¡’§√Õ∫§√—«  æ√– ß¶å  ·≈–

‡æ◊ËÕπÊ ¡“„Àâ°”≈—ß„®Õ¬à“ßÕ∫Õÿàπ

çπ¡— °“√°“ß‡¢πé æ√–§ÿ≥‡®â“¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ π¡— °“√°“ß‡¢π«—π»ÿ°√å

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2010 ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

ç§à“¬§” Õπ«—¥À“¥„À≠àé «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“

®—¥Õ∫√¡§à“¬§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ √–À«à“ß«—π∑’Ë 21 ¡’π“§¡ ∂÷ß«—π∑’Ë 4 ‡¡…“¬π

2010 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕªî¬–  æ◊™®—π∑√å ‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√§à“¬ ·≈–§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

≈‘ ´—π¥√‘π ‡®â“Õ“«“  ´‘ ‡µÕ√å§≥–∏‘¥“·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚ª µÿ≈—πµå

§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ (§≥–æ√–·¡à¡“√’) ·≈–‡¬“«™πÕ“ “‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß

√à«¡„Àâ°“√Õ∫√¡„πÀ—«¢âÕ ç°“√‡√’¬π√Ÿâª√–«—µ‘¢Õßπ—°∫ÿ≠ : «’√™π·≈–‡æ◊ËÕπ

¢Õß§√‘ µ™πé ¡’‡¥Á°π—°‡√’¬π·≈–∫ÿ§≈“°√‡¢â“√à«¡√«¡ 144 §π

ç§à“¬§” Õπ

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“é
§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚ 

·≈–»Ÿπ¬å§” Õπ‚§√“™

®—¥§à“¬§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“πÀ—π

®.π§√√“™ ’¡“

 √–À«à“ß«—π∑’Ë 21 ¡’π“§¡

∂÷ß«—π∑’Ë 4 ‡¡…“¬π 2010

‚¥¬¡’‡¥Á°§” Õπ

®“°∑—Èß —ß¶¡≥±≈

‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ 265 §π

ç»÷°…“µàÕª√–‡∑»Õ‘µ“≈’é   §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‰°√  ™‘π∑√åπ≈—¬  ‡¥‘π∑“ß‰ª»÷°…“µàÕ«‘™“

Missiology (°“√∏√√¡∑Ÿµ«‘∑¬“) ∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ‡¡…“¬π 2010

‚¥¬¡’§√Õ∫§√—«   —µ∫ÿ√ÿ…  ·≈–‡æ◊ËÕπæ√– ß¶å¡“„Àâ°”≈—ß„®∑’Ë π“¡∫‘π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 20 ª√–®”«—π∑’Ë 16-22 æƒ…¿“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 59 §”Õ∏‘…∞“π

¢Õß°…—µ√‘¬å¥“«‘¥
¢â“·µàæ√–¬“Àå‡«Àå‚ª√¥

øíß§¥’¢ÕßºŸâ™Õ∫∏√√¡

‚ª√¥µ—Èßæ√–∑—¬øíß‡ ’¬ß

√âÕß¢Õß¢â“æ‡®â“

‚ª√¥‡ß’Ë¬æ√–‚ µ ¥—∫

§”Õ∏‘…∞“π¿“«π“¢Õß¢â“æ‡®â“

√‘¡Ωïª“°¢Õß¢â“æ‡®â“

‰¡à¡’§«“¡À≈Õ°≈«ß

¢Õæ√–Õß§å∑√ßæ‘æ“°…“

„Àâ¢â“æ‡®â“™π–§¥’

çÕ¿‘‡…°é æ√– —ß¶√“™À≈ÿ¬ å À≈‘Ëß ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®”ª“ —° ª√–∏“π

Õ¿‘‡…° æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ¡“√’¬å ‡«’¬π‡π¬å ª√’¥“ Õ‘π∏‘√“™ Õ“¬ÿ 53 ªï ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈∑à“·¢° ≈“« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 ‡¡…“¬π 2010 ∑’ËÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å

√à«¡°—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ —́≈«“µÕ‡√ ‡ªππ—°§’‚Õ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—π

ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–æ√–§ÿ≥‡®â“§”‡   «‘∑«ß»å  ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈

‡«’¬ß®—π∑πå ¡’æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…¡“√à«¡ 3,000 §π ·≈–æ√– ß¶å 60 Õß§å

 à«πÀπ÷Ëß®“°∑à“·√àœ ·≈–Õÿ¥√œ ‰ª√à«¡

∫«™ ß¶åÕÿ∫≈œ -©≈Õß —ß¶¿“æ
 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

ªî¥ªïæ√– ß¶å æ√âÕ¡∫«™æ√– ß¶å   —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø  “π‘µ¬å  æ≈¡“°

§ÿ≥æàÕ≈“‡«π—ß

§ÿ≥æàÕª√–¿“ §ÿ≥æàÕ∂«—≈¬å

©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å

§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ∂«—≈¬å

æ—π∏å«‘‰≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ

™“√å≈ ‚∫‚√‡¡‚Õ

ª√–¿“  ∑ÕßÕ‘π∑√å

©≈Õß 50 ªï™’«‘µ ß¶å

§ÿ ≥ æà Õ ¡ “ √å · ™ ≈

≈“‡«π—ß, MEP ‚¥¬

æ√– — ß¶√“™øî ≈‘ ª

∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 12

¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2010

‡«≈“ 10.00 π.  ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

 —ß¶“πÿ°√ “π‘µ¬å

¢Õæ√–Õß§å∑Õ¥æ√–‡πµ√‡ÀÁπ§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡

æ√–Õß§å∑√ß∑¥ Õ∫„®¢â“æ‡®â“

∑√ßæ‘ Ÿ®πå¢â“æ‡®â“¥â«¬‰ø

·µà®–‰¡à∑√ßæ∫§«“¡™—Ë«√â“¬„¥Ê

ª“°¢Õß¢â“æ‡®â“¡‘‰¥â≈à«ß≈–‡¡‘¥

µ“¡°“√°√–∑”¢Õß¡πÿ…¬å

¢â“æ‡®â“ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–«“®“®“°æ√–‚Õ…∞å

·≈–À≈’°‡≈’Ë¬ß∑“ß¢ÕßºŸâ„™â§«“¡√ÿπ·√ß

°â“«‡¥‘π¢Õß¢â“æ‡®â“¬÷¥¡—Ëπ„π∑“ß¢Õßæ√–Õß§å

‡∑â“¢Õß¢â“æ‡®â“®÷ß‰¡àæ≈“¥æ≈—Èß

¢â“·µàæ√–‡®â“ ¢â“æ‡®â“‡√’¬°À“æ√–Õß§å

æ√–Õß§å®–∑√ßµÕ∫¢â“æ‡®â“

‚ª√¥‡Õ’¬ßæ√–°√√≥øíß§”¢Õß¢â“æ‡®â“‡∂‘¥

‚ª√¥ ”·¥ßª“Ø‘À“√‘¬å„Àâ¢â“æ‡®â“·≈‡ÀÁπ§«“¡√—°¡—Ëπ§ß¢Õßæ√–Õß§å

æ√–Õß§å∑√ß™à«¬ºŸâ∑’ËÀπ’»—µ√Ÿ¡“À≈∫¿—¬ ≥ ‡∫◊ÈàÕß¢«“¢Õßæ√–Õß§å

‚ª√¥∑√ß√—°…“¢â“æ‡®â“‰«â¥ÿ®·°â«µ“

‚ª√¥∑√ßª°ªÑÕß¢â“æ‡®â“‰«â„µâ√à¡ªï°¢Õßæ√–Õß§å ( ¥¥ 17:1-8)
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