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çÕ«¬æ√«—π‡°‘¥é  à«πÀπ÷Ëß¢Õß§≥–§√Ÿæ√âÕ¡¥â«¬§≥–¿√“¥“„π‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠∏π∫ÿ√’ √à«¡°—πÕ«¬æ√«—π§≈â“¬«—π‡°‘¥„Àâ°—∫¿√“¥“√“ø“·Õ≈ ¿—°¥’

∑ÿ¡¡“°“ππ∑å „π«—π·√°∑’Ë¬à“ß‡¢â“ ŸàÕ“¬ÿ 95 ªï ∑’ËÀâÕßæ—°¢Õß∑à“π„π‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠∏π∫ÿ√’

ç»“ π —¡æ—π∏å‡¢µ™—¬¿Ÿ¡‘é æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ«‘∑¬“°√

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„πß“π»“ π —¡æ—π∏å‡¢µ™—¬¿Ÿ¡‘∑’Ë®—¥¢÷Èπ‚¥¬§≥–°√√¡°“√»“ π-

 —¡æ—π∏å —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

°≈—∫§◊π™’æ ™—¬¿Ÿ¡‘ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ 108 ∑à“π

ç‰ª™â“ ¥’°«à“‰¡à‰ªé æ√–§ÿ≥‡®â“ª√’¥“ Õ‘π∏‘√“™  —ß¶¡≥±≈∑à“·¢° ≈“« ·≈–

æ√–§ÿ≥‡®â“‚Õ≈‘‡«’¬√å ™¡‘µµå‡Œ“ å‡≈Õ√å  —ß¶¡≥±≈æπ¡‡ª≠ °—¡æŸ™“ ∂à“¬¿“æ

√à«¡°—∫§≥–· «ß∫ÿ≠«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å °”Àπ¥®–‰ª√à«¡Õ¿‘‡…° ·µà™â“‰ª 1 «—π °«à“®–‰ª∂÷ß

®÷ß‰¥â√à«¡¡‘ ´“·√°„π«—π√ÿàß¢÷Èπ ‰¥â∂à“¬¿“æ°—∫æ√– —ß¶√“™„À¡à∑—Èß 2 Õß§å

çÕ“≈—¬√—°é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28

‡¡…“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ‡©≈‘¡

°‘®¡ß§≈ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘ ´“ª≈ß»æ Õ—ππ“ ≈â«π-

≈—°…≥å ‡ºà“≈“¡“™ Õ“¬ÿ 85 ªï

¡’∫ÿµ√ 3 §π (À≠‘ß 1 §π

™“¬ 2 §π) ∑à“π‡ªìπæ≈¡“√’

·≈– —µ∫ÿ√ÿ…Õ“ π«‘À“√

Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° ·≈–Õ—ππ“

√◊Ëπƒ¥’  ‘√‘°√°ÿ≈ Õ“¬ÿ 83 ªï ¡’∫ÿµ√ 3 §π (À≠‘ß 2 §π ™“¬ 1 §π)

‡ªìππ—°∫«™ 1 ∑à“π §◊Õ ‡´Õ√å√“·™≈ §≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√ ∑—Èß Õß¡√≥–

«—π∑’Ë 25 ‡¡…“¬π ·≈–‰¥âµ—Èß»æ «¥∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ·≈–∫√√®ÿ»æ∑’Ë ÿ “π

»“πµ‘§“¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ·µà≈–§√Õ∫§√—«¡’∫ÿµ√§√Õ∫§√—«≈– 3 §π

‡À¡◊Õπ°—π ‰¥â∂«“¬¡‘ ´“æ√âÕ¡°—π

¢Õ„Àâ«‘≠≠“≥¢Õß∑à“π‰¥âæ—°ºàÕπ„π —πµ‘ ÿ¢°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“‡∑Õ≠

çÕ∫√¡é  Àæ—π∏åπ—°∫«™™“¬-À≠‘ß·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫§≥–π—°∫«™

§“¡‘≈‡≈’¬π ®—¥Õ∫√¡ Integral Religious Formation - A modern approach ∑’Ë

»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-28 ‡¡…“¬π 2010 ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ Lawrence Pinto æ√– ß¶å™“«Õ‘π‡¥’¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥

46 ∑à“π ÷́ËßºŸâ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π

°√–∫«π°“√Õ∫√¡„π∫â“πÕ∫√¡∑—Èß∫â“π‡≥√·≈–Õ“√“¡ºŸâΩñ°À—¥ √«¡∂÷ß·π«∑“ß

„π°“√‡¢â“„®ºŸâ∑’Ë°”≈—ß√—∫°“√Õ∫√¡„π∑ÿ°Ê ¡‘µ‘¢Õß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ´÷ËßºŸâ‡¢â“√à«¡

°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡“°·≈– “¡“√∂π”‰ª„™â„Àâ‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–

ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√Õ∫√¡ºŸâ‡µ√’¬¡µ—«‡ªìππ—°∫«™-æ√– ß¶åÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ
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·∂≈ß°“√≥å®“°§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬

®“° ∂“π°“√≥å∑’Ë«‘°ƒµ‘„πªí®®ÿ∫—π Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡¢—¥·¬âß·≈–§«“¡·µ°·¬°¢Õß§π„π™“µ‘ ™π‘¥∑’Ë

‰¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπ„πª√–«—µ‘»“ µ√å™“µ‘‰∑¬  àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√ Ÿ≠‡ ’¬™’«‘µ ‡≈◊Õ¥‡π◊ÈÕ·≈–∑√—æ¬å ‘π Õ¬à“ß¡“°¡“¬

À“°°“√‡º™‘≠Àπâ“·≈–°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ßπ’È¬—ß‰¡à¬ÿµ‘ °Á®–π”‰ª ŸàÀ“¬π–„À≠àÀ≈«ß¢Õßª√–‡∑»‰∑¬

Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õß‡√“

‡√“ §√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡‰∑¬ ®÷ß‰¡àÕ“®π‘ËßπÕπ„®„π ∂“π°“√≥å

§«“¡√ÿπ·√ß§√—Èßπ’È ‡æ√“–‡√“¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“ ç¡πÿ…¬å∑ÿ°§π‡ªìπ∫ÿµ√¢Õßæ√–‡®â“ ´÷Ëß‡ªìπÕß§å§«“¡√—° ‡√“®÷ß®”‡ªìπ

µâÕß‡ªïò¬¡¥â«¬§«“¡√—°µàÕª√–‡∑»™“µ‘ ·≈–‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕæ’ËπâÕß√à«¡™“µ‘¢Õß‡√“∑ÿ°§πÕ¬à“ß‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

·≈–‰¡à·∫àß·¬°é

∑à“¡°≈“ß ∂“π°“√≥å√â“¬·√ßπ’È ‡√“®÷ß¢Õ¬◊π¬—π∑à“∑’¢Õß§√‘ µ™π„π°“√¥”√ß™’«‘µ√à«¡°—π„π —ß§¡‚¥¬ —πµ‘

¥—ßπ’È

1. ‡§“√æ§ÿ≥§à“¢Õß™’«‘µ ·≈–»—°¥‘Ï»√’¢Õß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å

2. ¬÷¥À≈—°§«“¡√—° §«“¡‡¡µµ“ ·≈–°“√„ÀâÕ¿—¬ ¥—ßæ√–«“®“∑’Ë«à“ ç‡√“‡ªìπæ√–‡®â“ ºŸâ‡ªïò¬¡¥â«¬‡¡µµ“

·≈–°√ÿ≥“ ‰¡à‚°√∏ßà“¬ ‡ªïò¬¡¥â«¬§«“¡√—°¡—Ëπ§ß ·≈–§«“¡´◊ËÕ —µ¬åé (Õæ¬ 34:6) ·≈– ç∑à“πÕ¬“°

„Àâ‡¢“∑”µàÕ∑à“πÕ¬à“ß‰√ °Á®ß∑”µàÕ‡¢“Õ¬à“ßπ—Èπ‡∂‘¥é (≈° 6:31)

„π∞“π–§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°‰∑¬ ‡√“®÷ßªØ‘∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1. √à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡æ◊ËÕ«Õπ¢Õ —πµ‘¿“æ ”À√—∫ª√–‡∑»™“µ‘ ·≈–Õÿ∑‘»·¥àºŸâ‡ ’¬™’«‘µ

®“°‡Àµÿ°“√≥å§√—Èßπ’È

2.  «¥ “¬ª√–§” ·≈–¿“«π“‡æ◊ËÕ¢Õ —πµ‘¿“æ∑ÿ°«—πµ≈Õ¥ªïπ’È

3.  ß∫π‘Ëß‡ªìπ‡«≈“ 1 π“∑’ ‡æ◊ËÕÕ∏‘…∞“π¿“«π“¢Õ —πµ‘¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π¢Õß§π„π™“µ‘

À≈—ß‡§“√æ∏ß™“µ‘‡«≈“ 18.00 π. ∑ÿ°«—π

∑à“¡°≈“ß«‘°ƒµ‘°“√≥åπ’È   ‡√“®÷ß¢Õ‡√’¬°√âÕß„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬¬ÿµ‘§«“¡√ÿπ·√ß∑ÿ°™π‘¥ ·≈–À“·π«∑“ß·°â‰¢

ªí≠À“¥â«¬ —πµ‘«‘∏’  ‚¥¬¬÷¥À≈—°·Ààß§«“¡√—°·≈–°“√„ÀâÕ¿—¬  ‡æ◊ËÕª√–‡∑»‰∑¬Õ—π‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õß‡√“®–‰¥â°≈—∫§◊π

 Ÿà§«“¡ ß∫ ÿ¢ ·≈– —πµ‘‚¥¬‡√Á«

 ¿“ª√–¡ÿ¢∫“∑À≈«ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 Àæ—π∏åÕ∏‘°“√‡®â“§≥–π—°∫«™„πª√–‡∑»‰∑¬

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

 ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 ¡“§¡§√Ÿ‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 ¡“§¡ µ√’§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬

17  æƒ…¿“§¡  æ.». 2553

µ‘¥µàÕ¢Õ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1204, 1901
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«Õπ§“∑Õ≈‘°¿“«π“‡æ◊ËÕ™“µ‘∫â“π‡¡◊Õß

§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥âÕÕ° “ åπÕ¿‘∫“≈¡“¬—ß

æ’ËπâÕß§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°ÕÕ°¡“‡ªìπ√–¬–

‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘ „π¢≥–∑’Ë‡°‘¥

§«“¡¢—¥·¬âß°—πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß ‰¥â‡™‘≠™«π

„Àâ√à«¡°—π «¥¿“«π“ √à«¡∂«“¬¡‘ ´“

‡æ◊ËÕ¢Õæ√–‡®â“ ·≈–æ√–·¡à¡“√’Õ“  ‡æ◊ËÕ

ª√–‡∑»‰∑¬¢Õß‡√“

·µà≈–«—¥°Á‰¥âæ¬“¬“¡√à«¡„®°—π

 «¥„π«—¥µ—Èß·µà·√°‡√‘Ë¡‡°‘¥§«“¡√ÿπ·√ß

¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

√«¡∑—Èß¢Õ„Àâ√à«¡°—π ß∫π‘Ëß —° 1

π“∑’ ‡«≈“ 18.00 π. ∑ÿ°«—π ‡æ◊ËÕ¿“«π“

‡æ◊ËÕ§«“¡ ß∫ ÿ¢¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

§«“¡‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π°—∫æ’ËπâÕß

™“«‰∑¬‚¥¬∑—Ë«‰ª ∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√‡µ◊Õπ µ‘

§‘¥„Àâ√Õ∫§Õ∫ ¢Õß‡√“·µà≈–§π¥â«¬

«—π∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ ¢Õß∑ÿ°ªï

‡ªìπ«—π©≈Õß·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ·≈–

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß¥â«¬ ·¡àæ√–

‰¥â‡§¬ª√–®—°…å„Àâ‡¥Á°™“«‚ª√µÿ‡° 

3 §π ‡¡◊ËÕ §.». 1917 ·≈–π” “ åπ

·Ààß —πµ‘¿“æ¡“¬—ß¡πÿ…¬å ´÷Ë ß„π

™à«ß‡«≈“π—Èπ ‡ªìπ™à«ß ß§√“¡‚≈°

§√—Èß∑’Ë 1  ·≈–¢Õ„Àâ¡πÿ…¬å‰¥â «¥

 “¬ª√–§”‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ¢Õß‚≈°

¬‘Ëß«—π‡«≈“ºà“π‰ª («—π∑’Ë 17

æƒ…¿“§¡ ¢≥–∑’Ë‡¢’¬π∫∑§«“¡π’È)

‡Àµÿ°“√≥å°”≈—ß√ÿπ·√ß¬‘Ëß¢÷Èπ æ’ËπâÕß

§“∑Õ≈‘°°≈ÿà¡Àπ÷Ëß‰¥âπ—¥æ∫ ‡æ◊ËÕª√÷°…“

À“√◊Õ ¥â«¬§«“¡‡ªìπÀà«ßª√–‡∑»™“µ‘

∫â“π‡¡◊Õß ´÷Ëß¬‘Ëß∑’°Á¬‘Ëß¡’§«“¡√ÿπ·√ß

¬‘Ëß¢÷Èπ ∂÷ß¢π“¥∑”≈“¬™’«‘µ°—π¥â«¬Õ“«ÿ∏

 ß§√“¡ ¡’ºŸâµ“¬·≈–¡’ºŸâ∫“¥‡®Á∫

‡ªìπ®”π«π¡“° °≈“¬‡ªìπ°“√®≈“®≈

„π∫â“π‡¡◊Õß ∑âÕßøÑ“„π°√ÿß‡∑æœ ∑’Ë‡§¬

 «¬ß“¡ °≈“¬‡ªìπ§«—π¥”¢‚¡ß ª°§≈ÿ¡

∑—Ë«‰ª

çÕÿ¥¡ “√é ‰¥â¢Õ —¡¿“…≥å§√‘ µ™π

§“∑Õ≈‘°∑’Ë‚¥¥‡¥àπ ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—° µàÕ

 ∂“π°“√≥åπ’È ‡√“§«√®–µâÕß∑”µ—«Õ¬à“ß‰√

Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬

§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°∑’Ë‡ªìπ∑—Èßπ—° ◊ËÕ “√

¡«≈™πÕ“«ÿ‚ ·≈–π—°°“√»÷°…“∑’Ë‚¥¥‡¥àπ

§πÀπ÷Ëß„π√–¥—∫ª√–‡∑»‰∑¬·≈–√–¥—∫

 “°≈ Õ“®“√¬å‰¥â°≈à“««à“

√—°·≈–„ÀâÕ¿—¬ øóôπøŸ™“µ‘

ç„π∞“π– ‡√“ ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°„π

ª√–‡∑»‰∑¬‡√“¡’ Õß à«π §◊Õ„π∞“π–

∑’Ë‡√“‡ªìπ§π‰∑¬ ·µà≈–§π°ÁÕ“®®–¡’

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ à«πµ—«‰¥â ‡√“™Õ∫ΩÉ“¬‰Àπ

‡√◊ËÕß„¥ ‰¡à™Õ∫ ‘Ëß„¥ ´÷Ëß‡ªìπ ‘∑∏‘Ï

 à«πµ—«¢Õß‡√“ ®–§‘¥‡ÀÁπ ®–‡™◊ËÕ

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ·µà„π∞“π–‡ªìπ§√‘ µ™π

‡√“°Á¬— ßµâÕß ‡ß’Ë ¬ÀŸøíß ‡ ’¬ß¢Õßæ√–-

»“ π®—°√ ºà“π∑“ßºŸâπ”æ√–»“ π®—°√

¥â«¬ ∑’Ëºà“π¡“ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ

‡Õß°Áæ¬“¬“¡„Àâ·π«∑“ß·°à‡√“ ‚¥¬¡’

 “ åπÕ¿‘∫“≈ÕÕ°¡“‡ªìπ√–¬–Êé

¡“®π∂÷ß«—ππ’È  ∂“π°“√≥å‡¢â¡¢âπ

¡“°¢÷Èπ ∫“ß§π∂÷ß¢π“¥«à“ µ—Èß·µàÕ¥’µ

‰¡à‡§¬‡°‘¥§«“¡√ÿπ·√ß∂÷ß¢π“¥π’È¡“

°àÕπ‡≈¬ ‡√“°Á§ßµâÕß π„® ‡Õ“„®„ à

µ‘¥µ“¡Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ·≈–µâÕßøíß§” Õπ

¢Õßæ√–‡®â“ ∑’Ë Õπ«à“ ç¢Õ„Àâ‡√“

‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—πé °—∫æ’ËπâÕß∑’Ë¡’§«“¡

·µ°µà“ß°—π „π‡√◊ËÕßπ’È‰¡à„™à‡ªìπ§«“¡

§‘¥‡ÀÁπ à«πµ—«

ç∂â“æ√–»“ π®—°√¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

Õ¬à“ß‰√ °Á¢Õ„Àâ‡√“‰¥â‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π

‡™àπ‡√◊ËÕß‡™‘≠™«π„Àâ‡√“ «¥¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ °“√ «¥¿“«π“ „π√Ÿª·∫∫
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¡—π¡’Õ–‰√ —́∫ ấÕπ¡“°°«à“∑’Ë‡ªìπ¢à“«

µ“¡∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™ππ”‡ πÕ„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå

«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå ́ ÷ËßÕÕ°¡“§àÕπ¢â“ßº‘«‡º‘π

Õ¬à“‡æ‘Ëß‡¢â“¢â“ßΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëß º¡‡πâπ

«à“‡ªìπ°≈“ß ‡æ√“–‡ªìπÀà«ß ∂“π°“√≥å

∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–Õ“®®–√ÿπ·√ß¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

°“√∑”Õ–‰√‡√“°ÁµâÕßøíß·≈–¥Ÿ®“°

æ√–»“ π®—°√¥â«¬é

ç§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡

‡«≈“π’È ª√“°Ø«à“‰¥â≈ß≈÷°‡¢â“‰ª∂÷ß

§√Õ∫§√—« ·≈–°≈“¬‡ªìπ√Õ¬√â“« §«“¡

·µ°·¬°„π§√Õ∫§√—«¢÷Èπ À√◊Õ„π™ÿ¡™π

µà“ßÊé

ç ‡√◊Ë Õß§«“¡ ‡™◊Ë Õ·≈–§«“¡®√‘ ß

∫“ß§√—Èß¡—π·µ°µà“ß°—π  ∫“ß§π¡’§«“¡‡™◊ËÕ

·≈–°Áπ÷°«à“¡—π®√‘ß „π§√Õ∫§√—«π—Èπ

Õ¬“°®–¢Õ√âÕß«à“ ‡√“‡™◊ËÕÕ–‰√ ¢Õ„Àâ‡°Á∫

‰«â„π„® ‡Õ“‰«âπÕ°∫â“π Õ¬à“‰¥âπ”‡¢â“¡“

‰«â„π§√Õ∫§√—«é

Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ §ÿ≥»‘√‘‚√®πå ™“«ª“°πÈ”

(Õà“πµàÕÀπâ“ 5)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 22 ª√–®”«—π∑’Ë 30 æƒ…¿“§¡ - 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010 Àπâ“ 5

§ÿ≥æàÕ™“≠™—¬ ∑‘«‰ºàß“¡ ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø∑‘æ«—≈

ÕÕ°Õ“°“»√“¬°“√ ç‡™â“¢à“«¢âπé

«—π®—π∑√å∑’Ë 17 æƒ…¿“§¡ §.». 2010 ‚¡‡¥‘√åπ‰ππå∑’«’

√—°…“™’«‘µ¥â«¬™’«‘µ

„π¬“¡∫â“π‡¡◊Õß‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‡«≈“ª√–°Õ∫

æ‘∏’¡‘ ´“‰¥â¡’°“√‡™‘≠™«π„Àâ§√‘ µ™π «¥

¿“«π“µ—Èß®‘µÕ∏‘…∞“π‡ªìπæ‘‡»…‡æ◊ËÕ«Õπ¢Õ

 —πµ‘¿“æ„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ À≈“¬§√—Èß‡√“°Á‡§¬‡®Õ§«“¡

¢—¥·¬âß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–√ÿπ·√ß ·µà ‘Ëß∑’Ë ”§—≠

„π§” Õπ¢Õßæ«°‡√“§“∑Õ≈‘°§◊Õ ç™’«‘µé ™’«‘µ

µâÕß¡“°àÕπ ‡√“„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√√—°…“™’«‘µ

¡“°∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë‡√“®–∑”‰¥â ‡æ√“–©–π—Èπ‡√“®÷ß

‡√’¬°√âÕß™’«‘µ‰«â°àÕπ‚¥¬‰¡à‡°’Ë¬ß«à“‡ªìπ™’«‘µ

¢Õß„§√∑—Èß ‘Èπ µ—Èß·µà·√°‡°‘¥‡√“°Á„Àâ§«“¡ ”§—≠«à“Õ¬à“∑”√â“¬™’«‘µ µâÕßª°ªÑÕß

√—°…“™’«‘µ‡Õ“‰«â„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–æ√–‡ªìπ‡®â“‡ªìπ‡®â“¢Õß™’«‘µµâÕß„Àâ

æ√–‡ªìπ‡®â“®—¥°“√ ‡¡◊ËÕ¡πÿ…¬å®—¥°“√‰¡à‰¥â°ÁµâÕß¢Õæ√–‡ªìπ‡®â“‡ªìπºŸâ™à«¬‡À≈◊Õ

æ«°‡√“ ‡ªìπµâπ„π ∂“π°“√≥å‡™àππ’È

‡√“¡’§«“¡‡™◊ËÕÕ¬ŸàÕ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“ ∑ÿ°«—ππ’È¡πÿ…¬å‡ªìπºŸâ°”°—∫

‡ªìπºŸâ®—¥°“√À¡¥∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß æ«°‡√“°Á‡ÀÁπ«à“™’«‘µ§àÕ¬Ê ≈à«ßÀ≈àπ‰ª∑’≈–§π

 Õß§π “¡§π ·µà≈–«—π∂â“π—∫¬“«π“πµàÕ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡√“‰¡à√Ÿâ‡À¡◊Õπ°—π«à“®–Õ’°

 —°°’Ë§π ‡æ√“–©–π—Èπ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë®–™à«¬‡À≈◊Õ‡√“‰¥â§◊ÕµâÕßÀ¬ÿ¥·≈–øíß ‡√“µâÕß

æŸ¥§«“¡®√‘ß ‡¡◊ËÕ‡√“æŸ¥§«“¡®√‘ß·≈â« ‘Ëß∑’Ëµ“¡¡“§◊ÕµâÕß¬Õ¡√—∫«à“‡√“¡’

¢âÕ∫°æ√àÕßÕ“®®–¡’°“√µ—¥ ‘π„®∑’Ëº‘¥æ≈“¥ ‡¡◊ËÕ¡’°“√¬Õ¡√—∫·≈â«®–™à«¬∑”„Àâ

æ«°‡√“¡ÕßµàÕ‰ª¢â“ßÀπâ“«à“·≈â«‡√“®–®—¥°“√Õ¬à“ß‰√ ‡√“°ÁµâÕßπ”‡ πÕ¥â«¬

§«“¡®√‘ß„®  «¥¿“«π“‡ªìπæ‘‡»…‡æ◊ËÕ„Àâ„®‡√“ ß∫ ·≈–‡√“®–‡¢â“„®«à“µàÕ‰ª

®–µâÕß∑”Õ¬à“ß‰√ ‡√“µâÕß≈–µ—«‡√“‡ÕßÕÕ°‰ª Õ¬à“‡Õ“·µà„®µπ‡Õß µâÕßæŸ¥∂÷ß

 à«π√«¡ ∂â“¡πÿ…¬å∑”‰¡à‰¥â°ÁµâÕß„Àâæ√–‡ªìπ‡®â“∑” ‡æ√“–©–π—ÈπµâÕß «¥¿“«π“

 —πµ‘µâÕß √â“ß∑ÿ°«—π ‰¡à„™à √â“ß¢÷Èπ«—πÀπ÷Ëß«—π„¥À√◊Õ«—π∑’Ë¡—π√ÿπ·√ß∑’Ë ÿ¥

‡√“µâÕß„ÀâÕ¿—¬  §«“¡¢—¥·¬âß¡’‰¥â ‡ÀÁπµà“ß‰¥â ·µàÕ¬à“„Àâ‡°‘¥§«“¡·µ°·¬°

„π·«¥«ß°“√»÷°…“ ‰¡à‰¥âΩ“°‰«â°—∫§ÿ≥§√Ÿ·≈–°Á‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“

‰¡à‰«â„®§ÿ≥§√Ÿ·µà§‘¥«à“µâÕßæ¬“¬“¡∑”Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ„Àâ —πµ‘¿“æ‡°‘¥¢÷Èπ  “‡Àµÿ

À≈—°Ê ∑’Ë‡√“∑–‡≈“–°—π∑ÿ°«—ππ’È§◊ÕÕ–‰√ §«“¡´◊ËÕ —µ¬å ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà®ÿ¥‡≈Á°Ê  Õ—ππ’È

‡ªìπ§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë¬‘Ëß„À≠à¡“°

∂â“‡ªìππ—°°“√»“ π“ ∑ÿ°»“ π“µâÕßÕ∫√¡¡‚π∏√√¡„Àâ‡¢â“„®∂Ÿ°µâÕß ‡√“

®–·¬°·¬–«à“Õ–‰√∂Ÿ°Õ–‰√º‘¥ Õ–‰√¥’Õ–‰√™—Ë« ‡√“µâÕßæ¬“¬“¡ Ÿâ ∑’Ë∫Õ°«à“

ç∑”¥’‰¥â¥’¡’∑’Ë‰Àπ ∑”™—Ë«‰¥â¥’¡’∂¡‰ªé ‡√“°ÁµâÕßæŸ¥«à“ ç∑”¥’°ÁµâÕß‰¥â¥’ ∑”™—Ë«

°ÁµâÕß‰¥â™—Ë«é ∫“ª∫ÿ≠§ÿ≥‚∑…¡’  «√√§å®–‡ªìπ¢Õß‡√“À√◊Õ‡ª≈à“ ™’«‘µ§π

‰¡à‰¥â®∫≈ß ≥ «—ππ’È ·≈–‚≈°π’È‡∑à“π—Èπ π—°°“√»“ π“µâÕß¬÷¥¡—Ëπ µâÕß Õπ

¥â«¬§ÿ≥§à“®“°∑“ß»“ π“  Õπ‡√◊ËÕß§«“¡√—°  Õπ„Àâ√Ÿâ®—°°“√„ÀâÕ¿—¬ „ÀâÕÕ°

¡“‡ªìπ°‘®°“√„Àâ‰¥â „πæ√–§—¡¿’√å°Á¡’°≈à“«∂÷ß ç§«“¡√—°¬àÕ¡Õ¥∑π ¡’„®‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ

‰¡àÕ‘®©“ ‰¡à‚ÕâÕ«¥µπ‡Õß ‰¡à®ÕßÀÕß ‰¡àÀ¬“∫§“¬  ‰¡à‡ÀÁπ·°àµ—« §«“¡√—°

‰¡à©ÿπ‡©’¬« ‰¡à®¥®”§«“¡º‘¥∑’Ë‰¥â√—∫ ‰¡à¬‘π¥’„π§«“¡™—Ë« ·µà√à«¡¬‘π¥’„π§«“¡

∂Ÿ°µâÕß §«“¡√—°„ÀâÕ¿—¬∑ÿ°Õ¬à“ß ‡™◊ËÕ∑ÿ°Õ¬à“ß À«—ß∑ÿ°Õ¬à“ß Õ¥∑π∑ÿ°Õ¬à“ßé

(1 §√ 13:4-7)

„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ»“ π‘°™π‡√“¡—Ëπ„®„πÕ—»®√√¬åµâÕß¢Õæ√–‡®â“‡∫◊ÈÕß∫π

ª√–‡∑»‰∑¬ºà“π«‘°ƒµ‘À≈“¬§√—Èß°Á‡æ√“–Õ—»®√√¬å „π∞“π–∑’Ë‡√“‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

‡ªìπ°≈ÿà¡§√‘ µ™ππâÕ¬Ê À«—ß«à“§”¿“«π“‡≈Á°Ê ¢Õß‡√“®–°≈“¬‡ªìπÕ—»®√√¬å∑’Ë

¬‘Ëß„À≠à „Àâªí≠À“∫â“π‡¡◊Õß®∫≈ß ·≈–Õ¬“°‡ πÕ„Àâ∑ÿ°∑à“π¡’‡«≈“ —°π‘¥Àπ÷Ëß

µÕπÀ°‚¡ß‡¬ÁπÀ√◊ÕµÕπ‰Àπ°Á‰¥â  «¥∫∑¿“«π“µ“¡§«“¡‡™◊ËÕ§«“¡»√—∑∏“

¢Õß∑à“π ¿“«π“‡æ◊ËÕ„Àâª√–‡∑»‰∑¬¡’ —πµ‘ ÿ¢ ‡™◊ËÕ«à“ª√–‡∑»‰∑¬®– ß∫ ÿ¢

·≈–Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª ‡√“°ÁµâÕß™à«¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°∑’Ë®–‡°‘¥¡“ ·≈–‡¥Á°∑’ËæÕ®–√—∫‡√◊ËÕß„À¡àÊ

∑’Ë®–∑”„Àâ —ß§¡¡’ —πµ‘ ÿ¢Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

∫∑¿“«π“¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’

¢â“·µàæ√–∫‘¥“ ¢Õæ√–Õß§å∑√ß°√–∑”„Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ

¢Õßæ√–Õß§å‡æ◊ËÕ √â“ß —πµ‘

∑’Ë„¥¡’§«“¡‡°≈’¬¥™—ß „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡√—°

∑’Ë„¥¡’§«“¡‡®Á∫·§âπ „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”°“√Õ¿—¬

∑’Ë„¥¡’§«“¡·µ°·¬° „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡ “¡—§§’

∑’Ë„¥¡’§«“¡‡∑Á® „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡®√‘ß

∑’Ë„¥¡’§«“¡ ß —¬ „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡‡™◊ËÕ

∑’Ë„¥¡’§«“¡ ‘ÈπÀ«—ß „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡À«—ß

∑’Ë„¥¡’§«“¡¡◊¥ „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡ «à“ß

∑’Ë„¥¡’§«“¡‡»√â“‚»° „Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâπ”§«“¡¬‘π¥’

‡∫‘°∫“π„®

¢â“·µàæ√–‡ªìπ‡®â“ ‚ª√¥„Àâ¢â“æ‡®â“‡ªìπºŸâ∫√√‡∑“¡“°°«à“

®–‡ªìπºŸâ√—∫°“√∫√√‡∑“ ‡ÀÁπ„®ºŸâÕ◊Ëπ¡“°°«à“®–√—∫§«“¡‡ÀÁπ„®

√—°ºŸâÕ◊Ëπ°àÕπ·≈–¡“°°«à“∑’Ë®–„Àâ§πÕ◊Ëπ√—°¢â“æ‡®â“ ºŸâ∑’Ë„Àâ‡∑à“π—Èπ

®–‰¥â√—∫§«“¡Õ‘Ë¡‡Õ‘∫¬‘π¥’ ºŸâ∑’Ë≈◊¡µπ‡Õß‡∑à“π—Èπ®–æ∫µπ‡Õß

„π∑“ß —πµ‘ ºŸâ∑’Ë¬°‚∑…„Àâ‡∑à“π—Èπ®–‰¥â√—∫°“√Õ¿—¬‚∑… ∫—¥π’È

‡¡◊ËÕ‡√“µ“¬®–‰¥â‰ª Ÿàæ√–√“™—¬¢Õßæ√–Õß§å™—Ë«π‘√—π¥√

§ÿ≥»‘ √‘ ‚√®πå ‰¥â ‡πâπ ‡ ’ ¬ ßÕ¬à “ ß

Àπ—°·πàπ ‡¡◊ËÕæŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß§√Õ∫§√—« ·≈–

¬È”«à“ ç‰¡à¡’§«“¡‡™◊ËÕ„¥ ‰¡à¡’§«“¡®√‘ß„¥

®–·πàπÕπ°«à“Ωíòß‡√“ „π§√Õ∫§√—«¡’·µà

§«“¡®√‘ß·≈–§«“¡√—° „π§√Õ∫§√—«

¡’·µàΩíòß‡√“ ·≈–‡√“√—°°—π!é

çÕ¬“°„Àâ§√Õ∫§√—«∑ÿ°§√Õ∫§√—«

‡πâπ§”π’È  à«π·µà≈–§π®–§‘¥ ®–‡™◊ËÕ

Õ¬à“ß‰√°Á∑”‰¥â „π§√Õ∫§√—«§“∑Õ≈‘°‡Õß

‡«≈“π’È °Á¡’∑—ÈßΩÉ“¬Àπ÷Ëß ‡ªìπ§√‘ µå Õ’°

ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¡à„™à  ‡√“¡’§«“¡‡À¡◊Õπ°—π

„π§«“¡µà“ß°—π‰¥âé

«Õπ§“∑Õ≈‘° (µàÕ®“°Àπâ“ 4) „π∞“π–∑’Ë‡ªìππ“¬° ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ

‡ªìπ ‡ ¡◊Õπ¿“æ≈—°…≥å·≈–ºŸâ ·∑π

§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘° ‰¥â„Àâ¢âÕ§‘¥¡“¬—ßæ’ËπâÕß

¶√“«“ §“∑Õ≈‘°«à“

ç ”À√—∫æ’ËπâÕß§“∑Õ≈‘° ™à«ßπ’È

¢ÕÕ¬à“‰¥â‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà„π‡Àµÿ°“√≥å„¥Ê À√◊Õ

‡¢â“‰ªÕ¬ŸàΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëß À√◊ÕÕ¬à“«‘æ“°…å

«‘®“√≥å„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ  ·µà§«√®–‡ΩÑ“√–«—ß

µ‘¥µ“¡¢à“«Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ Õ¬à“‡æ‘Ëß√’∫

µ—¥ ‘π„®‡¢â“ΩÉ“¬„¥ΩÉ“¬Àπ÷Ëß √Õ„ÀâΩÿÉπ

·≈–§«—π‰ø®“ßÀ“¬‰ª°àÕπ ·≈â«®–‡ÀÁπ

‡Õß ‰¡à™â“‡°‘π‰ªÀ√Õ°§√—∫é



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2010หนา 6

บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธิษฐานภาวนา

ชวีติกอนตาย

⌫⌫⌫⌫⌫
พดูถงึสวรรคทไีรกใ็หรสูกึไกลตัว
เริ่มต้ังแตคิดวาไปสวรรคไดก็ตองตายกอน
ระยะเวลาและระยะทางดูจะใกลสำหรับคนอายุมาก
แตยังอีกไกลสำหรบัคนอายุแรกรนุหนมุสาว
ถงึกระน้ันก็ตองวาตามลำดบัข้ันตอนกอนหลงั
ชวีิตโลกน้ีกอนแลวจึงตามดวยชีวตินิรันดร
สวรรคจึงเปนเรื่องของการรอคอยในความเชื่อในความหวัง
แมชีวิตและความตายเองก็เหมือนจะเปนคนละเร่ือง
หลายคนดำเนนิชวีติเหมือนไมมวีนัตาย
สวรรคกย็ิง่หางออกไปจนอยนูอกสายตา
แตกอ็ดไมไดทีอ่ยากจะลิม้รสสวรรค
มคีวามสขุทีทกุอยางราบร่ืนทีรสูกึสงบสบายใจที
กอ็ดไมไดทีจ่ะเอยคำวา “สวรรค” จากกนบ้ึงแหงใจ
มอืกเ็หมือนไดแตะไดสมัผสัสวรรคไมเกนิเอ้ือม
แลวตองกลบัมาพบกับความจริงแหงชีวติตอไป...

อีกหลายคร้ังที่พูดติดปากวาสวรรคอยูเบื้องบน
จัดใหโลกอยูกลางสวรรคอยูบนนรกอยูลาง
“ขึน้สวรรค” “ลงนรก” จงึพูดไปหมายไป
คนดีตายแลวข้ึนสวรรคคนเลวตายแลวตกนรก
ไมเพียงเทานั้น
ใครที่อยากไปสวรรคตองลำบากลำบนอดทนเสียสละ
เหมือนออกแรงตอนน้ีเพ่ือหวังผลท่ีดีกวา
ในขณะที่ใครเอาแตสบายปลอยเนื้อปลอยตัวคงไมพนนรก
อยางท่ีพูดเปรียบเปรยสอนใจใหตระหนัก
“ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกข้ึนสวรรค”
สวรรคนรกจึงหางไกลไปอีกหลายล้ีหลายขุมเขา...

เม่ือคร้ังพระเยซูเจาเสด็จกลับสวรรค
ศิษยและสาวกก็มีทาทีความคิดความรูสึกทำนองเดียวกัน
ตางก็ไดแตชะเงอเพงตามองตามพระอาจารยขึ้นไป
รสูกึถึงการพรากจากรสูกึถึงระยะหางกนัไป
กระท่ังทูตสวรรคตองดึงสติสมัปชัญญะพวกเขาคนืมา
“ทานท้ังหลายยืนแหงนมองทองฟาอยูทำไม...”
เหมอืนจะใหสตวิาชวีติจรงิอยบูนพืน้โลกตางหาก
พรอมกับเตือนใหสำนึกในบทบาทท่ีมตีอเพือ่นรวมโลก
พระเยซเูจาไดเสดจ็มาเปลีย่น “สวนเอเดน” ทีบ่าปมนุษยทำลายสิน้สภาพ
ใหกลับมาเปนสวรรคบนแผนดินสมตามฉายาเม่ือแรกทีพ่ระเจาทรงสราง
ทรงทำลายบาปดวยความรักย่ิงใหญแหงพระเจา
ทรงประสงคใหแผนดินน้ีกลายเปนสวรรคดวยรักเดียวกัน
ทรงสัง่ใหเราทานบันดาลใหสวรรคเกิดข้ึนดวยความรกั
ทำใหสวรรคในโลกตอเน่ืองไปสูสวรรคนิรันดรอยางไมขาดตอน...

อนัท่ีจริงมีการพดูกันวา “สวรรคในอก นรกในใจ” นัน้
คงไมใชเปนคำเปรียบเปรยเปรียบเทียบใหมีสติ
หากแตเปนความจรงิชวีติจริงของแตละวัน
สวรรคนรกจึงอยทูีน่ีไ่มตองไขวควาไมตองเอ้ือมใหไกล
เรามกัจะพดูวา “ไปสวรรคไปอยกูบัพระกบัเทวดากบันักบุญ”
มีคนท่ีเรารักตายจากไปเราก็บอกวาเขาไปสบายไปอยูกับพระ
หากเราเชื่อวาพระเจาทรงอยูทุกแหงหน
และท่ีใดมพีระเจาอยทูีน่ัน่มีเทวดามีนกับุญหอมลอมอยพูรอมหนา
สวรรคจึงอยูทุกแหงอยูในมนุษยแตละคนท่ีมีความรักเปนท่ีตั้ง
แลวยังจะขาดอะไรอีกเพื่อสรางสวรรคตั้งแตเดี๋ยวนี้
สวรรคในใจสวรรคในครอบครัวสวรรคในท่ีทำงานสวรรคสังคม
พระเจาก็มีแลวเทวดาก็มีแลวนักบุญก็มีแลว
เพยีงแคสำนกึเพยีงแคมสีตเิพยีงแคเชือ่ใหจรงิ
แตละวันสามารถอยูกับพระเจาอยูกับเทวดาอยูกับนักบุญไดตลอด
หากตองการให “สวรรคอยใูนอก” จรงิๆ

องคกรการกศุลคริสตชนช่ือ “คริสตชนชวยเหลอื”  มีคติพจนวา “เราเช่ือ
ในชีวติหลังความตาย” การท่ีองคกรน้ีใชคติพจนนีก้เ็พ่ือใหมคีนชวยสนับสนุน
กิจการชวยเหลือผูที่เจริญชีวิตอยูในความยากจน หากมีความหวังในชีวิต
หลังความตาย ยึดม่ันอยูกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา
คติพจนนี้ก็จะชวยกระตุนใหเราเจริญชีวิตตามแนวทางพระวรสาร ในการนำ
พระชนมชีพของพระเจาไปมอบใหแกผอูืน่

พระเยซูเจาทรงติพวกสะดูสีที่พวกเขาปฏิเสธเร่ืองการกลับคืนชีพ
พระองคทรงเตือนพวกเขาวา ความรูเรื่องพระคัมภีรที่ผิดเพ้ียนไป ยิ่งทำให
พวกเขาไมเขาใจถึงพระอำนาจของพระเจา พระองคทรงใชเร่ืองพุมไมที่เผาอยู
โดยไมดับในหนังสืออพยพ เพื่อตอบโตเหตุผลของพวกเขา หากพวกสะดูสี
เพียงเขาใจวา พระเจาทรงสามารถกระทำอะไรบาง และเรื่องการกลับคืนชีพ
จากความตายที่เปนไปได อาจจะเปนการเปดใจพวกเขาใหรับคำสั่งสอนของ
พระคริสตเจา

สังคมของเราในปจจุบันมีคนเปนจำนวนมากท่ีปฏิเสธการกลับคืนชีพ
พวกเขาคิดวาเรามนุษยเปนเพียงวัตถุ หลังจากการสิ้นชีวิตสิ่งที่เหลืออยูก็คือ
ความทรงจำ ความคดิเก่ียวกบัชีวตินิรนัดรเปนส่ิงท่ีแปลกประหลาดสำหรับพวกเขา
แตพวกเราไดรับพระพรแหงความเช่ือ เรามีประสบการณกับชีวิตที่กลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูเจาในตวัเรา พระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา
หลอเลีย้งเราในศีลมหาสนทิ พระเยซเูจาทรงดำเนินไปกบัเรา ซึง่หมายความวา
เราจะตองเปนประจักษพยานถึงการกลับคืนชีพอาศัยการดำเนินชีวิตของเรา
และการเลือกสิ่งท่ีมีความสำคัญในชีวิตของเรา เราก็เห็นอยูแลววา มีคนเปน
จำนวนมากท่ีตองการพระพรแหงความเช่ือน้ีเปนอยางย่ิง โดยท่ีตวัเขาเองไมรตูวั

“พระองคมใิชพระเจาของผตูาย แตเปนพระเจาของผเูปน”
(มาระโก 12:27)

ขาแตพระเยซูเจา พระองคคือการกลับคืนชีพ
และชีวิต โปรดอยาใหลูกลืมวา ความหวังท่ีจะ
กลับคืนชีพเปนพื้นฐานและบันดาลใจใหลูกรับใช
พระองคในมนุษยทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่มี
ความทุกขทรมานโปรดทรงบันดาลใหจิตใจลูก
ยึดม่ันในความจริงขอน้ีและโปรดทรงสงลูก
ใหเปนประจกัษพยานใหแกพระองค อาแมน
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วนัหนึง่กลางเดอืนเมษายนท่ีผานมา ผมไดมโีอกาส
ไปวัดบานแพน อยุธยา และคุณพอวิทยา แกวแหวน
เจาอาวาส ไดพาไปเยีย่ม “วดับานปลายนา”

ชื่อนี้สำหรับหลายคนคงพอไดยินคุนๆ หูบาง
บางคนอาจจะนกึไปไกลถึง “วดับานนา” จงัหวดันคร-
นายกโนน

ทุกวันนี้ ณ วัดแหงนี้ ไมมีพระสงฆประจำ แตละ
อาทติย หรือวันฉลองตางๆ ไมมมีสิซา สตับุรษุท่ีนี ้ไปรวม
มสิซาท่ีวัดแมพระบังเกิด บานแพน หางออกไป ถาเปน
สมัยกอน ตองพายเรือก็ประมาณ 1 ชั่วโมง ถาเดินก็
ไมเกินน้ี แตทกุวันน้ี มถีนนหนทางสะดวก ไปวัดแตละ
คร้ังไมเกิน 15 นาที

เมื่อไปถึง ก็จะเห็นเพียงรองรอย มีไมกางเขนปูน
สีขาวใหญ ปกอยูกลางสนามกวาง เทากับสนามบาส-
เก็ตบอล  มีหลุมศพอยูใกลๆ  เปนของครอบครัว
“อากรนิธิ์” เพียงหลุมเดียว

บริเวณนี้ เคยเปนสุสาน แตไดยายไปท่ีบานแพน
หมดแลว เหลอืเพยีงหลมุน้ี!

ตวัวดัดภูายนอก เปนแคอาคารไมสขีาวเกาๆ สราง
ยกพื้นสูง มีไมกางเขนปกอยูที่หนาวัด ซึ่งหันไปทาง
คลอง และมีระฆังเล็กๆ แขวนอยูขางละใบ  บริเวณ
หนาวัด ตรงบันไดข้ึนวัด

บริเวณรอบๆ วัด มีครอบครัวคริสตังท่ียังคงอยู
รอบๆ วัด ริ่มคลองทั้งดานซาย และดานขวาของวัด
รวมแลวประมาณ 20 หลังคาเรอืน บานแตละหลงัยกพืน้
สงูจากพืน้ดนิประมาณ 1 เมตร ถงึ 2 เมตร เหมอืนบาน
สมัยกอน

ครอบครวัท่ีอยทูีน่ี ่มนีามสกุล “ตรีมรรคา ไชยเผอืก
ศรีโสภา ตรีโสภา สังขรัตน” เชนครอบครัว คุณพอ
ประจวบโชค ซิสเตอรกัลยา ตรีโสภา คุณพอกุลบุตร
คุณพอเกรียงชัย ซิสเตอรประเทือง ซิสเตอรวัฒนา
ตรมีรรคา ฯลฯ

วัดแมพระองคอุปถัมภ หรือคนท่ัวไป เรียกวา
“วดับานปลายนา” อยใูนอำเภอบานแพน จงัหวัดอยุธยา
ตั้งอยูริมคลองรางเฆ มีน้ำอุดมสมบูรณตลอดเวลา
เดมิเปนบรเิวณปลกูขาว และมีปลาอดุมสมบูรณ  พดูได
เตม็ปากวา “ในน้ำมปีลา ในนามีขาว”

ผมไดพูดคุยกับคุณปาสำเนยีง ตรีโสภา  อายุ 77 ป
บานอยตูิดกับวัด ซึง่น่ังอยทูี่ระเบียง คณุปาไปๆ มาๆ ที่
บานลกูในกรงุเทพฯ แตสวนใหญ อยทูีบ่านปลายนา กบั
ลกูสาว ซึง่อยบูานเปนหลกักับแม และมหีลานอยดูวย

“ทุกวันเวลา 11.00 น. พวกเราจะไปรวมกันสวด
ที่วัด ใครมาไดก็มา ประมาณ 5-10 คน พวกเราก็สวด
บทพระเมตตา บทสวดสำหรับพระสงฆ ในโอกาส
ปพระสงฆ  และบทพลมารี สวดสายประคำ ฯลฯ”

ระหวางท่ีคุณปาพูดอยู ก็เอื้อมมือไปหยิบถุงผาใบ
หนึง่อยใูกลๆ  มอื และลวงเขา หยบิบทสวดพระเมตตา
บทภาวนาอ่ืนๆ ออกมาใหดู

คณุพอวทิยา แกวแหวน ไดเดนิถายรปู และสำรวจ
ดูบริเวณวัด ทั้งภายในและรอบๆ ก็อยูรวมคุยดวย พูด
ดวยความประหลาดใจและประทับใจ

“เม่ือกีน้ี ้พอเอามือปาดไปท่ีมานัง่ ทีพ่ืน้วดั ไมมขีีฝ้นุ
เลย...”

คุณปาสำเนียงเอยดวยน้ำเสียงธรรมดา “เราจะไป

ชวยกนัทำควาสสะอาด ถวูดั ทกุวัน ตอนเชา จงึไมมฝีนุ”
ผมไดยินแลวรูสึกประทับใจในความเชื่อ ความ

ศรัทธาของคริสตังท่ีวัดบานปลายนา แมวัดภายนอก
จะเปนอาคารเกา ไมมโีรงเรียน ไมมคีณุพอเจาวัดประจำ
แตคริสตังยังมีความเชือ่ ความศรัทธา ทีน่าประทบัใจคือ
นดักันเองไปสวดท่ีวดัทุกวนั ทำความสะอาดทุกวนั

ขอยอนความหลังวัดบานปลายนาสักเล็กนอย
วัดบานปลายนา เริ่มตนมาจากสัตบุรุษชาวญวน

วดันักบุญฟรงัซิสเซเวียร สามเสน ไดยายไปทำมาหากนิ

วดัทีด่เูหมอืนตาย
แตยงัไมตาย ทีบ่านปลายนา

โทนี ่ ไทยแลนด

คุณปาสำเนียง ตรีโสภา

(อานตอหนา 8)
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วดัท่ีดเูหมอืนตาย... (ตอจากหนา 7)

สำหรบัทานทีป่ระสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัต ิสัง่จายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสั่งจาย
“การพมิพคาทอลกิ” หรือโอนเงนิเขาบัญชีออมทรพัย
ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ

ลูกๆ ทำบุญกองทุนอุทิศแด อากาทา ยวง (ไซกวย)
เตงตระกลู อาย ุ94 ป และวินเซนต วฒันา เตงตระกลู
(วดันักบุญเปโตร สามพราน) 5,000 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

บวชพระสงฆเชียงใหม (ตอจากหนา 20)

กลิ่นบัวแกว (คณะเบธาราม) และปดปพระสงฆ โดย
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน  เปน
ประธาน   ในวนัเสารที่ 12 มถิุนายน ค.ศ. 2010  เวลา
10.00 น. ทีอ่าสนวหิารพระหฤทยั เชยีงใหม

สังฆานุกรสเตเฟน สิริชัย บุหงาสวรรค สัตบุรุษ
วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค (แมปอน) เกิดวันท่ี
10 ตลุาคม  ค.ศ. 1978 เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง
3 คนของนายพะช ิ  และนางจะโพ  บหุงาสวรรค 
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา        โรงเรียนบานแมปอน
มธัยมศึกษา           โรงเรียนศิรมิาตยเทวี (พาน)
ปริญญาตรี            ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ศาสนศาสตร-
บณัฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม
ชวีติแหงกระแสเรยีกนกับวช

บานเณรจิว๋   แมพระองคอปุถมัภ  (เมืองพาน) 3 ป  
(ค.ศ. 1993-1995)

สามเณรเล็ก สามเณราลัยนกับญุยอแซฟ สามพราน
นครปฐม 5 ป (ค.ศ. 1996-2000)

บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-
ราชสีมา 1 ป ( ค.ศ. 2001)

บานเณรใหญแสงธรรม นครปฐม  7 ป  (ค.ศ. 2002-
2009)

รบัแตงตัง้เปนผอูานพระคัมภรี วนัที ่ 11  สงิหาคม
 2007 โดยพระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารณุศลี

รบัแตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรม   วนัที ่ 16  สงิหาคม
 2008 โดยพระคารดนิัลไมเก้ิล มชียั กจิบุญชู

รบัศลีบวชเปนสังฆานกุร วนัท่ี   15  สงิหาคม  2009
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

คติพจน “ถาผใูดใครตดิตามเราก็ใหเขาสละตนเอง
แบกกางเขนของตนทุกวันติดตามเรา” (ลก 9:23)

สังฆานุกรโทมัส  หิรัญ  กลิ่นบัวแกว สัตบุรุษ
วดัแมพระองคอปุถัมภ อ.พาน จ.เชียงราย เกิดวันท่ี 28
ธนัวาคม ค.ศ. 1978 เปนบตุรคนที ่3 ในจำนวนพีน่อง 4
คน ของเปโตร สมศักดิ์ และเทเรซา ศรเีมอืง กลิน่บัวแกว
การศึกษา
     ระดับชัน้ประถมศึกษา ป.1-ป.5 โรงเรียนสนัตวิทิยา
จ.เชียงราย ชั้น ป.6 โรเรียนศิริมาตยเทวี อ.พาน
จ.เชียงราย
     ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนศิริมาตยเทวี ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
สามพราน
     ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วทิยาลยัแสงธรรม
ชวีติแหงกระแสเรยีกนกับวช

รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 13 สิงหาคม
2005 โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธิกีรรม วนัท่ี 12 สงิหาคม 2006

โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
     รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 15 สงิหาคม 2009
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

คติพจน  “ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา”
(ลก 1:38)

ที่อยุธยา ประมาณ ค.ศ. 1853  แรกเร่ิมคุณพอจาก
วัดสามเสนไดตามมาเย่ียม และตอมาก็ขึ้นอยูกับวัด
นกับญุยอหน บปัตสิตา

ค.ศ. 1906 คุณพอมีเชล โทว ไดซื้อที่ดินเตรียม
สรางวัด แตไมสบายจึงตองพัก คุณพอเดวิดเจาอาวาส
วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วัดเกาะใหญ และวัดเจาเจ็ด
ไดมาดูแลแทน  ไดสรางวัดเสร็จ ค.ศ. 1909 และถือวา
เปนวัดสาขาของวัดเจาเจ็ด

ค.ศ. 1910 ตอมาคณุพอบรวัซาต ไดรับแตงต้ังเปน
เจาวัดบานปลายนา ทานไดปรับปรุงวัดบานปลายนา
ใหเปนศูนยกลาง และชื่อวาวัดนักบุญยอหน บัปติสตา
สรางโรงเรียน สรางบานพอบาน และปรับปรุงบานเกา
ใหเปนบานพกัซิสเตอร สรางหอระฆัง และส่ังซ้ือระฆัง
มาจากฝร่ังเศส ในปถัดมาไดเชิญพระคุณเจาแปรรอส
มาโปรดศีลกำลังและเปดบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เปน
คร้ังแรก

ค.ศ. 1920 คณุพอแบสแรสต ไดเปนเจาอาวาส และ
ไดฉลองวัดและทำพิธีเสกบานพักพระสงฆที่คุณพอ
บรัวซาตสรางไว

ค.ศ. 1931 คุณพอบรัวซาตซึ่งเปนเจาอาวาสวัด
เจาเจ็ดดวย ไดสรางวัดใหม จึงไดคืนช่ือองคอุปถัมภ
นักบุญยอหน บัปติสตา กลับใหวัดเจาเจ็ด และวัด
บานปลายนาใชชื่อใหมวา วดัแมพระบงัเกิด

ค.ศ. 1949 คณุพอบรวัซาต ไดซือ้ทีด่นิทีใ่กลๆ  ตลาด
บานแพน และปถัดมาไดยายชุมชนวัดบานปลายนา
ทัง้หมดไปอยทูีบ่านแพน เนือ่งจากเหน็วาใกลตลาดและ
เจรญิมากกวา จงึไดรือ้มาซือ้สรางวดัชัว่คราว โรงเรยีน

บานพักพระสงฆ บานซิสเตอร และต้ังช่ือวา วัดแมพระ
บังเกิด แตมีคริสตังบางครอบครัวก็ยังคงอยูที่เดิม เมื่อ
ตองไปวัดใหมก็ไมสะดวก ตอมาก็ไดรวมกันสราง
โรงสวดขึ้นอีกครั้งหนึ่งชื่อวา วัดแมพระองคอุปถัมภ
สำหรับสวดภาวนา สำหรับเรียนคำสอนในวันอาทิตย
โดยข้ึนอยูกับวัดบานแพน

ขณะนั่งคุยกันอยูที่บานปาสำเนียง ทองฟาใสเปน
สคีราม อากาศคอนขางรอน หนาบานเปนคลองและมอง
ขามคลองไป กจ็ะเห็นทงุนาขาวเหลอืงอราม นกกระยาง
4-5 ตวั บนิโฉบไปมา มชีาวบานกำลงัสาวตาขายจับปลา

อยใูนคลอง ตนไมใหญหลายตนสลับกับบานแตละหลัง
เรื่องราวอดีตที่อยูเบื้องหลังถายทอดมาใหเราไดรับรู
และมีลกู หลานปาน่ังอยดูวย และหลานก็ไดรวมเสวนา
ดวย

“สมัยหนเูปนเด็ก เคยลงไปวายน้ำเลนประจำ และ
ปลาอดุมสมบรูณมาก แตไมกีป่มาน้ี เคยลงไปแลวข้ึนมา
เปนผืน่ เปนเม็ดตามผิวหนัง เนือ่งมาจากยาและปยุ...”

คำพดูสัน้ๆ ทำใหผมมองไปทีน่้ำในคลองอกีครัง้หนึง่
ซึง่ดูเหมือนสงบนิง่ แตแฝงไวดวยพษิภัย...นีแ่หละ ความจรงิ
ที่กำลังเกิดข้ึนกับมนุษยเกือบทุกหยอมหญา!
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. เซนตแอนน - บาหลี        23-27 กรกฎาคม
2. เซนตแอนน - เกน็ต้ิง - สงิคโปร  30 ก.ค. - 4 ส.ค.

เดนิทางโดย สายการบินไทย TG
3. อินเดีย (เดินทางกันยายน)

เดลลี - ทชัมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรงัซิส เซเวียร -
บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับุญอัลฟอนซา

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

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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

081-899-7470, 086-541-2772

 
20 ม.ิย. 53 เชิญสมาชิกไปรวมบวชพระสงฆ
ใหมของสังฆมณฑลราชบุรี  ที่วัดนักบุญอันตน
โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบรุี
25-26-27 ม.ิย. 53 ขอเชิญรวมพิธีบวชพระสงฆใหม
ของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พรอมปดปพระสงฆ
และไปใหกำลังใจ สังฆานุกรยอหน บัปติส อมรกิจ
พรหมภกัด ีเสร็จการบวชนำเท่ียวภาคใตตอ
28 ก.ค.-1 ส.ค. 53 เชิญชวนสมาชกิรวมฉลองเซนตแอนน
(ทานยายของครสิตชนท้ังโลก)

ตดิตอ : คณุแสงจันทร สรุยีสอง
081-372-5674, 02-286-9771

  5 ม.ิย. 2553
13 ม.ิย 2553
24-25 ก.ค. 2553

                 ฉะเชิงเทรา พักผอนวังน้ำเขียว
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2553

ฉลองเซนตแอนน (ทานยายอันนา) ปนงั มาเลเซีย
และทองเทีย่วลงักาว ี (หนวยรถ)
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 2553

ฉลองเซนตแอนน (ทานยายอันนา) ปนงั มาเลเซีย
และทองเท่ียวลงักาวี  (หนวยบิน)

แสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวรแสงจันทรแฟมิลี่ทัวร
ฉลองพระหฤทยัฯ อ.ขลุง จ.จนัทบรุี
ฉลองนักบุญอันตน จ.ราชบุรี
ฉลองนักบุญอันนา สระไมแดง

เกิดใหมในพระเจา
29 กรกฎาคม 2511

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“พระเปนเจาทรงเปนความสมบูรณพรอม
อยางไมมสีิน้สุด” (นักบุญตูรีบีโอ แหงมอโกรเวโย)



คยุกนัเจด็วนัหน
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อารมณรายของทานเปรยีบเสมอืน
ไฟไหม หากควบคุมไมได

กอ็าจเกิดความเสยีหายมากมาย

ผทูีค่วบคมุตวัเองไมได กเ็หมอืนกบัเมอืง
ทีไ่มมกีำแพง (สภุาษติ 25:28)

คตธิรรม นำชวีติ ผลผลติจากพระคมัภรี
เรียบเรียงโดย พระคณุเจายอด พมิพิสาร

สะพานท่ีทานจุดไฟเผาในวนันี ้อาจเปนสะพานทีท่านจะตองใชขามในวันขางหนา
จงพยายามสดุความสามารถ ทีจ่ะเจริญชวีติในสันตกิบัทกุคน (โรม 12:8)

คตธิรรม นำชีวติ ผลผลติจากพระคัมภรี  เรยีบเรยีงโดย พระคณุเจายอด พมิพสิาร
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เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ประเทศไทย
แตเปนคนไทยดวยกัน!
ผมไดรับโทรศัพทจากผูหลักผูใหญที่เคารพรัก พูดไปเสียงสะอื้นไหไป

เหมือนเด็กๆ แตนี่ผูเฒาที่เคยผานวิกฤติ ปากกัดตีนถีบ ก็ยังไมมีน้ำตาสักหยด
ใหเหน็ แตครัง้นีม้นัเจบ็ลกึเขาไปถึงใจ

“ทำไมคนไทยเรา ถึงเปนอยางน้ี?”

เราทุกคนมีสติปญญา มีมโนธรรมสำนึก ดี-ชั่ว, ถูก-ผิด,  ควร-ไมควร
อยูในจิตใจของทุกคน วันน้ีผีหาซาตานตนใด ถึงเขาสิงจิตใจของคนไทยบางคน
ไดถงึขนาดน้ี หรอืวา กนิยาผดิ!

เราทุกคนอยากเห็นบานเมืองสงบสุข อยูกันอยางพี่นอง ก็ตองมีกฎกติกา
ทีท่กุคนตองพยายามปฏิบตัติามอยางเครงครดั สวนใครผดิใครถกู กต็องพสิจูนกนั
ดวยพยานหลกัฐานและเวลา แมบางคร้ังจะไมถกูท้ังหมด ไมดทีีส่ดุ แตมนัก็คงเลว
นอยทีส่ดุแลว

ผมยังเช่ือวา คนไทยเราสวนใหญยงัเปนคนดี มนี้ำใจ
ถาจะมองดูวา เรามสีวนรวมในความเสียหายครัง้น้ีไหม?
เพราะคนท่ีไมทำชั่ว แตโอกาสทำดีอยูตอหนา  แลวไมยื่นมือ ไมกาวเทา

ทำอะไร กถ็อืวาเปนคนผดิดวย
แมไมใชผลูงมือกระทำการ แตในฐานะท่ี “ยนืกอดอก”
ขอลงทายดวยขอความท่ีวา
“สนัติสขุจะไมเกิด ถาไมมคีวามยตุธิรรม
ความยตุธิรรมจะไมม ี  ถาไมใหอภยั”
“No peace without justice
No justice without forgiveness.”

(สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2)

เรายังรักและใหอภัยกันได

เพื่อนส่ือมวลชนคาทอลิกจากตางประเทศหลายแหง ไดสอบถามมายัง
ประเทศไทยวา “เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ชวยเลาใหฟงหนอย...” เขางงกับขาว
ที่ไดเห็นไดยิน เขาไมเช่ือวาจะไดเห็นภาพความรุนแรงขนาดน้ีในประเทศไทย
ทีเ่ขารจูกั และไดเคยมาสัมผัสหลายครัง้

ถาเปนประเทศอ่ืนๆ เขาจะไมสงสัยนัก!
เขาไดเคยรูจักคนไทยเปนคนนารัก ยิ้มแยมแจมใส เปนคนรักสงบสันติ มีน้ำใจ

เปนคนอะลมุอลวย “ไมเปนไร”  ประเทศไทยสวยงาม มปีระชาธิปไตยและเสรภีาพ
มากกวาหลายๆ ประเทศท่ีเขารูจัก  ประเทศไทยนาอยู นามาเท่ียว นามาจัดประชุม
สวยท้ังประเทศ และคนก็ดี

เขาติดตอสอบถามมาดวยความเปนหวง และรวมคำภาวนา รวมใจกับคนไทย
อยากเห็นประเทศไทยสงบสุขเหมือนเดิมเร็วๆ

ผมน่ังเขียนบทความน้ี เขียนไป น้ำตาไหลไป มองผานหนาตาง ออกไป ทามกลาง
ตึกสูงๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่เคยมองดูอยูทุกวัน วันน้ีทองฟาหมนต้ังแตเชา
ขณะน้ีควนัดำทมึนจากไฟเผายางรถยนต ดวยความรสูกึตบีตนั

โทรทัศนแตละชอง รายงานขาวจากพ้ืนท่ี เหมือนดูภาพยนตรสงคราม แตคร้ังน้ี
มนัเปนขาวสดๆ ในกรงุเทพฯ หางออกไปเพียงไมกีก่โิลเมตรนีเ่อง

เสียงประกาศเชิญชวน “ขอรับบริจาคโลหิต” เปนระยะๆ  ชวยเหลือ  “ผูบาดเจ็บ”
คร้ังน้ี มันไมเหมือนคร้ังอ่ืนๆ ที่เกิดจากภัยพิบัติ ตึกถลม แผนดินไหว ภัยพิบัติ
สึนามิ หรือชวยผูที่บาดเจ็บจากการตอสูกับศัตรูตางชาติ ที่บุกรุกเขามายึดครอง

บรรณาธกิาร
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ไตหยวน จนี (ยแูคน) 
กลมุครสิตชนคาทอลิก
จากวดัท่ีมเีพยีงแหงเดียว

ในทิเบตกลาววา “พวกเราดีใจมากและรูสึกเปนเกียรติ
อยางย่ิงท่ีไดมโีอกาสพบกับพระสงัฆราช 2 องค เปนคร้ังแรก
ระหวางการเดนิทางแสวงบุญไปยัง 2 จงัหวดัทางตอนเหนือ
ของประเทศจีน”

คุณพอดิง เหยาหัว จิตตาภิบาลกลุมแสวงบุญ
ประกอบดวย คาทอลกิ  28 คน และพทุธศาสนกิชน 3 คน
จากหยานจิงเมืองท่ีตั้งอยูหางไกลทางตะวันตกเฉียงใต
ของทิเบต เดินทางไปยังสังฆมณฑลชาอันซี และ
สงัฆมณฑลชานซี สกัการสถานทีด่งึดดูความสนใจครสิตชน
ใหมาเยือน

หนังสือพิมพคาทอลิกทองถิน่ “เฟธ เพรส” รายงาน
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน วา “ค่ำวันท่ี 18 เมษายน ผแูสวงบุญ
ดีใจมากท่ีไดมีโอกาสรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ  โดย
พระสังฆราชแอนโธนี ดัง-หมิงหยาน แหงซีอาน เปน
ประธานพธิมีสิซา ณ อาสนวิหารนกับญุฟรังซิส”

ผแูสวงบญุกลาวเปนเสยีงเดยีวกนัวา “พวกเราอาศยั
ตามเทอืกเขาในดนิแดนหางไกล ยงัไมเคยเห็นพระสงัฆราช

ถวายมิสซามากอนเลย  พวกเราจึงดใีจมาก”
พระสังฆราชหมิงหยาน กลาววา “พระศาสนจักร

ทองถ่ินในจีนไดรบัพระพรจากพระเปนเจาทำใหไดรวม
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวัน  ตางจากคริสตชน
ชาวดอยที่ปกครองตนเองในทิเบตเพราะมีโอกาส
พบพระสงฆเพยีงปละครัง้เทาน้ัน”

วันท่ี 23 เมษายน  ณ เมืองไตหยวน ในสังฆมณฑล
ชานซี  ผแูสวงบญุเดนิทางไปยงัอาสนวิหารพระแมมารยี
ผปูฏสินธินริมล  คณุพอเมง จนิ-เหวย  กลาววา “อปุสงัฆราช
พอล เมง หนิง่หยู แหงไตหยวน เปนประธานพิธมีิสซา
บูชาขอบพระคุณ ผแูสวงบุญสวมใสชดุประจำชาติทเิบต
มารวมพิธีในค่ำวันน้ัน สรางสีสันแกคริสตชนทองถ่ิน
อยางมาก”

ในบทเทศน อปุสงัฆราชหน่ิงหย ู เชิญชวนครสิตชนให
“ภาวนาเปนพิเศษตอชุมชนคาทอลิกชาวทิเบตท่ีรักษา
ความเช่ืออยางม่ันคง และพยายามเผยแผพระวรสาร
ทามกลางสภาพแวดลอมท่ียากลำบาก”

หลังพิธีตัวแทนผูแสวงบุญถวาย  “ฮาดา” (hada)
ผาคลมุไหลสขีาว แดทานอปุสังฆราชหน่ิงหย ู พระสงัฆราช
ซิลเวสเตอร หล่ี เจียนต๋ัง และพระสงฆทีร่วมพธิมีิสซา

พิธีชุมนุม
ศีลมหาสนิท
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) 
โอกาสพธิชีมุนุมศีลมหาสนทิ

ครัง้ท่ี 16 ในบราซลิ จดัระหวางวันท่ี 13-16 พฤษภาคม
สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรัสในภาษา
โปรตุเกสวา “ศีลมหาสนิทคือหัวใจของประเทศ
บราซิล”

พระสันตะปาปาตรัสวา “หวัขอของการชมุนุม
ศลีมหาสนทิมีคำกลาวของสาวกท่ีเดินทางไปหมบูาน
เอมมาอสุและไมรตูวัวาไดพบพระเยซเูจา กลาวเชิญวา
‘จงพักอยกูบัพวกเราเถดิ’ ชางเปนคำกลาวทีท่ิม่แทง
ใจมนุษยทกุคน ทัง้น้ีเพราะพระเยซูเจาผทูรงประทับ
ในศีลมหาสนิทบนพระแทน ทรงพลีพระองคเปน
บชูาเพือ่เรา ทรงสถิตอยกูบัเรา และประทับในใจเรา”

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนพระสงฆใน
โอกาสปพระสงฆให “ดำเนินชวีติตามแบบอยางนักบญุ
ยอหน มารยี เวียนเนย  ผรูกัศรทัธาในศีลมหาสนิท
และกลาว ‘ชางดเีสียน่ีกระไรท่ีพระสงฆไดมโีอกาส
ถวายตนเองเปนพลีถวายแดพระเปนเจาในการ
ถวายมิสซาทุกๆ เชา’”

“ขอผูแสวงบุญทุกทานไดทูลวิงวอนพระแม
แหงอาปาเรซิดา องคอุปถัมภของประเทศบราซิล
เพื่อเราจะไดชิดสนิทกับพระเปนเจาผานทางศีล
มหาสนทิ ศลีแหงความเปนหน่ึงเดียว”

พระสงฆ 3,000 องค
แสวงบญุไปเชสโตโชฟา
เชสโตโชฟา โปแลนด (ซีนิต)  พระสงฆชาวโปแลนด
3,000 องค แสวงบุญไปเมืองเชสโตโชฟา โอกาสป
พระสงฆเพื่อรวมรำลึกถึงผูถูกสังหารในสงครามโลก
ครัง้ที ่2 และระหวางประเทศปกครองระบอบคอมมิวนสิต

พระคารดนิลัเคลาดโิอ ฮมูส ประธานสมณกระทรวง
พระสงฆ  พระคารดนิลัสแตนิสสลาฟ ดวิสิซ อคัรสังฆราช
แหงคารคฟู และอดตีเลขานกุารสวนพระองคในสมเดจ็
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 และพระสังฆราช
ชาวโปแลนด 50 องค รวมแสวงบญุพรอมบรรดาพระสงฆ
ในหวัขอ “ซือ่สตัยตอพระเยซคูรสิตเจา  ซือ่สตัยตอชวีติสงฆ”

นอกจากการสวดทำวัตรค่ำพรอมกันเบ้ืองหนา
พระรูปแมพระฉวีดำ หรือ พระแมแหงเชสโตโชฟา
ภายในอารามจาสนา โกรา แลว ยังมีพิธีแหพระธาตุ
นกับญุยอหน มารีย เวยีนเนย องคอปุถมัภของพระสงฆ
โดยขบวนแหเริม่จากอาสนวหิาร และส้ินสุดทีอ่าราม

วนัภาวนาสากลเพ่ือ
กระแสเรยีก
โฮจิมนิห ซติี ้  เวยีดนาม (ยูแคน)  ครสิตชนคาทอลิก
ในอคัรสงัฆมณฑลโฮจิมนิหซติี ้ซึง่กำลังขาดแคลนพระสงฆ
ไดบรจิาคเงินชวยสนับสนุนการศกึษาของบรรดาสามเณร

เปนเครื่องหมายของการแสดง
ความเคารพตามวัฒนธรรมชาว
ทิเบต

คณุพอเหยาหัว จติตาภิบาล
คณะแสวงบุญ เลาใหเจาภาพฟงถึงวิถชีวีติประจำวันของ
ชุมชนคริสตชนคาทอลิกประมาณ 500 คน ในชุมชน
หยานจิงซ่ึงกอต้ังมานานกวา 150 ป มาแลว วา “ทกุวัน
ซิสเตอรอาวุโสจะนำสวดภาวนา และสอนความเชื่อ
คาทอลิกเบ้ืองตนภายในวัดที่มีเพียงแหงเดียว”

ผูแสวงบุญไดแวะเย่ียมชุมชนคริสตชนคาทอลิก
หลายแหง และสักการสถานแมพระอกี 2 แหง ชานเมือง
ไตหยวน  กอนกลบับาน

(ทิเบต เปนเขตปกครองตนเองที่แยกจากจีน ตั้งอยู
ทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย  กอน ค.ศ. 1950 มรีะบบ
การปกครองโดยคณะสงฆ มี องคดาไล ลามะ เปนผู
นำศาสนา  ทิเบตเปนประเทศท่ีอยูบนท่ีราบสูงท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก สูงราว 4877 เมตร จนไดรับฉายาวา หลังคาโลก
อากาศหนาวเย็น  เมอืงหลวงช่ือ ลาซา  พลเมืองกวาคร่ึงบวช
เปนพระ  มีสาเณริกามากท่ีสุดในโลก มีคัมภีรมากมาย
พลเมืองนับถือศาสนาอยางเครงครัดจนไดรับฉายาวา
“แดนแหงพระธรรม”  ประชากร 2,740,000 คน ในจำนวน
นี้ 92.8% เปนชาวทิเบต  6.1% เปนชาวฮั่น และอื่นๆ อีก
6.1%  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คลาย
ประเทศภูฏาน……บ.ก.)

วนัท่ี 25 เมษายน วนัภาวนาสากลเพือ่กระแสเรยีก
นางมารยี ธ ู เหงียต สตับุรษุวัด ธานห ดา บริจาคเงนิ
50,000 ดอง หรอืประมาณ 85 บาท สงเสรมิกระแสเรยีก
พระสงฆ กลาววา “กระแสเรยีกลดนอยลงเร่ือยๆ เพราะ
ปจจุบันคูสมรสมีบุตรเพียงหน่ึงหรือสองคน และ
อยากใหลกูๆ แตงงานเพ่ือดูแลตนเองในยามแกเฒา”

นาง เหงียต อายุ 30 ป  เปนสัตบุรุษหนึ่งใน
จำนวนพันคนที่มารวมพิธีภาวนาเพื่อกระแสเรียก
กอนมิสซา  เด็กๆ 38 คน สวมชุดนกับวชคณะตางๆ
ทีแ่พรธรรมในทองถิน่ ใหผรูวมพธิไีดชม

คุณพอแอนโทนี เดา วาน วนิห กลาววา “ปนี้วัด
ไดรับเงินบริจาค 19 ลานดอง หรอื 32,300 บาท เพือ่
เปนทนุการศกึษาของสามเณร และดแูลพระสงฆสงู
อายุที่เกษียณ”

พระคารดินัลจอหน บัปติสต ฟาม มินห มาน
แหงโฮจิมินห ซิตี้ กลาววา “ตั้งแตขาพเจาดำรง
ตำแหนงพระอัครสังฆราชใน ค.ศ. 1998 ไดบวช
พระสงฆ 127 องค แตปจจุบนัพระสงฆที่มรณภาพ
เกษียณ หรืออาพาตทำใหไมสามารถปฏิบตังิานไดมี
ถงึ 130 องค  พระสงฆจงึขาดแคลนอยางมาก  อยางไร
ก็ตาม มีสังฆานุกร 3 คน กำลังเตรียมตัวบวชเปน
พระสงฆในวันที ่11 มถินุายน ณ อาสนวหิารแมพระ”

(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมืองหลวงช่ือ
ฮานอย เมืองใหญทีส่ดุคือ โฮจิมนิหซติีใ้ชภาษาเวียดนาม
เปนภาษาราชการ และใชสกุลเงินดอง มีประชากร
86,116,559 คน…….สารานุกรมวิกิพีเดีย)
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ค.ศ. 2010
ในปนี้ พธิี “อาชีแอส” จดัตรงวันตามคมูือกำหนด

คือวันที่  25 มีนาคม “สมโภชการแจงสาร  เรื่อง
พระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย” (สมโภชแมพระ
รับสาร) อีกท้ังนับเปนกรณีพิเศษท่ีมวลสมาชิกพลมารี
ทกุคนในอคัรสังฆมณฑลฯ  ไดรวมฉลอง 125 ป แหง
ความเช่ือและการแพรธรรมของอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง โดยมีคณะพลมารีรวมงานดวย 57 ป
ใน 125 ป จึงถือเปนโอกาสอันสำคัญย่ิงท่ีจะไดขอบ-
พระคุณพระเจา เทิดพระเกียรติ ประกาศพระนาม
ดวยกิจการ จิตตารมณของคณะพลมารีทุกคน โดยถือ
กำเนิด “งานประกาศขาวดี-งานแพรธรรม” ตาม
คำอบรมยนืยง 4 ขอ เต็มความสามารถ ในระบบ ระเบยีบ
ปฏิบัติ “ภาวนาและทำงาน” รัก-รับใช อันเปนการ
รวมมือ รวมใจ ในทุกสภา 12 คเูรีย 110 เปรสิเดียม

มีการรายงานกิจการสรุปในรอบป อาทิ สภาคอ-
มีเซียมฯ ไดปฏิบัติหนาท่ีในรอบปที่ผานมา ในดาน
งานบริการจัดงาน งานพัฒนาคน พัฒนางาน ประสาน
สมัพันธงานแพรธรรม ใน 3 เขตปกครอง 12  คเูรีย 110
เปรสิเดียม รวมมือกันสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบวินยัและวตัถุประสงคของคณะ

งานเดนๆ 3 เรื่องใหญๆ ไดแก (1) งานพัฒนา
คุณภาพเจาหนาท่ีและสมาชิก โครงการใหบริการ-
สวัสดิการ ขาวสาร วาระประชุม จัดบริการเอกสาร
ประกาศตางๆ รวมถึงโครงการอบรมสัมมนาแบบ
ตอเน่ือง (2) งานแพรธรรม เชน งานนโยบาย งานส่ือ
งานพิเศษ ซึ่งมีนโยบายแพรธรรมออกอากาศรายการ
วทิย ุ(สถานวีทิยอุคัรสงัฆมณฑล) คลืน่ FM 104.50 MHz
ในรายการ “พลมารีสมัพันธ”  (3) งานประสานสัมพันธ
“ความเปนหน่ึงเดียว” ในอัครสังฆมณฑล ในทุกองคกร
ในปนีพ้เิศษ “ปพระสงฆ” มกีารรณรงคหากระแสเรียก
ทกุวดั โครงการชมุนมุเยาวชนคนดีของวัด

และเพื่อใหสอดคลองกับการฉลอง 125 ป แหง
ความเชือ่และการแพรธรรมของอัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง จะมกีารสวด “สวดบทกาเตนาพรอมหนากัน”
อญัเชิญแมพระใหโลกรวูา พระนางนัน้คอืใคร จะมีการ
แหแมพระ สวดลูกประคำ และพิธีมิสซาบูชาขอบ-
พระคุณ พรอมกันท้ังอัครสังฆมณฑลในเดือนตุลาคม
2010

อาชีแอส ทาแร (ตอจากหนา 20)

อกัแนส  ลกัษณา   กจิบำรงุ
ฆราวาสแพรธรรมวดันักบญุเปโตรถงึแกกรรม

นครปฐม  คุณพอสานิจ สถะวีระวงส อุปสังฆราช
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนประธานพิธีมิสซาปลงศพ
อกัแนส  ลกัษณา  กจิบำรงุ อาย ุ 55 ป เมือ่วนัที ่ 8 เมษายน
ค.ศ. 2010 ทีว่ัดนักบุญเปโตร สามพราน

อกัแนส  ลกัษณา  กจิบำรงุ  เกดิเม่ือวนัที ่  14  มถินุายน
ค.ศ. 1954  ที่ตำบลไมตรา  อำเภอบางไทร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   เปนบุตรคนท่ี  7  จากจำนวนพ่ีนอง
ทัง้หมด 8  คน  ของยอแซฟ  เส่ียวขลยุ   ซึง่เปนนายชางใหญ
ที่ควบคุมการกอสรางวัดพระคริสตประจักษ เกาะใหญ
เมือ่ 50 ปทีแ่ลว และเทเรซา ชา  แซอึง๊

อกัแนส ลกัษณา สมรสกบัโทมสั  ธงชัย   กจิบำรุง  มี
บตุร  5   คน

หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากโรงเรียนสามเสนพณิชยาการ กรงุเทพฯ อกัแนส  ลกัษณา
ไดเปนครูทีโ่รงเรยีนนักบุญเปโตร ตัง้แตปการศึกษา 1973-1977  เปนระยะเวลา  5  ป และไดลาออกจากการ
เปนครูเพื่อสมรสและดูแลครอบครัว

อกัแนส  ลกัษณา  ผศูรทัธาในพระวาจา และรักพระวาจาเปนชวีติ  มคีวามมงุมัน่ในการทำงานอภิบาล
และแพรธรรม ไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ไมเคยทอแท  และสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา  16 ปที่ผานมา กับการ
ตั้งกลุมผูอานพระคัมภีรเปนครั้งแรกในสมัยของคุณพอสนัด  วิจิตรวงศ   โดยมีอักแนส ลักษณา เปนผูนำ
กจิกรรมตางๆ ของวัดเกิดขึน้มากมายจากกลมุผอูานพระคัมภรี    เชน  การไปนำสัตบรุษุไปฟนฟจูติใจท่ีทาบอร
การแบงปนพระวาจาในหมบูาน  และท่ีสำคัญการเชิญชวนใหสตับรุษุเขามามีสวนรวมชวยเหลือในกิจกรรม
ตางๆ ของวัดมากข้ึน   และสดุทายงานคำสอนวันอาทติยสำหรบันกัเรยีนคาทอลกิทีเ่รยีนในโรงเรียนรัฐบาล
อกัแนส ลกัษณา ไดออกไปติดตามเด็กคาทอลิกในโรงเรียนตางๆ  พรอมกบัคณุพอทีว่ดั  ใหมาเรียนคำสอน
และมารวมมิสซาบูชาขอบพระคณุในวันอาทิตย  โดยทำหนาท่ีสอนคำสอนใหกับเด็กๆ  ดวย

อักแนส ลักษณา  เสียสละและทุมเทเวลาใหกับงานตางๆ ของวัด  แมบางคร้ังยากลำบาก เน่ืองจาก
ภาระหนาทีใ่นครอบครวัทีจ่ะตองทำ  แตอกัแนส ลกัษณา  กม็กัจะบอกกบัผรูวมงานเสมอวา “จะตองทำให
เรียบรอยกอนเพือ่จะไดไมบกพรอง”   อกัแนส ลกัษณา ผมูคีวามอดทน  ไมเคยปฏเิสธการรองขอใหชวยเหลอื
ในเร่ืองตางๆ จงึทำใหเปนทีร่กัของทุกๆ คน    การทำงานของอักแนส ลกัษณา  ไมไดอยเูฉพาะในหมบูาน
วดันกับญุเปโตรเทานัน้  แตยังขยายไปยังวดัในเขต 5   และในระดับสงัฆมณฑลดวย

วาระสดุทายของชวีติ   เมือ่เดือนพฤศจิกายน  ค.ศ. 2008 อกัแนส ลกัษณา มอีาการปวดทองอยางรนุแรง
เมื่อตรวจเช็ครางกายอยางละเอียด พบวา  เปนมะเร็งลำไสใหญในระยะสุดทาย   และไดรับการผาตัดอยาง
เรงดวน  หลงัจากการผาตัดแลว  อกัแนส ลกัษณา  เร่ิมแข็งแรงขึน้และมกีำลงัใจท่ีจะตอสกูบัโรคราย  ดวย
ความเชื่อและความวางใจในพระเจา  ยังคงออกไปทำงานชวยเหลือทางวัด    ออกไปแบงปนพระวาจาใน
หมูบาน และสอนคำสอนใหกับนักเรียนตามปกติเหมือนเชนเคย มาระยะ 5  เดือนหลังน้ี  โรคมะเร็ง
เริม่กำเรบิอกีคร้ัง ตองเขาออกโรงพยาบาลเปนประจำ อกัแนส ลกัษณา    บอกใหลกูๆ ฟงเสมอวา     “แลวแต
น้ำพระทัยของพระ  ถาพระจะยกแมไปหาพระองค แมเตรยีมตัวพรอมแลว”

อกัแนส  ลกัษณา  สิน้ใจอยางสงบ เมือ่วนัศุกรที ่ 30 เมษายน    เวลาประมาณเท่ียงคนืเศษ  รวมอายุได  55
ป 10 เดอืน   17 วนั

คณุครูกมลา สรุยิพงศประไพ รายงาน

อยาตัดสินเขาแลวพระเจาจะไมทรงตัดสินทาน อยากลาวโทษเขาแลวพระเจาจะไมทรงกลาวโทษ
ทาน จงใหอภัยเขาแลวพระเจาจะทรงใหอภัยทาน จงให แลวพระเจาจะทรงประทานแกทาน
ทานจะไดรับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแนนจนลน เพราะวาทานใชทะนานใดตวงใหเขาพระเจา
กจ็ะทรงใชทะนานน้ันตวงตอบแทนใหทานดวย (ลก 6:37-39)
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เสวนาเรือ่ง “ชวีติ : สงเสริมหรือทำลาย”
รายงานโดย  คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่สตรี อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

ตอนสอง

ในฐานะท่ีพระศาสนจักรเปนท้ังมารดาและอาจารย
ยอมสอนในหนทางท่ีดีที่สุดแกลูกเพื่อลูกๆ ทุกคนของ
พระศาสนจักรจะไดเดินในหนทาง ความจริง และชีวิต
อยางแทจรงิ การตัดสินใจดานจริยธรรม จงึตองละเอียดออน
ลกึซ้ึง และในบางคร้ัง บางกรณียากลำบาก ทีย่ากลำบาก
เพราะการตัดสินใจนั้นมาเก่ียวของกับชีวิตมนุษย ซึ่ง
หลายคร้ังอาจจะไมตรงกับกระแสแหงการบิดเบือนไป
จากความเปนจริงของโลกปจจุบันท่ีมักจะแกปญหา

เฉพาะหนาโดยไมคำนึงถึงผลลัพธหรือผลเสีย “ที่ไดตามมา ที่กำลังตาม และท่ี
จะตามมา” ในอนาคต   จำเปนท่ีจะยอมจำนนกบัความตองการอนัไมมวีนัส้ินสุด
และบางครัง้พยายามหาเหตุผลท่ีไมตรงประเดน็มาสนับสนุน เชน การท่ีเยาวชน
ตั้งทองวัยเรียนเปนเพราะไมรูจักการคุมกำเนิด (มิใชเพราะไมรักนวลสงวนตัว
และศีลธรรมในเร่ืองเพศของเยาวชนเส่ือมไป) เพราะฉะน้ัน เราตองสอนให
เยาวชนรูจักวิธีการคุมกำเนิด (ไมสอนเรื่องคุณคาศักดิ์ศรีและสงเสริมศีลธรรม
อกีตอไป) หรือในกรณีทีอ่างสถติ ิอางเหตุผลตางๆ นานา อางหลกัวิชาการมากมาย
เพื่อใหเกิดมีการทำแทงอยางเสรี หรือใหสิทธิแกสตรีจะทำแทงหรือไม (pro-
choice) เราไมคดิเถียงในเรือ่งเหลาน้ี แตเรารตูระหนักอยางดีวา ไมวาเหตผุลอะไร
หรอืหลกัการอะไร หรอืขออางอะไร  ไมวาอะไรก็ตาม การทำแทงก็คอื การฆาคน
นัน่เอง และเปนการฆาคนท่ีบรสิทุธิด์วย และเรากร็ตูระหนักอยางดีวา ชวีติมนุษย
เปนคณุคา เปนศักดิศ์รียอมอยเูหนอืกวาขออาง เหตผุล และหลกัการใดๆ ทีน่ำมา
กลาวทัง้ส้ิน

ตอนบาย เปนชวงเวลาของการซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องตางๆ ที่
ประชุมมักจะพูดคุยกันเร่ืองหากทำแลว “บาปหรือไมบาป” ในท่ีสุด ทุกคน
ตางคนพบ หากเราเคารพมโนธรรม ฟงเสยีงมโนธรรม พจิารณามโนธรรมของเรา
แลว มโนธรรมจะชวยเตอืนสตเิราในสิง่ทีก่ำลงักระทำ  สิง่สำคญั คอื ตองพยายาม
ทีจ่ะหลอหลอม ขดัเกลามโนธรรมใหใสสะอาดเพ่ือมองเห็นไดวาอะไรดี อะไรชัว่
ไดชดัเจน เคร่ืองมือท่ีจะมาหลอหลอม ขดัเกลามโนธรรมใหใสสะอาดอยเูสมอน้ัน
มีมากมาย เชน การสวดภาวนา ศีลศักด์ิสิทธ์ิ พิธีกรรม การเขาเงียบฟนฟูจิตใจ
พระคมัภรี  การพิจารณามโนธรรมและอ่ืนๆ

สิง่ท่ียงัหลงเหลืออยหูลงัการสัมมนาคือความเขาใจชดัเจนมากข้ึนวา แมพระ
จะประทานสติปญญาใหมนุษยคิดหาชองทางทางวิทยาศาสตรใหทันสมัย
จนสามารถเขามาแทรกแซงโดยกระทำการใดๆ เ ก่ียวกับชีวิตก็ตาม แต
วทิยาศาสตรกไ็มใชเครือ่งมือสดุทายทีจ่ะมาตอบสนองในทุกมติขิองชีวติมนษุยได
มนุษยยังคงตองเคารพธรรมชาติ  เคารพความเปนจริงของชีวิต ผูรูทั้งหลาย
ตองไมลืมวา ชีวิตมนุษยเปนธรรมล้ำลึก มีทั้งท่ีเห็นไดและเห็นไมได เปนท้ัง
“อยางมนุษยและอยางพระเจา” ในคนๆ หนึง่ เราอาจจะเขาถงึสวนทีเ่หน็ได สมัผสั
ไดดวยเหตุผลและความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร แตมิใชวาเหตุผลและ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรจะสามารถเขาถึงทุกอยางของคนๆ หนึ่ง
ในฐานะท่ีเปน “อยางมนษุยและอยางพระเจา” ได

ถอืโอกาสนี ้ขอขอบคณุคณะซสิเตอรจากโรงเรยีนอสัสัมชัญศึกษา กรงุเทพฯ
ทีไ่ดเอ้ือเฟอสถานท่ี อาหาร และส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ขอพระอวยพรมา
ยงัทานผมูนี้ำใจดี

โดย เงาเทียน

สวัสดีครับพ่ีนอง เพ่ือนเยาวชน
ทีร่กัทกุทาน ชวงปลายเดือนพฤษภาคม
ทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
ได จั ด สัมมนาจิตตาภิ บ าลและ
ที มผู ป ร ะส านง าน เ ย าวชนขึ้ น

ระหวางวันจันทรที่ 24 - วันศุกรที่ 28 พฤษภาคม ที่ยุวลัยเซนตหลุยสแมรี่
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยไดกำหนดทิศทางและหัวขอการอบรมเยาวชนในป
2010 รวมกัน คือ “เยาวชน แบงปนพระวาจา เจริญชีวิตศีลมหาสนิท” ภายใต
พระวาจา “พระอาจารยผูทรงความดี ขาพเจาตองทำอะไรเพ่ือจะไดชีวิต
นิรันดร” (มก 10:17) และเพ่ือใหทิศทางงานอภิบาลเยาวชนป ค.ศ. 2010 เปนไป
อยางมปีระสทิธผิล ในการสมัมนาครัง้นี ้จงึเนนเนือ้หาเกีย่วกับพระวาจาและศีล
มหาสนทิ และนำประเดน็สำคัญๆ มาไตรตรองและหาแนวทางปฏิบตัริวมกัน โดย
ใชเวทขีองการสัมมนานี ้ในการศึกษาเนือ้หาเกีย่วกบัพระวาจาและศลีมหาสนิท ผาน
ทางเอกสารของพระศาสนจักร และศึกษาโดยสวนตัวผานทางการรำพึงภาวนา
ชิดสนิทกับพระวาจาและศีลมหาสนิท รวมท้ังรวมกันศึกษาสาสนจาก
พระสนัตะปาปาถึงเยาวชนโลกประจำป ค.ศ. 2010 ภายใตพระวาจา “พระอาจารย
ผทูรงความดี ขาพเจาตองทำอะไรเพ่ือจะไดชวีตินรินัดร” (มก 10:17)  นอกจากนัน้
ยังเปนการสรางเสริม แบงปน แลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานเยาวชน
เสริมสรางกำลังใจ มติรภาพความเปนหนึง่เดียวระหวางผทูีท่ำงานเยาวชนดวยกนั
ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือพวกเราทุกคน ฟงพระวาจา รับพระวาจาและ
ศลีมหาสนิท เขามาในชีวติ และพรอมทีจ่ะเปลีย่นตวัเราใหคลายกบัองคพระคริสตเจา
มากย่ิงขึน้

อีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางแผนกจะจัดขึ้นคือ  โครงการอบรม
ผนูำเยาวชนในระดบัทีมประสานงาน (Training for Trainer) จะจัดข้ึนระหวาง
วนัอังคารที ่1 - วนัศุกรที ่4 มถินุายน 2010 ที ่บานซาวโีอ อ.สามพราน จ.นครปฐม

โครงการนี้เปนโครงการใหมซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากการประชุมสมัชชา
สมยัสามญัครัง้ที ่32 ป 2008 คณะกรรมการอำนวยการฯ มมีตเิหน็ชอบสนบัสนนุ
ใหมีการจัดอบรมผูนำเยาวชนในระดับทีมประสานงาน หลังจากไดมีการศึกษา
ความเปนไปไดในการจดัอบรมหลกัสตูรน้ีขึน้ คุณพอวชัศลิป กฤษเจรญิ ทีป่รึกษา
แผนกเยาวชน ไดนำเสนอกระบวนการอบรมในแนวทางของ Alpha Course
ซึ่งการฝกอบรมผูนำเยาวชนดวยหลักสูตรน้ีประกอบดวย

 การทำความเขาใจจุดประสงคของการประกาศขาวดีกบัเยาวชน - ขอมลู
เบือ้งตน - ยทุธวธิ ี- การวางแผนและการเตรียมงาน

 ทกัษะการทำงานกบัเยาวชน - การภาวนา - การต้ังทมีงาน - การนำกลมุ
 เน้ือหาสำหรับการอบรมเยาวชนเพื่อใหเปนคริสตชนท่ีเขมแข็งและการ

เปนผูประกาศขาวดีตอไป
 การฝกอบรมจะประกอบดวย ภาคหลักการ - การฝกปฏบิตั ิโดยมีเอกสาร

ประกอบชัดเจน
 นำการฝกอบรมโดยวิทยากรท่ีไดปฏิบัติจริงมาแลวท่ีประเทศมาเลเซีย

และพวกเขาตองการท่ีจะนำพระพรของพระเจามาแบงปนใหกับบรรดาเยาวชน
ไทย

การอบรมในครั้งนี้ เรามุงหวังเพื่อใหผูนำเยาวชนที่มีบทบาทประสานงาน
มีทักษะและความชำนาญในการดำเนินงานพันธกิจเยาวชน สามารถชวยเหลือ
งานเยาวชน ใหกับวัด - สังฆมณฑลและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพตรงกับ
แนวทางของพระศาสนจักรอยางแทจริง

ขอคำภาวนาสำหรับ ทั้งสองโครงการนี้เปนพิเศษนะครับ ขอพระพรของ
พระเจาอยูกับพวกเราผูทำงานเยาวชนทุกคน เพ่ือจะไดเกิดผลตอผูเขารวม
โครงการอยางแทจริง จะไดเปนเครื่องมือท่ีสามารถทำงานของพระเจาไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึนครับ....ฉบับนี้คงฝากไวแคนี้นะครับ แลวพบกันใหม
....สวัสดคีรบั

นนทเพ็ชร
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ÀπÕßÀ‘π Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  30

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å  ≈“¥æ√â“« 124 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

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

«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕªï∑’Ë 140

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥·≈–ªî¥ªïæ√– ß¶å¢Õß —ß¶¡≥±≈ «—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.

«—¥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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬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

 —°°“√ ∂“π (À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡° ) ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡∑‘¥‡°’¬√µ‘π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

™ÿ¡¿“  §Ÿ√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

À¡“¬‡Àµÿ : ¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ß¥«ß«‘≠≠“≥ºŸâ≈à«ß≈—∫

À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡°  «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

19.00 π. (‡√‘Ë¡ «¥‚≈°„À¡à ‡«≈“ 18.30 π.)

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ª√–¬ÿ∑∏   »√’‡®√‘≠ ‡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)

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

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

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å «—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ∑’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¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªïæ√– ß¶å ‚Õ°“ ©≈Õß∫â“π‡≥√

æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’  «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π

2010 ‡«≈“ 10.30 π.  ∑’Ë«—¥ª√–®”∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬

✟   —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

¥Õπ¡¥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’

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π («—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 10 - «—π‡ “√å∑’Ë 12

¡‘∂ÿπ“¬π µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥ ‡«≈“ 19.30 π.)

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ«—™√– æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√.

08-1943-7963)

«—¥·¡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¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����¢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)

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√

http://twitter.com/udomsarnnews
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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√–∑—∫„®

„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 ®“°¿“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
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ฤดรูอนๆ หนาวๆ

  
บุก แบบไมใชความรุนแรง แตบุกไปสรางแรงบันดาลใจ

มีโนตส้ันๆ ติดไวที่ฟงแกบาป (สงสัยวาเกรงจะ
ไมถึง) ในโนตเขียนขอความส้ันแตอานแลว
แอบประทบัใจ (ยาว) “สตับุรษุฝากขอความถงึคุณพอ
สี่แยกคลองเตย มีปญหาการชุมนุม ถาเปนไปได
ขอใหคณุพอคางทีน่ีก่อนคะ”

ชวงเดือนพฤษภาคม ปฏิทินประเทศไทยบอกวา
ฤดฝูน มฝีนตกใหพอใจชืน้ อยางนอยก็จะไดมอีากาศ
เย็นข้ึนบาง ทามกลางความรอนแบบบาเลือดขององศา
โดยรอบ อุณหภูมิทางการเมืองหาลดปริมาณลงไม
ไดเห็นขอมูลกิจกรรมอนัหน่ึง มคีำเตะตา “ฤดูรอนๆ
หนาวๆ” ผมวาอากาศเมอืงไทย และโมงยามน้ี เราคนไทยอาจจะกำลังอยใูนฤดูนี้
แหละครับ “ฤดูรอนๆ หนาวๆ”

ไมวาอะไรจะเกิดข้ึนเล็กใหญ ยอมสงผลกระทบตอกัน มากบางนอยบาง
สุดแลวแตวาใครจะทำอะไรและใครจะไดอะไร แถววัดท่ีผมรวมงานอภิบาล
มีพื้นท่ีวาง ถูกถมดิน ผานมาหลายอาทิตยแลว จนอาทิตยลาสุดเริ่มมีโตะจัดต้ัง
วางเรียบรอย คณุพอเจาวดัประกาศจนเราตองรอง “ออ” เขากำลงัจะทำตลาดนดั
ไดยนิมาวาบางอาทิตย แตบางขอมลูบอกวาทุกวนั

ตลาดนดัดีไหม ไปถามเด็กๆ เดก็ๆ ตอบวา ดสีดุๆ จะไดมทีีซ่ือ้ของ ไมตอง
ถามเจาของท่ี ไมตองถามผขูาย เมด็เงนิคงหมุนเวยีน ไดประกอบสัมมาอาชีพ แต
ทำอยางไรไดสำหรบัวดั การเดินทางคงลำบากข้ึนไปอีก รถคงติด คนเราถาอะไร
ไมกระทบกับตัวเอง บางทีกไ็มเห็นความนาสนใจ ทัง้ๆ ทีไ่มมเีหตุการณใดในโลก
ทีเ่กิดข้ึนแลวจะไมสงผลกระทบกับใครสักคนหน่ึง

เหตุการณการเสด็จสูสวรรคของพระเยซูเจา สงผลระส่ำระสายในชีวิต
เปนตนอคัรสาวก เหมือนพระองคทิง้พวกเขาไปแลว ขาดท่ีพึง่ ขาดผนูำ ทัง้ๆ ที่
ดูเหมือนวาไดมอบหมายแตงต้ังกันไวแลว ชวงเวลาแบบน้ีพิสูจนกึ๋นกันเห็นๆ
และในทีส่ดุจนมาถึง พฤษภา ป 2010 ชดัเจนวา พระองคเลือกอคัรสาวกไมผดิ
และท่ีสำคัญไปกวาน้ันก็คือ พระองคไมไดทอดท้ิงเรา พระองคตรัสคำท่ี
เปนสจัธรรมทีส่ดุ “เราจะอยกูบัทานเสมอไปจนส้ินพภิพ”

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากท่ีเจอการกอการราย ภาวะลมสลาย
ทางเศรษฐกิจ การนำประเทศเขาสสูนามรบ หรอืแมกระทัง่บทพสิจูนของการเลือก
ประธานาธิบดีดวยคะแนนถลมทลายจากการชูนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลง

มีเด็กกลุมหนึ่งทำกิจกรรมนารัก หลังเลิกเรียน พวกเขาเลือกสวมชุดฮีโร
(ไมวาจะเปนตัวใดก็ตาม ในภาพยนตร เชน ซูเปอรแมน แบทแมน ฯลฯ...
ผเูขยีน)  เพ่ือไปชวยเหลอืคนจรตามทองถนนของอเมรกิา นาสนใจตอไปอกี
ตรงทีว่า ตำรวจเริม่มองคนกลมุน้ีแปลกๆ มนัผดิกฎหมาย สำหรบัพอแมพีน่อง
ของเขาก็เชนกนั เขาคิดวาไอพวกน้ีมนัคงบาไปแลว แฟนหรอืคนรัก บางคน
รับไมไดในความเพ้ียน แตในส่ิงเลวรายยอมมีสิ่งดี ดวยเจตนาแนวแน
“บานเมอืงยามวิกฤตแิละทนทุกข...ตองการท่ีพึง่พิง”

ในหนาหนงัสอืพมิพอดุมสารผมเองพยายามหลีกเลีย่งเรือ่งราวทีจ่ะคาบ
เก่ียวกบัการเมอืงมาตลอด แตสิง่ท่ีสือ่ของพระศาสนจักรไมควรขามไปเลย คอื
เร่ืองของความดีงาม ความจริงและความรัก เร่ืองของสันติสขุ การคนืดี และ
ใหอภยั

ในทามกลางสังคมท่ีแตกแยกและดูเหมือนวาขาดท่ีพึง่ ศาสนาตองชวย
เยยีวยาและแสดงตนเปนทีพ่ึง่ใหได ในขณะเดียวกันพวกเราคริสตชนทุกคน
คงตองเลนบทบาทน้ีดวยเชนเดยีวกนั เม่ือเราสลัดสีเส้ือออก ทีเ่หลอืก็คอืคนไทย
แมเด็ดดอกไมจะสะเทอืนไปถงึดวงดาว แมเราจะตองอยใูนฤดรูอนๆ หนาวๆ
แตมือที่ประสานกันเพ่ือฝาวิกฤตินี้ไปใหได ไมใชมือของบางคนแตตอง
เปนมือของทกุคนท่ีประสานกัน ยงัจำกันไดใชไหมครบัวาพระเยซูเจาพูดอะไร
กบัอคัรสาวกในวันนัน้ “เราจะอยกูบัทานเสมอไป...”  เราจะอยเูพ่ือกนัและกนั
เราจะอยเูพ่ือประคับประคองประเทศชาติของเราใหคนืสคูวามรักและไมตรี
เปนย้ิมสยาม ไมวาหวงยามใดก็ตาม

บรรณาธิการบริหาร

อยาตกใจถามีใครจะใชคำวา “บกุ”  เขาไมเก่ียวกับการเมือง แตเขาคือนักเขียนท่ีชือ่วา “นิว้กลม”
นิว้กลม ฟงๆ ดเูปนนามปากกาท่ีแปลกๆ แตเขียนหนงัสือไดนาอานชะมัด อายุไมมากเทาไหรแตมตีัวหนงัสือ

รวมเปนเลมเพยีบ ผมอยากแนะนำเลมนี ้“บกุคนสำคญั”
“บคุคลทีม่หีนังสือชีวประวตัมิกัจะมีชวีติท่ีนาอาน นาสนใจ และคนเหลาน้ันมักจะใชชวีติ ชวีติท่ีถกูใชมกัจะนาสนใจ

และเขมขน สำหรับบางบุคคล-ชวีติของเขาเปนชวีติท่ีเราอยากมบีาง และมีอยสูิง่หน่ึงซึง่บคุคลเหลานัน้ไมตัง้ใจ แตพวกเขา
มกัจะสรางใหเกิดข้ึนกับเราเสมอ นัน่คือ แรงบันดาลใจ...”  คำโปรยบนปกหลงัของหนังสือเลมน้ี การเลือกบุคคลสำคัญของ
นิว้กลมเนนการเปนบุคคลสำคัญสำหรับแรงบันดาลใจครบั

เปนอีกเลมหนึง่ท่ีนาสนใจ สนนราคาตกอยทูี ่220 บาท จดัอยใูนหมวดสารคดี พมิพคร้ังท่ี 2 แลว โดยสำนักพมิพ
มติชน คงหาไดไมยาก มีเวลาก็ลองไปบุกดู เปนหนังสือประวัติบุคคลท่ีอานงาย ใชภาษาสนุก ภาพประกอบสวยงาม
อกีตางหาก
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çIn One Accordé ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 10 ‡¡…“¬π 2010 ∑’Ë§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π

ç©≈Õßæ√–‡¡µµ“é «—¥„πÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ®—¥©≈Õßæ√–‡¡µµ“

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2010

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π

§ÿ≥æàÕ ÿ√æ—π∏å ¥“«æ‘‡»…

‡ªìπª√–∏“π

«— ¥·¡àæ√–ª√–®— °…å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·°

§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√-

§√√¿å ‡ªìπª√–∏“π

«— ¥∏√√¡“ πåπ— °∫ÿ≠

‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡ √‘¡ ‡π◊ËÕßæ≈’

‡ªìπª√–∏“π

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢

 ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101 §ÿ≥æàÕ

æ®π“√∂ π‘√¡≈∑‘π«ß»å

‡ªìπª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π

§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå

‡ªìπª√–∏“π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 22 ª√–®”«—π∑’Ë 30 æƒ…¿“§¡ - 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010Àπâ“ 20

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

ç‡©≈‘¡©≈Õßé  æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å  ®√— »√’  ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß´‘ ‡µÕ√å ÿπ∑√’  ‰™¬ ¡∫Ÿ√≥å

√«¡∑—Èß©≈Õß°“√ªØ‘≠“≥µπ§√∫ 50 ªï ·≈– 60 ªï ¢Õß´‘ ‡µÕ√å§≥–√—°°“ß‡¢π

·Ààß®—π∑∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡…“¬π 2010 ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

ç™◊Ëπ™¡¬‘π¥’é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24

‡¡…“¬π 2010  §≥–¿§‘π’ºŸâ√—∫„™â

¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–·¡à¡“√’¬å

®—¥©≈Õß 25 ªï·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ

‡ªìππ—°∫«™¢Õß´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“

π‘µ¬“ ‚® √√§åπÿ π∏‘Ï ·≈–

´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“ ∏‘¥“‡æÁ≠ ®√— »√’

‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ √à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

æ√– —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ æ√âÕ¡¥â«¬æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈–

 —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“° √à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ ∑’ËÕ“√“¡§≥–ºŸâ√—∫„™âœ ‚√ß‡√’¬ππ“√’

«‘∑¬“ Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’

∫«™æ√– ß¶å‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶“πÿ°√ ‘√‘™—¬

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬

æ‘∏’∫«™‡ªìπæ√– ß¶å

¢Õß —ß¶“πÿ°√ ‡µ‡øπ

 ‘√‘™—¬ ∫ÿÀß“ «√√§å ·≈–

 —ß¶“πÿ°√‚∑¡—  À‘√—≠

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8) —ß¶“πÿ°√À‘√—≠

µÕπ∑’Ë 61

À¡“¬‡Àµÿ

·Ààß¡ÿàß¡—Ëπ

√Ÿªæ√–≈—°…≥–

∑’Ë‡√“‰¡à§ÿâπ™‘π ß“π

¥’‰´πåÀ≈“°À≈“¬

„π»‘≈ª»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·µà

‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß§«“¡§‘¥ ‘

¬‘Ëß„À≠à°«à“

¡ Õ ß ‡ º‘ π Ê

‡À¡◊Õπ√Ÿªæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“

°≈—∫§◊π™’æ ·µà¥Ÿ‰ª

Õ’°∑’  ‡À¡◊Õπ®–

‡ ¥Á® Ÿà «√√§å ‡¡◊ËÕ

¡“Õà“π∑’Ë∞“π√Õß®÷ßæ∫«à“ πà“®–‡ªìπ®‘πµπ“°“√¢Õß»‘≈ªîπ∑’Ë°”≈—ß®–∫Õ°°—∫

‡√“∂÷ß°“√°”‡π‘¥¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ °—∫µ—«Õ—°…√¿“…“≈–µ‘π·ª≈‰¥â„®§«“¡«à“

çæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ºŸâ°”‡π‘¥®“°À≠‘ßæ√À¡®“√’∑’Ë™◊ËÕ¡“√’¬åé ‡ªìπ¿“æ°“√°”‡π‘¥

∑’Ë‰¡à„™à¿“æ∑“√°„π√“ßÀ≠â“·µà‡ªìπ¿“æ°“√°”‡π‘¥‡À¡◊Õπ°—∫°“√‡ ¥Á®

°≈—∫ Ÿà «√√§å

≥ À¡“¬À¡ÿ¥µ—Èßµâπ·Ààß°“√ª√– Ÿµ‘¢Õßæ√–Õß§å∫π‚≈°π’È °—∫®ÿ¥À¡“¬

ª≈“¬∑“ß∑’Ëæ√–Õß§åæ“‡√“¡“¬—ß‡¢µ·¥π¢Õß™’«‘µπ‘√—π¥√å ‡ªìπ¡“µ√∞“π¢Õß

∑ÿ°™’«‘µ  ÿ¥·≈â«·µà«à“‡√“®–„Àâ°”‡π‘¥·√°·Ààß°“√‡¢â“ Ÿà°“√‡ªìπª√–™“°√

¢Õßæ√–‡®â“„π«—π√—∫»’≈≈â“ß∫“ª °—∫«—π ÿ¥∑â“¬∑’Ë®–§◊π°≈—∫‰ª¬—ß°“√‡ªìπ

ª√–™“°√„π∫â“π·∑âπ‘√—π¥√å‡¡◊Õß «√√§å„π«—π∑’Ë‡√“Õ”≈“®“°‚≈°π’È‰ª ‡ªìπ

©“°‡À¡◊ÕπÀ√◊Õµà“ß ‡ªìπ‡ âπ∑“ß∑’Ë‡ÀÁπ®ÿ¥À¡“¬µ—Èß·µà¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà·≈â«

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ  : º¡æ¬“¬“¡À“«à“¿“æπ’È∂à“¬∑’Ë«—¥‰Àπ °àÕπ∑’Ë®–π”¡“≈ß

„π§Õ≈—¡πåπ’È ·µà™à“ß¬“°‡¬Áπ‡À≈◊Õ‡°‘π ¡—π‡ªìπ®ÿ¥‡≈Á°Ê ∑’Ë‡√“µ“¡°≈—∫‰ª‰¡à∂÷ß

·µà≈—°…≥–∑’ËÀ“¬“°¢Õßß“π»‘≈ª–·∫∫π’È„πª√–‡∑»‰∑¬ °≈—∫„Àâ§ÿ≥§à“

‡ªìπæ‘‡»…‡¡◊ËÕ¬âÕπ°≈—∫¡“¥Ÿ À≈—ß«—π ¡‚¿™æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á® Ÿà «√√§å

Õ“™’·Õ   Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√àœ
 °≈π§√ ●  §≥–æ≈¡“√’ ∑à“·√à ®—¥æ‘∏’ çÕ“™’·Õ é æ√âÕ¡©≈Õß 125 ªï ·Ààß

°“√·æ√à∏√√¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß  ∑à“¡°≈“ßæ√– ß¶å π—°∫«™

™“¬-À≠‘ß  ¡“™‘°

æ≈¡“√’  ¡“™‘°

 π—∫ πÿπ ·≈– —µ-

∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“° ∑’Ë

Õ “  π«‘ À “ √ Õ— § √ -

‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  25 ¡’π“§¡
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