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คำประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

เรื่อง
แผนอภบิาล คริสตศกัราช 2010-2015

ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยไดมสีวนรวมฉลองป “ปตมิหาการุญ ค.ศ. 2000” พรอมกับมี “ทศิทางงานอภิบาล” สำหรบั 10 ปทีผ่านมา บดัน้ี

เพื่อสานตอทิศทางงานอภิบาลดังกลาว และโดยการทรงนำของพระจิตเจา สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดรวมกันจัดเตรียม “แผนอภิบาล
ครสิตศักราช 2010” ซึง่จะเปนแมบทพันธกิจการอภบิาลและการประกาศขาวดีของเราในชวง 5 ปจากน้ีไป

ความมุงหวังของแผนอภิบาลฉบับน้ี มิใชเปนการเริ่มทุกส่ิงใหม แตเปนการเสริมตอพันธกิจตามแผน “ทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000” โดยยังคงยึด
วิสัยทัศน “ประชากรของพระเจา รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจา” และหลักการเดิมที่เนนการมีสวนรวม
ของทกุคนในการสรางชมุชนใหเขมแขง็และดำเนนิชวีติแบบองครวม

หลังจากไดไตรตรองส่ิงทาทายและความจำเปนเรงดวนตางๆ ของสังคมในปจจุบัน จึงไดสรุปประเด็นหลักของแผนอภิบาลไววา “อภิบาลชุมชน
ศษิยพระคริสต รวมพนัธกจิแบงปนขาวดี” โดยมงุการเสรมิสรางและพฒันาชมุชนวดัใหเปนชมุชนแหงความเช่ือทีม่ชีวีติชวีา เปนชมุชนศษิยพระครสิตเจา
อยางแทจริง โดยเจรญิชีวติตามบัญญัตริกัของพระองค สามารถเปนประจกัษพยาน ประกาศและแบงปนขาวดีใหกบัเพ่ือนพ่ีนองรวมชุมชนเดยีวกันไดอยาง
แทจรงิ

แผนอภบิาลน้ีจงึใหความสำคัญดานการสรางชมุชนวดัทีป่ระกอบดวยชมุชนครสิตชนยอยๆ เปนฐาน หรอืท่ีนยิมเรยีกกนัวา “ชมุชนครสิตชนพืน้ฐาน”
(Basic Ecclesial Communities) เพราะชมุชนเหลานีเ้ปนเคร่ืองหมายของการมชีวีติชวีาของชมุชนวัด เปนสงัคมใหมทีม่รีากฐานบนวัฒนธรรมแหงความรกั
และเปนเครือ่งมือทีด่ใีนการอภบิาลและการเผยแผธรรม (เทียบ RM 51)

วธิกีารหลกัและเคร่ืองมือสำคญัในการสรางและพฒันาชุมชนวัด คอื “วถิชีมุชนวัด” (A New Way of being Church) ตามท่ีสหพนัธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชยีไดสนบัสนุนมาตลอด 2 ทศวรรษ และปรากฏผลดีในหลายประเทศในเอเชยีมาแลว  “วถิชีมุชนวัด” เนนการเจริญชวีติทัง้สวนบุคคลและสวนรวม
ของบรรดาศิษยพระครสิต โดยเริม่จากการ “ฟงพระวาจาของพระเจาและปฏบิตัติาม” (ลก 8:21) และสรางความพรอมในการมสีวนรวมปฏบิตัพินัธกจิตางๆ
ของพระศาสนจกัร อนัไดแกการอภบิาล การประกาศขาวด ีการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก ศาสนสัมพนัธและการรับใชสงัคม  จงึจำเปนทีจ่ะตองรวมมอืกนั
ทำให “วถิชีมุชนวัด” เปนจริงมากขึน้ตามลำดับในทุกทองท่ี

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมในพันธกิจตามระบุในแผนอภิบาลจาก
คริสตชนไทยทุกคน ไมวาจะเปนศาสนบริกร ผูอภิบาล ผูรวมงานอภิบาล บรรดานักบวช สภาภิบาลวัด ผูนำชุมชน ตลอดจนคริสตชนฆราวาสทุกทาน
เปนอยางดี

ในโอกาสสมโภชพระนางมารียรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ผเูปนองคอปุถมัภของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย สภาพระสังฆราชฯ มคีวามยินดี
ที่จะประกาศ “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010” ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ใหบรรดาพี่นองคริสตชนทราบโดยท่ัวกัน โดยมีกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการ 5 ป นบัจากวันประกาศน้ี จนถงึป ค.ศ. 2015

ขอพระแมมารีย มารดาพระศาสนจักร ไดเดินเคียงขางและนำมวลคริสตชนไทยในการตอบรับเสียงเรียกรองขององคพระเยซูคริสตเจาท่ีวา
“จงไปสัง่สอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19)

อำนวยพรมายงัพ่ีนองทุกทาน
ใหไว ณ กรงุเทพมหานคร
วนัท่ี 15 สงิหาคม คริสตศกัราช 2010
วนัสมโภชพระนางมารยีรบัเกียรติยกข้ึนสวรรค

(พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนรินัดร) (พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ)
     ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย         เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

และอยูกับผูอื่นอยางมีสันติ การทำงานเปนบาเปนหลังโดยไมเหลียวมามองสุขภาพ
หรือตัวเอง ฟงดูตอนตน ๆ  อาจจะด ีแตพอไดพนิจิพิเคราะหเราจะรวูา หนทางแหงปรีชา
ญาณ คอืคนท่ีรเูทาทนัจงัหวะและการเคลือ่นผานของชวีติมากกวา เราไมมสีทิธิว์จิารณ
วถิปีฏบิตัขิองใครหรอกครับ แตผมกำลังจะบอกวา การหาเวลาสำหรบัสูบฉีดกลามเน้ือ
หวัใจ ใหเขมแข็ง ถาเรามีเวลาเราควรจดั และทำใหกบักอนหัวใจของเรา

ผมน่ังทานขาวริมชายหาด อาหารรสชาดดี บทสนทนาก็ออกรส ยงัไมทนักลับดี
มหีญิงมีอายุทานหน่ึง พรอมกับคุณลุงวัยเกษีรณมาทักพวกเรา ดวยคำถาม “เปนคริสต
หรือเปลา?” ผมหันไปตามเสียงนั้น อีกแลวไปไหนมีคนจำไดตลอด พยายามนึกวา
คนของประชาชนก็อยางน้ี แตด ูๆ  ไปแลว ผมนกึไมออกเลยวา คณุลุงและคุณปาคนูัน้

เปนสตับรุษุวดัไหน
“เปนคาทอลิกครับ” ผมชิงตอบกอนใคร เราถามไถเร่ืองวัดท่ีเขา การเปนลูกวัด

ที่ไหน แตพอคุณลุงและคุณปาคูนั้นแนะนำตัวเองบาง เขาบอกพวกเราวา “เปน
ครสิเตียนคะ เขาโบสถแหงหนึง่ทีอ่ยใูนหมบูานท่ีกรงุเทพฯ” ผมสงสยัตอไปวา มอีะไร
ทีท่ำใหเขารวูาเราเปนครสิต ถาไมใชจดจำกันไดจากการเคยพบเห็นกนัในท่ีตาง ๆ

ดูเหมือนวาคุณปาพยายามพูดคุยกับเรา ในขณะที่คุณลุงอาจจะไมคอยอยาก
รบกวนความเปนสวนตัวของคณะที่มาดวยกัน คุณปาจากไปพรอมคำสงทายวา
“นบัถือพระเยซเูหมอืนกนั พบกนัก็มคีวามสุขดีนะ ขอพระอวยพรคะ” ผมเองไมปลอย
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ตอนท่ี 84

“ใครมหีกูฟ็งเอาเถดิ”

“อ    ยาศึกษาพระคัมภีร เพื่อจะเอาความรู
พระคัมภีรมาประดับชีวิตเหมือนใบปริญญา ที่ผูคน
เอามาเพิ่มข้ันเงินเดือน หรือเอาไวขูเตือนใหลูกนอง
เกรง แตจงเรียนพระคัมภีร เพื่อจะไดรูวา พระเปนเจา
ทรงตองการใหเราทำอะไรในชีวิต”

“ที่เรามาเรียนพระคัมภีร ก็เพราะมีศัพทบางคำ
วลีบางตอน คำพูดบางประโยคท่ีอานแลวไมเขาใจ
มันทำใหอานพระคัมภีรไมรูเร่ืองแลวเบ่ือ เราอยากฝา
กำแพงความเบ่ือ ไมรูเรื่องน้ีไปสูการอานอยางเขาใจ
และสนุกสนาน อันมีหนทางเบ้ืองหลังกำแพงแหง
ความรู เหลาน้ัน ทอดยาวนำไปสูความสุขในองค
พระผูเปนเจา”

เม่ือพระเยซเูจาทรงเร่ิมเทศนาส่ังสอนน้ัน พระองค
ทรงประกาศวา “พระอาณาจกัรของพระเจาอยใูกลแลว
จงกลบัใจและเชือ่ขาวดเีถิด” (มก 1:15) แมเมือ่ทรงเลอืก
อคัรสาวกสบิสองคนแลว พระองคทรงสงออกไปแพรธรรม
และทรงกำชบัใหพวกเขาประกาศวา “อาณาจักรสวรรค
ใกลเขามาแลว” (มธ 10:7) และใน ลก 9:2 “ทรงสงเขา
ไปประกาศพระอาณาจักรพระเจาและรักษาโรค”

“พระอาณาจักรสวรรค” มีลักษณะอยางไรน้ัน
เปนเรื่องที่ไมสามารถอธิบายกระจางไดในคราวเดียว
พระเยซูเจาจึงทรงใชอุปมาอธิบาย “พระอาณาจักร
สวรรค” ทลีะแงมมุ หลายๆ แงมมุ เชน

 พระอาณาจักรของพระเจา เปนเรือ่งของทกุคน
ที่สามารถเขามามีสวนรวมได มิใชอางความเปน
ประชากรของพระเปนเจา เชื้อชาติยิว หรือชนชั้น
ผูปกครองในสังคมเทานั้น แลวพระองคทรงเลานิทาน
เปรยีบเทียบเร่ือง “ขออางของแขกรบัเชญิ” (ลก 14:15-
24) บัดนี้คนยากจน ตาบอด งอยเปล้ียเสียขาก็สามารถ
มามีสวนในพระอาณาจักรน้ีได

 พระอาณาจักรของพระเจา เปนเรื่องคอยเปน
คอยไปจนถึงความสมบูรณอยางนาอัศจรรย แมเริ่มตน
จะดูวาเปนไปไมได  มีคนเห็นดวยและเขารวม
อุดมการณจำนวนนอย โดยทรงเลา “อุปมาเรื่องเมล็ด

มัสตารด” “อุปมาเ ร่ืองเ ช้ือแปง” (ลก 13:18-21)
“พระอาณาจักรก็เหมอืนกับเมลด็มสัตารดซ่ึงชายคนหน่ึง
ทิ้งไวในสวนของตน มันโตขึ้นและกลายเปนตนไม
จนกระท่ังบรรดานกในอากาศมาทำรังอาศัยบนก่ิงได”

 พระอาณาจกัรของพระเจา เปนเรือ่งไมเก่ียวกบั
ฐานะทางสงัคม ยศ ตำแหนง หรอืการเปนเจาเปนนาย
เหนือผูอื่น แตกลับตองรับใชผูอื่น โดยทรงสอนดวย
ตวัอยางของเด็กเลก็ๆ ทีไ่มมีความสำคัญใดๆ ในสังคม
(ลก 18:15-17 / มธ 18:1-4) “เราบอกความจรงิแกทาน
ทัง้หลายวา ผใูดไมรบัพระอาณาจกัรของพระเจาอยางท่ี
เด็กเล็กๆ รับ เขาจะไมเขาสูพระอาณาจักรเลย”

 พระอาณาจักรของพระเจา เปนเรื่องที่ทุกคน
ตองออกแรง มิใชมีเสนสายอางวาเปนลูกของอับราฮัม
พระองคจงึตรสัวา “จงพยายามเขาทางประตูแคบ เพราะ
เราบอกทานทั้งหลายวา หลายคนพยายามจะเขาไป
แตจะเขาไปไมได” และจะเคาะประตูรองตะโกนวา
<<พวกเราไดกินด่ืมอยูกับทาน  ทานไดสอนใน
ลานสาธารณะของเรา>> แตเจาของบานจะตอบวา
<<เราไมรจูกัวาพวกเจามาจากท่ีใด ไปใหพนจากเราเถดิ
เจาทั้งหลายที่กระทำการชั่วชา>> ดังนั้น พวกท่ีเปน
กลุมสุดทายจะกลับกลายเปนกลุมแรก และพวกที่เปน
กลมุแรกจะกลบักลายเปนกลมุสุดทาย” (ลก 13:22-30)

 พระอาณาจักรของพระเจา ยังมีลักษณะตอง
ลงทนุ ใจเดด็เดีย่ว และเหน็คณุคาในพระอาณาจกัรนัน้
ยอมแลกเพื่อใหไดมาสุดชีวิต แลวพระเยซูเจาทรงเลา
อปุมา เรือ่ง “ขุมทรัพยที่ซอนอยูในทุงนา” และ “ไขมกุ
เมด็งามท่ีพอคาตองไปขายทุกสิง่ เพือ่มาซือ้เกบ็ไว และ
เขารวูาตอไปนีก้นิไมมวีนัหมด” (มธ 13:44-46)

 พระอาณาจักรของพระเจาเริ่มแลว แตกำลังมุง
ไปสูความสมบูรณ ดังน้ัน ขณะน้ีจึงอาจมีทั้งคนดีและ
คนชั่วปะปนกัน มีทั้งความดีและความช่ัวรายเปน
อุปสรรคขัดขวางทำใหทอแท โดยพระองคทรงเลา
อุปมาเร่ือง “ขาวละมาน” (มธ 13:36-46 / 13:24-30)
จนกวาจะถึงความสมบูรณ ชวงระยะเวลาเหลานี้จะมี
เวลาใหคนช่ัวไดกลับใจได

 พระอาณาจกัรของพระเจา เปนเรือ่งไมเกีย่วของ
กับทรัพยสมบัติฝายโลก แตเปนเร่ืองฝายจิตใจ โดย
พระองคทรงเลาอุปมา “อูฐจะรอดรูเข็มยังงายกวาคน
มั่งมีเขาสูอาณาจักรสวรรค” (มธ 19:23-26) และกรณี
เศรษฐีหนมุท่ีอยากไดชวีิตนิรันดร (มธ 19:16-22)

ฯลฯ

ถึงแมจะทรงอธิบาย “พระอาณาจกัรของพระเจา”
ในแตละแงมุมอยางงายๆ ดวยอุปมามากมาย เพ่ือเรา
จะพอเขาใจไดบาง แตก็มิใชเราจะเขาใจพระอาณาจักร

ของพระเจาไดครบถวนอยูดี และก็ยากท่ีจะอธิบาย
ใหแจมแจงไดเพราะพระอาณาจกัรของพระเจามใิชการ
เอาแตพูด แตเปนการลงมือกระทำ ดังนั้น พระเยซูเจา
จึงทรงออกจาริก เทศนสอน ดวยความรักประชาชน
ทัว่ประเทศปาเลสไตน และทรงรักษาผเูจ็บปวยทุกชนิด
ใหหายเปนปกติ แลวน้ันผคูนจงึจะสัมผัสไดถงึความรกั
ความเมตตาท่ีพระเยซเูจาทรงนำมาใหในพระอาณาจกัร
ของพระเจา ทีพ่ระองคตรสัถงึวา อยใูกลแลว...

...สวนทีว่า “จงกลบัใจและเชือ่ขาวดเีถดิ” (มก 1:15)
“ขาวดี” นี้คือขาวอะไร?
“กลับใจ” ทำอยางไร?
เราจะพิจารณากันคราวหนา

เมื่อฟาริสีทูลถามวา “พระอาณาจักรของ
พระเจาจะมาถึงเม่ือใด” พระเยซเูจาตรัสตอบวา
‘พระอาณาจักรของพระเจามิไดมาอยางที่
จะสังเกตเห็นได ไมมใีครพดูวา ‘พระอาณาจักร
อยูที่นี่หรืออยูที่นั่น’ เพราะพระอาณาจักรของ
พระเจาอยใูนหมทูานท้ังหลายแลว’’ (ลก 17:20-
21)

พระ เ ย ซู เ จ า ต รั ส เ ร่ื อ ง ท้ั งหมดนี้ แ ก
ประชาชนเปนอุปมา พระองคไมตรัสส่ิงใดกับ
เขาโดยไมใชอปุมา ทัง้น้ี เพ่ือใหพระดำรัสท่ีตรัส
ไวทางประกาศกเปนความจริงวา “เราจะเปด
ปากกลาวเปนอปุมา เราจะกลาวเร่ืองทีย่งัไมเคย
เปดเผยตัง้แตสรางโลก” (มธ 13:34-35)

“ทานทัง้หลายเขาใจเรือ่งทัง้หมดน้ีหรอืไม”
บรรดาศิษยทลูตอบวา “เขาใจแลว” พระองคจงึ
ตรสัวา “ดงัน้ัน ธรรมาจารยทกุคนทีม่าเปนศษิย
แหงอาณาจักรสวรรคก็เหมือนกับเจาบานท่ี
นำทัง้ของใหมและของเกาออกจากคลังของตน”
(มธ 13:51-52)

“ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดา
ประกาศกมีผลบังคับจนถึงสมัยของยอหน
หลั ง จ า ก น้ั น มี ก า รป ร ะก า ศข า ว ดี เ ร่ื อ ง
พระอาณาจักรของพระเจา และทุกคนกำลัง
พยายามเขาสพูระอาณาจกัรนี้” (ลก 16:16)
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บทอธิษฐานภาวนา

 “ขาพเจาทัง้หลายสละทกุสิง่ และติดตามพระองค” (มทัธวิ 19:27)

บ.สันติสุข
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เปนส่ิงท่ีนาประหลาดใจมาก เปนส่ิงซ่ึงมนุษยคนคิดข้ึนมาใหม กลายเปน
สิง่สะดวกสบายทีม่นษุยจะขาดเสียไมได เราเกอืบจะคิดไมออกเลยวา ในปจจบุนันี้
หากมนุษยเราไมมีคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ เราจะทำอยางไร และ
เม่ือวันเวลาย่ิงผานไป ยิ่งทำใหไมสามารถวาดภาพในใจไดวา ชีวิตของมนุษย
เปนอยางไร ในสมัยท่ีมนุษยเราไมมีโทรทัศนหรือตูเย็น แมวาส่ิงเหลาน้ี
จะเปนส่ิงท่ีมนุษยเราคนุเคยมาไดไมกีป่ทีผ่านมาน้ีเอง เราจะรสูกึอยางไรหากเรา
ตองยกเลิกความสะดวกสบายซ่ึงกลายเปนส่ิงท่ีจำเปนไปแลวเหลาน้ี

เปโตรไดยกเลิกความสะดวกสบายของชีวติประจำวัน ซึง่บางคร้ังมีอนัตราย
และไมแนนอนของชาวประมง ทานไดนำเอาวถิชีวีติใหมมาแลก ชวีติท่ีดเูหมือน
จะไมแนนอนมากกวาเดมิ ชวีติของการเปนผตูดิตามนักเทศนผหูน่ึง โดยมิไดรบั
คาตอบแทนอะไรเลย นักเทศนผูถูกตอตานและไดรับคำสรรเสริญจึงไมนา
แปลกใจทีเ่ขารสูกึหวงใยและไมแนใจวาอนาคตของตนจะเปนอยางไร ความม่ันใจ
ซึง่พระเยซูเจาทรงมอบใหแกเขา วาเขาจะไดรบัการตอบแทนอยางสาสมสำหรับ
การเสียสละของเขาน้ัน มิไดหมายความวาเปโตรและเพ่ือนๆ จะร่ำรวยดวย
ทรัพยสินเงินทอง พระองคตรัสวาพวกเขาจะไดรับอาหารและท่ีอยูอาศัย
ขั้นพื้นฐาน จากน้ำใจดีของผูอื่น พวกเขาจะไดรับความยินดีที่จะไดเห็นวา
พระเจาทรงกระทำส่ิงตางๆ โดยผานทางพวกเขา และความม่ันใจในชีวตินิรนัดร
กับพระเยซูเจาพระองคเอง

นี่คือพระวาจาที่พระองคทรงประทานใหแกผูที่เสียสละในการรับใช
พระเจาและผูอื่น เราอาจจะไมมีสิ่งท่ีจำเปนบางอยาง แตความสุขของเรามิได
ขึ้นอยูกับส่ิงเหลาน้ี เราอาจหันหลังใหกับความสะดวกสบายเหลาน้ีได โดยมี
ความสุขที่เรารูวา พระเจาจะทรงดูแลเรา และความชื่นชมยินดีอันถาวรน้ัน
จะพบไดในความสัมพนัธและการรบัใชมากกวาวตัถสุิง่ของ

ขาแตพระเจา ลูกขอบพระคุณพระองคที่ทรงให
ความม่ันใจแกลูกวา ความสุขเท่ียงแทจะพบไดก็ในการ
รบัใชพระองคและเพ่ือนมนุษย โปรดทรงอภยัโทษท่ีบางคร้ัง
ลูกไมรับใชเพราะหวาดกลัววาลูกจะเปนฝายสูญเสีย
โปรดทรงประทานความรัก และความรอนรนใหมใหแกลกู
ในการรับใชพระองค เพือ่ลูกจะไดรบัใชพระองคดวยสิน้สุด
จติใจ โดยไมหวงัสิง่ตอบแทนใดๆ เลย  อาแมน

โรคคนยุคใหม
กาลเวลาเปล่ียนไปหลายอยางก็เปล่ียนไปดวย
จะวาไปแลวกาลเวลาไมไดเปลี่ยนไปแตอยางใด
หนึง่นาทีมหีกสิบวินาทีหนึง่ชัว่โมงมีหกสิบนาทยีีส่บิส่ีชัว่โมงเปนหน่ึงวัน
หากแตสิ่งท่ีเกาะติดกับเวลาตางหากท่ีเปล่ียนไป
วันเวลาเพ่ิมอายุคนใหมากข้ึนชีวิตท่ีเหลือมีวันเวลานอยลง
สิง่ท่ีเปลีย่นไปจึงเปนคนหาใชกาลเวลาไม
จะวาไปแลวคนไมเปล่ียนต้ังแตแรกเริ่มจนจบ
หากแตสิ่งที่เปล่ียนคือวิธีการมองการคิดการตัดสินการเลือกการทำ
แตละอยางเปล่ียนไปอยางตอเนื่องเลยทำใหดูเหมือนคนเปลี่ยนตาม
อยางกอนนีใ้ครพดูคนเดียวพดูไปหวัเราะไปถอืวาสตไิมดี
ยิง่เดินไปตามถนนหนทางพดูไปหัวเราะโมโหฉุนเฉียวไปถอืวาอาการหนกั
แมจะเห็นใจแตหลบใหหางถอยใหไกลถือวายังไงปลอดภัยไวกอน
แตเดีย๋วน้ีเดนิไปไหนก็เหน็ผคูนพูดไปหัวเราะไปฉนุเฉียวไปใหชนิตา
จะตางกับกอนน้ีที่พูดไปมือซายหรือมือขวากุมใบหูซายใบหูขวาไป
มองเปนความพิการทางมือทางหูของคนสมยัใหมกค็งไมผดินัก
มาพรอมกับความกาวหนาและการพัฒนาโทรศัพทมือถือ
อาการท่ีเคยถือกันวาผิดปกติกลายเปนปกติไปในท่ีสุด...

กระนั้นความเปนปกติก็ยังเปนความผิดปกติของคนยุคนี้อยูดี
เพราะถึงจะพูดไปคุยไปหัวเราะไปกับคนอ่ืนทางโทรศัพท
แตความผิดปกติเร่ิมต้ังแตเอาแตคยุกับคนอ่ืนจนลืมคุยกับตนเอง
คนทุกวนันีจ้งึอยกูบัตนเองนอยลงจนแทบไมรใูจตน
กระท่ังกลายเปนคนแปลกหนากบัตนเองไมนอยคร้ัง
เพื่อนฝูงทางโทรศัพททางอินเตอรเน็ตมากจนแทบจำหนาไมได
แตไมคิดจะเปนเพื่อนสนิทเพื่อนรูใจกับตนเองบาง
ความคิดความอานการไตรตรองการตัดสินการวิเคราะหจึงไมคอยมี
เอาแตติดกระแสตามแรงนิยมแลวแตจะโดนใจพวกมากลากไป
อยางน้ีนาจะตองกลับสูความผิดปกติกอนนี้คุยไปหัวเราะไปกับตนเองบาง
กอนอาการที่วาปกติจะผิดปกติจนแกไมทันเยียวยาไมไดแลว...

แมโทรศัพทมอืถอืจะชวยใหสือ่สารกนัสะดวกข้ึนงายข้ึนรวดเรว็ขึน้
แตกลายเปนมาแทนการพูดคุยตัวตอตัวหนาตอหนาทาทีตอทาที
คนอยูบานเดียวกันแทๆไมคอยไดพูดคุยกันเหมือนกอน
แตละคนตางก็มีคนไกลตัวตองติดตอถามทุกขถามสุขเลาเรื่องราวไมรูจบ
อยูหางกันแคขามถนนแตยังตองใชโทรศัพทคยุกันอยูดี
และนี่คือที่มาของความผิดปกติอีกอยางของคนยุคนี้
นยิมใช “เครือ่งมอื” เพ่ือส่ือสารกนัมากกวาพูดคุยกันตัวตอตัว
สำหรับหลายคนการจะพูดกันไปดูตากันไปออกจะนากลัว
เม่ือไมมคีวามจรงิใจการพดูคุยผาน “เครือ่งมอื” ยอมรูสึกปลอดภัยกวา
ใชคำพูดคำจาน้ำเสียงหลอกลอไดงายกวาจองตากัน
ยิ่งรูดีวาดวงตาเปนหนาตางของใจการจะปดจะซอนก็ยิ่งทำไดยาก...

คนทุกวันนี้พิถีพิถันการบริโภคอาหารคุณภาพ
การจะใชเคร่ืองครัวเคร่ืองปนมีดกรรไกรแมกระท่ังครกยังตองระวัง
แตละอยางอาจจะลดคุณคาอาหารดีไมดีอาจจะทำใหเปนพิษเปนภัยได
จะอะไรทีตองอานรายละเอียดเพื่อถนอมคุณคาอาหารใหเต็มรอย
แตแปลกที่คนกลับไมพิถีพิถัน “เครื่องมือ” สื่อสารที่ใชกัน
ทั้งที่ขอมูลจากการสำรวจของนักวิจัยอังกฤษเผยขอมูลนาตกใจ
“อปุกรณอิเลก็ทรอนกิสทีค่นทกุวนันีต้ดิตวัเหมอืนอวยัวะที ่33 ของรางกาย
มแีบคทเีรียมากกวาทีก่ดชกัโครกในหองน้ำชายเฉลีย่ถงึ 18 เทา
เปนแบคทีเรียกลุมที่อยูในลำไสสวนปลายของมนุษยและสัตว
ทำใหเกิดโรคทองรวงและทำใหใหอาหารเปนพิษ
จากมือไปติดอยูท่ีมือถือแลวเปอนกลับไปมาระหวางมือกับมือถือ
อาจจะลงเอยที่อาหารเขาปากหรือไปจับตาจับปาก...”
นี่แคแบคทีเรียที่อันตรายตอสุขภาพกายจากมือถือ
แลวอันตรายตอสุขภาพใจจากมือถือจะรายแรงกวานี้แคไหน?
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คายเยาวชนสมานฉนัท (ตอจากหนา 20)

ที่อุทยานการเรียนรู วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร   ศนูยพทัยา   อ.บางละมุง  จ.ชลบุร ี มเียาวชน
และพีเ่ล้ียงจากศาสนาพทุธ  ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
ศาสนาพราหมณ-ฮนิดู และศาสนาซิกข  เขารวมกิจกรรม
จำนวน  234 คน

คายเยาวชนสมานฉันท นับเปนคร้ังท่ี 6/2010
ที่ทางกรมการศาสนารวมกับ 5 องคกรศาสนา จัดข้ึน
ในสวนของศาสนาคริสตนั้นมีผูเขารวมคายดังน้ี จาก
สภาคริสตจักร (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)
เยาวชน 8 คน พี่เล้ียง 1 คน จากสหกิจคริสเตียนแหง
ประเทศไทย เยาวชน 3 คน พีเ่ล้ียง 2 คน จากสหคริสต-
จักรแบบติสตแหงประเทศไทย เยาวชน 5 คน พี่เลี้ยง
1 คน ในสวนของคาทอลิกเองน้ัน ไดสงเยาวชนเขารวม
จากโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต กรุงเทพมหานคร
เยาวชน 4 คน พีเ่ล้ียง 1 คน และจากโรงเรียนดาราสมทุร
ชลบุรี เยาวชน 20 คน พี่เลี้ยง 1 คน และตัวแทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ
และคริสตสัมพันธ 1 คน รวมเยาวชน 40 คน พีเ่ล้ียง  7
คน

จดุเร่ิมตนของการเดินทางวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2010
ทุกคนพรอมกันที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
ถ.รชัดาภิเษก หวยขวาง กรงุเทพมหานคร  เวลา 08.00 น.
ออกเดนิทางเวลา 09.00 น. เดินทางถงึท่ีหมาย  ณ อทุยาน
การเรียนร ูวทิยาลยันวัตกรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
ศนูยพทัยา อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี เวลา 11.30 น. ทกุคน
ลงทะเบียน  นำสิ่งของเก็บเขาหองพัก 12.00 น .
รับประทานอาหารอยางพรอมเพรียงกัน

เวลา 13.30 น. เปด
คายและบรรยาย
พเิศษ  โดยนายสด
แดงเอียด อธิบดี
กรมการศาสนา
กลาววาเด็กเยาวชน
ถื อ เ ป น อน า คต
ของชาติที่จะนำพา

สงัคมน้ีไปสสูงัคมแหงสันติสขุ  กรมการศาสนาจึงเขามา
มีบทบาทในการสรางจิตสำนึกท่ีดีในเ ร่ืองความ
สมานฉันท  เพือ่ใหเยาวชนซ่ึงเปนตัวแทนจากทุกศาสนา
ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และศาสนาซิกข เขาคายเพ่ือ
กอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรยีนรแูละความเขาใจหลักศาสนา
ของตัวเองและศาสนาอ่ืน สามารถนำหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตางกันมาสรางความสมานฉันทและนำไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เพ่ือใหตนเองเปน
คนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ที่สำคัญเยาวชนเหลาน้ี
จะเปนกำลังสำคัญในการเผยแผหลักธรรมทางศาสนา
เพื่อสรางความสมานฉันทไปสูกลุมบุคคลตางๆ ใน
ศาสนาของตนเอง

ในสวนของกิจกรรมสันทนาการและสรางความ
สามัคคีใหเยาวชนที่มาจากตางท่ี ตางศาสนา ไดทำ
กิจกรรมเพื่อสรางความรูจักคุนเคย เพ่ือรวมกันทำงาน
เปนทีมได ทีมงานดานกิจกรรมดำเนินรายการจาก
ศาสนาอิสลามนำทีมโดยคณุสุเทพ เลาะลาเมาะ เปนการ

ละลายพฤติกรรมเยาวชนท่ีไมเคยพบเจอกันมากอน
ไดศึกษากันและกัน ซึ่งเปนการหลอหลอมเยาวชน
ใหเกิดการเรียนรูในกันและกัน และเปดใจท่ีจะเรียนรู
กนัมากข้ึน เปนจดุเร่ิมแรกของคำวาสมานฉันทใหบงัเกิดผล
ในการเขาคายคร้ังนี้

วนัที ่13 กรกฎาคม 2010 ดานกิจกรรมฐานการเรียนรู
เยาวชนทุกศาสนาแบงเปนกลุม จำนวน 10 กลุม
ทำกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งตองใชความสามัคคี
เสียสละ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันของทุกคนในกลุม
เปนการเรียนรูจากการทำกิจกรรม โดยพ่ีเล้ียงและ
เยาวชนทีม่าจากตางที ่ตางศาสนา ไดใหความรวมมอืกัน
อยางดีในกิจกรรมตามฐาน ทุกคนเปดใจพรอมท่ีจะ
รวมมือชวยเหลือกันและโดยไมแบงศาสนา

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2010  การบรรยายหลกัสูตรของ
ผูทรงคุณวุฒิทางศาสนา  ผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ศาสนา
ใหความรูหลักธรรมทางศาสนาแกเยาวชนในเรื่อง
ศาสนากับความสมานฉันท ซึ่งทุกศาสนาจะเนน
หลักการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตามหลักคำสอน
ของแตละศาสนา ประวตัขิองศาสนา รวมถงึการอยกูนั
อยางสันติ ทุกศาสนาสอนใหเปนคนดี ชวยเหลือผูอื่น
ไมเบียดเบียนกัน รูจักการใหอภัย ใหความรักแกกัน
และกนั จงึสามารถอยรูวมกันในสงัคมอยางสมานฉันท

ได ศาสนาของเราน้ันถึงจะแตกตางเราก็ไมควรที่
แตกแยกกันเพราะเราคือคนไทยเลือดสี เดียวกัน
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยองคเดียวกัน
สังคมจะอยูไดถาเรารูจักรักและใหอภัยกัน

สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือการรับฟงวาเยาวชน
เขามีแงคิดมุมมองอยางไรเกี่ยวกับความหลากหลาย
ในเปาหมายเดียวกัน จึงไดจัดใหมีการเสวนาของ
เยาวชนเรื่องความหลากหลายในเปาหมายเดียวกัน
ตัวแทนศาสนารวมกันเสวนาในเร่ืองความแตกตาง
ทางศาสนาแตมีเปาหมาย ในการทำความดีและสราง
สนัติสุขรวมกัน  และเยาวชนไดรวมแสดงความคิดเห็น
หลังจากเสร็จส้ินพิธีปดและมอบเกียรติบัตรแลว
เยาวชนและพ่ีเล้ียง ทีเ่ขาคายจำนวน 234 คน ไดเดินทาง
ทำกิจกรรมจิตสาธารณะโดยชวยกันเก็บขยะท่ีชายหาด
จอมเทียน ดวยความมุงม่ันท่ีจะบำเพ็ญประโยชนตอ
สังคม  การเขาคายเยาวชนสมานฉันทและการรวม
กิจกรรมในคร้ังน้ี  เยาวชนไดเกิดความรู  ความเขาใจ
ในหลักศาสนาของเพ่ือนตางศาสนามากย่ิงข้ึน เห็นถึง
ความสำคัญของความสามัคคี ความสมานฉันท การอยู
รวมกันอยางสันติสุข  ถึงแมจะมีความแตกตางทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมก็ตาม
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ราฟาแอล

สามี-ภรรยา คูหนึ่ง เปนครอบครัวยากจน
ทั้งคูขยันขันแข็ง แตยังหาเชากินค่ำเพื่อเลี้ยงลูก
หลายคน

คืนหน่ึง  สามีฝนวา  เขาเห็นเมืองๆ  หนึ่ง
มีขุมสมบัติถูกฝงไวใตสะพานแหงหน่ึงในเมืองน้ี
รงุเชา เขาต่ืนเตนมาก รบีเลาเร่ืองในฝนใหภรรยาฟง
สวนภรรยากพ็ดูสวนกลับไปวา  เปนเรือ่งเหลวไหล
ไมมใีครเขานำขุมทรัพยไปฝงไวดอก  พดูแลวก็ไล
ใหสามีออกไปทำงาน

แตอยางไรก็ตาม สามีกย็งัครนุคิดถึงเรือ่งในฝน
นี้ ไมใชเพียงวันน้ันวันเดียว แตตอมาอีกหลายวัน
จนกระท่ังเขาทนไมไหว จึงบอกกับตัวเองวา
เขาจะตองเดินทางเขาเมืองหลวง เพื่อหาสะพานน้ี
และหาสมบัติที่ถูกฝงไวใตสะพานน้ีใหได เม่ือเขา
เดินทางไปถึงเมืองหลวง ก็สืบเสาะถามหาสะพาน
ตามในฝน ไมนานก็พบ เขาดอมๆ มองๆ อยูตรง
เชิงสะพาน  ตนีสะพาน ใตสะพานน้ันอยเูปนครใูหญ
จนกระท่ังตำรวจทีเ่ดนิตรวจอยบูรเิวณน้ันเกิดความ
สงสัย  จงึเรยีกชายผนูีม้าสอบถามวาทำอะไร เขาจึง
เลาเร่ืองในฝนใหนายตำรวจคนนั้นฟง

พอฟงจบ  นายตำรวจกห็วัเราะดวยความขบขัน
พรอมกับเลาเร่ืองความฝนของตนใหชายคนน้ัน
ฟงวาเขาก็ฝนเหมือนกัน เขาฝนวา สามี-ภรรยา
ยากจนคูหนึ่งมีบานอยูในชนบท ทั้งคูเปนคนดี
ขยันขันแข็ง แตยากจนเพราะมีลูกมาก แตทั้งคู
หารูไมวา  ในบานของเขามีขุมทรัพยฝงอยูใตเตา

ลูกา 19:15-21
แตเขาก็ยังไดรับตำแหนงกษัตริยแลวกลับมา จึงสั่งใหไปเรียกผูรับใชที่เขามอบเงินใหไวมาพบเพื่อจะรูวา แตละคน

ไดทำธุรกิจอยางไร คนแรกเขามารายงานวา “นายขอรับ เงินที่ทานใหไว ทำกำไรไดสิบเทา” นายจึงบอกเขาวา “ดีแลว
เจาเปนผรูับใชทีด่ ี  เพราะเจาซือ่สตัยในเรือ่งเลก็นอย  เจาจงมอีำนาจปกครองเมอืงสบิเมอืงเถดิ”

คนท่ีสองเขามารายงานวา “นายขอรับ เงินท่ีทานใหไว ทำกำไรไดหาเทา” นายบอกเขาวา “เจาจงไปปกครองเมือง
หาเมืองเถิด”

อีกคนหน่ึงเขามารายงานวา “นายขอรับ เงินที่ทานใหไวอยูนี่ ขาพเจาเอาผาหอเก็บไว ขาพเจากลัวทาน เพราะทาน
เปนคนเขมงวด ทานเอาส่ิงท่ีทานไมไดฝาก ทานเก็บเก่ียวส่ิงท่ีทานไมไดหวาน”

ในหองครวั ชายผเูปนสามีเมือ่ไดยนิเรือ่งนีก้ห็ผูึง่  รบีถาม
รายละเอียดตอไปวา ครอบครัวสามี-ภรรยาคูนี้อยูใน
ชนบทไหน ตำบลไหน และเม่ือไดยินตำรวจบอกช่ือ
ชนบท เขากฉ็งน เพราะเปนชนบททีเ่ขาอาศัยอยนูัน่เอง
จงึสอบถามตอไปวา  หองครัวในฝนเปนอยางไร แลวเขา
กย็ิง่ประหลาดใจมากข้ึน เพราะคำตอบของตำรวจ  คอื
หองครัวในบานของเขาเอง

ชายผเูปนสามีจงึรีบเดินทางกลับบาน และเม่ือมาถึง
กร็บีหาจอบมาขุดบริเวณรอบๆ เตาในหองครัว  ยงัความ
ประหลาดใจใหแกภรรยา และลูกๆ เมื่อถูกซักถาม
วาเกิดอะไรขึ้น  สามีก็เลาเรื่องท่ีนายตำรวจฝนใหฟง
แตขุดไปนานจนหลุมลึก 4-5 ฟุต ก็ยังไมพบอะไร
จนตกค่ำ ชายผเูปนสามีกเ็หนือ่ยจงึหยดุพกั ระหวางทีเ่ขา
เผลอนอนหลับไป ฝายลูกๆ ก็ชวยกันขุดตอตลอดคืน
และในที่สุด พวกเขาก็พบหีบสมบัติที่ถูกฝงไวใตเตา
ในหองครัวจริงตามท่ีตำรวจบอก พวกลูกๆ รีบปลุก
คุณพอใหมาชวยยกหีบสมบัติที่หนักมากข้ึนจากหลุม
ซึ่งขณะน้ีลึกมาก เมื่อเปดฝาออก พวกเขาก็ตกตะลึง
ทีเ่หน็เหรยีญเงินเหรยีญทองเต็มหบี  ยงัความดีใจใหแก
ครอบครวัยากจนครอบครัวน้ี  เพราะนับแตนีไ้ปพวกเขา
รวูาจะไมตองหวิโหยอกีตอไป

แตเน่ืองจากครอบครัวน้ีเปนครอบครัวท่ีศรัทธา
ในพระเจา เขาจึงแบงสมบัตทิีพ่วกเขาเชือ่วาพระเจาเปน
ผมูอบใหดงันี ้:-

 สวนแรก   มอบใหวดัเพือ่สรางวดัใหมในชมุชน
ของเขา เพ่ือสมาชิกในชมุชนนัน้จะไดไมตองเดนิทางไกล

เพื่อไปวัดวันอาทิตย
 สวนท่ีสอง พวกเขาแบงใหแมหมาย  คนชรา

เด็กกำพรา โดยสรางบานพักใหแกพวกเขาเหลาน้ี
และถาหากมีคนแปลกหนาเดินทางผานมา และ
ไมมทีีพ่กั กส็ามารถมาพักทีบ่านน้ีไดดวย

 สวนที่สาม เขาใชจายสำหรับครอบครัว
ของเขาเอง โดยสรางบานใหมที่ใหญขึ้น มีหอง
สำหรับตัวเขาเองกับภรรยา และสำหรับลูกๆ
นอกจากน้ัน ยังมีคอกสัตวสำหรับสัตวเลี้ยงของ
ครอบครัว สำหรับแกะท่ีเล้ียงไวเพ่ือตัดขนมาทอ
เปนผาหม สำหรับวัวท่ีเล้ียงเพ่ือรีดนม สำหรับมา
ทีเ่ลีย้งไวใชในการเดินทาง แถมมีทีด่นิสำหรับปลูก
สวนครัวดวย

 สวนทีส่ี ่ เขาแบงไวสำหรับชวยเหลอืเพือ่นๆ
ทีข่ดัสน  ทีต่องการใชเงินอยางกะทันหัน  โดยให
ยืมโดยไมคิดดอกเบ้ีย พวกเขาจะไดไมตองไปใช
การกูเงินนอกระบบท่ีคิดดอกโหด

 สวนกอนสุดทาย เขานำไปมอบใหตำรวจ
เปนการตอบแทนบุญคุณที่เลาเรื่องความฝนใหฟง
ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของการคนหาสมบัติที่ถูกแหลง
คือท่ีบานของเขาเอง

(จาก Matthew :  The Book of Mercy by Megan
McKenna New City Press, New York; 2002)

บญัญัต ิ10 ประการ
ของนกัการส่ือสารมวลชน

คาทอลกิ
The Ten commandments of
the Christian Communicator

1. จงสรางสรรคงานในพระนามของพระเปนเจา
เปนหนึง่เดยีวกบัพระองค โดยอาศัยพระหรรษทาน
การสวดภาวนาและความวางใจในพระองคเสมอ

2. จงอดทนถึงแมวาผลงานการส่ือสารน้ันจะ
ไมสำเร็จอยางท่ีเราปรารถนา เพราะผลงานน้ัน
ขึ้นอยูกับพระเปนเจา

 3. จงประกาศขาวดีอยางสรางสรรค ชาญฉลาด
เต็มไปดวยทักษะ และกลาหาญท่ีจะนำเสนอ
จติตารมณคริสตชนอยางเหมาะสม

4. จงอยาลังเลในการแพรธรรมดวยการส่ือสาร
ที่สมัยใหม ดังท่ีพระเยซูเจาเคยสอนไววา  “จงไป
ปาวประกาศใหทั้งโลกไดรับรู และประกาศขาวดีแก
นานาชาติ”

5. จงแสวงหาบุคคลท่ีเชื่อในแนวคิดเดียวกัน
เนื่องจากการทำงานเปนกลุมนั้นถือวาเปนหัวใจของ
การส่ือสารคาทอลิก

6. จงแจงขอมลูทีเ่ปนจรงิตอผรูบัสาร (ผอูาน  ผชูม และ
ผูฟง) ถึงแมวาอาจจะไมรูจักพวกเขาเปนการสวนตัว
จงใหความรัก และใหสิง่ทีด่ทีีส่ดุแกผรูบัขอมลูขาวสาร

7. จงอยารูสึกวาการประกาศขาวดีเปนภาระ และ
ตองไมคำนงึถึงผลประโยชนทางธรุกจิ โปรดจำไวเสมอ
วา องคกรท่ีดีและการจัดการท่ีถูกตองน้ันเปนสิ่งท่ี
จำเปนท่ีสดุ

8. จงรวมยินดีในความสำเร็จของผูประกาศขาวดี
คนอื่นๆ และมีใจกวาง ในการแบงปนประสบการณ
ที่งดงามแกกนัและกัน

9. จงพัฒนาประสิทธิภาพใหการสื่อสารดวย
ความอดทน ความเสียสละ และความรับผิดชอบ
เพื่อใหการทำงานเปนไปอยางเรียบงาย

10. กอนจะส้ินสุดวัน และ กอนทีช่วีติจากโลก
นี้ไป จงเตรียมตัวเองเพื่อจะไดกลาวตอพระพักตร
พระเปนเจาดวยความม่ันใจวา “ขาพเจาเปนเพียง
คนรบัใชทีไ่รคา แตขาพเจาไดทำหนาท่ีของขาพเจา
อยางสุดความสามารถแลว”

..............

คณะธิดานักบุญเปาโล
แปลและเผยแพร: สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
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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. ปารสี - ลรูด - ฟาติมา - โรม
(5-16 ตลุาคม 2553)

2. อนิเดยี (เดนิทางพฤศจิกายน-ธนัวาคม)
เดลลี - ทชัมาฮาล - เมอืงกวั - น.ฟรงัซสิ เซเวียร
- บงักาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน - นกับญุ
อลัฟอนซา

หนา 9

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!
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอหน ยวง
คุโรวาท

เกดิใหมในพระเจา 21 มกราคม 2529
(ครบรอบ 24 ป)

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
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ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศลิป

ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา

ครบส่ีปแหงความอาลยัจากครอบครัวและญาติมติร

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเหน็
องคพระผูชวยใหรอดพน”

ขอเชิญทานรวมแสวงบุญ ณ ดนิแดนศักด์ิสิทธ์ิ
ศึกษาพระคัมภีรและติดตามรอยพระบาทพระเยซูเจา

ทีอ่สิราเอล-อยีปิต-จอรแดน
19-30 ตลุาคม 2010 (12 วนั 10 คนื)

เทล อาวีฟ - เยริโก - คุมราน - จัฟฟา - เซซารียา - ไทบิเรียส -
นาซาเร็ธ - เยรูซาเล็ม - เอน คาเรม - เบธเลแฮม - อียิปต -
อเล็กซานเดรีย - ภูเขาซีนาย - หลุมศพโมเสส - จอรแดน -

ภูเขาเนโบ - มาดาบา - Dead Sea
และเท่ียวชมสิง่มหัศจรรยของท้ัง 3 ประเทศ

 (มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา
อบุล คโุรวาท

เกิดใหมในพระเจา 12 สงิหาคม 2543
(ครบรอบ 10 ป)

รับสมัครพนักงาน
1. พนกังานบญัช ี (หญงิ) 2. พนกังานสงของ (ชาย)

- วฒุกิารศึกษา ปริญญาตรี   - จบการศึกษาข้ันต่ำ ม.6
- มีประสบการณดานงานบัญชี   - อายุไมต่ำกวา 18 ปบรบิูรณ

  - ขับรถยนตได มีใบขับข่ี
ติดตอ สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ

51 ซ. เจรญิกรุง 40 ถ. เจรญิกรุง บางรกั กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820-4
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เปดประตู
สูแสงธรรม

คณะผูใหการอบรม และสามเณรบานเณรใหญ
แสงธรรม ขอเชญิทานผมูีเกียรตทิุกทาน รวมพธิมีิสซา
บชูาขอบพระคณุ โอกาสสมโภชพระนางมารยีรบัเกียรติ
ยกข้ึนสวรรค  องคอุปถัมภพระศาสนจักรในประเทศ
ไทย พิธีบวชสังฆานุกร (OrdinatioDeaconorum) พิธี
แตงต้ังผูชวยพิธีกรรม (Institutio Acolythorum) พิธี
แตงต้ังผูอานพระคัมภีร (Institutio Lectorum) วันเสาร
ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดา
พระผูไถ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณชิ    มผีไูดรบัแตงตัง้ดงันี้

ผูชวยพิธีกรรม
1. เปโตร กรณ  อดิเรกวฒุกิลุ (กรงุเทพฯ)
2. ยอแซฟ ทศัมะ  กจิประยรู (กรุงเทพฯ)
3. อลัเบิรต นฤพนธ  แกวหาวงษ (กรุงเทพฯ)
4. เปโตร สมภพ  เรอืงวุฒชินะพืช (กรงุเทพฯ)
5. ยอหน บปัตสิตา สกัรินทร  ศริบรรเทิง (กรงุเทพฯ)
6. วาเลนติโน ปฏิคม  วริยิะสมบัต ิ(ราชบุร)ี
7. โดมินกิ ซาวีโอ ศราวิน  พดัศรีเรอืง (ราชบุร)ี
8. คาเบรียล สทิธโิชค  ดำรงศักดิ ์(ราชบุร)ี

9. ออกสัตนิ กฤษณพงษ  อตชิาติธานนิทร(จนัทบรุ)ี
10. เปโตร นนัทพล  สขุสำราญ (จนัทบุร)ี
11. โทมัส อภิชติ  ชนิวงค (จนัทบุร)ี
12. ยอหน บัปติสตา นพุันธุ  ทศัมาลี (จนัทบุรี)
13. เคลเมนต-เทเรส นฤนาท  ปานกรด (นครสวรรค)
14. ยากอบ ไพศาล  ราชกิจ (นครสวรรค)
15. เปโตร วนัใหม  ศรสีขุ (นครสวรรค)
16. ยอแซฟ ทนิกร  เหลือหลาย (ทาแร-หนองแสง)
17. ยอแซฟ เทพณรงค  พดุษา (ทาแร-หนองแสง)
18. โทมัส อไควนัส สมชาย  หมอกครบุร ี(นครราชสีมา)
19. ดอมินกิ พงษพนัธ  มวงมีรส (อดุรธานี)
20. เปาโล เปรม  คณุโดน (อดุรธานี)
21. สเตฟาโน  ดลฐิศกัดิ ์ ฉตัรบรรยงค (สรุาษฎรธานี)
22. Joseph Vu Anh Hoang (คณะคามิลเลยีน)
23. Joachim Nguyen Van Thanh (คณะคามิลเลียน)
24. อนัตน สมภพ จงธรีะธรรม (คณะภราดานอยกาปูชนิ)
25.  เปาโล ขวญัชยั เกษแกว (คณะภราดานอยกาปชูนิ)
26.ฟรนัซิส เซเวยีร ฤกษชยั ภานุพนัธ (คณะฟรันซิสกัน)

รวม  26 ทาน

ผูอานพระคัมภีร
1. ยออากิม  ธนายุทธ ผลาผล (กรงุเทพฯ)
2. อนัตน วทิยา เลศิทนงศักดิ ์(กรงุเทพฯ)
3. ยอแซฟ ธนายุทธ นนัทพรพสิทุธ์ิ (ราชบรุ)ี
4. เปโตร นรเทพ ภานุพนัธ (จนัทบุร)ี
5. ยอหน วชัรพล กชูาติ (จนัทบุร)ี
6. เปาโล วรเมธ  มาหนู (ทาแร-หนองแสง)
7. ยอหน บปัตสิฯ อตชิาติ ธรรมวงค (ทาแร-หนองแสง)
8. ยออากมิ นราธิป งามวงศ (อบุลราชธานี)
9. เปาโล พรอมพงษ ศรหีารตัน (อบุลราชธาน)ี
10. มคีาแอล วฒุชิยั บญุบรรล ุ(คณะคามิลเลยีน)
11. เปโตร เหงียน ห ูเบ๊ียต (คณะคามิลเลียน)
12. อนัตน สมภพ จงธรีะธรรม (คณะภราดานอยกาปูชนิ)
13. ยอแซฟ สมกฤต ศภุติมสัโร (คณะคารเมไลท)
14. เปโตร ไวพจน บญุสวสัดิร์กัษา (คณะฟรันซสิกนั)

รวม  14 ทาน
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โรม  (ซนีติ)   วนัที ่26 กรกฎาคม  สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 รวมกับคริสตชนฉลอง
วันตายายของพระเยซูเจา ไดแกนักบุญยออากิมและ

นกับญุอนันา
วนัเดียวกันในประเทศสเปน  หลงัพิธมีสิซาบูชาขอบพระคุณ พระสงัฆราชเรมอน

เดล โฮโย โลเปส ไดอานพระสมณสาสนจากพระสนัตะปาปา และคำอวยพร ซึง่สงถึง
ชาวสเปนผานพระอัครสังฆราชเรนโซ ฟราตินี เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศสเปน

ในสาสนท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีถึงคุณพออังเกิล การเซีย  โรดริเกส
ประธานองคกรผนูำสนัติภาพ  ผจูดัฉลองวนัปยูาตายาย ความวา “พระสนัตะปาปาทรง
ชื่นชมคุณสมบัติความศรัทธาท้ังภายในและภายนอกของปูยาตายาย  พระองครวม
แสดงความรัก  ขอบใจ  และเปนกำลงัใจแกพวกเขาใหยนืหยดัในความเช่ือ  มคีณุคา
เปนดังแสงของพระเยซูคริสตเจาแกมนุษยทุกคนที่ไดเห็นแบบอยางของเขา”

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงภาวนา “เพ่ือพระเปนเจาจะทรงพทิกัษ
คมุครองและประทานพระเมตตาตอปยูาตายาย  ดวยพระญาณสอดสองและพระเมตตา
และทรงวอนขอนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา คุณตาคุณยายที่ศักดิ์สิทธิ์ และ
พระแมมารยี บตุรสาวของทานทัง้สองและพระมารดาของพระเยซเูจา ใหทรงพทิกัษ
ปกปองปูยาตายายทุกคน”

พระคารดนิลัอนัเยโล  โคมาสตร ิ เปนประธานประกอบพธิสีมโภชนกับญุอนันา
จัดข้ึน ณ วัดนักบุญอันนา ของสังฆมณฑลโรมเชนเดียวกัน ในบทเทศนพระคุณเจา
ไดเนนความสำคัญของบทบาทครอบครัวท่ีมีตอสังคม  และในระหวางพิธีกรรม
พระคุณเจาไดอานบทภาวนาท่ีพระคุณเจาแตง

พระคารดนิลัอนัโตนโีอ กายีซาเรส  โยเวรา  ประธานสมณกระทรวงเพ่ือพจิารณา
แตงต้ังนักบุญ  (Prefect of the Congregation for Saints’ Causes)  ไดรวมถวายมิสซา
ดวย

สตับุรษุไดวอนขอทานนักบญุอนันาใหชวยเหลือปยูาตายายทุกคน เพือ่วาพวกเขา
จะสามารถเปนประจักษพยานแกลูกหลาน ดวยการดำเนินชีวิตที่ดีดานศีลธรรมและ
ชวีติภายในตอลูกหลานและเยาวชน   แบบอยางซ่ึงไมมผีูใดทดแทนได

(นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา แหงศตวรรษท่ี 1 เปนบิดาและมารดาของ
พระนางมารีย  หรือคณุตาคณุยายของพระเยซเูจา  ฉลองวันที ่26 กรกฎาคม  สำหรบั
พระศาสนจักรตะวนัออกไดใสชือ่ทานทัง้สองไวในพธิกีรรม  และมีธรรมเนียมแสดง
ความช่ืนชมยินดีกับบิดามารดาเม่ือมีบุตรเกิดมา  ดังนั้นหลังพระคริสตสมภพ เรา
กแ็สดงความยินดีกบัพระมารดาของพระกุมารในวันท่ี 1 มกราคม และกอนการบังเกิด
ของพระนางมารีย ในวันที่ 8 กันยายน เราก็แสดงความยินดีกับนักบุญยออากิมและ
นกับญุอนันา……ประวัตนิกับญุตลอดป คณุพอ ย. วรีศักดิ์  วนาโรจนสวุชิ)

คำภาวนาสรางความสัมพันธกับพระเปนเจา

กัสแตล กันดอลโฟ (อิตาลี)   สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ตรสัวา “ไมมใีครสวดภาวนาเพียงลำพงั
เพราะคำภาวนาของคริสตชนเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกับ
พระศาสนจกัร”

พระสันตะปาปาตรัสเชนนี้แกคริสตชนที่มา
เฝาพระองค ณ บานพกัฤดูรอนกสัแตล กนัดอลโฟ  โดยทรงเนนความสำคัญของ
บทภาวนา “ขาแตพระบิดา”  บทภาวนาซ่ึงเราเรียนรูและจำข้ึนใจตั้งแตวัยเด็ก
บทสอนท่ีเปนแนวทางการดำเนินชีวิตท่ีคริสตชนยึดปฏิบตัิตราบจนวาระสุดทาย

พระสันตะปาปาตรัสวา “บทขาแตพระบิดา สะทอนถึงความสำคญัฝายรางกาย
และฝายจิตวิญญาณของมนุษย  ไมไดเปนการภาวนาวอนขอตามความตองการของ
ตนเอง แตเพ่ือรักษาความสัมพันธทีด่กีับพระเปนเจา”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงอางขอความของนักบุญเทเรซา
แหงอาวิลลาวา “เราจำเปนตองวอนขอพระเปนเจาใหเราพนจากอันตรายท้ังปวง
และขอพระองคทรงปกปองเราจากความช่ัวราย   และทุกครั้งท่ีเราสวดบทขาแต
พระบดิา  คำวอนขอของเรากส็อดคลองกบัพระศาสนจักร  ดงันัน้จงึไมมีใครทีส่วด
ภาวนาเพียงลำพัง”

เยาวชนเกาหลีเสวนาระหวางศาสนา

โซล เกาหลี  (ยแูคน)   เยาวชนเกาหล ี40 คน ทีน่บัถือศาสนาตางๆ ไดจดัแสวงบญุ
เดินเทาระยะทาง 250 กิโลเมตร  ระหวางวันท่ี 28-31 กรกฎาคม ไปตามเสนทาง
สำคญัทีม่ชีือ่เสยีงดานวฒันธรรม

สกัการสถาน 3 แหง ทีร่วมอยใูนรายการแสวงบญุ ไดแก วดัคาทอลกิจอีองดอง
วดัไดซีออง วอน และวัดกีอุมซานซา  ของศาสนาพุทธ  โดยแตละสถานทีเ่ยาวชน
จะรวมพูดคุยและทำกิจกรรมเก่ียวกับชีวิตและสันติภาพตามแนวปฏิบัติของ
แตละศาสนา

อักเนส โช ฮุน-วอน ที่ปรึกษาดานศาสนาและสันติภาพ ผูจัดการแสวงบุญ
ครัง้นี ้กลาววา “กจิกรรมแสวงบุญของเยาวชนครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่12  มเียาวชนสนใจ
รวมกิจกรรมมาก  เพื่อเปนโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูและเขาใจศาสนาของกัน
และกัน และพัฒนาสูการเสวนาเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนาในขณะท่ีอายุ
ยงันอย  และเปนแบบอยางท่ีดีของการรวมมือกันระหวางศาสนา”

ประกาศขาวดีผานอินเตอรเน็ต

ฮารบนิ  จนี  (ยแูคน)  ชมุชนวดัพระแมมารยีผูปฏิสนธินิรมลในฮารบนิ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน นำโดยพระสงฆ  เจาหนาที่วัด และนักเรียน รวม
ประกาศขาวดีผานอินเตอรเน็ต

คุณพอโยเซฟ เชา เจาอาวาส กลาววา “พอพยายามเลือกคริสตชนจากหลาย
หลากอาชีพเพื่อมาชวยงานประกาศขาวดีออนไลนนี้ เพื่อใหอาสาสมัครไดใช
สติปญญาความสามารถท่ีแตกตางกนั”

ปจจบุนัทกุๆ เชา  จะมผีไูดรบัขอมลูขาวสารออนไลนกวา 300 คน  รวมถงึผทูี่
ไมไดนับถือศาสนาคาทอลิก  สวนใหญเปนขอความจากพระวรสารส้ันๆ เพื่อ
เปนขอคิดในการดำเนินชีวิตแตละวัน

หนุย  หยนัฮุย  อาย ุ27 ป เปนพนักงานบริษทัแหงหน่ึง  กลาววา “ความพยายาม
ประกาศขาวดีของเราเริ่มเปนผล  มีศาสนิกชน 2 คน ที่รับขาวสารจากเราสนใจ
ขอสมัครรับศีลลางบาป”

หนุย กลาววา “ดิฉันใชเหตุการณที่เกิดขึ้นในแตละวันเปนประเด็นในการ
พดูคุยกับเพ่ือนๆ ผานส่ือออนไลน   และไดรบัประโยชนจากการฟงความคิดเห็น
ในมุมมองที่แตกตาง  ชวยใหดิฉันเขมแข็งขึ้น และบางครั้งเห็นใจเพื่อนรวมงาน
มากข้ึนดวย”

คุณพอเชา  กลาววา “การประกาศขาวดีไมไดทำผานส่ือออนไลนไดเพียง
อยางเดียว  แตสื่อเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีเราสามารถประกาศองคพระเยซูเจาไดดี”
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 หนังสือที่จัดพิมพเปนคร้ังแรก 
 “ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J.   
  เร่ืองชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา เหมาะสมสําหรับเยาวชน 

 

หนังสือที่ปรับปรุงแกไขและนํามาพิมพใหม 
 “การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 
 “อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา”   เหมาะสมสําหรับผูใหญ 
 “ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   
 “สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J.   

 

ถาพี่นองสนใจ สั่งซื้อไดที ่   เลขานุการบานเซเวียร     โทร 0-2354-9091 ถึง 5 

 ช่ือหนังสือ ราคา (ยังไมบวกคาไปรษณีย) 

“ตามมรรคาผูจาริกบุญ” โดยคุณพอ เบตานคอร S.J. 60 บาท 

“การปฏิบัติจิต” โดยนักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา 150 บาท 

“อัตชีวประวัตินักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา” 50 บาท 

“ลํานําสกุณา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 100 บาท 

“สาธนา” โดยคุณพอแอนโทนี เดอ เมลโล S.J. 70 บาท 

 

ศูนยเซเวียรขอเสนอหนังสือใหม 
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ที่ ต.บางตีนเปด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา บิดาชื่อ มัตเธว
ใหญ ธถุาวร มารดาช่ือ มารีอา ไทย ธถุาวร
     ประวัตกิารศกึษา ประถมศึกษาโรงเรียนวัดเซนตปอล
แปดร้ิว จ.ฉะเชิงเทรา  มัธยมศึกษา สามเณราลัยพระ-
หฤทัยบางชาง  อ.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.
2475-2478 (ค.ศ. 1932-1935), สามเณราลัยพระหฤทัย
ศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ศ. 2478-2482 (ค.ศ. 1935-1939)
ประกาศนียบัตร : ประโยคครพูเิศษมัธยม (พ.ม.)
     ประวัติการทำงาน ครูโรงเรียนวัดนักบุญเปโตร
สามพราน, ครูใหญโรงเรียนวัดหนองหิน จ.นครปฐม,
ครูใหญโรงเรียนวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
จ.สมุทรปราการ, ครูใหญโรงเรียนเซนตหลุยส จ.ฉะเชิง-
เทรา

พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)  ไดรบัการติดตอจากคุณพอ
ลารเกใหมาทำหนาท่ีบรรณาธิการนิตยสาร “สารสาสน”
บรรณาธิการนิตยสาร “อุดมสาร” (เน่ืองมาจากมิสซัง
กรุงเทพฯ ไดมีมติให “สารสาสน” และ “อุดมพันธุ”
มารวมเปนฉบับเดียวกัน) และตอมาไดรับมอบหมาย
จากมสิซังกรุงเทพฯ ใหดแูลท่ีดนิของมิสซังฯ อกีดวย

พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)  ลาออกจากหนาท่ี
บรรณาธิการอุดมสาร หลังจากน้ันไมนานก็ไดรับการ
ติดตอจากคุณพอมารีอุส  เบรย  ใหมารับหนาที่
บรรณาธิการนิตยสาร “แมพระยุคใหม” จนกระทั่ง
คุณพอเบรย ถึงแกมรณภาพ เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ตอจากน้ันยังคงรวมงานชวยจดั
ทำนิตยสารแมพระยุคใหมกับคณะภคินีเซนตปอล เดอ

อาลยัรักเกรโกร ีสวัสด์ิ ครุวรรณ (ตอจากหนา 20)

ชารตร จนถงึ พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เน่ืองจากสขุภาพ
ไมอำนวย
     ผลงานท่ีสำคัญ

1. พระวรสารท้ังสี่ (แปลและจัดพิมพรวมกับ
คุณพอลารเก) 2. หนังสือกิจการอัครสาวก (แปลและ
จัดพิมพรวมกับคุณพอลารเก) 3. คูมือพลมารี (ตรวจ
แกไขภาษาไทยและจัดพิมพ) 4. เกียรติคุณลูกประคำ
5. ประวัตินักบุญตลอดป 6. ประวัติพระศาสนจักร
ในประเทศไทย 7. พระศาสนาคาทอลิกเบ้ืองตน
8. อักขรานุกรมขอคิดและบทความบำรุงศรัทธา 9.

ผูริเริ่มกอต้ังศูนยศิษยเกาสามเณราลัยศรีราชา
สถานภาพ สมรสกับกอแรตตา เพ็ญศิลป

กิจสวัสดิ์ มีบุตรรวม 7 คน 1. นายกำชัย ครุวรรณ
(ถงึแกกรรมแลว) 2. นายโกวทิ ครุวรรณ 3. นายกอบกจิ
ครุวรรณ 4. นายเกียรติศักดิ์ ครุวรรณ 5. นางกัลยาณี
ครวุรรณ  6. น.ส.นติยศร ีครวุรรณ 7. นางเยน็ตา ครวุรรณ

บั้นปลายชีวิต  พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) เขารับ
การผาตดัตอมลกูหมาก, พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)  เขารบั
การผาตัดมะเร็งลำไสใหญ และตอมาวันท่ี 26  กรกฎาคม
2553 ไดถงึแกมรณกรรม รวมอาย ุ91 ป
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เกศณี ไทยสนธิ (gassanee@yahoo.com)
(มุมสะทอนพระคัมภีรดวยเสียงบอกของเพ่ือนฆราวาส)
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เคยไดยินกันไหม เวลาพอสอนลูก พี่สอนนอง
หรือครูสอนเด็กๆ พอถาเด็กผูชายคนไหนกำลัง
จะเร่ิมบอน้ำตาแตก ไมวาจะดวยสาเหตุอะไรก็ตาม
ก็มักจะถูกสอน และเตือนสติ แบบแอบเติมน้ำตาล
ของการใหกำลังใจลงไปดวยวา “ลูกผูชาย…
เขาไมรองไหกนั !”

ใช…รองแลวมันจะเสียฟอรมนิดๆ แลวก็จะดู
ออนแอหนอยๆ ภาพพจนโดยรวมมีแตเสียกับเสีย
แตใครจะคิดวา ลูกผูชาย…ก็รองไหเปนเหมือนกัน
แมวาบางครัง้จะไมอยากใหใครเห็นกต็าม แตถามนั
ถึงท่ีสุดแลว และความทุกขมันแสนสาหัส เกิน
น้ำหนักของหัวใจจะรับไหว เปนเหตุใหตองเขาสู
ภาวะ “จำยอม” ใหน้ำตาเจากรรมมันไหลออกมา
แบบไมไดเช้ือเชิญ

ในพระคมัภรีทัง้พระธรรมเกาและใหม ถาไมนบั
โมเสสที่รองไหตอนเปนทารกที่ถูกลอยน้ำ ก็จะมี
ผชูายท่ีรองไหทัง้หมด 19 คนดวยกนั (เอาแบบบุคคล
ที่มีชื่อ และมีบันทึกไววา “รองไห” กันจริงๆ เลย
แบบแคเปนทุกขเสียใจแตไมมีน้ำตา เราไมนับ)
ไลเรียงตามลำดับไดดงัน้ี   อบัราฮัม, เอซาว, ยาโคบ,
โยเซฟ, เบนจามนิ, เดวดิ, โจนาธาน, ซาอลู, เมลคีเซเดค,
เอลชีา, เยโฮอาช, เฮเซคยีาห, โยสยิาห, เอลฟีส, บลิดัด,
โศฟาร, พระเยซเูจา, นกับุญเปโตรและนกับุญเปาโล
ดวยเหตุวาเน้ือท่ีอนัจำกดั จงึขออนุญาตยกมาเฉพาะ
บางทานเทาน้ัน ทานแรก อับราฮัม (ปฐก 23:2)
รองไหตอนท่ีนางซาราหผเูปนภรรยาสิน้ชีวติ อบัราฮัม
เสยีใจมากเหลือเกิน เพราะคนรักทีร่วมทุกขรวมสุข
กันมา ตองมาจากไป เหลือเพียงรางท่ีไรวิญญาณ
เปนใครก็อดเสียน้ำตาไมได แมจะรูวา ความตาย
เปนส่ิงท่ีตองมาถึงไมวนัใดก็วนัหน่ึง แตการจากกัน

⌫⌫
ในลักษณะน้ี ก็นำความเศราสลดหดหูและใจหาย มาสู
อับราฮัมเปนอยางมาก คนท่ี 2 เอซาว (ปฐก 27:38)
ตะเบ็งเสียงรองไหออกมาอยางขมข่ืนเมื่อรูวาอิสอัค
มอบสิทธิบุตรหัวปใหกับยาโคบไปแลว เพราะตัวเอง
เปนพ่ีคนโตสมควรจะไดรบัสิทธ์ิบตุรหัวป เหมือนบุญมี
แตกรรมบงั สทิธิบ์ตุรหวัปกต็กเปนของยาโคบไปอยาง
นาเสยีดาย  คนืวนัผานไปไวเหมือนโกหก หลายปตอมา
ยาโคบ (ปฐก 37:35) กร็องไหเหมอืนกนั ตอนนัน้ยาโคบ
มีลูก 12 คน ยาโคบรักลูกชายคนเล็กมาก จนลูกๆ
คนอืน่ๆ อจิฉาพาไปขายใหกบัคนอิชมาเอล ซึง่นำโยเซฟ
ไปเปนทาสทำงานรับใชในอียิปต แลวลูกคนหนึ่งของ
ยาโคบก็เอาเสื้อคลุมของโยเซฟจุมลงในเลือดแพะ
นำไปใหยาโคบคลำเส้ือดู พรอมบอกกับยาโคบวานอง
ไดหายไปหลงเหลือไวแตเส้ือคลุมท่ีขาดว่ินน้ี สงสัย
จะโดนสัตวรายกินไปแลว ยาโคบก็นกึวาโยเซฟถกูสัตวราย
กดักินตายไปแลวจริงๆ กร็องไหเสียใจดวยความสงสาร
และคิดถึงลูกชายเปนอันมาก

พอมาถึง โยเซฟ (ปฐก 43:30)  อยทูำงานในอียิปต
อยางซื่อสัตย  และนายจางไวใจ  ทั้งยังทำนายฝน
ใหฟาโรห จนไดดบิไดด ีตอนนัน้พวกพีช่ายของโยเซฟ
เดนิทางมาซ้ือขาวในอียปิต  เนือ่งจากเกดิกนัดารอาหาร
ในแควนคานาอัน พอโยเซฟถามจนไดความวา เขายงัมี
นองเล็กอีกคนหน่ึงช่ือเบนจามิน กบ็อกใหพาเบนจามิน
มาพบ แตในวันทีพ่ีช่ายทัง้ 11 พาเบนจามนิมาพบ โยเซฟ
กต็องแอบรองไหอยางขมข่ืน   ซึง่พีช่ายทัง้ 11 ไมมใีคร
จำโยเซฟไดเลย ไมมใีครรวูา โยเซฟคอืนองชายคนเล็ก
ทีพ่วกพี่ๆ  ทัง้ 11 คนเคยขายใหกบัชาวอยีปิตเม่ือหลายป
ทีผ่านมา ไมมใีครคิดวา นองชายท่ีถกูขายไป จะมาไดดบิ
ไดด ีมหีนามตีาและเปนใหญเปนโตไปได แตโยเซฟน้ัน
จำพวกพ่ีๆ ทุกคนไดเสมอ ทั้งรักทั้งแคน เขาดีใจที่พบ

เบนจามิน นองคนเล็กเพราะตอนท่ีเขาถูกขาย
นองคนเล็กยังไมเกิด และโยเซฟก็ยังรองไหอีกครั้ง
(ปฐก 45:1-3 ) กต็อนท่ีสำแดงตวัใหพีน่องรวูาเขาคอื
“โยเซฟ” เปนนองท่ีพี่ๆ  ไมรกั เปนนองท่ีพี่ๆ  ทอดท้ิง
และเอาไปขาย รักก็มากแคนก็มี แตดูเหมือนกอน
ความรักของโยเซฟจะมีทั้งขนาดและน้ำหนัก
มากกวากอนความแคน เขาจึงยอมใหอภัย ไมถอืโทษ
โกรธพ่ีนอง ดวยความท่ีมันเปนความทุกขโศก
อันแสนสาหัสท่ีสะสมและบมเพาะไวอยางขมข่ืน
นานหลายป โยเซฟรองไหเสยีงดงัมาก จนคนอียิปต
และคนในราชสำนักพระราชวังฟาโรหไดยินเลย
ทีเดียว

แมแตพระเยซูเจา กร็องไหเหมอืนกนั พระเยซูเจา
(ยน 11:35) รองไหสงสารลาซารัส พระองครองไห
เสียใจดวยความรักและสงสารลาซารัสอยางสุดซึ้ง
และอีกทานหน่ึงทีเ่ราจะลมืไมได กค็อืนกับุญเปโตร
(มธ 26:75) รองไหเสยีใจอยางขมขืน่ หลงัจากปฏเิสธ
วาไมรูจักพระเยซูเจาถึง 3 คร้ัง พอปฏิเสธคร้ังท่ี 3
ไกกข็นั ตรงกับทีพ่ระเยซูเจาบอกไววา เจาจะปฏเิสธ
เรา 3 คร้ัง นักบุญเปโตรก็รองไหดวยสำนึกผิด
ในความขลาดเขลาของตนเอง

แตไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม  น้ำตาก็เปนเคร่ือง
แสดงถึงความรูสึกไดมากกวาคำพูดเปนรอยพันคำ
การรองไหไมไดหมายความวาผชูายออนแอเสมอไป
เพียงแตวา บางคร้ังบางคราว ความทุกขมันหนัก
เหลือเกิน และน้ำตาก็เปนตัวชวยแบกรับน้ำหนัก
ของกอนทุกขนัน้ไว ยิง่หนักมาก น้ำตาขางในมันกจ็ะ
ไหลมาก ไหลลนจนทวมหัวใจ… และปะทุทะลัก
ออกมาถงึดวงตาขางนอก ถงึตอนนัน้ เรากจ็ะเหน็วา
ผชูาย...เขากร็องไหไดเหมือนกัน

“ดิฉันขอรอบกวนทานอีกครั้งนะคะกับการ
ขอลงใน ‘อุดมสาร’ ของทาน คร้ังกอนดิฉัน
เคยเขียนมาลง เม่ือดิฉันประสบอุบัติเหตุจึงรูวาเปน
โรค SLE. 7 ป ผานมาแลวคะ นีจ่ะเขาปที ่8 แลว”

ดิฉันควรจะดีใจหรือวาเสียใจ เมื่อคุณหมอ
บอกวาคุณเหลือเวลาไมมาก ที่คุณหมอบอก เพราะ
ดฉินับอกทานวารับได ใจลึกๆ ของดฉินัหารบัไดไม
เม่ือออกจากหองหมอขณะเดินกลับบาน ดฉินัเดินไป
คิดวาไปกับพระ เวลาของลูกเหลือนอยจริงๆ หรือ

ลูกสับสนลูกจะทำอะไรดี กับเวลาที่มีนี้ ลูกจะใชเวลา
ทีม่อีย ูหมัน่สวดภาวนาเพิม่มากข้ึน พลกีรรมใชโทษบาป
ลกูจะรับใชพระองค Holy, Holy (ศกัดิส์ทิธิ ์ศกัดิส์ทิธิ)์
น้ำตาดิฉันไหลออกมาไมสิ้นสุด เปนน้ำตาแสดงความ
เจ็บปวด อางวาง วาเหว ดเูหมือนเดียวดาย ในขณะทีเ่ดนิ
...โอเวลา “แหงความตาย” อยูแคเอ้ือมจริงๆ หรือน่ี
แตดิฉันเฝาบอกกับตนเองยังมีหลายคนที่ เรารูจัก
หมอบอกเขาวาอยไูดปเดียว ดฉินัเห็นเขาอยไูดตัง้ 3-4 ป
ดฉินัเฝาบอกตนเองวา ทำอะไรใหดทีีส่ดุ

คืนวันท่ี 19 มิถุนายน 2553 ดิฉันคิดนานมาก
กวาจะโทรบอกเพือ่นท่ีทำงานดวยกัน หากไมบอกคืนน้ี
ถาดิฉันตาย เพื่อนก็ไมทราบสาเหตุ อยางนอยเพื่อนรู
จะไดสวดให เพ่ือนเปนหวงดิฉนัมากเม่ือบอกความจริง
กบัเขา บอกญาติๆ ทีท่ำงานอยทูีก่รงุเทพฯ แตมใิหบอก
ทางบานเด๋ียวพวกทานจะเปนหวงกัน ทกุคนพากันสวด
ภาวนาใหดฉินั บางทคีำภาวนาจากหลายๆ คน “GOD”
พระเปนเจาจะทรงเมตตาดิฉันก็ไดใครจะรู ดิฉันอยาก

จะบอกเพ่ือนสนิทหรือมิตรสหาย หากดิฉันได
ลวงเกินใครดวยวาจา หรือการกระทำ ขอถือโอกาสน้ี
ขอโทษทาน และใหอภัยดิฉันดวย และดิฉันขอ
คำภาวนาจากทุกๆ ทานดวยใหสขุภาพดิฉนัหายจาก
โรคราย SLE.

มันเปนโรคราย ที่ใครไมเจอดวยตนเองก็ไมรู
มันทุกขทรมานในรางกาย เจ็บปวดไดทุกเวลา
ดฉินัเฝาบอกกบัเพ่ือน (SLE.) ใหเปนเพ่ือนท่ีดตีอกัน
นะ อยาทำรายเพื่อนมากไปกวานี้เลย เพื่อนคนน้ี
ยงัอยากมีชวีติอยใูนโลกนีน้านๆ เพราะลกูยงัเลก็อยู
หวงลกูมาก หากดิฉนัจากพวกเขาในเวลานี ้พวกเขา
เทากับขาดท้ังพอและแมในเวลาเดียวกัน

ขาแตพระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค
ลกูรักพระองค

คณุอังเยลา พ.  ดอกไม
 ขอบพระคุณอุดมสารท่ีกรุณา ใหโอกาส

ดฉินัอกีครัง้ในชีวติ

จดหมายจากผูอาน
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Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

°∑¡. ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ·≈–ª√–°“»·ºπÕ¿‘∫“≈

§√‘ µ»—°√“™ 2010-2015 ¢Õßæ√–»“ π®—°√

ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬ª√–∏“π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ («—¥∑à“‰¢à) Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏‚≈¡‘« (¥Õπµ“≈) ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-3555-0409-10 (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥·≈–¡’æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π ®Õ¥√∂‰¥â∑’Ë

‚√ß‡√’¬π´“ßµ“§√Ÿâ §Õπ·«π∑å ‚√ß‡√’¬π· ßÕ√ÿ≥

(ß¥∫√‘°“√¢“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“√“¡§“√å·¡≈ Õ.‡¡◊Õß ®—π∑∫ÿ√’ ©≈ÕßÕ“√“¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» Õ.«—≤π“π§√

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®…Æ“ ∫ÿ≠√µ‘«ß»å ‚∑√. 08-1942-

3670)

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29

 ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ 08-4317-1055 §ÿ≥æàÕ π∏¬“

‰∑¬ π∏‘ 08-1880-3078 (°àÕπ°≈—∫∫â“π‡™‘≠‡∑’Ë¬«™¡

 –æ“π¢â“¡·¡àπÈ”·§«)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-

3219)

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß ®.¿Ÿ‡°Áµ

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¡Õπ‘°“·≈–π—°∫ÿ≠ÕÕ°ÿ µ‘π Õ. ÿ‰Àß-

‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°≈—∫§◊πæ√–™π¡å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.¢Õπ·°àπ   ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π. ‡ °Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à¡“√’Õ“¡“√¥“§√‘ µ™π Õ.‡¡◊Õß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

�����„π‚Õ°“ «—π©≈Õß·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å

™¡√¡§√‘ µ™π®’π ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑ÿ°∑à“π√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å

ÀÕ¡®‘π¥“ ¡’æ‘∏’‡®‘¡πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ«¬æ√„Àâ·°à

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ (60 ªï¢÷Èπ‰ª) ·≈–À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“ ¢Õ‡√’¬π

‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡∑’Ë¬ß√à«¡°—π ∑’Ë‚√ß‡√’¬π

°ÿÀ≈“∫«‘∑¬“

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ °“√ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß‡´Õ√å√‘µâ“·Ààß·¡àæ√–¿Ÿ‡¢“

§“√å·¡≈ (¡“√’ ‡∑·√  æ√»√’ ‡ √’√—°…å) ‚¥¬æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ °√ÿß‡∑æœ

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ ‡ªî¥Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–°“√π”§≥–π—°¢—∫√âÕß√ÿàπ∑’Ë 1 ç‡∑§π‘§

°“√π” ‡æ≈ßª√– “π‡ ’ ¬ß·≈–°“√®—¥µ—È ß§≥–

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°

∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘µÕ≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

& π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“«©≈Õß«—¥ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

(M.A. in Music Choral Conducting, University of

Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—πæƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“

17.00-20.00 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå ‡√‘Ë¡«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2010 §à“≈ß∑–‡∫’¬π 2,000

∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 15 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡

1. ‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥ 2. ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π

¥â“π¥πµ√’ 3. ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â

3.  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 1413 À√◊Õ 08-

4141-5844 E-mail: thailiturgy@gmail.com

�����·´¬‘¥»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 60 ∫«°≈∫ 2  ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬æ∫ª– —ß √√§å‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ 60

∫«°≈∫ 2 ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë

‚√ß‡√’¬ππ“π“™“µ‘‡¥Õ–√’‡®âπ∑å ‡«≈“ 17.00 π.

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

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

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

¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π ‡«≈“ 11.00 π.

(‡µ√’¬¡®‘µ„®«—π»ÿ°√å∑’Ë 3 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π

‡«≈“ 19.00 π.)
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√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)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡

øíß Lectio Divina ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬ππ’È ®—¥ 2 §√—Èß µ√ß°—∫

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °—π¬“¬π 2010 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 30

°—π¬“¬π 2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-16.30 π.

·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¥â«¬ ( π„®

µ‘¥µàÕ§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585)

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π!

‡æ»™“¬-À≠‘ß Õ“¬ÿ 20-40 ªï «ÿ≤‘ª« . - ª√‘≠≠“µ√’

∫—≠™’  π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6 ∂.‡æ™√‡°…¡

µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-

2429-0100-3 µàÕ 607 E-mail : k.atom@

hotmail.com

�����≈Ÿ°∑ÿàßÀ¡Õ≈” æ√–§—¡¿’√å ¡’«“ß®”Àπà“¬·≈â« ∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’   π„®

µ‘¥µàÕ∑’ËÀπà«¬ß“π ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°Õÿ¥√∏“π’

µŸâ ª≥. 20 ª∑. ‚æ»√’ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ¥√∏“π’ 41002

‚∑√. 0-4222-2963, 08-1769-1527, 08-1545-

2069 §ÿ≥æàÕ‰¡µ√’ ∑“ ÿ«√√≥å

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

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

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

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

µàÕ‰ª  Õ∫∂“¡»Ÿπ¬å»‘…¬å‡°à“ “¡‡≥√“≈—¬ 122/11

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ´.ππ∑√’ 14 (´.π“§ ÿ«√√≥) ·¢«ß

™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-

2681-3900 µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369

∂÷ß 70

�����»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“¡ ≈¥√“§“æ‘‡»… 50%

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

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2354-9090

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡æ‘Ë¡∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑åÕ’° 1 À¡“¬‡≈¢

§◊Õ 1412 ®“°‡≈¢‡¥‘¡∑’Ë¬—ß„™âÕ¬Ÿà §◊Õ 0-2675-5533,

0-2675-5577

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¢Õ‡™‘≠√à«¡ª√–°«¥

°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

ç«—¥·Ààß°“√·æ√à∏√√¡é

‡Àµÿº≈ : ‡π◊ËÕß®“°«—¥§“∑Õ≈‘°¢Õß‡√“∑—Ë«ª√–‡∑»

¡’®”π«π 477 «—¥°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬

∑”Õ¬à“ß‰√∑’Ë®–∑”„Àâ«—¥¢Õß‡√“‡ªìπ ç«—¥·Ààß

°“√·æ√à∏√√¡é

 ∂“π°“√≥å : „Àâ∑à“π ¡¡ÿµ‘µπ‡Õß«à“∑à“π‡ªìπ

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß «—¥¢Õß∑à“π¡’ ¡“™‘°∑’Ë¡“

‡¢â“√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥À√◊Õ√à«¡°‘®°√√¡

≈â«π·µà‡ªìπ§πÀπâ“‡¥‘¡Ê ∑à“πÕ¬“°∑’Ë®–„Àâ«—¥

¢Õß∑à“π¡’™’«‘µ™’«“ Õ¬“°„Àâ¡’§π π„®»“ π“

¢Õß‡√“ ·≈–¡“‡√’¬π§” Õπ¡“°¢÷Èπ ∑à“π®–∑”Õ¬à“ß‰√

°“√‡¢’¬π : „Àâ∑à“π‡¢’¬π‡ªìπ‚§√ß°“√„Àâ™—¥‡®π «à“

„§√∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ ß∫ª√–¡“≥‡∑à“‰√

„™â‡«≈“π“π‡∑à“‰√

°”Àπ¥«—π àß : «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ 2010

(«—π·æ√à∏√√¡ “°≈) ‡ªìπ«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√

√—∫‚§√ß°“√

√“ß«—≈ : ‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“√–¥—∫

ç‡À√’¬≠∑Õßé ®”π«π 5 ‚§√ß°“√ ®–‰¥â√“ß«—≈

‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’

‡ªìπ‡«≈“ 2 ªï √–¥—∫ ç‡À√’¬≠‡ß‘πé ®”π«π 5

‚§√ß°“√®–‰¥â√“ß«—≈‡ªìπ ¡“™‘°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

Õÿ¥¡ “√√“¬ —ª¥“Àåø√’‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï

 ‘∑∏‘ : ∑ÿ°§π “¡“√∂§‘¥·≈–‡¢’¬π°’Ë‚§√ß°“√°Á‰¥â

 àß‚§√ß°“√ : ‡¢’¬π‚§√ß°“√·≈â«‡¢’¬πÀ√◊Õæ‘¡æå

„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« àß¡“∑’Ë §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠

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

122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

∂÷ß‡«≈“∑”ªØ‘∑‘π§“∑Õ≈‘° 2011 ·≈â«

«—¥ ‚√ß‡√’¬π Õß§å°√„¥ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑’ËÕ¬Ÿà  ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å  ‚∑√ “√

 ‚ª√¥·®âß‰¥â∑’Ë §ÿ≥‡¬“«æ“ ¡πµå·°â«
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ  1806
E-mail : udomsarn@gmail.com

µ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß°≈“ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2010

π‘∑“πæ√–§—¡¿’√å  ‚¶‡´à À≈ÿ¬ å ‚Õ‰≈¬

‚´≈à“ ‡¢’¬π  / √—»¡’ °ƒ…≥¡‘… ·ª≈

Àπ—ß 
◊Õ„À¡

à ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

§ÿ≥«’≥“  ‚°«‘∑«“π‘™¬å  15,000  ∫“∑
∑”∫ÿ≠°Õß∑ÿπ                        10,000  ∫“∑

‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»·¥à‡∫‡π¥‘°µå ™—¬¬– °‘®∑«’ Õ“¬ÿ 56 ªï
«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

§ÿ≥‡Õ¡Õ√ ∑√—æ¬å‡¬Áπ      200  ∫“∑
§ÿ≥ ÿ¡“≈’ Õπ—πµ√‘¬∑√—æ¬å              500  ∫“∑

∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥ºŸâ≈à«ß≈—∫
«‘≠≠“≥æ’Ë¬‘π¥’ æ’Ë»‘√‘‡æÁ≠ æ’ËÕÿ¥√
æ’Ë§ÿ≥§√Ÿ™–‡Õ¡ æ’Ë≈”æŸπ ·≈–πâÕßÊ

§ÿ≥πÿ°Ÿ≈ ªÑÕß»√’ (∫ÿ≠‡®◊Õ)              500  ∫“∑
Õÿ∑‘»·¥à‚√‡∫‘√åµ · «ß ªÑÕß»√’ §√∫ 2 ªï
¡“√’Õ“  ÿ¿“æ π‘≈¢” (∫ÿ≠‡®◊Õ) §√∫ 1 ªï

§ÿ≥«‘®‘µ√“ «—≤π¡’™—¬                     200  ∫“∑
§ÿ≥À¡Õª√– ‘∑∏‘Ï §ÿ≥≈—¥¥“ ®—π∑√“∑‘æ¬å 2,000  ∫“∑

∑”∫ÿ≠Õÿ∑‘»·¥à
¡“√’Õ“ ‡∑‡√´“  ‘∑∏‘¥“ ®—π∑√“∑‘æ¬å

§ÿ≥ ÿ√™—¬ ∫ÿ≠µ—π√—µπå                   500  ∫“∑
Õÿ∑‘»·¥à‡ª‚µ√ ∫ÿâß ®ÿß‡µÁß
‡°√‚°√’ ªîµ‘ ∫ÿ≠µ—π√—µπå

§ÿ≥≈“«—≈¬å æß…å«—≤π“                    200  ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ

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

°‘® «— ¥‘Ïé ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥

∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ 10120 ‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é

À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ

°“√æ‘¡æå √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

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

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“

§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° «‘®‘µ√  —µ¬å ¡∫Ÿ√≥å

‡°√‚°√’  «— ¥‘Ï §√ÿ«√√≥

´’¡Õπ ∂πÕ¡ - Õ—ππ“ øÑÕπ ®”Àπà“¬º≈

¡’§“·Õ≈ ª√– ‘∑∏‘Ï - ¥“√’Õ“ ‰æ∫Ÿ≈¬å ∏’√“πÿ«—≤πå

√“§“ 290 ∫“∑
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นนทเพ็ชร

“ยกัษใหญผใูจดี” คามิลโล เด แลลลสิ ตอนสอง (สดุทาย)
คร้ังหนึ่ งท านทอแท

ใ จม ากถึ ง ขน าดจะ ท้ิ ง
ทกุอยางเพราะความไมเหน็
ด ว ย ข อ ง ผู บ ริ ห า ร
โรงพยาบาลโดยเขาใจวา
คามิลโลจะมาเปนใหญ
เปนโตและแย งอำนาจ
ของตนไป ขณะท่ีพบวา
ในหองของตนถูกคนร้ือ

และคามิลโลอยูในความเศราเสียใจอยางมาก
พระเยซูซึ่งอยูบนกางเขนก็โนมพระองคลงมาท่ี
คามิลโลพรอมทัง้ตรัสกับคามลิโลจากกางเขนนัน้วา
“ใหทานทำงานน้ีตอไปเถิด นีค่ืองานของเรา ไมใช
ของเจา” นับตั้งแตนั้นมา คามิลโลมีพลังอยาง
เต็มเปยมจากพระวาจาน้ัน และสมาชิกของทาน
เชนเดียวกัน ทุกคนต้ังใจอุทิศตนรับใชผูปวยอยาง
ไมรูจักเหน็ดเหน่ือยตามสถานท่ีตางๆ ทุกวันน้ี
สมาชิกของคณะไดรับแรงบันดาลใจเปนพิเศษจาก
พระวาจานี้

เหตุการณที่สำคัญของคณะและของทาน
นกับุญคามิลโลมดีงัน้ี

18 มนีาคม 1586 สมเดจ็พระสนัตะปาปาซกิตสุ

ที่ 5 ทรงรบัรองคณะ เรยีกวา “คณะผรูบัใชผปูวย”
29 มิถุนายน 1586 ไดรบัอนญุาตจากสันตะสำนกั

ใหสมาชิกตดิกางเขนแดงเปนเคร่ืองหมาย
21 กันยายน 1591 สมเด็จพระสนัตะปาปาเกรโกรี

ที่  14 ทรงยกคณะ ขึ้นเปน “คณะนักพรตบรรพชิต
ผรูบัใชคนปวย”

14 กรกฎาคม 1614 ทานถึงแกมรณกรรมท่ีบาน
มักดาเลนา กรุงโรม ดวยอายุ 64 ป ศพของทาน
ยังคงบรรจุไวที่ศูนยกลางคณะ

8 เมษายน 1742 ทานไดรบัการประกาศเปนบุญราศี
29 มิถุนายน 1746 ทานไดรับการประกาศเปน

นกับญุ
22 มิถุนายน 1886  สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ

ที่ 13  ทรงแตงต้ังนักบุญคามิลโลเปน “นักบุญ
องคอุปถัมภผูปวยและโรงพยาบาล”

28  สิงหาคม 1930 สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ท่ี 11 ทรงประกาศนักบุญคามิลโลเปน “องคอุปถัมภ
ผพูยาบาล คนเจ็บปวยทั่วไป”

1 มิถุนายน 1964 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล
ที ่6 ทรงแตงต้ังนกับญุคามิลโลเปน “องคอปุถมัภแควน
อาบรุสโซ” (ชือ่แควนท่ีทานเกิด)

27  มีนาคม 1974 สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล

ที่ 6 ทรงแตงต้ังทานเปน “นักบุญองคอุปถัมภทั้ง
ผูพยาบาลทหารและบรรดาทหารท่ีเจ็บปวย”

ความรักตอพระเจาในผู เ จ็บปวยยังคงเปน
ประจักษพยานในทุกวันน้ีโดยผานทางสมาชิกและ
กจิเมตตาของคณะ และน่ันรวมหมายถงึ หวัใจแหง
ความรักของทานท่ีบรรจุในวัดนอยท่ีศูนยกลาง
คณะท่ีกรุงโรมไมเนาสลายแมผานมาเปนส่ีหารอย
ปแลว

เม่ือไรที่ทานไปกรุงโรม อยาลืมไปเคารพศพ
ของทานและคารวะหัวใจที่ไมเนาสลายของทาน

รถติดอยูที่สี่แยกไฟแดงแหงหนึ่งใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ตอนเชาตรูประมาณเจ็ดโมงเชา
ทามกลางความเรงรีบของผูคนในเมืองหลวง
ทีต่างคนตางคิดวาธรุะของตนสำคญักวาใคร

ตวัเลขไฟแดงทีส่ีแ่ยกแหงน้ันนับถอยหลงัลงมา
เรื่อยๆ เพื่อใหเปนไฟเขียว ไมนาเช่ือวาบางทีเวลา
เพียง 68 วินาที ในสัญญาณไฟแดงเปนเวลานาน
พอสมควรทีต่อง “หยุดและรอ” เพือ่ความปลอดภัย
และเปนกติกาของสังคม

ในขณะท่ีไมใชเรื่องแปลกอีกที่มอเตอรไซค
แท็กซ่ี รถสามลอ หรือแมแตรถยนตนั่งสวนบุคคล
บางคัน ที่รอไมเปนและมักจะฝาสัญญาณไฟแดง
เม่ือมีโอกาส โดยยดึหลักเพยีงวาไมมตีำรวจคอยซมุ
จับและปรับ

สี่แยกไฟแดงแหงน้ันเชนเดียวกัน พฤติกรรม
ของคนเราบางกลุมเปนมาตรฐานจริงๆ เมื่อตัวเลข
ไฟแดงมาถงึเลข 10 หมายความวาเหลอืเพยีงอกี 10
วินาที ก็จะเปนสัญญาณไฟเขียวแลว มอเตอรไซค
คันแรกเร่ิมบิดและฝาไฟแดงออกไป ตามดวย
มอเตอรไซคอีกจำนวนหนึ่ง และปดทายดวยแท็กซี่
กอนที่จะเปนสัญญาณไฟเขียว มองไดวาเมื่อเริ่มมี

ผูนำ ก็มีผูตามกันออกไป ถึงแมเปนเร่ืองท่ีไมถูกตอง
จะมองวาเปนเร่ืองเลก็นอย ใครๆ กท็ำกนั เปนเร่ืองผิดปกติ
ที่ทำเปนเรื่องปกติก็ได

ในทศันะสวนตวัสะทอนถงึสิง่ทีเ่ห็นกบัคนในสงัคม
ที่ตองอยูรวมกัน ไมรูวาในแตละวันจะไดเจอะเจอใคร
บาง  จะพบเจอกลุมคนท่ีเปนเชนนี้บางหรือเปลา
หรือแมแตบางคร้ังเปนเราเองทีเ่ปนกลมุคนน้ัน ในเร่ืองน้ี
มบีทเรยีนสำหรบัตวัเอง 2 เรือ่ง

เรื่องแรกคือ เรื่อง “การบริหารเวลา” แมเปนเวลา
เพยีง 10 วนิาที บางคนยังบริหารเวลาไมได แลวตนทุน
ของชีวติทีม่ ี24 ชัว่โมงเทากนัจะทำอยางไร จะสามารถ
บริหารตนทุนเวลาของชีวิตไดอยางมีคุณคาและมี
ความหมายหรือไม บางทีเราใชเวลาเพื่อสรางคุณคา
ใหกับตัวเองและสังคมนอยลง เปนเหตุใหคุณภาพ
ของคนในสงัคมแยลง ทกุคนคิดถึงแตประโยชนสวนตน
ภาพรวมของสังคมเปนอยางไรไมสนใจ ปญหาสังคม
เปนปญหาไกลตวั มองการเสยีสละเปนเรือ่งของคนอืน่
สำหรับตนเองและครอบครัวเปนผูรับมากกวาไมรูจัก
กับการให

อีกเรื่องหนึ่งคือ เร่ือง “การละอายตอบาป” เด็ก
ทุกวันน้ีจะทำความดีตองมีคนเห็น ตองมีคนชม ตองมี
รางวัลหรือส่ิงตอบแทน หมดยุคท่ีจะบอกวาการทำบุญ
หรอืการทำดีทีม่อืซายอยาใหมอืขวาร ูทำความดี อยางไมหวงั
ผลตอบแทนใดๆ เพราะแบบอยางของผูใหญสวนมาก
ในสังคมไมเอื้ออำนวยท่ีจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับเด็กๆ

และคนรนุใหมได ตรงกันขาม ความละอายตอความช่ัว
ตอบาป ตอความผิดท้ังหลาย กลับมีนอยลง ทุจริต
แบบไมตัง้ใจ บกพรองโดยสุจริต โกงและคอรรปัช่ัน
โดยแบงผลประโยชนอยางเปนระบบ หรือแมแต
เร่ืองเล็กนอยในการฝาไฟแดงก็ไมรูสึกผิด เปนตน
แมแตในระบบการศึกษาเอง ตั้งแตอนุบาลจนจบ
มหาวิทยาลัยออกไปทำงาน เด็กนักเรียน นักศึกษา
สวนหนึ่งหรือสวนใหญพรอมเส่ียงในการทุจริต
การสอบเพือ่คะแนนทีส่งูขึน้ สดัสวนของการเรียนรู
การสอนใหเด็กเปนคนดีของสงัคม การสรางภูมคิมุกัน
ดานจริยธรรมมีนอยลง เนนวิชาการมากกวา 80
เปอรเซ็นต ทีเ่หลือเปนเร่ืองจริยศาสตรและกิจกรรม
เพ่ือสังคม อัตลักษณของการศึกษาไทยจึงเปนเรื่อง
“การแขงขันสอนเด็กใหเห็นแกตวั” (เปนตัวกูของกู
เรียนพิเศษ เรียนกวดวิชา ไดเกียรตินิยม จบออกมา
ไดเงนิเดือนสงู)

เพียงเส้ียววนิาทอีาจเกดิอุบตัเิหตขุึน้ไดในวนัน้ัน
ความสูญเสียอาจนำไปสูการสูญเสียชีวิตท่ีเปนการ
สญูเสียอยางมหาศาล บนความประมาทของคนบางคน

เวลา 10 วนิาท ีทีเ่หลอืจากส่ีแยกไฟแดงในวนัน้ัน
เปนเพียงสัญลักษณ แตก็เพียงพอที่จะทำใหผลึก
ทางความคิดไดมีโอกาสทำงานอีกคร้ัง

เวลา 10 วนิาที อาจจะดนูอยมาก แตคนสมัยกอน
ก็ถือวามากพอท่ีจะเอาชนะกิเลสของตัวเองในเร่ือง
ของความโกรธได ดงัขอคดิท่ีวา ถากำลงัโกรธใครอยู
นบัหน่ึงใหถงึสิบในใจ กอนท่ีจะแสดงออกใดๆ ใน
การตอบโต

ถาไมเชือ่ตองลองทำดู นบัใหถงึสบิกแ็ลวกนั...

10 วนิาที (สบิวินาที)
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ธรรมดา อาจมากกวาท่ีคดิ
ชายหาดหัวหิน ออกมาทางฝงเขาตะเกียบ

บายไดที ่ผคูนยงัไมมทีทีาวาจะลดลง รานอาหารทะเล
ริมชายหาด บรรยากาศของรานแมไมเลิศหรู
แตบรรยากาศและความรูสึกขางกาย อบอุนและ
มีความสุข ไมบอยนักที่บรรดาผูที่ไดชื่อวาคุณพอ
(พระสงฆ) จะไดมีเวลาสำหรับสมาชิกในครอบครัว
ของตน การน่ังรวมโตะ พดูคุย สนทนา ตอเตมิกำลังใจ
ใหหวัใจไดรบัแรงกระตนุ เพ่ือพลังในวันขางหนา

ผมเคยใหขอคิดกับคุณครูโรงเรยีนหนึง่เวลาท่ีเรา
คยุกนัเร่ืองการจดัเวลา คณุครูสวนใหญหรอืคนท่ีเอาการ
เอางาน มักจะนึกเหมือนกับวาโลกน้ีไมมีเวลาเหลือ
อกีแลว พวกเขาจะทำงาน ทำงาน ทำงาน และทำงาน
บางทีจึงไมคอยจัดเวลาสำหรับพักผอน คนที่คิด
แบบน้ีผมชอบ แตไมนยิม เรียกวาช่ืนชมแตไมศรัทธา
คือผมนิยมคนที่สามารถจัดเวลาไดอยางรอบดาน
เพราะเราไมไดอยูบนโลกนี้เพ่ือจะทำงานเพียงระยะ
เวลาส้ันๆ การดแูลชวีติก็คอืการรักษาสิง่ท่ีพระเปนเจา
ไดมอบใหกับเราอยางดี ตอยอด และพัฒนา เพ่ือ
จะแบงปน เรียนรูและอยูกับผูอื่นอยางมีสันติ การ
ทำงานเปนบาเปนหลังโดยไมเหลียวมามองสุขภาพ
หรือตัวเอง ฟงดูตอนตนๆ อาจจะดี แตพอไดพินิจ
พเิคราะหเราจะรวูา หนทางแหงปรีชาญาณ คอืคนทีรู่
เทาทันจังหวะและการเคล่ือนผานของชีวิตมากกวา
เราไมมีสิทธ์ิวิจารณวิถีปฏิบัติของใครหรอกครับ แต
ผมกำลังจะบอกวา การหาเวลาสำหรับสูบฉีด
กลามเน้ือหัวใจใหเขมแขง็ ถาเรามีเวลาเราควรจัด และ
ทำใหกบักอนหัวใจของเรา

ผมนั่งทานขาวริมชายหาด อาหารรสชาติดี
บทสนทนาก็ออกรส ยังไมทันกลับดี มีหญิงมีอายุ
ทานหน่ึง พรอมกบัคณุลงุวยัเกษียณมาทักพวกเรา ดวย
คำถาม “เปนครสิตหรอืเปลา?” ผมหนัไปตามเสียงนัน้
อีกแลวไปไหนมีคนจำไดตลอด  พยายามนึกวา

คนของ ประชาชนก็อยางนี ้แตดูๆ  ไปแลว ผมนกึไมออก
เลยวา คณุลุงและคุณปาคนูัน้ เปนสัตบุรษุวัดไหน

“เปนคาทอลิกครับ” ผมชิงตอบกอนใคร เราถามไถ
เรื่องวัดที่เขา การเปนลูกวัดที่ไหน แตพอคุณลุงและ
คณุปาคนูัน้แนะนำตัวเองบาง เขาบอกพวกเราวา “เปน
คริสเตียนคะ เขาโบสถแหงหน่ึงท่ีอยูในหมูบานท่ี
กรงุเทพฯ” ผมสงสัยตอไปวา มอีะไรท่ีทำใหเขารวูาเรา
เปนคริสต ถาไมใชจดจำกันไดจากการเคยพบเห็นกัน
ในที่ตางๆ

ดูเหมือนวาคุณปาพยายามพูดคุยกับเรา ในขณะที่
คณุลุงอาจจะไมคอยอยากรบกวนความเปนสวนตวัของ
คณะท่ีมาดวยกัน คุณปาจากไปพรอมคำสงทายวา
“นับถือพระเยซูเหมือนกัน พบกันก็มีความสุขดีนะ
ขอพระอวยพรคะ” ผมเองไมปลอยใหเวลาที่เหลือ
มคีำถามคางคาใจ “เอะ ทีค่ดิวาพวกเราเปนคริสต เพราะ
เราสวดกอนอาหารใชไหมครับ” คำตอบที่ไดรับคือ...
“คะ ...ใชคะ”

รูปแบบชีวิตท่ีเรียบงายและชวยแพรธรรมไปกับ
พระศาสนจักรไดอยางทันทีเลยก็คือ การทำหนาที่
คริสตชนของเราในทุกๆ วัน ทุกเวลาอยางดี บางที
การปฏิบัติชีวิตประจำวันของเรา  กลับเปนการ
แพรธรรม และการนำคนมาหาพระอยางทรงพลงั

ขอบคุณพระศาสนจักร
ไทย ท่ีพยาย ามกำหนด
แนวท า ง แ ล ะ รู ป แบบ
สำหรบัทศิทางการดำเนนิไป
ของงานของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย
โดยมีการศึกษา จดัทำ เขยีน
และจะประกาศใชตั้งแต

วันที่ 15 สิงหาคมน้ีเปนตนไป ที่เหลือก็คือบรรดา
พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และบรรดาสัตบุรุษ
ตองรวมมือกันทำในสิ่งที่คณะกรรมการไดคัดกรอง
มาแลว ปรับใหเขากับชีวติของตนเอง หมคูณะ หรือ
องคกร เพ่ือใหกาวยางเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เราจะพบเห็นพลัง  เราจะพบวา  สิ่งท่ีเขียนไว
ไมไดคงอยูในหนังสือเทานั้น แตมันถูกเขียนใหม
ในชวีติ

ผมคิดวาในมุมหนึ่งเราศึกษาและปฏิบัติตาม
แผนทิศทางอภบิาลฯ แตอกีมุมหนึง่เราทดไวในใจวา
ทกุส่ิงท่ีเราทำเปนการทำ แมเล็กนอยทีส่ดุ แตเรากำลงั
ทำใหพระเปนเจามีอยูจริงและสัมผัสไดในโลก
ของเรา “จงทำดงันีเ้พือ่ระลกึถงึเราเถิด” ฝากคำและ
บทรำพึงของภาพอาหารค่ำม้ือสุดทาย บนปกหนา
(ซึ่งไดรับความเอื้อเฟอจากหองเอกสารอัครสังฆ-
มณฑลกรงุเทพฯ) บางทีสิง่ดีๆ มกัเกิดข้ึนท่ีมือ้อาหาร
แตเปนม้ืออาหารที่ เราจดจำพระองคได  และ
กวางไกลกวานั้นเมื่อเราอาจจะทำใหผูอื่นไดจำ
และสัมผัสความรักของพระไดเชนกัน

บรรณาธิการบริหาร

จั่วหัวไวซะนากลัว แถมชวนเชิญใหผูที่ไมนิยม
กระแส หรือการทำตามๆ กัน เบือนหนาหนี แตถาวา
ไปแลวแนวทาง  หรือเข็มทิศท่ีถูกหมุดหมายลง
ใน “แผนอภิบาล คริสตศักราช 2010-2015 ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย” นาจะถูกจัด
ทำขึน้เพือ่สิง่นี้

จากแผนทิศทางงานอภิบาลเม่ือ 10 ปทีแ่ลว ซึง่เริม่
ในป 2000 และสิน้สุดในป 2010 โดย สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย หลังจากน้ัน เม่ือกาลเวลา
ผานเขามา ระยะเวลาของแผนถูกทำใหสัน้เขาจาก 10 ป
เหลือ 5 ป มีรายละเอียดและประเด็นที่นาสนใจทั้ง
การมองบริบท ภาพรวม กอนท่ีจะใหทศิทางในการกาว

หนังสอืกำหนดทิศ (ชวีติคริสตชน)
โดยแบงประเดน็ไวทัง้หมด 4 สวน

ผมคดิวาหนงัสือ “แผนอภิบาล คริสตศกัราช 2010-
2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย”
ซึ่งแผนกการพิมพไดมีสวนรวมบาง แตที่มีสวนหลัก
คงเปนหลายๆ ฝายที่อยูในคณะทำงาน ยอดพิมพ
คร้ังท่ี 1 จำนวน 6,000 เลม คงบงบอกวาจะมีคน
หลายพันคนท่ีจะไดอานหนังสือเลมน้ี แตที่สำคัญ
มากกวาน้ันและจะทำใหแผนนีบ้รรลวุัตถุประสงคกค็อื
คนที่อานเหลาน้ันจะขยายผลลงสูชีวิตและขยายไปสู
คาทอลิกไทยทุกคน อันน้ียากกวา แตอยางนอยเมื่อเรา
มหีนังสือกำหนดทศิอยแูลว ก็ไมตองเสียเวลาคลำทาง
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°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“ ç°ÆÀ¡“¬»’≈ ¡√ é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2010

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–®—°…å ∫ÿ≠‡ºà“ ºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π«‘π‘®©—¬§¥’Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπºŸâ„Àâ§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·°à

ºŸâ‡¢â“ —¡¡π“®”π«π 28 §π

ç©≈Õß»“ ππ“¡ºŸâÕ”π«¬°“√é  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  29  ¡‘∂ÿπ“¬π  2010

§≥–ºŸâ∫√‘À“√ §≥–§√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å  ‰¥â®—¥°‘®°√√¡©≈Õß

»“ ππ“¡ ´‘ ‡µÕ√åÕÿ¥√ Õ“…“ ÿ¢ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡Õ“§“√ªïµ‘°“√ÿ≠

ç·∫àßªíπ¢à“«¥’é °≈ÿà¡æ’ËÊ ‚ø‚§≈“‡√ ‰¥â¡“·∫àßªíπ¢à“«¥’¢Õßæ√–„Àâ°—∫πâÕßÊ

‡¬“«™π«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“

≈—¥≈Õ¬ ®‘µµ“∏‘°“√‡¬“«™π«—¥ª“°πÈ” ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ 2010

ç·¢àß¢—π«‘™“°“√é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ 2010 ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ‰¥â√—∫

‡°’¬√µ‘®“° ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√“™∫ÿ√’ ‡¢µ 2 „Àâ‡ªìπ ∂“π∑’Ë®—¥°“√

·¢àß¢—π∑—°…–µ“¡‚§√ß°“√»‘≈ªÀ—µ∂°√√¡π—°‡√’¬π °≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π∫â“π‚ªÉß‡§√◊Õ¢à“¬

∑’Ë 3 ‚¥¬¥√.™“≠ ™ÿà¡∫ÿ≠™Ÿ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‡¢µ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√“™∫ÿ√’

‡¢µ 2 ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥ π“¬ ÿæ√√≥  ÿ«√√≥åπ—ß ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

«—¥ÀπÕß°∫ ª√–∏“π°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π∫â“π‚ªÉß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë 3 °≈à“«√“¬ß“π

«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√®—¥ß“π À≈—ß®“°‡ √Á® ‘Èπæ‘∏’‡ªî¥ª√–∏“π„πæ‘∏’·≈–ºŸâ∫√‘À“√

‚√ß‡√’¬πµà“ßÊ ‰¥â‡¬’Ë¬¡™¡æ√âÕ¡°—∫„Àâ°”≈—ß„®π—°‡√’¬π∑’Ë‡ªìπµ—«·∑π®“°‚√ß‡√’¬π

µà“ßÊ ∑’Ë‡¢â“√à«¡°“√·¢àß¢—π∑—Èß∑’Ë‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘·≈–‚√ß‡√’¬π “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬

ç25 ªï™’«‘µ

 ß¶åé æ√–-

§ÿ≥ ‡®â “®” ‡π’ ¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘   ´ “ ∫Ÿ ™ “

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß

25 ªï™’«‘µ ß¶å

¢Õß§ÿ≥æàÕæ√∑«’

‚ √‘π∑√å §ÿ≥æàÕπ‘‡«»πå Õ‘π∏‘‡ π ·≈–§ÿ≥æàÕ∑«’»‘≈ªá æß»åæ‘» ∑’ËÕ“ π«‘À“√

Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ 2010

ç∫’Õ’́ ’∑à“·√àé
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  7

¡‘∂ÿπ“¬π 2010

æ √ – §ÿ ≥ ‡ ®â “

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡·≈–„Àâ

°” ≈— ß „ ® ° ≈ÿà ¡

§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π

(BEC) ¢Õß§√‘ µ™πÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥

·≈–§≥–°√√¡°“√ ¿“¿‘∫“≈‡¢â“√à«¡¥â«¬

çÕ∫√¡é ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡ √à«¡°—∫∫√‘…—∑ ¬“¡¥πµ√’¬“¡“Œà“

®”°—¥  ®—¥Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ’‡≈§‚∑π„πæ‘∏’°√√¡ ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å π“¡‡∑æ ·≈–

Õ“®“√¬å ÿæ‘™™“ · πºŸ° Õ“®“√¬å®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬æ“¬—æ «—π‡ “√å∑’Ë 3 ·≈–

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2010 ∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√ª∑ÿ¡«—π  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ

16 §π
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§à“¬‡¬“«™π ¡“π©—π∑å
™≈∫ÿ√’ ●  °√¡°“√»“ π“√à«¡°—∫Õß§å°“√»“ π“∑—Èß 5 »“ π“ ®—¥§à“¬‡¬“«™π

 ¡“π©—π∑å √–À«à“ß«—π∑’Ë  12-14  °√°Æ“§¡  §.». 2010  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

Õ“≈—¬√—°‡°√‚°√’        «— ¥‘Ï       §√ÿ«√√≥
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §ÿ≥æàÕ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠

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

§√ÿ«√√≥ Õ¥’µ∫√√≥“∏‘°“√π‘µ¬ “√ “√ “ πå

·≈–∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31

°√°Æ“§¡ §.». 2010 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ·≈–

∫√√®ÿ»æ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

‡°√‚°√’  «— ¥‘Ï ‡°‘¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡’π“§¡

§.». 1919 (æ.». 2462) ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

µÕπ∑’Ë 70

·¡àæ√– „π«—¥∑’Ë¡’

∫∑¢â“·µàæ√–-

∫‘¥“≈âÕ¡√Õ∫

∑’Ë«—¥¢â“·µàæ√–-

∫‘ ¥ “ ∑’Ë ª √ – ‡ ∑ »

Õ‘ √“‡Õ≈ ‡√“‡æ≈‘¥-

‡æ≈‘π°—∫°“√∂à“¬¿“æ

°—∫∫∑¿“«π“¿“…“

µà“ßÊ ·∂¡¬—ß¡’

Õ—°…√‡∫√≈≈å ”À√—∫

§πæ‘°“√∑“ß “¬µ“

Õ’° „π«—¥‡¥’¬«°—ππ’È

‡Õß  ‡√“∂«“¬¡‘ ´“

∫Ÿ ™ “¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

√à«¡°—π º¡‡À≈◊Õ∫‰ª‡ÀÁπ√Ÿª·¡àæ√–„π«—¥¢â“·µàæ√–∫‘¥“

¥«ßµ“¢Õß·¡à°â¡µË” ¡◊Õª√–§Õß≈Ÿ°πâÕ¬ ‡ªìπ¿“æª√–∑—∫„® ‡æ√“–‡ªìπ

¿“æ™’«‘µ®√‘ß ‡ªìπ¿“æ™’«‘µª√–®”«—π æ’ËπâÕßµà“ß§«“¡‡™◊ËÕ∫“ß§π ß —¬‡¡◊ËÕæŸ¥

∂÷ß°“√ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫√√¥“∑Ÿµ «√√§å·µ°§«“¡§‘¥ ‡¡◊ËÕ¡πÿ…¬å§πÀπ÷Ëß

®–‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘¢π“¥π’È ΩŸß™π∑—°∑“¬ ™’È™«π ·≈–µ”Àπ‘µ‘‡µ’¬π∫ÿµ√¢Õßπ“ß

∑’Ë‡™‘ß°“ß‡¢π π“ß∑”‰¥â·§à‡æ’¬ßÕ¬Ÿà‡§’¬ß... ”À√—∫º¡·§àπ—Èπ°Á‡¬Õ–‰ª·≈â«

‡√“®–‡ªìπ§π¥’°—π‰¥âÕ¬à“ß‰√ ∂â“‡√“‰¡à¡’·∫∫Õ¬à“ß·Ààß§«“¡¥’ ‡√“®–‰¥â

√—∫§«“¡√Ÿâµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß‰√∂â“‰¡à¡’„§√ª“°‡ªï¬°ª“°·©– Õπ —Ëß ‡≈’È¬ß·≈–¥Ÿ

¡“°¡“¬¢Õß§”«à“·¡à ·≈–§«“¡‡ªìπ·¡à∑’Ë·¡àæ√–¡’ ‡√“‰¡à “¡“√∂√—°·¡à‰¥â

∂â“‡√“‰¡à‰¥âπ÷°∂÷ß 9 ‡¥◊Õπ∑’Ë·¡àÕÿâ¡‡√“ Õ¬“°‡ÀÁπÀπâ“·≈–√—°°àÕπ∑’Ë®–≈◊¡µ“

ÕÕ°¡“¡Õß‚≈°

∫∑√”æ÷ß¢Õß·¡à∑’ËÕ¬Ÿà„π¡ÿ¡‡≈Á°Ê ¢Õß«—¥∑’Ë¡’∫∑¿“«π“¢â“·µàæ√–∫‘¥“

√“¬≈âÕ¡ çπ’Ë·πà–·¡à¢Õß‡®â“...π’Ë‰ß≈à–·¡à¢Õß‡√“§√‘ µ™πé

ç‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß‡ÀÁπæ√–¡“√¥“·≈–»‘…¬å∑’Ë√—°¬◊πÕ¬Ÿà„°≈âÊ ®÷ßµ√— °—∫

æ√–¡“√¥“«à“ ù·¡à π’Ë§◊Õ≈Ÿ°¢Õß·¡àû ·≈â«µ√— °—∫»‘…¬åºŸâπ—Èπ«à“ ùπ’Ë§◊Õ·¡à¢Õß∑à“πû

π—∫µ—Èß·µàπ—Èπ »‘…¬åºŸâπ—Èπ°Á√—∫æ√–π“ß‡ªìπ¡“√¥“¢Õßµπé (¬π 19:26-27)

ç‚§√ß°“√§π Ÿâ™’«‘µé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ 2010 »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡™“¬ ‡°…’ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åœ ·≈–

π“ß “« ÿ«√√≥’ ∑√—æ¬å‡æ‘Ë¡ ®—¥‚§√ß°“√§π Ÿâ™’«‘µ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå

‡¢“©°√√®å ‚Õ°“ π’È‰¥â‡™‘≠°≈ÿà¡‡«™∫ÿ§§≈ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¡“µ√«® ÿ¢¿“æ

·≈– Õπ«‘∏’°“√∫”∫—¥Õ“°“√ª«¥‡¡◊ËÕ¬„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π™ÿ¡™π
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