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สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร
เปนคร้ังแรกระหวางวันท่ี 16-19 กนัยายน ค.ศ. 2010 ในฐานะทีท่รงเปนพระสนัตะปาปา
และเปนการเสด็จเยือนนอกประเทศอิตาลีคร้ังท่ี 17 ของพระองค

สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงสรางประวัติศาสตรสำคัญ 2 ประการดวยกัน
พระองคจะเปนพระสันตะปาปาพระองคแรกที่เสด็จไปเยือนพระราชวังโฮลีรูดเฮาส
ที่เมืองเอดินเบอรก อันเปนสถานท่ีที่พระองคจะทรงพบปะกับสมเด็จพระราชินี
เอลิซาเบ็ธ ที่ 2 ในวนัที ่16 กนัยายน และถดัมาอีกครัง้ในวนัที ่19 กนัยายน  ซึง่นบัเปน
ครัง้แรกต้ังแตทีพ่ระองคทรงไดรบัการเลือกใหเปนพระสนัตะปาปา  พระองคจะเปน

ประธานในพิธีสถาปนาบุญราศี ซึ่งไดแก
พระคารดินัลยอหน เฮนรี่ นิวแมน ผูตั้ง
โรงสวดนักบญุฟลปิเนร ีในประเทศอังกฤษ
อัศจรรยที่ถือวาเปนผลของพระคารดินัล
นวิแมนไดรบัการประกาศอยางเปนทางการ
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2009

การเสด็จเยือนครั้งนี้ไมเหมือนกับการ
เดินทางเพื่อการอภิบาลแตอยางเดียวของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม ถงึวันท่ี 2 มถินุายน
1982 ซึ่งสอดคลองกับการสถาปนาความ

สัมพันธทางการทูตระหวางสันตะสำนักกับสหราชอาณาจักร  การเยือนของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะเปนการเสด็จเยือนอยางเปนทางการดวย  ขาว
อเิล็กทรอนกิสของไทมแจงวา พระสนัตะปาปาจะทรงประทับแรม ณ สถานทีใ่ดทีห่นึง่
ที่เปนสมบัติของพระศาสนจักร แทนท่ีจะไปพำนักในพระราชวังท่ีเปนของราชวงศ
องักฤษ  ซึง่ตามปกติแลวจะใชเปนท่ีตอนรับผนูำตางประเทศ

สำนักข าวของสันตะสำนักไดประกาศกำหนดการเ ยือนเบื้องตนของ
พระสันตะปาปา ซึง่มีการเตรียมการกันไวลวงหนาเปนป

สำหรับสก็อตแลนดกำหนดการของพระองคจะเสด็จไปเยือนเมืองเอดินเบอรก
และกลาสโกว  สำหรับประเทศอังกฤษพระองคจะเสด็จเยือนนครลอนดอนและ
เบอรมิงแฮม  นี่เปนการประกาศเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม โดยคุณพอเฟรเดรีโก
ลอมบารด ีผอูำนวยการของสำนักขาววาติกนั  เพยีง 1 วนัหลงัจากท่ีพระสนัตะปาปา
ทรงพบกับบรรดาผนูำศาสนาคาทอลิกของสหราชอาณาจักรในวนัที ่2 กรกฎาคม

ในหองสมุดสวนพระองค สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงมีพระดำรัส
กับพระอัครสังฆราชวินเซนต จีรารด นิโคลส แหงเวสตมินสเตอร  ผูเปนประธาน
สภาพระสงัฆราชขององักฤษและเวลส  พระคารดนิลัคอรแม็ค เมอรฟ โอคอนเนอร
พระอัครสังฆราชที่เกษียณอายุแลว ซึ่งติดตามมาดวย  นอกนั้นยังมีพระคารดินัลคีธ
ไมเกิล้ แพตริค โอไบรอนั พระอคัรสังฆราชแหงสังฆมณฑลแอนดรูวและเอดินเบอรก
รวมถึงประธานสภาพระสังฆราชของสกอ็ตแลนดดวย

คำประกาศของคุณพอลอมบารดีมีใจความวา “หลังจากท่ีไดรับการเชิญจาก
สมเดจ็พระราชนิเีอลซิาเบธ็ ที ่2 รฐับาลของสหราชอาณาจักร สภาพระสงัฆราชแหง
องักฤษ/เวลส และสก็อตแลนด  สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จะเสด็จเยือน
สหราชอาณาจกัรอยางเปนทางการระหวางวนัที ่ 16-19 กนัยายน 2010”

สภาพระสังฆราชแหงอังกฤษ/เวลส ไดติดต้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส (http://
thepapalvisit.org.uk.2010-visit/itinerary) ซึ่งจะใหรายละเอียดทุกประการของ
การเสด็จเยอืน  เวบ็ไซตใหมนีจ้ะมขีาวสารใหมๆ  ทีท่นัตอเหตกุารณเสมอ

เวบ็ไซตดงักลาวแจงวา ในวนัพฤหสับดทีี ่16 กนัยายน หลงัจากเสด็จไปพบสมเด็จ
พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ และผูแทนทรงเกียรติแหงสังคมอังกฤษแลว
พระสันตะปาปาจะทรงเดินทางตอไปยังเมืองกลาสโกว  ณ ที่นี้ในตอนค่ำพระองค
จะทรงถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณกลางแจงที่สวนสาธารณะเบลลาฮุสตัน กอนที่
จะเสดจ็ไปยงันครลอนดอนดวยเครือ่งบนิสวนพระองค

วันศุกรที่ 17 กันยายน อันเปนวันท่ี 2 ของการเยือนอังกฤษ พระสันตะปาปา
จะเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเซนตเมร่ี ที่ทวิคเคนแฮม  ณ ที่ซึ่งพระองคจะเร่ิมวันใหม
ดวยการสวดภาวนาพรอมกันกับผูที่มีพระพรในการใหการอบรมศึกษาเปนพิเศษ
จากน้ันพระองคจะทรงพบกับบรรดาเยาวชนจำนวน 3,000 คน เพ่ือเฉลิมฉลอง
การศึกษาคาทอลิก  หลังจากท่ีไดพบกบัเยาวชนแลวพระองคจะเสด็จไปพบกับบรรดา
ผนูำศาสนาและผแูทนของศาสนาตางๆ  ในชวงบายพระองคมกีำหนดการพบพระอคัร-
สงัฆราชแหงแคนเธเบอรีท่ีพ่ระราชวงัแลมแบ็ธ  ซึง่ในการพบปะกนัคร้ังน้ีจะรวมถึง
บรรดาพระสังฆราชแหงสังฆมณฑลตางๆ ทั้งที่เปนคาทอลิกและแองกลีกันของ
อังกฤษและเวลสดวย

กำหนดการท่ีเปนสวนหนึง่ของการเสด็จเยอืนครัง้นี ้พระสนัตะปาปาทรงไดรบัเชญิ
ใหกลาวคำปราศรัยตอสงัคมอังกฤษดวย  ผแูทนช้ันนำแหงสงัคมจะไดรบัเชญิใหไปฟง
คำปราศรัยของพระองคที่หองประชุมมหาวิหารเวสตมินสเตอร ซึ่งเซอรโธมัส มัวร
ถูกตัดสินประหารชีวิต  ทานนักบุญถูกประหารชีวิตวันท่ี 6 กรกฎาคม 1535 ครบ
475 ปพอดี

พระสันตะปาปาจะทรงปดพันธกิจของวนัโดยการทำวัตรเย็นกับพระอคัรสังฆราช
แหงแคนเทอเบอรี่และผูนำคริสตศาสนาท่ีมหาวิหารเวสตมินสเตอร  อีกท้ังจะสวด
ภาวนา ณ หลุมศพของทหารนิรนามท่ีวดันอยเซนตเอ็ดเวิรด สงฆนกัฟงแกบาป

วนัเสารที ่18 กนัยายน พระสนัตะปาปาจะทรงประกอบพธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ
ในมหาวิหารเวสตมนิสเตอร ณ ทีซ่ึง่พระองคจะเสด็จไปเยอืนบานคนชรา และจะทรง
เปนประธานในการทำวัตรเย็นกลางแจงที่สนามไฮดพารคของนครลอนดอน

การสถาปนาพระคารดินัลนิวแมนเปนบุญราศีจะเปนจุดเดนของวันอาทิตยที่ 17
กันยายน  ซึ่งเปนวันสุดทายของการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร  พระสันตะปาปา
จะทรงประกอบพิธีสถาปนาบุญราศีที่สวนสาธารณะคอฟตันแหงนครเบอรมิงแฮม
ซึง่อยไูมไกลนกัจากเร็ดนลั ซึง่เปนสถานท่ีฝงศพของพระคารดนิลันิวแมน  และไมไกล
จากลิคก้ีฮลิส ทีพ่ระคารดนิลันิวแมนกับบรรดาสัตบรุษุของทานเคยใชเปนท่ีพกัผอน
ประจำในวนัหยดุ

พระสันตะปาปาจะทรงพบปะกับบรรดาพระสงัฆราชแหงองักฤษ  สกอ็ตแลนด
และเวลส ที่วิทยาลัยออสคอต  กอนที่จะเสด็จโดยเคร่ืองบินพระท่ีนั่งจากสนามบิน
เบอรมิงแฮมกลับกรุงโรม

แปลจาก หนงัสือพมิพลอสแซรวาตอเร โรมาโน   /  ว.ประทปี  ถอดความ
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 มุมมองที่ผานมา จากผูรวมประชุม และผูที่จะนำแผนงานไปทำความเขาใจ
ใหตัวเองและสัตบุรุษ  พระสงฆ ผูอภิบาล ถือวามีสวนสำคัญมาก นอกจากนี้
ความรวมมือจากสัตบุรุษแตละคน  เปนสิ่งที่จะทำให เปนจริงขึ้นมาได

คณุพออรรคเดช   ทบัปง   เจาอาวาสอาสนวหิารอัครเทวดาราฟาแอล สงัฆมณฑล
สรุาษฎรธาน ี “รสูกึมคีวามยนิดแีละประทับใจมากๆ ทีค่รัง้นีเ้ราไดใชเชงิบวกในการ
มองภาพของพระศาสนจกัร  เราเหน็วามขีอดมีากมายของพระศาสนจักรทีเ่ราคนพบ
และในเวลาเดียวกันก็เห็นวามีอีกหลายอยางที่เราตองกาวเดินดวยความยากลำบาก
ก็วอนขอพระพรของพระองคที่จะทำใหงานท่ีเร่ิมตนข้ึนแลวน้ีไดดำเนินตอไป

ในการเขาประชมุคร้ังนีเ้ราไดมองกันหลายเรือ่งทีส่ำคัญ   แตสวนหนึง่กค็อืฟนฟู
ชีวิตคริสตชนของเรา  โดยมีแกนอยูที่พระวาจาและศีลมหาสนิท และน่ีเองเปนการ
สรางจิตวิญญาณของคริสตชนขึ้นมาใหม  และเราจะสามารถฟนฟูพระศาสนจักร
ในทางที่เราควรจะเดินตอไปและการกลับมาสูพื้นฐานคริสตชนจริงๆ จะเปนส่ิงท่ี
สำคัญมากๆ ในการกาวเดนิตอไปในอนาคต”

คุณพอสมนึก   สุทธ ิ   พระสงฆอาวุโสจากสังฆมณฑลอุดรธานี
ผเูปนแกนนำคนหน่ึง ทีร่วมกันเผยแพรความคิดเชิงบวกใหกระจายไป
ในสงัฆมณฑลอุดรธานี “ความรสูกึแรกคอืประทบัใจในกระบวนการ
ที่นำมาใช ถามองชัดๆ แลวกระบวนการนี้ทำใหผูใชและแผนที่จะ
เกิดขึ้นนั้นเปนไปในทางท่ีเสริมสราง  ผมเองมองวาชวยตัวเราให

สามารถเอาชนะอารมณความรสูกึหรือแนวคิดตางๆ ทีเ่ปนดานลบไดเยอะ  ทกุคร้ังท่ี
จะคิดจะพูดอะไรบอกตัวเองเสมอวาตองคิดเชิงบวกนะ

จากจุดน้ีเองทำใหเราชนะความคิดท่ีตอตานหรือการแสดงความคดิเหน็ของผอูืน่
ในแงที่ไมเห็นดวย   พยายามยอมรับเขามากข้ึน  เวลาเราเขาสูกระบวนการพยายาม
เปดใจกวางมากข้ึน  ผทูีร่วมกระบวนการก็จะเห็นแตสิง่ทีด่ีๆ  ออกมาท้ังนัน้   หลังจาก
การสัมมนาครัง้นี ้ ผมมองเหน็คณุคาของกระบวนการวิถเีชงิบวก (เอไอ.) มาก

จุดแรกท่ีทำคือผมไดเอาไปขยายโดยจัดการอบรมใหกับ 4 เขตของสังฆมณฑล
กับกลุมเปาหมายท่ีจะมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางของสังฆมณฑลในอีก 5 ป
ขางหนา  หลังจากการสัมมนาครั้งนี้ เราก็รอแผนระดับชาติจะออกมาเปนเชนไร
เราก็พยายามทีจ่ะทำตามในระดับสังฆมณฑล เพือ่จะไดแผนอีก 5 ปขางหนาท่ีสมบรูณ
พอสมควร”

คุณพอวีระเดช   ใจเสรี   อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง “การ
ประชุมครัง้น้ีเห็นถึงการพฒันาพระศาสนจักรในเมอืงไทย คอืเรากำหนดแผนทิศทาง
5 ป แทนท่ีจะเปน 10 ป เห็นการต่ืนตัวของแตละสังฆมณฑล  วธิกีารท่ีทำคือเร่ิมตน
จากระดับภาคกอน ทำใหการเตรียมงานสำหรบัทศิทางฯ มคีวามเขมขนมากข้ึน

เช่ือแนนอนวาจะชวยใหแตละสังฆมณฑลโดยเฉพาะผูที่รับผิดชอบหรือวา
คณะกรรมการที่จะนำลงไปปฏิบัตินั้น มีความต้ังใจจริงมากขึ้น  เห็นทิศทางฯ เปน
รปูธรรมมากข้ึน  จดุเดนท่ีเห็นชัดเจนคอืวิถชีมุชนวัด ซึง่แมจะมพีดูบางเม่ือ 10 ปทีแ่ลว
แตคร้ังน้ีเปนเร่ืองท่ีเกือบทุกสังฆมณฑลพูดถึงมาก   คงจะเปนเร่ืองท่ีเราทุกคน
เหน็ความสำคญัเหมอืนกนั

สำหรับสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  เมื่อไดรับทิศทางฯ ที่ชัดเจนจากสภา-
พระสงัฆราชฯ แลว เรากจ็ะนำกลบัไปวางแผนดวยกันวาจะนำสภูาคปฏิบตัใิหเปนจริง
เปนจังไดอยางไร  เพราะวาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำไปปฏิบัติและใหมีการ
ประเมินผล  การติดตามอยางเปนระบบ  คิดวาทิศทางจะคอยๆ เห็นเปนรูปธรรม
มากข้ึน”

คุณเชษฐ   ชาวนาแกว   ฆราวาสผูใกลมานาน กับงานสภาภิบาลวัด และงาน
ระดับสังฆมณฑล จากสังฆมณฑลราชบุรี “การสัมมนายกรางทำแผนแมบททิศทาง
งานอภิบาลของสภาพระสังฆราชฯ รูสึกประทับใจ ที่เปนทุกภาคสวน ที่ทำงาน
เกีย่วกบังานอภบิาลพระศาสนจักร นำเอาส่ิงทีด่ีๆ  (วถิเีชิงบวก)ของประสบการณ มา
แบงปนนำไปสกูารปฏบิตั ิในป ค.ศ. 2010-2015 โดยมแีผนแมบททศิทางของป 2000-
2010 เปนพื้นฐาน

เก่ียวกบังานดานผสูงูอายุรสูกึดีใจมากท่ีทกุกลมุ ทกุสังฆมณฑล ไดเล็งเห็นความ
สำคญัของผสูงูอาย ุและมีกำหนดไวในแผนแมบทชดัเจน กำหนดองคกร วธิกีาร สนบั
สนนุใหผสูงูอายุรวมกลมุกนัทำกิจกรรม ทีเ่ปนประโยชนทัง้ตอรางกายและจิตใจ

อยากจะฝากฝง ผูใหญ ผูบริหารในสภาพระสังฆราชฯ เปนตน พระสังฆราช

  
 ⌫ 

 ⌫ ⌫
คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง สมัภาษณ / จารวุรรณ ศรีวรกุล เรียบเรยีง

(ตอนท่ี 3)
พระสงฆเจาอาวาส สภาภบิาลวัด ไดใหการสนบัสนุนฆราวาสผสูงูอายุ จดัต้ังกลมุผสูงู
อายใุนเขตวดัของตน ใหเขาไดรวมกลมุทำกิจกรรม ลกูหลานใหความเคารพรัก อยา
ผลกัดนัใหผสูงูอายอุยตูามลำพงั หรอืถกูโดดเดีย่ว ฯลฯ แตจงเอาใจใสดแูลผสูงูอายุเปน
พิเศษ เพราะผูสูงอายุเปนสัญลักษณของผูฉลาดรอบรูและเกรงกลัวพระเจา”

คณุพอดุรงคฤทธ์ิ   กระบวนศริ ิ สงัฆมณฑลเชียงใหม “รสูกึดเีพราะวาเคยเขามา
กห็ลายคร้ัง แตละคร้ังก็รสูึกวามีความชัดเจนมากข้ึนและมีความเขาใจในแงมมุตางๆ
มากขึ้น  โดยเฉพาะในชวงนี้รูสึกมีกำลังใจทั้งระดับกวางและระดับทองถิ่น เห็น
ทศิทางฯ แลว ทำใหเกดิกำลงัใจมากข้ึน

ปกติพวกเราท่ีทำงานบนดอยจะทำงานในเชิงปฏิบัติมากกวา แตในการประชุม
ครั้งนี้ทำใหเราเขาใจเชิงบริหารมากข้ึน  อาจจะสรางกลุมทีมงานหรือกลุมกิจกรรม
ฆราวาสที่มีอยูแลวเราก็จะดึงเขามา  จะสรางความเขาใจรวมกันเพ่ือนำไปสูการ
ปฏิบตัใิหทัว่ถึงมากข้ึน”

คณุพอวสนัต   พริฬุหวงศ   อธิการเจาคณะรอยแผลศกัด์ิสทิธ์ิ  “โดยสวนตวัมีความ
ประทับใจกับส่ิงท่ีกำลังเกิดข้ึนในระหวางการสมัมนาชวงสัปดาหนี ้ ความจริงมารวม
ตั้งแตคร้ังแรก ไดเห็นพัฒนาการของความรวมมือซ่ึงเปนส่ิงท่ีควรจะเกิดข้ึนมากๆ
สำหรับพระศาสนจักรในเมืองไทย  นั่นก็คือบรรดาบุคลากรทุกภาคสวนของ
พระศาสนจักรไดมารวมระดมความคิดเหน็  แบงปนความคิด  ประสบการณ  ขอเสนอ-
แนะวาพระศาสนจักรขางหนาจะเปนอยางไร  การระดมความคิดนั้นสำคัญเพราะวา
เปนการนำเสนอส่ิงที่อยากจะเปน ผสมผสานกับความคิดของผูอื่น และมาเลือกวา
อะไรเปนส่ิงท่ีดทีีส่ดุ  เหมาะสมท่ีสดุ สำหรับพระศาสนจักรในเมอืงไทย  กระบวนการ
วถิเีชิงบวก (เอไอ.) ทีก่ำลังใชอยนูีก้เ็ปนกระบวนการหนึง่ทีด่เูหมอืนวานาจะเกดิผลดี
และสำเร็จผล

อยางไรก็ตามเห็นวาการรวมมือกันเปนส่ิงดีแลว แตการนำไปปฏิบัติจะเปนการ
สบืสานตอไป   ในการนำแผนปฏิบตัไิปปรับใชฐานะท่ีเปนนกับวชสามารถนำไปปรับ
ได 2 รปูแบบ นัน่ก็คอือันดับแรกเร่ืองงานท่ีเราทำ  นกับวชมีความหลากหลายมีหลาย
คณะ แตละคณะก็จะนำไปปรับใชกับงานท่ีทำคือรับผิดชอบวาจะทำอยางไรเพื่อให
เกิดผลอยางสมบูรณสูงสุด  แตอีกรูปแบบหน่ึงคือการนำไปพัฒนาบุคลากรของ
นักบวชเอง โดยเฉพาะการปรับกระบวนการคิด  กระบวนการใชชีวิต  อันน้ีเปน
พืน้ฐานและหลักการอันสำคัญ เพราะวางานจะเกิดผลสำเรจ็ไดบคุคลน้ันสำคัญ  ถามี
ความคดิในเชิงบวกเริม่ปรบัตวัเอง  กส็ามารถทีจ่ะทำงานซึง่มแีผนในเชิงบวกอยแูลว
ใหบรรลุผลสำเร็จได”

คุณพอพิพัฒน  รุงเรืองกนกกุล  รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย “เน่ืองจากวาสภาพระสังฆราชไดกำหนดแผนทิศทางฯ ที่ชัดเจนท่ัว
พระศาสนจกัรทองถ่ินไทย  ป 2000 ทีผ่านมามีการระดมความคิดกำลงัรวบรวมจนมี
แผนทิศทางฯ ตามท่ีทุกทานไดรับทราบ และไดถือปฏิบัติมาเปนเวลา 10 ป บัดน้ี
ครบกำหนดโดยทั่วไปก็มีการประเมินผลวาที่ผานมา 10 ป แผนดังกลาวไดรับ
การตอบสนอง ไดรบัการปฏิบตัมิากนอยเพียงไร ดงัน้ันทางสภาพระสังฆราชฯ จงึได
ใหมีการทบทวนและวางแผนตอไป  ครั้งนี้ขอเปล่ียนแปลงเปนแผน 5 ป โดยจาก
สภาพระสังฆราชฯ สวนกลาง  ผูแทนจากสังฆมณฑล โดยการนำของบรรดา
พระสังฆราชและผเูกีย่วของรวมท้ังพระสงฆนกับวชและฆราวาส  มกีารประเมนิสวน
ที่ตองเสริม สวนท่ียังไมสมบูรณเราก็ทำใหสมบูรณมากข้ึนดวยการประเมินนำมา
พจิารณาไตรตรองหาแนวทาง  เราแบงเปน 2 ระดบั คอือคัรสงัมณฑลกรงุเทพฯ ซึง่มี
สงัฆมณฑลยอยท่ีสงักัดอยกูค็อื สงัฆมณฑลเชียงใหม  นครสวรรค  จนัทบุร ี ราชบรุี
และสุราษฎรธานี  และอีกสวนหน่ึงคืออัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง รวมท้ัง
สังฆมณฑลนครราชสีมา  อุบลราชธานี  และอุดรธานีดวย  เราไดใหทั้งสองสวน
คนหาวามีอะไรบางท่ีจะนำมาไตรตรองและปรับใหสมบูรณมากขึ้น เพื่อจะไดเปน
แนวทางวิถเีชิงบวก เราพบจุดดีทีไ่ดปฏิบตัไิปแลวอาจจะมากบางนอยบาง  เราพยายาม
ดำเนนิตอไปเสรมิในสวนทีย่งัออนอยใูหโดดเดนมากข้ึนกระบวนการไดดำเนนิมาถึง
ระหวางวันท่ี 19-23 เมษายน 2010 ผูที่เขารวมประชุมในระดับแขวงท้ังสองมา
รวมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ีไดรวบรวมมาแลวและใหผูเขารวมประชุมไดใชเปน
แนวทาง

สิง่ทีพ่บในการประชมุคอืองคพระจิตเจาผซูึง่นำทางพระศาสนจักรเสมอใหไดคดิ
และพบเรื่องสำคัญซ่ึงพระศาสนจักรจะตองใหความสนใจ  ใสใจ  เรื่องการอภิบาล
ทำงานในพระศาสนจกัรโดยแบงออกเปน 3  สวน คอื เรือ่งของความเชือ่  ชวีติ   และ
พันธกิจ  เน้ือหาออกมา 10 บทซึ่งเกี่ยวของบนพื้นฐานท้ังสาม  สิ่งเหลานี้เอาไป
แตกยอยอกี  ปจจบุนัทกุสิง่ทกุอยางเคล่ือนไหวไปอยางรวดเรว็มากเราจงึพิจารณาถงึ
ความสำคัญเหลาน้ี  ขอมูลท่ีออกมาเหมือนเปนเลมเล็กๆ แตเต็มไปดวยเนื้อหา

(อานตอจากหนา 13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 37 ประจำวันท่ี 12-18 กันยายน 2010 หนา 5

ชวงทายของตอนท่ีแลวไดเสนอช่ือบุคคลในพระคัมภีร วาพวกเขาหลายคนนำเอาพระนามของพระเจาคือ “ยาห” และ “เอล”
ในภาษาฮีบรูมาต้ังช่ืออันเปนมงคลใหแกบคุคลน้ันๆ อยางไพเราะมีความหมาย

ครัง้นีข้อรวบรวมมาใหอานกนัพอสงัเขป เพราะชือ่เหลานีย้งัมอีกีมากหากจะคนหาในพระคัมภรี โดยเฉพาะภาคพนัธสัญญาเดิม
ซึง่หากใครจะลองคนดูกน็าจะเปนหนทางเขาใกลพระคมัภีร และไดอานพระคมัภีรมากข้ึนอยางสนุกสนานในท่ีสดุ

1) “เอลียาห” แปลวา “พระเจาของขาคอืพระยาหเวห”(my God is Yahweh) เปนช่ือ
ของประกาศกยคุตนคนสำคญั (1พกษ 17-19 ; 21:2 / 2พกษ 1:1-2:18)
2) “โอบาดีย” (โอบาดียาห) แปลวา “ผรูบัใชของพระยาหเวห” (Servant of Yahweh)
เปนชือ่ของประกาศกเล็ก 1 ใน 12  ผมูงีานเขียนในพระคัมภรี
3) “เศคารยิาห”แปลวา “พระยาหเวหทรงรำลึกถึง”(Yahweh has remember) เปนช่ือ
ของประกาศก และชื่อของบิดานักบุญยอหน บัปติส และอีกบางคนในพระคัมภีร
(ลก 1:5-25 / มธ 23:25 / 2พกษ 14:29)
4) “เศเดคยีาห”แปลวา “พระยาหเวหทรงเปนความชอบธรรมของขาพเจา”(Yahweh
is my righteouress)  เปนช่ือของประกาศกในสมัยกษัตริยอาหับ (1พกษ 22:11 / พศด
18:10,23) และประกาศกอีกองคหน่ึงท่ีมชีวีิตอยใูนบาบิโลนรวมสมัยกับเยเรมยี (ยรม
29:21) และยงัเปนช่ือ โอรสของกษตัริยโยสิยาห (ยรม 24:8-10)
5) “อาซาริยาห”แปลวา “พระยาหเวหทรงชวย” (Yahweh helps) เปนพระนามของ
กษัตริยอาณาจักรยูดาห ผคูนรจูกักันในนาม “อสุสิยาห” ( 2พกษ 14:21 ; 15:1) และ
เปนช่ือชายหนมุ 1 ใน 3 ทีห่นังสือดาเนียลเลาวาถูกจับใสเตาไฟ แลวพระเปนเจาชวย
ใหพนอันตราย (ดนล 3:12)
6) “อสุสยิาห” แปลวา “กำลังของขาพเจาคือพระยาหเวห” (my strenght in Yahweh)
เปนกษัตริยอาณาจักรยดูาห (783-742 ก.ค.ศ.) (คนเดียวกบัขอ 5).)
7) “เย ดีดิยาห”แปลวา “ที่รักของพระยาหเวห” (beloved of Yahweh) เปนฉายาท่ี
ประกาศกนาธันเรยีกกษัตรยิซาโลมอน ตามพระบญัชาของพระยาหเวห (2 ซมอ 12:25)
8) “อาหสัยาห” แปลวา “พระยาหเวหทรงฉวยมอืไว” (Yahweh grasps [the hand] )
เปนโอรสของกษัตริยอาหับ และกษัตริยของอิสราเอล ชวง 850-849 ก.ค.ศ. (2พศด
20:35)
9) “อาหิยาห” แปลวา “พีน่องของพระยาหเวห” (brother of Yahweh) เปนประกาศก
แหงชโิลหทีแ่นะนำให เยโรโบอัม กบฏตอกษตัรยิซาโลมอน โดยสญัญาวาอสิราเอล
10 เผาจะเขารวมดวย (1พกษ 11 :29-40)
10) “เปคาหยิาห”แปลวา “พระยาหเวหไดทรงเปดตา” (Yahweh has opened [the eyes])
เปนกษัตรยิแหงอาณาจักรอสิราเอลครองราชยชวงส้ันๆ ระหวาง 738-737 ก.ค.ศ.
11) “โยสิยาห” แปลวา “ขอพระยาหเวหประทาน” ( may Yahweh give) พระนามของ
กษัตริยแหงอาณาจักรยูดาห (640-609 ก.ค.ศ.) เปนกษัตริยที่ไดรับการยกยองวา ซื่อ
สตัยตอพระยาหเวห และไดฟนฟูปฏิรูปศาสนาในแผนดินยูดาห (2 พศด 33-34)
12) “เนหะมีย” (เนหะมี-ยาห) แปลวา “พระยาหเวหทรงปลอบโยน” (Yahweh
comforts) เปนเรือ่งช่ือของผนูำชาวยวิท่ีกลับมาจากถิน่เนรเทศบาบิโลน เม่ือมาถงึกรงุ
เยรูซาเล็มแลวทานเริ่มนำชาวยิวกอสรางบูรณะซอมแซมกำแพงและประตู
กรงุเยรซูาเล็มขึน้ใหม (นหม 1:3)
13) “โฮเชยา” ความหมายวา “พระยาหเวหผชูวยรักษาใหรอด” (Yahweh saver) ประ
กาศกโฮเชยา ทำงานในอาณาจักรเหนือ มีขอเขียนพระคัมภีรเปนเลมแรกในกลุม
ประกาศกนอยท้ัง 12 ชือ่ของทานนาจะเปนแบบยอส้ันของ “โฮเชยา” ยงัเปนช่ือของ
กษัตริยองคสุดทายของอาณาจักรอิสราเอล (2พกษ 15:30) ภาษาอังกฤษ เขียนวา
“Hosea” เมื่อใชกับทานประกาศก และเขียนวา “Hoshea” เมื่อใชกับกษัตริยโฮเชยา
เพื่อความสะดวกในการแยกแยะ
14) “โยชูวา” (เย-โฮ-ชูว-ยาห) แปลวา “พระยาหเวหเปนผชูวยใหรอดพน” (Yahweh
is salvation) เปนผูสืบทอดอำนาจตอจากโมเสส พาชาวอิสราเอลเขาสูแผนดิน
พระสัญญา (อพย 17:9-14)
15) “เยซู” คำนี้พิเศษ เพราะเปนภาษาฮีบรูที่พัฒนามาเปนภาษาอาราเมอิกที่ใชเปน
ภาษาพ้ืนบาน ในยุคสมัยพระคริสตเจาแลว แทจริงก็คอืคำเดียวกันกับ ขอ 14)  แตเม่ือ
กลายมาเปนภาษาอาราเมอิก คอื “เยซวัะ” (เย-ซ-ูอา) (คำแปลกเ็หมอืนขอ 14) เอยถึง
ใน ลก 2:21/ มธ 1:21 เปนพระนามของพระคริสตเจา

1) “มีคาเอล” แปลวา “ใครเปนเหมือนพระเจา” (who is like El) เปนช่ืออัครเทวดา
ผูเปนหัวหนาของเทวดา (ดนล 10:13)
2) “คาเบรยีล” (คาบรี-เอล) แปลวา “พระเจาทรงเขมแขง็” (El is strong) ในพระคมัภรี
ไมไดเรียกทานวา อัครเทวดา แตอาจจะเปน 1 ใน 7 อัครเทวดาท่ีเฝาอยูเฉพาะ
พระพกัตรของพระเจา (ทบต 12:15)
3) “ราฟาเอล” แปลวา “พระเจาทรงรักษา” (El heals) เปนช่ืออัครเทวดา 1 ใน 7 (ทบต
12:15)
4) “อิสราเอล” แปลวา “เขาไดตอสูกับพระเจา”ในทางนิรุกติศาสตร รากและ
ความหมายด้ังเดมิไมชดัเจน แตทีน่ยิมตีความเชิงนริกุตศิาสตรปจจบุนัทีย่ดึเอาเร่ืองราว
ใน ปฐก 32:28  คือ ยาโคบ ไดปล้ำตอสูกับพระเจา แลวลงทายทานเปล่ียนช่ือเปน
“อสิราเอล” (he contends against El) รปูคำยงัแปลไดวา “จงใหพระเจาเขาตอส”ู (let
El contend) บางพวกแปลวา “จงใหพระเจาทรงปกครอง” (let El rule) ยิง่กวาน้ันยัง
แปลไดวา “จงใหพระเจาทรงฉายแสง” (let El shine) และไมอาจช้ีชดัลงไปไดวาคำใด
ถกูตองทีส่ดุ
5) “อิมมานูเอล”แปลวา “พระเจาสถิตกับเรา” (God is with us) เปนนามของเด็กที่
จะเกิดมา เพ่ือนามของเด็กจะเปนเคร่ืองหมายแกกษัตริยอาหัสวา พระเจาจะทรงชวย
ทานใหรอดพนจากการโจมตีของอาณาจักรเหนือ และซีเรีย ที่ยกมาตีกรุงเยรูซาเล็ม
ตามท่ีประกาศกอสิยาหทำนาย (อสย 7:10-17)
6) “ซามเูอล” แปลวา “นามของเอล” หรอื “ชือ่ของเขาคอืเอล” (name of El) (his name
is El) เปนช่ือของประกาศกยุคตนผไูปเจิมดาวิดเปนกษัตริยของชาติอสิราเอล (1ซมอ
16:1-13)
7) “ดาเนยีล” (ดานี-เอล) แปลวา “พระเจาทรงตัดสิน” (El judges) เปนช่ือของประกาศก
ทีถ่กูกวาดตอนไปแดนเนรเทศในบาบิโลน (ดนล 1:1-21)
8) “นาธานาเอล” แปลวา “พระเจาไดทรงประทาน” (El has given) เปนช่ือหน่ึงใน
อคัรสาวกท้ังสิบสองของพระเยซูเขา (ยน 1:45-51)
9) “เอเสเคียล” (เอเสคี-เอล) แปลวา “ขอพระเจาทรงหนุนกำลงั” ( may El strengthen)
ประกาศกผทูำงานในดินแดนเนรเทศ บาบิโลน (อสค 1:1-3:3)
10) “อิชมาเอล” แปลวา “ขอพระเจาทรงรับฟง” (let El hear) เปนลูกของอับราฮัม
จากทาสคือ นางฮกักา (ปฐก 16:15)
11) “เชอัลทิเอล” แปลวา “ขาพเจาไดทูลขอตอพระเจา” (I have asked El) บดิาของ
เศรบุบาเบลผเูปนผวูาราชการเมอืงยดูาห ในสมัยประกาศกฮักกัยทำงาน หลงัจากกลับ
จากถิน่เนรเทศท่ีบาบิโลนแลว (ฮกย 1:1)
12) “กามาลิเอล” แปลวา “พระเจาไดทรงประทานคนืแกขาพเจา” (El has repaid me)
อาจารยรบับผียูิง่ใหญของชาวยิว ชวงศตวรรษท่ี 1 ผเูปนอาจารยของนกับญุเปาโล (กจ
22:3 ; 5:34-39) เปนผทูีช่าวยิวมอบสมญาเปนพเิศษแกทานวา “รบับัน” (Rabban) และ
ยกทานใหเปนอาจารยผูยิ่งใหญแหงธรรมบัญญัติ (The law) หรือ “กฎหมาย”
ของชาวยิว
13) “เมธูชาเอล” แปลวา “คนของเอล” (man of El) เปนบุคคลท่ีอยูในเช้ือสายของ
คาอนิ (ปฐก 4 :18)  มบีตุรชายช่ือ ลาเมค
14) “โยเอล” แปลวา “พระยาหเวหคอืพระเจา” (Yahweh is El) ประกาศกผมูงีานเขียน
ในพระคมัภรี 1 ใน 12 ของกลมุประกาศกนอย

“ àÂ«ÑÇÐ  นามนี้เหมาะไพเราะนัก”
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ชายคนหนึง่เดนิมาหาซิสเตอร ในขณะทีซ่สิเตอรกำลงัเดนิผานใจกลางเมือง
ลูซากา ซึ่งเปนเมืองหลวงของแซมเบีย เขาบอกซิสเตอรวา “ผมเปนมุสลิม
ผมสังเกตเห็นคริสตชนกลุมหน่ึงมาพบกันใกลๆ กับบานผม บานท่ีพวกเขา
ใชเปนโบสถนั้นโทรมมาก ซิสเตอรพอจะทราบไหมครับวาผมจะไปหาเงิน
ไดที่ไหน เพื่อชวยใหคริสตชนเหลานี้นมัสการพระเจาในท่ีซึ่งสมพระเกียรติ
พระองค?”

ในพระวรสารทีเ่รานำมาพจิารณาน้ีเลาถงึเร่ืองท่ีพระเยซเูจาไดทรงทราบวา
มนีายทหารชาวโรมันคนหน่ึงไดสละเวลามาชวยชาวยิว เพ่ือเปนการตอบแทน
น้ำใจดีของนายทหารคนนี ้ชาวยิวกข็อรองใหพระเยซเูจาใหทรงรักษาคนรับใช
ของนายทหารผนูี ้พระเยซูเจาทรงช่ืนชมในความเช่ือของนายทหารโรมันคนน้ี
เพราะความเช่ือของเขา พระองคจงึทรงตอบสนองคำวอนขอของเขา

นายทหารโรมันผูนั้นไมรูจักพระเจาของชาวยิว เขาคงจะกราบไหวพระ
มิธรัสซึ่งเปนของทหารชาวโรมัน แตคุณความดีของเขา เปนเหตุใหเขากระทำ
สิ่งท่ีดีใหแกผูอื่น ซึ่งมิใชชนชาติหรือศาสนาเดียวกัน ดังเชนชาวมุสลิมท่ี
ปรารถนาจะใหความชวยเหลือคริสตชนแสวงหาสถานท่ีที่เหมาะสมกวา เพื่อ
อธิษฐานภาวนาและนมัสการพระเจา ทั้งนายทหารชาวโรมันและชาวมุสลิม
ผูนั้นมิไดเปลี่ยนศาสนา แตแทนท่ีเขาท้ังสองจะแยกออกจากผูที่มิไดนับถือ
ศาสนาเดียวกับพวกเขา เขาท้ังสองยื่นมือไปชวยดวยความหวงใยดังเชนพี่นอง
อยางแทจริง ชาวมุสลิมผูนั้นตองเส่ียงกับอันตรายในการชวยเหลือคริสตชน
ความดีและความเช่ือมใิชเปนของครสิตชนเทานัน้ ในการนำไปสผูทูีเ่ราพบเหน็
เราควรเลียนแบบพระเยซูเจา พระเมตตาของพระองคไรซึ่งขอบเขตของสีผิว
ชนชาติ หรอืศาสนา ความเมตตามีพลงัทีจ่ะสลายความแตกแยก และกอใหเกดิ
ความเคารพตอกันและกัน รวมทั้งการยอมรับและเขาใจซึ่งกันและกัน

ขาแตพระเจา โปรดทรงเปดตาและจิตใจของลกูใหแก
ผูที่ลูกพบเห็นในแตละวัน โปรดใหลูกเห็นคุณความดี
ของเขา พรอมทั้งคุณสมบัติของพวกเขา ซึ่งลูกอาจไมได
มองเห็นมากอน ขอใหลูกพบพระองคในทุกคน โปรด
ประทานดวงพระทัยและพระหัตถของพระองคใหแกลูก
เพือ่ลกูจะไดรกัพวกเขาดวยความรกัของพระองค อาแมน

⌫
รอยยีส่บิชีวติยืนเรียงแถวภายในวัดสงางามเปนภาพนาจดจำ
ความแตกตางชายหญิงความหลากหลายชุดท่ีสวมให

สสีนัและชีวติ
อนัทีจ่ริงกอนหนานีม้กีารสลบักลมุออกมายนืประสานเสียง

หลากอารมณ
มือถือแฟมเพลงตาจดจองวาทยกรปากอาไปตามคำตามเสียง
จนยากจะบอกกลุมไหนเพลงใดยอดเยี่ยมสมบูรณแบบกวากัน
แตทันใดท่ีพากันเปลงเสียงประสานรอยเรียงไพเราะความแตกตางก็หายไป
เสยีงสูงเสียงต่ำเสียงชายเสียงหญิงแทบแยกกนัไมออก
กลมกลืนซึมซาบสอดแทรกเปนทำนองเพราะพร้ิงไปตามจังหวะ
เดี๋ยวเร็วเด๋ียวชาเด๋ียวเรารอนเด๋ียวสงบเย็นเยือกเด๋ียวสน่ันเด๋ียวกระซิบ
เสียงเปยโนคอยเติมแตงจังหวะชวงทำนองไลขบัเคล่ือนพลิ้วอารมณ
แตละวรรคแตละตอนโนมนาวเชื้อเชิญจูงใจใหลองลอยตามติด
กวาสิบนาทีที่หลุดไปตามเสียงเพลงแทบไมสนใจหายใจเขาออก
กระทัง่เสียงกระแทกขาดสะบ้ันกะทันหันตามดวยความเงียบสงดัน่ันแหละ
จึงไดรูวาการเดินทางไปตามเสียงสวรรคตองถึงจุดจบแลว
กอนจะตามดวยเสียงปรบมือเสียงช่ืนชมยาวนานเหมอืนไมอยากใหหยดุ
ยิ่งกวากำลังลิ้มรสของอรอยอาหารจานโปรดแลวตองเลิกกลางคัน
ถึงรสชาติยงัละเลียดล้ินใหเปนสุขแตก็อดรสูึกเสียดายไมได
ทำนองวายนืเขยงชปูลายนิว้ขึน้แตะสวรรคแลวตองหดมอืลงก็ไมปาน...

จรงิๆ แลวอยากคิดวาเสียงดนตรนีาจะเปนภาษาใชพดูใชคยุกนัในสวรรค
นอกจากจะเปนภาษาที่ทุกคนทุกชาติเขาใจไดแลว
ยงัเปนภาษาท่ีทกุคนเกดิมาพดูเปนกอนหมด
แตละคนจึงเปนนักดนตรีมาต้ังแตเกิด
เร่ิมจากเสียงออแอเสียงครางเสยีงรองไหเสียงหวัเราะเสียงเยาหยอก
ตามดวยคำพูดคำจาคำเรียกคำขอคำบนคำขอบคุณคำขอโทษ
กระน้ันก็ดีแมจะพูดไดพูดคลองพูดเกงแตภาษาแรกยังตองใชอยูดี
เสยีงหัวเราะเสียงรองไหเสยีงครวญครางเสยีงเจ็บปวดเสียงเปนสขุ
เพราะถึงพูดคำจาจะมีใหใชมากมายหลากภาษาหลากสำเนียง
แตคำพูดยังไมสามารถส่ือความรูสึกแหงใจไดหมดทุกอยาง
เสียงที่เปลงออกมาไมเปนคำจึงเปนเสียงดนตรีโดยธรรมชาติ
และเมื่อเรียงรอยคำดวยเสียงสูงเสียงต่ำก็กลายเปนบทเพลงสื่อทั้งคำพูดทั้งใจ
หากนำคำมาแตงเปนโคลงเปนฉันทเปนกาพยกเ็ปนแคบทประพันธ
หากนำเสียงดนตรีเจ็ดระดับมาจัดเปนชวงทำนองก็เปนแคดนตรี
แตหากนำเสียงดนตรีมารอยเรียงคำเขาดวยกันนั้นคือบทเพลง
เสยีงแตละระดับถมชองวางระหวางคำพรอมย้ำพรอมเนน
กลายเปนภาษามนุษยที่เต็มเปยมสมบูรณแบบกวาหมด
สามารถสื่อความรูสึกลึกซ้ึงไดละเอียดไมวารักไมวาเศราไมวาเริงรายินดี
สิง่ทีค่ำไมสามารถส่ือออกมาไดกม็ทีำนองรองบอกไดยอดเย่ียม...

และนีค่อืทีม่าของคำพดูทีว่า “รองเพลงคอืสวดสองเทา”
บทสวดบทสรรเสริญบทสดดุแีมจะงดงามแคไหนยังไมสือ่ใจไดทกุอยาง
แตพอเอาเสียงดนตรีรอยเรียงแตละคำเขาดวยกันทุกอยางก็ลงตัว
แมแตในพระคัมภีรก็มีการเช้ือเชิญใหรองเพลงสรรเสริญพระเจา
ประกอบเสยีงพณิเสียงเครือ่งสายเสียงขลยุเสียงรำมะนาเสียงกลอง
นีค่งเปนปกติวสิยัแหงบรรยากาศสวรรคแหงเหลาเทพเทวา
แตละครัง้ทีม่กีารพดูถงึสวรรคจะมกีารพดูถงึเสยีงเพลงสรรเสรญิสดดุี
แตละคร้ังท่ีพวกทานมาในโลกเปนกลมุก็มีการรองเพลงแจงสาร
อยางค่ำคืนท่ีพระเจาทรงรับเอากายเปนมนุษย ณ เบธเลเฮม
เหมือนจะบอกแนะเปนนัยวานาจะเปนปกติวสิัยของมนุษยทุกคน
ทีต่องทำใหชวีิตเปนบทเพลงมทีัง้คำมีทัง้ทำนอง
ประสานกันกลมกลืนสรรเสริญพระเจาดวยความสำนึก
สรางความสุขความยินดีแกเพือ่นพ่ีนองดวยความตระหนกั
รวมกบัเสยีงเทพสวรรคตัง้แตเชาจรดเย็น
กระท่ังชีวติกลายเปนบทเพลงอมตะ...ในทีส่ดุ
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นนทเพ็ชร

9/119/119/119/119/11
ยังคงจำกันไดเมื่อ 9 ปกอน ในวันที่ 11 กันยายน

ค.ศ. 2001 ชาวโลกจดจำกนัไดถงึเหตุการณทีเ่กิดข้ึนแบบ
สะทานโลก  สะเทือนขวัญท่ีรูจักในนามของการ
ปฏิบตัิการ ไนน อเีลฟเฟน (9/11) หรอืท่ีคนไทยเรยีกวา
วินาศกรรม  11 กันยายน  เ ม่ือผูกอการรายได
จี้เครื่องบินโดยสารจำนวน 4 ลำปฏิบัติการวินาศกรรม
ในเวลาท่ีไลเล่ียกัน ลำแรก เปนเครือ่งบินโดยสารพาณชิย
โบอิ้ง ของสายการบินอเมริกันแอรไลนพุงเขาชนตึก
เวลิดเทรดเซ็นเตอรตกึทีห่นึง่ และตอมาอกีเพยีงประมาณ

20 นาที เครื่องบินโบอ้ิงของสายการบินยูไนเต็ดแอรไลนพุงเขาชนตึก
เวิลดเทรดเซ็นเตอรตึกท่ีสองซ่ึงท้ังสองตึกเปนตึกแฝด จากน้ันอีกประมาณ
40 นาที  เครื่องบินโบอิ้งของอเมริกันแอรไลนก็พุงชนเขาตึกท่ีทำการ
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ที่วอชิงตันท่ีเรียกวาตึกเพ็นตากอน  สวนลำสุด
ทายเกิดขึ้นในประมาณหน่ึงชั่วโมงตอมาเปนเคร่ืองบินโบอิ้งยูไนเต็ดแอรไลน
ไดตกท่ีเมืองหนึ่งของรัฐเพนซิลวาเนียเพราะการขัดขืนและตอสูจากผูโดยสาร
และลกูเรือ  เหตุการณทัง้หมด เราทราบวามผีเูสยีชีวติเกอืบ 3,000 คน เฉพาะท่ี
ตึกถลมอยางเดียวประมาณ 2,600 คน นำความเศราโศก สะเทือนขวัญและ
สรางความเสียหายทั้งในขณะน้ันและในกาลตอมา เพราะเปนการทำลายท้ังตึก
ทีเ่ปนสัญลักษณของนิวยอรกท่ีบงบอกถงึความเปนทุนนิยมนัน่คือตึกเวลิดเทรด
เซน็เตอร และสัญลกัษณของการทหาร คอื เพน็ตากอน

เหตุการณนัน้ยังคงอยใูนความทรงจำมิใชเฉพาะชาวอเมริกนัท่ีไมใชเฉพาะ
ผูสูญเสียญาติมิตรเทานั้น แตหมายถึงอเมริกันชนและชาวโลกทุกคน ขอถือ
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โอกาสนี ้รำลกึถึงเหตุการณในวันน้ันคงมิใชเฉพาะใหเปนบทเรยีนท่ีล้ำคาเทาน้ัน
แตตองจำไววาตองไมเกิดเหตุการณเชนน้ีอีก เพราะมิใชเปนการทำลายตึก
ที่ไมมีชีวิตเทานั้น แตเปนการฆาชีวิตผูคนจำนวนมากโดยเฉพาะอยางย่ิง
เปนการฆาผูบริสุทธิ์  ความเคียดแคน ความขัดแยง และความคิดตางเปนเร่ือง
เกิดขึ้นได แตความเคียดแคน ความขัดแยง และความคิดตางนำไปสูการฆาคน
ไมวาท่ีใดเวลาใดยอมเปนเร่ืองท่ียอมรับไมได  ชีวิตมิอาจถูกเปนเคร่ืองมือเพ่ือ
ตอบสนองความขัดแยงทางการเมือง ทางการทหารหรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ชีวิตไมควรถูกใชเปนเครื่องมือแหงการทำลายลางทั้งตนเองและผูอื่น

หากถามวาทุกวันน้ี อยูที่ไหนปลอดภัย  คนเราทุกวันน้ีดำรงชีวิตอยูใน
ความเส่ียงตลอดเวลา ไมวาจะเส่ียงตอเรื่องวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อันเปนภัย
ที่เกิดทั้งจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย  นอนหลับอยูดีๆ โคลน
เกิดถลมข้ึนมา บางครั้งต่ืนข้ึนมาตองเผชิญกับน้ำทวมฉับพลันโดยไมรูตัว
กอสรางตึกอยูดีๆ ยังไมทันเสร็จเกิดถลมลงมาทับตายไปหลายศพ  รอยราว
รอยเล่ือนของอาคารท่ีกำลังใชเปนที่พักผอนนอนหลับนับวันยิ่งราวและ
เล่ือนมากข้ึน  ลองนึกภาพของผูที่กำลังทำงานอยางปกติสุขเชนเคยท่ีตึก
เวิลดเทรดเซ็นเตอรกอนท่ีจะโดนเครื่องบินพุงเขาชน นึกถึงภาพของผูที่กำลัง
ปฏบิตัหินาทีท่ีเ่พน็ตากอนกอนทีพ่งัทลาย นกึถงึผทูีก่ำลงัโดยสารเคร่ืองบินและ
กำลงันอนหลับ บางคนดูทวีอียางมีความสุขและอยดูีๆ  กถ็กูจีใ้หไปตายหมพูรอม
กนั  เขาเหลานีค้งไมคดิกอนลวงหนาถงึลางรายท่ีจะเกิดขึน้

อะไรที่จะทำใหเกิดความมั่นใจในทุกวันนี้ อยางนอยใหชีวิตมั่นใจวา
หากคืนน้ีเขานอน จะนอนตาหลับอยางมีความสุข    ตราบใดท่ีมนุษยยงัไมอาจ
จะวางใจกันและกันได ตราบน้ันปญหาจะตามมามากมาย และคงจะหาคำตอบ
ไดยากวา อยทูีไ่หนจะปลอดภยัทีส่ดุ

แมแตคนท่ีอนัตรายมากท่ีสดุและควรระวังมากท่ีสดุ กค็อื คนท่ีอยใูกลชดิกับ
เรามากท่ีสดุนั่นเอง
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ระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2010 - 2 มกราคม 2011
โดยคุณพอวิวัฒน แพรสิริ ผูบังคับคายและประธาน
กรรมการดำเนนิงาน อาจารยชัยณรงค มนเทยีรวเิชียร-
ฉาย ประธานฝายประชาสมัพนัธ รวมช้ีแจงรายละเอยีด
การจัดงาน พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย  เปนผแูทนสำนกังาน ICCS กรุงโรม
มอบธงสัญลักษณการจัดงานแดนายแพทยวรรณรัตน
เพ่ือสงมอบใหแกคุณพอวิวัฒน โดยมนีายเดช วรเจรญิ-
ศรี ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแหง
ชาติ (สลช.) นายสมมาต สังขพันธ ผูอำนวยการ
สวนพัฒนาลูกเสือและบุคลากร ภราดาประทปี ม. โกมลมาศ
นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
รวมยนิดีดวย

สมัชชาคาทอลิกนานาชาติ เพื่ อการลูก เ สือ
(International Catholic Conference of Scouting : ICCS)
ประเทศอิตาลี และสำนักงานกิจการลูกเสือแหงชาติ
มอบหมายใหประเทศไทย โดยสมาคมสโมสรลูกเสือ
รตันโกสินทร เปนเจาภาพจัดงานชุมนมุลกูเสือคาทอลกิ
โลก คร้ังท่ี 1 เพ่ือเสริมสรางความเช่ือม่ัน ศรัทธา และ
มิตรภาพที่ยืนนาน จากลูกเสือทั่วโลก ภายใตคำขวัญ
“พลังศรัทธา นำพาชีวิตสูแสงสวาง” ระหวางวันท่ี 26
ธนัวาคม 2010 - 2 มกราคม 2011 ทีค่ายลกูเสือแหงชาติ
วชริาวุธ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี

พระคุณเจาปญญากลาวในนามของสมัชชาลูกเสือ
คาทอลิกนานาชาติ (International Catholic Conference
of Scouting : ICCS) แหงประเทศไทย วา “ปรัชญาของ
คณะกรรมการ ICCS คอืการสงเสรมิและพัฒนาเยาวชน
ตามแนวทางของพระวรสารผสานกับกระบวนการและ
วิธีการของการลูกเสือผานกระบวนการฝกอบรมและ
การจัดกิจกรรมตางๆ  ในขณะเดียวกันทางสมาคมก็จะ
กระตุนใหเกิดการสำนึกในคุณคาของคำสอนของพระ
ผูเปนเจาในกลุมของเยาวชนผานทางเยาวชนดวยกัน
กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นดวยการสนับสนุนจาก
ผูใหญที่จะทำงานควบคูไปกับเยาวชนเหลานั้นโดยมี
วตัถุประสงคเพ่ือ 1. สงเสริมการประสานงานและความ
เปนหน่ึงเดียวกันของเยาวชนในองคกรลูกเสือและ

ประเทศไทยเจาภาพงานชมุนุม (ตอจากหนา 20) เนตรนารี ยวุกาชาดและสมาชิกผบูำเพญ็ประโยชน ให
สอดคลองกับอุดมการณในเรื่องของความรักและการ
อุทิศตนเพ่ือใหบริการและพัฒนาผูอื่น 2. สงเสริมและ
ชกัชวนผใูหญใหเกดิความเช่ือมัน่ ศรทัธาในคุณคาแหง
คำสอนของพระผเูปนเจาในกลมุเยาวชนโดยการใชชวีติ
อยู เ คียงขางคนเหลาน้ัน  3. อบรมและพัฒนาการ
ประสานงานกันเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและความ
รวมมือกนัระหวางภาครฐั ภาคเอกชน และศาสนาตางๆ
4. พัฒนาความสัมพันธและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความรวมมือกันระหวางลูกเสือและเนตรนาร ียวุกาชาด
และผูบำเพ็ญประโยชน  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบ
การศึกษา การใหบริการ และการใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในรูปของกระบวนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยใชกรอบการทำงานเชิงความคิดและชีวิต
รบัผดิชอบในมิตทิางสังคมและวัฒนธรรม 5. สนบัสนุน
เยาวชนทุกคนในฐานะท่ีเปนแกนสำคัญของสังคม
รวมมือพัฒนาชีวิตรวมกับหมูสมาชิกในกองลูกเสือ
เพ่ือประโยชนของเพ่ือนเยาวชนอีกมากมาย

ดวยพลังศรัทธาในพระเจาและเยาวชนในทุกๆ
ศาสนาท่ีไดเขารวมงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก
คร้ังท่ี 1 นี ้ตลอดจนการไดมสีวนรวมกิจกรรมท่ีหลากหลาย
สรางสรรคประสบการณและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน
ของแตละชนชาติ  ขาพเจามีความเช่ือวา เยาวชนรวม
7,000 คนเหลาน้ีจะไดรบัการเติมเต็ม “พลงัศรัทธา นำพา
ชีวิตสูแสงสวาง” เพื่อเติบโตเปนประชากรผูมีคุณภาพ
ของประเทศและของโลกตอไป”

นายแพทยวรรณรัตน กลาวเปดงานวา “นับเปน
ความปติยินดีอยางย่ิงท่ีประเทศไทยไดรับเลือกใหเปน
ผูจัดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก เปนประเทศแรก
และผมก็มีความยินดีที่ไดรับเกียรติมาเปนประธานงาน
แถลงขาว และเปนตัวแทนประเทศไทยเพื่อรับมอบ
ธงสัญลักษณ ICCS Jamboree ในวันน้ี

หากกลาวถึงคำวา “ลูกเสือ” และ “เนตรนารี”
ผมเชือ่วาทกุทานในท่ีนีต้องรจูกัและผานการเปนลกูเสอื
และเนตรนารกีนัมาแลว และคำวา “เสยีชีพ อยาเสยีสัตย”
ก็เปนคำขวัญที่ติดตรึงใจลูกเสือและเนตรนารีกัน
ทุกๆ คน รวมท้ังกระผมก็ไดเคยผานการเปนลูกเสือ
มาแลว

ปหนา ค.ศ. 2011  ลกูเสือแหงชาติของไทย กจ็ะมี
อายุครบ 100 ป มหีลายๆ ทานในวงการลกูเสือไทยได
เสียสละตัวเองอุทิศตนทำงานดานกิจการลูกเสือให
คงอยูตราบนานเทานาน”

“ผมในนามตัวแทนประเทศไทย และประชาชน
คนไทยทุกคน  มั่นใจเปนอยางย่ิงวา ประเทศไทยมี
“ของดีมากมาย ที่อยากให” โดยผานการจัดงานชุมนุม
ลกูเสอืคาทอลกิโลก ครัง้ที ่1 นี ้เพือ่ทกุคนจะไดรวมกนั
ทำ “ของใหมที่อยากลอง” พัฒนาใหเกิดผลและสำเร็จ
ลลุวงไปดวยดี สมดังเจตนารมณทกุประการ  และนำมา
ซึ่ง ช่ือเสียงและภาวะผูนำของประเทศไทย  เ รียก
ความเช่ือม่ันของนานาประเทศตอไป”

คุณพอวิวัฒน จิตตาภิบาลลูกเสือคาทอลิก เขต
ภาคพ้ืนเอเชีย แปซิฟก และท่ีปรึกษาสมาคมสโมสร
ลูกเสือรัตนโกสินทร ในฐานะผูบังคับคายฯ กลาววา
“เกือบ 100 ปที่กิจการลูกเสือไทยเติบโตและยืนยาว
ทำใหประเทศไทยไดรับการยอมรับและไววางใจจาก
สมัชชาคาทอลิกนานาชาติเพื่อการลูกเสือและองคกร
ลูกเสือนานาชาติ ใหเปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ
คาทอลิกโลก  ครั้งท่ี 1 โดยทางสมาคมสโมสรลูกเสือ
รตันโกสนิทร หนึง่ในสมาชิกสำนกังานลกูเสือแหงชาติ
ไดรับเกียรติเปนผูดำเนินการชุมนุมลูกเสือระดับโลก
โดยไมคำนึงถึงวาเยาวชนท่ีรวมงานจะนับถือศาสนาใด
ชาติ ภาษา วัฒนธรรมใด รวมถึงลูกเสือคนพิการ และ
ลกูเสือชาวเขาดวย จำนวน 7,000 คนจากประเทศตางๆ
ทั่วโลก

การท่ีประเทศไทยไดแสดงจุดยืนใหนานาประเทศ
เห็นถึงความเปนกลาง ไมกีดกันเชื้อชาติ ศาสนาและ
ชนชัน้ทางสังคม สอดคลองกบัเจตจำนงหลักของสมาชิก
ลูกเสือ ICCS ที่ตองการเห็นลูกเสือจากทั่วทุกมุมโลก
เขารวมเรียนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สรางมิตรภาพ
และเสริมพลังแหงศรัทธาความเช่ือทางศาสนา โดย
ไมแบงแยกความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา
วฒันธรรม และทางรางกาย จดุยืนทีแ่นวแนของประเทศ
ไทยไดเสริมสรางความม่ันใจใหนานาประเทศกับการ
เปนเจาภาพงานชมุนุมในคร้ังน้ี”

บนัทึกภาพโดยบราเดอรยุทธนา วทิยานุลักษณ

“น้ำทวมใหรบีตัก แตน้ำทวมวันน้ีตองหาทาง
ชวยเหลือแบบเรงดวน” ปากีสถาน คนไดรับ
ความเดือดรอนถึง 14 ลานคน   ทั่วโลกตางให
ความชวยเหลืออยางเรงดวน “คาริตัสไทยแลนด”
คณุพอไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผชูวยเลขาธิการฝายสังคม
หรือคาริตัส ไทยแลนด กำลังดำเนินการติดตอกับ
พระสังฆราชท่ีปากีสถาน เพ่ือหาทางชวยเหลือดวน

เทาท่ีเราจะทำได สวนรายงานดานสังคมที่ชวยเหลือ
คนยากไร เจ็บปวย ตั้งแตเด็กจนถึงคนชรา ลาสุด
การติดตามคนเปนวัณโรค ซึ่งเปนเรื่องที่ยากลำบาก
แตความทุมเทและอุทิศตน ทำงานไดผล จนกระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมวัณโรค มอบรถตูให 1 คัน
เพือ่ใชทำงานไดสะดวกยิง่ข้ึน คณุพอปยะชาติ
มะกรครรภ  ผูชวยเลขาธิการฝายอภิบาลคริสตชน
หนาใหมสุดถือวาเปนฝายที่ใหญมาก และจะตองไป
สมัผสัวิถชีมุชนวัด ทีอ่นิเดยีประมาณเดือนกวา พรอมกบั
เพื่อนๆ เกือบ 10 คน สวน คฆร. ไปประชุมที่เกาหลี
วนัที ่ 31 สงิหาคม – 5 กนัยายน  มีพระคุณเจาสริพิงษ
จรัสศรี คุณพอเอกพงษ พงษสูงเนิน คุณประจวบ
ตรนีกิร  คณุซริลิ ไมเก้ิล คณุเอม็มา เมอืงครธุ และผแูทน
เยาวชน..... จดัโดยสมณสภาเพ่ือฆราวาส รวมประมาณ
300 คน คณุพอยอด เสนารักษ อปุสังฆราชจนัทบรุี
อดีตเจาอาวาสอาสนวหิารพระนางมารีอาปฏสินธนิริมล

จนัทบุร ีเปนคร้ังแรกท่ีเขารวมประชมุสภาพระสงัฆราชฯ
ยังต่ืนเตนกับกรุงเทพฯ  ปกติมีหนาท่ีขับรถให
พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรีนั่ง แตพอเขากรุงเทพฯ
พระคุณเจาตองจบัพวงมาลยัให คณุพอยอด นัง่แทน
“มนัยงัไงอย?ู” และวนัเสารที ่28 สงิหาคม ฉลอง 25
ปชีวิตสงฆ พรอมกับคุณพอสุดเจน ฝนเรือง และ
คุณพอวีระชน นพคุณทอง ที่ศรีราชา ฝกจิต
ภราดาชุมพล ดีสุดจิต พี่ใหญวางมือจากบริหาร
โรงเรียนเขาศาลาธรรมฝกจติสมาธิแบบคริสต ตัง้อยู
ทีส่นัทราย เชยีงใหม มาถงึวนัน้ี ทมีงานคณุพอชวีนิ
สุวดินทรกูร คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร ลาสุด
คุณอำนวยพร จากวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน
รวมดวยใชบานซาวีโอ เปนสถานท่ีอบรม คุณพอ
สุเทพ ชอนทอง เปดบานบริการเต็มที่ เพียงแต
วิทยากรจัดเวลาใหลงตัว!

เด็กสาธุฯ
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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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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

 ⌦
⌫  

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 29 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 4 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกิดใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 5 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนยิม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“เขาจะไดรอดพน เพราะบาปของเขาไดรบัการอภัย

เดชะพระเมตตากรุณาของพระเจาของเรา”
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และกาฬสนิธุ
เม่ือตนปทีผ่านมา ซสิเตอรไดปวยเปนโรคแผลในกระเพาะอาหาร ปอดบวม

และภาวะติดเชื้อที่ขา จึงไดกลับประเทศฟลิปปนสเพื่อเขารับการรักษาเมื่อวันที่
10 มนีาคม 2010 ทีส่ดุ ซสิเตอรโจวนันา อารโกตา ไดสิน้ใจอยางสงบ วนัท่ี 30
กรกฎาคม 2010 รวมอายุได 67 ป

อน่ึง คณะธิดาเมตตาธรรมแหงนักบุญวินเซนเดอปอล เขามาในประเทศไทย
เม่ือวันท่ี 27 สงิหาคม ค.ศ. 1969  ซสิเตอรรนุแรกมาจากสหรัฐอเมริกา 2 ทาน
และจากฟลปิปนส 2 ทาน งานท่ีไดรบัมอบหมายคอื ดแูลรักษาคนปวยโรคเรือ้น
ทีค่ลินกิบานนอยสามเหล่ียม จ.ขอนแกน จากน้ันงานก็ขยายไปท่ีนคิมโรคเร้ือน
โนนสมบูรณหนวยงานของรัฐเปนผูรับผิดชอบ และงานดูแลผูปวยโรคเร้ือน
ตามหมบูานตางๆ ในเขตขอนแกน รวมท้ังงานเพ่ือสุขภาพอนามยั สงเสริมรายได
งานสงเคราะหเด็ก ฟนฟูผพูกิาร

ค.ศ. 1996 กลุมคณะในประเทศไทย ไดรับการต้ังใหเปนเขตปกครอง
ประเทศไทย และคณะไดเร่ิมทำงานรบัใช พยาบาล และฟนฟูผปูวยท่ีตดิเช้ือ HIV
ผูปวยเอดส ทั้งที่อยูในสถาบันและอยูในเขตชุมชน เขตท่ีคณะทำงานไดแก
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี กาญจนบุรี ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี เลย พะเยา
และพัทลุง เวลาน้ัน

ทามกลางความเสียหายนานาประการ “วดัแมพระราชนิแีหงสันติภาพ แจหม
และศูนยแมพระราชินีแหงสันติภาพ แจหม” ไดรับความเสียหายจากน้ำปา
ไหลหลากคร้ังนี้เชนเดียวกัน โดยกำแพงดานหนาวัดไดพังทลายลงมาครึ่งแถบ
รวมถึงมีน้ำทวมในทงุนา บอปลา และพืชสวนบางสวน

คณุพอบรูโน โรสซี เจาอาวาสวัดแมพระราชินแีหงสันติภาพ แจหม กลาววา
“น้ำปาเร่ิมมาหลังฝนตกตอเน่ืองต้ังแตประมาณ 5 ทมุ ของวันศุกรที ่13 ตอเน่ือง
ถงึประมาณตี 3 ของวนัเสารที ่14 สงิหาคม”

“พออยูที่นี่มานาน ยังไมเคยเห็นน้ำทวมหรือน้ำปาที่รุนแรงเหมือนคร้ังนี้
กำแพงวัดของเราพังทลายลงมา น้ำทวมทุงนา และบอปลาของเด็กๆ ชาวเขา
ในศูนยฯ ของเรา”

วัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ แจหม และศูนยแมพระราชินีแหงสันติภาพ
แจหม อยูในเขตพื้นที่ เดียวกัน โดยมีเนื้อที่ประมาณ 68 ไร แบงเปนวัด
โรงเย็บผา อาคารหอพกั สนามกีฬา ทงุนา และสวนปลกูผกัตางๆ

ปจจุบัน ศูนยแมพระราชินีแหงสันติภาพ แจหม มีเด็กนักเรียนที่อยู
ในความดูแลท้ังหมด 87 คน มีทั้งหมด 5 ชนเผา คือ ปกาเกอะญอ ลาหู อาขา
เม่ียน และลานนา

ทางดานหนวยงานราชการไดลงพื้นที่เพื่อชวยเหลือชาวบานในเขตพ้ืนที่
ประสบอุทกภัย เจาหนาที่ออกสำรวจและเรงชวยเหลือชาวบานที่ติดคางอยู
ภายในบานท่ีถูกน้ำทวมใหออกมาเปนอันดับแรก แมขณะน้ีในพ้ืนที่กระแสน้ำ
ไดลดลงไปบางแลวแตไมมากนัก แตลำหวยท่ีไหลผานยังคงมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน
และไหลเชีย่ว อกีทัง้ยงัพบวาในหบุเขายังมปีรมิาณน้ำฝนท่ีตกลงมาอยางตอเนือ่ง
จึงตองเฝาระวังและเรงระบายน้ำออกเรงสำรวจความเสียหายเพื่อเขาชวยเหลือ
ในดานอ่ืนตอไป

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

ÊÒÂ»ÃÐ¤Ó¸ÃÃÁ·Ùμ
     เดือนตุลาคม เปนเดือนแหงการ
แสดงความศรัทธาตอพระเจาโดย
ผานทางการสวดสายประคำ นอกจากนัน้
ยังเปนเดือนแหงการประกาศขาวดี
หรือการแพรธรรมอีกดวย ในป ค.ศ. 2010 นี้ วันแพรธรรมสากลตรงกับ
วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม จึงขอแนะนำพี่นองใหสวดสายประคำธรรมทูต
ซึ่งประกอบดวยเม็ดสายประคำ 5 สีดวยกัน คือ สีเขียวแทนประชาชน
ทวีปแอฟริกา สีน้ำเงินแทนทวีปออสเตรเลีย สีแดงแทนทวีปอเมริกา สีขาว
แทนทวีปยุโรป สีเหลืองแทนทวีปเอเชีย การสวดสายประคำธรรมทูตน้ี
มาจากความคิดรเิริม่ของพระอัครสงัฆราชฟลูตนั ชนี ตัง้แตป ค.ศ. 1951 โดย
มจีดุประสงคเพือ่ใหทกุคนไดรวมใจกนัสวดสายประคำเพ่ือคนทัว่โลก ไมใช
เพ่ือตัวของเราเองเทาน้ัน

นอกจากการสวดสายประคำธรรมทูตแลว เรายังสามารถชวยงานธรรมทูต
ไดดวยการบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานแพรธรรมโดยบริจาคใสถุงทาน
ในวันอาทิตยที่ 24 ตุลาคมใหมากข้ึนเปนพิเศษดวย เงินจำนวนน้ีทุกประเทศ
ทัว่โลกจะนำสงไปรวมกนัท่ีสำนกังานใหญ PMS กรงุโรมเพือ่นำไปจดัสรรให
กบังานแพรธรรมในประเทศตางๆ ทีม่คีวามตองการเรงดวน รวมทัง้ประเทศไทย
ของเราดวย (ใครตองการสายประคำธรรมทูตติดตอ “สายประคำธรรมทูต”

สำนักงานคณะกรรมการเพื่อ
การธรรมทูต สภาพระสังฆราชฯ
122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี
ยานนาวา กทม. 10120 : ขอ
ขอบ คุณ คุณอำนวยพรและ
ครอบครัวที่ ได ช ว ย กันผ ลิต
สายประคำธรรมทูตเพ่ือถวาย
พระเกียรติแดพระเจา)

อาลยัรกัซสิเตอรโจวนันา อารโกตา (ตอจากหนา 2)น้ำปาซัดกำแพง “วดัแจหม” พงั (ตอจากหนา 2)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 37 ประจำวันท่ี 12-18 กันยายน 2010 หนา 11

  
นวิเฮเวน  คอนเนคติกตั
สหรัฐฯ (ซีนิต)  วันที่
24 สงิหาคม นางดอนนา

มารยี  คเูปอร   โอ’ บอยล ผปูระพันธหนังสือ  “สบิปแหง
มิตรภาพที่ยั่งยืน” กลาวแกผูมารวมงานครบ 100 ป
วันเกิดคุณแมเทเรซา วา  “หลายปหลังมรณกรรม
บุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา ทานยังคงสอน
ทัง้ดวยคำพดูและแบบอยางความถอมตนใหกบัพวกเรา

หนังสือ “สิบปแหงมิตรภาพที่ยั่งยืน” ตีพิมพโดย
สำนักพิมพเซอรเคิ้ลเพรส ค.ศ. 2009 เปนเร่ืองราว
เก่ียวกับประสบการณของผูเขียนกับบุญราศีคุณแม
เทเรซา ซึง่เธอไดแบงปนประสบการณนี้แกผูสนใจ  ใน
โอกาสฉลองครบ 100 ป วนัเกิดของคุณแมเทเรซา

งานฉลองจัดโดยคณะอัศวนิแหงโคลมับสั  ณ พพิธิ-
ภณัฑนวิเฮเวน  โอกาสเดียวกนันีเ้ปนพธิเีปดตวัแสตมป
รปูคุณแมเทเรซา  ซึง่เปนสวนหน่ึงของการเฉลิมฉลอง
ในครัง้นี้

นาง  โอ’บอยล  ไดรับเชิญใหแบงปนในหัวขอ
“บทเรียนเรื่องความรักของคุณแมเทเรซา” กลาววา
“ปจจุบนั คณุแมเทเรซา ผกูอต้ังคณะธรรมทตูเมตตาธรรม
(Missionaries of Charity) คำสอนของคุณแมที่เตือนเรา
ใหรักกันและกัน  ยังอยูในความทรงจำพวกเราเสมอ
แมคณุแมจะถึงแกกรรมนานถึง 13 ปแลว”

“คุณแมเทเรซาเชิญชวนเราใหตอบรับกระแสเรียก

การดำเนินชีวิตศักด์ิสิทธ์ิ  ใหแสวงหาความรักของ
พระเยซูเจาดวยการรับใชพระองคในเพ่ือนพี่นอง
โอกาสเดียวกันนี้  เราไดรับพระพรจากบทเรียนแหง
ความรักจากสตรทีีด่ำเนินชวีติถอมตนอันเปนแบบอยาง
ที่เดนชัดประการหนึ่งของบุญราศีคุณแมเทเรซา”

“คุณแมเทเรซา  อาจดูเหมือนเปนสตรีธรรมดาๆ
คนหนึง่  แตความรกัท่ีคณุแมมตีอพระเยซูเจามีมาก  และ
ผลแหงความรักท่ียิง่ใหญนัน้  ชวยใหเธอเปนส่ือนำแสง
แหงความรกัในองคพระเยซเูจาสองโลกท้ังโลกใหสวางไสว
แบบอยางที่เดนชัดในเรื่องนี้ คือ การที่คุณแมไดรับใช
พระเยซเูจาในทกุๆ คนทีเ่ธอพบ  กจิการเลก็นอยเหลาน้ี
ไดชวยเปลี่ยนแปลงโลกและไดเปดตาเราใหสามารถ
เขาใจถึงชะตากรรมของผูยากไร”

“คณุแมเทเรซาสอนเราวา  คนยากจน ไมใชผทูีห่วิโหย

เทาน้ัน แตยงัรวมถึงผทูีพ่อมีอาหารกิน  แตขาดความรัก
และความเอาใจใส”

“พวกเราทุกคนสามารถเลียนแบบอยางความรัก
ของคุณแมเทเรซาได ดวยการตอบรับเสียงเรียกของ
พระเยซูเจา และดำเนินชีวิตตามพระวรสารโดยนักบุญ
มทัธวิ ‘ทานทำส่ิงใดตอพ่ีนองผตู่ำตอยทีส่ดุของเราคนหน่ึง
ทานก็ทำส่ิงน้ันตอเรา’  (มธ 25:35-46)”

ณ พิพิธภัณฑ อัศวินแหงโคลัมบัส ยังไดจัดแสดง
“ชีวประวัติคุณแมเทเรซา”  ไปจนถึงวันท่ี 4  ตุลาคม
นอกนัน้ยังไดนำของใชสวนตัวของคณุแม  เชน  สาหรี
และภาพอารามท่ีกลักัตตาขนาดเทาของจริงมาจัดแสดง
ไวดวย

(บุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา เกิดวันที่ 26
สงิหาคม ค.ศ. 1910 ทีเ่มืองสโกเปย  ปจจบุนัคือเมืองหลวง
ของมาเซโดเนีย  มรณกรรมวันท่ี 5 กนัยายน ค.ศ. 1997
ทีป่ระเทศอินเดยี  บดิามารดาเปนชาวอัลเบเนียทีศ่รทัธา
ทานมีชื่อเสียงเปนที่รูจักดีวาเปนผูอยูเคียงขางผูยากไร
ค.ศ. 1979 ทานไดรบัรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ  ทาน
เปนผูกอตั้งคณะธรรมทูตแหงงานเมตตากิจ ซึ่งเมื่อ
ทานมรณกรรม  คณะมีสมาชิกกวา 4,000 คน และอาสาสมคัร
อีกกวาหนึ่งแสนคน  ครอบคลุมสนามแพรธรรม กวา
610 แหง ใน 123 ประเทศท่ัวโลก สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน  ปอล  ที่  2 ทรงประกาศใหคุณแมเทเรซา
เปนบุญราศี เม่ือวันท่ี 19 ตลุาคม ค.ศ. 2003…บ.ก.)


นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงมอบ-
หมายพรคาร -
ดินัลฟรันซิสโก
ฮาเวียร  เอรา-

ซูรีส   แหงอัครสังฆมณฑลซานติอาโก
ประเทศชิลี เปนผูแทนรวมฉลองครบ
100 ป และนำกุหลาบทองถวายแมพระแหงหุบเขา (Our Lady of the Valley)
ณ สงัฆมณฑลกาตามารกา ในอารเจนตินา

พระรูปแมพระทำดวยหินออนสูง 42 เซนติเมตร  เปนท่ีเคารพศรัทธาของ
ชาวอารเจนตินาอยางมากตลอดทุกยุคสมัย  และมีอศัจรรยเกิดข้ึนหลายคร้ัง

ในอดีต กหุลาบทีท่ำดวยทองนี ้พระสนัตะปาปาจะประทานเปนของขวัญแก
พระมหากษตัริยและบุคคลสำคญั  ตอมาก็เปนของประทานแกพระราชนิ ี และเมือ่
ไมนานมาน้ีก็เปนของขวัญถวายแดพระรูปแมพระ

ธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้เริ่มตนในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 9
ใน ค.ศ. 1049  จนหลังสังคายนาวาติกนัคร้ังท่ี 2 จงึเร่ิมใชเปนของถวายแดแมพระ

ตลอดสมณสมัยกวา 5 ป สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงถวาย
กหุลาบทองแดแมพระแลว 11 ดอก  ไดแก  ค.ศ. 2006  ณ สกัการสถานแมพระ
แหงจาสนา  โกรา ในโปแลนด  ค.ศ. 2007 ณ มหาวหิารแหงอาปาเรชดิาในบราซลิ
และมหาวิหารแมพระแหงมาเรียเซ็ลในออสเตรีย   ค.ศ. 2008  ณ สักการสถาน

แมพระผปูฏสินธนิริมลในกรงุวอชงิตัน   แมพระแหงโบนาเรยี  กากลิอาร ิในอติาลี
และแมพระแหงปอมเปอีในอิตาลี  ค.ศ. 2009 แมพระแหงทวีปยุโรป ทีย่บิรอลตาร
และแมพระแหงกาเบซาในสเปน  ค.ศ. 2010 แมพระแหง ตา’ปนู   แมพระแหง
ฟาติมาในโปรตุเกส  และแมพระแหงหบุเขาในอารเจนตินา

⌫
โซล  เกาหล ี (ยแูคน)  กลมุสงเสรมิชีวติสังฆมณฑลอินชอน ไดรณรงคขอรบับริจาค
อวัยวะและปจจัยเพ่ือรวบรวมไวชวยเหลือผูกำลังรอเปลี่ยนอวัยวะ

คุณพอสเตเฟน โอ เปยง-ซู ผูอำนวยการกลุมฯ มอบหมายเจาหนาที่ตั้งโตะ
หนาอาสนวิหารดัป-ดองใหขอมูลเกี่ยวกับการบริจาค  และใหผูแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะลงทะเบียน

คณุพอซ ูกลาววา “กลมุนีเ้พิง่กอต้ังไดไมนาน จงึเร่ิมตนดวยการขอรบับรจิาค
อวัยวะ  และเม่ือพระคารดินัลสเตเฟน  คิม ไดบริจาคดวงตา จึงทำใหคริสตชน
เห็นความจำเปนของการบริจาคอวัยวะ  ขณะเดียวกันพอก็ออกเยี่ยมบานและ
พยายามพูดคุยใหขอมูลที่เปนประโยชนในเรื่องนี้”

“กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำ เปนการขอรับบริจาคเงินเพ่ือชวยคนที่รอการเปลี่ยน
อวัยวะ  และยังรณรงคเชิญชวนสตรีที่ตั้งใจทำแทงหรือคิดฆาตัวตาย ใหเปลี่ยน
ความต้ังใจ”

(เกาหลีใต  เมืองหลวงคือกรุงโซล ใชสกุลเงินวอน  มีภาษาเกาหลีเปนภาษา
ราชการ   ประชากร 47.7 ลานคน นบัถอืศาสนาพุทธ 47% ,  โปรเตสแตนท 38% ,
คาทอลิก 11%,   ลทัธขิงจ้ือ 3%  และอกี  1% นบัถอืศาสนาอืน่ๆ)
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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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เจาหนาท่ีสาธารณสขุ ผชูวยพยาบาล อสม.ฯลฯ  ซึง่มี
ภมูลิำเนาอยภูายในเขตดงักลาว รวม 30 ทาน ไดรวมตวั
กันจัดตั้งชมรมเครือขายเวชบุคคลฯ อัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง  ที่หองประชุมโรงเรียนเซนตโยเซฟ
สกลนคร เมือ่วนัเสารที่ 18 กรกฎาคม 2010

การรวมตัวกนัดังกลาวไดมกีารเตรยีมสำรวจรายช่ือ
บรรดาเวชบุคคลคาทอลิก ใน 4 จังหวัด ภายในเขต
อคัรสงัฆมณฑลทาแรฯ มาเปนเวลาหลายเดือน   โดยได
รบัความรวมมือจาก คณุพอวีระเดช ใจเสร ีอปุสังฆราช
เปนผูชวยรวบรวม และยังไดชวยอำนวยความสะดวก
ในการเอ้ือเฟอสถานที่ในการจัดประชุมกอต้ังกลุม
เวชบคุคลฯ ในคร้ังน้ี

การประชุมในวันน้ี ไดรับเกียรติจากพระอัคร-
สงัฆราชหลยุส จำเนียร สนัติสขุนิรันดร  มาบรรยายถงึ
นโยบายของอัครสังฆมณฑลทาแรฯ เก่ียวกับเรื่อง
สุขภาพอนามัยวา ปจจุบันมีความเจริญกาวหนาใน
เรื่องของวิทยาศาสตรสุขภาพอนามัยอยางมาก เชน
การฝากครรภ การโคลนนิ่ง สเต็มเซลล  สิ่งเหลาน้ี
เปนสิง่ทีใ่กลตวัพวกเราท้ังส้ิน  นอกจากนัน้กย็งัมผีปูวย
ทีย่ากจน ผทูีไ่มสามารถเขาถงึการบรกิารในเร่ืองสุขภาพ
อนามัย  เราในฐานะท่ีเปนเวชบุคคลมีหนาที่พิเศษใน
การชวยเหลือพวกเขา แตความเปนเวชบุคคลที่เปน
คาทอลิก เราจึงมีหนาท่ีเฉพาะมากกวา นัน่อีกคือ เราตอง
ดำเนินบทบาทวิชาชีพของเราบนพื้นฐานของคำสอน
คาทอลิก โดยเห็นพวกเขาเหลานั้นเปนเสมือนพ่ีนอง
ของเรา   ดวยเหตุนีท้างอัครสังฆมณฑลฯ จงึมคีวามหวงั
วาการจัดต้ังกลุมเวชบุคคลข้ึนในคร้ังน้ี จะชวยตอบ-
สนองในเร่ืองดังกลาวน้ี และท่ีสำคญั คอื บรรดาสมาชิก
เวชบุคคลเองจะตองไดรับการอภิบาลเฉพาะในฐานะ
บุคลากรวิชาชีพคาทอลิกดวยเชนเดียวกัน

คณุพอไพรัช ศรีประเสรฐิ    ในฐานะผอูำนวยการ
แผนกสุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลเวชบุคคล
คาทอลิก ไดกลาวแนะนำความเปนมาของกลุม
เวชบุคคลฯ และบทบาทของเวชบุคคลฯ วา ชมรม
เวชบุคคลฯ เริม่ตนมาจากกลมุแพทยคาทอลกิไดรวมตัว
กันกอตั้ง “กลุมแพทยคาทอลิก” ตั้งแตป ค.ศ.1966
เพ่ือจะไดดำเนินกิจกรรมในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับ
สุขภาพอนามัย และอบรมแนวทางคำสอนของ
พระศาสนจักรในเรื่องที่เก่ียวของกับสุขภาพอนามัย
อยางไรก็ตาม ตอมาไดมีการรวมเอากลุมพยาบาล
คาทอลิก และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพอนามัยเขามารวมอยูภายใตชมรมเดียวกัน โดย
ใชชื่อวา “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย”
ในป ค.ศ. 1990 ซึง่สมาชิกสวนใหญยงัประกอบไปดวย
กลุมเวชบุคคลในโรงพยาบาลคาทอลิก และเวชบุคคล
ภายในเขตกรุงเทพฯ เทาน้ัน

ดงัน้ัน เพือ่ใหกลมุเวชบุคคลคาทอลิกฯ เปนตัวแทน
ของเวชบุคคลคาทอลิกจากทั่วประเทศอยางแทจริง
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ในฐานะผูอำนวยการแผนก
สุขภาพอนามัย และจิตตาภิบาลเวชบุคคลฯ  จึงได
รวบรวมบรรดาเวชบุคคลคาทอลกิฯ ในเขตสงัฆมณฑล
และดำเนินการจัดต้ังเครือขายชมรมเวชบุคคลฯ
ตามสงัฆมณฑลตางๆ ทีม่คีวามพรอมดังน้ี คอื

ในวนัที ่ 1  ตลุาคม ค.ศ. 1998 ฟนฟูเวชบุคคลฯ
ระดับชาติ โดยการพยายามรวบรวมใหมีตัวแทน
กรรมการเวชบุคคลระดับชาติ  ที่มาจากการจัดกลุม
เวชบุคคลฯโรงพยาบาลเซนตหลุยส โรงพยาบาล

จดัตัง้เครอืขายเวชบคุคลคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)
เซนตเมร่ี โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาล
ซานคามิลโล และโรงพยาบาลภาครัฐ

ในวันท่ี 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 รวมมือกับ
คุณสมจิตร ศักด์ิสิทธิกร หัวหนาฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลซานคามิลโล
จดัตัง้กลมุเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลราชบรุี

ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ  ค.ศ. 2008 รวมมือกับ
เซอรอาเดลา พิศุทธิ์สินธพ คุณสุนทร ชองชนิล และ
คณุชีวา มิง่สูงเนนิ ในฐานะกลมุเวชบุคคลฯโรงพยาบาล
เซนตเมร่ี จัดต้ังเครือขายกลุมเวชบุคคลฯ สังฆมณฑล
นครราชสีมา

ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 รวมมือกับ
ผศ.ศรีนวล วิวัฒนคุณูปการ  และนายแพทยเดชา
ควูฒุยากร  จดัตัง้กลมุเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลเชียงใหม

ในวันที ่ 22 มถินุายน  ค.ศ. 2008 รวมมือกบั คุณพอ
เอกชัย ผลวารินทร ในฐานะตัวแทนคณะคามิลเลียน
ผูรับผิดชอบเร่ืองสุขภาพ ภายในสังฆมณฑลจันทบุรี
จดัต้ังกลมุเวชบุคคลฯ สงัฆมณฑลจันทบุรี

ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 รวมมอืกบัอาจารย
อรพิน แสงสวาง จัดต้ังเครือขายกลุมเวชบุคคลฯ
สงัฆมณฑลนครสวรรค

ในวันท่ี 4 เมษายน ค.ศ. 2009 กลุมเวชบุคคลฯ
โรงพยาบาลเซนตหลุยส โรงพยาบาลคามิลเลียน และ
เวชบุคคลฯ จากโรงพยาบาลภาครัฐ ในเขตอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เร่ิมมีการรวมตัวเฉพาะกลุมเปน
เวชบุคคลคาทอลิกฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี
นายแพทยอษัฎางค ดษุฎีอสิริยวงศ เปนประธานกลมุฯ
และม ีคณุพอโชคชยั ครูตันสวุรรณ เปนจติตาภบิาลกลมุ
และเครือขายเวชบุคคลฯ ลาสุด คือ ชมรมเวชบุคคล
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  ในวันดังกลาวมี
แกนนำทีร่วมการจัดต้ังในคร้ังน้ี จากบรรดาเวชบุคคลฯ
ที่ทำงานอยูในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลท้ัง
ภาครัฐและของกลุมนักบวช และเอกชน เชน จาก
โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลกุสุมาลย โรง-
พยาบาลนครพนม ฯลฯ มารวมกันเปนกลุมท่ี
ดำเนินการกอตั้ง

ตอจากน้ัน คณุสมจิตร ศกัด์ิสทิธิกร ประธานชมรม
ผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี และคุณพรทิพย คงกระ-
พันธ ไดแบงปนแนวทางในการจัดต้ังกลุมเวชบุคคล
คาทอลิกฯ วาตองทำอยางไรบาง โดยไดนำประสบ-
การณจากการจัดต้ังชมรมเวชบุคคลสังฆมณฑลราชบุรี
มาแบงปนใหฟงวา ชมรมฯ เริม่มาจากสมาชิกกอตัง้เพียง
8 ทาน  ซึ่งเปนตัวแทนจากโรงพยาบาลหรือองคกร
ตางๆ ภายในเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทร-
สงคราม และเพชรบุรี  จากนั้นมีการสรรหาตัวแทน
ระดับพื้นที่เพื่อไปดำเนินการคนหาเวชบุคคลท่ีเปน
คาทอลิกในจังหวัดนั้นๆ  และเชิญชวนเขามารวมเปน
สมาชิก   จนในปจจุบันมีสมาชิกเวชบุคคลระดับ
สังฆมณฑลมากกวา 60 ทาน มีแผนงานประจำปที่
สอดคลองกับกิจกรรมตางๆ ของทางสังฆมณฑลราชบุรี
เชนมีการจัดหนวยปฐมพยาบาลเวชบุคคลคาทอลิก ใน
โอกาสท่ีสำคัญตางๆ เชน ฉลองวัด คายคำสอน ฯลฯ
นอกจากนัน้ยงัมกีจิกรรมในเชิงรกุ คอื การออกไปตรวจ
สุขภาพใหบุคคลกลุมตางๆ และใหความรูในเร่ือง
การรักษาสุขภาพอนามยั โดยในรอบปหนึง่ๆ มกีจิกรรม
มากกวา 50 กจิกรรม

หลังจากการแบงปนมีการพักเบรก เพ่ือใหบรรดา
เวชบุคคลจากอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง และ

ราชบุร ีไดมกีารแลกเปล่ียนประสบการณในการทำงาน
และตามดวยการประชุมจัดตั้งกลุมเวชบุคคลอัครสังฆ-
มณฑลทาแร-หนองแสง ขึ้น  ที่ประชุมไดมีมติจัดต้ัง
กรรมการดำเนินการดังนี ้คอื

คณุวภิาพรรณ  พชิยั พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ
(ประจำกลุมงานเวชกรรมสังคม) ประจำโรงพยาบาล
สกลนคร  เปนประธานกลมุฯ นางสาวอญัญาณี  ฮองตนั
เปนรองประธานกลมุฯ คณุปรชีา กายราช จพ.ส.ชำนาญ-
งาน สำนักงานสาธารณสุข อ.กุสุมาลย  เปนผูชวยฯ
นางสาวปทมวรรณ พงศพศิ  เปนผชูวยฯ และสมาชกิท่ี
มารวมในวันประชุมฯ ดังกลาวน้ี เปนคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ ทุกทาน

จากน้ันท่ีประชุมไดนัดท่ีจะประชุมครั้งตอไปใน
วนัท่ี 28 สงิหาคม 2010  เพ่ือจะพิจารณาวาระทีส่ำคัญๆ
คอื คณะกรรมการอืน่ๆ/ การจดัทำ “แนวปฏบิตัสิำหรบั
เวชบุคคลอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง”/ วางแผน
งานสำหรบัคร่ึงป 2010 ทีม่าของงบประมาณดำเนินการ
และเร่ืองอืน่ๆ เพือ่การดำเนินงานเวชบุคคลในอคัรสังฆ-
มณฑลทาแร-หนองแสง ใหยัง่ยืนตอไป

การประชุมกอต้ังในวันน้ีจบลงดวย พิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สนัติสุขนิรันดร ใหเกียรติเปนประธานในพิธ ีและรวม
รับประทานอาหารเที่ยงดวยกันกับพระคุณเจา ที่สำนัก
มสิซังฯ

ผานการยกราง  การตรวจสอบความถูกตองตามแนวทาง
ของพระศาสนจักร  หลงัจากนัน้จะไดรบัการรบัรองจาก
สภาพระสังฆราชฯในเดือนสิงหาคมเปนการประกาศ
อยางเปนทางการ  แตละสังฆมณฑลจะนำไปสูการ
ปฏิบัติจริงในชีวิตโดยการรวบรวมความคิดของ
ผเูขาประชุมรวม 170 ทาน

สิ่งท่ีโดดเดนมากๆ คือความสำคัญของผูอภิบาล
มกีารรักษา  และดูแล  พืน้ทีก่ารทำงานของผอูภบิาลตอง
มกีารเตรียมตัว   การใหการอบรมในทุกๆ กระแสเรยีก
ทั้งผูอภิบาลท่ีเปนพระสงฆ  นักบวช  พี่นองคริสตชน
ทุกคนตางถูกเรียกมาเปนผูประกาศเพราะฉะน้ันเราก็มี
หนาที่นำขาวดีไปประกาศ  เร่ิมตนจากตัวเองกอน
ทุกฐานันดร  ทุกกลุม  ทุกองคกร  แมแตผูรวมชุมชน
ตลอดจนถงึผพูกิาร  ผดูอยโอกาส  ทกุบรบิททีเ่กีย่วของ
กับพระศาสนจักรไมวาจะเปนเศรษฐกิจ  สังคม
การเมือง  เชนพระสงฆหนาท่ีเปนนายชุมพาบาลเปนผู
นำสวนฝูงชุมพากม็หีนาท่ีเปนผตูาม

คำวาผูอภิบาลครอบคลุมทุกทาน แตหนาท่ีอาจ
จะแตกตางกันตามวาระตามโอกาสท่ีไดรับมอบหมาย
ทุกคนเปนหนวยหน่ึงของพระศาสนจักร เราจะตองใส
ใจในทุกมติ ิ  และไมใชมองเฉพาะเวลาน้ี แตมองไปถงึ
อนาคตดวยเพ่ือจะไดตอบสนองสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม”

ดังนั้นทุกคนในพระศาสนจักรที่ไดรับศีลลางบาป
คือผูแทนของพระเจาที่ตองประกาศขาวดี  โดยเนนที่
ชมุชนวัดและวิถชีวีิตครสิตชน  แนวทางการปฏิบตัใิดๆ
แมจะดีแตหากไมนำไปปฏิบัติจ ริงหรือหากการ
ปฏบิตันิัน้ไรซึง่ความรกั  ความเมตตา   และการใหอภัย
กิจการนั้นก็ไรคุณคาในสายพระเนตรของพระองค

5 ป ทศิทางงานอภบิาลฯ (ตอจากหนา 4)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 37 ประจำวันท่ี 12-18 กันยายน 2010หนา 14
“สวล ีผกาพันธ”ุ รกัฉนันานๆ (ตอจากหนา 20)
สำหรับงานท่ีจะจัดวันที่ 26 กันยายน 2010 ที่

โรงแรมดุสติธานี เชิญนักรองรนุดาวคางฟา เปนท่ีชืน่ชอบ
และมีผลงานมากมาย คุณสวลี ผกาพันธุ คุณชรินทร
นนัทนาคร คณุจินตนา สขุสถิตย คณุเศรษฐา ศริะฉายา
คุณรุงฤดี แพงผองใส และคุณชัยรัตน เทียบเทียม
วงดนตรี กาญจนะผลนิ แตละคนลวนเปนท่ีชืน่ชอบของ
คนทั่วประเทศ

ทั้งคนจัดงานและคณะนักรองอาวุโสท้ังหลาย
ตางก็มารวมกันทำบุญกุศล เพ่ือชวยเหลือเด็กในดาน
การศึกษาท่ีอยูหางไกล ขาดโอกาส

เนื่องจากเราเปนคนรักเพลง ชอบรองเพลงกัน
ก็อาศัยสิ่งที่เราทำได ก็รวมใจกัน เพื่อลูกหลานของเรา
แมแตละคนอาจจะมีหนาท่ีภารกิจกันมาก แตก็ยินดีมา
รวมงาน ซึง่ทางมูลนธิอิบุลรตัน กจ็ะเปนระยะๆ  ดคูวาม
เหมาะสมและโอกาส

เราไดตดิตอนกัรองเพยีง 6 คน เพือ่วา แตละคนจะได
มีโอกาสรองหลายๆ เพลง ใหจุใจทานผูฟง บางครั้ง
มีหลายคนแลวรองเพียง 1-2 เพลง รูสึกผูชมอยากให
นกัรองทีเ่ขาช่ืนชอบรองหลายๆ เพลง

ในโอกาสนี ้คณุสวลี ผกาพนัธ ุไดมอบรายไดจาก

การจัดงาน “คอนเสริต สวลี ผกาพันธ ุคขูวญัรกัฉนันานๆ”
เม่ือวันท่ี 27-28 กมุภาพันธ ค.ศ. 2010 มอบใหแกมลูนิธิ
อุบลรัตนในพระบรมราชินูปถัมภ เพ่ือมอบใหแก
โรงเรียนเซนตโยเซฟแมแจม อำเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม เปนจำนวน 2 ลาน 3 แสนบาท  เซอรมาร ีอกัแนส
บวัทรพัย อธิการเปนผรูับมอบ

สำหรับเงินจำนวนดังกลาว เซอรมารี อักแนส
บวัทรพัย กลาวกบั “อดุมสาร” วา จะไดนำไปเพ่ือชวยเหลือ
อาหารเชา และอาหารเย็น และเปนคาใชจายอื่นๆ
โรงเรียนเซนตโยเซฟฯ เปดรับต้ังแตอนุบาล 2 ถึงช้ัน
ประถมปที ่6 เปดเม่ือ พ.ศ. 2551 ได 3 ปแลว ปนีม้เีด็ก
270 คน จาก 50 หมบูาน เราไดรบัเงนิสนบัสนนุจากรฐั
เปนคาอาหารเทีย่ง และในจำนวนนี ้เดก็จำนวน 191 คน
และบางคนจบ ป.6 ไปแลว แตเรยีนช้ันมธัยมโรงเรยีน
ใกลๆ  หรอืศึกษานอกโรงเรียน กพ็กัอยปูระมาณ 10 คน
จะเปนเด็กประจำ กนิอยกูบัเราตลอด มคีร ู12 คน และ
เซอรอีก 4 ทาน คือเซอรอาลีน ฤทัยหวนพนา ปที่ 2
เซอรเอเดรียน สะโน  ปที่ 1  เซอรแอสเตล โดงสน่ัน
ปที ่2

เซอรอักแนส บัวทรัพย ไดมาเร่ิมงานท่ีหมูบานน้ี
ตั้งแต พ.ศ.2549 พรอมกับเซอรลูเซียน สุขสวัสด์ิ

เซอรฟาเบียน ดานศรีสกุล ตั้งแตยังไมสรางโรงเรียน
ตอมาเม่ือแมรฟรังซัวส ชีรานนท อธิการิณีเจาคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร พนจากหนาทีแ่ลว แมรกไ็ดสมคัร
มาทำงานท่ีนี้ พ.ศ. 2550-2552 อยู 3 ป และปจจุบัน
ยายไปเปนอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
แผนกประถม สลีม

เราพยายามใหผปูกครองไดมสีวนชวยโรงเรยีนดวย
โดยขอใหเขาชวยเปนขาวเปลือก ปละ  25 ถัง บางคน
ที่เปนกำพรา หรือบิดาเสียชีวิต เราก็ชวยทั้งหมดก็มี
นอกจากนี ้ทางโรงเรยีนกพ็ยายามทำสวนครัว หรือหารายได
ชวยกันเองดวย หรอืบางทีกองทุนขาวของหมบูาน หรอื
คณุพอไปเยีย่มชาวบาน เขาก็ใหขาวมาชวยก็มี

มูลนิธิอุบลรัตนฯ ปกติจะชวยเหลือเด็กยากจน
ในชนบทอยแูลว และไดชวยทีโ่รงเรยีนฟาหญงิอบุลรตัน
เปนหลกั และโรงเรยีนอืน่ๆ ดวย ตอนเซอรอยทูีแ่มสอด
ทางมูลนิธฯิ กไ็ดชวยดวย

สำหรบัทานท่ีสนใจซือ้บตัร ตดิตอไดทีไ่ทยเมเจอร
โทร. 0-2262-3456 และฝายกิจกรรม 0-2636-6800-1
บตัรราคา 1,500 บาท / 2,000 บาท / 2,500 บาท / 3,000
บาท / 3,500 บาท และ 4,000 บาท

⌫
ขาแตพระเปนเจา สิบกวาปที่ผานมา ตั้งแตลูกได

เริม่เขยีน “บทสวดของฉนั” ถวายแดพระองค และตอมา
ไดจัดพิมพเปนเลม พิมพไปถึง 3 ครั้งน้ัน ลูกไดรับท้ัง
โทรศัพท จดหมาย บางทีกไ็ปรษณียบตัร บางก็เปนอเีมล
เขียนมาแบงปนความทกุข ปญหาชวีติ และจะจบลงท่ีวา
เพราะบทเขียนของลูกทำใหพวกเขาท่ีกำลังประสบ
ปญหาชีวิตท่ีไดหมดความเช่ือความศรัทธาในพระเจา
แลว หรือกำลังจะเสื่อมความศรัทธาอยูรอมรอ กลับมา
มีความเชื่อความศรัทธาในพระองคใหม ทุกคร้ังท่ีลูก
ไดรับขาวเชนนั้นไมวาจะโดยทางใด ลูกจะดีใจและมี
ความสขุมาก เปนความสุขทีอ่ธบิายดวยตัวหนังสอืไมได
แตเปนความรูสึกที่ล้ำคามากสำหรับลูก

ตอมาลูกไดเขียนหนังสืออีกเลมหนึ่งชื่อวา “ภูเขา
เคล่ือนได” เปนชีวประวัตขิองลูกเองท่ีลกูเรียกวา “ชวีติ
จรงิทีย่ิง่กวาบทประพันธ” และไดแจกใหเพือ่นๆ โอกาส
ที่ลูกเกิดมาบนโลกน้ีครบ 5 รอบเมื่อปที่แลว วัตถุ
ประสงคกเ็พือ่ถวายเกียรตแิดพระองค โดยการเปนพยาน
ดวยชีวิตของลูกเองวาพระเจามีจริงนะ และก็ปรากฏวา
เพือ่นฝงูทีไ่ดอานหนงัสือเลมนีท้กุคนตางกพ็ดูเปนเสียง
เดียวกันวา “พระเจามีจริงๆ ดวยในชีวิตของเธอ” ที่นา
ปลืม้ปตคิอื ผทูีพ่ดูน้ันสวนใหญไมใชครสิตชน และทีน่า
อัศจรรยคอื ตัง้แตป 2010 นีเ้ปนตนมา มคีนติดตอมาท่ี
ลกูท้ังท่ีหาท่ีอยขูองลูกเอง ตลอดจนไปหาคุณพอ นาย-
ชุมพาบาลของครอบครัวของลูก หรือผานซิสเตอร
คณะตางๆ เพื่อขอใหแนะนำมายังลูกเปนจำนวนมาก

หลงัจากไดอานหนงัสอืทัง้ 2 เลมของลกู ทัง้ๆ ทีเ่ลมแรก
“บทสวดของฉัน” ไดพมิพคร้ังท่ี 3 ไปเปนเวลาหลายปแลว
ก็ตาม

รายหน่ึงไดไปพบคุณพอนายชุมพาบาลของลูก
ขอใหคุณพอชวยนัดลูกใหดวย ลูกไดไปพบตามนัด
ปรากฏวาเธอพาสามมีาดวย เธอเปนคาทอลกิแตสามีไมใช
ลกูใชเวลาอยกูบัเขาท้ังสองต้ังแตบายจนถึงค่ำ ตอนจาก
กนั เธอรับปากวาจะยึดพระเจาเปนหลกัอยางเหนยีวแนน
จะไมเส่ือมศรัทธาในความเช่ือและจะสวดภาวนาอยาง
รอนรนทุกวันตามที่ลูกแนะนำ

อีกรายหน่ึงซิสเตอรทานหน่ึงขอใหลูกไปพบ เธอ
มาจากตางจังหวัดและมีทกุขหนักมาก เธอไมใชคาทอลิก
แตคลุกคลีอยูในวงการ รูจกัศาสนาคริสตดี เธอบอกวา
หากพระเจาทรงชวยเธอใหหลุดพนจากปญหาได เธอ
จะพิจารณากลับใจ ลูกใชเวลาอยูกับเธอเกือบครึ่งวัน
และบอกเธอวา หากเธอต้ังใจและสัญญากับพระไวเชนน้ัน
ตองไมลืมสัญญาเวลาทุกอยางคล่ีคลายไปแลวนะ และ
ลกูจะสวดภาวนาใหเธอทุกวัน

มอียวูนัหนึง่ ลกูรับโทรศัพทปบุ เสียงฝงโนนก็ถาม
วาเปนลกูใชไหม เมือ่ทราบวาใช กเ็สยีงรองไหโฮออกมา
วนันัน้ลกูตดัสนิใจเล่ือนการประชุมเพือ่พบสตรผีนูี ้เธอ
อุตสาหหาชื่อลูกจากกูเกิลและสืบจนทราบวาจะติดตอ
กับลูกไดอยางไร ขณะน้ีเธอผูนี้ยังคงติดตอกับลูกอยู
และลกูกป็ลอบใจเธอและสวดภาวนาขอพรจากพระเจา
ใหเธอทุกวัน

เดอืนกอนลูกไดรบัอเีมลจากสตรีชาวเขาผหูนึง่ ซึง่
เขยีนมาเลาวาเธอไดรบัหนงัสอืเลมแรกของลกู “บทสวด
ของฉัน” โดยบังเอิญ ทีแรกไมอยากอานเพราะคิดวา
เปนหนังสือท่ีมบีทสวดท่ัวๆ ไป และหนาปกขนาดน้ัน
แตไมทราบวามอีะไรดลใจเลยเปดอาน แลวกเ็ลยวางไมลง
อานจนจบ เธอสารภาพวาตอนนีเ้ธอกลบัมามีความเชือ่
ในพระเจามากข้ึน และยังขอติดตอกับลูกเปนระยะๆ ลกู
ตอบตกลงดวยความยินดี

และยังมีกรณีอีกมากมายท่ีลูกสามารถเขียนเปน
หนงัสอือกีเลมหน่ึงไดเลย ทีเ่ปนผลตอเนือ่งจากหนังสอื
ทัง้สองเลมของลกู...และลาสุด

เชาวนัจนัทรที ่26 กรกฎาคม 2010  เปนเชาวนัหยดุ

เพราะเปนวันสำคัญทางศาสนาประจำชาติไทย เวลา
ประมาณ 9 โมงเศษ ลกูเพิง่ต่ืนนอน เสยีงโทรศพัทมอืถอื
ของลูกดังข้ึน ลูกมองนาฬิกา ใครหนอโทรมาหาเชา
วันหยุดเวลาเชนน้ี เม่ือมองดูชื่อของผูโทรทำใหลูก
งงพอสมควร “สวสัด ีพีท่ำอะไรอย”ู “พีเ่พิง่ตืน่นอนนะ”
ลกูตอบตามความจริง  “โทรมาเพราะคดิถึงพ่ี นีท่ราบไหม
เราอานหนงัสือพ่ีเปนคร้ังท่ี 4 แลว ขณะน้ียงัถือหนงัสือ
พีอ่ยใูนมือเน่ีย” “เหรอดจีงั!” ลกูไมทราบจะตอบอยางไร
ถาเพ่ือนคนอื่นพูดเชนนี้ก็วาไปอยาง แตทานผูนี้เปน
ขาราชการระดับสูงท่ีมีงบประมาณแผนดินอยูในมือ
เปนตัวเลขมากโข หากนับเลขศูนยก็ราว 11 ศูนย!
เพือ่นฝงูตางเกรงใจ เม่ือพดูมาเชนน้ีทำใหลกูหายงวงทนัที
“พีรู่ไหม เราถอืหนงัสือ 2 เลมติดตัวชวงน้ี เลมหน่ึงเปน
หนังสือธรรมะ (ศาสนาหลักของประเทศ) และอีกเลมหน่ึง
เปนหนงัสือของพี”่  “จรงิเหรอ!” ลกูอทุาน “จรงิสนิีเ่ปน
คร้ังแรกในชีวติเราท่ีไดอานพระคมัภีรทางศาสนาคริสต
บทสุดทายของหนังสือพี่นาสนใจมาก นี่อยากอาน
หนงัสอืเลมแรกของพีจ่งัเลย ยงัมอีกีหรือเปลา” “มนัหมด
เกลีย้งไปนานแลวละ แตไมเปนไร พีจ่ะเอาเลมของพีไ่ป
ใหคุณยืมอาน อานเสร็จแลวขอคนืก็แลวกัน” “แนนอน
ขอบคณุพีล่วงหนา”

วันนั้นเปนวันหยุดที่ลูกมีความสุขมาก เปนไปได
อยางไรท่ีเพ่ือนผูนี้จะสนใจอานพระวาจาในบทสุดทาย
ของหนงัสอื “ภเูขาเคล่ือนได” ของลูก

ตอนเท่ียงลูกน่ังทานขาวกับลูกชายคนเล็ก ทุกส่ิง
ทุกอยางท่ีลูกทำเพ่ือรับใชพระองคและถวายเกียรติแด
พระองค ลูกๆ 2 คนเล็กทราบหมด “ตอนนี้หม่ำม้ี
ทราบแลวยงัวาทำไมถงึเกิดเร่ืองราวทัง้หมดในชีวติของ
หม่ำม้ีทีผ่านมา?”  “กอนน้ีหม่ำม้ีเคยถามตัวเองอยเูสมอ
วา ทำไมถึงเกิดเรือ่งราวเชนนีก้บัชวีติของหม่ำมี ้แตหม่ำมี้
เลิกถามนานแลว เพราะหม่ำม้ีทราบคำตอบแลว”
พระองคยิง่ใหญทีส่ดุ พระเจาขา “พระเจาทรงบนัดาลให
ทกุสิง่กลับเปนประโยชนแกผทูีร่กัพระองค” (โรม 8:28)
“ผูท่ีทรงกำหนดไวแลวนั้น พระองคทรงเรียก ผูที่ทรง
เรียกนั้น พระองคทรงบันดาลใหเปนผูชอบธรรม ผูที่
ทรงบันดาลใหชอบธรรมน้ัน พระองคประทานพระสิริ
รงุโรจนใหดวย”  (โรม 8:30)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 37 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 °—π¬“¬π 2010 Àπâ“ 15

«—¥´“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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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

¢“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

 “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ ©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“  «—π»ÿ°√å∑’Ë 24

°—π¬“¬π ‡«≈“ 18.00 π. §ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å ª√–®ß°‘®

‡ªìπª√–∏“π (µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“

08.30 π. §ÿ≥æàÕ»«ß «‘®‘µ√«ß»å ª√–∏“π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

19 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.30 π. §ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞-

ππ∑™—¬ ª√–∏“π / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 23 °—π¬“¬π ‡«≈“

19.00 π. §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘ ª√–∏“π)

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

 ÿæ—≤πå À≈‘« ‘√‘ (æ√– ß¶å„À¡à) ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ( –æ“π„À¡à) °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ (´Õ¬ 101) °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥«‘√—™ ‚∑√. 08-1630-1432)

«—¥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.

«—¥‡´πµåπ‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“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.

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Àâ«¬°√–∫Õ°

Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡

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

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ß¡‘ ´“¢Õ‡™‘≠∑ÿ°§π

¡“√à«¡√—∫°≈’∫°ÿÀ≈“∫®“°∑à“ππ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ»‘√‘»—°¥‘Ï ¬Õ·´ø ‚∑√. 08-1751-0178)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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√–»“ π®—°√ ÀπÕßæ«ß Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 ·≈–«—πæƒÀ— ∫¥’∑’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)

����� ·´¬‘¥»‘…¬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

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

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

‡°“–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

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π»ÿ°√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2010

‡™â“ ‡«≈“ 07.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ß¡‘ ´“µ—Èß»’≈

¡À“ π‘∑·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

‡¬Áπ ‡«≈“ 16.30 π. (Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“

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

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

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥àæ√–π“ßæ√À¡®“√’

¡“√’Õ“ „πß“π ç∑—Ë«‚≈°æ√âÕ¡‡æ√’¬ß ‰¡à ‘Èπ‡ ’¬ß

 «¥ “¬ª√–§”é «—π‡ “√å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ 2010

‡«≈“ 09.00-12.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

( «¥ “¬ª√–§” ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Ààæ√–√Ÿª

·¡àæ√– ‡æ◊ËÕ∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥àæ√–π“ßæ√À¡®“√’¡“√’Õ“)

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

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ ÿæ®πå √‘È«ß“¡

‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂

°«¬¡ß§≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬§Ÿà  °≈π§√ («—¥ ”π—°¡‘  —́ß)

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

(µ‘¥µàÕ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™ „®‡ √’ ‚∑√. 0-4271-

1272  ”π—°¡‘  —́ß)



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 37 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 °—π¬“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ Õß§Õπ ª√–®”‡¥◊Õπ

µÿ≈“§¡ 2010

«—π»ÿ°√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ”À√—∫ºŸâ· «ß∫ÿ≠®“°∑’Ëµà“ßÊ

‡«≈“ 15.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑·≈–Õ«¬æ√»’≈œ ∑’Ë

 ÿ “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 19.00 π. ·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√–

·≈–¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—π‡ “√å 23 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ √”≈÷°∂÷ß°“√ ∂“ªπ“∫ÿ≠√“»’

∑—Èß‡®Á¥·Ààß Õß§Õπ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß

¡√≥ —°¢’ Õß§Õπ (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‚∑√. 08-1183-5064

: ‘́ ‡µÕ√å)

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

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

¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1)

√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)

�����»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≈‘°·Ààßª√–‡∑»

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

‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369 ∂÷ß 70

�����»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

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ àß∫∑°≈Õπ

·Ààß™’«‘µ®‘µ™‘¥ π‘∑°—∫æ√–‡ªìπ‡®â“ ‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¿“…“ ‡ªπ ™‘ß√“ß«—≈‚≈°‡ø√π—π‚¥ √‘‡Õ‚≈ ´÷Ëß

‡ªìπß“π “¢“Àπ÷Ëß∑’Ë§≥–∏√√¡∑ŸµÕ‘‡π‡µ ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈

 π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë www.rielo.com, E-mail :

premiomundial@ rielo.com  ‚∑√»—æ∑å (17 18) 526

3694

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-

π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π. ∑’Ë

∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

∑’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

¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-

3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-

9757 §ÿ≥ª√– “√ ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë 1 çæ≈—ß»√—∑∏“

π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé √–À«à“ß«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡

2010 ∂÷ß«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ

·Ààß™“µ‘«™‘√“«ÿ∏ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ µ‘¥µ“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

www.jamboreethailand.com

�����¢Õ‡™‘≠®‘µµ“¿‘∫“≈ ºŸâ∑’Ë∑”ß“π‡¬“«™π ·≈–πâÕßÊ

‡¬“«™π∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡ß“π çJesus Youth Jubilee

International Conferenceé √–À«à“ß«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡

2010 - 1 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë‡¡◊Õß‚§™’ √—∞‡§√“≈“

ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫°≈ÿà¡

Jesus Youth  π„®Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë Website :

www.jesusyouth.org §à“„™â®à“¬∑à“π≈– 15,000 ∫“∑

/ §π  ¡—§√ àß√“¬™◊ËÕ°àÕπ«—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2010

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√≈ß∑–‡∫’¬π√«¡‡¢â“√à«¡ß“πµàÕ‰ª „π

π“¡¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‡¬“«™π·≈–ºŸâ∑’Ë π„® “¡“√∂

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‰¥â∑’Ë§ÿ≥‡ÕÁ¡¡à“ ·¥ß «à“ß

‚∑√. 08-1830-2454 E-mail : m_ejd@yahoo.co.uk

·ºπ°‡¬“«™π §≥–°√√¡°“√œ ‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“ 

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505 E-mail : cyctforever@

hotmail.com  §ÿ≥¡π±‘√“ Œ°‡®√‘≠ (¬ÿâ¬) ‚∑√. 08-

1444-0537 E-mail : chollatiyoui@ hotmail.com

æ√–®‘µ‡®â“
∑√ß· ¥ßæ√–Õß§å „π·µà≈–§π

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå à«π√«¡
(1§√ 12:7)

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  §≥–¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å √à«¡°—∫
§≥–¿§‘π’§“√å‡¡‰≈∑å·ÀàßÕ“√“¡§“√å·¡≈
π§√ «√√§å ¢Õ ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’ ¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å  —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈

Õπÿæß…å »√’ ÿ¢ ·≈–©≈Õß«—¥πâÕ¬¢ÕßÕ“√“¡

π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ «—π‡ “√å∑’Ë 9

µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

æ‘ ∏’ ¡‘   ´ “ ∫Ÿ ™ “ ¢ Õ ∫ æ √ – §ÿ ≥ § √—È ß · √ °

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

‡™‘≠√—∫øíß
ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é

‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.

øíß∑“ßÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ
www.thaicatholicradio.com
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธกิาร ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบุร ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิ่งยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอทิวา แสงศิริวิวัฒน สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตรี ทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบญุพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
ตอ 1802 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-3900 ext. 1802
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com
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เกิดใหมในพระเจา 15 กันยายน พ.ศ. 2541
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ละลานตาในกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน
ภาค ไซเบอร

ทานผูอานคงทราบดีวาเรามีอุดมสารแฟนคลับ แตมันอยูในโลกออนไลนนะครับ มีกิจกรรมมากมายท่ีเกิดข้ึน มีผูคนมากมายท่ีเขามาพูดคุย มีความหลากหลาย
ทางศาสนาและประเทศของสมาชิก ลาสุดเราจัดประกวดภาพถายที่แตละคนประทับใจ ลองมาดูภาพ (แมวาอาจจะเปนภาพขาวดำ) ลองมาดูถอยคำ ลองมาดู
ความประทับใจตอภาพท่ีพวกเขาสงกันเขามา นำมาใหดบูางสวน ดวยความคิดวาใชหรือไมวาน่ีแหละคือ “กลมุคริสตชนพ้ืนฐาน” บนโลกออนไลน

บรรณาธิการบริหาร

“มิตรภาพ...ศาสนสัมพันธ”
เมอืงไทย คนไทยรกักนัไมแบงแยกศาสนา
ผสูง  Warunee Tanwattana

“เดก็ตรีะฆงัวดั”
กระแสเรยีกผม เริม่ตนทีน่ี่
ผสูง Long Mongdo C

“มาแบงปนไดของขวัญวันเกิดมา”
ผสูง  A House Blessing

“ถ้ำแมพระ วดัแมพระองคอปุถัมภ กรุงเทพกรฑีา”
ผูสง May Lalida

“ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง” รองเพลงชาติไทย 76
จงัหวัด   ผสูง  Fernn Pantira Satwinit

“Easter Day in London”
ผสูง Arunya Plienphan

“ทางสวางสูบานพระบิดา”
ผสูง  Nitta Muang Mee Ros

“รอยยิ้มของนองพ่ีสุขใจ”
ผสูง  Oranuch Somsuk



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 37 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 °—π¬“¬π 2010 Àπâ“ 19

ç‡¬’Ë¬¡§”π—∫é
§ÿ≥æàÕ‡Õ°æß…å æß…å Ÿß‡π‘π

‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚°

‡¬’Ë¬¡§”π—∫π“¬ª√’™“ ∫ÿµ√»√’

ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’

∑’Ë®«πºŸâ«à“œ °àÕπ≈“°≈—∫

§ÿ≥æàÕ‡Õ°æß…å‰¥â¡Õ∫æ√–√Ÿª

·¡àæ√–Õÿâ¡æ√–°ÿ¡“√·°à∑à“πºŸâ«à“œ

·≈–¿√‘¬“´÷Ëß¥’„®¡“°

‡æ√“–‡æ‘Ëß®–‰¥âÀ≈“πæÕ¥’

çÕ∫√¡é §≥–Õπÿ°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡ß“π‡Õ¥ å√à«¡°—∫Õß§å°√ àß‡ √‘¡

™’«‘µª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥Õ∫√¡‡æ»»“ µ√å»÷°…“µ“¡À≈—°§” Õπ§“∑Õ≈‘°

‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡  62  §π ®“° 3 ‚√ß‡√’¬π  8 Àπà«¬ß“π§“∑Õ≈‘°∑’Ë∑”ß“π¥â“π‡Õ¥ å

·≈–ºŸâ·∑π·ºπ°™’«‘µ§√Õ∫§√—« 5  —ß¶¡≥±≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë  13-15 °√°Æ“§¡

2010 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

ç™ÿ¡πÿ¡é »‘…¬å· ß∏√√¡√ÿàπ 27 √à«¡™ÿ¡πÿ¡‡æ◊ËÕ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

µ≈Õ¥ªï∑’Ëºà“π¡“ √–À«à“ß«—π∑’Ë 19-21 °√°Æ“§¡ 2010 ∑’ËÀ—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

¡’ ¡“™‘°¡“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥ 12 Õß§å

ç√—∫¡Õ∫é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2010 ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ«—¥æ√–™ππ’¢Õß

æ√–‡ªìπ‡®â“ («—¥√—ß ‘µ) ∫√‘®“§‡ß‘π - ¡Õ∫ªí®®—¬ ‘ËßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§ ™à«¬‡À≈◊Õ

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’

çÕ“≈—¬√—°é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ 2010 §ÿ≥æàÕ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ‡∑‡√´“ π√√—µπå (À¡«¬) ¿√√¬“§ÿ≥«‘¡≈ °‘®∫”√ÿß ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ∂÷ß·°à°√√¡«—π∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ¥â«¬Õ“°“√πÈ”∑à«¡ªÕ¥

∑—Èß Õß‰¥â∑”∏ÿ√°‘®√’ Õ√å∑ Õÿ∑¬“π∫“‡®’¬ß ®”ª“ —°  ªª.≈“«

ç§Õπ‡ ‘√åµé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2010 Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµ‡ √’

ºŸâÕ”π«¬°“√‡æ≈ß ‰¥â®—¥· ¥ß°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß ∫∑‡æ≈ß≈–µ‘π Te Deum

Laudamus §√—Èß∑’Ë 5 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ‡æ◊ËÕ®∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡´πµå‚∑¡—  øî≈‘ªªîπ å ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß 120 §π

„π‚Õ°“ π’È‰¥âª√–æ—π∏å‡æ≈ß ¬“¡°’√’‡Õ„À¡à 1 ‡æ≈ß
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ª√–‡∑»‰∑¬‡®â“¿“æß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈°
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ §.». 2010 ∑’Ë‚√ß·√¡Õ‚π¡“ π“¬·æ∑¬å«√√≥√—µπå ™“≠πÿ°Ÿ≈ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ≈—ßß“π ‡ªìπª√–∏“π·∂≈ß¢à“«

°“√®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë 1 (1
st
 International Catholic Conference, Jamboree)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

®—¥µ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°∑à“·√àœ
·°ππ”°≈ÿà¡‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°œ „π‡¢µ®—ßÀ«—¥ °≈π§√ π§√æπ¡

¡ÿ°¥“À“√ ·≈–°“Ã ‘π∏ÿå ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬·æ∑¬å æ¬“∫“≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

ç «≈’ º°“æ—π∏ÿåé √—°©—ππ“πÊ
√«¡πÈ”„®¡Õ∫¡Ÿ≈π‘∏‘Õÿ∫≈√—µπå
™à«¬‡¥Á°Ê ‚√ß‡√’¬π„πªÉ“¿“§‡Àπ◊Õ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ¥√.«’≥“ ‡™‘¥∫ÿ≠™“µ‘ ‡≈¢“∏‘°“√¡Ÿ≈π‘∏‘Õÿ∫≈√—µπå ‰¥â®—¥

·∂≈ß¢à“« °“√®—¥ß“π ç™ß‚§∫“π∑’Ëπ¿“≈—¬é ∑’ËÕ“§“√µ√’π‘µ’È§Õ¡‡æ≈Á°´å ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 23  ‘ßÀ“§¡ §.». 2010  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

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

µÕπ∑’Ë 73

À‘π‚¡à ¢Õß®√‘ß

„À≠à¡“°Ê
π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« π—°

· «ß∫ÿ≠°”≈— ßµ◊Ë πµ“

µ◊Ëπ„À≠à°—∫∑’Ë‡§¬‰¥â¬‘π«à“

‡∑»°“≈Õ¬Ÿà‡æ‘ßπ’Ë‡¢“Õ¬Ÿà

°—πÕ¬à“ß‰√ ‡æ‘ß∑’Ë«à“

¡’≈—°…≥–·∫∫‰Àπ ·≈–

µâÕßÕ¬Ÿà‰ª∑”‰¡°—π ·µà

º¡¬—ßÕ÷Èß‰¡àÀ“¬°—∫¿“æ

¢â“ßÀπâ“ çÀ‘π‚¡àé §√—∫

À‘π‚¡à¢Õß®√‘ß „À≠à¡“°

çºŸâ„¥µâÕπ√—∫‡¥Á°‡≈Á°Ê ‡™àππ’È„ππ“¡¢Õß‡√“ ºŸâπ—ÈπµâÕπ√—∫‡√“ ºŸâ„¥‡ªìπ‡Àµÿ

„Àâ§π∏√√¡¥“Ê ∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ„π‡√“∑”∫“ª ∂â“‡¢“®–∂Ÿ°·¢«π§Õ¥â«¬À‘π‚¡à„À≠à

∂à«ß≈ß„µâ∑–‡≈ °Á¬—ß¥’°«à“ ”À√—∫‡¢“ πà“‡ ’¬¥“¬∑’Ë‚≈°π’È¬—ß¡’ºŸâ∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ

¡πÿ…¬å∑”∫“ª ºŸâ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ¡πÿ…¬å∑”∫“ªµâÕß¡’Õ¬à“ß·πàπÕπ ·µà«‘∫—µ‘®ß‡°‘¥·°à

ºŸâπ—Èπ‡∂‘¥é (¡∏ 18:5-7)

çºŸâ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ¡πÿ…¬å∑”∫“ªé ‡√“π÷°∂÷ßÕ–‰√°—π§√—∫ º¡π÷°∂÷ßºŸâ„À≠à

∫“ß∑à“π∑’Ë Õπ„Àâ§π√—°°—π ‡¢â“„®°—π‡ ’¬ ≈– ·µà°≈—∫‰¡à‰¥â∑”·∫∫π—Èπ ́ È”√â“¬

¬—ß‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥°“√ –¥ÿ¥¢Õßæƒµ‘°√√¡º‘¥‡æ’È¬π¡“°¡“¬ À≈“¬§√—Èß‡«≈“∑’Ë¡’

°“√√≥√ß§å„Àâ∑” ‘Ëß„¥ ¡’°“√‡™‘≠™«π ·µà‰¡à¡’°“√¡Õ∫·∫∫Õ¬à“ß À≈“¬§√—Èß

‡¥Á°Ê À√◊ÕºŸâ§π¥”‡π‘π™’«‘µº‘¥æ≈“¥‰ª ‡æ√“–¡’‚Õ°“ „Àâ‡°‘¥ ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ

‡æ√“–¡’§πº≈‘µ®÷ß¡’§π∫√‘‚¿§ ‡æ√“–¡’§π®—¥°“√·≈–°”Àπ¥°≈‰°∑“ß°“√µ≈“¥

§«“¡µâÕß°“√®÷ß¡’¡“°°«à“§«“¡®”‡ªìπ ‡Àµÿ·Ààßµ—≥À“·≈–§«“¡Õ¬“°®÷ß§√Õ∫ß”

§«“¡√Ÿâ ÷°„ΩÉµË”®÷ß∂Ÿ°®ÿ¥ª√–°“¬ ...ºŸâ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ¡πÿ…¬å...∑”∫“ª

À‘π‚¡à¢Õß®√‘ß„À≠à¡“°Ê °“√«“ßÀ≈ÿ¡æ√“ß¢Õß§«“¡™—Ë«√â“¬„Àâ§πµ°

≈ß‰ª‡ªìπ‡À¬◊ËÕ ·≈–§ß‡ªìπ∫“ª∑’ËÀπ—°¡“°‡™àπ°—π æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‰¡à‰¥â∫Õ°„Àâ‡√“

‡Õ“À‘π‡À≈à“π’È¡“®—¥°“√ºŸ°§Õ‡¢“®– ”‡√Á®‚∑… æ√–Õß§å‡µ◊Õπ‡√“µà“ßÀ“°«à“

Õ–‰√§«√∑” Õ–‰√Õ¬à“‰ª∑”
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