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ขาแตพระเปนเจา เม่ือวันท่ี 13 สงิหาคม 2010 ลกู
ไดไปแบงปนประสบการณชีวิตและผลที่ไดรับจาก
การอานพระวาจาและปฏิบัติตาม ที่วัดแหงหน่ึงท่ีมีชื่อ
เปนที่ถวายเกียรติแดแมพระท่ีประจักษใหเด็กเล้ียงแกะ
3 คน หลังจากแบงปนเสร็จ มีพี่นองสัตบุรุษหลายคน
มาพูดคยุกบัลกู ในจำนวนนัน้มเีดก็สาวคนหนึง่ หนาตาดี
สวย สะอาด เดินเขามาหาลูกและพูดข้ึนวา “หนูติดใจ
คำแบงปนของคุณนามาก หนูก็สวดสายประคำทุกวัน
แตพระก็เงียบๆ ไมเห็นเคยตอบหนูเลย” ลูกยิ้มตอบ
“ตอนแรกๆ นาก็เชนเดียวกันจะ นาสวดทัง้สายประคำ
เขียนท้ังบทสวดถวายพระทุกวัน พระก็ทรงเงียบๆ ไม
เห็นตอบอะไรสักคำ ตอมานาเร่ิมอานพระวาจา แลว
นากเ็ริม่ไดคำตอบในทุกๆ สิง่ทีน่าสวดทูลขอหรอืทลูถาม
ตอนน้ีนาไมเพียงแตอานพระวาจาเทาน้ัน นาเปดหู
เปดตา และเปดหัวใจ และนาก็ไดสัมผัสกับพระทุกวัน
เลย” เด็กสาวผูนั้นยืนนิ่ง ฟงลูก พยักหนาชาๆ ดวงตา
สบสายตาของลกูแทนคำพดูทีว่า “หนูจะพยายามคะ”

เม่ือเร็วๆ นี ้ลกูไดพบกบัพีน่องคนหนึง่ท่ีลกูไดรจูกั
ตั้งแตลูกเปนลูกของพระองคใหมๆ เขาเปนผูหน่ึงท่ีอยู
ในรายชือ่ผรูบั “บทสวดของฉัน” ตัง้แตตน เวลาผานไป
เราไมไดพบกนัอกีเลย จากการพูดคยุกนั เขาบอกลูกวา
เขาสงสยัวาทำไมไมไดรบับทสวดของลูกนานแลว และ
เพิ่งนึกไดวาเขาลืมแจงลูกวาเขาไดยายที่อยู!

เย็นนั้น ลูกกลับบานและปรึกษากับลูกสาวคนเล็ก
บทสวดของลูกในขณะน้ีสงทางอีเมลจำนวน 3 ชดุ

แตละชดุสงชือ่ไดตามจำนวนมากสุดในการสงแตละเมล
และสงไปรษณยีไปอีกจำนวนหน่ึง รวมกนัจำนวนมาก
พอสมควร บางคร้ังจะมีผแูจงยายทีอ่ยใูหทราบ โดยเฉพาะ
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บรรดาซิสเตอรทุกๆ ทานจะนารักมาก เวลายายที่อยู
จะแจงมาใหทราบทุกๆ คร้ัง แตนานๆ จะมีกรณีเชนน้ี
หลุดมา โดยท่ีมีผูยายที่อยูและไมไดแจงใหลูกทราบ
ลกูจึงบอกกับลูกสาววา ลกูจะทำการ “สำรวจสำมโนครัว”
ผรูบับทสวดของลูกครัง้ใหญ โดยการสงไปรษณยีบตัร
ใหผอูานสวนหน่ึงท่ีลกูไมไดพบนานแลว ใหตอบยืนยัน
ที่อยูมา

และลูกก็รอผลการสำรวจสำมโนครวักอนการเขยีน
บทสวดบทน้ี

หนึ่งสัปดาหตอมา ไปรษณียบัตรเริ่มทยอยถูกสง
ก ลับมา ยัง ลูก ยืน ยันความถูกตองของ ท่ีอยู และ
พรอมกันน้ี กม็คีำแบงปนท่ีลกูไมคาดคิดมากอนวาจะไดรบั

“ขอรับตอไปเร่ือยๆ นะคะ ถาเปรียบเปนอาหาร
ก็เปนอาหารเลิศรสเลยคะ ดีมากๆๆๆ ไดอานแลว
มคีวามสุขมาก ขอขอบคุณและขอพระอวยพระพร

เราแอบเอาความคิดและบางกิจกรรมของเธอ ทีเ่ธอ
ไดทำไปปฏบิตัติามอีกมากมาย ซึง่หวังวาเธอคงจะยินดี
นะ เพราะเช่ือวาคงจะเปนพลังและกำลังใจใหเธอ
ไดปฏิบตัตินตอบุคคลตางๆ ทีผ่านเขามาในชีวติ เปนการ
ถวายสักการะแดพระเปนเจาตอไป...”

อีกรายเขียนมาเปนจดหมายยาว 2 หนา นอกจาก
ไปรษณียบัตรตอบกลับ ขออนุญาตสรุปเปนใจความ
ยอๆ ดงันี้

“เมื่อไดอาน ‘บทสวดของฉัน’ เลมที่ 1 จบ ดิฉัน
ไดพบ ไดเห็น และไดฟงผูมีปญหาไมสาหัสขนาดน้ี
ดิฉันไดเลาเ ร่ืองท่ีอานและแนะนำใหเขาเหลาน้ัน
อาน ‘บทสวดของฉัน’……….

ทกุวันน้ีไมวาเด็กและผใูหญเทาทีด่ฉินัพบเหน็และ
สัมผัสดวย เขาลืมและไมสนใจพระองคเลย พูดถึง
คุณงามความดี พดูถงึจริยธรรม และการสวดภาวนา เขา
สะบัดหนา ทำทาเบือ่หนาย..........

สดุทาย ลกูขอกราบขอบพระคุณพระองคพระเจาขา
ที่โดยอาศัย ‘บทสวดของฉัน’ พระองคไดเพ่ิมความรัก
ความศรัทธา ตอพระองคในตัวลูก และพระองคไดให
ลกูเปนเคร่ืองมอืนำพาผอูืน่มารจูกัพระองคมากข้ึน โดย
อาศัย ‘บทสวดของฉัน’..........”

และเชาวันหน่ึง มีกลองพัสดุภัณฑมาจากหนึ่ง
ในผูอานบทสวดของลูก กอนเปดกลองออก ลูกรูสึก
งงเล็กนอย ลูกขอใหสงไปรษณียบัตรกลับมาใหลูก
ทำไมถึงมีกลองพัสดุสงมาใหดวย ทันทีที่ลูกเปดกลอง
ออก ลกูแทบไมเช่ือสายตาตัวเอง ภายในกลองมีของขวัญ
3 ชิ้น  และมีไปรษณียบัตรใหมเ อ่ียมเปนจำนวน
2 เทาของทีล่กูสงไปพอดบิพอดี พรอมกับโนตสัน้ๆ

“ขอขอบพระคุณสำหรับส่ิงท่ีทานและทีมงาน
ทำอยนูะคะ ดฉินัรสูกึเกรงใจท่ีตองเปนผรูบัอยฝูายเดยีว
โอกาสนีจ้งึขอสงไปรษณียบัตรมาจำนวนหน่ึง เพือ่รวม
ในโครงการสำรวจขอมลูของทาน หวงัวาจะทนัใชหรอื
ใชในโอกาสตอไปคะ

ดฉินัขออนญุาตฝากของขวญัเลก็ๆ 3 ชิน้มาใหดวย
หวังวาจะเปนประโยชนในกิจการแพรธรรมของทาน
ไมมากก็นอย หากทานยนิดีรบัไว กจ็ะชวยใหดฉินัสุขใจ
ทีไ่ดเปนฝายใหบาง”

ลกูดีใจและมีความสขุมาก ยิม้หนาบานตลอดทัง้วัน
วนันัน้ เพราะขอความและของขวญัตลอดจนไปรษณยีบตัร
จำนวน 2 เทาของท่ีลกูจัดสงไปน้ัน แมจะมีมลูคาทางวัตถุ
ไมมากนัก แตสิ่งเหลาน้ีหาคามิไดสำหรับลูก เพราะ
นั่นคือการตรัสตอบการถวายเกียรติราชัยแดพระองค
ของลกู พระองคจงึทรงตอบแทนมาใหเปนจำนวน 2 เทา
ของส่ิงทีล่กูทำถวายพระองค ดงัพระวาจาบทน้ี

“พระเจาจะประทานแกทาน...เพราะวาทานใช
ทะนานใดตวงใหเขา พระเจาก็จะทรงใชทะนานน้ันตวง
ตอบแทนใหแกทานดวย” (ลกูา 6:38)

ขาแตพระเปนเจา  จากการที่ตองการสำรวจ
ความถกูตองของทีอ่ยขูองผอูานบทสวดของลูก ลกูกลับ
ไดรบัการสัมผสัของพระองค โดยผานผอูานแตละทาน
เหลาน้ี ขอถือโอกาสน้ีขอบคุณทุกๆ ทานท่ีเปนทอธาร
นำพระหรรษทานของพระองคมายังลูกคะ

ลกูอยากจะบอกกบัเดก็สาวผนูัน้วา “นีค่อืการตรสัตอบ
ของพระเจากับมนษุยทีเ่ปดห ูเปดตา เปดใจรับฟงพระองค
ไงละ ชดัเจนและชดัแจง พระสัมผสัเราทกุวนัจริงๆ นะ

ลูกพรอมและยินดีจะรับใชพระองคจนกวาชีวิต
จะหาไม พระเจาขา”  อาแมน
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เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา หัวขอ “เมล็ดพันธุแหงสันติสุข” เม่ือวันท่ี
6 กนัยายน ทีผ่านมา ทีห่องรบัรอง 1-2 อาคารรัฐสภา 2

พระราชกรณียกิจดานตางๆ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่ทรงสรางประโยชนตอประชาชน
คนไทยทั้งประเทศมีอยูมากมาย และเพื่อใหคนรุนหลัง
ไดรบัรถูงึน้ำพระทยัของพระองคทาน คณะกรรมาธิการ
การพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตร ีผสูงูอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา และส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย รวมกนัจัดโครงการภาพยนตรสัน้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลท่ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยเปดโอกาสใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศแสดงความจงรักภักดี
และความสามารถ สงผลงานเขาประกวดในหัวขอ
“เมล็ดพันธุแหงสันติสุข” ภายใตแนวคิด “คิดไมใชแค
เชื่อ สรางไมใชแคเสพ ทำอยางมืออาชีพ” ความยาว
ไมเกิน 5-7 นาที ชงิทุนการศกึษา 1 แสนบาท พรอมรับ
โลรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากคุณอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

คณุพออนชุา ไชยเดช รองผอูำนวยการส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย กลาววา โครงการประกวด
ภาพยนตรสั้น ระดับมัธยมศึกษา เร่ิมจัดคร้ังแรกเมื่อป
2552 โดยใชหวัขอ “มติรภาพและสนัตสิขุ” ไดรบักระแส
ตอบรบัอยางเปนท่ีนาพอใจ นอกจากนีย้งัพบวาเดก็และ
เยาวชนไทยมีความคิดสรางสรรคและมีฝมือในการ
ผลิตผลงานอยางนาท่ึง แมวามีผลงานสงเขารวม
ประกวดไมมากนักแตสามารถขยายผลไปสสูงัคม  เชน
การนำผลงานของนักเรียนไปใชในการอบรม ผชูนะเลิศ
การประกวดมีโอกาสเดินทางเขารวมการสัมมนา
เกี่ยวกับภาพยนตรในระดับนานาชาติ บางคนศึกษาตอ
ในดานภาพยนตร เปนตน ความสำเร็จที่เกิดข้ึนเหลาน้ี
เปนเพียงกาวเล็กๆ และโอกาสท่ีอาจจะอยูในแวดวง
จำกัด

คุณยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการ
การพฒันาสงัคมและกิจการเดก็ เยาวชน สตร ีผสูงูอายุ
คนพกิารและผดูอยโอกาส วฒุสิภา กลาวถงึวตัถปุระสงค
ของโครงการวา นอกจากจะปลูกฝงเด็กและเยาวชน
รุนใหมไดเรียนรูถึงพระราชกรณียกิจตางๆ ที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยหูวัทรงอุทิศพระวรกายเพ่ือประโยชน
สขุของประชาชนชาวไทยแลว ยงัเปนการปลกุจิตสำนกึ
ถึงความสามัคคีแกเยาวชนผานทางการสรางสรรค
ภาพยนตรสั้น โดยเปดรับสมัครเปนรายบุคคล หรือ
เปนทีม ทีมละ 7 คน สงผลงานไมเกินคนละ 3 เรื่อง
ตั้งแตวันน้ีถึงวันท่ี 30 กันยายน และเปดรับผลงาน
ตัง้แตวนัที ่20 กนัยายน ถงึวนัที ่20 ตลุาคม 2553

สำหรับการตัดสินการประกวดจะมีขึ้นในวันท่ี 6
พฤศจิกายน 2553 พรอมนำผลงานท่ีชนะเลิศอันดับ
1-3 และชมเชย เขาฉายในเทศกาลภาพยนตรเวิลด
ฟลม เฟสตวิลั 2010 ระหวางวันท่ี 4-14 พฤศจกิายน 2553
ที่ศูนยการคาสยามพารากอน โดยปนี้มีรางวัลพิเศษ
2 รางวัล ไดแก รางวัลเนื้อหาเดน และรางวัลเทคนิค
ยอดเยี่ยม สนใจสงผลงานเขาประกวดสามารถ
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.forgodfilm.com และ

สงใบสมัครมาที่อีเมล udomsarn@gmail.com หรือสง
ทางไปรษณียที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
(ประกวดภาพยนตรสัน้) เลขท่ี 122/11 ซอยนาคสุวรรณ

(ภาพซาย)
เยาวชนตวัอยาง
เมลด็พนัธุ
แหงสันติสุข

นราธิษณ น้ำคาง
และอันนา เชือ้ประมง

ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

หนังส้ันเฉลมิพระเกยีรติ (ตอจากหนา 20)

เจาคณะแขวงคนใหม (ตอจากหนา 20)

ป  ค .ศ .1993 ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนคุณพอ
เจาอาวาสวัดแมพระแหงลูรด จ.ลำปาง สังฆมณฑล
เชียงใหม (เปนท่ีรจูกัในนามวาพอลุย) ทานทำหนาท่ี
เปนผชูวยพระสังฆราชฝายการเงินและทรัพยสนิของ
สังฆมณฑลและเปนท่ีปรึกษาของพระสังฆราชดวย
ในฐานะเจาคณะแขวงทานดูแลงานของคณะป.เม
ในประเทศเขมรและพมาดวย

ขอคำภาวนาจากพ่ีนองสำหรบัคณุพอปแอร ลยุจี
ซวีเีอโร เพือ่จะไดดำเนนิงานในหนาท่ีสำคญัของทาน
เพ่ือประโยชนของพระศาสนจักรในประเทศไทย
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ตอนท่ี 89 “มาจากไหน?...อายุเทาไร?”
จ               ะเห็นไดวาช่ือท่ีเอยมาท้ังหมดในตอนทีแ่ลว เปนดินแดนไลเรียงลำดับมาต้ังแตตะวันออกกลาง เลยออกไป

ยังชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนตรงกันขามกับทิศทางที่จะมายังประเทศอินเดีย จีน และบานเรา คลายกับผูเขียน
“กจิการอัครสาวก” กำลงัเลาวาดนิแดนรอบๆ ทะเลเมดเิตอรเรเนียน และลึกเขาไปในตะวันออกกลางชาวยวิเขาไป
ทำมาหากินกระจัดกระจายกันอยูตามแควนสำคัญๆท่ัวไปหมด คนยิวมีคำกรีกที่เรียกชาวยิวที่กระจัดกระจาย
อยใูนดินแดนเหลาน้ี ชวงเวลาต้ังแตป 100 ก.ค.ศ.จนถึง ค.ศ.100 วา “ดแิอสโปรา” (DIASPORA)

ชื่อตอไปจะไมอยูในทวีปเอเชียแลว แตอยูใตทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งก็คือ แอฟริกาเหนือนั่นเอง
11. ประเทศอียิปต ปจจุบันยังเหมือนเดิม โดยเฉพาะเมืองอเล็กซานเดรียในยุคนั้นมีนิคมยิวใหญมากอาศัย

อยูที่นี่ พวกเขาอาจพูดภาษากรีก เพราะเปนเมืองทา ทำมาคาขาย ขนสงสินคา และชาวยิวก็คาขายเกงอยูแลว
แตที่นี่ยังมีนักศึกษาผูรูชาวยิวจำนวนมากดวย

12. ลเิบยี อยใูนแอฟรกิาเหนอืถดัจากอียปิตไปทางซายมเีมอืงทาคอื ไซรนี  ซมีอนชาวไซรนีทีถ่กูทหารโรมนั
เกณฑมาชวยพระเยซูเจาแบกไมกางเขน กค็งเปนยิวท่ีมาทำมาหากินท่ีนี ่พอกลบัไปบานฉลองปสกาทีก่รุงเยรซูาเลม็

ก็พบเหตุการณมหาทรมานของพระเยซูเจาเขาพอดี
13. กรุงโรม นี่ก็เขาไปในทวีปยุโรปแลว กรุงโรมยังเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันในยุคสมัยของพระเยซูเจาอีกดวย ชาวยิวมาทำงานหากินในเมืองที่สำคัญท่ีสุด

ในโลกเปนจำนวนมากอยางแนนอน เคยถูกจกัรพรรดคิลาวดิอสัออกพระราชกฤษฎีกา ใหชาวยิวทกุคนออกจากกรุงโรม (ประมาณ ค.ศ. 49 หรอื 50) (กจ 18:2)  : ซึง่มผีลบงัคบั
เฆ่ียนชวงส้ันๆ

14. ชาวเกาะครตี   อยกูลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน
15. ชาวอาหรบั        ชาวอาหรบักค็อืชนพืน้บานท่ัวไปในดนิแดนปาเลสไตน ซึง่อาจจะเปลีย่นมานับถอืลทัธยิวิ หรอื “เปนผเูกรงกลวัพระเจา” คอื เพยีงแตสนใจในลัทธยิวิ
ชาวยวิเขาไปทำมาหากินอยใูนเมอืงใหญเหลานี ้ เพ่ืออยรูอด  และหวังร่ำรวย  แตงงาน  มลีกู  แตกก็ลบัมายงับานเกดิเมอืงนอนในวันปสกาและวนัฉลองอืน่ๆ  พวกเขาพูด

ภาษาอื่น  ลูกๆ ก็พูดภาษาอ่ืน แตวันน้ันพวกเขาฟงนักบุญเปโตรเขาใจ  ทั้งๆ ที่นักบุญเปโตรพูดภาษาพ้ืนบานปาเลสไตนในสำเนียงแควนกาลิลีภาคเหนือ พระจิตเจาทรง
เปดปาก  เปดสติปญญานักบุญเปโตร และทรงเปดใจของผฟูงเหลาน้ันใหเขาใจเร่ืองของพระเยซูเจาอันเปนภาษาแหงความรักดวย

ความรกั ชวยเราใหเปดใจและเขาใจกอน...ตอมาก็ตองรวูา...พวกเขาพูดท่ีไหน...พวกเขาพดูหางจากเรากีป่!?!!!
…..กจ็ะเขาใจยิง่ขึน้......

(ตอจากฉบับที่แลว)

  หมายเหต ุ: หมายเลข 13 กรงุโรม ไมมใีนแผนท่ี เพราะเลยออกไปทางซายและเรารจูกักนัดเีพราะเปนประเทศอิตาลใีนปจจบุนั
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บทอธิษฐานภาวนา

 “วนัหน่ึงพระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนา อยใูนสถานท่ีแหงหน่ึง” (ลกูา  11:1)

บ.สันติสุข
www.salit.org

ลืมแผนงานไวกอนเถิด

โดโรธี เดย ผูกอตั้ง “ขบวนการคนงานคาทอลิก” เลาถึงเรื่องที่ทานไดรับ
อทิธิพลจากผใูหญทีอ่ธิษฐานภาวนา เม่ือทานยังเปนเด็กอย ูทานแสวงหาเพ่ือน
ของทานและไปพบมารดาของเพ่ือนกำลังอธิษฐานภาวนาอยูขางๆ เตียงของ
ทาน โดยทีไ่มรสูกึละอาย มารดาของเพ่ือนทานมองไปยังทานและบอกโดโรธวีา
เพ่ือนของทานอยูที่ไหน แลวก็หันกลับไปอธิษฐานภาวนาตอ เม่ือหวนคิด
กลับไป โดโรธีเห็นไดอยางชัดเจน เรื่องนี้เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหทานกลับใจ
มาถือครสิตศาสนา

พระเยซูเจาทรงปลีกพระองคไปจากบรรดาสานุศิษย เพื่ออธิษฐานภาวนา
ซึ่งพระองคทรงกระทำเปนประจำ และพวกสานุศิษยรูสึกประทับใจมาก จน
พวกเขาขอใหพระองคทรงสอนพวกเขาใหอธิษฐานภาวนา พระองคทรงสอน
บท “ขาแตพระบดิา” ใหแกพวกเขา ซึง่เปนเหตใุหครสิตชนจำนวนนับไมถวน
ยกจติใจขึน้หาพระเจาในชวงสองพันปทีผ่านมา

แตในโลกปจจุบัน การกาวออกจากความวุนวายในชีวิตประจำวัน เพ่ือ
อธิษฐานภาวนาตามคำกลาวของทานฤๅษี โทมัส เมอรตัน ที่วา “ตองมีเวลา
ชัว่ขณะหน่ึงในแตละวัน ทีเ่ราจงใจลืมแผนการ และปฏิบตัิตนคลายกับวาไมมี
แผนอะไรเลย” ทานยงักลาวอกีตอไปวา ตองมรีะยะเวลาสกัชวงหนึง่ ทีผ่อูธิษฐาน
ภาวนา ปลีกตัวไปอธิษฐานภาวนา คลายกับวาเปนครั้งแรกในชีวิตท่ีเขาได
อธษิฐานภาวนา เปนเวลาผทูีม่แีผนการอนัมากมายถกูเกบ็ไวกอน ในขณะทีเ่ขา
เรียนรูความปรีชาฉลาดคนละแบบ เปนการแยกดวงอาทิตยออกจากดวงจันทร
ดวงดาวออกจากความมืด ทะเลออกจากพ้ืนดินแหง ทองฟาท่ีถูกตองออกจาก
ไหลภูเขา

ขาแตพระเจา โปรดเสด็จเขามาใกลชิดลูก เพื่อชวย
ใหลูกเขาใกลชิดกับพระองค ในขณะท่ีลูกปลีกตัวจาก
ภารกจิประจำวนัชัว่ครหูนึง่ โปรดใหลกูหวงแหนชวงเวลา
นี้ และพบความหมายใหมในกิจการประจำวันของลูก
หากเวลาลวงเกินไปโดยท่ีลูกหลงลืมพระองค ก็ขอ
พระองคอยาไดทรงหลงลมืลกูเลย พระเจาขา อาแมน



ไมวาจะจบลงอยางไรแตก็กระทบความรูสึกผูคน
แนนอน

ดาราสาวออกมายืนยันการมีลูกยืนหยัดจะเล้ียงลูก
ตวัคนเดียว

เสยีงใสดูไรเดยีงสาขาดเปนระยะดวยเสียงสะอืน้
บอกความรูสึกโดดเด่ียวเดียวดายเศราสรอยหงอยเหงามากวาป
ก็ตั้งแตรูวาเปนแมแทบจะต้ังตัวต้ังใจตั้งกายไมติด
พรอมความต่ืนเตนชัว่เวลาอนัส้ันตามดวยความวิตกกังวล
ไมใชวาเธอจะไมเคยรสูึกต่ืนเตนหรอืวติกกังวลมากอน
หากแตความรูสึกครั้งนี้มีอีกชีวิตหนึ่งมารวมรับรูใกลชิดตั้งแตแรก
พรอมกับความรูสึกผิดรูสึกไมยุติธรรมตอชีวิตนอยที่ปฏิสนธิมา
รสูกึผิดเพราะทุกชีวติใหมนาจะเปนผลความรักสุกงอมพรอมสรรพ
ไมใชแคความบอดมืดแหงตัณหาชั่วขณะเวลานั้น
นาจะเปยมรกัเฉพาะ “คณุ” เฉพาะ “ฉนั” ทีผ่ลเิปนผล “เรา”
“เรา” ทีน่ารกันาทะนถุนอมเพราะฉันรกัคณุคณุรกัฉนัใน “เรา”
ชวีติใหมจงึไมใชแคสบืพนัธแุตสานใยรกัใหเปนตวัตน
ยืนยันบงชี้วาความรักคุณความรักฉันแนนแฟนเปนกายเดียวใจเดียว
ฉันมองลูกไมเห็นแคลูกแตเห็นคุณจำคุณไดชื่นชมคุณไมรูเบ่ือ
คุณมองลูกไมเห็นแคลูกแตเห็นฉันจำฉันไดแมนยำไมผิดเพี้ยน
ฉนักอดลกูฉนักอดคณุคณุอมุลกูคณุอมุฉนั
คณุทำใหลกูมคีวามสุขคณุทำใหฉนัเปยมสุขถงึกนบึง้ดวงใจ
ทวาคร้ังนี ้“แมขอโทษ” ทีไ่มเปนเชนนัน้
แมอุมลูกแตลูกขาดมืออบอุนเขมแข็งของพอคอยประคับประคอง
แมไดแตคยุกับ “ลกูจา” แตลกูรสูกึไดแคคร่ึงเหมือนปรบมือขางเดียว
นอกจากจะไมเกิดเสียงแลวมือยังตองเควงควางกลางอากาศ
จะเรียกลูกเต็มปากเต็มคำไดอยางไรเพราะมีแคแมไรแมเงาพอ
แมจะเตรียมใจรอเวลาที่จะบอกลูกทุกอยางตามที่เปน
แตจะรูไดอยางไรวาลูกรับไดเขาใจไดยอมรับได
เพราะจริงๆ แลวแมคดิเองเหมาเองสรุปเองเสร็จสรรพ...

แมรสูกึไมยตุธิรรมตอลกูในส่ิงทีล่กูพงึเปนพงึได
ไมยตุธิรรมทีเ่นนความสุขสนุกช่ัวแลนของแมเด๋ียวน้ันบัดน้ัน
ไมคำนึงวาผลทีต่ามมากระทบลูกเต็มๆ
แมสนุกแตลูกตองทุกขตองมาบวกหารเวรกรรมกับแม
หากแมตองรับผลจากการกระทำของแมเองก็ยุติธรรมดีแลว
แตลูกไมคิดไมไดทำอะไรทั้งสิ้นกลับตองมารับเคราะหกรรมของแม
ตองถูกอุมออกมาตอรองเจรจาชี้แจงแกตางพัลวันไรซึ่งศักด์ิศรีใดๆ
อยางน้ีจะถือวา “ขายลูกเอาหนารอด” หรือเปลาก็ยงัตองแคลงใจ
ถึงอยางไรลูกคงเรียกรองอะไรไมไดมากเพราะขึ้นกับแมทุกอยาง
แมพูดไดลูกพูดยังไมเปนแมสรางภาพลักษณไดลูกยังไมรูความดวยซ้ำ
ถงึจะสงเสียงประทวงออแอไดบางแตใครจะสนใจใครจะเขาใจ
“คนจนมีสทิธ์ิไหมครบั” จงึไมใชคำถามของคนขดัสนยากไรเทาน้ัน
เพราะแคสทิธิแหงการมพีอมีแมกย็งัไมมเีลยสาอะไรกบัสิทธิอืน่
แมขณะท่ีพอกับแมกำลงัเจรจากันลูกก็ยงัไมมสีทิธ์ิแสดงความคิดเห็นใดๆ...

ทกุคร้ังเปนขาวเปนคราวคนพากนัฮือฮาสนใจตดิตาม
แลวก็หายเงียบไปเหมือนคลื่นซัดเขาฝงประสาคนไทยลืมงาย
ทวารองรอยแหงกระแสยังคงอยูพรอมกับคำถามตองการคำตอบ
อะไรคอืความหมายแทจริงของคำวา “แฟน” คำวา “เพ่ือน”
แตละคำบงบอกระดบัความสัมพันธตอกันแคไหนตางกันอยางไร
เพราะบอกแคเปนเพือ่นแตมคีวามสมัพันธยิง่กวาแฟน
เพราะบอกแคเปนแฟนแตมคีวามสัมพนัธยิ่งกวาคูสมรส
แลวผลที่เกิดจากความสัมพันธจะเรียกวาอะไร
ในเม่ือฝายหนึง่เรยีกวา “ลกู” อกีฝายหนึง่ยนืกราน “ไมใชลกู”...
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คายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัยคายธิดาพระหฤทัย
ขอเชญินักเรียนหญิงคาทอลกิ ชัน้ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6
สัมผัสชีวิตและเรียนรูเรื่องกระแสเรียกการติดตามพระเยซูเจา
ในคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
ระหวางวนัท่ี 17-20 ตลุาคม 2010
ทีบ่านสวนพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก ราชบุรี

ตดิตอขอรบัใบสมัครไดทีซ่สิเตอรทีป่ระจำอยทูีว่ดั
ซสิเตอรศริริตัน เหลาวฒันพงศ โทร. 08-4066-0325
ซสิเตอรพรทพิย ตระกลูเกษมสิร ิโทร. 08-9093-6705

สงใบสมัครภายในวนัที ่2 ตลุาคม 2010 ตดิตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่
คณะภคินพีระหฤทัยของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ โทร. 0-2249-0054, 0-2249-6643 ตอ 101, 103

สวัสดีคะนองๆ เยาวชนท่ีรัก คนทุกคนตองเคย
เสยีใจกับความผิดพลาดของชีวติ เกดิเปนคนมีความรสูกึ
รูสาเหมือนกันหมด สามารถเศราเสียใจกับอดีตที่
ผิดพลาดไดเหมือนกันหมด  และก็เ ร่ิมตนใหมได
เหมือนกันหมดเชนเดียวกัน ขอเพียงกลาที่จะเปนนก
ปกหักที่พรอมจะรักษาตัวเอง และออกเดินทางไดโดย
ไมกลัววาหนทางขางหนาจะผิดพลาดซ้ำสอง “เรามี
โอกาสผิดพลาดไดบอยคร้ังเทาไร เราก็เดินถูกทาง
มากข้ึนเทาน้ัน”

มีเร่ืองราวของชาวนาจีนแกๆ คนหนึ่ง ที่ดำรงตน
อยกูบัการไมยดึม่ันถือม่ัน และไมยึดติดกับอดีตท่ีตวัเอง
ไดทำผิดพลาดเปนตัวอยางท่ีดี เพราะเขามีทางออก
ใหกับชีวิตตนเองไดเสมอ ใครท่ีกำลังจมปลักกับ
ความผิดพลาด อานแลวคงจุดประกายความคิดใหมอง
ชวีติดานบวกมากข้ึน เร่ืองมีอยวูา...

ชาวนาจีนแกๆ  คนหนึง่ เดินไปตามถนน บนบามีไม
พาดอยู และท่ีปลายไมนั้นก็มีหมอดินใสแกงจืดเตาหู
ผูกหอยไว ขณะท่ีเดินไป เขาเกิดสะดุดกอนหินและ

โดย เงาเทียน

หมอดินก็หลนกระทบพ้ืน แตกกระจัดกระจาย เปน
ชิ้นเล็กช้ินนอย ชาวนาผูเฒาคนนี้ก็กมหนากมตาเดิน
ตอไป โดยไมแสดงความรสูกึใดๆ ออกมา

ชายหนุมคนหน่ึงท่ีเห็นเหตุการณรีบว่ิงมาหาแลว
พูดดวยความต่ืนเตนวา

“นีพ่อเฒา ทานไมรูหรอืวาหมอดินหลน” ชายชรา
หนัไปตอบวา

“ฉันรู ฉันไดยินเสียงมันหลนอยู” ผูออนอาวุโส
มสีหีนาประหลาดใจ เม่ือไดยินคำตอบเชนน้ัน

“อาว! แลวทำไมทานไมยอนกลับไปทำอยางใด
อยางหนึง่ละ”

สีหนาของผูเฒายังเปนปกติ ขณะท่ีตอบชายหนุม
ดวยคำพูดที่หนักแนนชัดเจนวา

“หมอดนิมนักแ็ตกแลว แกงจืดกไ็มเหลอืแลว จะให
ฉันทำอะไรอีกละ”

พูดจบ ชายชราผูมากดวยประสบการณชีวิตก็
ยางเทากาวไปขางหนาอยางมั่นคง

เรื่องเลาเรื่องน้ีบอกกับเราวา คนเรามีจุดผิดพลาด
ไดเสมอ หากเรารูจักปลอยวางความผิดพลาดน้ันลง
และใหกำลังใจตัวเอง รักตัวเอง เช่ือม่ันในพลังท่ีมีอยู
ในตัวเอง เราก็สามารถเร่ิมตนใหม และกาวไปขางหนา
โดยมเีราคนใหมทีย่นือยบูนโลกใบเกาเปนผอูอกเดินทาง

ชวงน้ีขาว  “นักเรียนนักเลง” มาใหไดยินกัน
เปนระยะๆ อะไรเปนสาเหตุที่ผลักดันใหนักเรียน

เหลาน้ันมีพฤติกรรรมเปนนักเลง และเยาวชนท่ีอยูใน
โรงเรียนของเรา ในความดูแลของเราจะไดรับผลจาก
พฤตกิรรมเหลานีม้ากนอยเพียงใด...วนัเยาวชนแหงชาติ
ที่เพิ่งจะผานมา เราท่ีเปนผูใหญ ผูปกครอง ไดกระตุน
หรือเสริมสรางใหพวกเขายอมรับที่จะเปนสวนหน่ึง
ของการพัฒนาสังคมมากนอยเพียงใด เสียงของ
พระศาสนจักรกระตุนเตือนเราเยาวชนอีกครั้ง ในแผน
อภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักร
คาทอลิกไทย ขอ 27 ดังน้ี “พระศาสนจักรมีพันธกิจ
เสริมสรางและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดรับ
การอบรมและพัฒนาหลอ เ ล้ี ยง ชีวิตด วย คุณค า
พระวรสาร มวีฒุภิาวะในความเช่ือ เตบิโตเปนคริสตชน
อยางมคีณุภาพ เปนคนดีมคีณุธรรม และเปนประจกัษพยาน
ถึงคุณคาพระวรสาร สามารถคนพบและตอบสนอง
กระแสเรียกของตน เพราะคริสตชนทุกคนไดรับ
การเช้ือเชิญและมีขอผูกมัดใหแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์
และความครบครันตามฐานะชีวิตของพวกเขา”

คงเปนหนาที่ของเราทุกคน ที่จะชวยกันสราง
สนับสนุนเยาวชนใหเปนคนดีของสังคมตอไป เปน
กำลังใจในการดำเนินชีวติ และมคีวามสุขกับการทำงาน
เพ่ือเยาวชนกันทุกวันนะครับ ...ฉบับน้ีคงฝากไวแคนี้
แลวพบกนัใหม....สวัสดคีรบั

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
มารอีา ศรินิันท ประสทิธ์ิรัตนพร สตับุรุษวัดเซนตหลุยส

Paolo Mendiola ชาวฟลิปปนส
เซซีลีอา มณเฑียร ดำเนินสดวก อายุ 95 ป
สตับรุษุวดัดวงหทยันริมลของแมพระ

พล.ต.มคีาแอล นพิฒัน จนิตกะวงศ สตับรุษุวดัซางตาครสู
ฟรังซิสอัสซีซ ีปทมะ เพ็ญสุต

สตับุรษุวัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง
เปโตร ประธาน หงษสิทธิวงศ สตับุรุษวัดเซนตหลุยส

เทเรซา สมหมาย ศรีนภาวรรณ สตับุรษุอาสนวิหารอสัสัมชัญ
อนัตัวแนต นยัเนตร อาวีลาสกุล สตับุรษุวัดพระมหาไถ
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โครงการศกึษาพระคมัภรี เขต 3 (ตอจากหนา 20)

ไอศกรีมก็ดีสำหรับจิตวิญญาณ
(ภาวนากอนอาหารทีร่านอาหาร)

อาทิตยที่แลว ฉันพาลูกๆ
ไปที่รานอาหาร

ลูกชายวัย 6 ขวบของฉัน
ขอเปนคนสวดภาวนากอนอาหาร

เขากมศีรษะภาวนาวา
“พระเจาทรงพระทัยดี พระเจาทรง
ยิง่ใหญ ผมขอขอบพระคณุสำหรบั
อาหาร และผมจะขอบพระคุณ
พระองคมากกวานัน้อีก หากคณุแม
จะใหพวกเราไดกินไอศกรีมเปน
ของหวาน ขอใหทุกคนมีเสรีภาพ
และความยุตธิรรม อาแมน”

พรอมๆ กับเสียงหัวเราะจากผูที่รับประทานอาหารในราน ฉันไดยินหญิง
คนหน่ึงกลาววา “ประเทศเรามนัแยอยางน้ีแหละ เด็กๆ สมัยน้ีไมรจูกัสวดภาวนา
เลย มเียีย่งอยางทีไ่หนมาสวดขอไอศกรีมจากพระเจา! ไมเคยไดยนิเลย”

เมือ่ลกูชายไดยนิเชนนี ้กร็องไห พลางถามฉนัวา “คณุแมครบั ผมทำอะไรผดิ

หรอืเปลาครับ พระเจาโกรธผมหรือครบั?”
ฉนักอดลกูชายแลวกลาววา ลกูไดทำสิง่ท่ีดทีีส่ดุแลว และพระเจามิไดทรงโกรธ

ลูกหรอก
มีสุภาพบุรุษผูสูงอายุทานหนึ่งเดินมาที่โตะอาหารของเรา เขากะพริบตาให

ลูกชายของฉัน พลางกลาววา “ลุงเผอิญรูวาพระเจาทรงเห็นวาบทภาวนาของหนู
ดมีาก”

ลกูชายของฉันถามเขาวา “จริงหรือครับ?”
แลวเขาก็กระซบิ พลางมองไปยงัหญิงผเูปนตนเหตคุวามวนุวาย พลางกระซบิ

ทีห่ขูองลกูชายของฉันวา “เสยีดายนะ ทีเ่ขาไมเคยขอไอศกรีมจากพระเจา บางคร้ัง
ไอศกรีมสักนิดก็นับวาดีสำหรับจิตวิญญาณมาก”

แนนอน ฉันสั่งไอศกรีมใหลูกๆ
ทกุคนรบัประทานเปนของหวาน ลกูชาย
มองดูไอศกรีมของเขาสักครูหน่ึง แลว
เขาก็กระทำส่ิงท่ีฉันจะไมลืมเลยตลอด
ชวีติ

เขาหยิบถวยไอศกรีมของเขาโดย
ไมพูดอะไร พลางเอาไอศกรีมของเขา
ไปวางไวตอหนาหญงิคนน้ัน พรอมกบั
รอยย้ิมเขากลาวกับเธอวา “ไอศกรีมนี้
สำหรับคุณปาครับ บางคร้ังไอศกรีม
ก็นับวาดีสำหรับจิตวิญญาณนะครับ
จติวญิญาณของผมดีแลวครบั”

พักยก
โดย พระคุณเจายอด พมิพสิาร, C.Ss.R.

เจาอาวาสวัดซางครูส  (วัดกุฎีจีน) ไดสนับสนุนและเปดโอกาสใหพวกเรา กลุม
พระคัมภีร 25 ปพระคารดนิลั ไดแบงปนความรเูบ้ืองตนเก่ียวกับพระคัมภีร และ
นำสตับุรษุทำ LECTIO DIVINA โดยบราเดอรฤกษชยั ภานุพนัธ (คณะฟรงัซิสกัน)
ไดรวมแบงปนเก่ียวกับพระวาจาของพระเจาคร้ังน้ีดวย

คุณพอวิทยา คูวิรัตน ไดเปนประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ คุณพอให
ขอคิดในการดำเนินชีวติของเราแตละคนวา เราตองเตรยีมพรอมไวเสมอ  เตรยีมตัว
ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขา-ออก เพราะพระเจาจะทรงนำเรากลับไปหา
พระองค ในเวลาที่เรามิไดคาดคิด หรือในเวลาที่เรามิไดเตรียมพรอม สำหรับ
ชวีติ

หลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ คุณพอวิทยาไดเชิญชวนสัตบุรุษในเขต
วัดซางตาครูส และผูสนใจเขารวมการแบงปนในคร้ังนี้ มีผูใหความสนใจ ซึ่งมี
ทั้งผูใหญ ครูคำสอน พลมารี สมาชิกสภาภิบาล และเยาวชนของวัดที่เขารวม
ศึกษาพระคัมภีรเบื้องตน

หลังจากเสร็จกิจกรรม
ตางๆ คุณพอวิทยาไดใหการ
ตอนรับพวกเรา บุคลากร
พระคัมภีร และผูเขารวมฟง
การแบงปนทุกทานดวยการ
เลี้ยงอาหารเที่ยง งานใน
วันน้ันสำเร็จและผานพนไป
ดวยความรักและความอบอุน
ขอบคุณทุกทานผูที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะคุณพอเจาอาวาส
เปนพิเศษ

โครงการศกึษาพระคมัภีร
กลุมองคกรฆราวาส เขต 3
เปนงานสวนหนึ่งของแผนก

พระคัมภีร ฝายบุคลาภิบาล ตามโครงการ “บุคลากรจิตตาภิบาลฯ จัดกิจกรรม
สงเสริมการใชพระคัมภีร ระดับเขต” ดำเนินการโดยบุคลากรฯ ที่จบการศึกษา
พระคัมภีรจากบานผูหวาน ระยะเวลา 2 ป ซึ่งจะจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
พระคัมภีรในทุกเขตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ในแตละเขต ตลอดปพระวาจา ค.ศ. 2010 ดงันี้

เขต 1 โครงการพระคัมภรีสญัจร (เรยีนรพูระคัมภรีและแบงปนพระวาจา)
เขต 2 โครงการรกัพระคัมภรี เรยีนรพูระคัมภรีเบือ้งตน
เขต 3 โครงการศึกษาพระคัมภรีกลมุองคกรฆราวาส
เขต 4 โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือนพาเพ่ือนไปหาพระเยซู
เขต 5 โครงการ Bible  Breakfast
เขต 6 โครงการมารจัูกพระคมัภีร
โครงการศึกษาพระคัมภีรกลุมองคกรฆราวาส เขต 3 จะเวียนไปจัดทุกวัด

ในเขต 3 และพวกเราจะขยายผลนำพระวาจาของพระเจาไปสเูพือ่นพ่ีนองของเรา
ทกุคน ซึง่พวกเราไดรบัผลตอบรบัทีด่จีากวัดธรรมาสนนกับญุเปโตร (วดับางเชือก-
หนัง) วดัศีลมหาสนิท (วดัตล่ิงชัน) และวัดลาสุด วดัซางตาครสู (วดักุฎจีนี) แลว
พบกันท่ีในวัดตอไปในเขต 3

รายงานโดย ทมีงานบุคลากรพระคมัภีรฯ เขต 3
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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!

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ⌫
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เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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22-24 ตลุาคม ฉลองสองคอนเยี่ยมวัดอัครเทวดา

มีคาแอล ซงแย  วัดไมที่ใหญที่สุด
ในโลกและวัดบานนอยสามเหล่ียม
แวะเย่ียมคนชรา จ.ขอนแกน

24-28 พฤศจกิายน ทองเท่ียวเชียงราย พมา ดอยตุง
ดอยเหมย แสวงบุญสถานทีศ่กัด์ิสทิธ์ิ
คุณพอสเตเฟนหวอง (มรณสักขี
องคแรกของพมา)

ติดตอ : คุณแสงจันทร สุรียสอง
081-372-5674, 02-286-9771
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เร่ือง   ทําลายทะเบียนประวัติของผูปวย

โรงพยาบาลเซนตหลุยสขอแจงใหทราบวา โรงพยาบาล 
จะทําลายทะเบียนประวัติผูปวยนอก ( OPD Card ) ที่ไมไดติดตอ 
กับโรงพยาบาลฯต้ังแตป พ.ศ. 2548 และทะเบียนประวัติผูปวยใน 
(IPD Card) ที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฯป พ.ศ. 2547 และ 
2548

ทานใดที่ตองการเก็บรักษาประวัติ กรุณาติดตอดวย
ตนเองพรอมแสดงหลักฐานไดที่ : แผนกเวชระเบียน
โทรศัพท. 0-2675-5000 ตอ10920 ภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 
2553 และจะไดรับหลังจากที่ทําการแจงแลว 15 วัน

ประกาศ

โรงพยาบาลเซนตหลุยส  
27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท. 0-2675-5000 โทรสาร. 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

 
สวัสดี คณุพอวรยทุธ และเพ่ือนสงฆทีร่กั

ผมมีโอกาสรับการสัมมนาพระ-
สังฆราชใหม ที่กรุงโรม เปนสัปดาหที่ 2  เริ่ม
ตัง้แตวนัท่ี 6-18 กนัยายน เปนโอกาสไตรตรอง

หนาท่ีของพระสังฆราชในสังฆมณฑล ในความสัมพันธของพระสงฆ สัตบุรุษ
นกับวช ฯลฯ

วทิยากรสวนใหญเปนพระคารดนิลัและพระสงัฆราชท่ีทำงานในแตละกระทรวง
ภาษาอิตาเลียนจึงเปนภาษาหลัก มีภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส แมจะมีฆราวาสสตรี
6 คน มาชวยแปลใหกต็าม แตตระหนักเลยวา การใชภาษาเปนเรือ่งทีเ่ราตองพฒันา

เม่ือสัมมนาได 5 วัน วันเสารที่ 11 กันยายน เรามีโอกาสไปเขาเฝาสมเด็จพระ-
สนัตะปาปา เบเนดิกต ที ่16 เวลา 11.30-12.30 น. ทีก่สัแตล กนัดอลโฟ พระองคตรสั
วา “งานของพระสังฆราชคือ สงเสริมใหสัตบุรุษมีความหวัง แบงปนความยินดี
รวมทุกข และเลียนแบบความรัก เมตตาของพระเยซูเจา”

จากนัน้พระสงัฆราชแตละองคไดไปคำนบัพระองคทลีะองคแมจะเปนชวงสัน้ๆ
แตเราก็ประทับใจเหมือนกับเฝาพระเยซูเจา

วนัอาทิตยที ่12 กนัยายน เราไปแสวงบุญท ีเ่มอืงอสัซซี ีถวายบชูามิสซา ทีม่หาวิหาร
นักบุญฟรงัซิสอัสซีซี เวลา 10.30 น. มสีตับุรุษมากเหมือนกัน มีพระคารดินัลอีวาน
ดีอัส เปนประธาน และรวมรบัประทานอาหารในอารามฟรังซสิกนั หองอาหารใหญ
โตมาก ตอนรบัด ีและมอบไมกางเขนนักบญุดาเมยีนใหเปนทีร่ะลกึองคละ 1 รปู

ตอนบายไปเย่ียมวัดแมพระแหงปวงเทวา มีวัดนอยปรอซีอุงโกลา และสถานท่ี
นักบุญฟรังซิสส้ินใจ (3 ตุลาคม 1226) อายุเพียง 44 ป แตทานไดรับกระแสเรียก
ใหฟนฟพูระศาสนจักรในสมยันัน้ กส็อนใจเราสมัยปจจบุนั เชนกัน “เราตองเรยีบงาย
สุภาพ และบริสุทธิ์” เพ่ือทำหนาท่ีของเราใหดี

ในอาทิตยที่ผานมา  วันอังคารมีโอกาสทานอาหารเท่ียงกับแมรมี เ รียม
กิจเจริญ มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต และคุณพอวินัย เปลี่ยนบำรุง วันพฤหัสบดี
ทานอาหารเท่ียงท่ีสถานทูตไทย ประจำกรุงโรม ไดรบัการตอนรบัอยางดีจาก เอกอคัร-
ราชทูตสมศักด์ิ สุริยะวงศ และภริยา และตอนเย็นพวกเราไดพบพระคารดินัล
ราฟาแอล มารติโน ทานเลี้ยงอาหารเย็นและสนทนากันอยางดี

วนัจนัทรที ่13 กนัยายน เราฟงเร่ือง “พระสังฆราชกบัการอบรมในสามเณราลยั
และของสงฆสังฆมณฑล”

หนาที่ดานความยุติธรรม และการอนรุักษธรรมชาติเร่ืองน้ำ
วนัองัคารท่ี 14 กนัยายน เรือ่ง “ครอบครวัในวฒันธรรมหลงัยุคสมยัใหมในโลก

ปจจุบนั” จากวทิยากรสตรี ชือ่ M.Peeters
พระสังฆราชมัมแบรต ี พดูเร่ือง “ความสัมพันธระหวางสันตะสำนัก และรัฐบาลตางๆ”
วันพุธท่ี 15 กันยายน พระคารดินัลเลวาดา พูดเรื่อง “หนาท่ีของพระสังฆราช

ดานการสั่งสอน” และพระคารดินัลโรเด พูดเร่ือง “พระสังฆราชและนักบวช”
การแบงกลุมยอย ในบายสองวันหลัง มีการแบงกลุมภาษา กลุมละประมาณ

10 องค ใหสนทนากันในบรบิทของแตละประเทศ และไปแบงปน รายงานในกลมุใหญ
ทำใหเราเขาใจประเด็น และทาทีของเราในฐานะพระสังฆราชย่ิงขึ้น

วนัพฤหสัที ่16 กนัยายน พระสงัฆราชเครบลัดี พดูเรือ่ง “คำสอนดานสงัคมของ
พระศาสนจักรและการประกาศพระวรสาร”

พระคารดินัลคัสเปอร พูดเร่ือง “พระสังฆราชและศาสนสัมพันธกับคริสต-
สัมพันธในดินแดนมิสซัง”

ไดเวลาเขาสมัมนาแลว ขอไปกอนนะครับ  ขอพระอวยพร ...
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งานเมตตากิจของคาทอลิก
ในสิงคโปร
สิงคโปร (ยูแคน) พระอัครสงัฆราชนิโลลสั เจ่ีย  รณรงค
กอต้ังองคกรชาริส  (Caritas Humanitarian Aid and Relief
Initiatives Singapore (CHARIS) เพ่ือชวยงานเมตตากิจ
แกผูประสบภัยในประเทศเพื่อนบาน

พระอัครสังฆราชเจ่ีย กลาววา “ชาวสิงคโปรโชคดีที่มีเศรษฐกิจเติบโตดี
ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศกำลังตองการความชวยเหลือ  โดยเฉพาะ
ผปูระสบภัยพบิตัติางๆ”

นายวลิลี ่  เช็ง  ผอูำนวยการองคกรชารสิ กลาววา “องคกรใหความชวยเหลอื
ดานมนุษยธรรมจะชวยประเทศท่ีประสบภัยพิบัติเปนหลัก  โดยกิจกรรมแรกได
ใหความชวยเหลือผานองคกรคาริตัสปากีสถานเพ่ือชวยผูประสบภัยจากน้ำทวม
เปนเงิน 50,000 เหรยีญสหรัฐ หรือประมาณ 1,550,000 บาท  และเคร่ืองกรองน้ำ
อกี 816 เครือ่ง

เลสสี่-อันนา  เลขาธิการองคกรคาริตสัสากล กลาวช่ืนชมองคกรชาริสท่ีสมัคร
ใหความชวยเหลือองคกรคาทอลิกเพ่ือชวยผปูระสบภัย 165 แหงท่ัวโลก

องคกรชาริสมีโครงการอบรมธรรมทูตคาทอลิกเพื่อสงไปชวยเหลือ
งานแพรธรรมในตางประเทศอีกดวย

พระสันตะปาปาใหสัมภาษณ
นครรฐัวาติกนั (ซเีอ็นเอส)  สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงใหสมัภาษณ
นายปเตอร  ซวีอลด นกัหนังสือพมิพชาวเยอรมนี  ดงัเชนทีพ่ระองคเคยใหสมัภาษณ
แกเขากอนทรงไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16

คณุพอเฟเดริโก ลอมบารด ิ คณะเยสุอติ  โฆษกประจำสำนกัวาติกนั กลาววา
“พระสันตะปาปาประทานสมัภาษณแกนายซวีอลด ระหวางวนัที ่26-31 กรกฎาคม
ทีพ่ระราชวงัฤดูรอนกสัแตล กนัดอลโฟ เกีย่วกบัเนือ้หาของหนงัสอืทีท่รงประพนัธ
ในหลายหัวขอ  รวมถึงชีวติในวัยรนุของพระองค  ขณะเปนอาจารยในเยอรมนี และ
งานในหนาท่ีประธานสมณกระทรวงพระสัจธรรม”

อนุรักษทรัพยากรโลกเพ่ือชนรุนหลัง
กสัแตล  กนัดอลโฟ    อติาลี   (ซเีอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
ตรัสวา “ประชากรโลกมีหนาท่ีรักษาทรัพยากรโลกไวใหชนรุนหลังเพื่อพวกเขา
สามารถดำเนินชีวติอยางมศีกัดิศ์ร ีและอนรุกัษทรพัยากรนัน้ๆ เพือ่ชนรนุตอไป”

พระสันตะปาปาตรัสแกประชาชนท่ีมาเฝาพระองค ณ พระราชวังฤดูรอน
ในวนัท่ี 29 สงิหาคม เพือ่ทรงสนบัสนนุการอนรุกัษสรรพสิง่สราง ซึง่ตรงกบัวันท่ี
1 กันยายน ซึ่งพระองคเชื่อวา  “สันติภาพโลกจะไมเกิดขึ้นหากมนุษยไมเคารพ
สิง่แวดลอม”

ในพระสมณสาสนโอกาสฉลองวันอนุรกัษสรรพสิง่สราง ซึง่พระศาสนจักร
คาทอลิกในอิตาลี และพระศาสนจักรออรโธดอกซไดรวมใจกันจัดฉลอง
พระอัยกาบารโธโลมิวแหงคอนสแตนติโนเปล กลาววา “มนุษยทุกคนจะตองมี
สวน ‘ในการรณรงครกัษาสิง่สราง’ เพือ่รวมแกไขวกิฤตสิิง่แวดลอม และปองกนั
ไมใหมีผลกระทบตอโลกมากกวาท่ีเปนอยู”

พระสมณสาสนนีไ้ดตพีมิพในหนังสอืลอสแซรวาตอเร  โรมาโน ประจำวนัที่
28 สิงหาคม  เชิญชวนประชาชนใหปรับเปล่ียนการดำเนินชีวิตและอุปนิสัยเพ่ือ
ลดผลกระทบตอทรัพยากรโลก

กัสแตล  กนัดอลโฟ  อติาลี  (ซนีติ)  สมเด็จพระสัน-
ตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรสัวา “งานของพระสงัฆราช
คอื การสงเสริมความเช่ือ   ชืน่ชมยินดแีละรวมทุกข

รวมสขุกับครสิตชนในความดูแลและเลยีนแบบอยางงานเมตตากิจของพระเยซคูริสตเจา”
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชนจัดโครงการสัมมนาพระสังฆราช

บวชใหมทีก่รงุโรม และนำคณะพระสงัฆราชเขาเฝาพระสันตะปาปา ในวนัเสารที ่12
กนัยายน ณ บานพกัฤดรูอนกสัแตล  กนัดอลโฟ  พระสันตะปาปาตรัสแกพระสังฆราช
ทีม่าเฝาวา “พระศาสนจักรหวังในตัวพระคุณเจาเปนอยางมาก และจะอยเูคยีงขางทาน
ทั้งหลายในคำภาวนาและความรัก”

“ขาพเจาทราบดีถงึขอทาทายตางๆ ทีพ่ระคุณเจาตองเผชญิ  โดยเฉพาะในชุมชน
คริสตชนท่ีประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อ  ความยากจน
ในรูปแบบตางๆ  และในบางชุมชนท่ีถูกเบียดเบียนเพราะความเช่ือคริสตชน  เปน
หนาท่ีของทานทัง้หลายท่ีจะทำนบุำรุงความเช่ือแกพวกเขา  บรรเทาใจในยามตกทุกข
ไดยาก โดยเลียนแบบอยางงานเมตตากิจของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งจำเปนตองไดรับ
การเอาใจใส  ความเห็นอกเหน็ใจ  ความเมตตา  การยอมรับสภาพการท่ีเปนอย ู และ
พรอมอทุศิตนใสใจรวมแกปญหาเหลานัน้”

พระสันตะปาปาตรัสแกพระสังฆราชอภิเษกใหมวา “ในทุกกิจการพระคุณเจา
จะไดรับการดลใจจากพระจิตเจา  และขอพระคุณเจาไดอุทิศเวลาสำหรับการสวด
ภาวนาใหมาก  ทัง้นีเ้พราะชวีติของพระสังฆราชจะตองเปนการบชูาอยางตอเนือ่งแด
พระเปนเจา เพือ่ความรอดของวญิญาณ  โดยเฉพาะวิญญาณของผทูีพ่ระคณุเจาไดรบั
มอบหมายใหดแูล”

“งานของพระสงัฆราช คอื การรบัใชแหงความรัก  พระสงัฆราชไดรบัเรยีกใหรบัใช

พระศาสนจักร  และเปนขารบัใชของพระเปนเจาและมนษุยชาตอิยางสมบรูณ  เหนอื
สิง่อืน่ใด พระสงัฆราชเปนขารับใช และผอูภบิาลพระวาจาของพระเปนเจา บอเกดิแหง
พละกำลงัทีแ่ทจรงิ  หนาทีส่ำคัญประการแรกคอืการประกาศพระวาจา  งานอภิบาล
ศลีศักด์ิสทิธ์ิตางๆ โดยเฉพาะศีลมหาสนทิ”

“ขาพเจาทราบดถีงึขอทาทายตางๆ ทีพ่ระคณุเจาตองเผชิญ และยอมรบัวา พนัธกจิ
ของพระสังฆราชเรียกรองการเสียสละและอุทิศตนเปนพิเศษ  ในกรณีแวดลอมของ
งานอภิบาล  ขอพระคุณเจาจงกลาหาญและพรอมรับการดลใจของพระจิตเจาผูทรง
นำพระศาสนจักร และแสวงหาวธิกีารใหมๆ  ในการประกาศพระวาจาของพระเปนเจา
ใหกวางไกลสผูทูีย่งัไมรจูกัพระองค”

พระสนัตะปาปาทรงเนนวา “ความจรงิของครสิตชนเปนสิง่ทีน่าสนใจและนาเชือ่ถอื
เพราะใหคำตอบอยางลกึซึง้ตามความตองการของมนุษย  ประกาศไดอยางนาเชือ่ถอื
วาพระเยซูคริสตเจาคือพระผูไถมวลมนุษยชาติใหรอดเพียงผูเดียว  และความจริง
ประการน้ีก็ยังคงมีเหตุผลแมในปจจุบัน เชนเดียวกับเม่ือแรกเร่ิมกำเนิดคริสตศาสนา
เมือ่ธรรมทูตทีย่ิง่ใหญรนุแรกๆ ไดรบัการยอมรับ”

(พระสังฆราชจากประเทศไทยท่ีอภิเษกใหมในระยะ 2 ป  ที่เดินทางไปเขารับ
การอบรมพระสงัฆราช  และเขาเฝาสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทีก่รงุโรม
ไดแก  พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ  อาภรณรตัน สงัฆมณฑลเชียงใหม  อภเิษก
วนัที ่  1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 พระสงัฆราชซลิวโีอ  สริพิงษ  จรัสศร ี  สงัฆมณฑล
จันทบุรี  อภิเษกวันที่  4 กรกฎาคม  ค.ศ. 2009 พระสังฆราชยอแซฟ  พิบูลย
วสิิฐนนทชยั  สงัฆมณฑลนครสวรรค  อภเิษกวันท่ี  12  กนัยายน ค.ศ. 2009     และ
พระสังฆราชยอแซฟ  ลอืชยั  ธาตุวสิยั  สงัฆมณฑลอุดรธาน ี อภเิษกวันท่ี  6  กมุภาพนัธ
ค.ศ. 2010……….บ.ก.)
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ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกบัพนัปทวัรคะ
พี่นองที่สนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 แฟกซ 02-585-1012 มอืถือ 081-899-7470, 086-541-2772


22-24 ตลุาคม ฉลองการแตงต้ังเปนบุญราศีแหง

สองคอน เ ส ร็ จ จ า ก ส อ ง ค อน
เชิญฉลองวัดพระหฤทัยคทูีส่กลนคร
กลบักรงุเทพฯ

22-29 ตลุาคม ฉลองการแต งตั้ งบุญรา ศีแห ง
สองคอน เสรจ็แลวตอแมพระลาวาง
เวียดนามกลาง - ตอเวยีดนามเหนือ
ไปโดยรถยนตกลับทางเคร่ืองบิน
สสูวุรรณภมูิ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุมิล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป


เพือ่ประกาศ “พระวาจา” ดำเนนิธรุกจิเพือ่สงัคม
คุณสมบัติพื้นฐาน

- มวีสิยัทัศนและปฏิบตัพินัธกิจตามหลกัการได
- อายุ 33-48 ป (ไมจำกัดเพศ)
- ใชคอมพวิเตอรเพือ่การสือ่สารทางอินเตอรเนต็ได
- ใชยานพาหนะได
- พรอมท่ีจะปฏิบตัพิันธกิจ ณ ตางจังหวัด

วิธีการสมัคร
แนะนำประวัตพิรอมแสดงวิสยัทศันเพือ่ปฏบิตัติามพันธกิจ

มายังท่ีอยตูอไปน้ี บจก. วนิโชวรมูคาร เลขท่ี 24/9 หม ู9 ถ.กาญจนา-
ภิเษก แขวง/เขต ทวีวัฒนา กทม. 10170 เอกสารที่สงมาจะถูกเก็บ
ไวเปนความลับ (ไมรับพิจารณาทางโทรศัพท)







⌫
 

วฒันธรรมชีวติ = วฒันธรรมความตาย
ชีวิตคือมหัศจรรยแหง

จักรวาล โดยเฉพาะอยางย่ิง
ชวีติมนุษย ชวีติคือคุณคา มี
ความสำคัญ มีความหมาย
มีศักดิ์ศรี  (มนุษย เปนผู
กำหนดคุณคา ความหมาย
และความสำ คัญของสิ่ ง
ตางๆ) ชีวิตเปนพระพรที่

ยิ่งใหญที่สุดจากพระเจา ผูเปนที่มาของทุกชีวิต
พิเศษคือชีวิตมนุษยเปนสวนท่ีมาจากพระเจา เปน
รูปแบบ ภาพลักษณของพระองค ชีวิตมนุษยจึงมี
ศกัด์ิศรีสงูสุดกวาทุกชีวติ

แตชีวิตมนุษยนี้มีศัตรูตั้งแตแรกเริ่มทีเดียว
ถูกกีดกัน หามกอตัวเกิดเลยแหละ โดยขบวนการ
คุมกำเนิด ถายังดันทุรังปฏิสนธิจนได ก็ตองกำจัด
ทำลาย เอาออก ฆาใหตาย โดยการทำแทงไงละ...
เกิดมาไดกย็งัมีศตัรูชวีติอยรูอบดาน การทารุณกรรม
เด็ก การลักพาเด็ก เยาวชน การคามนุษย การยกพวก
อาฆาต แกแคน  ฆาทำลายกันแมในระดับผูมี
การศึกษา นักเรียน นักศึกษา การปลนฆา การ
ขมขืนฆา การถกูโจมตีโดยโรครายนานาชนิด ชนิด
ที่ไมมีหวังหายจากโรคได ดูเหมือนวาความตาย
จดจอจองชวีติอยางไมลดละ

ทายสุด ชวีติถกูมองวาไรคา ไมเกดิประโยชน

ไ ม ส ร า ง ส ร ร ค
ผลิตผล แตตรงขาม
บั่นทอนส้ินเปลือง
ตอสังคมเนื่องจาก
ชราภาพ ฉะน้ัน
ทัศนะการุณยฆาต
ดู เ ห มื อ น จ ะ เ ป น
คำตอบอยูในสังคม
ป จ จุ บั น แ ล ว
พฤติกรรมนี้มองให

ชัดๆ แลวจะเรียกไดวาคือ “วัฒนธรรมความตาย”
ที่เกาะติดแนนจองทำลายชีวิตอยางแนนอนมากย่ิงขึ้น
ในทุกวนันี้

จะมีใครใหโอกาสชีวิต เสริมสราง ปกปอง
“วัฒนธรรมชีวิต” ตอสู ตอตาน ทำลายวัฒนธรรม
ความตายบางไหม? เช่ือแนวา ทานคงรักชีวิตของ
ทานเองแนนอน ขอความกรุณาเอาใจใสดูแลชีวิตของ
ทานใหดทีีส่ดุเถอะครับ... จะไดขอรองทานชวยสนับสนนุ
สงเสรมิวัฒนธรรมชีวติดวยกัน ดวยความเอาใจใส ใสใจ
จริงใจ จริงจัง ตัง้ใจ และเต็มใจดวยกนัครบั..

ในป ค.ศ. 2004 เปน “ปแหงนกับญุเยรารด มาแจลลา”
คณะพระมหาไถ เน่ืองในโอกาสครบ 100 ปแหง
การแตงต้ังภราดาเยรารด เปนนักบุญ  ทานเปน
องคอุปถัมภแมและเด็กตลอดมา ในโอกาสน้ีเอง

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดทรง
แตงตั้งนักบุญเยรารด  คณะพระมหาไถ  เปน
องคอุปถัมภ  “วัฒนธรรมชีวิต” และหยุดยั้ง
“วัฒนธรรมความตาย” เชน การทำแทง การุณย-
ฆาต....ซึ่งกำลังแพรหลาย และกำลังกลายเปนสิ่งที่
ไมผิดกฎหมายในหลายประเทศแลว

มีวัดนักบุญเยรารดแหงเดียวในประเทศไทย
ทีจ่ังหวัดขอนแกน วนัฉลองทานนักบุญคือวันท่ี 16
ตุลาคม ซึ่งในป 2010 นี้ จะฉลองตรงวันพอดี คือ
วนัเสารที ่16 ตลุาคม 2010

ขาแตนักบุญเยรารด  ขอทานเสนอวิงวอน
ตอพระเยซเูจาและพระแมมารียใหหยุดย้ัง “วฒันธรรม
ความตาย” ซึ่งกำลังลามไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว
โปรดปกปองมารดาท่ีตั้งครรภ และลูกออนท่ียัง
ไมไดเกิดมา รวมทั้งบรรดาผูปวยหนัก คนชราท่ี
สิ้นหวัง ใหมีกำลังใจดำเนินชีวิตและส้ินใจ ตาม
พระประสงคของพระเจาดวยเถดิ  อาแมน

ขาแตนกับญุเยรารด ชวยวิงวอนเทอญ
เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร  และพระจิต...

อาแมน

โดย พ.เพ่ือน

นนทเพ็ชร






 

 
⌫⌫



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 40 ประจำวันท่ี 3-9 ตุลาคม 2010หนา 14



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 µÿ≈“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈-

À«à“√å °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ª√–∏“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“)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘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)

«—¥·¡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≠‡∑‡√´“·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)

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√’µ“ ∫“ßµ“≈ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ√—µπ»—°¥‘Ï °‘® °ÿ≈ ‚∑√. 08-1944-

8228)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π∂‘Ëπ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“π¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 11.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

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

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡≈◊ËÕπ®“°«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 30 °—π¬“¬π

2010 ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π  2010 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° ‡«≈“ 09.00-

16.30 π. ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¥â«¬ ( π„®

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

����� ¢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

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

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–‡´Õ√å§“√å ‡¡‰≈∑å

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈ÕßÕ“√“¡π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

·Ààßæ√–‡¬´Ÿ (Õ“«‘≈“) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2010

‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

����� »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–‡¥Á° ‚√ßæ¬“∫“≈

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ §√∫ 50 ªï¢Õß°“√°àÕµ—Èß∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘ ™—ππ“√’¢Õ‡™‘≠À≠‘ß “«∑’Ë¡’Õ“¬ÿ

20-30 ªï ®∫°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“‡ªìπµâπ‰ª

√à«¡ —¡º— ™’«‘µ·≈–√Ÿâ®—°§≥– √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-3 µÿ≈“§¡

2010 ∑’Ë∫â“π —πµ‘ 47 À¡Ÿà 3 ®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

 Õ∫∂“¡ ‘́ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“ æŸ≈‚¿§º≈ ‚∑√. 08-3978-

0420, 0-3226-1054 E-mail : merciful_56@

yahoo.com

�����¢Õ‡™‘≠∫√√¥“‡¬“«™π Õ“¬ÿ 16-25 ªï ∑’Ë π„® ·≈–

∫√√¥“æàÕ·¡àºŸâª°§√Õß∑ÿ°∑à“π  àß∫ÿµ√À≈“π‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√ ç‡µ√’¬¡‡¬“«™π Ÿà™’«‘µ§√Õ∫§√—«é (¬.2)

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

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

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

«—¥¥«ßæ√–Àƒ∑—¬»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¬‘Ëß¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“

·≈–¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õßæ√–¡“√¥“¡“√’Õ“  °≈π§√

(«—¥æ√–Àƒ∑—¬§Ÿà-„°≈â‚√ß‡√’¬π‡´πµå¬Õ·´ø  °≈π§√)

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

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™ „®‡ √’

‚∑√. 0-4271-1272  ”π—°¡‘ ´—ß)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∫ÿàß‰À¡ Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ∂«—≈¬å æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√.

08-9283-6884)

«—¥·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ®.‡™’¬ß√“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9

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

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

√ÿàπ∑’Ë 21 √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-10 µÿ≈“§¡ 2010 ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ®—¥‚¥¬

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

°√ÿß‡∑æœ µ‘¥µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë‚∑√. 08-6546-2856,

0-2681-3837 ‚∑√ “√ 0-2681-3849 E-mail:

flp_bkk@hotmail.com À√◊Õ http://flpbkk2008.

multiply.com/ ·≈–∑’Ë http://www.facebook.com/flpbkk

¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë 4 µÿ≈“§¡ 2010 (√—∫‰¡à‡°‘π 40 §π

/ ‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê ·µà¬‘π¥’√—∫°“√ ¡∑∫)

����� ¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°∑’Ë ‡§¬‡¢â“√à«¡ß“π§à“¬æ—≤π“

®√‘¬∏√√¡À≈ÿ¬ å ¡“√’ ∑ÿ°∑à“π§◊π Ÿà‡À¬â“ ‚Õ°“ §√∫

12 ªï¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π§à“¬œ ∑’Ë«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“

ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°

√–À«à“ß 9-19 µÿ≈“§¡ 2010 ·≈–¡’æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥°“√Õ∫√¡«—πÕ—ß§“√∑’Ë 19 µÿ≈“§¡

2010 ‡«≈“ 10.30 π. µ‘¥µàÕª√–∏“π§à“¬ ‚∑√. 0-

2384-7491-6 µàÕ 107

�����§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ (æ√–·¡à¡“√’)

¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°Õ“ “ ¡—§√ «¥ “¬ª√–§” √à«¡

™ÿ¡πÿ¡æ√âÕ¡°—π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

æ∫°—∫∫Ÿ∏§“∑Õ≈‘°

N38
(‚´π C1-2)

„πß“π¡À°√√¡Àπ—ß ◊Õ√–¥—∫™“µ‘

 21-31  µÿ≈“§¡ 2010
»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 µÿ≈“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

„π«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 08.00-

19.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√ °∑¡. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å

¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

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

µÿ≈“§¡ 2010

«—π»ÿ°√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.30 π.

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë ÿ “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  ‡«≈“

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“∑’Ë«—¥ ( —°°“√ ∂“π)

‡«≈“ 15.30 π. ·Àà»’≈¡À“ π‘∑®“° —°°“√ ∂“π

‰ª¬—ß ÿ “π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·≈–Õ«¬æ√»’≈œ ∑’Ë ÿ “π

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

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 22.00 π. §Ë”§◊π·Ààß

æ√–‡¡µµ“

«—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)

����� §≥–§“√å ‡¡‰≈∑å¡‘ ™—ππ“√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

©≈Õß∫ÿ≠√“»’ø√—ß ‘́ ‚° ª“‡≈“ ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–§“√å‡¡‰≈∑å

¡‘ ™—ππ“√’ ·≈–‚Õ°“ §√∫ 150 ªï ·Ààß°“√°àÕµ—Èß

§≥– æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë∫â“π —πµ‘ 47 À¡Ÿà 3 ®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

µ‘¥µàÕ·≈–·®âßºŸâ∑’ËµâÕß°“√¡“√à«¡‰¥â∑’Ë́ ‘ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“

‚∑√. 08-3978-0420, 0-3226-1054

�����·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)

�����¡Ÿ≈π‘∏‘ àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°§“∑Õ≈‘° ®–®—¥ß“π

«—π —ß √√§å‡æ◊ËÕ°√–· ‡√’¬°·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“

ª√–®”ªï 2010 ·°à “¡‡≥√∑—Ë«ª√–‡∑» „π«—π‡ “√å∑’Ë

20 æƒ»®‘°“¬π 2010 æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 17.30 π. ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∂ππ “∑√

À≈—ß¡‘ ´“¢Õ‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ ́ ◊ÈÕ∫—µ√‰¥â∑’Ë

§ÿ≥æàÕ ¡»—°¥‘Ï ∏‘√“»—°¥‘Ï ‚∑√. 0-2429-0124

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ ∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬ ‚∑√. 0-2211-0220

§ÿ≥¿“√¥’ 08-9148-8585

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

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) 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 : premio

mundial@rielo.com  ‚∑√. (17 18) 526 3694

�����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

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡‡«Á∫‰´µå §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ (Catholic Commission for

Catechetical Education  Desk for Catechesis)  ‰¥â∑’Ë

www.thaicatechesis.com

����� ¢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

¢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“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

§◊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

08-1308-3341

����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—« ‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª–

 —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“

19.00 π.  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡

»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021

‚∑√ “√ 0-2652-7872

¢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≈‘°œ 122/11
´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 µÿ≈“§¡ 2010 Àπâ“ 17

¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π∑’Ë¡’§«“¡ π„®„π™’«‘µπ—°∫«™§≥–æ√–¡À“‰∂à ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
ç§à“¬°√–· ‡√’¬°ª√–®”ªï 2553é √–À«à“ß«—π∑’Ë 11 - 16 µÿ≈“§¡ æ.». 2553

≥ ∫â“π‡≥√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå »√’√“™“

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡

1. ‡ªìπ‡¬“«™π™“¬ µ—Èß·µà™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 ¢÷Èπ‰ª
2. ¡’ ÿ¢¿“æ√à“ß°“¬ ¡∫Ÿ√≥å ·¢Áß·√ß
3. ¡’§«“¡ π„®·≈–µ—Èß„®®√‘ß∑’Ë®– —¡º— ™’«‘µ°“√‡ªìπ “¡‡≥√§≥–æ√–¡À“‰∂à

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π«—π®—π∑√å∑’Ë 11 µÿ≈“§¡ æ.». 2553 ‡«≈“ 09.00-11.00 π.

®‘µµ“√¡≥å¢Õß§≥–œ

çµ‘¥µ“¡æ√–§√‘ µå‚¥¬°“√·æ√à∏√√¡ª√–°“»¢à“«¥’

·°à∫√√¥“§π¬“°®π ·≈–ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß¡“°∑’Ë ÿ¥é

 —¡º— ™’«‘µ‡≥√§≥–æ√–¡À“‰∂à »√’√“™“

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë : §ÿ≥æàÕ‡Õ°æ≈  ‰™¬√“ ‚∑√. 08-1164-9942

‚∑√ “√ 0-3831-2362

 ¡“§¡ µ√’ ‰∑¬§“∑Õ≈‘°
°“√‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâÕß§å°√¶√“«“ ‰¥â·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ°—∫°“√∑”ß“π„π°“√‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π

ºà“π ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå‡ªìπ«‘∏’Àπ÷Ëß„π°“√ª√–°“»æ√–‡°’¬√µ‘-

¡ß§≈¢Õßæ√–‡®â“ ºŸâ‡¢’¬π‡™◊ËÕ«à“¶√“«“ ∑ÿ°§π∑’Ë

∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√‡º¬·ºàæ√–π“¡¢ÕßÕß§åæ√–‡¬ Ÿ́§√‘ µå

®– —¡º— ∂÷ßæ√–æ√·Ààßæ√–®‘µ‡®â“ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß®“°

¡“‡√’¬ ‚√´“ Õ√«√√≥ º≈ ¡∫Ÿ√≥å  ´÷Ëß‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß

 ¡“§¡ µ√’‰∑¬§“∑Õ≈‘° ‰¥â√—∫°“√‡™‘≠™«π®“°

§ÿ≥æ√√≥’ ™ÿ¡æ≈ ‡≈¢“∏‘°“√¢Õß ¡“§¡œ ‡æ◊ËÕ‰ª√à«¡

∑”°‘®°√√¡∑’Ë‡√◊Õπ®”°≈“ß®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ·≈–µàÕ¡“

§ÿ≥Õ√«√√≥°Á‰¥â‡¢â“‰ª∑’Ë‡√◊Õπ®”°≈“ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ “§√

æ√âÕ¡°—∫§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡œ Õ’°§√—Èß „π∑ÿ°§√—Èß

®– —ß‡°µ‡ÀÁπ«à“§ÿ≥Õ√«√√≥®–„™â™à«ß‡«≈“∑’Ë«‘∑¬“°√

¢Õß ¡“§¡œ Ωñ°Õ“™’æ‡ªìπ°≈ÿà¡Ê π—Èπ ‡∏Õ®–‡¢â“‰ª

∑”§«“¡√Ÿâ®—°„°≈â™‘¥°—∫ºŸâµâÕß¢—ß À≈—ß®“°π—Èπ®÷ß‰¥â√—∫

∑√“∫«à“ °“√‰ª∑’Ë ¡ÿ∑√ “§√™à«ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡

§ÿ≥Õ√«√√≥‰¥âµ‘¥µ“¡™à«¬‡À≈◊ÕºŸâµâÕß¢—ßÀ≠‘ß§πÀπ÷Ëß

∑’Ë¡’§«“¡§‘¥∂÷ß·≈–‡ªìπÀà«ß≈Ÿ°¡“° ‡¡◊ËÕ∑√“∫§«“¡

µâÕß°“√¢ÕßºŸâµâÕß¢—ß §ÿ≥Õ√«√√≥√Ÿâ ÷°‡ÀÁπ„®„π

§«“¡√—°¢Õß§π‡ªìπ·¡à ‡∏Õ®÷ß Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡°’Ë¬«°—∫∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß≈Ÿ°ºŸâµâÕß¢—ß§π¥—ß°≈à“« ®“°π—Èπ‡∏Õ

∑”Õ–‰√ Õ¬à“ß‰√ ºŸâ‡¢’¬π¢Õπ”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ§”æŸ¥¢Õß

§ÿ≥Õ√«√√≥¡“·∫àßªíπ¥—ßπ’È

°“√‰ªµ“¡À“≈Ÿ°™“¬∑—Èß Õß§π¢ÕßºŸâµâÕß¢—ß

§√—Èß·√° ‡®Õ·µà≠“µ‘´÷Ëß‡Õ“·µà¥à“ Õß “¡’-¿√√¬“§Ÿàπ’È

‡æ√“– “¡’°Á∂Ÿ°§ÿ¡¢—ßæ√âÕ¡°—π ¥‘©—π®÷ß‡√‘Ë¡∂Õ¬°≈—∫°àÕπ

µàÕ¡“æ¬“¬“¡‰ª„À¡àÕ’°§√—Èß °Á‰¡àæ∫‡¥Á°Õ’° §√“«π’È

æ∫ªŸÉ´÷ËßΩ“°¥‘©—π‰ª∫Õ°∑“ß‡√◊Õπ®” „Àâ≈ß‚∑…Àπ—°Ê

„Àâ ‡¢Á¥À≈“∫ ¥‘©—π‡√‘Ë¡∂Õ¥„®.. . ‰¡à‰À«·≈â«

 —ª¥“ÀåµàÕ¡“ ¥‘©—π‰ª√—∫°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß

æ√–§ÿ≥¢Õßæ√–®‘µ «—ππ—Èπ§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠-

Õπ—πµ∫ÿµ√ ‰¥â¬°‡√◊ËÕß™“« –¡“‡√’¬ºŸâ„®¥’  ¡“‡∑»πå ·≈â«

„Àâ∂“¡µ—«‡Õß«à“ µ—«©—π‡ªìπ„§√„π‡√◊ËÕßπ’È ¥‘©—π√Ÿâ§”µÕ∫

„π∑—π∑’«à“ ©—π°Á‡ªìπ‡≈«’‰ß≈à– ∑’Ë≈–‡≈¬‡√◊ËÕß¢ÕßπâÕß

§ππ—Èπ æ√–®‘µ‡®â“∑√ß¥≈„®„Àâ©—π§‘¥∂÷ß‡√◊ËÕßπ’È ©—π

°≈—∫‰ªÕ’°§√—Èß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ æ√âÕ¡°—∫

¥Õ°¡–≈‘«—π·¡à 2 ¥Õ°æ√âÕ¡¿“«π“¢Õ„Àâæ∫‡¥Á° ·≈–

°Á‰¥âæ∫®√‘ßÊ ¥‘©—π∫Õ°«à“®–‡Õ“¥Õ°¡–≈‘‰ª„Àâ·¡à

¢Õ„Àâ‡¢’¬πÕ–‰√≈ß„π°√–¥“…‡≈Á°Ê ∑’Ëµ‘¥Õ¬Ÿà∑’Ë°â“π¥Õ°

‡¢“∑—Èß Õß‡¢’¬π‡À¡◊Õπ°—π«à“ √—°·¡à¡“° æÕ«—π‡ªî¥∑”°“√

¥‘©—π‰ª¢Õæ∫∑à“πºŸâÕ”π«¬°“√‡æ√“–¥‘©—π√Ÿâ ÷°‰¥â«à“

∑à“π¡’§«“¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ÿß¡“° æÕ∑à“π∑√“∫‡√◊ËÕß

∑’Ë¡“∑’Ë‰ª ‡¡◊ËÕ∑à“π¥Ÿ¥Õ°¡–≈‘·≈â«∑à“π°Á∂“¡«à“¥‘©—π

Õ¬“°∂◊Õ‡¢â“‰ª„ÀâπâÕß‡¢“‰À¡ ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“ ¥‘©—π

µÕ∫√—∫∑—π∑’ ‡¡◊ËÕπâÕß‡¢“æ∫¥‘©—π ‡¢“‚º‡¢â“¡“°Õ¥¢“

√âÕß‰Àâ ¥‘©—π∑√ÿ¥≈ßπ—Ëß ‡¢“‚∂¡‡¢â“¡“°Õ¥¥‘©—π·πàπ

¡“°Ê  ¥‘©—π°Õ¥‡¢“‰«â æ≈“ß∫Õ°«à“ §‘¥∂÷ß¡“° ‡ªìπ

Àà«ß¡“° ‰ª‡¬’Ë¬¡≈Ÿ°¡“„Àâ·≈â« ≈Ÿ°πà“√—°¡“° Ω“°

¥Õ°¡–≈‘¡“„Àâ ¢Õ„ÀâÕà“π∑’Ë≈Ÿ°‡¢’¬π æÕ‡¢“Õà“π®∫ ‡¢“

°Á‚º°Õ¥¥‘©—π·πàπ √âÕß ÿ¥„®«à“ çÀπŸ®–‰¡à∑”Õ’°·≈â«

ÀπŸ®–‰¡à∑”Õ’°·≈â«é ¥‘©—π‡¢â“„®·≈â««à“ ∑”‰¡æ√–‡¬´Ÿ

∂÷ßµ“¡À“≈Ÿ°·°–µ—«∑’ËÀ“¬‰ª ‡æ√“–æ√–Õß§å∑√ß

‡ªìπÀà«ß °≈—««à“≈Ÿ°·°–®–À«“¥°≈—« ®–À‘« ®–‡ªìπ

Õ—πµ√“¬ æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ªìπ¢Õß¢«—≠®“°æ√–‡®â“ ¢Õ„Àâ

‡√“¡Õ∫µπ‡Õß‡ªìπ¢Õß¢«—≠„Àâ°—∫ºŸâÕ◊ËπµàÕ‰ª ‡À¡◊Õπ

°—∫∑’Ëæ√–‡®â“∑√ß°√–∑”°—∫‡√“ (®“°Àπ—ß ◊Õ¢ÿ¡∑√—æ¬å

„π¿“™π–¥‘π‡º“ ‡≈à¡∑’ËÀπ÷Ëß)

ºŸâ‡¢’¬π‰¥âøíß§ÿ≥Õ√«√√≥‡≈à“∑“ß‚∑√»—æ∑å ®÷ß¢Õ

„Àâ‡¢’¬π√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈â« àß·ø°´å¡“‡¡◊ËÕÕà“π·≈â«

®÷ß¢ÕÕπÿ≠“µ‡¢’¬π≈ß§Õ≈—¡πå‡ ’¬ß¶√“«“ ·≈–∑’Ë ÿ¥

¢Õ¡’ à«π„π°“√¢Õæ√–æ√®“°æ√–‡®â“ ”À√—∫ ¡“‡√’¬

‚√´“ Õ√«√√≥  º≈ ¡∫Ÿ√≥å ∑à“ππ’È∑’Ë‡∏Õ‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë

„π°“√π”§«“¡√—°¢ÕßÕß§åæ√–§√‘ µå‰ª¬—ßºŸâ∑ÿ°¢å¬“°

ºŸâµâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°°‘®°√√¡∑’Ë∑”¥—ß°≈à“«

¥—ßæ√–«“®“∑’Ë«à“ ç· ß «à“ß¢Õß∑à“π àÕß· ßµàÕÀπâ“

¡πÿ…¬å ‡æ◊ËÕ§π∑—ÈßÀ≈“¬®–‰¥â‡ÀÁπ°‘®°“√¥’¢Õß∑à“π

·≈– √√‡ √‘≠æ√–∫‘¥“¢Õß∑à“πºŸâ ∂‘µ„π «√√§åé

(¡∏ 5:16)

‚¥¬ ≈”¥«π ™‘π¡‚πæ—π∏å



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 40 ประจำวันท่ี 3-9 ตุลาคม 2010หนา 18

ตอนท่ี 1 และแลวก็มาถึงจนได

 
 

บันทึกแอฟริกา

ผมถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิเวลาหน่ึงทุมเศษ
ทุกอยางเรียบรอยรวดเร็ว การไปรับต๋ัว และการผาน
ขั้นตอนตางๆ เปนไปอยางเรียบรอย สองทุมกวาๆ
ทุกอยางก็แลวเสร็จ การเดินทางไปตางประเทศ
เพียงลำพังกำลังจะเริ่ม ข้ึนในไมชา  ถาถามวา
ตื่นเตนไหม มันก็ตองมีกันบาง แตถาถามวา แลว
จัดการกับชวงเวลาแบบน้ีอยางไร? ก็มีแตคำวาทำให
ดีที่สุด และใชโอกาสแบบนี้เพื่องานที่เราทำ และ
พระศาสนจักรในเมืองไทยท่ีเรารัก

กอนมามีโอกาสเปดอุดมสารแฟนคลับ เฟซบุค
ดเูลก็นอย ผมจงึส่ังลาบรรดาสมาชิกขอคำภาวนาและ
บอกเลาวาจะนำภาพและเร่ืองราวดีๆ  กลบัมาเลาสกูนัฟง
มเีสียงสนับสนุนมากมาย หน่ึงในน้ันคือพระสงัฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  พระสังฆราชที่ดูแล
เรื่องสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยสืบตอจาก
พระสงัฆราชยอรช ยอด พมิพิสาร ทานฝากระลึกถงึ
พระสังฆราชของประเทศบูรกนิาฟาโซ ทีเ่คยไปสมัมนา
พระสังฆราชใหมพรอมๆ กนั ผมก็งงวาจะหาเจอไหม
ทานก็เลยบอกวา ไมเปนไรใครดำๆ นั่นแหละชัวร
ผมคิดในใจวางานน้ีสงสัยตองไปฝากความคิดถึงกัน
ทุกคนเลยละมั้ง เพราะดินแดนบูรกินาฟาโซที่กำลัง
จะเดินทางไปเปนประเทศทางแถบกาฬทวีปอยูแลว
ประเทศนี้อยูทวีปแอฟริกาตะวันตกครับ

เสนทางการเดินทางทำไดหลายวธิ ีแตวธิทีีง่ายทีส่ดุ
ดูปลอดภัยและลงตัว คือการบินยาวมาลงท่ีประเทศ
ฝรั่งเศส หลังจากนั้นรอเปลี่ยนเครื่องและบินจาก
ฝรั่งเศสไปยังเมืองวากาดูกู ประเทศบูรกินาฟาโซ
เรียกวาเดินทางกันหลายช่ัวโมง จะลองนับน้ิวช่ัวโมง
เดินทางไปดวยกันก็ได  สิบเอ็ดชั่วโมงจากเมืองไทย
มาถึงฝร่ังเศส รอเคร่ืองต้ังแตหกโมงเชาถึงส่ีโมงเย็น
เปนเวลา 8 ชั่วโมง หลังจากน้ันน่ังไปบูรกินาฟาโซ
อกี 5 ชัว่โมงคร่ึง บวกลบคูณหารรวมเวลา 24 ชัว่โมง
แถมมาอกีครึง่  หนึง่วนัเต็มๆ เลยทีเดยีว

สำหรบัการรอข้ึนเครือ่งทีส่วุรรณภมู ิผมนัง่แฮงค
ไมนานก็ถงึเวลา 22.00 น. ผมเดินไปยังประตูทางออก
ของเครือ่ง f6 จำงายด ีf กฝ็ร่ังเศส แต 6 นีย่งัไงดีนะ ผมมา
ถงึไมนาน ลกูทวัรทีจ่ะเดินทางไปพรอมกนักม็ารอข้ึน
เคร่ืองเกือบหมดแลว ที่นั่งของผมคือ 32d เปนที่
ที่สามารถยืดขาไดสบายๆ ตอนแรกเหมือนไมมีใคร
มาน่ังดวย แตสักพักก็มีครอบครัวพอแม ลูกออน คือ
พอก็ยงัหนมุแมกย็งัสาว มลีกูเดินทางมาดวยอีก 2 คน
เปนชาวอะไรนัน้และพดูภาษาอนัใด อนันีผ้มไมไดถาม
ไดแตคิดในใจวาคืนน้ีงานออก จะหลบัไหมน่ีฉนั

กอนเคร่ืองจะออก แอรโฮสเตสอำนวยความสะดวก
เปนพิเศษสำหรับเด็กๆ มีเตียงพิเศษ มีของเลนให เด็ก
ที่โตหนอยได เลนเกมส  ซึ่งถูกติดต้ังอยูตรงท่ีนั่ง
ทีท่างบริษทัคารสิมาจัดใหผม ดวยความปรารถนาดี กด็ี
จริงๆ ครับ แบบวาไดรกัเดก็ เพราะทีน่ัง่ตรงน้ัน ถกูเตรียม
พเิศษใหเด็กๆ โดยเฉพาะ แตเพราะทางสายการบินรทูาง
และจัดการไดเหมาะสม ไมนาน เสียงท่ีคดิวาจะมารบกวน
เราก็เงียบไปโดยปริยาย ผมติดหนังสือไปหลายเลม
ทเีดียว มทีัง้ขอมูลสำหรบัประชุม หนงัสือเร่ืองส้ันท่ีเขียน
โดยนักเขยีนแหงทวีปแอฟริกา และหนงัสือจากรานเลา
ลำดบัท่ี 3 ทีเ่ปนเร่ืองเลาเก่ียวกับรานหนังสือ โดยชกัชวน
คนเขียนท้ังมีชื่อเสียงและคงจะมีชื่อเสียงในไมชา เพื่อ
เขยีนเร่ืองราวเกีย่วกับรานหนังสอืและอะไรๆ ทีเ่กีย่วกับ
หนงัสอื โอกาสรานเลาครบ 9 ป เลมนีผ้มอานไป 2 เรือ่ง
สวนเลมแอฟรกิานีใ่นทีส่ดุกอ็านไดเพยีงเรือ่งเดยีว

สายการบนิของแอรฟรานซไมคอยงกเร่ืองหนงัสือ
มหีนงัสอืประจำสายการบนิอย ู 2 หวัหลกัๆ อันหนึง่ชือ่
mac magazine คาดเดาวาคงรวบรวมเรือ่งราวหลากหลาย
มากมาย สมกับช่ือท่ีแปลวาใหญ และมากดวย อกีเลมช่ือ
madame อนัน้ีคงสำหรบัสาวนักชอปโดยแท  มหีนังสือพมิพ
ไทยเทาท่ีเห็นคือ เดลินวิส เลมน้ีผมเอามาแตไมไดอาน
สวนหนังสอืพมิพภาษาองักฤษผมสนใจ ft นาจะมาจาก
finance time ทีส่นใจไมใชเรือ่งบญัช ีแตสนใจเพราะมี
ประเด็นขาวพระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนสหราช
อาณาจักรอังกฤษ และจะมีการแตงตั้งพระคารดินัล
นิวแมน อดีตพระแหงนิกายออรโธดอกซ เปนบุญราศี
ประเด็นหลกัๆ เทาท่ีอานดูก็แยครับ  คือนักขาวท่ีเขียน
ไมคอยเห็นดวย แถมวิจารณซะเสียหาย โดยอางวา
การทำแบบน้ีเปนเหมือนการ hi jack เพ่ือมงุหวังส่ิงอ่ืน
ไมวาจะเปนเร่ืองเบ่ียงเบนปญหาของตนกับการจัดการ

เร่ืองพระสงฆทีท่ำผดิพลาด และการญาติดกีบัประเทศ
อังกฤษเพื่อหวังสรางกระแสการเปล่ียนมาเปน
คาทอลิกของนิกายอ่ืน  แยนะครับ พระสันตะปาปา
ของเราถูกโจมตีมากๆ พวกเราตองสวดหนักๆ และ
ดำเนินชีวิตดีๆ นะครับ รักกัน ชวยเหลือกันเขาไว
ศตัรูภายนอกมันเยอะอยแูลว อยาโกรธกันเอง แกงแยง
ชงิด ีหรอืหลงทางเสียเวลาไปกับสิง่ไรสาระ ผมเชือ่วา
เหตุการณทุกอยางเปดโอกาสใหเราไดแสดงบท
ลกูท่ีดขีองพระเปนเจาครับ

เครื่องบินน่ิงสงบ เน่ืองจากผมเปนคนหลับงาย
การเดินทางไกลแคไหน ไดพักผอน ไดทานอาหาร
เพียงพอ ไดรักษาอุณหภูมิของรางกายใหเผชิญกับ
สถานการณขางหนาได กผ็านแลวครับ ผมมีหลายส่ิง
ที่พูดมา แตสิ่งท่ีไมมีงานนี้คือเพ่ือน มีคนปรารภ
ประมาณขูไวดวยวา กอนหนาน้ีใหพอพูดใหเยอะๆ
สงสัยจะเงียบไปอีกนาน ห ึห ึผมพดูกบัตวัเองก็ไดครบั
และผมคิดวาการเขียนก็เหมือนเราไดพูดกับผูอาน
ที่อยากรับฟงเรื่องราวท่ีไมบอยนักของการจะไดรับรู
วาเวลาท่ีพวกคุณพอ ฆราวาส หรือพระสังฆราชไป
ประชุมตางแดนเกีย่วกบัพระศาสนจกัรนี ่เกิดอะไรข้ึน
บาง ผมวาทีน่ีพ่เิศษไปกวานัน้ ทีน่ีแ่อฟริกาครับ ดนิแดน
ลับแลพอสมควร บางคนอาจรูสึกวาจะรูจักไปทำไม
ผมก็เหน็ดวย แตแลวถาถามกลบัวาจะไมอยากรจูกัไป
ทำไม เปดใจใหกวาง มีเร่ืองราวหลากหลายในโลก
ใบนี้ แตมีหัวขอเดียวกันเทานั้นเอง หัวขอนี้มีชื่อวา
“โลกใบนี ้บอกเลาเร่ืองราวความรกัของพระ” ผมเช่ือ
เชนนัน้ แมวาชวีติกาวตอไปจะพบกบัเรือ่งใดขางหนา
กต็าม...

บรรณาธิการบริหาร

(โอกาสรวมชุมนุมสื่อสิ่งพิมพคาทอลิกโลก
ระหวางวนัที ่13-19 กนัยายน ค.ศ. 2010

เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)
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(¿“æ´â“¬) ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ™§. ®—¥‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈ ç√«¡æ≈—ß

ªíππÈ”„® „Àâ§√Õ∫§√—«é §√—Èß∑’Ë 5 ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ°“√»÷°…“„Àâ°—∫§√Õ∫§√—« ™§. ∑’Ë

ª√– ∫°—∫§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë‡Õ ‡Õø  ‰µ√å§ ‚∫«å≈ ‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß·§ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√»—°¥‘Ï Õ—¡æ“¿√≥å

ºŸâ®—¥°“√·ºπ°œ ‡ªìπª√–∏“π ·≈–  .«.¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ „Àâ‡°’¬√µ‘¡“√à«¡æ‘∏’‡ªî¥

¡’∑’¡∑’Ë√à«¡°“√·¢àß¢—π ∑—Èß ‘Èπ 52 ∑’¡

ç ¥ÿ¥’π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ åé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ 2010 ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

 ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®—¥æ‘∏’ ¥ÿ¥’π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ ‚Õ°“ 

‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“‡ªìππ—°∫ÿ≠ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™“≠™—¬ ∑‘«‰ºàß“¡ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

·≈–¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬

„Àâ‡°’¬√µ‘‡¢â“√à«¡æ‘∏’

ç·∫àßªíπé §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π ¡“·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å·≈–™’«‘µ®‘µµ“√¡≥å

¢Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈°—∫‡¥Á°‡¬“«™π∑’Ë«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß „π™à«ß

‡¥◊Õπ·Ààß§«“¡√—°∑’Ë¡Õ∫„Àâ·¥à§ÿ≥·¡à «—π∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2010

ç· «ß∫ÿ≠é π—°‡√’¬π√–¥—∫™—ÈπÕπÿ∫“≈ 1-3 ‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å ®.π§√ª∞¡

· «ß∫ÿ≠∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 °√°Æ“§¡

2010

ç‡¢â“‡ß’¬∫é ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¢µ 2 øóôπøŸ®‘µ„® √”æ÷ß¿“«π“  π∑π“°—∫æ√–

‡ªî¥√—∫°“√¥≈„®®“°æ√–®‘µ‡®â“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡™“¬ Õ—≠™≈’æ√ —πµå ‡ªìπºŸâπ”

°“√‡¢â“‡ß’¬∫ „Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 127 §π ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ 2010

∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

ç√—∫¡Õ∫é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  31  ‘ßÀ“§¡ 2010 ¡“ ‡µÕ√å ’«—π ≈ÿπ≈–«—π ‡ªìπºŸâ·∑π

®“°«—¥·¡àæ√–·Ààß≈Ÿ√å¥ ≈”ª“ß ¡Õ∫‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‚πâµ∫ÿâ§ ®”π«π 1 ‡§√◊ËÕß

„Àâ°—∫∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…≈”ª“ß ‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°√√¡Õ∫√¡æ—≤π“®‘µ„®ºŸâµâÕß¢—ß

‚¥¬¡’§ÿ≥ ¡æ√âÕ¡  —π™ÿ¡¿Ÿ À—«Àπâ“ΩÉ“¬°“√»÷°…“·≈–æ—≤π“®‘µ„® ºŸâµâÕß¢—ß

√—∫¡Õ∫∫√‘‡«≥ÀâÕß ¡ÿ¥‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¿“¬„π∑—≥± ∂“π∫”∫—¥æ‘‡»…≈”ª“ß
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ 76 Õ‘ √“‡Õ≈
‡¡◊Õß·Ààß
æ√–§—¡¿’√å

çæ√–‡®â “∑√ß‡ªî¥ ‡º¬

æ√–Õß§å„πæ√–§—¡¿’√å ·µà

æ√–§—¡¿’ √å¡‘ „™àÀπ— ß ◊Õ∑’Ë

µ°≈ß¡“®“°∑âÕßøÑ“Õ¬à“ßπà“

Õ—»®√√¬å µ√ß°—π¢â“¡‡ªìπ

Àπ—ß ◊Õ∑’Ëæ√–‡®â“∑√ß¥≈„®

„ Àâ ¡ πÿ … ¬å ∫ “ ß § π ÷́Ë ß ¡’

ª√– ∫°“√≥å°—∫æ√–Õß§å

‡¢’¬π‡√◊ËÕß√“«µà“ßÊ π’È‰«â

æ√–Õß§å∑√ß‡≈◊Õ°™π™“µ‘

§ÿ≥Õπ—πµå

«√∏‘µ‘æß»å

§ÿ≥π‘§¡

‰«¬√—™æ“π‘™

§ÿ≥¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠

·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿ™“

‰™¬‡¥™

∂à“¬¿“æ√à«¡°—∫

‡¬“«™πµ—«Õ¬à“ß

„πß“π·∂≈ß¢à“«

Àπ—ß —Èπ

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6

°—π¬“¬π 2010

∑’ËÀâÕß√—∫√Õß 1-2

Õ“§“√√—∞ ¿“ 2

Àπ—ß —Èπ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘
 √â“ß ”π÷°‡¬“«™π‰∑¬
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §≥–°√√¡“∏‘°“√°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–°‘®°“√‡¥Á° ‡¬“«™π

 µ√’ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ §πæ‘°“√·≈–ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  «ÿ≤‘ ¿“ √à«¡°—∫ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ß“π·∂≈ß¢à“«‚§√ß°“√ª√–°«¥¿“æ¬πµ√å —Èπ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“

‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡®â“§≥–·¢«ß§π„À¡à
§≥–∏√√¡∑Ÿµªï.‡¡ (PIME)

§≥–∏√√¡∑Ÿµªï.‡¡ (PIME) „π

ª√–‡∑»‰∑¬ ¡’‡®â“§≥–·¢«ß§π„À¡à

 ”À√—∫«“√– 3 ªïµàÕ‰ª ‚¥¬‡√‘Ë¡µ—Èß·µà

«—π∑’Ë 14 °—π¬“¬π 2010 π’È ∑à“π§◊Õ

§ÿ≥æàÕªï·Õ√å ≈ÿ¬®’ ’́«’‡Õ‚√ µàÕ®“°

§ÿ≥æàÕ√“ø“·Õ≈  ¡“·ππµ‘  §ÿ≥æàÕ

ªï·Õ√å ≈ÿ¬®’ ∫«™‡ªìπæ√– ß¶å„π§≥–

ªï.‡¡ „πªï §.». 1988 ‡¢â“¡“∑”ß“π

·æ√à ∏√√¡„πª√– ‡∑»‰∑¬µ—È ß ·µà

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‚§√ß°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å ‡¢µ 3
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  8

 ‘ßÀ“§¡ 2010  °≈ÿà¡

∫ÿ§≈“°√æ√–§—¡¿’√å  25

ªïæ√–§“√å¥‘π—≈ √à«¡°—∫

§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

Õ‘ √“‡Õ≈ ‡™◊ÈÕ “¬¢ÕßÕ—∫√“Œ—¡„Àâ‡ªìπºŸâ√—°…“‡√◊ËÕß√“«°“√∑’Ë∑√ß‡ªî¥‡º¬

æ√–Õß§å„Àâ¡πÿ…¬å‰¥â —¡º— ª√–«—µ‘»“ µ√å·Ààß§«“¡√Õ¥®÷ß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫

ª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈Õ¬à“ß„°≈â™‘¥®π°√–∑—Ëß‡√“®–‰¡à “¡“√∂‡¢â“„®

‡√◊ËÕß√“«‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë¡’‡≈à“„πæ√–§—¡¿’√å‰¥â ∂â“‡√“‰¡à∑√“∫§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß

‡Àµÿ°“√≥å‡À≈à“π—Èπ °“√∑√“∫ª√–«—µ‘»“ µ√å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ ®÷ß®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß

„π°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√åé

§ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  Õ“®“√¬åæ√–§—¡¿’√å¢Õßº¡ ‡¢’¬π‰«â„π§”π”

Àπ—ß ◊Õª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈ ¥—ßπ—Èπ∑—Èßª√–«—µ‘»“ µ√å™“µ‘Õ‘ √“‡Õ≈

ª√–«—µ‘»“ µ√å·Ààß§«“¡√Õ¥ ·≈– ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°∫—π∑÷°·≈–∂à“¬∑Õ¥„πæ√–§—¡¿’√å

®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ ∂à“¬∑Õ¥  àß‡ √‘¡´÷Ëß°—π·≈–°—π ∂â“‡¢â“„® ‡√’¬π√Ÿâ∑—ÈßÀ¡¥

°Á™—¥‡®π‡√◊ËÕß¢Õß·ºπ°“√·≈–πÈ”æ√–∑—¬¢Õßæ√–‰¥âÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß

º¡‰¡à·ª≈°„®∑’Ë™“«Õ‘ √“‡Õ≈ À√◊Õ™“«¬‘« ®÷ß‡≈◊Õ°∑’Ë®–¡’æ√–§—¡¿’√å‰«â√Õ∫µ—«

∑’ËÀâÕßæ—°‰¡à«à“®–‚√ß·√¡„¥À√◊Õ∑’Ë∫â“π‡√◊ÕπºŸâ§π ¡’∑’Ë„ àæ√–«“®“ º¡‰¡à·πà„®

«à“„ππ—Èπ¡’æ√–«“®“®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“ ·µàÕ¬à“ßπâÕ¬¡—π°Á‡ªìπ‡§√◊ËÕß‡µ◊Õπ µ‘«à“

æ√–‡®â“ª√–∑—∫Õ¬Ÿà°—∫‡√“ ∑—Èß„π™’«‘µ ∫â“π‡√◊Õπ ª√–‡∑»™“µ‘ ·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√å

¢Õß∫√√æ∫ÿ√ÿ…

ç¡πÿ…¬å¡‘‰¥â¥”√ß™’«‘µ¥â«¬Õ“À“√‡∑à“π—Èπ ·µà¥”√ß™’«‘µ¥â«¬æ√–«“®“∑ÿ°§”

∑’ËÕÕ°®“°æ√–‚Õ…∞å¢Õßæ√–‡®â“é (¡∏ 4:4)
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