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เขียนโดยคณุพอ Eamon Tobin /  ถอดความโดยพระคณุเจายอด พมิพิสาร, C.Ss.R.

พระสงฆและการสวดสายประคำพระสงฆและการสวดสายประคำ
นี่คือหนทางหนึ่งที่พระสงฆอาจใช

พวกเราพระสงฆเปนจำนวนไมนอยที่เติบโตมา
ในสมัยกอนสังคายนาวาติกันที่ 2 เราจึงคลุกคลีและ
สัมผัสกับการสวดสายประคำ เมื่อขาพเจาเติบโตอยูใน
ประเทศไอรแลนดในชวงป 1950 ครอบครัวของ
ขาพเจาสวดสายประคำทุกวัน ขาพเจาจำไดวานาเดซี่
จูงฝูงวัวกลับจากทองนามือขางหนึ่งถือไมเรียว สวน
อีกขางหนึ่งถือสายประคำ ในหนังสือ “ความศรัทธา
ที่แทจริงตอพระนางมารีย” นักบุญหลุยส มารี เดอ
มงฟอรต เขียนไววา “สายประคำคอืของขวัญอันย่ิงใหญ
เปนของขวัญที่พระเจาทรงประทานใหแกผูรับใชที่
ซื่อสัตยของพระองค พระเจาทรงเปนผูริเร่ิมการสวด
ภาวนาอันประกอบดวยพระธรรมล้ำลึกตางๆ เก่ียวกับ
พระองค”

ในพระสมณสาสน “สายประคำของนางมารีย”
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงแบงปน
กับเราถึงความศรัทธาพิเศษท่ีพระองคมีตอการสวด
สายประคำ พระองคทรงเขียนไววา “สายประคำอยู
เคียงขางขาพเจาในยามสุขและในยามที่มีความยาก
ลำบาก ขาพเจาไดฝากความหวงใยไวกับการสวด
สายประคำ และขาพเจาก็ไดรับความบรรเทาใจ การ
สวดสายประคำเปนการอธิษฐานภาวนาท่ีขาพเจาโปรด
มาก เพราะเปนสิ่งประหลาดอัศจรรยซึ่งแฝงตัวอยู
ในความเรียบงายและลึกซ้ึง”

สายประคำเปนการรำพึงและการวอนขอ
ในพระสมณสาสนเก่ียวกับสายประคำ สมเด็จ

พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงอธิบายเกีย่วกับมติิ
การรำพึงของการสวดสายประคำวา

“โดยธรรมชาติ การสวดสายประคำ ตองมีจังหวะ
ของการรำพึงเก่ียวกับประวัติชีวิตของพระคริสตเจา

เพ่ืออธิษฐานภาวนาใหกับสัตบุรุษ

ในสายตาของพระนางมารียผูทรงใกลชิดกับพระองค
มากทีส่ดุ”

คณุพอแอนโทน ีเด เมลโล, SJ. กลาวถึงความสำคัญ
ของการอธิษฐานภาวนาวอนขอวา

“เม่ือเรายังไปไมถงึชวีติหนา เรากค็งจะยังไมเขาใจ
วาชะตากรรมของมนุษยแตละคน และของแตละ
ประเทศถูกกำหนดไวดวยวิธีใด มิใชดวยกิจกรรม
ภายนอกของผูที่มีอำนาจ หรือเหตุการณที่ดูเหมือนวา
จะหลีกเล่ียงไมได แตดวยความสงบเงียบของการ
อธิษฐานภาวนาประจำวันของผทูีโ่ลกของเราจะไมมวีนั
ไดรจูกั”

ในการอธิษฐานภาวนาน้ัน เราเลียนแบบพระนาง
มารียที่คานา (ยน 2:1-2) เรานำเอาความตองการของ
สัตบุรุษของเรา และของคนท่ัวไป มากราบทูล
พระเยซเูจาดวยความไววางใจวา พระองคจะทรงกระทำ
สิ่งท่ีทรงเห็นวาเหมาะสมกับสัตบุรุษของเรา สัตบุรุษ
มักจะขอรองให เราอธิษฐานภาวนาเ พ่ือพวกเขา
สำหรับตัวขาพเจาเองนั้น การสวดสายประคำสิบเม็ด
“เพ่ือผทูีข่อใหอธิษฐานภาวนาเพือ่เขา” เปนหนทางหนึง่
ทีจ่ะตอบสนองคำขอรองของผทูีข่อใหขาพเจาอธิษฐาน
ภาวนาเพื่อเขาและส่ิงท่ีเขาปรารถนา

ดังน้ัน การสวดสายประคำจึงเปดโอกาสใหเรา
ไดรำพึงถึงพระธรรมล้ำลึกอันย่ิงใหญในชีวิตของ
พระเยซูเจา และในขณะเดียวกันก็นำเอาความตองการ
ของผูอื่น และความตองการของเราเองดวย มากราบ
เฉพาะพระบลัลงักของพระองค

ในชวงปทีผ่านมา ขาพเจาเขยีนบนหนากระดาษถึง

ความตองการตางๆ ที่ขาพเจาตองอธิษฐานภาวนาให
และปรารถนาจะภาวนาใหเปนระยะๆ และอยางสม่ำเสมอ
ในขณะท่ีขาพเจาสวดสายประคำ การจารกึสิง่ทีข่าพเจา
ตั้งใจจะอธิษฐานภาวนาใหเมื่อสวดสายประคำนั้น
ชวยใหขาพเจาอธิษฐานภาวนาเพ่ือความตองการตางๆ
เปนจำนวนมากในแตละอาทิตย ตอไปนี้ เปนส่ิงท่ี
ขาพเจาปรารถนาจะอธิษฐานภาวนาใหในขณะท่ี
ขาพเจาสวดและรำพึงถึงพระธรรมล้ำลึก 20 ประการ
ของการสวดสายประคำ

ทานจะสังเกตเห็นวาขอรำพึงตางๆ  เกี่ยวกับ
เหตุการณตางๆ ในชีวิตของพระเยซูเจาและพระนาง
มารีย แตบางขอกไ็มเกีย่วของ

พระธรรมล้ำลึกนายินดี
ทตูสวรรคแจงสารแดพระนางมารยี (ลกูา 1:26-38)

วอนขอพระหรรษทานใหเราคิดเห็นตามแนวทางของ
พระเยซูเจาในชีวิตของเรา เพื่อคูสมรสท่ีมีความยาก
ลำบากในการมีลูก สำหรับวิกฤติและความลำบาก
ในชีวิตของสตรีที่ตั้งครรภ ขอใหอัครเทวดาคาเบรียล
ไดชวยชกัจูงหญิงท่ีกำลังคิดท่ีจะทำแทง ใหเขาตดัสินใจ
เลือกเอาการรักษาชีวิตแทน และสำหรับทุกคนท่ีขอให
ขาพเจาอธิษฐานภาวนาใหแกเขา

แมพระเสดจ็เยีย่มนางเอลซีาเบธ็ (ลกูา 1:39-45) เพือ่
บรรดาผูที่เย่ียมเยียนคนเจ็บปวยและผูที่ออกจากบาน
ไมได เพ่ือผูสูงอายุใหเขาสามารถชวยสมาชิกในชุมชน
ของเขา แมอายจุะมากแลวก็ตาม และเพ่ือทุกคนท่ีขอให
ขาพเจาอธิษฐานภาวนาให

พระเยซเูจาทรงบังเกดิ (ลกูา 2:1-8) เพือ่บรรดาสตรี
ที่มีครรภ และกำลังจะคลอดบุตร ขอใหคลอดอยาง
ปลอดภัย เพื่อผูทำหนาท่ีชวยคลอดบุตร เพื่อพอแม
อปุถัมภ เพ่ือครอบครวัในเขตวัดของเรา โดยเฉพาะผทูี่
กำลังประสบกับปญหา เพ่ือครอบครัวญาติพี่นองและ
เพือ่นๆ ของขาพเจาทุกคน

แมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร (ลูกา 2:22-
38) เพือ่บิดามารดาใหเขาถวายบุตรธดิาของเขาแดพระเจา
และเล้ียงดูพวกเขาตามแนวทางของพระคริสตเจาและ
พระศาสนจักร และเพือ่พระศาสนจักรสากล

แมพระพบพระกุมารในพระวิหาร (ลูกา 2:41-50)
เพื่อเด็กๆ ที่สูญหายไป และเพื่อครอบครัวของพวกเขา
เพือ่วยัรนุทีถ่กูบงัคับใหทำงาน หรอืเด็กหญิงท่ีถกูบงัคบั
ใหขายตัว เพือ่ใหทกุคนทีท่ำรายเด็กๆ ไดกลบัใจ

(อานตอหนา 4)
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พระสงฆและการสวด... (ตอจากหนา 3)

พระธรรมล้ำลึกแหงพระทรมาน
พระเยซเูจาทรงเขาตรทีตู (มาระโก 14:32-42) เพ่ือ

ทกุคนท่ีตองทนทุกขทรมานในรูปแบบใดๆ ไมวาจะเปน
ฝายกาย ฝายจิตใจ หรือฝายจิตวิญญาณ เพ่ือทุกคน
ที่ทำงานกับผูที่มีความยากลำบาก และผูเจ็บไขไดปวย
เพ่ือผทูีท่ำการคนควาหาหนทางท่ีจะบำบดัรักษาโรคภยั
ไขเจ็บทั้งฝายกายและจิตใจ ซึ่งกำลังเปนเหตุใหผูคน
มากมายตองมคีวามทกุขทรมาน

พระเยซูเจาทรงถูกเฆี่ยน (มัทธิว 27:26) เพื่อผูที่
ตกเปนเหย่ือความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงตาม
ทองถนน เพ่ือผูที่ตกเปนเหย่ือของสงครามและการกอ
การราย เพ่ือใหผูที่กอความไมสงบ และขอใหสงคราม
ตางๆ ยตุลิง

พระเยซูเจาทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มาระโก
15:16-20) เพื่อผูที่ตองทรมานจากโรคปวดหัวไมเกรน
และผทูีเ่ปนโรคจติ เพือ่คนพกิาร ตาบอด และหหูนวก

พระเยซูเจาทรงรับแบกกางเขน (มาระโก 15:21-
22) เพื่อทุกคนท่ีกำลังแบกกางเขนที่หนักในปจจุบันน้ี
และเพ่ือผูที่ เขารักและดูแลเขา เพ่ือทุกคนท่ีขอให
ขาพเจาอธิษฐานภาวนาให

พระเยซเูจาทรงถูกตรงึกางเขน (มาระโก 15:23-41)
เพ่ือบรรดาผทูีก่ำลงัจะส้ินใจ ใหเขาส้ินใจอยางสงบ และ
เพ่ือผูที่ไรที่อยูอาศัย

พระธรรมล้ำลึกแหงความสวาง
พระเยซูเจาทรงรับพิธีลางที่แมน้ำจอรแดน (ลูกา

3:21-22) เพือ่ทกุคนท่ีกำลงัเตรียมตัวรบัศลีลางบาป และ
เขาในพระศาสนจกัร สำหรับพวกเราทีไ่ดรบัศลีลางบาป
เพื่อเราจะไดเจริญชีวิตเปนศิษยที่ซื่อสัตยของพระเยซู-
เจา

งานสมรสทีค่านา (ยอหน 2:1-12) เพือ่ผกูำลงัเตรยีมตวั
เพื่อเขาพิธีสมรสในปจจุบัน เพื่อคูสมรสโดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีกำลังมีปญหา

พระเยซเูจาทรงประกาศพระอาณาจกัรของพระเจา
(ลูกา 4:14-15) เพ่ือบรรดาผูที่เผยแผขาวดีแหงพระ-

อาณาจักรของพระเจา เพื่อทุกคนที่สอนคำสอนของ
พระศาสนจกัรใหแกเดก็ๆ วยัรนุและผใูหญ

พระเยซเูจาทรงสำแดงพระวรกายอยางรงุโรจน (ลกูา
9:28-36) ดงัเชนบรรดาอัครสาวกใหเรารบัฟงพระเยซูเจา
และเปล่ียนแปลงตัวเราใหเหมือนกับพระองค และเพ่ือ
ทุกคนท่ีทำงานอยูในบานแหงการอธิษฐานภาวนา

พระเยซูเจาทรงตั้งศีลมหาสนิท (ลูกา 22:19) เพ่ือ
พระจิตเจาไดทรงดลใจคาทอลิกที่มิไดมารวมในพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณไดกลับใจ เริ่มไปวัด และเพ่ือ
ทุกคนที่วอนขอคำอธิษฐานภาวนา

พระธรรมล้ำลึกแหงความรุงโรจน
พระเยซเูจาทรงกลบัคืนชพี (มาระโก 16:1-20) เพือ่

ผูที่ไมรูจักพระเยซูเจาจะไดรับพระพรแหงความเช่ือ
เพื่อผูที่ตองตอสูกับพลังแหงความชั่วจะไดมีชัยชนะ
เพ่ือผูที่หลับใหลในเร่ืองที่เก่ียวกับชีวิตจิต จะไดตื่น
ขึน้มา และเพือ่ทกุทานท่ีจะเทศนในวัดตางๆ ในวันอาทติย
ทีจ่ะมาถงึน้ี

พระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค (กิจการ 1:6-11) เพื่อ
ผูที่สิ้นชีวิตและผูที่ ยั งมีชีวิตอยู ในเขตวัดของเรา
โดยเฉพาะผูที่แบงปนพระพรแหงกาลเวลา ทรัพยสิน
และความสามารถของเขาใหแกวัดของตน

พระจิตเจาเสด็จลงมา (กิจการ 2:1-13) เพื่อพระ-
หรรษทานใหเราสนใจและตอบสนองการดลใจของ
พระจิตเจา เพือ่ใหครสิตชนเปนหนึง่เดยีวกัน

แมพระรับเกียรติยกข้ึนสวรรคทัง้กายและวญิญาณ

(1เธสะโลนกิา 4:14) เพือ่วญิญาณในไฟชำระ เพือ่พระสงฆ
ที่สิ้นชีวิตไปแลว และเพื่อญาติพี่นองและมิตรสหาย
ของเราที่สิ้นชีวิตไปแลว

แมพระรับมงกุฎเปนราชินีแหงสวรรค (วิวรณ
12:1) เพื่อใหความศรัทธาตอแมพระทวียิ่งขึ้น และเพื่อ
ผูที่ขอใหเราอธิษฐานภาวนาให

เขาสวดสายประคำ
หนึง่รอยปมาแลว มนีกัศึกษามหาวิทยาลยัแหงหน่ึง

ไปน่ังใกลกับชายผูหน่ึงท่ีดูทาทางเปนคนมีความรู ชาย
ผนูัน้กำลังสวดสายประคำอยู

นักศึกษาผูนั้นถามชายคนน้ันวา “ขอโทษครับ
ทำไมคุณถึงเช่ือในเรื่องท่ีหมดสมัยไปแลว ทำไมคุณ
ไมโยนสายประคำท้ิงไป แลวใชเวลาเรียนวิทยาศาสตร?”

“วทิยาศาสตรหรือ? คณุคิดวาฉันไมเขาใจวิทยาศาสตร
หรอื? บางทคีณุอาจชวยสอนวทิยาศาสตรใหฉนัหนอย”

นักศึกษาตอบวา “ไดครับ คุณใหชื่อและท่ีอยูของ
คุณใหกับผม แลวผมจะสงเอกสารเก่ียวกับเรื่องวิทยา-
ศาสตรไปใหคุณ”

ชายผูนั้น เอากระเปาออกมาจากเสื้อนอกเขา แลว
สงนามบัตรของเขาใหกับนักศึกษาผนูัน้

เมื่อเห็นนามบัตรน้ัน นักศึกษาก็ตองกมหนาดวย
ความละอาย แลวก็เงียบไป ชือ่ในบัตรคือ หลุยส พาสทัวร
ผูจัดการและประธานคณะกรรมการคนควาดานวิทยา-
ศาสตร ปารีส

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทนุฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่ อ บัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค”  ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงิน
ใหทานดวยความขอบพระคณุ

คณุทรง  กรองทอง 100 บาท
“ลูกหลาน” อุทิศแดมารีอา ลออิวจง 300 บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”
อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ 300 บาท
อทุิศแด เปาโล สวุิทย บญุฤทธ์ิฤทัยกลุ 300 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 41-42 ประจำวันที่ 10-23 ตุลาคม 2010 หนา 5

ตอนท่ี 90 รกัเรายิง่กวาพอแม?
รกัพอแมยิง่กวาเรา?

วั           นอาทติยสปัดาหที ่ 23 เทศกาลธรรมดา ป C
(ลก 14:25-33)

ประชาชนจำนวนมากกำลังเดินไปกบัพระเยซเูจา
พระองคทรงหันพระพกัตรมาตรัสกับเขาท้ังหลายวา
“ถาผใูดติดตามเราโดยไมรกัเรามากกวาบดิา มารดา
ภรรยา บตุร พีน่องชายหญิง และแมกระท่ังชวีติของ
ตนเอง ผูนั้นเปนศิษยของเราไมได ผูใดไมแบก
กางเขนของตนและติดตามเรา ผนูัน้เปนศิษยของเรา
ไมไดเชนเดียวกัน”

“ทานท่ีตองการสรางหอคอย จะไมคำนวณ
คาใชจายกอนหรือวามีเงินพอสรางใหเสร็จหรือไม
มิฉะนั้น เมื่อวางรากฐานไปแลว แตสรางไมสำเร็จ
ทกุคนท่ีเหน็จะหัวเราะเยาะเขา พดูวา คนน้ีเริม่กอสราง
แตทำใหสำเร็จไมได หรือกษัตริยที่ยกทัพไปทำ
สงครามกบักษัตริยอกีองคหน่ึง จะไมทรงคำนวณกอน
หรือวาถาใชกำลังพลหน่ึงหม่ืนคน จะเผชิญกับศัตรู
ที่มีกำลังพลสองหม่ืคนไดหรือไม ถาไมได ขณะท่ี
อีกฝายหนึ่งยังอยูหางไกล พระองคจะไดทรงสงทูต
ไปเจรจาขอสันติภาพ ดังนั้น ทุกทานท่ีไมยอมสละ
ทกุส่ิงท่ีตนมอียกูเ็ปนศิษยของเราไมได” (ลก 14:25-
33)

พระวรสารตอนน้ี พระเยซูเจามิไดทรงสอนใหเรา
ไมตองรักพอแมอยางแนนอน เพราะพระเยซเูจาทรงรัก
แมของพระองคอยางท่ีสุด ทรงรับพระมารดามารีย
ยกข้ึนสสูวรรคทัง้รางกาย และวิญญาณเปนราชนิสีวรรค
อันเปนเกียรติสูงสุดท่ีพระองคประทานใหพระมารดา
เหนือมนุษยทุกคน นอกนั้นพระองคยังเคยตรัสกับ
ชายหนุมท่ีมาถามพระองควาทำอยางไรจึงจะไดชีวิต
นิรันดร โดยทรงสอนเขาวาใหไปรักบิดามารดา (ลก
18:20) ดังน้ันพระวรสารตอนน้ี จึงไมมีจุดประสงค
จะสอนเร่ืองความกตัญูรูคุณตอบิดามารแตอยางใด
แตตองการสอนคนทีก่ำลังมาติดตามพระเยซูเจาใหรจูกั
คิดวา

1) การมาติดตามพระเยซูเจา มิใชแหกันมาตาม
กระแส หรือมาเปนคริสตังแตชื่อ วิธีที่พระเยซูเจาทรง
ทำใหผูฟงหยุดชะงัก และนั่งลงคิดทบทวนใหถองแท
กค็อืวิธีเทศนอันมีรูปแบบทาทาย ชวนใหคิดขัดแยงกับ

สามญัสำนกึ วาจรงิๆ การรกัพอแม บตุร ภรรยา พีน่อง
ชายหญิง และแมชีวิตของตนเอง ซึ่งนับเปนสิ่งถูกตอง
แลว แตการจะมาติดตามพระเยซูเจา ถาตองทำสิ่งที่
ยิง่ใหญกวาความรักเหลานี ้จะทำไหวหรอืไม?

เหตุวาบางคนมาติดตามพระเยซูเจาเพราะไดยิน
พระองคตรัสถงึพระอาณาจกัรสวรรคบอยๆ กเ็ลยคดิวา
ถาไดติดตามพระองค เขาไปในกรุงเยรูซาเล็มจับพลัด
จับพลูเด๋ียวจะไดเปนใหญเปนโต มีตำแหนงช่ือเสียง
เงนิทองในอาณาจักรทีพ่ระองคทรงต้ังขึน้ แตพระเยซูเจา
กำลังเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือไถบาปมนุษยและ
การณนี้ตองเสียสละพระชนมชีพเขาแลก พระองคจึง
ทรงถามพวกเขาวาจะรับวิธีการไถบาปมนุษยเชนนี้
ไดหรอืไม? ยงัรักพระองคมากพอทีจ่ะเสียสละเชนเดยีว
กับท่ีพระองคทรงสละสภาพพระเจาความเทาเสมอ
พระบิดาเสด็จลงมาบังเกิดเปนมนุษย (ฟป 2:6-9)
สละครอบครัว และพระมารดาเพ่ือออกเทศนสอน
ทั่วปาเลสไตนไดหรือไม?

การมาเปนคริสตังเพ่ือหวังส่ิงดีๆ ก็เปนส่ิงดีที่มา
พรอมกบัการรกัพระเปนเจาเหนอืสิง่อืน่ใด รกัแมวธิกีาร
สละพระชนมชพีบนไมกางเขนของพระองค พระเยซเูจา
ทรงถามผูที่เดินตามพระองควาเม่ือถึงกรุงเยรูซาเล็ม
แลวเห็นพระองคถูกจับไปตรึงกางเขน พวกเขายัง
คงรักพระองค จะเขาใจและไววางใจในรหัสธรรม
การไถบาปของพระองคอยูอีกหรือ? หรือท้ิงไวคร่ึงๆ
กลางๆ นีค่อืประเดน็ของพระวรสารตอนนี!้!!

2) ถาเราเปนพอแม แลวเห็นลูกของเราไปติดตาม
พระเปนเจา พระเปนเจาสูงสงที่ลูกเราเชื่อยอมตอง
ยิ่งใหญสูงสงกวาพอแม ไมเชนนั้นก็ไมใชพระเปนเจา
เท่ียงแทอยางแนนอน เพราะยังตองอยูต่ำกวาพอแม
พอแมมีแตจะยินดีที่ลูกไปกราบไหวพระเปนเจา
เทีย่งแทสงูสงมใิชหรอื?

3) ถาพระที่ลูกไหวอยูตองรองจากพอแม กลัววา
พระแบบน้ีจะเปนไดแคเจาลัทธิแปลกๆ แตพระเยซูเจา
ทรงเปนพระเจาสูงสุด มีแตพระเปนเจาเท่ียงแทเทาน้ัน
ที่ทรงประกาศความจริงขอนี้ได

4) พอเรารักพระเปนเจาเหนือส่ิงอ่ืนใดแลว พระ-
เปนเจากลับอุปถัมภพอแม พีน่อง ครอบครวั ตามท่ีเรา
สวดภาวนาวิงวอนขอตอพระองค

พระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรเท่ียงแทที่ทรงตอบ
คำถามแกเรา โดยสละพระธรรมชาติลงบังเกิดเปน
มนุษย พระองคยอมละพระบิดาลงมาในโลกเพราะรัก
มนุษย และทรงทำตามพระประสงคของพระบิดา
พระองคทรงละพระมารดามารียออกเทศนสอน
พระองคทรงรักเรายิ่งกวาบิดามารดา แมพระชนมชีพ
ของพระองคกอนท่ีจะถามเราเรียบรอยแลว แตพระองค
ทรงกลับกลายเปนผูที่รักพระบิดา และรักพระมารดา
มารีย เหนือสิ่ งอื่นใดทั้ งปวงตลอดพระชนมชีพ
คำสอนของพระองคจึงปฏิบัติไดในชีวิตจริงอยาง

ไมขัดแยงดังที่หลายคนไมเขาใจ
บทอานท่ี 1 (ปชญ 9:13-18 ข)
การจะเขาใจรหสัธรรมไถบาปมนุษยของพระเยซูเจา

จนสามารถละทุกส่ิง และรักพระองคยิ่งกวาทุกส่ิงมิใช
สิง่ทีเ่ขาใจไดงายๆ  เพราะตองอาศัย พระปรชีาญาณ และ
พระจิตศักด์ิสิทธ์ิ ประทานมาจากเบ้ืองบนแกผูนั้น จึง
จะรบัคำสอนนีไ้ว และเขาใจได  “ผใูดเลาจะลวงรพูระ-
ประสงคของพระองคได ถาพระองคไมประทาน
พระปรีชาญาณใหเขา ถาพระองคไมทรงสงพระจิต
ศกัด์ิสทิธ์ิลงมาจากเบือ้งบน”  “การจะพบสิง่ท่ีอยแูคเอ้ือม
ก็ยากนักหนา แลวผูใดเลาจะคนพบส่ิงท่ีอยูในสวรรค
ได”

บทอานท่ี 2 (ฟม 9-10, 12-17)
ฟเลโมน  เปนเพื่อนรักของนักบุญเปาโลตอง

มองทาสของตนดวยสายตาของคริสตังอยางลึกซ้ึง
กวาเดิม คือตองมองโอเนสิมัสทาสของตนหลังจากที่
นักบุญเปาโลโปรดศีลลางบาปในคุกใหเขาไดเปน
คริสตังแลววาเปนเหมือนนองชาย เขากลับเปนพ่ีนอง
ในองคพระผูเปนเจา การมองดวยสายตาใหมแบบน้ี
เปนพระพรแหงปรีชาญาณและพระจิตเจาที่เราตางได
รับเมื่อไดรับศีลบาป มีชีวิตเหนือธรรมชาติ คริสตังจึง
วอนขอพระจิต และปรีชาญาณใหเราเขาใจรหัสธรรม
ไถบาปของพระเยซูเจา จนกลาเสียสละมากกวาธรรมดา
ตามสายตาคนในโลก มองดูเพ่ือนมนุษยดวยสายตา
คริสตชน การไดรับศีลลางบาปทำใหเรามองโลกดวย
สายตาลกึซ้ึง ไมผวิเผนิ จนบางคร้ัง คนในโลกอาจไมเขาใจ
รบัไวไมได คดิวาน่ีเปนเร่ืองไมรกัพอแม แตตรงกันขาม
บทอานทั้งสามในวันอาทิตยนี้ ทำใหเรากลับรักพอแม
มากย่ิงข้ึน เพราะทานเปนพอแมเราแลว ยังเปนพอแม
พีน่องรวมศลีลางบาปในองคพระครสิตเจา พระเจาทีเ่รา
รักรวมกันดวย และน่ีจึงเปนวันอาทิตยที่มีความสุข ที่
สามารถเชื่อมบทอานท้ังสามในมิสซาหลอเล้ียงจิตใจ
สตับรุษุ และพระสงฆตามวัดอยางเราอกีวนัหนึง่
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บทอธิษฐานภาวนา

ในป ค.ศ. 1941 พวกนาซไีดจบัพระสงฆชาวโปแลนดคนหน่ึงช่ือ คุณพอ
แมก็ซมีเิลยีน กอลเบ แลวสงทานไปอยทูีค่ายกกัขังท่ีเมืองเอาสวิทช ทานแมก-
ซีมิเลียน กอลเบ ไดใหชาวยิวประมาณสองพันคนหลบภัยอยูกับทาน ทาน
คงจะทราบดีถงึโทษทีท่านจะตองไดรบั แตทานกไ็ดกระทำดวยความกลาหาญ
แตมิใชเปนความกลาหาญเพียงอยางเดียวของทาน ในชวงท่ีทานอยูในคาย
ทานเสนอตัวใหถูกประหารชีวิต แทนชายผูหน่ึงซ่ึงมีครอบครัวท่ีกำลังจะถูก
นำไปประหารชีวติ ในป ค.ศ. 1982 ทานแมกซมีเิลยีน กอลเบ ไดรบัการแตงต้ัง
เปนนกับญุ หนึง่ในจำนวนผทูีร่วมในพิธคีอื นายฟรนัซิส กาโยนเิชค ชายท่ีทาน
ไดชวยชีวิตของเขาดวยชีวิตของทานเอง

ในชวงศตวรรษท่ีผานมา ศิษยของพระเยซูเจาจำนวนมากตองเผชิญกับ
วันเวลาแหงการถูกเบียดเบียน และความยากลำบาก ในพระวรสารที่เรานำมา
พจิารณาในวันนี ้เราไดยนิพระเยซเูจาทรงเตรยีมจติใจศษิยของพระองคใหเผชญิ
กบัความยากลำบาก เม่ือสานุศษิยของพระองคมารวมงานกับพะองค คงเปนการ
ใหกำลงัใจแกพวกเขามาก เชนอศัจรรยมากมาย ฝงูชน ตลอดจนพระวาจา และ
พระฉบบัแบบของพระองค พวกเขาคงไดรบักำลงัใจเปนอยางมาก แตพระเยซเูจา
ทรงเตรียมจิตใจของพวกเขา ใหเผชิญกับความยากลำบากท่ีจะมาภายหลงั

พระวาจาของพระเยซเูจาเด็ดขาด และทรงปรารถนาใหความต้ังใจของพวกเขา
เขมแขง็ เพ่ือวาในยามท่ีพวกเขาถกูทดลองใจ พวกเขาจะไดสามารถชนะการถกู
ประจญ ใหเลือกชีวิตท่ีสะดวกสบายแทนชีวิตท่ียากลำบากของการเปนศิษยที่
แทจริงของพระองค ในพระวรสารท่ีเรานำมาพจิารณา พระเยซูเจาทรงสญัญาวา
จะทรงสนบัสนนุพวกเขาอยางเต็มที ่จนกระทัง่พวกเขาไมจำเปนตองหวงใยวา
จะปกปองตัวเองอยางไร เขาเพียงแตไววางใจในพระองค และมั่นคงในความ
ซื่อสัตยตอพระองค เราแตละคนก็ไดรับการทาทายใหกระทำเชนเดียวกัน

ขาแตพระเยซูคริสตเจา เมือ่พระองคประทับอยใูนโลกน้ี
พระองคทรงประทานความช่ืนชมยินดีแหงอัศจรรยของ
พระองค และการขจดัความเศราโศกแหงการสิน้พระชนมของ
พระองค โปรดไดทรงชวยใหลูกจดจำความมืดมิดท่ีพระองค
ตองทรงเผชิญไมสามารถเปรียบเทียบไดกับพระสิริรุงโรจน
แหงการกลับคืนพระชนมของพระองค เพื่อลูกจะไดซื่อสัตย
ตอพระองคดวยความจริงใจและไววางใจในพระคุณความดี
นรินัดรของพระองค  อาแมน

เตรยีมใจรับสิง่ทีจ่ะตามมา
     
          

เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปน

ประโยชนจากหนังสอืพมิพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บดันีส้มาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชิกทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์ สั่งจาย ป.ณ.ยานนาวา
(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่บญัช ีการพิมพคาทอลกิ  เลขที ่226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ................................................

จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน.............................................ฉบับ

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน.............................................. เลม

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท
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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

เด็กสาธุฯ

“บานเมืองเปนเร่ืองใหญ จะกาวหนา พัฒนา
แคไหน ตองอยทูีป่ระชาชนรวมมอื ถากอดอก และ
ดเูจาหนาท่ีทำ กไ็มสำเร็จแน” ประชมุและประชุม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย นัด
ประชมุวันท่ี 28-30 กนัยายน 2010 ทีบ่านผหูวาน และ
พระคุณเจาแตละองคก็ประชุมกันในระดับฝาย
หนวยงาน ในสังฆมณฑล และไปตางประเทศ
เรียกวาประชุมจนมึน แผนอภิบาล 5 ป เร่ิม
เดินหนากันแลว หนังสือ 20,000 เลม เผยแพรไปตาม
สงัฆมณฑลและหนวยงานตางๆ แลว เริม่ศกึษาและ
วางแผนปฏบิตักินัไดแลว สวนท่ีไมตองอานก็ทำได
เลย ชอบไปวดันี ้เพราะพ่ีนองตอนรบัดทีกัทายดี
คุณพอเทศนดี  เครื่องเสียงในวัดฟงชัดดี  ฯลฯ
สวนเรือ่งทีน่าดดีวย คอืเรือ่งตรงเวลา ทัง้คณุพอและ
สัตบุรุษ ทำใหเปนเอกลักษณเลยครับ คณะ
พระมหาไถประเทศไทย เคยเปนกิ่งแขวงของ
สหรัฐฯ มานาน บัดนี้ไดรับยกฐานะเปน “แขวง
ประเทศไทย” เตรียมเลือกตั้งอธิการเจาคณะแขวง
องคแรก และเริม่รบัหนาทีว่นัที ่1 มกราคม ค.ศ. 2011

นธค. คุณประจวบ ตรีนิกร ประธาน นัดประชุม
ประจำป วันที่ 21 กันยายน ที่โรงแรมอโนมา โอกาส
ฉลองศาสนนามอัครเทวดาราฟาเอล องคอุปถัมภของ
ชมรมฯ งานน้ี ทั้ง CBEC และ C-YES พรอมหนา
พรอมตากัน พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปน
ประธาน และงานใหญรออยู ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร
ประธานจัดละครเวที “แซมซัน และเดไลลาห” เรือ่งราว
จากพระคัมภีรไบเบ้ิล ออกมาใหเห็นตัวเปนๆ และ
ทานอาหารอรอยๆ เพ่ือหาทุนชวยบานเณรแสงธรรม
(Lux Mundi) และเปนคาใชจายให นธค.  สมาคมคาทอลกิ
แหงประเทศไทย ซึง่คณุศิรโิรจน ชาวปากน้ำ เปนนายกฯ
และบานเด็กพัทยา คุณพอวีระ ผังรักษ เปนพอบาน
ทำงานอย ู ซสิเตอรสมปอง ทบัปง วางมือจากคณุแม
เจาคณะ หันมาทำงานประวัติศาสตรของคณะผูรับใช
ดวงหทัยนริมลของพระแมมารยี   ตองมาน่ังกมๆ เงยๆ
คนหาของเกาท่ีหอจดหมายเหตุกรุงเทพฯ เร่ิมต้ังแต
วันท่ี 20 กันยายน เพ่ือตอจ๊ิกซอร ใหเสร็จ  ไวรัส
ลงเคร่ือง คุณวีณา โกวิทวานิชย ใชเคร่ืองคอมพิวเตอร
พิมพขาวแปลอยูดีๆ ไวรัสไมดีมาจากไหนไมรู ชวย
“แปลขาว” ทั้งท่ีเตรียมปองกันไวแลว ปนี้แจกพ็อท
เปนครัง้ที ่2 แลว  รวมอาลัยคณุแมเซซีลอีา มณเฑียร
ดำเนินสดวก อายุ 95 ป มลีกู 12 คน ในบรรดาลูกทัง้หมด
คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก เปนคนท่ี 9 หยาดเหง่ือแมคอื
คำสอนของลูกและหลานๆ กองทุนสื่อมวลชน
คาทอลิกเพื่อรายการวิทยุ โทรทัศน เริ่มเปดตัว และ
รวบรวมเพ่ือชวยพัฒนาใหกาวหนายิง่ข้ึนๆ ในระยะยาว
แตละกาวตองม่ันคง และชัดเจน ขอบคุณลวงหนา

สำหรบัน้ำใจทุกคน และขอพระเจาประทานพระพร
คุณพออนุชา ไชยเดช บรรณาธิการบริหาร

อุดมสารและอุดมศานตบินตรงไปประเทศบูรกินา
ฟาโซ ทวีปแอฟริกา เพ่ือประชุมเร่ืองส่ือส่ิงพิมพ
คาทอลกิ (UCIP World Congress 2010) ขากลับแวะ
เย่ียมคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เรียกวาไปทีเดียวคุมคา ติดตามการเดินทาง
คร้ังน้ีไดในบทบรรณาธิการอุดมสาร
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อาย ุ90 ป อยใูนชีวิตสงฆ 63 ป
คุณพอเปาโล   สมกิจ   นันทวิสุทธ์ิ  เดิมชื่อ

กมิเฮยีง  งัน่เลีย้ง เปนสัตบุรษุวัดพระครสิตหฤทัย วดัเพลง
จ.ราชบุรี และเปนพระสงฆรุนแรกของสังฆมณฑล
ราชบุรี

คณุพอสมกจิเปนบตุรของยอแซฟ กยุ และอักแนส
โตะ นนัทวิสทุธ์ิ  มพีีน่อง 6 คน (ชาย 3 หญงิ 3)  คณุพอ
สมกิจเปนคนท่ี 3 เกิดวันท่ี 27 กุมภาพันธ ค.ศ. 1920
(พ.ศ. 2463) (แจงเกิดวันท่ี 30 มถิุนายน 1920)

รับศีลลางบาปวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1920 ที่
วดัพระครสิตหฤทัย วดัเพลง

รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ค.ศ. 1930 จากคุณพอ
ยาโกเบ แจง  เกิดสวาง (ตอมาเปนพระสังฆราชสงัฆมณฑล
จนัทบรุ)ี

รับศีลกำลังจากพระสังฆราชเรอเน แปรรอส
การศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล หมูบาน
วดัเพลง (โรงเรยีนเรืองวิทยพระหฤทยั ในปจจุบนั)

ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนดรุณานุเคราะห
จ.สมุทรสงคราม

ระดบัอดุมศกึษา  สามเณราลยับางชาง  สาขาปรชัญา
(ค.ศ. 1943) สาขาเทววิทยา (ค.ศ. 1947)

เขาบานเณรบางชาง สมทุรสงคราม  วนัที ่13 พฤษภาคม
ค.ศ. 1933 โดยคุณพอกาเยตาโน ปาซอตตี (เจาอาวาส
วดัเพลงในสมัยนัน้) เปนผสูงเขาบานเณร (ตอมาคณุพอ

กาเยตาโน ปาซอตตี เปนพระสังฆราช
องคแรกของสงัฆมณฑลราชบุร)ี

บวชเปนสังฆานุกรวันท่ี 8 ธันวาคม
ค.ศ. 1946

บวชเปนพระสงฆวันท่ี 16 มีนาคม
ค.ศ. 1947 โดยพระสังฆราชกาเยตาโน
ปาซอตตี  ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด
บางนกแขวก พรอมกบัคณุพอเปาโล ชนุเอง็ 
กกเครือ (มรณะวันท่ี 7 สงิหาคม ค.ศ. 2004)
ถือเปนพระสงฆรุนแรกของสังฆมณฑล
ราชบุรี

คติพจนวนับวชคือ “Pro Hominibus

Constituitur” (ถกูต้ังไวเพ่ือมวลชน)
ตำแหนงหนาทีใ่นชวีติสงฆ

ค.ศ. 1947-1949  ผูชวยเจาอาวาส
อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก

ค.ศ. 1949-1957  รองอธกิารสามเณรา-
ลยั บางชาง

ค.ศ. 1957-1959  ผูจัดการ-ครูใหญ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค.ศ. 1959-1964  เจาอาวาสวัดแมพระ
มหาทุกข  ทามวง

ค.ศ. 1964-1965  ศึกษาตอตางประเทศ กรุงโรม
อิตาลี

ค.ศ. 1965-1975  เจาอาวาสอาสนวหิารแมพระบังเกดิ
ค.ศ. 1975-1978  อธิการสามเณราลัยแมพระนริมล

ราชบุรี
ค.ศ. 1978-1983  เจาอาวาสวัดแมพระถวายองค  ลกูแก
ค.ศ. 1983-1989  วญิญาณรกัษ สามเณราลัยแสงธรรม
ค.ศ. 1989  จติตาธิการศูนยภาวนาทาบอร กาญจนบรุี
ค.ศ. 1995-2010 พกั-ภาวนา ศนูยสงัฆมณฑลราชบุรี
วนัที ่5 กนัยายน 2010 กลบัสอูอมพระหตัถพระเจา 

เวลา 03.45 น. ทีโ่รงพยาบาลพรอมแพทย จ.ราชบุรี
รายงานโดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

อาลยัรกัคณุพอเปาโล สมกจิ (ตอจากหนา 20)

เจาสาวของพระครสิต (ตอจากหนา 20)
ของเซอรริตาแหงแมพระภูเขาคารแมล  (มารี
เทแรส พรศร ี เสรรีกัษ) คณะคารเมไลทแหงกรงุเทพฯ
เมื่อวันอาทิตยที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2010 ที่อาราม
คารแมล กรงุเทพฯ

เซอรริตา เกิดวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1953 ที่วัด
นักบุญยอแซฟ พนัสนิคม เปนบุตรคนท่ี 6 ของ
นายเสรมิศักด์ิ (ครูเส็ง เตาล้ิม) และนางลำใย เสรรีกัษ
เรียนชั้นประถมที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หวัไผ
และเน่ืองจากบิดามารดาประสบปญหาทางดาน
การเงิน ไมสามารถเล้ียงดูได จงึยกใหเปนบตุรบุญธรรม
ของคุณครูฉลวย สุขวิวัฒน และเม่ือเรียนจบช้ัน
ประถม 4 คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร ไดรับ
ใหเขาเรียนฟรีที่โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร
คอนแวนต จนจบช้ัน ม.ศ.5

จากนั้นไดปฏิญาณตนในคณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร ทำงานท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส กรุงเทพฯ
และโรงพยาบาลเซนตเมร่ี นครราชสีมา รวมอายุงาน
เกือบ 30 ป ตอมาไดลาออกเน่ืองจากมีความจำเปน
ตองไปดูแลคุณแมที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะที่ไปดูแล
คณุแมนัน้ คณุแมมอีายุ 82 ป (ทานอยตูัง้แตอายุ 60 ป)
เพราะคุณแมตองอยูบานคนเดียว ลูกหลานไปทำงาน
การหาคนมาอยูดวยซ่ึงเปนคนไทยเปนส่ิงท่ีทำแทบ

จะไมไดเลย
หลังจากอยู เปนเพ่ือน

คุณแมที่สหรัฐอเมริกาได 5
ป  ไดดูแลทานขณะเปน
อัมพาตที่เมืองไทยอีก 2 ป
คุณแมไดสิ้นชีวิตอายุ 89 ป
และในป 2005 เซอรริตา

จึงไดสมัครเขาอารามเปนภคินีที่อารามคารแมล
ในป 2005 รับเสื้อของคณะ 16 กรกฎาคม 2006
ปฏญิาณตนคร้ังแรก 16 กรกฎาคม 2007 ปฏญิาณตน
ตลอดชีพอยางสงา  5 กนัยายน 2010

เซอรรติา มพีีน่อง 8 คน ชาย 5 หญงิ 3 มพีีช่าย
เปนพระสงฆ  คือ คุณพอเพิ่มศักด์ิ   เสรีรักษ
สงัฆมณฑลจันทบุรี
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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

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศกัดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  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

 ⌫
 

   


   

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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⌫⌦ 

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลดั  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีระลึ
ก

ของท่ีระลึ
ก

ของท่ีระลึ
ก

ของท่ีระลึ
ก

ของท่ีระลึ
ก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 41-42 ประจำวันที่ 10-23 ตุลาคม 2010หนา 10

เปดประตู
สูแสงธรรม

เร่ือง   ทําลายทะเบียนประวัติของผูปวย

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

ทานใดที่ตองการเก็บรักษาประวัติ กรุณาติดตอดวย
ตนเองพรอมแสดงหลกัฐานไดที่ : 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

“แบงปนขอคิดชีวิตผูอภิบาล”
สวัสดีครับทานผูอานท่ีเคารพรัก  ที่คอยติดตามสถานการณความเปนไปของ

บรรดาสามเณรใหญกับเรื่องราวที่หลากหลายในบานเณร  ในฉบับนี้ผมอยากจะนำ
ความรสูกึและขอคดิดี  ๆจากการไดไปทำงานอภบิาลตามวัดตาง  ๆในเขตอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ซึ่งในแตละอาทิตยบรรดาสามเณรใหญชั้นป 6 และป 7 ก็จะออกไป
ชวยงานอภบิาลตามวัดตางๆ ทีม่คีวามตองการใหสามเณรใหญไปชวย  ซึง่เปนโอกาส
ที่ดีที่สามเณรไดฝกชีวิตผูอภิบาล  และที่วัดนักบุญอันนา ทาจีน ก็เปนอีกวัดหนึ่งที่
บรรดาสามเณรใหญไปชวยงานอภบิาล พรอมกบัทมีนกัศกึษาสาขาคริสตศาสนศึกษา
และมบีรรดาครูคำสอนของวดัดวย  ในการอภบิาล สอนคำสอนครสิตชนท่ีเปนชนเผา
ตางๆ และชาวพมาทีม่าทำงานในแถบน้ัน   ซึง่ทางวดักไ็ดใหความสนใจและเอาใจใส
ไมทอดท้ิงบุคคลเหลาน้ี  พรอมกับดีใจภูมิใจท่ีไดมีโอกาสชวยเหลือและอภิบาล
พวกเขา

ความรูสึกและขอคิดท่ีไดรับของผูอภิบาล
“งานทีผ่มทำกไ็มใชงานอะไรท่ีแปลกใหมพสิดารอะไรมาก  คอืงานสอนคำสอน

เด็กๆ และผูใหญครับ แตสิ่งท่ีเปนเรื่องแปลกน่ันก็คือ เด็กท่ีผมนำกิจกรรมนั้น ฟง
ภาษาไทยไมคอยได และเขียนภาษาไทยก็ไมเปน เพราะเปนเด็กพมา แตเม่ือ
ทำกิจกรรมดวยกันเสร็จแลวก็ปรากฏวา ทุกคนก็มีความสนุกสนานและมีขอคิดที่ดี
ติดตัวกลับบานไปดวย เห็นไหมละครับทุกสิ่งมันเปนงานของพระจริงๆ ผมรูสึกวา
ความเช่ือและความม่ันใจของผมกเ็ร่ิมเพ่ิมมากข้ึน และทำใหผมไดเขาใจม่ันวาพระเปนเจา
มีโครงการพิเศษน้ีไวสำหรับผม ซึ่งผมเองก็เปนคนไมคอยจะมีความสามารถอะไร
มากนัก แตวาพระเปนเจาทรงจัดการทุกสิ่ง พระเจาเองไดเคยตรัสไววา “หนทาง
ของเรา ไมเหมือนของเจา วธิกีารของเราไมใชวธิกีารของเจา” มหีลายครัง้ทีผ่มเองกเ็คย

สงสัยวาผมจะ
นำกิจกรรมเขา
ได ไหมผมจะ
ส อ น คำ ส อ น
เด็กพมา มอญ
เหลานีไ้ดอยางไร
ใน เ ม่ื อ ผมพู ด
ภาษาเขาไมได
แตพระเจาก็ทรง
ชวยเหลอื ดงัน้ัน
ผมจึ งไม เคยที่
จะหมดหวังใน

อุปสรรคปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน เพราะพระเปนเจาเลือกเราไมใชเพราะส่ิงท่ีเรามี แต
พระองคเลอืกเราเพือ่สิง่ทีพ่ระองคจะทำใหเกดิจากเราตางหาก ขอเพียงใหเรารวมมือ
กับพระองค เพราะวาพระเปนเจามองดูเราดวยสายตาพิเศษ สิ่งท่ีเราเปนเดี๋ยวนี้กับ
สิ่งท่ีพระองคจะทำใหเรานั้นมันเปนคนละเรื่อง พระองคเลือกเราเพื่อเปนเครื่องมือ
ของพระองค ดังน้ัน ใหเราเช่ือในพระองคในส่ิงท่ีพระองคจะใหเรากระทำ และ
พระจิตเจาจะนำทางเราไปในหนทางที่ถูกตอง เพื่อเราจะไดนำพระเยซูเจาไปสัมผัส
ในหวัใจของแตละคน” (สงัฆานกุรพนม)

ดงันัน้ ผมหวงัวา ทกุทานคงไมลมืทีจ่ะสวดภาวนาใหและพรอมเปนกำลงัใจใหกบั
บรรดาสามเณรใหญที่ทำงานอภิบาลตามวัดตางๆ  เพ่ือใหเขาไดมั่นใจ และพรอมท่ี
จะเสียสละอุทศิตน รบัใชพระเจา และพระศาสนจักร ผานทางพ่ีนองคริสตชนท่ัวไป
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มรดกของคุณแมเทเรซา
กลักตัตา  อนิเดยี  (ซนีติ) คณุแมอธกิารแมรี ่เพรมา แหงคณะธรรมทูตเมตตาธรรม
กลาววา  “การมอบประสบการณความรกัในองคพระเยซเูจาแกเพือ่นพีน่อง  เปน
มรดกท่ีคุณแมเทเรซาไดมอบแกคณะซิสเตอรที่คุณแมเปนผูกอต้ัง  คุณแม
ประสงคใหทุกคนไดรูจกัและรักพระเยซูเจา  และปลูกฝงวามนุษยทุกคนไดรับ
ความรอดผานการไถกูของพระเยซูคริสตเจา”

“คณุแมเทเรซาสอนวาการกลบัใจเปนงานของพระเปนเจา  เพราะพระองคเปนผทูีส่ามารถเปล่ียนแปลง
จติวิญญาณมนุษยได  เธอมหีนาท่ีเพียงอุทศิชีวติประกาศความรักของพระเยซเูจาแกผอูยรูอบขาง”

“คุณแมเทเรซาเช่ือวา บางทีคำพูดเพียงไมกี่คำก็เพียงพอใหคนไดเปล่ียนมาดำเนินชีวิตในมุมมองท่ี
แตกตางจากอดตี เปนผทูีม่คีวามรักความเมตตาตอผอูืน่  โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา”

คุณแมเพรมาอธิบายวา “ดิฉันเชื่อมั่นวาพระเปนเจาประทานความทุกขเพราะความทุกขเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเราใหดีขึ้น และชิดสนิทกับพระองคมากย่ิงขึ้น  เพื่อเราจะสามารถเขาใจวา สิ่งที่มีคุณคาเหนือกวา
ชีวิตในโลกนี้ คือชีวิตฝายจิตวิญญาณ ซึ่งเมื่อเรายอมรับการทนทุกข  จิตวิญญาณเราก็ไดรับการชำระให
บรสิทุธิ”์

“สมาชิกของคณะฯ ทุกคน จะไดรับมอบหมายใหดูแลผูทนทุกขทรมานต้ังแตยังเปนผูฝกหัด  แต
ในชีวติจริงความทุกขยากยิง่ใหญทีค่ณะซสิเตอรตองเผชิญ คอื ชวีติดานจิตวิญญาณ  การสวดภาวนาจึงสำคัญ
ตอชีวิตฝายจิตมาก  ดังน้ันทุกๆ วัน คณะซิสเตอรจะภาวนาหนาศีลมหาสนิทนาน 1 ชั่วโมง  เพ่ือเปน
พละกำลงัในการอภิบาลงานตามจิตตารมณคณะฯ   ซึง่ไมใชเปนงานดานสงัคมสงเคราะห แตเปนจิตตารมณ
ธรรมทูต”

คารปเนโต  โรมาโน
อติาลี (ซนีติ)  ในโอกาส
เสด็จเยือนเมืองคาร-

ปเนโต  โรมาโน  บานเกิดของสมเด็จพระสันตะปาปา
เลโอ ที ่ 13  ผทูรงปกครองกอนพระองค  สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา  “สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ผูนำพระศาสนจักรผูทรง
พระปรีชาสามารถจัดการกับประเด็นปญหาดานสังคม
ที่สำคัญของยุคสมัย  พระองคทรงเขาใจปญหาและ
บริหารจัดการอยางจริงจังเพ่ือใหไดผลสำเร็จอยาง
แทจริงดวยการเจรจาและประนีประนอม”

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 เสดจ็เยอืน
เมือ่งคารปเนโต  โรมาโน ทรงเปนประธานพิธมีสิซาบูชา
ขอบพระคุณครบ 200 ป วนัคลายวันประสูติของวนิเซนโซ
จโิออคัคีโน รฟัเฟเอเล ลยุจี เปคชี  (Vincenzo Gioacchino
Raffaele Luigi Pecci)  ค.ศ. 1810-1903 ผูทรงไดรับ
เลือกต้ังใหดำรงตำแหนงพระสันตะปาปาใน ค.ศ. 1878

พระสันตะปาปาเสด็จโดยเฮลิคอปเตอรไปยังเมือง
เล็กๆ หางจากกรุงโรมประมาณ 80 กิโลเมตร เพื่อ
ถวายมสิซา และกลบัไปยังกัสแตล  กนัดอลโฟ ราวเทีย่งวนั
เพื่ อทรงพบปะประชาชนท่ีมา เฝ าพระองคและ
สวดภาวนาพรอมกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ทรงเปนท่ีรูจัก
ดวีาเปนผอูทุศิพระองคในเร่ืองขอคำสอนดานสงัคมของ
พระศาสนจักร  ใน ค.ศ. 1891  พระองคทรงออกพระ-
สมณสาสน ชือ่  “เรรุม  โนวารุม” (Rerum Novarum)
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเนนวา
“สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ทรงเปนบุรุษที่มี
ความเช่ือย่ิงใหญและทุมเทพระองคปฏิบัติพระภารกิจ
อยางไมทรงเห็นแกเหน็ดเหน่ือย”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอท่ี 13 ทรงพิจารณาทุกส่ิง
ที่รากฐานของส่ิงนั้นๆ เพื่อคริสตชนทุกคน รวมถึง
พระสนัตะปาปา  พระองคทรงส่ือสารกบัประชากรของ
พระเปนเจา  โดยเชือ่มโยงความเชือ่กับเหตผุล ความจริง
กบัส่ิงท่ีปฏบิตัไิดจรงิ  แมสมณสมัยของพระองคจะเปน
ชวงทีพ่ระศาสนจักรประสบความยงุยากท่ีสดุในประวตั-ิ
ศาสตร”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงอาง
บทอานท่ี 2 “ที่นักบุญเปาโลสงโอเนสิมัส ทาสท่ีหนี
มาหาทาน  กลับคืนใหกับฟเลโมน มิใชในฐานะทาส
แตในฐานะท่ีเปนพ่ีนองในองคพระผูเปนเจา”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ตวัอยางของนักบุญเปาโล
และโอเนสิมสั  สะทอนใหเห็นวาคริสตศาสนาสงเสริม
ความเปนมนุษย ในฐานะเปนบุตรของพระเปนเจา ซึ่ง
ระบชุดัเจนในขอคำสอนดานสงัคมของพระศาสนจักร”

“ผูมีอำนาจสอนในพระศาสนจักรไดรับการดลใจ

ใหพจิารณาไตรตรองอยางละเอยีดถ่ีถวนถึงสภาพสงัคม
ในยุคใหมและวางแผนอภิบาลให เหมาะสมเพ่ือ
คณุความดขีองสังคมสวนรวม”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“หลงัพระสมณสาสนเรรุม  โนวารมุ ไดตพีมิพ    เกดิ
การเปลีย่นแปลงทางดานสังคมอยางชัดเจนในภาคสวน
ตางๆ ในอิตาลีและประเทศอืน่ๆ”

“ดงันัน้  พระสนัตะปาปาทีแ่มจะสูงวยั  แตชาญฉลาด
และมีสายตากวางไกล สามารถฟนฟพูระศาสนจักรและ
นำเขาสูศตวรรษท่ี 20 ไดดวยทาทีที่เหมาะสมถูกตอง
พรอมท่ีจะเผชิญและรับมือกับขอทาทายใหมๆ  แม
พระองคจะทรงเปนพระสนัตะปาปาทีม่ภีาพลกัษณของ

การ  ‘เกบ็พระองค’ ภายในวาติกนั  แตในความเปนจรงิ
ดวยอำนาจหนาท่ีในการสอนของพระองค  สมเด็จพระ-
สนัตะปาปาเลโอ ที ่13 ทรงมพีระปรชีาสามารถในการ
บริหารจัดการกับปญหาท่ีหนักหนวงแหงยุคสมัยได
อยางดี”

(พระสมณสาสน  Rerum  Novarum   ออกโดย
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13  เม่ือวันที่ 15
พฤษภาคม ค.ศ. 1891 ในหัวขอ “สิทธิและหนาที่ของ
นายทุนและผูใชแรงงาน” เน้ือหาเก่ียวกับความจำเปน
ที่ตองใหความชวยเหลือชนชั้นแรงงานจำนวนมาก
ที่ยากลำบากเพราะไมไดรับความยุติธรรมจากการ
จางงาน ในเวลาตอมาพระสมณสาสนหลายฉบบัไดออก
เพื่อเสริมและสนับสนุนพระสมณสาสนฉบับนี้  ไดแก
พระสมณสาสน Quadragesimo Anno โดยสมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที่ 11 ออกวันท่ี 15 พฤษภาคม
ค.ศ. 1931 โอกาสครบ 40 ป ของพระสมณสาสนเรรมุ
โนวารุม  เน้ือหาเกี่ยวกับจริยธรรมดานสังคมและ
เศรษฐกิจ  พระสมณสาสน Mater et Magistra  โดย
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ออกวันท่ี 15
พฤษภาคม ค.ศ. 1961  โอกาสครบ  70 ป  ในหัวขอ
“คริสตศาสนาและความกาวหนาดานสังคม”   และ
พระสมณสาสน Centesimus Annus  โดยสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  ออก ค.ศ. 1991 โอกาส
ครบ 100 ป  เนือ้หาสวนใหญเก่ียวกบั คำสอนดานสงัคม
ของพระศาสนจกัร  ในประเด็นเศรษฐกิจและการเมือง
ของยคุสมยั……บ.ก.)
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ลายคร้ัง การทำงานอภิบาลในโรงพยาบาล
หรือในวงการสุขภาพอนามัย เรามักมีความสงสัยอยู

เสมอวา พระเจาผทูีร่กัเรา คอื  องคแหงความรัก ไปอยไูหน ปลอยใหลกูๆ ของพระองค
เปนโรคน้ัน เปนโรคน้ี ทรมานแสนสาหัส มีแตความเศราโศกและความเสียใจ
ยิ่งสำหรับผูที่เรารัก และกำลังทรมานอยูในขณะน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาท่ีเรา
ผอูภบิาลชวยเขาไมได  เรามักจะต้ังคำถามเสมอวา พระเจาอยไูหน พระเจาคอืพระเจา
แหงความเงียบหรอื  คำถามน้ีเปนคำถามท่ีทาทายความเช่ือของเรา และทาทายอยเูสมอ
เราขอบคุณพระและขอบคุณตัวเราเองที่มีคำถามนี้เกิดขึ้น เพราะดีกวาที่จะอยูกับ
ความเฉยชา ไมรบัร ูอะไรก็ได

ในขณะเดียวกัน ทุกครั้งที่มีคำถามเกิดขึ้นแบบนี้ เรามักจะไดสัมผัสอยูเสมอถึง
การรกัษาของพระองคในทกุวนันี ้  ผเูขยีนเปนจติตาภิบาลในโรงพยาบาลหลายวาระ
มีผูปวยหลายคนหายจากโรคภัยไขเจ็บ  บางคนไมหายแตมีใจสงบ คือ สงบภายใน
บางคนเปนโรครายแรงแตสามารถยอมรับได  เพื่อนคนหนึ่งท่ีเปนพยาบาลเขียน
จดหมายมาวา “เมื่อคืน มีคนไขเขามาโรงพยาบาล เปนแผลท่ีเกิดจากไฟไหมทั้งตัว
ฉนัชมเขาวามีความอดทนจริงๆ และฉันก็แปลกใจวาเขาทนไดอยางไร”    มเีหตกุารณ
เกิดขึ้นมากมายที่ผมสามารถสัมผัสไดถึงการเยียวยารักษาของพระองค และเปนการ
เยียวยารักษาโดยตรงดวย ชารลส ฮันเตอร ผูไดรับพระพรพิเศษในการรักษาผูคน
เปนจำนวนมาก ไดกลาวไวในหนังสือของทานวา “เม่ือเราไปหาหมอดวยโรค

นนทเพ็ชร

ชนิดหน่ึง หมอตรวจอาการ วนิจิฉัย ใหยา
มารักษาพรอมกับขอแนะนำ และบอก
กบัคุณวาคุณจะหายภายในประมาณสอง
สามวันน้ี  คุณกลับไปบานอะไรเกิดข้ึน
สองสามวนัคุณสบายดี  นีเ่ปนเพราะหมอ
รักษาคุณหรือ” คำตอบคือ “เปลาเลย

หมอเปนพียงผูที่ใชความชำนาญและ
ความรูทางการแพทยเพื่อคนพบวา
อะไรผิดปกตใินตัวคุณ และหมอกช็วย
ใหคุณรักษาความผิดปกตินัน้  แตเปน
คณุเองตางหากท่ีรกัษาตัวคณุ เปนพลงั
รักษาจากภายในของคุณซึ่งคุณมีอยู
โดยผานทางความชวยเหลือของหมอ
และพลงัท่ีมาจากตัวคุณเปนพลงัมาจาก
ไหน มาจากพลังของพระเจาท่ีอยใูนตวั
ของคุณเอง คณุเปนสวิทชเปดพลงัน้ัน
ออกมา”

โดยประสบการณแลว ผูเขียนจึง
แนใจไดเลยวา พระองคยังทรงเยียวยา
รกัษา ผอูภบิาลหรอืหมอหรอืใครก็ตาม
อาจจะเปนเคร่ืองมือของพระองคที่
จะชวยเปด“สวิทช” แหงพลังการบำบัดของพระองคซึ่งอยูในตัวเราแตละคน  ถา
ผูอภิบาลไมเปนเครื่องมือของพระองค   พระวาจาของพระองคที่วา “ทานไมไดทำ
สิ่งใดตอผูต่ำตอยของเราคนหน่ึง ทานก็ไมไดทำสิ่งน้ันตอเรา” (เทียบ มธ 25:45)
คงตองดังกองที่หูของผูอภิบาลตลอดเวลาแนๆ

ห

พระเจายงัทรงเยียวยา
รักษามนุษยทุกวันนี้

ตอนหนึง่
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ตดิตอกองบรรณาธกิารอดุมสารและอดุมศานต
E-mail : udomsarn@gmail.com
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คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

แบงปนความรักของพระเจา
ในทัณฑสถาน

คุณพอถิรลักษณ วิจิตรวงศ ผูจัดการแผนก
ฆราวาสของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปดเผย
ถึงการเขารวมงานในโครงการ “ประกาศขาวดี
นำคนดีสูสังคม” ใหกับผูตองราชทัณฑหญิงธัญบุรี
ปทุมธานีของวัดแมพระองคอปุถัมภ กรุงเทพกรฑีา
กบัผสูือ่ขาวของเราวา โครงการน้ีเปนโครงการหน่ึง
ทีว่ัดแมพระองคอุปถัมภ โดยคณุพอยอหน ตามาโย
เจาอาวาสและคณะกิจเมตตา  เปนผูริ เริ่มและ
ดำเนนิงานมาอยางตอเนือ่งตัง้แตป ค.ศ. 2009

โครงการนี้เกิดโดยไดรับแรงบันดาลใจจาก
พระวาจาของพระเจาทีว่า “เราอยใูนคุก ทานก็มาหา”
(มธ 25:36)  และ “ทานทำส่ิงใดตอพ่ีนองที่ต่ำตอย
ที่สุดของเราคนหน่ึง ทานก็ไดทำสิ่งนั้นตอเรา”
(มธ 25:40)

สำหรับกิจกรรมที่ทางกลุมไดดำเนินการคือ
การเขาไปใหการอบรมแกสมาชิกในทัณฑสถาน
ทกุวันอังคารท่ี 1 ของเดอืน ตัง้แตเวลา 09.00-11.00 น.

โดยแตละคร้ังทีมงานจะมีการประชุมวางแผนและ
แบงหนาที่กันเพ่ือการอบรม  ตัวอยางของหัวขอ
ในการอบรมแตละคร้ัง เชน ความสุภาพ ความรัก
ความเสียสละ  การมีน้ำใจดีตอผูอื่น  การใหอภัย
ความอดทน ฯลฯ ในการอบรมแตละคร้ังทีมงาน
จะจัดการเรียนรูโดยผานทางกิจกรรมตางๆ เชน การ
รองเพลง การประชุมกลุมยอย การแสดงละคร การ
จดบันทึก การสำรวจตนเอง การใหคำปรึกษาแนะนำ
สวนบุคคล ฯลฯ

โครงการน้ีรับผิดชอบโดย คุณพอยอหน ตามาโย

จิตตาธิการคณะกิจเมตตา คุณลักษณี วิจิตรวงศ
ประธานกลุมคณะกิจเมตตา คุณสมวงค อธิวิทวัส
ผปูระสานงาน รวมกบัทีมงานวทิยากรอกีจำนวนมาก
เชน  คุณวิชานันท  เสนางคนารถ  คุณปรีชา
ปตสิันต ฯลฯ

สำหรับผูที่สนใจปรารถนาจะรับใชพระเจา
สักอยางหน่ึงในชีวิต สามารถติดตอกับคุณพอ
ถิรลักษณ วิจิตรวงศ อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
คุณลักษณี วิจิตรวงศ โทร. 08-6253-5469
คณุสมวงค อธิวิทวัส โทร. 08-1611-2528


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)

⌦⌦       
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«—¥·¡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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(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)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“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≠¡“√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

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß°≈—∫§◊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

«—¥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.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡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 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

 “¡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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‡°√’¬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

�����¢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)

√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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“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√–≈Ÿ°ª√–§” ®.Õÿµ√¥‘µ∂å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß «—πæÿ∏∑’Ë  13  µÿ≈“§¡  2010 ‡«≈“ 15.00 π.

µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑,  «¥æ√–‡¡µµ“ ‡«≈“ 15.30 π.

Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“ ‡«≈“ 14.30 π.

·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ  ‚¥¬§ÿ≥°«’   Õ—ß»«“ππ∑å

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ ‡«≈“

18.00 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ‡«≈“ 19.00  π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°æß…å æß…å Ÿß‡π‘π ‡ªìπª√–∏“π

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

¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°Õ“ “ ¡—§√ «¥ “¬ª√–§” √à«¡

™ÿ¡πÿ¡æ√âÕ¡°—π „π«—π‡ “√å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2010 ‡«≈“

08.00-19.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ “∑√ °∑¡.

‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß

 —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¶¡≥±≈π§√ «√√§å

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“

Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 41-42 ª√–®”«—π∑’Ë 10-23 µÿ≈“§¡ 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√-

«‘‡™’¬√©“¬ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß‡®Á¥·Ààß Õß§Õπ

«—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ 2010 ¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬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 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)

����� ‘́ ‡µÕ√å§≥–‡¡µµ“∏√√¡·Ààßπ—°∫ÿ≠∫“√å‚∑‚≈‡¡Õ“

°“ªîµ“π’‚Õ ·≈–π—°∫ÿ≠«‘π‡™π´“ ‡®‚√´“ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ªØ‘≠“≥µπ

µ≈Õ¥™’æ¢Õß ‘́ ‡µÕ√åÕ“≈‘  ¥√ÿ≥’ ‡®√‘≠°ÿ≈ ·≈–

‘́ ‡µÕ√åÕ—≠‡®≈“ ¡“≈’ ‡®√‘≠°ÿ≈ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ ‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“

®.‡™’¬ß√“¬

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

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

ª√–®”ªï 2010 ·°à “¡‡≥√∑—Ë«ª√–‡∑» «—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√– ∫

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

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

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

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

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

™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) 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‡™‘≠‡¢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“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

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∫∂“¡ ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚°°√ÿß‡∑æœ

‚∑√. 0-2652-9021 ‚∑√ “√ 0-2652-7872

§◊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

¢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“«“ °√ÿß‡∑æœ 10120

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°§≈‘°

www.udomsarn.com

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ ‡ªìπª√–∏“π

✝  «—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß

®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

16.00 π.

✝  «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ·≈–

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π.

✝  «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.
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¢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

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’     (µàÕ®“°Àπâ“ 20)

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 ¡°√“§¡ §.». 2002 ≥ ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ °√ÿß‚√¡

À≈—ß®“°®∫°“√»÷°…“∑’Ë ∂“∫—πÕ∫√¡∑“ß°“√∑Ÿµ¢Õß —πµ– ”π—°

∑à“π‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë¥â“π°“√∑Ÿµµ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 1983

ºà“πª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∑Ÿµ„πª√–‡∑»∫Ÿ√ÿπ¥’ ‰∑¬ ‡≈∫“πÕπ

∫√“ ‘́≈ ·≈–∑”Àπâ“∑’Ë„π·ºπ°§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßª√–‡∑»

ª√–®” ”π—°‡≈¢“∏‘°“√¢Õß —πµ– ”π—° («“µ‘°—π) ∑à“π‰¥â√—∫

·µàßµ—Èß‡ªìπæ√–Õ—§√ —ß¶√“™·Ààß Paestum ·≈–æ√– ¡≥∑Ÿµ

ª√–®” “∏“√≥√—∞§Õß‚° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ §.». 2001

‰¥â√—∫°“√Õ¿‘‡…°‡ªìπæ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë  2 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 ¡°√“§¡ §.». 2002 ≥ ¡À“«‘À“√

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ °√ÿß‚√¡

∑à“π¡’§«“¡ “¡“√∂„π¥â“π¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π Õ—ß°ƒ… Ω√—Ëß‡» 

 ‡ªπ ·≈–‚ª√µÿ‡° 

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—π

ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ Õß§å∑’Ë 11  ◊∫µàÕ®“°æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

—́≈«“µÕ‡√ ‡ªππ—°§’‚Õ ÷́Ë ß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„Àâ‰ª¥”√ßµ”·Àπàß

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµª√–®”ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬µ—Èß·µà‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡

2010

( “∏“√≥√—∞§Õß‚°∑’Ëæ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈

¥”√ßµ”·Àπàß‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ‡ªìπ‡«≈“ 9 ªï ¡’ª√–™“°√ 7 ≈â“π§π

ª√–¡“≥ 3.5 ≈â“π§π‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ª√–°Õ∫¥â«¬ 41  —ß¶¡≥±≈

·≈– 6 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈ ¡’æ√– —ß¶√“™∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 75 Õß§å ......

Õ.™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬)

≈”¥—∫‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

1. æ√– ¡≥∑Ÿµ¬ÕÀåπ °Õ√å¥Õπ

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 1962

2. æ√– ¡≥∑ŸµÕ—π‡®‚≈ ‡ª‚¥√π’

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 ‡¡…“¬π §.». 1965

3. æ√– ¡≥∑Ÿµ¬—ß ¬“‚¥µå

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 1968

4. æ√– ¡≥∑Ÿµ‚¬«“ππ’ ‚¡‡√Áµµ’

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 °—π¬“¬π §.». 1971

5. æ√– ¡≥∑Ÿµ´‘≈«’‚Õ ≈Ÿ‚Õπ’

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ §.». 1978

6. æ√– ¡≥∑Ÿµ‡√π“‚µ √“ø“·Õ≈‡≈ ¡“√åµ‘‚π

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °—π¬“¬π §.». 1980

7. æ√– ¡≥∑ŸµÕ—≈·∫√å‚µ µ√’°“√’‚°

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 1987

8. æ√– ¡≥∑Ÿµ≈ÿ¬®’ ·∫√ ´“π

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 °√°Æ“§¡ §.». 1993

9. æ√– ¡≥∑ŸµÕ“‡¥√’¬‚π ·∫√åπ“√å¥‘π’

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ §.». 1999

10. æ√– ¡≥∑Ÿµ´—≈«“µÕ‡√ ‡ªππ—°§’‚Õ

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π §.». 2003

11. æ√– ¡≥∑Ÿµ‚®«“ππ’  ¥“π’‡Õ≈‚≈

‰¥â√—∫·µàßµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 °—π¬“¬π §.». 2010
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ตอนท่ี 2 อยมูนัคนเดียวซะใหเข็ดและคมุ

 
 

บันทึกแอฟริกา

ผมตื่นมาอีกทีนาจะเหลืออีกช่ัวโมงกวาๆ เครื่อง
กจ็ะลงแลว ผมเหน็คนไทยบาง นาจะมาเปนหมคูณะ
เหมือนมาดูงาน เจาเด็กนอยหลบัสนิท สวนผเูปนพอ
ก็ทำหนาท่ีทั้งดูแลลูกและดูแลแม มีขอสันนิษฐานวา
นาจะเปนคนเอเชยี คนเอเชียเขาบอกวาดูแลครอบครวั
ดีกวาพวกยุโรป อันนี้ผมวาจริงๆ ก็สรุปไมไดนะ
ดูครอบครัวนี้ก็รูสึกนารักไปอีกแบบ ชวงตื่นมาน่ี
ผมพบวาอากาศในเคร่ืองบนิเยน็ขึน้ จงึนำเสือ้แจก็เกต็
ที่เตรียมไวขึ้นมาสวม หลังจากน้ันก็ไมนอนดีกวา
อานหนงัสือและฟงเพลงพยายามหาเพลงของฝรัง่เศส
บนเครื่องบินฟง ผมวาทวงทำนองเพลงฝรั่งเศส
สวนใหญจะหวานนารักครับ มีเคร่ืองดนตรีนอยช้ิน
ภาษานารกั ฟงไมเบือ่เลย เพลินจนอาหารเชามาเสิรฟ
นั่นแสดงวาระยะทางท่ีแสนไกลสิบกวาชั่วโมงกำลัง
จะผานพนไปแลว ผมกำลังจะตองเผชญิชีวติเพยีงลำพัง
ทามกลางผูคนและสถานท่ีที่ไมคุนเคย หนทางอยูที่
ปากผมเชือ่เชนน้ัน มเีวลามากพอ แมวาจะดูตองหงอย
เหงา จอยกันตามเรื่อง แตเวลาเยอะน่ีแหละ ทำให
ไมตองกงัวลเร่ืองหลง ผมชอบใชคำวา มเีวลาใหหลง
อกีเยอะ

เคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินชารลส เดอ โกลล ยามเชา
เวลาไมนาเกิน 06.00 น. ดวงอาทิตยยังไมทันขึ้น
ผูคนท่ีนี่คงคึกคักตลอดเวลา ผมเขาหองน้ำลางหนา
ลางตา ดเูอกสารใหแนนอน 2E คอืเปาหมาย ผมเดิน
ไปตามทางแนะนำ กอนที่จะตองมานั่งรถไฟเพื่อให
แนใจ E33 คอืเปาหมายถดัไป ไมนานผมกพ็บทุกอยาง
ที่ทำใหชัดเจน ถือโอกาสเดินสำรวจหองน้ำหองทา
รานรวง สำหรับอาหารเชา อาหารเที่ยง จุดและเวลา
ที่ตองนั่งเคร่ืองตรงไหน พอชัดเจนจึงเปล่ียนโหมด
จากการใชกลองปกติบันทึกภาพบรรยากาศโดยรอบ
เปนโทรศัพทมือถือที่ถายเปนภาพเคล่ือนไหวได
บนัทึกภาพไวฝากผคูนทีไ่มไดมโีอกาสเดินทางแบบน้ี

ผมใชเวลาสำรวจจุดตางๆ พบวา สนามบินที่นี่
อำนวยความสะดวกไดหลากหลาย มีจุดสำหรับการใช
อินเทอรเน็ต มีปล๊ัก มีที่นั่งอยางสบาย เด็กๆ ก็มีจุด
เลนเกมส มรีานปลอดภาษี มีรานอเิล็กทรอนิกส หนังสือ
ซดี ีฯลฯ สิง่ทีน่าสนใจตามมาคือ ผมวาภาพรวมของทีน่ี่
สะอาดครับ

ผมพยายามจะใชอินเทอรเน็ตฟรี แตยังงงอยู มี
ปญหา 2 อยางคือ หน่ึงปลั๊กเสียบ และสองวิธีการ
ตอเน็ต ถางงอยูเมืองไทยสามารถโทรศัพทถามบ๊ัก
อยูเมืองนอกคุณมีคำตอบ 2 คำ คือ งงตอไป หรือ
หาวิธชีวยเหลอืตวัของคณุเอง ในท่ีสดุผมจึงตดัสนิใจซ้ือ
บริการช่ัวโมงเน็ตจากรานแถวน้ีแหละครับ ราคาตลก
ดคีรบั ชัว่โมงละ 4 ยโูรกวาๆ แตถาทัง้วนั 9 ยโูร ทำไม
ราคามันสติแตกขนาดน้ัน  ถาอยูนานๆ  ก็ใชแบบ
ทั้งวันคงจะเวิรคกวา สวนปลั๊กไมมีก็ตองซื้อปลั๊ก
ที่เชื่อมตอกันได การเตรียมตัวใหวาพรอมแคไหน
ผมวาหนางานก็ตองแกปญหาเฉพาะหนาใหไดอยดูี

ผมส่ังกาแฟลาเตรอนจากราน Espressamente (illy)
กาแฟรสชาติกลมกลอมดี ขนมปงไสช็อกโกแลต
สองช้ิน ขาดไมไดคือน้ำเปลา ปกติเวลาซ้ืออาหารจะ
ไมคอยดูราคานะครับ แบบวาอยากทานทานเลย ไมใช
อยากทานแลวมารูสึกทีหลังวาทานทำไมน่ี ราคาตอง
เทานั้นเทานี้ ผมวาราคาของความรูสึกที่เสียไป พาล
ไมอยากกินนี่ใหญกวา ไมใชวาเราร่ำรวย ไมรูคุณคา
ของเงิน ไมประหยัด การดำเนินชีวิตตางแดนมีเรื่อง
ตองเคลียรเยอะ เรื่องบางเร่ืองเคลียรไปเลยต้ังแตตน
จำเปนก็ใชไปเถอะ

ผมขาดหนังสือเหมือนขาดวิญญาณ ประโยคนี้คิด
แลวครับ อยากจะบอกแคไปไหนถามีรานหนังสือ
แลวไมไดแวะ คงอกแตก  ไหนๆ จะไปแอฟริกาแลว
ผมเลยไดซื้อหนังสือ The Africa Report นาจะเปน
หนังสือรายสองเดือน เห็นวาปกษนี้ลงระหวางเดือน
สงิหาคมกบักนัยายน 2010 สวนอกีเลมหน่ึงอานไมออก
เพราะเปนภาษาฝรั่งเศส แตตองซื้อครับ เลมน้ีชื่อ Les
dessous du Vatican หนงัสอืโจมตพีระสันตะปาปา และ
พระศาสนจักรตรงๆ กันเลย มีบางคนอาจจะบอกวา
อยาไปอานมัน อยาไปสนบัสนุน อยาไป ฯลฯ ผมก็คดิ
แบบน้ันแหละครับ ผมเพียงแคอยากรูวา การขาวก็ดี
นักเขียนก็ดี หรือพวกยุโรปก็ดี ที่สุดแลวเขามองเรา
อยางไร แนนอนในแผงหนังสือกวารอยหัวอาจมีเพียง
เลมเดียว แตรเูขารเูรารบกีค่รัง้กช็นะ ผมเช่ือวามหีลายคน
เกลียดเราท้ังๆ ที่ยังไมรูจัก แตพวกเราจะรักเขาครับ

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

เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)

เพราะไมตองรูจักก็รักได พระเยซูสอนและวางแบบ
ชวีติใหเราครับ หนงัเร่ืองดังท่ีเมืองไทย ชือ่ กวน มนึ โฮ
ใชเพลงน้ีเปนเพลงเอก ผมวาใชเลย “ยินดีที่ไมรูจัก”
มากกวา ยนิดสีำหรบัคนทีฉ่นัรจูกั และพรอมจะรกัเขา
บางทไีมใชคนไมรจูกัเทาน้ันนะครบั ตองรักศตัรแูละ
คนท่ีเกลียดชังดวย แตงเพลงใหมกันใหหนังเร่ืองนั้น
เอาไปใชดีกวา “ยินดีที่ไมชอบพวกเรา ทั้งๆ ที่บางที
ไมไดรจูกัเราจรงิๆ เลย”

บาย 2 แลว ทองเริ่มรองอีกครั้ง ผมสำรวจราน
ขายอาหาร มีหลากหลายแนว แลวแตความสนใจ
ไมมีกวยเต๋ียว ไกยาง สมตำ มีอาหารญี่ปุนนิดหนอย
มพีซิซาแหงๆ แชตเูยน็ไว ผมตดัสนิใจซ้ืออะไรยงัเรยีก
ไมถูกเลย มีแฮมไกนิดหนอย น้ำอัดลม นั่งทาน
อยางสบายใจ เวลาเหลือเฟอ พอใกล 16.00 น. ผม
ไปน่ังใกลๆ กับท่ีเคร่ืองจะออก E33 หลังจากเหลไว
ตั้งแตตน จะออกเดินทางจริงแลว มีคนบอกวาจะมี
ผมูารวมประชุมมาเท่ียวเดียวกบัเราอยแูลว ผมดไูมคอย
ออกวาใครเปนใคร

เคร่ืองออกตรงเวลา บรษิทัคารสิมาจับจองท่ีนัง่ให
นารักอีกแลว ที่เดิมครับ ที่นั่งขางหนา ยืดขาได
แตมันเปนที่นั่งสำหรับครอบครัวครับ  เด็กมา
ผหูญงิมา หวัหนาครอบครวัมา เสยีงรองมา  ผมรบัทราบ
ถึงความปรารถนาดี นั่งทับความปรารถนาดีไปเต็มๆ
สกัพกัพระก็จดัใหอยางเหมาะสมเชนเคย

แอรโฮสเตสชาวฝรัง่เศสสงย้ิมใหผมกอนจะบอกวา
“จะยายที่นั่งไหมคะ” โห ผมแทบลงไปกราบงามๆ
อยากโชวความเปนไทยซะตอนน้ันเลย แตอยาก
โชวแมนมากกวา ผมทำตามขอเสนออยางงายดาย
“ไดสิครับ” เธอใหผมเลือกระหวางท่ีที่มีจอทีวีอยู
ขางหนา แตติดหองน้ำ หรือขางหลัง ตรงไหนก็ไมรู
ผมจดๆ จองๆ แกลงทำเปนเลือก สรปุวาเลือกท่ีนัง่ทีม่ี
ทีวีขางหนา เพราะคิดวามันจะแกเบื่อได ออ ผมได
ดูภาพยนตรอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเรียกน้ำตาไดดวยครับ
ไวจะเลาใหฟง และในท่ีสุดผมก็ยายตัวเองมาน่ัง
ติดหองน้ำ และติดฝร่ังผิวขาวอาวุโสทานหน่ึง ผมวา
เขาตองไปประชุมส่ิงพิมพคาทอลิกดวยกนัแนๆ  เพราะ
อะไรรูไหมครับ ผมวาผมนักอานแลว มีหนังสือ
ติดท่ีเบาะมา 2 เลม คณุนามีเพียบกวาผมเหน็ประมาณ
5 เลม แถมมีโนตบุคอีกตางหาก  “Where are you
from?” ไมเลว ฝร่ังตาน้ำขาวสงมือมารับไมตรีและ
พดูวา...

บรรณาธิการบริหาร

ธงชาติประเทศบูรกินาฟาโซ
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