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น้ำทวมโคราชวิกฤติหนกั
รพ.เซนตเมร่ี ร.ร.อสัสัมชัญฯ บานเณรกลาง ไดรบัผลกระทบหนกั

จากเหตุการณน้ำทวมคร้ังใหญที่จังหวัดนคร-
ราชสมีา สงผลใหเมืองยาโมกลายเปนทะเล ถนน อาคาร
บานเรือน สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล
และโรงแรม จมอยใูตน้ำทีล่กึกวา 1-2 เมตร ประชาชน
เดือดรอนหนัก บานเรือนหลายพันหลังพังเสียหาย
ถนนสายหลักปดตาย สถานีรถไฟสายอีสานโคราช-
กรงุเทพฯ หยดุเดินรถ

ในสวนของคาทอลิก โรงพยาบาลเซนตเมร่ี กำแพง
ของโรงพยาบาลไดพังทลายลงมา น้ำทะลักเขาทวมถึง
ชัน้ท่ี 1 ของโรงพยาบาล รถยนตทัง้ของแพทย พยาบาล
และของผปูวย จำนวนกวา 100 คนั จมอยใูตน้ำ

คณุพอประยรู นามวงศ ประธานกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลเซนตเมร่ี กลาวถึงเหตุการณน้ำทวมคร้ังน้ี
วา “กำแพงของโรงพยาบาลพังลงมาเพราะน้ำมาแรง
และเยอะมาก กำแพงของโรงพยาบาลเซนตเมรี่
ไมสามารถก้ันแรงของน้ำได จึงพังทลายลงมา ทำให
ปริมาณน้ำไหลทะลักเขาทวมภายใน ตอนน้ีน้ำเขาทวม
ชั้น 1 ของโรงพยาบาล และถายังเพิ่มระดับตอเนื่อง
อาจจะทวมถึงช้ัน 2 รถยนตในโรงพยาบาลจมอยู
ใตน้ำ น้ำทวมมิดหลังคา นาจะประมาณ 100 คนัได”

“ชวงแรกๆ ผูปวยหลายรอยคน ตองติดคางอยู
ภายใน บรรดาหมอ พยาบาล และพวกเราตองชวยกัน
ยายผูปวยไปยังโรงพยาบาลอื่นท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง”
คุณพอประยูรกลาว

ในสวนของบานเณรกลางท่ีโคราช คุณพอสุเทพ
วนพงศทพิากร อธิการบานเณรพระวสิทุธิวงศ (บานเณร
กลาง) ไดแจงใหทราบวา ระดับน้ำท่ีบานเณรสูงถึง 2.50
เมตร เพราะบานเณรอยูระดับต่ำกวาโรงพยาบาล
เซนตเมร่ี และโรงเรยีนอัสสัมชัญ น้ำทวมช้ันหน่ึงท้ังหมด
ซึ่งเปนหองพัก หองทำงาน วัดนอย น้ำมาเร็วมาก
เนือ่งจากกำแพงกัน้น้ำพงัเชนเดียวกัน ทำใหเกบ็ขาวของ
ไมทนั สวนน้ำและไฟฟาถกูตัดท้ังหมด

คณุพอสเุทพกลาววา “เมือ่วานน้ี (17 ตลุาคม 2010 )
ชวงเวลาเยน็ น้ำท่ีปลอยมาจากเขือ่นมีระดับสูงข้ึนอยาง
รวดเร็ว เน่ืองจากบานเณรกลางและโรงพยาบาล
มีกำแพงกั้นน้ำสูงประมาณ 2 เมตร วิธีปองกันจึงได
นำกระสอบทรายวางกันแนวน้ำตามประตูทางเขาตางๆ

แถลงการณมสิซงัคาทอลกิเขตนครราชสีมา
เร่ืองการบรรเทาผปูระสบอทุกภัย

ตามท่ีเปนขาวระหวางวันท่ี 16, 17, 18 ตลุาคมน้ี ไดเกิดอุทกภัยในหลายเขตอำเภอของจงัหวัดนครราชสีมา
และทางราชการโดยผวูาราชการจังหวดัไดประกาศใหหลายอำเภอของจงัหวดัเปนเขตภัยพิบตัรินุแรงไปแลวน้ัน
สำหรับมาตรการชวยเหลือในฝายของพระศาสนจักรคาทอลิกเขตนครราชสีมา ไดตั้ง “ศูนยคาทอลิกบรรเทา
ความเดือดรอนผูประสบอุทกภัยนครราชสีมา” ขึ้นภายในโรงเรียนมารียวิทยา (website : www.diokorat.in.th
หรือ www.mrv.ac.th อีเมล marie_vithaya@yahoo.com) หมายเลขโทรศัพท 0-4425-2253 (อัตโนมัติ)
ผูประสานงานโดยตรงคือคุณพอสมชัย พงศศิริพัฒน เจาอาวาสอาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด
นครราชสมีา โดยมพีระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สริสิทุธิ ์เปนประธานศนูยฯ

ศูนยฯ ดังกลาวประกอบดวยพระสังฆราช พระสงฆ นักบวชและฆราวาส (คณะครู นักเรียน ผูปกครอง
นกัเรียน) มวีตัถุประสงคดงัน้ี

1. เพือ่ประสานงานกับหนวยงานราชการและเอกชนในการรบั-สงความชวยเหลอืไปยงัผปูระสบภัย
2. เพือ่รวบรวมปจจยัทกุชนดิ ชวยเหลอืผปูระสบภัย
3. เพือ่เปนศูนยรวมขาว กระจายขาวอยางเปนทางการของพระศาสนจักรทองถิน่ในสถานการณฉกุเฉนิเชนน้ี

มาตรการขัน้ตน (ดำเนินการไปแลว)
1. รับบริจาคเงินสดและปจจัยทุกอยางท่ีจำเปนตอการดำรงชีพเฉพาะหนา
2. เปดบัญชีธนาคารรบัเงินสดจากบคุคลท่ัวไปท่ีธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนมขุมนตรี อ.เมืองฯ จงัหวัด

นครราชสมีา ชือ่บญัช ี“กองทนุคาทอลกิสงเคราะหผปูระสบอทุกภยั, นครราชสมีา” ชือ่ภาษาองักฤษ “Catholic
Relief fund for the flood-afficted, Nakhon Ratchasima” (C.R.N) เลขท่ีบัญชี 580 - 5 - 30574 - 4

3. นำอาหารและน้ำเขาไปบรกิารเจาหนาทีแ่ละคนไขทีโ่รงพยาบาลเซนตเมรี ่นครราชสีมา และชมุชนใกลเคยีง
เร่ิมต้ังแตเชาวันจันทรที ่18 ตลุาคม เปนตนมา

4. จัดท่ีพักช่ัวคราวสำหรับผูเดือดรอนจากอุทกภัย โดยเฉพาะชาวบานท่ียากจนและอยูหางไกลจากความ
ชวยเหลอื โดยการประสานงานกับหนวยทหารสงรถบรรทกุไปรบัผเูดอืดรอนเหลาน้ี เพือ่เขาพักในอาคารเรียน
ของโรงเรยีนมารียวทิยา นครราชสมีา ประมาณ 200 ครอบครัว หรอืประมาณ 1,000 คน โดยโรงเรยีนบรกิาร
อาหารและที่พักฟรีไปจนสถานการณคลี่คลายลง

5. ประสานงานกับหนวยทหารและเทศบาลนครฯ เพือ่จดัรถน้ำมาบรกิารแกผเูดอืดรอนท่ีพกัอยใูนโรงเรียน
(เน่ืองจากน้ำทวมแหลงผลิตน้ำประปา)

6. จดัคณะครู นกัเรยีน สมาชกิสมาคมวนิเซนเดอปอล คณะคาริตสัระดบัวัด เพ่ือดูแลและบรกิารผเูดือดรอน
ที่เขาพำนักอยางทั่วถึง

7. จัดบริการดูแลสุขภาพอนามัยของผูเดือดรอน โดยแจกยาสามัญฟรีและประสานงานแพทย พยาบาล
มาตรวจสุขภาพให

8. จดัใหหนวยงานศูนยศาสนธรรมฯ และศูนยสงัคมพัฒนาฯ มานำสนัทนาการเพือ่ผอนคลายความเครียดและ
แนะนำอาชีพเสริมในยามวาง
มาตรการข้ันที่สอง (หลังน้ำลด)

1. จดัหาอาหารแหง เสือ้ผา ตามความจำเปนมอบใหกอนสงกลบัสภูมูลิำเนาเดมิ
2. จดัรถรับสงใหโดยประสานงานกับหนวยทหาร

มาตรการเยยีวยา
1. มอบใหหนวยงานฝายสังคม โดยศูนยสังคมพัฒนาฯ แนะนำอาชีพ แจกพันธุพืช ตั้งกลุมออมทรัพย

รวมกลมุเสริมอาชีพตางๆ แกกลมุคนท่ีสนใจ
2. จดัใหมกีารเย่ียมเยียนเปนคร้ังคราว โดยคณะวินเซนเดอปอล และศูนยสงัคมพัฒนาฯ

วนัจนัทรที ่18 ตลุาคม ค.ศ. 2010
คุณพอสมชัย พงศศริพิัฒน

เจาอาวาสอาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด,
รองประธานศูนยคาทอลิกบรรเทาความเดือดรอนผูประสบอุทกภัย นครราชสีมา(อานตอหนา 10)
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รวมเดนิทางดวย
สมาชิกครอบครัวซาเลเซียนเรียนรูวัฒนธรรม

อารยธรรมพ้ืนถิน่ของประเทศทัง้สอง  ดวยการแสวงบุญ
ไปยังวัดและอารามคริสตศาสนานิกายออรโธดอกซ
สถานท่ีซึ่งนอกจากจะใหความรูดานพระคัมภีรผาน
ภาพวาดเฟรสโก (fresco)  บนฝาผนังท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร  อันเปนศิลปะการวาดภาพขณะปูน
ยงัเปยกเพ่ือใหดูดซึมสีไดมากและติดทนนาน   เน้ือหา
ของภาพยังบอกเลาเรื่องราวดานการเมืองของยุคสมัย
ทัง้น้ีเพ่ือใหผทูีไ่มรหูนังสือสามารถเรียนรขูอคำสอนของ
ศาสนาและความเปนไปทางการเมือง ผานการเลาเรื่อง
ดวยภาพ  เชน อารามเนอมัต ซึง่เกาแกและสำคัญท่ีสดุ
ในแควนมอลดาเวียและเปนตนแบบอารามนักพรต
กอนขามเทือกเขาคารเปเทียนไปชมโบสถปอมปราการ
(Fortress Church) ที่องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลก

กลุมแสวงบุญ อำลาโรมาเนียดวยการเย่ียมชม
บูคาเรสต เมืองหลวงที่มีธรรมชาติสวยงามลอมรอบ
ดวยเทอืกเขาและทะเลสาบ  ชมสำนกัพระอัยกาดาเนียล
สังฆบิดรซ่ึงเปนผูนำดานจิตวิญญาณของคริสตชน
นิกายออรโธดอกซในโรมาเนียครบ 3 ป วันท่ี 30
กนัยายน ปนี ้ตอจากพระอยักาเทออคทิสต ซึง่มรณภาพ
อายุ 92 ป ผูสรางประวัติศาสตรหนาสำคัญระหวาง
พระศาสนจกัรออรโธดอกซ และพระศาสนจกัรคาทอลิก
ทีไ่ดแยกกนัอยางเปนทางการ ใน ค.ศ. 1054 (The Great
Schism) เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เส ด็จ เ ยือนโรมา เ นียตามคำ เ ชิญของพระอั ยกา
เทออคทิสต ใน ค.ศ. 1999  และทัง้สองพระองคไดหารือ
เพ่ือความปรองดองระหวางศาสนา

ในหนังสือ Travelling with God  พระอัยกาดาเนียล
ไดใหขอคิดเก่ียวกับการแสวงบุญไปยังสถานท่ีที่กลาว
ไวในพระคัมภีร  หลมุฝงศพมรณสักขี  พระธาตุนกับุญ
และภาพไอคอนตางๆ  โดยยกขอพระคัมภีร ที่อัครทูต
สวรรค 3 องคปรากฏตนแกอบัราฮมั  (ปฐก 18:1-3)  และ
การเดินทางไปยังหมบูานเอมมาอูส (ลก 24:30)

กลมุแสวงบุญเดนิทางเขาบลัแกเรยีทีร่เูซ  (Rousse)
เมืองทาบริเวณชายแดนระหวางโรมาเนียและบัลแกเรีย
ทาเทียบเรือพริสตา ซึ่งแปลวา “เมืองทา…เรือ 60 ลำ”
(Port of Sixty Ships) เพราะเปนศูนยกลางการคาท่ีสำคญั
ไดรวมมิสซาท่ีวดันักบุญเปาโลแหงไมกางเขน (St. Paul
of the Cross) อภิเษกวันท่ี 12 ตลุาคม ค.ศ. 1890  กอน
จะแสวงบุญไปตามอารามและวัดนิกายออรโธดอกซ
ทีส่ำคญัๆ  หลายแหง

ทีพ่อฟดีฟเมืองเกาแกทีส่ดุแหงหน่ึงในประวัตศิาสตร
ของทวีปยุโรป  เปนเมอืงใหญอนัดับสองและศูนยกลาง
อุตสาหกรรมที่สำคัญของบัลแกเรียรองจากโซเฟย
เมอืงหลวง   ผแูสวงบุญรวมมิสซา ณ อาสนวิหารนักบญุ
ลดุวคิ (Ludwick) หรอืนกับญุหลยุส  ซึง่เปนทีฝ่งพระศพ
ของพระราชนิเีอลซิาเบ็ธแหงบลัแกเรีย   เย่ียมชมอาราม
บคัโคโว ซึง่สำคัญเปนอนัดบัสองของประเทศ    อาราม
รีลา ศูนยกลางวัฒนธรรมและศาสนาท่ีสำคัญ  และ
หมูบานโกปริฟชติซา  ที่รักษาวัฒนธรรมชาติพันธุที่ดี
ที่สุดในบัลแกเรีย  กอนเดินทางไปยังกรุงโซเฟย
เมืองหลวงของประเทศ

อาสนวิหารอเล็กซานเดอร เนฟกี้  ซึ่งปจจุบันมี
พระอัยกาแม็กซิม เปนผูนำจิตวิญญาณคริสตชนออร-
โธดอกซในบัลแกเรีย   อาสนวหิารหลังนีส้รางอุทศิแก
นักบุญอเล็กซานเดอร  เนฟสกี  วีรบุรุษและมรณสักขี
ทีย่ิง่ใหญชาวรสัเซยี เปนครสิตชนออรโธดอกซทีศ่รทัธา
ผมูบีทบาทสำคัญในการทำสงครามอิสรภาพ ค.ศ. 1877-
1878  พระศาสนจกัรออรโธดอกซระลึกถงึทานในวนัที่
30 สงิหาคม

ที่กรุงโซเฟย คณะไดรวมมิสซาท่ีอาสนวิหาร
นกับุญโยเซฟซ่ึงมีรปูปนบญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ที ่23 เดนเปนสงาทางขวามือของวดั  เปนของขวัญ
จากกรุงโรมโอกาสอภเิษกวัดหลงัน้ี  เพือ่ระลึกถึงการท่ี
มงซนิญอรอนัเยโล รอนคาลล ีหรือสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที ่23 ในเวลาตอมา  ไดรบัมอบหมาย จากสมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที่ 11 ใหดำรงตำแหนงเอกอัคร-
สมณทตูวาติกนัประจำบัลแกเรยีในชวงเวลาท่ีเหตกุารณ
บานเมืองวิกฤติ  ชาวมุสลิมขัดแยงกับคริสตชน

ออรโธดอกซ  คาทอลิกจารีตกรีกขัดแยงกับคาทอลิก
จารีตละติน และพระคุณเจาดำรงตำแหนงนาน 10 ป
(22 มนีาคม ค.ศ. 1925 – 4 มกราคม ค.ศ. 1935)

ผูแสวงบุญสิ้นสุดการเดินทางดวยการแสวงบุญ
ไปยัง วัดพระแมมารีย...ราชินีแหงสันติภาพ (Maria
Regina Della Pace) พระรูปที่พระแมทรงถือนกพิราบ
และก่ิงมะกอกอนัเปนเคร่ืองหมายแหงสนัตภิาพ ไดรวม
มิสซาบูชาขอบพระคุณในวัดท่ียังคงรักษาพิธีกรรม
ตามจารีตตะวันออกอยู  รูปแบบของวัดคลายกับ
วัดออรโธดอกซ คือ พระแทนจะอยูสวนในสุดและมี
ประตูคลายมานบังตาบริเวณกลางพระแทน  พระสงฆ
ผถูวายมิสซาจะประกอบพิธบีนพระแทนโดยหันหลงัให
สตับุรษุ

นายอิสเครน อีวานอฟ (Iskren Ivanov) มัคคุเทศก
ทองถิ่น กลาววา “คริสตชนออรโธดอกซสวนใหญ
ปฏิบัติศาสนกิจสม่ำเสมอ  ทุกวันอาทิตยจะมีพิธีกรรม
ตลอดทัง้วัน สามารถมารวมพิธไีด และใชเวลาประมาณ
2 ชั่วโมง  สวนในวันปสกา พิธีกรรมจะมีตอเน่ือง
ตลอด 3 วนั 3 คนื”

*(โรมาเนียเปนประเทศที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต ทิศใตติดกับประเทศบัลแกเรีย
ประเทศท้ังสองเคยปกครองดวยระบอบคอมมิวนิสต
กอนจะไดรับเอกราช ค.ศ. 1878  ประชากรสวนใหญ
นับถือคริสตศาสนานิกายออรโธดอกซ)

*(โรมาเนีย มีเมืองหลวงคือ บูคาเรสต  ประชากร
22.3  ลานคน นับถือศาสนาคริสตนิกายออรโธดอกซ
87%  คาทอลกิ  5%  โปรเตสแตนท 4%  กรีกออรโธ-
ดอกซ 1%  กรกีคาทอลกิ (ยนูเีอต)  1%  และศาสนาอ่ืนๆ
2%  ใชสกุลเงินเลย – ประมาณ 10 บาท  และภาษา
โรมาเนียเปนภาษาราชการ)

*(สาธารณรัฐบัลแกเรีย  มีเมืองหลวงคือ โซเฟย
ประชากร 7.9 ลานคน นับถือศาสนาคริสตนิกายออร-
โธดอกซ 83%  ศาสนาอิสลาม  12%  ศาสนาคาทอลิก
1%  และศาสนาอ่ืนๆ อกี 4%  ใชสกุลเงินแลฟ – ประมาณ
20 บาท  และภาษาบลัแกเรยีเปนภาษาราชการ)

คณุวณีา โกวทิวานิชย รายงาน

เมื่อวันเสารที่ 11 กันยายน 2010 โดยมีเยาวชน
รวมงานกวา 400 คน กิจกรรมแบงเปน 2 ภาค คือ
ภาคแรกจัดทีศ่นูยสงัฆมณฑลเชยีงใหมเปนกจิกรรม
อบรมในหัวขอ “เยาวชนกับส่ือยุคดิจิทัล” นำโดย
คุณพอณรงคชัย หมั่นศึกษา และศิลปนรับเชิญ
ชาวปกาเกอะญอ ชิ สุวิชาน ที่มาพรอมกับเตหนา
คูใจ (เครื่องดนตรีพื้นบานปกาเกอะญอ) จากนั้น
ชวงค่ำ เยาวชนเคลื่อนพลไปที่โรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย เพ่ือรวมกิจกรรมในภาคที่สอง เยาวชนได
สนุกสนานและรวมกันทำทาทางประกอบเพลง
“เพื่อนแทผูแพรธรรม” ซึ่งเปนเพลงประจำงานโดย
มีทีมแดนเซอรเปนนักศึกษาของศูนยคำสอนและ
เยาวชนของวัดนักบุญยอแซฟ กรรมกร แมริม เปน
ผนูำ ตามดวยกิจกรรมการอบรมหัวขอ “จดุเปล่ียน”
โดยคุณพอเอกสิทธ์ิ  ทัฬหะกุลธร จิตตาภิบาล
เยาวชนฯ พรอมกับแขกรับเชิญอีก 4 ทานท่ีมา

ชุมนุมเยาวชนเขตเชียงใหม (ตอจากหนา 20) แ บ ง ป น
ประสบการณ
ดีๆ  ถึงจุด
เปลี่ ยนใน
ชีวิตของตน
โดยมีพระ-
ว า จ า เ ป น
แ ร ง ขั บ
เค ล่ื อนใน
ชีวิต  สราง
ค ว า ม
ประทับใจ
ใ ห กั บ
เ ย า ว ช น
ทกุคนท่ีมารวมงาน  การชมุนุมเยาวชนสิน้สุดลงดวยการ
ภาวนาเทเซ ซึ่งในปนี้แผนกเยาวชนทุมทุนเนรมิต
ประดับฉากตางๆ อยางชวนศรัทธา เพือ่สรางบรรยากาศ

ใหเยาวชนสมัผสัถงึความรกัของพระเปนเจา

คณุพอเอกสทิธิ์ ทฬัหะกุลธร รายงาน

แสวงบุญสักการสถาน (ตอจากหนา 20)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2010 หนา 17

ขายบาน 2 ชัน้ พรอมท่ีดนิ
เน้ือท่ี 1 ไร 1 งาน พืน้บานไมมะคา ฝาไมประดู

ราคา 6 ลานบาท อยทูี่ ต.โพธิส์ามตน
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรอียุธยา

สนใจตดิตอ :  คณุพจนวรรณ  0-3570-1117,
08-2686-2945

โดยมกีำหนดการ  ดงัน้ี
วันกอนวันฉลอง
วันศุกรที่   10  ธันวาคม  2010

19.00 น. -  พธิีแหแมพระ  (จากปาศักด์ิสทิธ์ิ  ไปสสูกัการสถานฯ)
19.30 น. -  พธิมีสิซาเตรยีมจติใจ

วันฉลอง
วันเสารที่ 11  ธันวาคม  2010

09.45 น. -  พธิปีลอยลกูโปง
10.00 น. -  พธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุฉลองบญุราศีทัง้เจด็แหงสองคอน

-  แหพระธาตบุญุราศี  ไปทีล่านมรณสกัขี (ปาศักด์ิสทิธ์ิ)
-  พธิเีคารพพระธาตฯุ ทีล่านมรณสกัขี (ปาศักด์ิสทิธ์ิ)

                            ขอพระเจาอวยพระพรพีน่องทกุทาน

ติดตอสอบถาม :

อคัรสงัฆมณฑลทาแร - หนองแสง มคีวามยนิดีขอเชญิรวมฉลอง

บุญราศีทั้งเจ็ดแหงสองคอน
ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี  สองคอน

ต.ปงขาม  อ.หวานใหญ  จ.มุกดาหาร

คณุพอสมรชัย  กระแสสงิห เจาอาวาส 08-4959-2478
คณุพอโกวทิย  จนัทรงัษ ี คณุพอปลดั 08-9229-7791
ซสิเตอรประจำวดัสองคอน 08-1183-5064 หรอื 08-9221-
7818 โทร. 0-4264-3522-3 โทรสาร 0-4264-3524
E-mail : watsongkhon@hotmil.com

เพ่ือรวมฉลองอุดมศานต 90 ป
อุดมสารจึงขอนำเสนอ 8 ปก 8 เร่ืองราว

แหงประวัติศาสตรของพระศาสนจักรคาทอลิก
กบัหนังสือพมิพอุดมสาร จดัแบงตามยุคตางๆ

โดยเร่ิมต้ังแตฉบับท่ี 40-48 และฉบับท่ี 49 จะมีการรวม
ภาพปกทัง้แปดอกีครัง้ประกอบบทความอธบิาย

อยางสมบูรณ ตดิตามและรวมชืน่ชมกับความสวยงาม
ของสสีนัและจดุตัง้ตนจนถึงปจจุบนั
ความเปนมาแหงเรื่องราวของเรา

(ภาพจากหนังสือ Christianity  สำนักพิมพ Millennium House)
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา ตอ 1813  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละ

สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบุร ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
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ชีวิตใหม
  ⌦  

เมื่อพระคารดินัลคารโล มารตินี เปนพระอัครสังฆราชแหงมิลาน ทาน
จัดการเขาเงียบสำหรับเยาวชน ซึ่งเปนท่ีรูจักกันโดยทั่วไป หน่ึงในจำนวน
บทเทศนของทานมาจากพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันนี้ ซึ่งเปนเรื่อง
เก่ียวกับพระเยซูเจาทรงบันดาลใหบุตรชายของหญิงหมายคนหนึ่งกลับคืนชีพ
ทานอธิบายถึงปฏิกิริยาของพระเยซูเจาวา “ทรงสงสาร” ทานกลาววาตนฉบับ
ในภาษากรีกมีความหมายลึกซ้ึงกวาน้ีมาก ในภาษาน้ันใชคำท่ีมีความหมายวา
พระองค“ทรงมีความรสูกึท่ีลกึซ้ึง” ประโยคน้ีสามารถแสดงออกซึง่ความรกัและ
พระเมตตาสงสารอันลึกซึ้ง ที่พระเจาทรงมีตอประชากรของพระองค
โดยเฉพาะผูที่เสียใจและมีความทุกขทรมาน

พระคารดินลัมารติน ีใหขอสังเกตเกี่ยวกับพระดำรัส 3 ตอนที่พระเยซูเจา
ตรัสกับหนุมที่เสียชีวิต คำวา “เจาหนุมเอย” พระองคตรัสเรียกเขาเหมือนกับ
เดก็ๆ รนุราวคราวเดียวกนัอกีหลายคน ซึง่เปนสวนหน่ึงของชุมชน แลวพระองค
ตรัสกับเขาโดยตรงวา “เราบอกเจาวา” ซึ่งแสดงใหเห็นวาสำหรับพระเจาน้ัน
เราทุกคนมีความสำคัญมาก เรามีบคุลิกลักษณะท่ีเปนของตวัเราเอง “จงลุกขึน้
เถิด” ซึ่งในพันธสัญญาใหมไดใชเกี่ยวกับการกลับคืนชีพ อันเปนพระพร
อันพิเศษสุด “จงมีชีวิต นี่คือชีวิตใหมสำหรับเจา” พระคารดินัลถามผูที่กำลัง
ฟงทาน ใหวาดภาพในใจวา หนมุผนูัน้อาจกลาวออกมา เมือ่เขาเหน็พระเยซเูจา
และสำนึกถึงส่ิงท่ีพระองคทรงกระทำใหแกเขา เขาคงจะกลาว “ขอบพระคุณ
พระเจาขา” พระคารดินัลกลาววา มันเปนการชวยใหทานรำลึกถึงการไปเยี่ยม
หนุมที่ตองนอนอยูบนเตียง เพราะขาของเขาพิการ เดินไมไดมาประมาณ 20
กวาป แตหนมุคนน้ันกลาวออกมาไดวา “ผมขอบพระคณุพระเจา ขอบพระคณุ
พระองคสำหรับทุกสิ่งทุกอยางท่ีพระองคทรงประทานใหแกผม  ผม
ขอบพระคุณพระองค เหตุวาพระองคทรงเปนทกุสิง่ทกุอยางสำหรบัผม”

บทอานตางๆ ในชวงท่ีเราระลึกถึงบรรดาผูที่ลวงลับไปแลว เปนบทอาน
ที่ชวยใหเราฝากความหวังไวกับพระอานุภาพของพระเจา ที่ทรงสามารถชวย
ใหเราไดกลับคืนชีพจากความตาย ชวีติใหมนีไ้ดรบัการบรรยายวาเปรยีบเสมือน
การกินเลี้ยง ณ ที่นั้นน้ำตาถูกเช็ดไปจนหมดส้ินแลว และบรรดาผูที่ลวงลับ
ไปแลวจะไดรับความช่ืนชมยนิดี “ขอบพระคณุ พระเจาขา”

ขาแตพระเจา ลกูขอขอบพระคณุพระองค สำหรบั
พระพรแหงชีวติในโลกน้ี ซึง่เปนความหวังวาจะไดรบั

ชวีติใหมในโลกหนา พระเจาขา ลกูขอสรรเสริญพระองค
ทีท่รงพระเมตตาตอทกุคน ทีต่องทนทุกขทรมานและ
ขอบพระคณุพระสัญญาวา ความทุกขทรมานทัง้หลาย

จะส้ินสุดลงและลกูจะไดรบัความช่ืนชมยินดตีลอดนิรนัดร
อาแมน

เบ้ืองหลังความสำเร็จ
ทุกคนที่อยูหนาเหมืองและอยูหนาจอโทรทัศน
ตางลนุอยางใจจดใจจอเมือ่หวัของแคปซูลฟนกิซโผล

ขึ้นจากทอ
หนึง่ในสามสิบสามชีวติคนงานเหมืองแรขึน้มาสผูวิโลก

เปนคนแรก
หลังจากทีต่องถูกตัดขาดลึกลงไปในเหมืองกวาหกรอยเมตร
ติดอยูหกสิบเกาวันในความมืดในเน้ือท่ีคับแคบอาหารน้ำจำกัด
สบิเจ็ดวนัแรกทุกคนทำใจไดแตปลอบโยนใหกำลงัใจกันเผชญิหนาความตาย
กระท่ังภายนอกเริ่มติดตอลงไปการสื่อสารก็เริ่มขึ้นพรอมกับความหวัง

ริบหร่ี
ตามดวยมาตรการกูชีพดำเนินไปท้ังวันท้ังคืนอยางรีบเรง
เวลาแตละนาทีชางมีคาเม่ือเก่ียวเน่ืองกับความเปนความตายมนษุย
กระทั่งบรรลุเปาหมายเม่ือคนงานเหมืองแรคนแรกกลับขึ้นมา
สมัผัสอากาศสดชืน่ผวาเขาสอูอมกอดผคูนเริงรายินดีเปนสุข
แลวนั้นคนงานเหมืองท่ีเหลือถูกลำเลียงขึ้นมาทีละคน
แตละคร้ังเสยีงรองตะโกนเสียงปรบมอืเสยีงแตรรถเสียงระฆงัดังสนัน่กึกกอง
บอกใหรูวาแตละชีวิตคนชางล้ำคาเหลือจะบรรยาย
นักส่ือขาวจากทั่วโลกกวาพันชีวิตเกาะติดสถานการณรายงานตอเนื่อง
ยกยองความมานะพากเพียรของทุกคนมีสวนชวยชวีติแตละชวีติใหรอดขึน้มา
ชืน่ชมสรรเสรญิเทคโนโลยอีนัชาญฉลาดรวมท้ังเครือ่งมืออปุกรณแตละอยาง
กระทัง่สามารถพลิกความส้ินหวงัใหเปนความหวงัเปนความจรงิไดในท่ีสดุ...

ทวาใครก็ตามท่ีติดเหตุการณนี้มาต้ังแตแรกยอมรูดีวา
นอกเหนอืความพยายามของผชูำนาญการแขนงตางๆ ในการชวยชีวติครัง้น้ี
ยังมีอีกหลายบุคคลที่สงพลังใจใหคนงานเหมืองกอนที่ติดตอกันไดดวยซ้ำ
พระสนัตะปาปาทรงขอรองใหทกุคนรวมกนัสวดภาวนาให
พรอมกนัน้ันก็ทรงสงสายประคำไปใหแตละครอบครวัเพือ่ผนกึพลงัสวด
และทันทีทีส่ามารถสงอาหารส่ิงของเคร่ืองใชลงไปได
แตละครอบครัวก็ฝากสายประคำน้ีลงไปใหแตละคนถึงในเหมือง
เชนน้ีในขณะท่ีวศิวกรผชูำนาญการคนคิดหาทางชวยสุดความสามารถ
พลังภาวนาลงไปถงึคนงานเหมืองปลกุความเชือ่ใหความหวังกอนแลว
ความหวังที่มาจากความม่ันใจวาพวกเขาไมอยูตามลำพัง
เทคโนโลยีเชี่ยวชาญแคไหนก็ใหไดแคสำเร็จก็รอดลมเหลวก็ตาย
แตพลงัภาวนาใหไดมากกวาน้ันเปนไหนๆ
ชวยสำเรจ็ก็ชืน่ชมยนิดีในคุณคาชีวติสำนึกในพระเมตตา
ชวยไมสำเร็จก็ยงัเห็นคุณคาชีวติท่ีไมจบส้ินเพราะความตายเช่ือม่ันพระเมตตา
จากชวีติในสังขารอนจิจงัไปสชูวีติทีเ่ตม็เปยมสมบูรณเสมอไป...

ในขณะที่อุปกรณเคร่ืองจักรถูกลำเลียงเขาในพื้นท่ีกูชีวิต
คนเปนพันท้ังญาติมิตรท้ังคนรูเร่ืองราวพากันมาปกหลักอยูรอบนอก
กระทั่งกลายเปนหมูบานนอยๆ ที่ตั้งอยูบนฐานแหงคำภาวนา ความหวัง

ความเชื่อ
แตละอาทิตยมพีิธมีสิซาทุกคนเขารวมเปนจิตหน่ึงใจเดียวกัน
แตละวันมีผูคนไปมาแวะเวียนใหกำลังใจญาติคนงานเหมืองแร
รวมสวดรวมรับรคูวามรสูกึรวมชะตากรรมเหมือนคนในครอบครัว
พลงัจติพลงัใจถกูสงลงไปในเหมืองไมขาดสายใหรสูกึอบอนุในความเช่ือ
ทัง้แตละคนท่ีรอดขึน้มาทัง้ส่ือตางๆ ตางอดไมไดทีจ่ะยืนยัน
“ทีจ่รงิแลวในเหมอืงมีพวกเรา 34 คน
เพราะพระเจาไมทรงปลอยเราใหอยตูามลำพงัในท่ีนัน้” (Time.com)
เปนคำพูดเรียบงายแตลึกซ้ึงดวยเทววิทยา
“เขากอดและจูบทกุคน... แลวพดูถงึความทุกขทรมานท่ีประสบ
พรอมกับยืนยันวา ‘ผมพบพระ พบปศาจ แตพระเจาชนะ’” (WNBC)
“ทกุอยางจบลงเหมือนพระพรพระเจา” (Fox News Channel)
“ศาสนามีบทบาทสำคัญมากในความหวังท่ีหลุดพนจากท่ีนัน่” (Fox News

Business)
“พวกเขาไดรับการสัมผัสจากพระเจา” (Fox News Business)
“เปนความเช่ือในพระเจา ความเช่ือในศาสนาและความงดงามของประเทศ
ทีค่้ำจุนพวกเขาตลอด จนกระท่ังพวกเขากลับข้ึนมา” (CNN)
“เขากอดภรรยาแลวคุกเขาลงบนพ้ืนและสวด” (New York Times)
แตละคำพูดแตละรายงานยืนยันที่มาของความสำเร็จครั้งนี้...อยางชัดเจน
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วันท่ี 25 กันยายน 2010 ไดมีพิธีแตงต้ังบุญราศี
เคยีรา บาดาโน หรอืทีห่ลายคนรจูกัในนาม เคียรา ลูเช
เยาวชนของคณะโฟโคลาเร พธิจีดัขึน้ ณ สกัการสถาน
“มารดาแหงความรักอันศักดิ์สิทธิ์” ณ กรุงโรม มีผู
เขารวมกวา 25,000 คน จาก 57 ประเทศท่ัวโลก ได
รวมงานในคร้ังนี ้ประธานในพิธคีอื พระคณุเจาอันเจโล
อามาโต สมณกระทรวงเพ่ือแตงตัง้นกับญุ

เคียรา ลเูช บาดาโน เกิดท่ีเมืองซสัเซลโล ตอนเหนอื
ของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ 1971 เธอ
ไดรับการอบรมใหรักพระเยซูเจา และยกถวายทุกสิ่ง
ที่ เธอกระทำแดพระเปนเจาต้ังแตยังเล็ก เธอใฝฝน
อยากจะเปนแพทยหญงิและไปทีแ่อฟรกิา ตัง้แตเลก็แลว
เธอเก็บเงินชวยเหลือ “เด็กกำพรา” ที่แอฟริกา

เธอเปนคนสวย ฉลาด จิตใจเขมแข็ง มีชีวิตชีวา
เปนนักกีฬาและมีเพ่ือนมากมาย

เม่ือเธอรูจักกับจิตตารมณความเปนหน่ึงเดียวของ
คณะโฟโคลาเร เธอไดเจริญชีวิตจิตตารมณ “ความรัก
ของพระเปนเจา” การไปรวมพธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ
ทุกวันและยกถวายแดแมพระชวยเธอใหตอบรับ
น้ำพระทัยของพระเจาเสมอ และมองเห็นพระเยซูเจา
ในเพ่ือนพีน่อง

เมื่ออายุ 17  ปเธอเร่ิมปวย และน่ันเปนจุดเริ่มตน
ของการเดินทางแหงความเจ็บปวยบนเขากัลวารีโอ
ของเธอ เคียรา ลเูช บาดาโน ยอมรับน้ำพระทัยพระเจา
และเธอไมไดสูญเสียสันติในใจหรือขาดรอยย้ิมจาก

โดย เงาเทียน

สวัสดีคะนองๆ เยาวชนท่ีรัก ชวงน้ีทางแผนก
เยาวชนคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
รวมกับแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำลัง
รวมกันจัดคายผูนำเยาวชนระดับชาติ คร้ังท่ี 27 ที่
บานสวนยอแซฟ สามพราน ถือวาเปนโอกาสที่ดีของ
นองๆ ที่จะไดรวมกันทำกิจกรรม และมีประสบการณ
ตางๆ ในการคนหาคำตอบ จากคำถามท่ีวา “พระ-
อาจารยผูทรงความดี ขาพเจาตองทำอะไรเพื่อจะได
ชีวิตนิรันดร” (มก 10:17) ขอคำภาวนาสำหรับนองๆ
เยาวชนทุกคน ทีมผูจัดงานและผูมีสวนชวยใหการ
จัดคายน้ีดำเนินไปดวยดี  เ พ่ือทุกคนจะไดพบกับ
ประสบการณที่ทำใหแตละคนไดคนพบคำตอบวา
จะตองทำอะไร เพือ่จะไดชวีตินิรนัดร

อยางไรก็ตามกอนที่เราจะกาวไปสูชีวิตนิรันดร
เรากไ็มลมืวาชวีติทีเ่ราไดรบัในแตละวนั กเ็ปนของขวัญ
ที่พระเจาประทานให...เราจะใหของขวัญช้ินนี้ตอไป
กับคนอ่ืนไดอยางไร

ของขวัญอันล้ำคาเหลาน้ี ไมตองรอมอบใหกัน
ในชวงเทศกาล เราสามารถมอบใหผอูืน่ไดตลอดป และ

เคียรา ลเูช บาดาโน (Chiara Luce Badano)

บญุราศี วรีสตรีของเยาวชน
ใบหนาเลย เธอกลาวซ้ำเสมอวา “ถาพระองคตองการ
ลูกก็ตองการดวย” จากนั้นเปนตนมาชีวิตของเธอ
เปนการยกถวายตัวเธอเอง “ลูกขอมอบตัวของลูกแด
พระองค พระเจาขา” ผูคนที่ไปเย่ียมเธอไดรับความรัก
พละกำลงั ความหวงั เธอเปนแสงสวางแกผอูืน่

เมื่อเธอไมสามารถเดินไดอีกแลว เธอกลาววา “ถา
คณุถามฉันวา ฉนัอยากจะเดินไดอกีไหม ฉนัจะตอบวา
ไม เพราะในสถานการณนี้ฉันไดอยูใกลพระเยซูเจา”
เธอมอบความไววางใจทั้งหมดแดพระองค เธอ
ปรารถนาเตรียมตัวไปพบพระเยซูเจาคูชีวิตของเธอ
เมือ่วนันัน้มาถึง จะตองเปนการเฉลิมฉลอง กอนสิน้ใจ
เธอขอบคุณทุกคน และกลาวลาคุณแมของเธอวา
“ขอใหคุณแมมีความสุขนะคะ เพราะหนูมีความสุข”
เธอไดจากไปสวรรคเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ. 1990
ดวยอายุเพียง 19 ป

เคียรา ลูเช บาดาโน มีความสัมพันธกับเคียรา
ลูบิค เปนอยางดี เม่ือเดอืนมนีาคม ป 2000 เคยีรา ลบูคิ
ไดกลาวถึงเคียรา ลเูช บาดาโน ไววา “แสงสวางอันเจิดจา
ของเคียรา ลูเช บาดาโน เห็นไดจากใบหนาของเธอ
ในคำพดู ในจดหมาย ในชีวิตของเธอ ทกุอยางเปนการ
ประกาศถึงความรักมากมายในภาคปฏิบัติ เราสามารถ
ดื่มด่ำสิ่งนี้ไดจากชีวิตของเธอ เธอเปนแบบอยางและ
เปนประจักษพยานทั้งสำหรับเยาวชนและผูใหญ
ในเรื่องความสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดของเธอ
ใหเปนบทเพลงวิวาหได”

   เย็นวัน
เ ดี ย ว กั น
นั้นมีการ
จั ด ร า ย -
การ พิเศษ
ณ หอ
ป ร ะ ชุ ม
เปาโล ที่ 6
ในนครรัฐ
ว า ติ กั น
เ ป น
เ ห มื อ น
งานฉลองของบรรดาเยาวชนในการเลือกพระเปนเจา
เปนอุดมคติในชีวิต ผานทางดนตรี ประจักษพยาน
การเตนรำ และวิดทีศันประวัตขิองเคียรา บาดาโน  เปน
การประกาศกองของเยาวชนถึงความต้ังใจท่ีจะติดตาม
บุญราศีเคียรา ลูเช บาดาโน เปนแบบฉบับ  “ชีวิต
ความรัก และแสงสวาง” ที่เธอไดทิ้งไวใหแกเยาวชน
ทกุคน เยน็นัน้มีการถายทอดไปยังจตัรุสัมหาวิหารนกับญุ
เปโตร งานฉลองจบลงดวย แสงเทียนท่ีจุดข้ึนจาก
ผูรวมงานแตละคน ณ จัตุรัสแหงนั้น เปนสัญลักษณ
ถงึแสงสวางท่ีเคยีรา ลเูช บาดาโน ไดสงตอใหกบัเยาวชน
ในทุกยุค ทุกสมัย ซึ่งมีเยาวชนกวา 25,000 คน จาก
ทัว่โลกมารวมงานในชวงน้ัน

เม่ือเรามอบของขวญัน้ีแกผูใหแลว ผลทีไ่ดรบั มคีุณคา
มากมายมหาศาล

ของขวัญจาก “การฟง” จงต้ังใจฟงผูอื่นใหมาก
อยาขัดจังหวะการพูด หรือขัดคอคนอื่น พูดใหนอย
ฟงใหมาก

ของขวัญจาก “ภาษากาย”  อยาอายท่ีจะแสดง
ความรักแกครอบครวั หรอืเพือ่นของคณุ การแสดงออก
เล็กๆ นอยๆ ที่บอกใหพวกเขารูถึงความสนิทสนม
ทีค่ณุมใีห จบัมอื โอบไหล สวมกอด หอมแกม ฯลฯ

ของขวญัจาก “ความเบกิบาน” แบงปนเสียงหวัเราะ
และความสนุกสนานใหคนรอบขาง มีเร่ืองสนุก อยา
แอบหัวเราะคนเดียว

ของขวัญจาก “การเขียน” กระดาษโนตท่ีเขียน
ดวยลายมือของคุณเอง เชน ฉันรักคุณจังเลย ขอบคุณ
สำหรับความชวยเหลือ จะสรางความรูสึกดีๆ ใหกับ
คนอานไดไมนอย

ของขวัญจาก “คำชม” ขึ้นชื่อวามนุษย ไมวาใคร
กอ็ยากจะไดรบัคำชมเชน ผมทรงนีด้ดูจีงั กบัขาวอรอย
มากเลยนะ

ของขวัญจาก “ความมีน้ำใจ” ความจริงพวกเรา
ทุกคนลวนมีน้ำใจ สภาพสังคมท่ีตองแกงแยงแขงขัน
อยูตลอด ทำใหน้ำใจของหลายคนเกิดอาการหลับใน
การแบงปนใหกันจะทำใหโลกเรานาอยูขึ้น

ของขวัญจาก “เวลาสวนตัว” บางเวลาคนเรา
กอ็าจอยากอยเูงยีบๆ ตามลำพัง อยาลมืเคารพสทิธผิอูืน่

ดวย ปลอยใหเขาอยคูนเดยีว เม่ือเขาตองการ
ของขวัญจากการ “ใหกำลังใจ” คนเรายามท่ีจิตใจ

ทอแท กเ็หมือนรถน้ำมนัหมด ชวยเติมกำลงัใจใหคนอ่ืน
ทุกคร้ังที่มีโอกาส  ใจเย็นๆ  นะ  เดี๋ยวก็มีทางแก
ยากกวาน้ี เธอยังทำไดเลย สักวันรถคุณเองก็อาจจะ
ขาดน้ำมันเหมอืนกันกไ็ด

ของขวัญจาก “มธุรสวาจา” คำพูดดีๆ ทำใหเกิด
ความประทับใจตอกันไดดี อยาลืมคำพ้ืนฐานอยาง
ขอบคุณ ขอโทษ (ตองจริงใจดวยนะครบั) คณุอยากฟง
คำพูดดีๆ คนอ่ืนเขาก็เหมอืนกนั  และท่ีสำคัญ มนัเปน
ของขวัญทีม่าจากใจ โดยไมตองลงทุนสกับาทเดยีว

และสุดทายของขวัญท่ีเราไดรับจากชีวิต ทุกคน
ไดรับของขวัญโดยเทาเทียมกันทุกคนไมเวนแมแต
คนเดียว ของขวญัช้ินน้ีกค็อื “วนัพรงุน้ี” ไงละ “วนัใหม”
“การเร่ิมตนใหม” ทกุคนเร่ิมตนใหมไดเสมอ ไดทุกวัน
ทุกคร้ังที่เหน่ือย ทอใจ ผิดหวัง เมื่อดวงตะวันทอแสง
ในยามเชา เราจะพบกำไรอีกอยางหน่ึงดวย นั่นคือ
“ความหวงั” เม่ือวันใหมเร่ิมตน ความหวงั กจ็ะยังอยกูบั
เราไมมวีนัหยุด จนกวาจะหมดลมหายใจ

คงเปนหนาที่ของเราทุกคน ที่จะชวยกันคิดตอไป
ดวยวาระหวางการเดินทางสูชีวิตนิรันดรน้ัน เราจะ
หยิบยื่นของขวัญอะไรใหกับคนอ่ืนไดบาง และโดย
วิธีใด...ฉบับนี้คงฝากไวแคนี้ครับ แลวพบกันใหม...
สวสัดคีรบั
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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)
เดลล ี- ทชัมาฮาล - เมืองกัว - น.ฟรังซิส เซเวยีร
- บังกาลอร - ปราสาทไมซอร - โคชิน -
นกับุญอัลฟอนซา

หนา 9

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ⌫
 

   

 
⌫

เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
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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!

                                        
อาย ุ20-40 ป ดแูลผสูงูอายแุละทำงานบานเลก็นอย

เงนิเดือน 8,000 บาท พรอมทีพ่กั
มโีบนัส   มปีระกนัอุบตัเิหตุ

(หากเปนคาทอลกิจะพจิารณาเปนพเิศษ)
สนใจติดตอไดที ่08-5142-6120

คนขับรถผบูรหิาร
อายุ 30-45 ป มเีงนิเดือนพรอมเบ้ียเล้ียง 12,000 บาท

มโีบนสัส้ินป พรอมประกนัอุบตัเิหตุ
เวลาทำงาน จนัทร-ศกุร และเสารคร่ึงวัน

มคีวามรภูาษาอังกฤษพอส่ือสารได รจูกัเสนทางคมนาคม
ในกรงุเทพฯ

สนใจติดตอไดที ่ 08-5142-6120
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ขอเชญิรวมพิธมีสิซาบูชาขอบพระคณุ
อทุศิแดผลูวงลบัและเสกสสุาน ป 2010

โดยมีกำหนดการดงันี้
วนัจันทรที ่1 - วนัศุกรที ่5 พฤศจกิายน ค.ศ. 2010
เวลา 19.00 น. ภาวนาเพือ่ผลูวงลับและวิญญาณในไฟชำระ
เวลา 19.30 น. พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ
วนัเสารที ่6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010
เวลา 10.00 น. พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ (หลงัพธิมีพีรมน้ำเสก)
เวลา 16.00 น. พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ (หลงัพธิมีพีรมน้ำเสก)
เวลา 19.00 น. ภาวนาเพือ่ผลูวงลบัและวญิญาณในไฟชำระ
เวลา 19.30 น. พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ
วนัอาทิตยที ่7 พฤศจกิายน ค.ศ. 2010
เวลา 06.30 น. พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณ
เวลา 10.00 น. พธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ และเสกสุสาน

วดัพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา
ศรรีาชา

หมายเหต ุ  1. พีน่องทานใดท่ีมีความประสงคจะจองรม กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
                        ของวัดภายในเดือนตุลาคมน้ีเทาน้ัน

  2. ขอพีน่องกรุณาชำระคาธรรมเนยีม บำรุงสุสานประจำป หลุมละ
       500 บาท

                  คณุธาน ีประทมุราช โทร. 08-9405-9696 หรือแผนกธรุการของวดัโทร.
       0-3831-1031

น้ำทวมโคราชวกิฤติหนัก (ตอจากหนา 3)

ระดับน้ำรอบนอกยังสูงข้ึนเร่ือยๆ จนสงูประมาณ 1.50-
1.80 เมตร สถานการณนาเปนหวงมากข้ึน โดยไมมีใคร
คาดคิด กำแพงโรงพยาบาลดานขางฝงโรงเรียนอสัสัมชัญ
ชวงแรกพังลงมาเพราะแรงดันน้ำ ภายในระยะเวลา
ไมกี่นาทีน้ำทะลักเขามาภายในโรงพยาบาลและ
บานเณรกลางอยางรวดเร็ว รถยนตที่จอดอยูพยายาม
ขับออกมาดานนอก แตรถดานหนาดับทำใหรถติด
ขยับไมได จึงจำเปนตองทิ้งรถหนีเอาตัวรอดมีรถถูก
น้ำทวมขังประมาณ 100 คัน (แนนอน รถผมและ
รถบานเณรอกี 3 คนัรวมรถมินบิสัก็ไมรอดเชนกัน)”

“สรุปสถานการณ ถงึขณะน้ี 18 ตลุาคม 2010 เวลา
15.30 น. ทีบ่านเณรกลางทุกคนปลอดภัยดี

“พอขึ้นไปหองพักแขกช้ันสาม คุณพอสมบัติ
ประทุมป รองอธิการ อยูที่บานโนนแกว (ไปฉลองวัด
และเสกสุสาน) ยังไมกลับ สามเณร ไมมีใครอยู
(ปดเทอม กลับบาน) พนักงาน ขึ้นมาพักอยูที่ตึกเณร
ชัน้สาม น้ำทวมชัน้หนึง่ท้ังหมด ความสูงของน้ำประมาณ
2.50 เมตร ระบบน้ำและไฟถูกตัดหมด”

“ขณะน้ีมีเรือกูภัยไปรับออกมาพักท่ีสำนักงาน
มสิซงั เนือ่งจากน้ำขึน้มาเรว็มาเก็บของไมทนัทัง้วดัและ
หองทำงาน หองพักอธิการ หองพักรองอธิการ หอง
เลขาฯ หองดนตรี และหองชั้นลางน้ำทวมทั้งหมด
คาดวาน้ำจะทวมขังอยอูกีสักระยะ โทรศัพทมอืถือของ
ผมตกน้ำขณะหนีน้ำ ขออภัยทุกทานที่หวงใย และ
พยายามตดิตอผม ตอนนีผ้มใชเบอรใหมระบบทรู เบอร
08-0379-8998 สวนเบอรเกาหลังน้ำลดแลว จะแจงใช
เบอรเดิม ไมมีภาพประกอบใหดู ดูขาวทีวีนาจะพอ
มีภาพใหเห็นบาง ขอคำภาวนาและเปนหนึ่งเดียวกัน
ตอหนาสถานการณที่ยากลำบากน้ี”

นอกจากน้ี สำหรับความเดือดรอนของชาวบาน ที่
มีบานพักอยูภายในชุมชนดานหลัง โรงพยาบาลเซนต-
เมร่ีที่มีจำนวนหลายพันหลัง มีจำนวนมากรองขอ
ความชวยเหลือท่ีตองติดอยูภายในบาน ออกมาไมทัน
และที่ตองการเขาบาน ก็ตองรอการชวยเหลืออยาง
เรงดวน ซึง่รถยเีอ็มซี ของทหาร คายสุรนาร ีไมสามารถ

เขาไปไดเน่ืองจากระดับน้ำสูงจนเกือบมิดหลังคา
การสัญจรตองใชเรือเพียงอยางเดียว

อน่ึง สามารถใหความชวยเหลอืไดทีบ่านเณรกลาง
โคราชไดที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมิตรภาพ
ชื่อบัญชี “สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา”
เลขบัญชี 306 - 0 - 21303 - 8

ขอขอบคุณ  คุณพอเกรียงไกร  ยิ่งยง  สำหรับ
ภาพประกอบ
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พระสันตะปาปาสงสาสนแสดงความยินดี
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  วันที่ 9  กันยายน สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสงสาสนแสดง
ความยินดีและมิตรภาพแดพระรับบีริคคารโด  ดิ
เซกน ิ หวัหนาพระรบับปีระจำชุมชนชาวยิวในกรงุโรม
โอกาสวันข้ึนปใหมของชาวยิวซ่ึงเฉลิมฉลองในเดือนน้ี

ปฏิทินของชาวยิวกำหนดวันข้ึนปใหม (Rosh
Hashana 5771) ในวันท่ี 9-10 กนัยายน  ตอมาในวันท่ี
18 กันยายน เปนวันถือบวชทางศาสนาประจำป
ทีส่ำคัญท่ีสดุ (Yom Kippur หรือ Day of Atonement)
และวันที่ 23-29 กันยายน เปนวันขอบพระคุณ
พระเปนเจาโอกาสฉลองการเก็บเกี่ยว (Feast of
Tabernacles)

ในสาสนถงึพระรบับ ีด ิเซกน ิ พระสันตะปาปาตรัส
วา  “ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีอยางจริงใจท่ีสุด
พรอมทัง้ความหวงัวาการเฉลิมฉลองเทศกาลดงักลาว
จะนำพระพรจากพระเปนเจาและกอใหเกิดความชืน่ชม
ยนิดีอยางลกึซ้ึงสพูระองคและชมุชนชาวยวิในกรุงโรม
ทุกคน”

“ขาพเจาหวังวาสัมพันธภาพทีด่จีะชวยใหการสงเสรมิ
สนัตภิาพและความยุตธิรรมซ่ึงเปนสิง่จำเปนของยุคสมัย
เจริญกาวหนาม่ันคงสืบไป”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ขาพเจายังจำไดดี
ถงึการเสด็จเยอืนศาลาธรรมประจำกรุงโรม เมือ่วนัที่
17 มกราคม และระลึกถึงดวยความรักและความ
ขอบพระทยัเสมอ”

“ขอพระเปนเจาโปรดทรงปกปองคมุครองชมุชน
ชาวยวิทัง้มวล และโปรดประทานมิตรภาพท่ีแนนแฟน
ยิง่ขึน้ระหวางครสิตชนและชาวยวิทัง้ในกรงุโรมและ
ทั่วโลก”

เด็กชวยมิสซาลดลง
โคลัมโบ  ศรลีงักา  (ยแูคน)  พระศาสนจกัรคาทอลกิ
ในโคลมัโบ หวงใยเดก็ชวยมิสซาท่ีมจีำนวนลดนอยลง
เพราะอยางนอยเด็กๆ มักพบกระแสเรียกพระสงฆ
ระหวางทีไ่ดมโีอกาสชวยมสิซา

คณุพอโทนี  มารตนิ  เจาอาวาสอาสนวิหารนกับุญ
ลูเซียในโคลัมโบ กลาวระหวางงานเลี้ยงเด็กๆ ชวย
มิสซาวา “ทุกวันน้ี เด็กๆ มีสิ่งรบกวนใจหลายอยาง
ไมวาจะเปนรายการโทรทัศน  อินเทอรเน็ต  และ
โทรศัพทมือถือ  นอกนั้นยังมีกิจกรรมบันเทิงท่ีให
ความสนกุสนานเพลิดเพลินอีกมาก”

คาทอลกิกวา 3,500 ครอบครวั  อาศัยอยใูนชุมชน

อาสนวหิารซึง่มอีายเุกอืบรอยป  กระน้ันเดก็ชวยมสิซา
มีเพียง 42 คน ที่ชวยพระสงฆในมิสซาภาษาอังกฤษ
ภาษาทมฬิ และภาษาสิงหล

โคลมัโบ ซึง่เปนเมืองทาและเมืองหลวงของศรลีงักา
มสีกัการสถานนักบุญแอนโทน ีบริเวณใกลทาเรือ  ซึง่
มีคริสตชนประมาณ 15,000 คน มารวมพิธีมิสซา
ในแตละวัน  แตมเีด็กชวยมิสซาเพียง 15 คนเทาน้ัน

คุณพอมารติน กลาววา “เรากำลังพยายามประชา-
สมัพนัธ ระหวางมิสซา และแจกเอกสารใหรายละเอยีด
เพื่อรับเด็กชวยมิสซาเพ่ิมข้ึน  แตเทคโนโลยีสมัยใหม
ไมไดเปนสาเหตุเพียงประการเดยีวท่ีทำใหเด็กสมัครใจ
มาชวยมสิซาลดนอยลง”

“ปจจัยสำคัญคือ ปจจุบันครอบครัวสวนใหญมักมี
ลกูเพยีงคนเดยีว  และเพือ่ดงึดดูเยาวชนใหมาชวยมสิซา
พระศาสนจักรศรีลงักาไดจดัโครงการ ‘วนัเดก็ชวยมสิซา
ประจำป’  พาเด็กๆ ไปแสวงบญุ  ไปทองเท่ียว และแจก
ของขวัญใหแกเด็กชวยมิสซา เปนแรงจูงใจ”

ที่อาสนวิหารนักบุญยอหน  ไดจัดงานเลี้ยงเด็ก
ชวยมิสซาขึน้  เมือ่วนัท่ี 22 สงิหาคม  เปนงานเลีย้งตอนรับ
เยาวชนใหม 4 คน  ทีผ่านการทดลองชวยมสิซานาน 9
เดือน เขาเปนสมาชิกกลุมอยางเปนทางการ

นายโจ  เปเรรา  อาย ุ66 ป กลาววา “คงจะตองจดัการ
อะไรบางอยางโดยเรงดวนเพราะบางวดั  มเีดก็ชวยมสิซา
เพียง 2-3 คนเทาน้ัน”

นิทรรศการคณะนักบวช
ปาดัง  สมุาตรา  อนิโดนเีซีย  (ยแูคน)  คณะนักบวชตางๆ
รวมกันจัดนิทรรศการนาน 2 สัปดาห  เพื่อใหขอมูล
เก่ียวกับคณะของตนท่ีปาดังเมืองทาทางตะวันตกของ
เกาะสุมาตรา โดยใหรายละเอียดในพันธกิจตางๆ ของ
แตละคณะ รวมถึงจิตตารมณของคณะแกนักเรียน  ใช
โรงเรียนมธัยมดอนบอสโก เปนสถานท่ีจดังาน ระหวาง
วนัท่ี 10 สงิหาคม ถงึวันท่ี 4 กนัยายน

คุณพอออกัสติน อาเดดาตุส วิโยโน สังกัดคณะ
ธรรมทูตแหงมารีนิรมล กลาววา “นักเรียนบางคน

อาจเคยไดยนิ หรอื
อานเร่ืองราวของ
คณะนักบวชมา
แลว  แตครัง้น้ีเปน
โอกาสไดพูดคุย
กับบรรดานักบวช
โดยตรง”

“คณะของพอ
มสีมาชิก 12 องค ได
แนะนำจิตตารมณ
ของคณะแกนกัเรียน
มธัยมตนและมัธยม
ปลาย ระหวาง
วันหยุ ดประจำป
โ อ ก าส เ ท ศก า ล

รอมฎอน”*

คุณพอปารค กลาววา “เราจะไมพูดคุยนานๆ
แตใหนกัเรียนไดรองเพลง และทำกิจกรรมรวมกัน”

ภราดาลกูา อีแวนเจลสิตา คณะกาปชูนิ กลาววา
“ผลดีของการจัดนิทรรศการคร้ังนี้  เปนโอกาสให
นกัเรยีนไดพดูคยุกบันกับวช  ไดรจูกั และตอบขอซกัถาม
ทีน่กัเรียนสนใจ”

การจัดงานครั้งนี้ดำเนินงานโดยมูลนิธิปราโยกา
แหงสังฆมณฑลปาดัง  เปนสวนหน่ึงของโครงการ
อภิบาลนัก เรี ยนคาทอลิกของพระศาสนจักร
ในอินโดนีเซีย

*(รอมฎอน  เทศกาลถือศีลอด เปนการทำหนาท่ี
สำคัญของพ่ีนองชาวมุสลิม ตามพระราชบัญญัติ
กิจการศาสนาอิสลาม……บ.ก.)

ฉลองวันเกิดแมพระ
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  วันท่ี 8 กันยายน  ภายใน
หอประชมุเปาโล ที ่6 ซึง่เยาวชน  ผปูวยและคแูตงงาน
ใหมไดมาเฝาพระองค   สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสระลึกถึงการบังเกิดของพระแม
มารียผูปฏิสนธินิรมล  จัดสมโภช 9 เดือนหลังจาก
วันที่ 8 กันยายน ซึ่งเปนวันที่พระแมไดทรงครรภ
ดวยเดชะพระจิตเจา  เม่ือไดรบัแจงสารจากอัครทตูสวรรค
พระสันตะปาปาตรัสวา “วันนี้เราฉลองวันแมพระ
ทรงบังเกิด  สภาสังคายนาวาติกันที่ 2  กำหนดวา
แมพระทรงเปนแบบอยางเราในความเช่ือเพราะ
“พระแมเปนสุขที่เชื่อวา พระวาจาท่ีพระเจาตรัสแก
เธอไวจะเปนจรงิ”  (ลก  1:45)

พระสันตะปาปาทรงยกตัวอยางความเช่ือของ
พระแมมารียใน 3 ลักษณะ  คือ  “สำหรับเยาวชน
ขอใหลูกวอนขอความเช่ือท่ีเติบโตและพัฒนาเต็มท่ี
สำหรับผูปวยขอใหความเช่ือของลูกเขมแข็งย่ิงข้ึน
และสำหรบัคบูาวสาวท่ีรกั  ขอลกูๆ ดำรงชวีติเพ่ิมพนู
ความเช่ือใหลึกซ้ึงย่ิงข้ึน”
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18 พฤศจิกายน 2010
11.00 น. พธิตีอนรบัพระธาตนุกับุญยอหน บอสโก

วัดนักบุญยอหน บอสโก กรุงเทพฯ
18.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณตอนรับ

พระธาตุฯ
19 พฤศจิกายน 2010

08.15 น. โรงเรียนเซนตดอมินิก
13.00 น. โรงเรียนพระแมมารีสาทร
18.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วัดนักบุญยอหน บอสโก กรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2010

รองอาสนวิหารนักบุญยอหน บอสโก ราชบุรี
อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก

21 พฤศจิกายน 2010
17.00 น. บานนาซาเรท บานโปง
19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วัดนักบุญโยเซฟ บานโปง
22 พฤศจิกายน 2010

08.00 น. โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บานโปง
10.30 น. ขบวนแหรอบอำเภอบานโปง
12.30 น. โรงเรียนารีวุฒิ บานโปง
14.30 น. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
วัดนักบุญโยเซฟ บานโปง

23 พฤศจิกายน 2010
09.30 น. โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
13.30 น. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ

24  พฤศจิกายน 2010
09.30 น. โรงเรียนพระแมมารี ประจวบคีรีขันธ
12.00 น. โรงเรียนอรุณวิทยา
19.00 น. วัดแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ

25 พฤศจิกายน 2010
08.30 .น โรงเรียนนิรมล ชุมพร
12.00 น. อาสนวิหารราฟาเอล สุราษฎรธานี

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
26 พฤศจิกายน 2010

10.00 น. โรงเรียนธิดานุเคราะห หาดใหญ
13.30 น. โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ
19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วัดแมพระประจักษเมืองลูรด
27 พฤศจิกายน 2010

12.30 น. สำนักงานเจาคณะซาเลเซียน กรุงเทพฯ

19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา

28 พฤศจิกายน 2010
09.30 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา
13.00 น. บานซาเลเซียน สามพราน
18.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

29 พฤศจิกายน 2010
07.30 น. โรงเรียนมารียอุปถัมภ สามพราน
14.00 น. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
18.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

30 พฤศจิกายน 2010
07.30 น. โรงเรียนเซนตเมร่ี อุดรธานี
14.00 น. โรงเรียนพระแมมารี สาธุประดิษฐ
18.30 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

พิธีอำลาพระธาตุนักบุญยอหน บอสโก
วัดแมพระองคอุปถัมภ กรุงเทพกรีฑา

*1-4 ธันวาคม เดินทางไปเย่ียมครอบครัวซาเลเซียน
ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ - 6 æƒ»®‘°“¬π 2010 Àπâ“ 15

«—¥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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®

 ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÕŸà∑Õß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

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

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å æÿ∂àÕß Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡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≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡√  ∫â“ππ“ ‘ßÀå ª“°§“¥

®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

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

 ¡∫Ÿ√≥å ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥·≈–‚ª√¥»’≈°”≈—ß

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

Õ“§“√‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ 09.30 π.æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ‡¡◊Õß§ß  ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

øíß°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“·∫∫ çLectio

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

»’≈ ´÷Ëß®—¥‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-17.00 π.

„πªï 2010 π’È ¡’‡À≈◊ÕÕ’° 2 §√—Èß§◊Õ «—π‡ “√å∑’Ë 6

æƒ»®‘°“¬π ·≈–«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ¡‘ ´“

æ√âÕ¡ Lectio Divina ‡√‘Ë¡‡«≈“ 10.00 π. ™à«ß∫à“¬

¡’°“√·∫àßªíπ-‡ΩÑ“»’≈ ·≈–√—∫æ√–®‘µ  π„®‚∑√.

·®âß®”π«πºŸâ®–¡“√à«¡∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬  08-

4105-8585 °àÕπ≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ß™â“ 4 «—π ‡æ◊ËÕ

®—¥‡µ√’¬¡Õ“À“√°≈“ß«—π

����� ¢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)

����� §≥–§“√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…‡®√‘≠ ‡ªìπ

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

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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

‚∑√. 08-3978-0420, 0-3226-1054

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—π‡ “√å∑’Ë 13

æƒ»®‘°“¬π 2010 ‡«≈“ 15.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

 «¥æ√–‡¡µµ“ ‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–

·∫àßªíπæ√–«“®“ ‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬§ÿ≥æÕ≈ ·¡√’Ë  ÿ«‘™  ÿ«√ÿ®‘æ√

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ ‡«≈“

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

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

‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–∑’ª °’√µ‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π

����� «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ¢Õ ‡™‘≠√à «¡æ‘ ∏’ ¡‘  ´“∫Ÿ ™ “

¢Õ∫æ√–§ÿ≥¢Õ∫§ÿ≥æ√– «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 æƒ»®‘°“¬π

2010 æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ– ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

�����°”Àπ¥‡«≈“°“√‡¥‘π∑“ß¢Õßæ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° ª√–‡∑»‰∑¬-√“™Õ“≥“®—°√°—¡æŸ™“ √–À«à“ß«—π∑’Ë

18-30 æƒ»®‘°“¬π 2010

«—π∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 11.00 π. æ‘∏’µâÕπ√—∫

æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿ

«—π∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 08.15 π. ‚√ß‡√’¬π

‡´πµå¥Õ¡‘π‘° ‡«≈“ 13.00 π. ‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 “∑√ ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ

«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ √ÕßÕ“ π«‘À“√

π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° √“™∫ÿ√’ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

«—π∑’Ë 21 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.00 π.  ∫â“π

π“´“‡√∑ ∫â“π‚ªÉß ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß

«—π∑’Ë 22 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 08.00 π. ‚√ß‡√’¬π

Õ“™’«–¥Õπ∫Õ ‚° ∫â“π‚ªÉß ‡«≈“ 10.30 π.

¢∫«π·Àà√Õ∫Õ”‡¿Õ∫â“π‚ªÉß ‡«≈“ 12.30 π.

‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ‡«≈“ 14.30 π. ∂÷ß‚√ß‡√’¬π

 “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß

«—π∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.30 π. ‚√ß‡√’¬π

π“√’«‘∑¬“ √“™∫ÿ√’ ‡«≈“ 13.30 π. ‚√ß‡√’¬πÀ—«À‘π

«‘∑¬“≈—¬ ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.30 π. ‚√ß‡√’¬π

æ√–·¡à¡“√’ ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‡«≈“ 12.00 π.‚√ß‡√’¬π

Õ√ÿ≥«‘∑¬“ ‡«≈“ 19.00 π. «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

∫â“π· ßÕ√ÿ≥

«—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 08.30 π. ‚√ß‡√’¬π

π‘√¡≈ ™ÿ¡æ√ ‡«≈“ 12.00 π. Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚√ß‡√’¬π‡∑æ¡‘µ√»÷°…“

«—π∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ‚√ß‡√’¬π

∏‘¥“πÿ‡§√“–Àå À“¥„À≠à ‡«≈“ 13.30 π. ‚√ß‡√’¬π

· ß∑Õß«‘∑¬“ À“¥„À≠à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈

çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é „π‡ø´∫ÿâ§

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

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ‡µ™–æ‘∑—°…å∏√√¡ ‚∑√. 08-1618-

3563)

«—¥·¡àæ√–·Ààß —πµ‘¿“æ ∫â“πÀπÕß¥‘π¥” Õ.πÈ”¢ÿàπ

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’ Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√ å Õ.‡¡◊Õß ®.æ—ßß“

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

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

(µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°- Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß §ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï °≈â«¬‰¡â

≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‚∑√. 08-1979-7941)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ - 6 æƒ»®‘°“¬π 2010 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥

«—π∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 12.30 π.  ”π—°ß“π

‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡ ’́¬π °√ÿß‡∑æ°√’±“ ‡«≈“

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å

«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å  ‡«≈“

13.00 π. ∫â“π´“‡≈‡´’¬π  “¡æ√“π ‡«≈“ 18.00 π.

æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—π∑’Ë 29 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.30 π. ‚√ß‡√’¬π

¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å  “¡æ√“π ‡«≈“ 14.00 π. ‚√ß‡√’¬π

¥Õπ∫Õ ‚°«‘∑¬“ Õÿ¥√∏“π’ ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—π∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.30 π. ‚√ß‡√’¬π

‡´πµå‡¡√’Ë Õÿ¥√∏“π’ ‡«≈“ 14.00 π. ‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’

 “∏ÿª√–¥‘…∞å ‡«≈“ 18.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡æ◊ËÕÕ”≈“æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°

„ππ“¡¢Õß§√Õ∫§√—«´“‡≈‡ ’́ ¬πª√–‡∑»‰∑¬

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å °√ÿß‡∑æ°√’±“

�����«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂ππ°√ÿß‡∑æ°√’±“ ¢Õ‡™‘≠

 —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π¡“¢Õæ√–æ√·≈– «¥¿“«π“Õ¬à“ß

„°≈â™‘¥°—∫æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° µ—Èß·µà™à«ß

∫à“¬«—π‡ “√å∑’Ë 27 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 11.00 π  ¡‘ ´“«—πÕ“∑‘µ¬å‡«≈“ 09.30 π

«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ®–¡’¡‘ ´“‡«≈“

19.00 π. À≈—ß¡‘ ´“‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡æ◊ËÕ

©≈Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ∑’Ë‰¥â¡“Õ¬Ÿà

∑à“¡°≈“ßæ«°‡√“ ‚¥¬‡√“‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“µ—Î«‡§√◊ËÕß∫‘π

‰ªÀ“∑à“π∂÷ß‡¡◊ÕßµŸ√‘π Õ‘µ“≈’

�����·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

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«—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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
✝  «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ π“§” Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈œ

«—π‡ “√å∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“ ‡«≈“ 08.00 π.

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

«—πæÿ∏∑’Ë 3 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 19.30 π.

æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 18.30 π.

 «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π.

 «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 07.30 π.  æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° 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

✝  «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·°

°∑¡. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.15 π.

§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ∫√—»«°ÿ≈ ‡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.

✝  Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“ ‡«≈“ 08.00 π.

(«—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

 «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫∑’Ë ÿ “π)

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π´àß·¬â ®.¬‚ ∏√

«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“ ‡«≈“ 07.00 π.

(«—π»ÿ°√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

 «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫∑’Ë ÿ “π)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ (∫â“ππ“) ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

✝ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

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

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 æƒ»®‘°“¬π 2010 (2 √Õ∫)

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

√Õ∫‡™â“ 09.00 π.    √Õ∫∫à“¬ 16.30 π.

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

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

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

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

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

™—Èπ 3 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

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

™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1308 ‚∑√ “√ 0-2681-5369

∂÷ß 70

�����»Ÿπ¬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∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡

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

‚∑√ “√ 0-2652-7872

Õ—æ‡¥∑¢à“«

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé

www.udomsarn.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 44 ประจำวันท่ี 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2010 หนา 5

พัฒนาศักยภาพครูคำสอน (ตอจากหนา 20)
แพรธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม จัดโครงการฝกอบรม
เชิงปฏบิตักิารเรือ่ง “การชวยเหลอืดูแลสขุภาพเบือ้งตน
สำหรับอาสาสมัคร” ระหวางวันท่ี  9-10 ตุลาคม
ค.ศ. 2010  ที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม มีตัวแทน
ครูคำสอน และอาสาสมัครจากทุกเขตในสังฆมณฑล
เชยีงใหมเขารบัการอบรม 40 คน

แผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม นำโดย
คณุพอเกรียงไกร  สขุจิต จติตาภิบาล  นายแพทยเดชา
คูวุฒยากร ประธานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑล
เชยีงใหม  จดัอบรมเชิงปฏบิตักิารคร้ังนีข้ึน้  เนือ่งมาจาก
ในการสัมมนาเครือขายสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล
เชียงใหมเม่ือเดือนเมษายนและสิงหาคมท่ีผานมา ไดมี
การวิเคราะหถึงสภาพปญหาความยากลำบากในการ
รบับรกิารดานสขุภาพของประชาชนในทองถิน่ทุรกันดาร
ประกอบกับความหวงใยของพระสังฆราชฟรังซิส
เซเวยีร วรีะ  อาภรณรตัน  ประมขุสังฆมณฑลเชียงใหม
จงึมีขอเสนอแนะใหจดัอบรมครคูำสอนและอาสาสมัคร
ใหมีความรูและทักษะในการชวยเหลือดูแลสุขภาพ
เบื้องตนแกประชาชนในพ้ืนที่เหลานั้น  ดวยเหตุนี้
แผนกสุขภาพอนามัยฯ โดยชมรมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม จึงจัดอบรมอาสาสมัครท่ีเปน
ครูคำสอน ซิสเตอรคณะภคินีแพรธรรมแหงพระนาง
มารียปฏสินธินริมล (แมปอน) และบุคลากรในหนวยงาน
ฝายตางๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม อนัเปนการทำงาน
แบบบูรณาการตามแผนทิศทางงานอภบิาลครสิตศักราช
2010-2015 ทีป่ระสงคเนนใหมกีารประสานสัมพนัธกนั
ในทุกสวนของพระศาสนจักรเพื่อเสริมศักยภาพ

การอภิบาลและการประกาศขาวดี
วัตถุประสงคสำคัญของการจัดอบรม 1. เพ่ือใหผู

รบัการอบรมมคีวามรแูละทักษะเบือ้งตนในการชวยเหลอื
ดูแลสุขภาพแกประชาชน 2. เพื่อชวยใหผูปวยในพื้นที่
หางไกล ไดรับการดูแลสุขภาพเบื้องตนอยางถูกตอง
อยางมีคณุคาและสมศักดิศ์ร ีของความเปนมนุษย  3. เพ่ือ
สรางขวัญและกำลังใจแกอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
ในพืน้ท่ีตางๆ

โครงการอบรมประกอบดวยการบรรยาย โดยมี
วิทยากรมาใหความรู ดังน้ี คุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ
ผูอำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย นายแพทยเดชา คูวุฒยากร
ประธานชมรมเวชบุคคลฯ  ผศ.ศรนีวล  ววิฒันคณุปูการ
รองประธานฯ อาจารยนิตยา  แสงเล็ก ผูอำนวยการ
สำนักงานอนามัยที่ราบสูง  เน้ือหาที่สำคัญภาคทฤษฎี
ไดแก ความรูดานอภิบาล  ดานการแพทยและอนามัย
และภาคปฏบิตัจิรงิในเร่ืองการชวยเหลอืและดแูลผปูวย
เบ้ืองตน อาท ิความรเูร่ืองการสังเกตอาการผดิปกติตางๆ
ทางรางกาย การตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ  ชีพจร
อัตราการหายใจและความดันโลหิต  การปฐมพยาบาล
เบือ้งตนและการสงตอผปูวย  การใชยา ฯลฯ

ภายหลังโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ สังฆ-
มณฑลเชียงใหมและชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหง
ประเทศไทย จะทำการตดิตามประเมินผลอยางตอเนือ่ง
อยางไรก็ดีแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม
มโีครงการจะจัดอบรมตอเนือ่งในป 2011 เพือ่ใหบรรดา
อาสาสมัครไดรับการพัฒนาศักยภาพและสามารถดูแล
ชมุชนของตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพตอไป

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

สำหรับญาติพี่นองศรีวรกุล
วิญญาณในไฟชำระ และที่ถูกลืม

“ผูที่ควบคุมตัวเองไมได
ก็เหมือนกับเมืองท่ีไมมีกำแพง”

(สภษ 26:28)
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ตอนที่ 4 การประชุมเริ่มขึ้นแลว

 
 

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

เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)

เชาวันอังคารที่ 14 กันยายน ผมตองตื่นเชา และ
ออกมาไวนิดหนึ่ง เขาบอกวาทานประธานาธิบดีของ
ประเทศจะเสด็จ นอกนั้นยังมีผูหลักผูใหญทั้งของ
บานเมือง และของพระศาสนจักรผแูทนพระสันตะปาปา
จากกรุงโรม ฯลฯ งานน้ีไมธรรมดา ไปดูการจัดการ
ในแบบของแอฟริกากันบาง

ตารางเวลาคราวๆ ของวันนีค้อื
09.00 น. จะเร่ิมดวยพิธเีปด โดยจะมผีรูวมกลาว

คือ  ประธานาธิบดีแบลส กงปาโอเร  (Blaise
Compaore) ประธานสิ่งพิมพคาทอลิก  (UCIP)
นาย Bernhard Sassmann และพระอัครสังฆราช
เคลาดิโอ เชลล ีประธานสมณสภาส่ือสารสังคม สำนัก
วาติกนั นอกจากนัน้ประธานจัดงาน นายอเลก็ซานเดอร
รอมบา จากประเทศบูรกนิาฟาโซ

หลงัจากน้ันจะมีการบรรยายในหัวขอหลากหลาย
จากผู เชี่ยวชาญ  เชน  หัวขอ  “สื่อในการรับใช
ความยตุธิรรม สนัต ิและรฐับาลทีด่ใีนโลกทีไ่มเทาเทยีม
และยากจนขนแคน” โดยศาสตราจารย Serge
Theophile Balima จากประเทศเจาภาพ บรูกนิาฟาโซ
“อิสระของการประชาสัมพันธและการแสดงออก
เพื่อรับใชความยุติธรรมในโลกท่ีไมเทาเทียม” โดย
นายอันเดรส คานซิาเลซ ชาวเวเนซูเอลา

ประเทศน้ีเขาทานอาหารเท่ียงกันเวลา 13.00 น.
อาจตองห้ิวทองนิดหนอยวันแรกยังไมเปนไร พรอม
รับทุกสถานการณ สวนภาคบายนั้นยังอุดมไปดวย
การบรรยายครับ เชนหัวขอ “จะปฏิสังขรณรัฐบาล
ที่ดีอยางไรในสังคมของเรา” อดีตประธานาธิบดี
จากกานา  จอหน เจอร่ี รอวงิค คนน้ีพดูไดใจทานผฟูง
หลงัจากนัน้หวัขอ “กฎของส่ือในการประชาสัมพนัธ
ตามระบอบประชาธิปไตย” โดยมสิเตอรลคุ อะดอฟ
จากประเทศบูรกินาฟาโซ  “พระศาสนจักรและ
การสื่อสาร : จริยธรรมคริสตและคุณธรรม”  โดย
ศาสตราจารยแอนน่ี เลโนเบิล บารท ชาวฝรั่งเศส
หัวขอ “พระศาสนจักรและการส่ือสารในโลกที่
วกิฤติ” โดยดอน แอนเดีย ครสิเตียน ชาวอิตาเลยีน ฯลฯ
มากมายครับ ฟงจนลา หลังจากนั้นพวกเราก็ไปรวม
มิสซากัน หลายคนสงสัยวามิสซาจารีตแอฟริกา
เปนอยางไร นานไหม เขาสวดกันบทไหน ที่บอกวา
เตนน้ีจรงิจังแคไหน คุณพอตองเตนดวยไหม ถาไมเตน
ละ เอาละ ขึ้นรถบัสติดแอรคันใหญแลวเตรียมไป

อาสนวิหารกันเลย
ส อ ง มื อ ล ว ง

กระเปาสองเทากาว
เขามา เราจะพาทาน
ไปสัมผัสบรรยากาศ
มิสซาในแบบแอฟริกา
กันครับ

มิ ส ซ า เ ป ด ก า ร
ประ ชุมสื่ อสิ่ งพิ มพ
คาทอลกิโลก เราไดรบั
เกียรติจากผูแทนองค
สมเด็จพระสันตะปาปา พระอัครสังฆราชเคลาดิโอ
เชลลี เนื่องจากวาผู เขารวมเปนลักษณะนานาชาติ
มิสซาจึงไดเปนแบบแอฟริกันเต็มท่ี แตสิ่งท่ีผมสังเกต
คอื นกัขับรอง

กอนจะเริ่มมิสซาผูคนมากมายรออยูกอนแลว
พวกเราที่มาจากท่ีประชุม ทยอยมาถึงไดไมนาน
มิสซากำลังจะเร่ิมขึ้น ผมเองนำของไปวางไวที่หอง
ซาคริสเตีย และเขาขบวนแหทันที มิสซาในวันนั้น
มพีระสังฆราชนาจะถึง 7 ทานดวยกนั นอกจากนัน้ยงัมี
พระสมณทูต และบรรดาพระสงฆรวม 30 ทาน หน่ึง
ในนัน้เปนตวัแทนจากเมอืงไทย

นักขับรองมี 2 กลุม เทาท่ีผมเขาใจของผมเอง
กลุมหนึ่งรองแบบสากล คือบทเพลงท่ีใชเปนภาษา
องักฤษ และเคร่ืองดนตรีทีใ่ชเปนเครือ่งสตรงิเตม็รปูแบบ
กลอง กีตารเบส คียบอรดยกมากระหน่ำกันใหเหมาะ
แตบีทจากแอฟริกาน่ีสำหรับผมถือวามีชีวิตชีวาไดใจ
กนัไป สวนอกีวงมาแนวพืน้เมอืง แตงตัวเหมอืนนกัรอง
ผิวดำที่เราพบบอยๆ ในหนังตางประเทศกลุมนักรอง
แบบพวกซิสเตอรแอคนะครับ กลุมนี้จะรองแนว
พืน้เมือง เสยีงแหลมสงู สกัพกัพอเมาไดที ่(อา ไมใชแลว)
พอไดที่ เวลามวน พวกเขาจะเร่ิมโยกครับ วงแรก
กบัวงท่ีสองจอยกันไดบาง แตมเีพลง และคนรับผดิชอบ
คนละคนกันไป พวกนี้มีดนตรีอยูในสายเลือดครับ
มจีงัหวะ มแีนวประสาน ไมเลวเลย

มิสซาดำเนินไปแบบต้ังใจสูงมาก ผมสังเกตจะมี
นายจารีตคนหน่ึงคอยกำกับทุกคน การน่ังการยืน
ความพรอม เด็กชวยพิธี บทเพลง เปนพระสงฆหนุมๆ
เสียงดีมาก เพราะวาตองมีการรองนำในบางเพลงดวย
พิธีดำเนินไปตามปกติไมนาตกใจอยางที่คิดไว ผมวา
เดก็ชวยพธิดีเูรยีบรอยและต้ังใจ ผคูนดมูสีวนรวม และ

ที่สำคัญสงเสียงแหงความดีใจได แบบคอนเสิรตเลย
การแตงตัวก็ไมติดใจเร่ืองเสื้อกลามสำหรับสตรี
ในพิธีอากาศรอนนิดหนอย

สวนท่ีเปนตัวของตัวเองท่ีสุดสำหรับพิธีในวันนี้
นาจะหลังรับศีลครับ หลังรับศีลวงสองวงรวมตัวกัน
เปนสหพันธและบรรเลงเพลงกันอยางเมามัน มอีอกมา
เตนกันดวยครับ ผมสังเกตคุณพอที่อยูบนพระแทน
ทำไดอยางมากทีส่ดุก็ลกุข้ึนปรบมือและมองดูลกูแกะ
ของตนมคีวามสุขในการรวมพธิกีรรม มเีสยีงกรีดรอง
เปนระยะดวยนะครับ สิ่งหนึ่งเวลาที่เจอความแปลก
ใหมแบบนี้อยากใหคริสตชนไทยไดรับทราบ หรือ
นำตัวเองเขาไปสัมผัสกับส่ิงเหลาน้ีบาง เห็นโลกกวาง
ใจจะกวางตาม แนนอนวัฒนธรรมความสวยงาม
ความเฉพาะเปนเรื่องที่ เราเคารพ และพรอมจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แตเมื่อเราเห็นความหลากหลาย
มากๆ เราจะปรับตัว เลือก แยก และสรุปไดวา
แทจริงแลว หัวใจของส่ิงตางๆ ในโลก มีอยูใน
ความรูสึกและคำวาแกนแทครับ

มิสซาจบแลว ผมเดินถายภาพบางจุดท่ีอยาก
เก็บภาพ เห็น
หญิงวัยกลาง
คนจุดเทียนที่
รูปพระ และ
ช า ย อี ก ค น
คุกเขาภาวนา
อยู  ภาพแหง
ความศรัทธา

อยูที่หัวใจหาใชสีผิวจริงๆ คนผิวดำ หัวใจไมไดดำ
ไปดวย พวกเขามีดวงใจเหมือนเราชัวรครบั...คอนเฟรม

บรรณาธิการบริหาร
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®”π«π 17 §Ÿà (‡ªìπ§“∑Õ≈‘° 5 §Ÿà æÿ∑∏ 10 §Ÿà µà“ß§πµà“ß∂◊Õ 2 §Ÿà) §Ÿà∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

¡“®“°‡¢µ 1 «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” «—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡¢µ 2

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‡¢µ 3 «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß)

µà“ß§πµà“ß∂◊Õ ¡“®“°‡¢µ 1 «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ·≈–‡¢µ 6

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ (®—¥ —¡¡π“√ÿàπµàÕ‰ª√ÿàπ∑’Ë 129 «—π∑’Ë 19-21 æƒ»®‘°“¬π

2010)

çÕ∫√¡é Õ∫√¡æ√–§—¡¿’√å‡∫◊ÈÕßµâπ·≈–‡√◊ËÕß»’≈ ¡√  ´÷Ëß®—¥‚¥¬æ√– ß¶å·≈–

°√√¡°“√∫’Õ’ ’́‡¢µ°≈“ß¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

‚√ß‡√’¬π∑à“·√à»÷°…“ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡°«à“ 100 §π

ç‡«∑’ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡é §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡≈¢“∏‘°“√
§≥ – ° √ √ ¡ ° “ √

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π-

 —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ-

 —¡æ—π∏å √à«¡°—∫

§≥–π—°∫«™À≠‘ß

§≥– ‡ ´πµå ª Õ≈

‡¥Õ ™“√åµ√ §≥–

´“ ‡ ≈ ‡ ’́ ¬πÀ≠‘ ß

®”π«π 11 ∑à“π

‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡

‡ ™‘ ß ª Ø‘ ∫— µ‘ ° “ √

√–¥—∫¿“§ ç‡«∑’ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡é ¿“§°≈“ß ªï 2553 «—πÕ—ß§“√∑’Ë 14 °—π¬“¬π

∑’Ë‚√ß·√¡‡®â“æ√–¬“ª“√å§ ®—¥‚¥¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰∑¬æ—≤πå  ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π 5 »“ π“

§◊Õ »“ π“æÿ∑∏ »“ π“§√‘ µå »“ π“Õ‘ ≈“¡ »“ π“æ√“À¡≥å-Œ‘π¥Ÿ ·≈–»“ π“ ‘́°¢å

‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°»“ π“ ∑ÿ°Õ“™’æ‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√§‘¥¢âÕ‡ πÕ·π–ªØ‘≠≠“§ÿ≥∏√√¡

´◊ËÕ —µ¬å √—∫º‘¥™Õ∫ æÕ‡æ’¬ß ·≈–·ºπªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬

ç·µàßß“π§√∫ 7
ªï é  ‡∑‡√´“ ∫”√ÿß

ª√–æ—π∏ ‘√‘  — µ∫ÿ √ÿ …

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ ·≈–‡øÕ√å¥‘π—π‚¥

®— ¥ ¡‘   ´ “  ÿ ¢  ” √ “ ≠

§√Õ∫§√—«§√∫ 7 ªï ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“ ‘√‘æß…å ®√— »√’ §ÿ≥æàÕ‡Õ°¡—¬  ‡À≈◊ÕÀ≈“¬

·≈–‡æ◊ËÕπæ√– ß¶å‰∑¬„π‚√¡ ‰ª√à«¡¡‘ ´“ ÿ¢ ”√“≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 °—π¬“¬π

2010 ∑’Ë«—¥ San Giorgio di Lomellina ‡¡◊Õßª“‡«’¬ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

ç™à«¬‡À≈◊Õé Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —ß§¡ ®—¥ª√–™ÿ¡Õ∫√¡æ—≤π“»—°¬¿“æ

Õ“ “ ¡—§√§π Ÿâ™’«‘µ·≈–¡Õ∫∑ÿπ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —ß§¡  ‡¡◊ËÕ

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 2 °—π¬“¬π 2010  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 21 §π ®“°  7 À¡Ÿà∫â“π

‚Õ°“ π’ÈÕ“ “ ¡—§√‰¥â¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ°“√∑”ß“π¥â“πÕ“ “ ¡—§√ ·≈–

¡’°“√«“ß·ºπß“π°“√∑”ß“π„π√–¥—∫™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ¥Ÿ·≈ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ 

„π™ÿ¡™π ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

çæ≈—ß¿“«π“...é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  14 °√°Æ“§¡  2010 ‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å

®—¥°‘®°√√¡ çæ≈—ß¿“«π“ π”æ“ Ÿà æ≈—ß√—°·ºàπ¥‘πé ‡æ◊ËÕÕ∫√¡§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡

·°àπ—°‡√’¬πµ—Èß·µà™—Èπ ª.1 - ¡.3 ·≈–§≥–§√Ÿ ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡§”¿“«π“ ·≈–§ÿ≥ß“¡

§«“¡¥’ πâÕ¡∂«“¬·¥àæ√–∫“∑

 ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¢Õß‡√“

·≈–‡æ◊ËÕ§«“¡ ß∫ ÿ¢¢Õß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬§ÿ≥·¡à

‚¬«“ππ“ «π‘¥“  ∂“«√ ¡À“-

∏‘°“√‘≥’§≥–√—°°“ß‡¢π·Ààß

Õÿ∫≈œ ‡ªìπºŸâÕ∫√¡



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ - 6 æƒ»®‘°“¬π 2010Àπâ“ 20

· «ß∫ÿ≠ —°°“√ ∂“πÕÕ√å‚∏¥Õ° ǻ
§ÿ≥æàÕø√—ß´‘  ‰° å  ®‘µµ“¿‘∫“≈°≈ÿà¡· «ß∫ÿ≠§√Õ∫§√—«

´“‡≈‡´’¬π π” ¡“™‘°·≈–ºŸâ π„® 37 §π ‡¥‘π∑“ß‰ª

· «ß∫ÿ≠¬—ßª√–‡∑»‚√¡“‡π’¬ ·≈–∫—≈·°‡√’¬ √–À«à“ß«—π∑’Ë 23

°—π¬“¬π ∂÷ß«—π∑’Ë 4 µÿ≈“§¡  2010 ¡’§ÿ≥æàÕª√–¬Ÿ√  π“¡«ß…å

Õ¥’µÕÿª —ß¶√“™ —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‡¢µ‡™’¬ß„À¡à
‡™’¬ß„À¡à ●  ·ºπ°‡¬“«™π√à«¡°—∫·ºπ° ◊ËÕ¡«≈™π  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

®—¥™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‚Õ°“ «—π‡¬“«™π·Ààß™“µ‘  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

æ—≤π“»—°¬¿“æ§√Ÿ§” Õπ
„Àâ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ‡∫◊ÈÕßµâπ
‡™’¬ß„À¡à ●  ·ºπ° ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬°≈ÿà¡‡«™∫ÿ§§≈

§“∑Õ≈‘° —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à √à«¡°—∫»Ÿπ¬åª√– “πß“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

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

µÕπ∑’Ë 78 «‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (µÕπ 2)

°“√¢ÿ¥æ∫Õ’°§√—Èß‡√‘Ë¡„π ¡—¬æ√–®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π πÕ°®“°π—Èπ

æ√–√“™‘π’‡Œ‡≈πæ√–√“™¡“√¥“ ¬—ß∑√ß§«∫§ÿ¡ß“π°àÕ √â“ßæ√–«‘À“√

∑’Ë ßà“ß“¡§√Õ∫‡π‘π°—≈«“√’‚Õ·≈–æ√–§ŸÀ“  —°°“√ ∂“π ßà“ß“¡·Ààßπ’È

∂Ÿ°∑”≈“¬„πªï §.». 614 À≈—ß®“°π—Èπ∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ„À¡à·µà¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“‡¥‘¡

„π∑’Ë ÿ¥°Á∂Ÿ°°“≈‘∫Œ“‡°Á¡∑”≈“¬≈ßÕ’° „πªï §.». 1009 °“√∑”≈“¬«—¥«“

Õ“√“¡‡™àππ’È‡ªìπ‡Àµÿº≈ ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë‰¥âµ—Èß°Õß∑—æ§√Ÿ‡ ¥¢÷Èπ¡“ «‘À“√

∫π ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È‰¥â√—∫°“√∫Ÿ√≥–´àÕ¡·´¡¢÷Èπ„À¡à„πªï §.». 1048 „π

§.». 1149 æ«°‡√“§√Ÿ‡ ¥¬÷¥°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡‰¥â®÷ß √â“ß¡À“«‘À“√∑’Ë‡√“

‰¥â‡ÀÁπ„πªí®®ÿ∫—ππ’È ∂÷ß·¡â®–¡’°“√µ°·µàß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À≈“¬§√—Èß  à«π„À≠à¢Õß

Õ“§“√ªí®®ÿ∫—π¬—ß§ß‡À¡◊Õπ‡¡◊ËÕ°àÕ √â“ß„π ¡—¬·√° «‘À“√·Ààßπ’ÈÕ¬Ÿà„π

§«“¡¥Ÿ·≈¢Õß™ÿ¡™πµà“ßÊ ∂÷ß 6 °≈ÿà¡ µ“¡∑’ËºŸâª°§√Õß™“«‡µ‘√å°‰¥â°”Àπ¥

‰«â‡¡◊ËÕªï §.». 1852

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ : ¿“æπ’È∂à“¬®“°¡ÿ¡ Ÿß §◊Õ¡Õß≈ß¡“ ·≈–∂à“¬¡“¬—ß¿“æ

∑’Ëª√–¥—∫‰«âÕ¬à“ß«‘®‘µ√æ‘ ¥“√§ß‡æ√“–§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë¥Ÿ·≈∑’Ëπ’Ë

«—π∑’Ë‰¥â‰ª —¡º— ®÷ß¥Ÿ¬ÿàß‡À¬‘ß —∫ π ·µàæÕ°≈—∫¡“·≈–¡Õß¥Ÿ¿“æ®÷ßæ∫«à“

æ√–‡¬´Ÿ‡ªìπ¢Õßæ«°‡√“∑ÿ°§π ·≈–‡√“∑ÿ°§π°Á‡ªìπ¢Õßæ√–Õß§å‡™àπ°—π
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