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ประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ตามท่ีไดเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย สงผลใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน น้ำปาไหลหลาก  และน้ำเออลนตลิ่งในพ้ืนท่ีลุมต่ำริมฝงแมน้ำ
ทวมบานเรือนประชาชนและพ้ืนท่ีการเกษตร ทำใหประชาชนไดรับความเดือดรอนอยางหนัก สูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และประสบปญหาเรื่องสุขอนามัย
รวมท้ังขาดแคลนอาหารและน้ำด่ืม  ถึงแมวาจะมีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรการกุศลตางๆ ใหความชวยเหลือในเบื้องตนแลวก็ตาม แตก็ยัง
ไมเพยีงพอ

เพ่ือแสดงถึงความเปนหนึง่เดียวกนัในองคพระครสิตเจา สภาพระสังฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนทกุสงัฆมณฑล  คณะนักบวชชาย-หญงิ
หนวยงาน  องคกรคาทอลิก และพี่นองคริสตชนผูมีน้ำใจดีทั้งหลาย ไดแสดงความรัก ความเอ้ืออาทรตอพี่นองของเราท่ีประสบกับความทุกขยากลำบาก
“เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ทานทำสิง่ใดตอพีน่องผตู่ำตอยท่ีสดุของเรา ทานก็ทำสิง่นัน้ตอเรา.......” (มธ 25:40)  โดยรวมกนัอธษิฐานภาวนาระลึกถึง
พี่นองที่ประสบอุทกภัย ไมมีที่อยูอาศัย และตองการความบรรเทาใจและความชวยเหลือ พรอมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคใหความชวยเหลือแกพี่นองของเรา
ตามกำลังความสามารถของทาน  โดยสามารถดำเนินการดังนี้

เช็คส่ังจาย : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอนเงิน  : มสิซังฯ สภาพระสงัฆราชคาทอลิกฯ (บรรเทาสาธารณภัย)

ธนาคารทหารไทย   สาขาพัฒนพงศ
บัญชีออมทรพัย  เลขท่ี  170-2-08597-6
โดยสภาพระสงัฆราชฯ จะรวบรวมงบประมาณท่ีไดทัง้หมด สงไปยังพ้ืนท่ีประสบภัยตามลำดับ สำหรับผทูีป่ระสงคจะชวยเหลือหรือบริจาคเปนเคร่ืองอุปโภค

บริโภค ขอใหติดตอประสานงานไดท่ีแผนกโคเออร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1606-1608  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือรวมใจจากพ่ีนอง
ทุกทาน ในการรวมบรรเทาใจและบรรเทาความทุกขรอนของบรรดาพี่นองผูประสบภัยเหลานี้ดวย

ขอพระเจาองคแหงความรักและเมตตา โปรดประทานพระพร และตอบแทนน้ำใจดีของทกุทานเสมอไป

ขอพระเจาอำนวยพร

(พระสังฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา)
ประธานกรรมาธิการฝายสงัคม (คาริตสัไทยแลนด)

เด็กสาธุฯ
“โบราณสอนวา “น้ำขึ้นใหรีบตัก” คราวนี้

“น้ำมา ไมมเีวลาต้ังตัวเลย”  ในสวนของภาครฐั
ก็ชวยเหลือทำขาวกันครึกคร้ืน ประชาสัมพันธรับรู
กนัท่ัวหนาแลว ทัง้โทรทัศน หนังสือพิมพ ทานนายก
รฐัมนตร ีนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ พรอมทัง้เจาหนาที่
ทุกภาคสวนก็ไดทำอะไร ก็รับรูกันไปแลว “สภา
สาธุฯ” เราก็รายงานขาว “เก็บตก” ในแวดวงวัดวา
อารามและโรงพยาบาลเซนตเมร่ี ฯลฯ เม่ือน้ำ
เร่ิมทวม “เมืองยาโม”  พระคุณเจาชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ
พอบาน เรือ่งน้ำทวมโรงพยาบาลเซนตเมรี ่โรงเรียน
อสัสัมชัญนครราชสีมา และบานเณรพระวิสุทธิวงศ

(บานเณรกลาง) แบบต้ังตัวไมทัน ทั้งๆ ที่มีกำแพงตั้ง
แข็งแรงของโรงพยาบาล ยังเอาไมอยู ทันทีรถเปนรอย
กลายเปน “รถดำน้ำ” ทีส่ำคญัคือไฟฟาดับ ตองยายผปูวย
ไปอยูโรงพยาบาลอื่น หลับตาแลวคงพูดไดคำเดียววา
“สาหัส” ทั้งผูปวยและคนยาย โรงพยาบาลเสียหาย
มากท่ีสุด แคคายาปาเขาไปกวา 10 ลาน รวมเบ็ดเสร็จ
แลวคงเปนรอยลานแนๆ  อธิการบานเณร คุณพอ
สุเทพ วนพงศทิพากร แคเอาตัวรอดก็บุญแลว เพราะ
สามเณรปดเทอม รองอธกิารไปฉลองวดั  ชัน้ลาง วดันอย
กลายเปน “วดัน้ำ” พระรปูครอบครัวศกัดิส์ทิธิ ์อาบน้ำ
เย็นสบาย  แมรไอรีน ชำนาญธรรม จากกรุงเทพฯ
ตองข้ึนอสีานไปโคราช เพือ่ดสูถานการณจรงิ และเปน
กำลังใจใหกับสมาชิก และทุกคนในโรงพยาบาล 
คุณพอสมชัย พงศศิริพัฒน ตั้งศูนยอำนวยการอยูที่
โรงเรียนมารียวิทยา เปนท่ีรับบริจาค และจำหนาย
จายแจก ไดเห็น 4 สงัฆมณฑลอีสาน และคุณพอ ซสิเตอร
พี่นองทุกทานจากทุกทิศไปรวมบริจาคกันอยางเต็มท่ี
ซิสเตอรจากอารามพระหฤทัยฯ ยกทีมกันไปทั้งขนขึ้น

และขนลง จดัเปนชุด  ๆเรียบรอย งานน้ี มพีระคุณเจา
ชศูักด์ิ สริสิุทธ์ิ ลงมา “เทาเปยกน้ำ” ดวย แคมาเย่ียม
ก็เปนกำลังใจมากแลว พระคุณเจายังมาเขาแถว
ชวยขนของ และพายเรือดูทัว่ๆ ไปดวย คร้ังน้ีทำให
พระคุณเจาคิดถึงบางนกแขวกอีกนาน ทีมขาว
สื่อมวลชนคาทอลิกนครราชสีมา ทำหนาท่ีรายงาน
ขาวไดทันเหตุการณ  ทั้งเจาหนาท่ีและนักขาว
พลเมือง ขึ้นเว็บไซตของนครราชสีมา คุณพอ
เกรียงไกร ยิ่งยง และคุณกุง รวมมือกับเว็บไซต
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งเพ่ิงฉลอง 10 ปไป
ไมทนัส้ินเสียงเพลง กม็ารับน้ำทวมเต็มจอ นอกจาก
นี ้ยงัมีเว็บไซตอคัรสังฆมณฑลทาแรฯ นาโพธิ ์ สวน
เฟซบคุ “อุดมสารแฟนคลับ” กอ็บัโหลดกนัชัว่โมง
ตอช่ัวโมง เรียกไดวาไมตกขาว แมอยูตางประเทศ
ก็รับรู ไดทัน  เรื่องน้ำทวม  ยังไมจบครับ
คงจะกลายเปนมหากาพย หรือขบวนแหที่ยาวไกล
ทัง้กรุงเทพฯ และลงไปภาคใต ไมมเีวน
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การประทับอยขูองพระเจาในการดำเนินชีวิตประจำวัน
อิตาลี      เม่ือวันจันทรที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2010 พระ-
อัครสังฆราชเคลาดิโอ เชลลี ประธานสมณสภาสื่อสาร
สังคม สำนักวาติกัน เปนประธานเปดการประชุม
สื่อสิ่งพิมพคาทอลิกโลก ที่นครรัฐวาติกัน ระหวาง
วันท่ี 4-7 ตุลาคม โดยมีสื่อมวลชนคาทอลิกจากท่ัวโลก
เขารวมประชมุ 250 คน จาก 85 ประเทศ  ในสวนของ
ประเทศไทยมีผูแทนเขารวมคือ คุณพออนุชา ไชยเดช
รองผูอำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
คุณพอภราดร อุนจตุรพร ผูรับชอบแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณุวชัร ีกจิสวสัดิ ์หวัหนากองบรรณาธกิาร
อุดมสาร

พระอัครสังฆราชเชลลีไดกลาวเปดการสัมมนาวา
“สื่อมวลชนคาทอลิกตองมีมุมมองท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
พนัธกิจและบทบาทของตนในพระศาสนจักรและสงัคม
ตองมองวาเราจะทำอยางไรในการชวยผูคนเผชิญหนา
กับความวิตกกังวล รวมถึงชวยใหเขาคนพบความ
ตองการแทจริงบนแกนของความเปนคาทอลิก”

“หนาท่ีสำคัญของสื่อมวลชนคาทอลิกคือการให
ขอมลูทีถ่กูตองแมนยำเกีย่วกับศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในชวงเวลาท่ีสื่อมวลชนท่ัวไปรายงานและกอใหเกิด
ความสับสนกับสังคม”

เอม ีมติเชล รองผอูำนวยการศูนยวจิยัเพือ่ความเปน
เลิศของนักหนังสือพิมพ และมิเชล พรูลเลอร รอง
ผูอำนวยการหนังสือพิมพเดีย เพรสเซ จากประเทศ
ออสเตรีย บรรยายในหัวขอ “อนาคตของส่ือส่ิงพิมพ
การทาทายและโอกาส”  ทั้งสองไดใหมุมมองเก่ียวกับ
สถานการณโลกยุคดิจทิลั นวิมีเดีย และสรุปลงตรงท่ีวา
“พยายามทำงานอยางหนักตอไปสำหรับขาว อยาเพอฝน
ไปกับเคร่ืองมือและอุปกรณใหม”

เอมี มิตเชล ย้ำถึงบทบาทของส่ือมวลชนบนโลก
อนิเทอรเนต็ วา นกัขาวตองเปนผบูรกิารขาวสารท่ีถกูตอง
ใหผอูาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคทีข่อมลูขาวสารหาอาน
ไดงายอยางกับการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ บนโลก
ของนิวมีเดีย อาชีพนักขาวและเนื้อหาขาวไมใชสินคา
แตนกัขาวเปนผบูริการขอมูลขาวสารท่ีถกูตองใหกบัผอูาน
นักขาวตองบริการขอมูลดวยความถูกตองนาเช่ือถือ
และตองรายงานขาวดวยแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือได โลก
ของนกัหนงัสือพมิพเปลีย่นไปมาก แตหลกัการพืน้ฐาน
ของอาชีพนักขาวก็ไมไดเปลี่ยนไป จรรยาบรรณ
เร่ืองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ และความโปรงใส
ยงัคงอยเูหมือนเดิม ทกุวันน้ี ผบูริโภคขาวสารมีความเขาใจ
อยางถองแทและรูจักแยกแยะเปน  การรายงานขาว
คาทอลิก เราตองรายงานตามความจริงที่เกิด

มิเชล พรูลเลอร เนนวาไมวาสื่อออนไลนจะดัง
ขนาดไหนกต็าม เราตองอยามองขามความสำคัญของสือ่
สิ่งพิมพเปนอันขาด สื่อสิ่งพิมพยังมีอนาคตที่จะโต
ตอไปได

มกีารนำเสนอวิดทีศันโดยการสัมภาษณพระคารดนิลั
พระสังฆราช ผเูช่ียวชาญ ผทูำงานดานส่ือมวลชนท่ัวโลก
ในประเด็น “เอกลักษณความสำคัญสูงสุดและการ
แพรธรรมสำหรบังานส่ิงพมิพคาทอลิกในโลกปจจบุนั”
วิดีทัศนนี้มีสัมภาษณพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ และสมาชิกคณะกรรมการสมณสภาส่ือสาร
สงัคม สำนักวาติกนั ดวย

การบรรยายในหัวขอ “สิ่งพิมพคาทอลิกกับการ
ทาทายในยุคโลกาภิวัตน” ของบรรณาธิการ 4 ทาน
ไดแก มารโก ตารกวีนโอ ผูอำนวยการขาวของ “อัฟเว
นิเร” หนังสือพิมพในการดูแลของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศอิตาลี ดอมนิกิ ควินนิโอ ผอูำนวย-
การ La Croix มิเชล รูทซ ผูอำนวยการ Rheinischer
Merkur และเคร็ก เอรแลนดสัน ประธานสำนักพิมพ
เอาเวอร ซันเดย วิซิเตอร (Our Sunday Visitor) จาก
สหรัฐอเมริกา โดยรวมแสดงความคิดเห็นท้ังยากและ
งาย และบางประเทศท่ีคาทอลิกนอยก็อาจจะยากกวา
รวมทั้งกระแสของสังคมปจจุบัน ซึ่งเยาวชนคาทอลิก
ไมอานหนงัสือคาทอลิก

การประชุมมกีารแบงปนประเด็น “สิง่พมิพคาทอลกิ
ความต้ังใจและความคาดหวัง” และ “คำสอนเร่ือง
สื่อมวลชน อิสระของการแสดงความคิดเห็นและ
ความจรงิของพระศาสนจักร”

วันที่สามของการประชุมเร่ิมตนดวยพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตร โดยพระคารดนิลั
ทารซีซีโอ แบรโตเน เลขาธิการนครรัฐวาติกัน เปน
ประธาน

การบรรยายของเฮเลน ออสแมน เลขาธิการส่ือสาร
มวลชนในสภาพระสังฆราชแหงสหรัฐอเมริกา เร่ือง
เฟซบุคกับการนำมาใชในงานอภิบาลแพรธรรม
“เฟซบคุเปนท้ังการสือ่สารและการเสวนา เปนท้ังการให
เน้ือหาและการสรางเนื้อหา สวนใหญแลวเขานำมาใช
เพ่ือตองาน เชน สหรัฐอเมริกาทำเว็บไซต ก็ไปตอ
บทสนทนาท่ีนั่น หรือทำหนังสือก็ไปขยายผล หรือ
มีขอคิดเห็นของผูอาน”

นอกจากน้ีมวีทิยากรอีกหลายๆ ทาน ไดแก คุณพอ
เฟเดริโก ลอมบารดี้ ผูอำนวยการใหญของสื่อมวลชน

วาติกัน จอหน เธวิส หัวหนาผูสื่อขาวจากเว็บไซต
“คาทอลิก นิวส เซอรวิส” ศูนยขาวในการบริหารของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงสหรัฐอเมริกา และ
โจวานนี เวียน บรรณาธิการบริหารลอสแซรวาตอเร
โรมาโน หนังสือพิมพประจำนครรัฐวาตกินั

อนึง่ วนัสดุทายของการประชมุสือ่สิง่พมิพคาทอลิก
โลก สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เสด็จ
ออกมาพบปะและใหโอวาทกับผู เขารวมประชุม
ทีห่องประชุมเคลเมนต พระองคทรงย้ำวา “การแสวงหา
ความจริงและความถูกตองเปนหนาที่สำคัญที่สุดของ
สื่อมวลชนคาทอลิก การนำเสนอขาวสารยุคปจจุบัน
มักเมินเฉยตอการไตรตรองความจริงท่ีเกิดข้ึน โดยหัน
ไปเนนทีค่วามบันเทงิและการย่ัวยอุารมณคนอานแทน”

พระสันตะปาปา ตรัสวา “การแสวงหาความจริง
เปนหนาท่ีที่นักขาวคาทอลิกตองทำใหสำเร็จลุลวง
ตองอาศัยความเปนมืออาชีพ”

“ทุกวันน้ี  โลกใหความสำคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมๆ   มากข้ึน เทคโนโลยีเหลาน้ีจะพรากเรา
ออกจากสัจธรรมความจริง บางครั้งเทคโนโลยีใหมๆ
ทำใหเราตกอยใูนความเส่ียงดวยการมองสิง่ท่ีผดิเปนถูก
มองส่ิงทีถ่กูเปนผดิ มนัพาใหเราสับสนกับความจริง”

“หนาที่ของสื่อมวลชนคาทอลิกคือการชวยเหลือ
เพือ่นมนุษยใหกาวไปหาพระครสิตเจาพระผชูวยใหรอด
แตเพียงผูเดียว จงปกปกรักษาเปลวไฟแหงความหวัง
ใหกบัโลก จงดำเนินชีวติอยางมีคณุคาและสรางอนาคต
ที่ดีงามใหกับสังคม ... โดยอาศัยความมุงมั่นเหลานี้
พอขอใหความมัน่ใจกับทานวา พอจะสวดภาวนาใหทกุคน
ที่อยูที่นี่ รวมไปถึงพ่ีนองส่ือมวลชนคาทอลิกท่ีทำงาน
อยูทั่วโลกดวย”

(ขอขอบคณุ คณุวศนิ มานะสุรางกลู แหงคาทอลกิ
เวลิดทวัร สำหรบัพระดำรัสพระสนัตะปาปา)

สือ่ไทยรวมประชมุ (ตอจากหนา 20)
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ตอนท่ี 92 “บทสวดยามเย็นของชีวติ”
ขาพเจารูวา มนุษยไมมีสิ่งใดดีกวา การมีความสุขและความยินดีในชีวิต ยิ่งกวาน้ัน สำหรับมนุษย การกิน

การด่ืม และการพบความสุขในความลำบากตรากตรำของตน กเ็ปนของประทานจากพระเจาดวย (ปญจ 3:12-13)
หนมุเอย จงยนิดีในวยัเยาวของทาน ใจของทานจงราเริงขณะทีท่านยังเยาววยัอย ูจงทำตามทีใ่จของทานชอบ

และตามท่ีนยันตาของทานปรารถนา แตจงรวูาพระเจาจะทรงพิพากษาทุกส่ิงท่ีทานทำ (ปญจ 11:9)
จงระลกึถึงพระผสูรางของทานขณะท่ีทานยังเยาววยั กอนท่ีวนัเลวรายจะมา และเวลาจะมาถึง เม่ือทานจะตอง

พดูวา “ขาพเจาไมมคีวามสนกุเลย”(ปญจ 12:1)

 รุงอรุณแหงชีวิต แสงแรกแหงดวงตะวันฉายสาดข้ึนมาจาก
เสนขอบฟายามรงุสาง อาจหมายถงึชีวติเราเมือ่แรกเกดิดุจของขวญัท่ี
พระเปนเจาประทานมาแกพอแมและสังคมโลก

 ยามเชาแหงชีวติ อาจหมายถงึวยัเดก็ วยัรนุเขาเรยีนเขยีนอาน
ฝกฝน สตปิญญา และความรับผดิชอบ

 ยามสาย เขาส ู เทีย่ง อาจเปนชวงชีวติทำงาน มคีรอบครวัเหน่ือยจนบางครัง้
อยากหาเวลางบีสัน้ๆ เพือ่รวบรวมกำลงัใจสตูอไปใหจบวัน

*โอชีวิตคน สทูนจนลมหายใจสุดทาย
ยามบายของชีวิต พออยเูพยีงนดิ ไมคดิจะทอถอย
วนัเวลาแสนงาม ทาบทามจากฟากฟาแดนไกล
โปรยปรายใหชื่นใจ ดจุฝนไล ใหชมุช่ืนแผนดิน

หยิบเคียวดวยใจ เกีย่วไปกลางทงุสทีอง
มากมายกายกอง ของทรพัยในดินสินในน้ำ
ผูที่หวานดวยน้ำตา จะเก็บเกี่ยวดวยเสียเพลง
ผูที่หวานดวยน้ำตา จะเก็บเก่ียวดวยเสียงเพลง (สดด126:5-6)

ยางเขาวัยส่ีสิบคิดวานาจะเปนยามบายของชีวิตแลว และพอถึงชวงเกษียณ
กน็าจะเปน ยามเยน็ของชวีติ แนนอนเราคงหนยีามค่ำของชวีติกันไมพน แตบางคน
อาจไมมีดวยซ้ำ

พระเจาขา ชวีติเดินทางมาถึงวัยน้ีแลว ยอมเหลอืเวลาอกีไมมาก
เทาไหร

ขาพเจาปรารถนาอะไรในชวีติกันแน บางครัง้ก็ลมืคิดใหถองแท
จริงๆ

ความอาวุโสของขาพเจา ขอถวายแดพระองคเปนเครื่องบูชา
โปรดอยาใหขาพเจาหลงลืมความจริงท่ีพระองคไขแสดงให

ทราบมาแลว
โปรดอยาใหขาพเจาเขาใจอะไรไดยาก เพราะขาพเจามี

ประสบการณมามาก
โปรดปดตาท่ีเหนื่อยลาของขาพเจาทุกคืน ปดดวยพระพรแหง

การยอมรับ
โปรดใหความรูเกี่ยวกับพระองค เปนแสงเงินแสงทองของวัน

พรุงนี้เสมอ
สิ่งใดท่ีหวงหาอาทร ขาพเจาคงเอาติดตัวไปไมไหวแลว
สิ่งใดที่ยังคางคาอยู ขาพเจารูวาควรมอบไวในพระหัตถของ

พระองค
สิ่งใดท่ียังใชโทษบาปไมหมด โปรดใหขาพเจาคิดออก
สิง่ใดท่ีหลอเล้ียงความโลภของขาพเจา ขอพระองคยดึคืนไปให

หมด
จะมีประโยชนอะไรหากมีคนมาสวดมากๆ แตในความเปนจริง

ตองตกนรก
จะมีประโยชนอะไรกับความภาคภูมิใจทั้งหลาย ถามิไดเปนท่ี

พอพระทัย
จะมีประโยชนอะไรถาไดทุกอยางแตตองเสียวิญญาณไป

พระเจาขา เม่ือใกลหมดหนาท่ีในโลก โปรดใหขาพเจามีปรีชาญาณ
คดิได

เม่ือถึงวาระอันสำคัญ โปรดอยาลืมขาพเจาดวยเทอญ อาแมน

พระยาหเวหตรัสกับโมเสสวา “ดเูถิด เราทำใหทานเปนเหมือนพระเจาสำหรับ
พระเจาฟาโรห และอาโรนพีช่ายของทาน จะเปนเหมือนประกาศกของทาน.....
    โมเสสและอาโรนทำตามท่ีพระยาหเวหตรัสส่ังทุกประการ เม่ือคนท้ังสอง
ทูลพระเจาฟาโรหนั้น โมเสสอายุแปดสิบป และอาโรนอายุแปดสิบสามป (อพย
7:1,6-7)

วันอาทิตยที่แลวมีโอกาสเชาประชุม “กลุมผูสูงอายุ” ของวัดมีกิจกรรมและ
ความรวมมือท่ีตองกระทำหลายอยาง ตอนจบการประชุมประธานกลุมก็เชิญพอ
ใหโอวาท และนำสวดปดประชมุ พอบอกพวกเขาวา

“ทีเ่รามารวมกลมุกันเปน กลมุผสูงูอาย ุอยนูี้ กเ็พราะเราพยายามหลอเลีย้งจติใจ
ของเราไมใหหดหแูหงเห่ียว ไมมใีครมาชวยเรา เราก็ตองพยายามชวยเหลอืกนัและกนั
ประคับประคองจิตใจตัวเองใหกระฉับกระเฉงกระปกระเปาใหชวีติทุกชวงวัยของเรา
มชีวีติชวีา แตเราจะมีชวีติชวีาทีส่ดุกต็อนทีเ่ราไดเขามาอยใูกลๆ  พระ รบัฟงพระวาจา
ของพระองคในมิสซาและรับศีลมหาสนิท พระวาจาของพระท่ีประกาศออกไป
เหมือนพระวาจาของพระท่ีทานประกาศกเอเสเคียล ประกาศกแลวทำใหกองกระดูก
แหงแหงประชากรของพระกลับเคลื่อนไหวเขามาตอกันเปนรางกาย มีเสนเอ็น
รอยเรยีงและกลามเน้ือหอหมุพรอมเนือ้หนงัปกคลุม กลบัมชีวีติดวยลมพระฆานของ
องคพระผูเปนเจาทรงเปาเขามาในรางกาย มอบจติใหมและใจใหมแกเรา (อสค 37)

แลวกส็วด “บทสวดยามเยน็ของชีวติ” รวมกัน ผสูงูอายุชอบมาก บอกวาทำไม
เพราะจงั พอจึงขอนำมาตพีมิพไวอกีครัง้ใหพีน่องไดอาน ไดสวดกัน

บทสวดยามเยน็ของชวีติ
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จงหาอะไรทำสักอยางหน่ึง
   

บรรดาผูถูกคุมขังสนใจอยูกับสิ่งเดียว คือวันที่พวกเขาจะพนโทษ ในชวง
ที่เขามุงไปสูเสรีภาพ พวกเขาก็กระทำกิจกรรมตางๆ เพื่อเตรียมตัวสำหรับ
วันท่ีเขาจะถูกปลดปลอย เชน การศึกษา และการอบรมเก่ียวกับความผิด
ของพวกเขา ควบคูไปกับเวลาแหงการพักผอน ออกกำลังกาย พวกเขามิได
อยใูนหองขงัตลอดเวลา ขณะทีพ่วกเขากำลงัรอคอยดวยความหวัง และวนัเวลา
แหงอสิรภาพ พวกเขากก็ระทำสิง่ท่ีผถููกจองจำเขากระทำกนั

ในบทพระวรสารของนักบุญลูกา ทานกลาวถึงการที่พระอาจารยเจาทรง
ใหกำลังใจ ในขณะท่ีพวกเขารอคอยพระอาณาจักรอันครบครันของพระเจา
อยาใหพวกเขาหมดกำลังใจ แตใหพวกเขาอธิษฐานภาวนาเพ่ือความยุติธรรม
และความถูกตอง พวกเขาไดรับเชิญใหสนใจอยูกับการกระทำส่ิงท่ีดี เพื่อ
เปนการสะทอนถึงความรักของพระเจา เม่ือมีการอธิษฐานภาวนาเปนพ้ืนฐาน
พวกเขาก็จะสามารถเขาถึงดวงพระทัยของพระเจา และเปนเครื่องมือในการ
ชวยใหพระอาณาจักรของพระเจาไดรบัการสถาปนาข้ึน นีค่อืสิง่ทีน่กับญุยอหน
อคัรสาวก กลาวถงึในจดหมายของทาน ทานชมเชย กายสู ซึง่ทานเขยีนจดหมาย
ไปถึง ที่เขาไดเอาใจใสและชวยเหลือบรรดาผูที่มุงหนาเขาสูพระอาณาจักร
ของพระเจา

เรารอคอยการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเจาเปนครั้งสุดทาย และ
กอนที่เหตุการณนี้จะเกิดขึ้น เราไดรับการตักเตือนใหมีอะไรกระทำอยูเสมอ
พระอาจารยเจายังทรงเรียกรองใหอธิษฐานภาวนาวอนขอพระบิดาเสมอโดย
มิหยุดย้ัง ดวยความเชื่อ ความไวใจ และเหนือส่ิงอ่ืนใดดวยความรัก  พระเจา
จะเสด็จมายังประชากรที่พระองคทรงเลือกสรร ในวันเวลาและแนวทาง
ของพระองค จนถึงวันน้ัน การอธิษฐานภาวนาของเราจะชวยใหเราไดเปน
ทอธารท่ีนาเช่ือถือ ไปสูสันติภาพและความรักของพระเจา ยังมีสิ่งท่ีเรา
จะตองกระทำอีกมากมาย

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงเรียกใหลูก
อธิษฐานภาวนา โดยมิหยุดย้ัง ในขณะที่ลูกเขา
ใกลชดิพระองค โปรดทรงบนัดาลใหลกูเปนทอธาร
แหงความรกัของพระองคไปสมูนุษยทกุคน เพ่ือให
พระอาณาจักรของพระองค จงมาถึง อาแมน

แคเขาใหถึง
ไมวาศาสนาใดความเช่ือใดมีเร่ืองของการสวดเปน

องคประกอบสำคัญ
ในขณะที่ความเชื่อเลื่อมใสสรางความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกบัพระ
เชื่อวามีองคพระเจาเช่ือในความดีเชื่อในความรัก

เชื่อในความเมตตาของพระองค
การสวดเปนการสื่อสารท่ีมนุษยพยายามสื่อกับพระเจา
บอกถึงความเช่ือม่ันในฤทธิอ์ำนาจความยิง่ใหญของพระองค
แมจะไมสามารถเหน็ไดสมัผัสไดแตกร็สูกึตระหนักในสวนลึกแหงตน
อยางนอยก็มัน่ใจวาพระเจาทรงสูงสงเหนือมนษุยในความดใีนความสามารถ
พรอมกนัน้ันก็ขอฝากเน้ือฝากตัวฝากครอบครัวฝากทรัพยสนิธุรกิจการงาน
อะไรท่ีเหลือบากวาแรงเกินความสามารถก็วอนขอพระองคเมตตาชวยเหลือ
บอกถึงความชืน่ชมยกยองเทิดทนูในความศักดิส์ทิธิค์รบครันของพระองค
แมจะสาธยายสรรหาถอยคำงดงามเลอเลศิเพือ่สรรเสรญิกย็งัรสูกึไมพอเพยีง
สำนกึในความแตกตางลิบลับท้ังในความดีทัง้ในความศักด์ิสทิธ์ิครบครัน
อยากจะอยูใกลชิดแตก็ยังตองยำเกรงจึงติดอยูระหวางแรงดูดและแรงผลัก
บอกถึงความเสียใจสำหรับความขาดตกบกพรองออนแอผิดพลาด
ทำตวัไมสมกบัความย่ิงใหญความศกัด์ิสทิธ์ิความดีของพระ
ขอโทษขอความเมตตาขอความเห็นใจพรอมสัญญาปรับปรุงแกไข
ถงึอยางไรก็ขาดพระองคไมไดแมรสูกึไมสมควร...

กระน้ันกด็คีวามสัมพนัธและการส่ือสารยงัเปน “ทางเดียว” เสียสวนใหญ
แสดงออกในความพยายามของมนุษยทัง้ในการริเร่ิมท้ังในกระบวนการ
ตองคิดตองจินตนาการภาพลักษณขอมูลทาทีความรสูกึของพระ
เร่ิมจากท่ีพบเห็นในบุคคลท่ีใหความเคารพยกยองนับถือช่ืนชมใกลตัว
แลวยกระดบัทุกอยางท่ีดีงามสงูสงไปถงึ “ทีส่ดุ” สำหรบัพระเจา
ความสัมพันธและการส่ือสารกบัพระจงึต้ังอยบูนฐาน “ทีส่ดุ” นี้
ไมวาจะยกยองสรรเสริญเทิดทูนหรือวอนขอความชวยเหลือการอภัย
ในเวลาเดยีวกนักแ็สดงออกภายนอกในทาทสีภุาพออนนอมพนิอบพเิทา
อกีทัง้ของถวายเคร่ืองเซนทีด่กีวาหมดทัง้ในคณุภาพทัง้ในปรมิาณ
ใหเปนสัดสวนกับส่ิงท่ีวอนขอส่ิงท่ีไดรบัส่ิงท่ียกยองสรรเสริญ
และแมยงัมีความรสูกึไมแนใจแตกถ็อืวาทำดทีีส่ดุท่ีจะทำไดแลว...

กระทั่งพระเยซูเจาทรงเผยทุกอยางใหเห็นอยางเปนรูปธรรม
ความรูสึกไมแนใจในทาทีตอพระเจากลายเปนความม่ันใจข้ึนมา
พระเจาเปนองคความศักด์ิสิทธิ์ความรักความเมตตา
พระองคจึงทรงรักทุกคนและแตละคนมากกวาท่ีคนรักตัวเองเปนไหนๆ
อยางที่พอจะเห็นไดจากการที่พอแมรักลูกมากกวาลูกรักตัวเอง
ทรงรักโดยไมมเีงือ่นไขเพราะความรักของพระองคยิง่ใหญกวาเง่ือนไขใดๆ
ไมทรงรักเพราะคนทำตวันารกัเปนคนดีออนนอมเช่ือฟง
หากแตความรักของพระองคทำใหแตละคนกลายเปนคนนารักมีคณุคาสูงสง
ทรงใหฝนตกแดดออกเหนือท้ังคนดีและคนช่ัว
เชนน้ีความพยายามของมนุษยอกีทัง้เครือ่งเซนของถวายหมดความหมายไป
เพราะความสัมพนัธและการส่ือสารแตละคร้ังมพีระเจาเปนตวัตัง้ตัวต.ี..

การสวดพลอยเปลี่ยนไปเม่ือพระเยซูเจาทรงยืนยันวาพระเจาเปนพระบิดา
พอแมยอมรูวาลูกตองการอะไรควรจะไดอะไรกอนและมากกวาท่ีลูกคิด
พอแมยอมจะใหสิ่งที่ดีที่สุดดีกวาที่ลูกขอดีกวาที่ลูกคิด
เพราะความรกักบัสิง่ทีด่ทีีส่ดุเปนเรือ่งเดียวกนั
พระเยซูเจาทรงยืนยันทรงรับประกันเรื่องนี้ซ้ำแลวซ้ำเลา
“พระบิดาทรงทราบดีวาทานตองการอะไรกอนท่ีทานคิดจะขอเสียอีก...”
“เม่ือสวดไมตองพูดมากเหมือนกับวาย่ิงพูดมากก็ยิง่จะไดรบั”
“ทานทีเ่ปนพอแมจะเลวรายอยางไรกย็งัรจูกัใหสิง่ทีด่แีกลกู...
สาอะไรกับพระบิดาเจาผูทรงความศักด์ิสิทธ์ิครบครันอยางท่ีสุด...”
สิ่งที่พระเยซูเจาทรงสอนเราสวดคือใหเชื่อในความรักของพระเจา
แลวน้ัน “ขอใหพระประสงคสำเรจ็ท้ังในสวรรคและบนแผนดิน”
แคขอใหเช่ือและคลอยตามพระประสงคของพระเจาเก่ียวกับตัวเรา
เพราะทรงประสงคใหเราไดรบัแตสิง่ท่ีดทีีส่ดุ...แมจะไมเหมอืนทีเ่ราคิด
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เครือ่งนบัธนบตัร จบัปลอม
เคร่ืองนับเหรียญ พรอมแยก
ทนทานคมุคา ประหยัดเวลา
ราคายุติธรรม ความแมนยำสูง

น้ำเข่ือนหลั่งไหลน้ำใจทวมทน
(รายงานสถานการณน้ำทวมบรเิวณสงัฆมณฑลนครราชสมีา โดยคณุพอสเุทพ วนพงศทพิากร)

วันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม ตั้งแตบายถึงชวงเวลาเย็น
น้ำท่ีปลอยมาจากเขือ่นคนชมุ (เข่ือนยอย กัน้ลำตะคอง)
มรีะดับสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ภายในชวงเวลา 3-4 ชัว่โมง
เน่ืองจากบานเณรกลางและโรงพยาบาลเซนตเมรี่
มกีำแพงกัน้น้ำสูงประมาณ 2 เมตร วธิปีองกันจึงไดใช
กระสอบทรายวางกั้นแนวน้ำตามประตูทางเขาตางๆ
โรงพยาบาลระดมคนจากทกุแผนกกรอกทรายใสกระสอบ
ทำเปนเข่ือนก้ันประตูทางเขาดานหลังโรงพยาบาล
เปนแนวหนาเจ็ดแปดแถวสูงทวมศีรษะ ระดับน้ำรอบนอก
ยังสูงข้ึนเร่ือยๆ จนสูงประมาณ 1.50-1.80 เมตร
สถานการณนาเปนหวงมากข้ึน ทีบ่านเณรเองผมขบัรถ
ป ค อัพพาพนั ก ง านมาช ว ยกรอกทรายและขอ
กระสอบทรายไปกั้นแนวร้ัวของบานเณร ซึ่งเวลานั้น
ทรายกลายเปนสิ่งของหายากและมีราคาสูง ตองใช
ความสัมพันธพิเศษส่ังใหมาสง ผมไดกระสอบทราย
กลับมาเรียงกั้นเพิ่มที่บานเณรที่ประตูทางเขาและปด
ทางทอระบายน้ำ

เวลาประมาณ 18.30 น. หลังจากหุงขาวตมทิ้งไว
ในหองทำงาน เพ่ือเปนอาหารรองทองแทนมื้อเย็น
เพราะมือ้เท่ียงก็อดมา 1 มือ้แลว (หมอหุงขาวเล็กๆ เพ่ิง
ซื้อมาหุงเปนคร้ังแรกเพราะบานเณรปดเทอมผมจะหุง
ขาวทานเองคนเดียว สดุทายก็ไมไดรบัประทาน) ผมเดิน
ตรวจสภาพกำแพงรอบบานเณรจนมาถึงดานหลัง
หองอาหาร พบวากำแพงดานหลังท่ีสูงกวาสามเมตร
เริม่ปริและเอียงลงมาพิงกบัตัวตึกหองอาหาร (หากไมมา
พิงกับชายคาตัวตึกหองอาหาร อาจจะพังพาบแลว?)
พนักงานจะเขาไปอุดรอยปริ ผมหามไวเพราะเกรงวา
กำแพงจะถลมมาทับคน ผมรีบโทรศัพทแจงเจาหนาที่
โรงพยาบาลมาประเมินสภาพของกำแพงท่ีปริ ใน
ระหวางทีร่อเจาหนาทีจ่ากโรงพยาบาลมาดูนัน้ ไดชวยกนั
กับพนักงานยกตู เย็น เครื่องทำน้ำเย็น ไมโครเวฟ
อุปกรณไฟฟาท่ีมีในหองอาหาร ขึ้นบนโตะอาหาร
สักพักไดรับโทรศัพทจากโรงพยาบาลบอกวา “พอเอา
ไมอยแูลว กำแพงโรงพยาบาลพงั” เทาท่ีคิดไดตอนน้ัน
ตะโกนบอกพนักงาน ใหเอารถบานเณรออกนอก
โรงพยาบาลใหเร็วท่ีสุด ผมวิ่งจ๋ีไปยังโรงรถขับรถออก
มาถึงหนาบานคุณพอพิพัฒน ทนุพันธ จิตตาภิบาล
โรงพยาบาลพบวาน้ำเร่ิมข้ึนมาถึงหนาแขงแลว เม่ือ

เลี้ยวโคงผานหนาแผนกยานพาหนะ เห็นรถติดตอเปน
แถวยาวเยียด ระดับน้ำข้ึนถึงหัวเขา เริม่ซมึเขามาในรถ
เห็นทาไมไดการ ตัดสินใจดับเครื่องเปดประตูรถ
รีบออกมาตะโกนบอกคนอื่นๆ ที่อยูในรถวา ใหทิ้งรถ
เปดประตูหนีออกมากอนที่จะเปดประตูไมได (ทราบ
ภายหลงัวา คณุพอประยรู นามวงศ กต็ดิอยใูนรถคันท่ีสอง
หนาโรงพยาบาล เกอืบออกมาไดแตเผอญิวา รถคนัหนา
เครื่องดับขวางทางออก) แลวรีบว่ิงกลับไปบานเณร
ระหวางทางพบพนักงาน (นามืด) ขบัรถมินบิัสไปจอด
บนสนามฟุตซอล (บรเิวณท่ีสงูทีส่ดุในบานเณร)

ผมรีบกลับมาที่หองทำงานระดับน้ำขึ้นมาถึงเอว
เคร่ืองเสียงชุดใหมที่เพิ่งติดต้ังเมื่อตอนเปดปการศึกษา
น้ำพัดโตะลมเครื่องแอมปทั้งชุดจมไปแลว เสื้อผา
อาภรณพระสงฆจมน้ำเรียบ น้ำทวมสูงมากจนไมไดเชญิ
ศีลมหาสนิทออกจากตู พระเยซูเจายังคงประทับอยู
ในตูศีล  ถึงตอนน้ีน้ำทวมถึงคอ ไฟฟาดับ นึกถึง
โทรศัพทมือถือในกระเปาเส้ือ (ผมใสกางเกงกีฬาแบบ
ไมมกีระเปา) เพือ่ใหแสงสวางบางแตหาไมพบ คงหลน
ระหวางท่ีชลุมนุเกบ็ของ

โทรศัพทแจงคุณพอสมบัติ ประทุมป รองอธิการ
ซึ่งไปฉลองวัดที่โนนแกวชวยสงขาวตอๆ ไปดวยวา
ผมและพนักงานทุกคนในบานเณรปลอดภัยดี และ

ขอใหคุณพอรอฟงขาวอยูที่บานโนนแกว อ.หวยแถลง
กอนยังไมตองกลบัมา เพราะน้ำทวมถนนหลายสาย

เวลาประมาณ 21.00 น. คนเอกสารพบเบอร
โทรศัพทคุณพอประยุทธ ศรีเจริญ เลขานุการ ของ
พระคุณเจาเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประธาน
คณะกรรมการหนวยงานสามเณราลัยและกระแสเรียก
จงึโทรศพัทแจง เพือ่เรยีนใหพระคุณเจาทราบเร่ืองน้ำทวม
บานเณรกลาง (ซึ่งในตอนเชาวันรุงข้ึนพระคุณเจาได
โทรศัพทมาแนะนำและใหกำลังใจ)

นัง่รำพงึท่ีระเบียงชัน้สองมองรปูบานหนาบานเณร
รปูองคอุปถัมภ รปูพระวิสุทธิวงศ (ครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ
=Holy Family) ทีท่กุๆ เชาวนัอาทติยสมาชกิในบานจะมา
สวดทำวัตรเชาพรอมกัน มองเห็นระดับน้ำทวมสูงสุด
แคแขนพระแมที่โอบอุมพระกุมารเคียงขางการปกปก
รักษาของทานนักบุญยอแซฟ ทำใหคิดถึงแมพระท่ี
โอบอุมรักษาชีวิตของผมไว แมเทาและตัวของแม
จะเปยกปอนเลอะเทอะแตแมยังอุมพระกุมารใหสูง
พนน้ำ

มีโทรศัพทจากคุณพอสมชัย  พงศศิริพัฒน
เจาอาวาสอาสนวิหารฯ ที่เปดศูนยชวยเหลือท่ีโรงเรียน
มารียวทิยา ระดมพนักงาน ครู นกัเรียนชวยกันทำอาหาร
ชวยเหลอืผปูระสบภยั นำน้ำและอาหารมาสงใหทีบ่านเณร
แตไมไดรับอนุญาตใหเขามาในเขตน้ำทวม รอเรือของ
กภูยัมาชวย คณุพอสุรินทร ประสมผล กน็้ำใจด ีเตรยีม
ขนมปงของชอบมาใหผม

ผมเขียนอเีมลรายงานเหตุการณน้ำทวมส้ันๆ พรอม
เบอรโทรศพัทใหม และมีคนสงตอ  ๆกนัไปอยางนาอศัจรรย
มีคนไทย (ที่ผมไมเคยรูจัก) จากสหรัฐอเมริกาโทรมา
ถามขาวและใหกำลังใจ  ในอีเมลผมมีเบอรบัญชี
บานเณร มเีงินโอนเขาบัญชีจำนวนรวมกวา 60,000 บาท
โดยไมมใีครโทรมาบอกเลยวาเปนใครบาง

(ขอจบเทานี้กอนนะครับ ดึกแลว ตอนหนาจะเลา
เร่ืองการไปดำน้ำเอาเงินสดเกือบสองแสนบาท คาหัว
สามเณรที่กรุงโรมชวยเหลือ ซึ่งพระคุณเจาชูศักดิ์
สิริสุทธิ์ แลกเปนเงินสดมาใหผมเมื่อสัปดาหกอน
ผมเตรียมจะมอบใหคณุพอสมบตั ิประทมุป รองอธิการ
ซึ่งทำหนาท่ีเปนเหรัญญิก โดยเก็บไวในตูหนังสือ
ในหองทำงาน งมเจอหรือเปลา? แบงคยยุไปกบักระแส
น้ำหรือเปลา? ที่สำคัญ ผมวายน้ำเปนหรือเปลากอน
จะไปงมเอาเงิน หากเงินหายไปใครรับผิดชอบ?
รอติดตามนะครับ Mission Imposible Project II)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2010หนา 8
10 เว็บไซต (ตอจากหนา 20)

พระวาจาเผยแสดงชีวติพระเจา ซึง่เปนขาวดีสำหรบัโลก
มาใชในงานทีเ่ก่ียวกบัส่ือมวลชน เมลด็พืชกับส่ือมวลชน
จะเก่ียวของกันอยางไร เนื้อหาสาระของสื่อ เพราะ
ปจจุบนัน้ีคนเราสือ่กันเยอะ แตเปนเรือ่งไรสาระก็ไมนอย
เรื่องสาระเปนประเด็นหนึ่งที่จะมองขามไมได สื่อเปน
เคร่ืองมือประกาศขาวดีและขาวดีเปนอะไรๆ ที่มีสาระ
เปนสาระสำคัญดวยสำหรับสื่อคริสตชน “สื่อมวลชน
คาทอลิก” เพราะขาวดีมีสาระท่ีเกี่ยวกับความรักของ
พระเจาตอเรามนุษย ดังน้ันผูทำสื่อท่ีเปนคริสตชน
คาทอลิกก็คือเขาเองจะตองเปนผูตอบรับขาวดีนั้น
กอนเปนคนแรก แลวจึงจะส่ือขาวดีนั้นไปยังผูอื่นอีก
ตอหนึง่ เพ่ือใหผทูำสือ่เองเขาใจความหมายของความรัก
ของพระเจาเสียกอน ดงัน้ันชีวิตของเขาจะเปนความรัก
ทีต่อบรบัความรกัของพระเจาจงึทำสือ่ตามพระประสงค
ของพระองค”

พระคุณเจาฝากขอคิดสำหรับผูทำส่ือวา “สิ่งท่ีเปน
สาระท่ีจะออกไปเราตองใหความสำคัญในยุคปจจุบัน
เปนพิเศษคือประสบการณชวีติจิต ตองเปนประสบการณ
ความเช่ือเกี่ยวของกับคุณคาพระวรสาร เวลาท่ีสื่อ
พยายามส่ือสิง่ทีเ่ปนชวีติ”

จากน้ันพระคณุเจามอบรางวลัแกผสูงขาวดเีดนของ
เว็บไซต 3 ทาน ไดแก คุณวินัย สุขสำราญ สภาภบิาล
วดัแมพระฟาติมา คณุวารณุ ีสริสิาธติ และคณุนพิทัธ

คุณพอปยะชาติ มะกรครรภ  ผูรับผิดชอบแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บรรยายหวัขอ “10 ปเว็บไซตอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ”
โดยเนนเรื่อง “สื่อแพรธรรมยุค 2000 โลกาภิวัตน
เคร่ืองหมายแหงกาลเวลา  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลือกใชสื่อไรพรมแดนท่ีเรียกวา “อินเทอรเน็ต” เขามา
ทำใหพันธกิจแหงการเปนผูเผยแผประกาศขาวดีของ
พระคริสตเจาบังเกิดผลครบสมบูรณยิ่งขึ้นในโลก
ยุคปจจุบัน”

คุณพอวิทยา แกวแหวน คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
และดร.สิขเรศ ศิรากานต เสวนาหัวขอ “สื่อสมัยใหม
ในมุมมองของคาทอลิก” โดยคณุพอวชัศลิป กฤษเจริญ
เปนผูดำเนินรายการ

ปดทายดวยการพูดคุย เกี่ ยวกับการต้ังชมรม
คนทำเว็บคาทอลิก

เว็บไซตอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มวีตัถุประสงค
เพื่อนำเสนองานแพรธรรมของหนวยงานตางๆ  ของ
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผานส่ืออินเทอรเน็ตสงเสริม
ใหมกีารรวบรวมขอมูลเกีย่วกบังานแพรธรรมในองคกร
ตางๆ ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประสานขอมูลของ
หนวยงานคาทอลิก ทัง้ในระดับวดั สงัฆมณฑล ประเทศ
และระดับชาติ ภายใตการดูแลของฝายงานอภิบาล
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปจจบุนัอยใูนความรับผดิชอบ
ของคุณพอปยะชาติ มะกรครรภ หวัหนาแผนก

เว็บไซตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (http://
www.catholic.or.th) เปนหน่ึงในงานแพรธรรมที่
นำเสนอผานส่ืออินเทอรเน็ต เปดตัวอยางเปนทางการ
ในวนัที ่9 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้
มีชัย กิจบุญชู เปนประธานเปดงาน ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา ทางแผนกไดจัดประชุมแผนการดำเนินงาน
กอนท่ีจะมีการนำเสนอผลงาน มีการวิเคราะหผลงาน
ในแตละเดือนวามีความกาวหนาไปมากนอยอยางไร
เพื่อจะไดทำการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแกไข
ผลงานทีท่ำไวใหดยีิง่ขึน้

5 ปแรกกบัทิศทางในการมงุพัฒนา
(ค.ศ. 2000-2005)
- ประชุมหาแนวทางในการนำเสนอเนื้อหา ให

ครอบคลุมทุกเขต ทกุวดั ทกุองคกร
- ประสานงานกับทุกหนวยงาน เพื่อเก็บขอมูล

พรอมนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต
- นำเสนอเน้ือหาสาระของอัครสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ  วดั องคกรตางๆ เพ่ือเปนแหลงขอมลู
- ใหทุกคนไดศึกษาคนควาเสนอเนื้อหาเขมขน

ในดานขาวสารในพระศาสนจักรทองถ่ิน ขาวสาร
ในประเทศไทยและพระศาสนจักรสากล

ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2010
-  เม่ือโอกาสมาถึงและเทคโนโลยีพฒันาข้ึน คณุพอ

และทางทีมงานพยายามใชและพัฒนาเทคโนโลยี
เหลานัน้ จนนำไปสกูารถายทอดสดทางอินเทอรเนต็ ใน
เหตุการณสำคัญๆ หลายครั้ง ไมวาจะเปนพิธีอภิเษก

พระสังฆราช ครั้งแรกท่ีสังฆมณฑลอุบลราชธานี ค.ศ.
2006 (ในพิธีพระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ที่
อาสนวิหารแมพระนริมล อบุลฯ)  ซึง่ไดรบัความสนใจ
มีผูเขาชมกันเปนจำนวนมาก และพยายามพัฒนามา
โดยตลอด ไดนำเทคโนโลยนีี ้ถายทอดสดในพิธอีภเิษก
พระสังฆราชของสังฆมณฑลตางๆ อกีดวย

เว็บไซตอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ประกอบดวย
หองเอกสาร : ใหคนหา ประวัติ บุคคลสำคัญใน

พระศาสนจักร หนังสือหลักคำสอนพระศาสนจักร
เอกสารสังคายนาวาติกันที่ 2  ประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร พระสมณสาสน ประวัติวัด โรงเรียน
องคกร ฯลฯ

แวดวงพระศาสนจักรคาทอลิก  : ขาวพระศาสนจักร
ทองถ่ิน (อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ขาวพระศาสนจักร
ในประเทศไทย (ทกุสงัฆมณฑล) และขาวพระศาสนจักร
ทัว่โลก (ขาววาตกินั)

บำรงุศรัทธา : บทความตามเทศกาลตางๆ  บทภาวนา
ในชีวิตประจำวัน ประวัตินักบุญ บทอานในสัปดาห
ศกัด์ิสทิธ์ิ  หนังสือบำรงุศรทัธาตาง ๆ

กจิกรรมสมัพนัธ : กระดานสนทนาพูดคยุ แลกเปลีย่น
ความคิดเหน็ตางๆ หองสนทนา ตอบคำถามนารเูก่ียวกบั
คำสอน และกฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

บรกิาร :  คนหาขอมลู  เพลงคาทอลิก ตารางมิสซา
สายดวนพระสงฆ ปฏทินิกจิกรรม  ดาวนโหลด เชือ่มโยง
เน้ือหากับเว็บไซตตางๆ

ค.ศ. 2010
Tv Catholic Online, VDO Clip, Sound Clip

จากรายการแสงธรรม รายการพระเจาสถิตกับเรา รวม
ถงึยอนหลังการถายทอดสดในโอกาสสำคัญตางๆ  ผลดั
เปล่ียนหมุนเวียนใหไดชมทุกวัน ซึ่งสามารถติดตาม
ชมตามผังรายการซึง่จะจัดทำไวทกุๆ สปัดาห ซึง่จะทำ
ใหทานไมพลาดโอกาสติดตามรับชม และรับรองวา
จะไมตกขาวอยางแนนอน

อยางไรก็ดี ใน 2010 นี้ ทางเว็บไซตจะเปดตัว
เว็บไซตภาษาอังกฤษ อยางเปนทางการ www.
catholic.or.th/eng รวมถงึ ณ ขณะน้ีทางทีมงานไดรวม
พูดคุย ระดมสมอง ระดมความคิด  แสดงความคิดเห็น
แบงปนส่ิงดีๆ ในรูปแบบของ social network ในรูปแบบ
facebook www.facebook.com/catholiclive และ
twitter.com/catholiclive ซึ่งคาดวาจะไดรับความสนใจ
จากผูเขาชม เว็บไซตเปนอยางดี

อกีท้ังเรายังไดจดัทำ SMS Bible ขอความพระคมัภรี
ประจำวัน เพือ่เสรมิสราง ความเช่ือ ความศรัทธา ใหทาน
ไดสัมผัสกับ “คำพระ” ที่จะตรัสอะไรแกทานในวันนี้
รบัไดทกุที ่ทกุเวลา  เพยีงขอความละ 1 บาทเทานัน้

สำหรับพี่นองทานใด มีความประสงคจะสงขอมูล
สอบถามขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่มีตอเว็บไซต
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สามารถติดตอไดที่
E-mail:webmaster@catholic.or.th หรือสงมาท่ีโทรสาร
0-2233-8159 หรือโทรศัพท 0-2237-5277

สถิติเว็บไซตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.
catholic.or.th เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแต 24 มนีาคม ค.ศ. 2008
จำนวนหนาเว็บท่ีถกูเปด   1,936,739  หนา (คร้ัง)

จำนวนผูเย่ียมชม 666,480  คน เฉล่ียคนดูตอวัน
1,200 คน/วัน
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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                                         

อาย ุ20-40 ป ดแูลผสูงูอายแุละทำงานบานเลก็นอย
เงนิเดือน 8,000 บาท พรอมทีพ่กั
มโีบนัส   มปีระกนัอุบตัเิหตุ

(หากเปนคาทอลกิจะพจิารณาเปนพเิศษ)
สนใจติดตอไดที ่08-5142-6120

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศกัดิช์าย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อดัลูกหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

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

  02-383-7656-7,  081-921-9575เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

สำหรับญาติพี่นองศรีวรกุล
วิญญาณในไฟชำระ และที่ถูกลืม

“ผูที่ควบคุมตัวเองไมได ก็เหมือนกับเมือง
ทีไ่มมกีำแพง”  (สภษ 26:28)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ⌫
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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

หมายเหตุ   พีน่องทานใดท่ีมคีวามประสงคจะจองรม กรณุาตดิตอเจาหนาที่
ของวัดภายในเดือนตุลาคมนี้เทาน้ัน

    คุณธานี ประทุมราช โทร. 08-9405-9696 หรือแผนกธุรการ
ของวัดโทร. 0-3831-1031

ตรวจกอนแตง...เพื่อสุขภาพความรัก
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส

ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคูรัก

ขอสงกำลังใจมาถึง พ่ีนอง
ที่ตองลำบากจากภัยน้ำทวม และ
ขอขอบคุณมายังพ่ีนองทุกทานที่
สงน้ำใจไปชวยทุกๆ  คน  และ
ทกุภาคสวนทีไ่ดเปนทัง้ผรูบั และผใูหในครัง้นี้

สิ่งท่ีทุกคนกำลังจับตามองกันตลอดเวลา ก็คงเปนเรื่องน้ำทวม ที่ทวมแลว
สถานการณจะคลี่คลายไปอยางไร และที่อยูในโอกาสท่ีจะทวม ก็คอยเฝาระวังและ
เตรียมตัวกันเต็มท่ี สเูทาท่ีจะสไูด ภาษานักเลงหนอยๆ กต็องวา “เราสหูมดหนาตัก”

“ขณะท่ีอยูในความมืด ชวยจุดเทียนข้ึนมาสักเลมหน่ึง ดีกวาบนดาความมืด”
เปนคำกลาวทีน่าคดิจากผพูยายามเปล่ียนแปลงสังคมโลก ซึง่ทกุคนสามารถทำได และ
ทำไดทันที

“ขณะท่ีน้ำทวม พยายามหาทางชวยตนเองกอน ดกีวายนืกอดอก บนดาหาคนผดิ”
เร่ืองน้ำทวม เปนความเดือดรอนของพ่ีนองท่ีอยใูนสภาพน้ำทวมกจ็ริง แตปญหา

ทีต่ามมาจากน้ำทวมมันมากกวาท่ีเราคิด มนัมักจะเกินกวาท่ีเตรียมตัว หรือคาดคิดไว
มิใชเพียงเร่ืองการเดินทางไปไหนมาไหน อาหารการกิน ขาวของเสียหายไปกับ
สายน้ำ ยงัมกีลิน่เนาเหมน็ โรคราย อารมณความรสูกึ ความเครยีด  หนีส้นิ ฯลฯ

สิง่ท่ีเราไดเห็นเม่ือน้ำทวม คอืน้ำตา และส่ิงท่ีตามมาคือน้ำใจของพีน่องมากมาย
ไดสงขาวของสารพัดไปใหความชวยเหลือ ทั้งภาคเอกชนท่ีสามารถรวมกลุมกันได
ทัง้นักธุรกิจ ทัง้องคกรศาสนา และสวนตัว

สวนรัฐบาล และทหาร ตำรวจ เจาหนาที่รับผิดชอบ เทาที่ทราบ ก็พยายามทำ
ในขอบเขตอำนาจ หนาท่ี และวิธีการเทาท่ีทำได ก็ยังไดเห็นวา ยังมีบางแหงท่ีไป

ไมทัว่ถงึ
ในสภาพท่ีเรงดวนอยางน้ี กพ็อเขาใจกนัได และเห็นใจทัง้ผนูำความชวยเหลือไป

และผูที่ไดรับความเดือดรอน เพราะทองมันหิวและรองดังข้ึนๆ จนหนามืดตามัว
เกิดกระแสลมปนปวนขึน้ในทองได!

เรือ่งภยัธรรมชาตนิี ้จะเกดิขึน้บอยขึน้ และดเูหมอืนรุนแรงมากขึน้ เพราะคนเรา
มากข้ึน และอยูกันแออัดกวาสมัยกอน จึงจำเปนที่ชีวิตปกติที่เรากินอยูหลับนอน
แตละวนั คงตองจัดระบบชีวติใหรองรบักับส่ิงเหลาน้ี

หากจะมองภัยธรรมชาติทกุวนัน้ี ไมวาจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร อยางไร นาจะเปน
โอกาสใหทุกคนไดหันกลับมาไตรตรอง ทบทวนชีวิต ความคิด เปนบทเรียนที่มี
คุณคายิ่งที่จะทำใหเขาถึงความจริง

แมมนุษยเราจะดูเหมือนวา มีความสามารถมากมาย เหมือนกับเปนผูยิ่งใหญ
สามารถควบคุมธรรมชาติไดกต็าม แตจากภัยธรรมชาตทิีเ่กิดข้ึนแตละคร้ัง มนุษยกย็งั
พบวา แทจริงแลว มนุษยเราเปนเพียงสวนหน่ึงที่ยังเล็กนอย เมื่อเทียบกับธรรมชาติ
ทีท่รงพลงัย่ิงใหญมหาศาล

สติปญญาท่ีฉลาดปราดเปร่ืองของมนุษย ควรท่ีนาจะตองชวยทำใหมนุษยเขาถึง
ความจริงมากข้ึน เขาถงึความจริงทีเ่กีย่วกับมนุษย ธรรมชาติหรอืโลกดขีึน้ สมบูรณขึน้
และเหนอือ่ืนใด นาจะชวยนำใหมนุษยใหเขาถึง  “องคพระผเูปนเจา” ผเูปนตนกำเนดิ
ของสรรพสิง่ท้ังหลาย ผทูรงพลงัย่ิงใหญเหนอืส่ิงสรางทัง้หลาย

ในความเปนจริง กลับตรงกันขาม ศักดิ์ศรีมนุษยถูกทำใหต่ำลง และมนุษยกลับ
หางไกลจากพระเจามากข้ึนๆ

จนทุกวนัน้ี ดเูหมือนวา ทกุสิง่ทุกอยางท่ีไดพฒันาขึน้มา เหมือนกับ “มนุษยกำลงั
สรางเรือนจำใหกบัตนเอง และมนุษยทกุวันน้ี ยิง่ที ยิง่เหมือนถูกจองจำดวยโซตรวน
มากข้ึน”

เมื่อฤดูแลง เราก็บนวา มีน้ำไมเพียงพอ มาวันนี้ เรามีน้ำมากมาย เราก็บนวามัน
มากเกินไป
      “ปญหาไมไดอยทูีน่้ำ แตอยทูีม่นุษยเราจัดการเร่ืองน้ำอยางไรตางหาก!”

“น้ำทวม น้ำตา และน้ำใจ”
โดยคณุพอวรยทุธ   กจิบำรุง
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⌫⌫
ซานติอาโก  ชลิ ี(ซนีติ)
สภ าพ ร ะสั ง ฆ ร า ช
คาทอลิกแหงชิลกีลาววา

“ประเทศชิลีกำลังเฉลิมฉลองย่ิงใหญราวกับ ‘เทศกาล
ปสกา’  หลังจากท่ีการชวยเหลือคนงานเหมือง 33 คน
ทีต่ดิอยใูตพืน้ดินต้ังแตวนัท่ี 5 สงิหาคม ประสบผลสำเร็จ
เม่ือวันพุธท่ี 13 ตลุาคม

คณะพระสงัฆราชฯ เชิญชวนชาวชลิใีหสวดภาวนา
วอนขอความชวยเหลือและขอบพระคุณพระเปนเจา
สำหรับชีวติใหมของคนงานเหมืองท้ัง 33 คน ทีช่าวชิลี
รวมกันเปนประจักษพยานในเหตุการณสำคัญนี้”

พระคารนลัฟรานซิสโก  ฮาเวียร  เออรราซูรสิ แหง
ซานติอาโก นำสวดภาวนาวอนขอใหการกูภัยประสบ
ผลสำเร็จ ตลอดระยะเวลาท่ีคนงานเหมืองแตละคน
ไดรับการชวยเหลือข้ึนมาทีละคน  จนกระท่ังนายลูอิส
เออรซวั  ขึน้มาเปนคนสดุทายจากเหมืองใตดนิระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร

พระคารดินัลฮาเวียร กลาววา “เราภาวนาเพ่ือรวม
จติใจเปนหน่ึงเดียวกับคนงานเหมอืงและครอบครวัของ
พวกเขา  วอนขอพระเปนเจาทรงคมุครองคนงานทกุคน
ใหขึน้มาโดยปลอดภัย  ใหมสีขุภาพแขง็แรง  เพือ่พระ-
เปนเจา ประทานพระพรแกคนงานทั้ง 33 คน สำหรับ
ชวีติใหมของพวกเขา”

พระสังฆราชคริสเตียง คอนแตรราส โมลินา แหง
ซานฟลิเป กลาวถึงความชื่นชมยินดีที่แทจริง  โดยยก
ตวัอยางพระวรสารนกับุญยอหน เม่ือนิโคเดมสักราบทูล

พระเยซูเจาเรื่องการเกิดใหม (จากน้ำและพระจิตเจา)
(ยน 3:1-8)

พระสังฆราชคอนแตรราส กลาววา “ขาวท่ีคนงาน
เหมืองยังมีชีวิตอยูหลังจากติดอยูใตดินนาน 17 วัน
แพรกระจายรวดเร็วกวาขาวรายและขาวอ้ือฉาวที่มัก
โปรยหวัขาวเต็มหนาแรกของหนังสือพิมพ”

“ไมเพียงแตขาวที่วาทุกคนยังมีชีวิตอยู แตเม่ือเร่ิม
พดูคุยกนัได พวกเขาถามดวยความหวงใยในชะตากรรม
ของคนงานทุกคนขณะเหมืองถลม บทเรียนแหงความ
เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันอยางแทจริงของชาวชิลีที่นา
ชืน่ชมอยางยิง่”

“ชาวชิล ีทัง้หนมุสาว  เด็ก  ๆ และผสูงูอายุ มารวมตัวกัน
ตามทองถนนและใจกลางเมือง  พวกเขาไดยินผูที่อยู
บนยอดอาคารตะโกนกึกกองวา ‘อศัจรรยจริงๆ  พวกเขา
ยงัมชีวีติอย ู ขอบพระคณุพระเปนเจา’”

“ทุกๆ คน ปรารถนาจะ ‘ประกาศขาวดี’  ทุกคน
เต็มเปยมดวยความยินดีเม่ือไดรูวา ‘การรอดชีวิตของ
คนงานเหมือง’ เปนชัยชนะตอความเศราเมื่อคิดวา
บางคนอาจไมรอดชีวิต”

พระสังฆราชคอนแตรราส กลาววา “ความช่ืนชม
ยนิดีนี ้เปนความยินดีทีค่ริสตชนไดสมัผัสกับพระเยซูเจา
และเราคริสตชนตางไดรับเรียกใหประกาศไปท่ัวทุก
แหงหน”

พระสงัฆราชกสัปาร  ควนิตานา จอรเกอรา แหงโก
ปอาโป สังฆมณฑลในพ้ืนท่ีที่เหมืองต้ังอยู ไดใหความ
ชวยเหลือชุดปฏิบัติการชวยชีวิตคนงานเหมืองตลอด

70 วัน  ทุกบายวันอาทิตยพระคุณเจาไดถวายมิสซาแก
ครอบครัวของคนงานเหมือง ระหวางท่ีรอคอยดวย
ความหวัง

กอนการชวยเหลือคนงานเหมืองคนแรกข้ึนมาจาก
ใตดนิ  พระสงัฆราชกัสปาร ไดถวายมสิซา  โดยนายก
รฐัมนตรเีซบาสเตียน  ปเนนา และนางเซซิลเลยี โมเรล
ภรรยา  นายกเทศมนตรซีเิมนา มาตัส  พรอมกบัสมาชิก
ครอบครัวของคนงานเหมือง และเจาหนาที่ภาครัฐมา
รวมพธิี

พระสังฆราชกัสปาร ไดใหกำลังใจญาติๆ ของ
คนงานเหมือง ใหเขมแข็งและมีความหวัง และแสดง
ความยินดีกับครอบครัวของคนงานบางคนท่ีไดรับการ
ชวยเหลือแลว กอนเดินทางไปยังสักการสถานแหง
กานเดลาเรีย (Candelaria) เพ่ือถวายมิสซาขอบพระคุณ
พระเปนเจา

*(Virgin of Candelaria  แมพระแหงแคนเดลาเรีย
สมโภชวันท่ี 15 สิงหาคม องคอุปถัมภของหมูเกาะ
คานารี ในประเทศสเปน  และประเทศโคลอมเบีย  เปรู
และเปอรโต ริโก  เปนพระรูปแมพระฉวีดำ พระหัตถ
ขางหนึง่ อมุพระกุมาร อกีขางทรงถือเทียนสีเขียว หรือ
candle อันเปนท่ีมาของ แมพระแหง Candelaria……..
สารานกุรมวิกพิเีดยี)

*(สาธารณรัฐชิลี  เมืองหลวงช่ือ ซานติอาโก
ประชากร 15.8 ลานคน นบัถอืคริสตศาสนานกิายโรมนั
คาทอลิก 80%  สวนอีก 20% นบัถือศาสนาอ่ืนๆ และมี
จำนวนหน่ึงไมนับถือศาสนาใด  ประชากรหน่ึงในสาม
อาศัยอยใูนเมืองหลวง  ใชภาษาสเปนเปนภาษาราชการ
ใชสกลุเงนิเปโซ……….World Desk Reference)

พระธาตุ คุ ณพ อ
บอสโก
วอชิงตัน  ดี  ซี    สหรัฐ
อเมริกา (ซีนิต)  โอกาส
ครบ  150 ป  การกอตั้ง
คณะซาเลเซียนแหงนักบุญ

ยอหน บอสโก  ไดมกีารอญัเชญิพระธาตทุานนกับญุ
ยอหน บอสโก ไปยัง 130 ประเทศท่ัวโลก เร่ิมต้ังแต
วนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 2009  และมีกำหนดเวลาอยใูน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ระหวางวันท่ี 10 กนัยายน
ถงึวนัที ่11 ตลุาคม ค.ศ. 2010

พระอคัรสังฆราชโดนัล  วเูออรล แหงอัครสังฆ-
มณฑลวอชิงตัน เปนประธานพิธีมิสซาเมื่อวันท่ี 28
กนัยายน กลาววา

“พระศาสนจักรไดเล็งเห็นความสำคัญของ
พระธาตุทีม่บีทบาทเปนแรงบันดาลใจ  และสัมผัสได
ถึงการประทับอยูของจิตวิญญาณของบรรดานักบุญ
ผานผลงานดานการอภิบาล”

“คุณพอบอสโก ผูกอตั้งคณะซาเลเซียน เกิด

ในครอบครัวยากจนในหมบูานปเอ็ดมอนต
ในอิตาลี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1815
บิดาถึงแกกรรมขณะทานอายุเพียง 2 ขวบ
กวา  ทำใหนางมารกาเร็ต ผเูปนมารดาตอง
เลี้ยงดูลูกชายเล็กๆ  3 คน  ตามลำพัง
เด็กชายยอหน ซึ่งจะเปนนักบุญในอนาคต
ตองประสบกับความยากลำบากอยางมาก”

พระคารดินัลทารชีซีโอ  แบรโตเน
เลขาธิการรัฐวาติกัน และสมาชิกคณะ
นักบวชซาเลเซียน ไดรวมในพิธีมิสซา
เปดการจาริกของพระธาตุ ณ กาตาคอมบ เซ็นต
กาลลิกตสุ ซึง่อยใูนความดูแลของคณะซาเลเซียน และ
เปนสถานที่ซึ่งคุณพอบอสโกไดเยือนเสมอๆ ขณะ
ยงัมีชวีติอยู

ขณะน้ีพระธาตุอยูระหวางการอัญเชิญมายังทวีป
เอเชยี เพือ่เยอืน 17 ประเทศ  โดยจะอยใูนประเทศไทย
และราชอาณาจักรกัมพชูา ระหวางวันท่ี 18 พฤศจกิายน
ถึงวันท่ี  30 พฤศจิกายน  กอนเดินทางตอไปยัง
ราชอาณาจักรกมัพชูาในวันที ่1 ธนัวาคม ค.ศ. 2010

(คณะซาเลเซียน ถือกำเนิดท่ีกรุงตูริน ประเทศ
อิตาลี ใน ค.ศ. 1859   สมาชิกคณะฯ เขามาทำงาน
ในประเทศไทย วันท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ. 1927
จิตตารมณซาเลเซียน คือ ความรักเรารอนในงาน
อภบิาลเชนคณุพอบอสโก  โดยมงุทำงานเพือ่เยาวชน
ในบรรยากาศแหงครอบครัว  ทั้งนี้โดยใชศาสนา
เหตุผล และความรกั ใจดี เปนวธิกีารอบรม…………
ขอมูลจากหนังสือนักบวชหญิงและชายในประเทศ
ไทย)
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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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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.

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

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

3563)

 —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«¡æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™

π—°∫ÿ≠∑—ÈßÀ≈“¬ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π 2010

‡«≈“ 08.00 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬

∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ ¡’‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª·≈–

»’≈°”≈—ßºŸâ„À≠à

����� ¢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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

§≥– 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√’

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√–‡∑»‰∑¬ √–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™“

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

¢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¡“√’

 “∑√ ‡«≈“ 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√»÷°…“

 —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§

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’

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√ ç· ß∏√√¡é
¬âÕπÀ≈—ß ·≈– ◊ËÕ √â“ß √√§å‰¥â∑’Ë

catholicmedia.cbct.net
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«—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  ‡«≈“ 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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß ®.√“™∫ÿ√’

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 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

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·°

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

§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ∫√—»«°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“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“)

✝ Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 15.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‡ªìπª√–∏“π

§Ë”«—π‡ “√å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π.

¡’ «¥¿“«π“·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫°àÕπ«—π‡ ° ÿ “π ∑’Ë

 ÿ “πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

✝ «—¥·¡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.

§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 ‚∑√.

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

�����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

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √—∫ ¡—§√æπ—°ß“π∫—≠™’ ¥à«π

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-0820-22

�����ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ µâÕß°“√

æπ—°ß“π∫—≠™’ ¥à«π ‚∑√. 0-26813840-4

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

Õ“√åµ‡«‘√å§ µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

Õ’‡¡≈å udomsarn@gmail.com

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

Õ“√åµ‡«‘√å§ µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045

‡™‘≠√à«¡∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬

πÈ”∑à«¡ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“

‚¥¬∫√‘®“§ºà“π∑“ß∫—≠™’

ç°Õß∑ÿπøóôπøŸπÈ”∑à«¡ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

π§√√“™ ’¡“é ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 339-460-5848

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  “¢“¡‘µ√¿“æ

µ‘¥µàÕ ‡´Õ√å·¡√’Ë ‡®¡ å „  «à“ß

‚∑√. 08-1955-7003

À√◊Õ∑’Ë§≥–¿§‘π’‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√

‚∑√. 0-2266-3605, 08-7078-2745



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2010หนา 18

ตอนที ่5 เชาวันใหม กบัวันท่ี 2 ของการประชมุ ยงัมีเร่ืองราวอกีมากมายใหคนหา

 
 

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

เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)

หลังอาหารเชาท่ีโรงแรมแลว จะมีรถวนมารับ
ตามโรงแรมตางๆ ลักษณะของรถเปนเหมือนมินิบัส
ของเรานะครบั แตอยาไปเปรยีบเทียบเลย คนท่ีไมรกั
เมืองไทย ตองสงมาอยแูบบน้ี จะไมรสูกึรักเมืองไทย
หรอกครับ จะหลง และบอกวา ...ไมไปไหนแลว
วววววววว

วทิยากรทีถ่กูเชิญมาน่ีถอืวาเด็ดสุดแลวสำหรับงานนี้
ความเด็ดของวันน้ีคอืเราไดวทิยากรผนูำจติ
วญิญาณแบบแอฟรกิา แนวๆ พวกวดูคูรบั
สิ่งท่ีพวกเขาแบงปนคือเสียงท่ีไมมีเสียง
บทความท่ีไมถกูเขียน ฟงดกูวนนะครับ แต
ทานก็มเีหตผุลในแบบของทาน

ทานเปนผูนำทางจิตวิญญาณแหง
แอฟริกา  ที่อยูกับธรรมชาติ  ฟงเสียง
ธรรมชาติ ทีย่ิง่ใหญและมีพระเจา วทิยากร
ที่ ม าบรรยายใหนึ กภาพแบบหมอผี
นัน่แหละครับ อยางไรอยางน้ันเลย แตดวย
ความเคารพเชนเดิม เสียงกลองท่ีกองอยู
ในใจของทุกคน คงเปนคำถามท่ีมีคำตอบ
แลววา ความหลากหลายแหงชีวติ กอใหเกิด
ความเขาใจ ถึงพระเปนเจาท่ีทำใหเรารูจักพระองค
ผานทางสรรพส่ิงหลากหลาย

กอนที่จะฟงบรรยาย พระอัครสังฆราชเคลาดิโอ
เชลล ีตรงมาหาผมดวยทาทางเปนมติร ยงัไมทนัตัง้ตวั
ทานทกัผมดวยการไหว ผมงงไปสกัพัก ตัง้รบัดวยการ
ไหวเชนกัน การรูจักทานเร่ิมข้ึนเม่ือมีการประชุม
สื่อมวลชนที่เมืองไทย เปนการประชุมกลุมยอยๆ ที่
หัวหิน ผมนำรถไปดวยและทานพอมีเวลาวาง ผมจึง
อาสาพาทานไปชายทะเลหัวหิน จดุน้ันจุดน้ี หลงบาง
ตามฟอรม สักชั่วโมงกวาๆ ก็พาทานกลับมาอีกครั้ง
ยังท่ีประชุม จริงๆ การเดินทางและการรับรอง
พระอัครสังฆราชน้ีตองทำแบบทางการทูตเลย แต
การลดตวัมาไปกับผมน่ีผมกถ็อืวาเปนเกยีรตอิยางมาก
แลว ดใีจท่ีทานจำไดครบั แตวนัรงุข้ึนท่ีบานเดก็กำพรา
จะมีอะไรท่ีปลืม้มากกวานีอ้กี

หลังจากนั้นผมนั่งฟงบรรยาย แบบสมาธิหลุด
เพราะวันนี้สวนใหญจะเนนวิทยากรที่มาจากเจาของ
ประเทศ และเร่ืองราวสวนใหญจะหนักไปทางทวีป
แอฟริกา มารูสึกตัวอีกที ตรงท่ีเพ่ือนชาวอินโดนีเซีย
บอกวา เขาจะแยกประชุมทวีปกันแลว ไปประชุมกัน
อาว...ผมปดเคร่ืองแปลภาษาไปต้ังแตกีโ่มงนี ่เมือ่รวูา
ตองประชุมทวีปผมจึงเก็บขาวของและไปรวมหา

หองประชุมเฉพาะกจิกันเลย
แยกทวีปฟงดนูาสนใจ เหมอืนคยุกบัคนในบาน ถา

พูดภาษาไทยคงพอไหว แตตองใชภาษาสากล ภาษา
อังกฤษครับ เพ่ือนบานเราน่ีภาษาอังกฤษสุดยอด
ทัง้นัน้ เรามีกนั 8 คน การประชมุเร่ิมดวยการแนะนำตัว
ผมเปนคนแนะนำคนท่ีสาม ไมมีอะไรมากเราตางบอก
ถึงงานท่ีทำ หลายคนถามวา เมื่อมีงานชุมนุมสิ่งพิมพ

คาทอลกิโลกทีเ่มอืงไทย คณุอยไูหน วนิาทีนัน้ผมยงัอยู
ตามวัดอยูเลยครับ

ที่ประชุมเหมือนจะตองหาคนนำเสนอ 1 คน โดย
หนวยกานแลว ทกุคนเล็งมาท่ีผม แตการนำเสนอผมวา
อยามองท่ีหนวยกานเลย มองทีค่วามสามารถเถอะ ผมไม
ไดเลนตัวนะครับ แตผมวาผมทำอยางอ่ืนดีกวา นึกไป
ก็เสียดายโอกาส ถาภาษาดีกวาน้ีหนอย จะไดประกาศ
อิสรภาพกันเลย  ชีวิตเทาท่ีไดครับ  ใครท่ีเปน
ผูปกครองอานมาถึงบรรทัดนี้ ใครที่เปนเยาวชน หรือ
เปนเณร คนท่ีคดิวาชีวติไมไดอยแูคนี ้เร่ิมฝกต้ังแตวนัน้ี
เลยนะครบั ภาษาท่ีสอง มนัจะพาเราไปยงัโลกอันกวางใหญ
ไพศาล เชือ่ผมนะครับ การคนพบน้ี คงไมใชผมคนแรก
หรอกครับ กอนหนานี้ก็มีคนบอกผม ไมรูวาทำไม
ไมเช่ือ

อาหารเท่ียงวันนีผ้มมีเพือ่นจากเอเชยีใหมอกีหลายคน
คุณพอนักเขียนผูอาวุโสชาวอินเดีย เห็นผมเดินเกๆ
กงัๆ เลยชวนไปนัง่ทานขาวกับพระสังฆราชของบรูกนิา
ฟาโซ เม่ือบอกวามาจากประเทศไทยเทาน้ันแหละ
ทานย้ิมและช่ืนชม ที่โตะอาหารมีพระคุณเจา 3 ทาน
ทานหน่ึงไดเลาวา ประเทศไทยพระสังฆราชทานหน่ึง
ไดใหงบสำหรบัการสรางโรงพยาบาลท่ีนีด่วย นีใ่ชไหม
ทีเ่ขาเรียกวารบัชอบ ดคีรบั ชอบๆ

ผูคนที่รวมโตะในวันน้ัน ยังมีอีกหลายคน จาก
หลายประเทศทีห่ลงรกัเมอืงไทย สองสาวผวิหมกึแหง
เมืองกานา อันน้ีจัดวาคล่ังไคลเลย เจอผมสวัสดีครับ
สวัสดีคะ แบบไมเบ่ือกันไปขาง นอกจากน้ันยังมีกลมุ
จากประเทศสวิตเซอรแลนด กลุมนี้เขาบอกวา งานที่
ประเทศไทยวาประทับใจแลว การจัดการหลังงาน
ทีพ่าพวกเขาไปเยีย่มเดก็กำพราท่ีพทัยาและระยอง การ

ทำงานอยางขยันขันแข็งของพระสงฆจาก
คณะพระมหาไถ คณะคามิลเลียน
สุดยอดจริงๆ ผมไมมีขอโตแยงเพียงแต
มีรอยย้ิม และความระลึกถึงสิ่งดีงามจาก
บรรดาพระสงฆนักบวชท่ีรับใชพระ-
ศาสนจกัรไทยดวยหวัใจแหงรักและรบัใช

การประชุมที่แอฟริกาสรางคำถาม
ใหกับหลายคนวา นี่ประชุมนานาชาติ
จรงิหรือเปลา ปกติแลวประชุมท่ีสวนไหน
ของโลกคนจากสวนน้ันคงมารวมกันเยอะ
เปนพิเศษนะครับ การประชุมท่ีนี่สราง
การรับรูใหมสำหรับผม เปนความเขาใจ
พวกเขาจากชีวิตไมใชจากหนังสือ ผมวา

พวกเขาเกงนะ แมวาบางทผีวิดำ หนาตาดนูากลวั แต
ใจไมนากลัว การพยายามแสดงออกถึงมิตรภาพ การ
พยายามส่ือสาร การยอมรับวาตนเองไมเกงภาษา
องักฤษ ผมเร่ิมเห็นความสวยงามของพืน้ท่ีนีข้ึน้เร่ือยๆ
ครบั

ภาคบายเราไดฟงพระอัครสังฆราชของบูรกินา
ฟาโซ พูดถึงงานแพรธรรมตางๆ หลังการบรรยายน่ี
ไมวาจะเปนวิทยากรทานใด คำถามมากันเพียบ
พระสังฆราชทานมีคำถามเยอะหนอย คำถามหน่ึง
ทำใหพระอัครสังฆราชเชลลีตองชวยตอบกันเลย
ทีเดียว เปนเร่ืองเก่ียวกับการเตรียมเณร เพื่อตอนรับ
โลกดิจทิลั พระคณุเจาพดูวากำลงัเตรียมเรือ่งหลกัสตูร
แนวทาง วิธีการกำลังเขยิบเอกสารเก่ียวกับงานส่ือ
สวนโอกาสเขาถงึขอมลูของแตละบานเณรน้ัน กจ็ะมี
การจัดการใหอยางหลากหลายท่ัวถึงและสำหรับ
ทวีปแอฟริกาท่ีมีความยากลำบากกวาก็ตองสนใจ
เปนพิเศษดวย เราจบโปรแกรมสุดทายดวยพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ ยังคงเปนธรรมเนียมสากลอยูครับ
วันนี้เราฉลองแมพระมหาทุกข เหมือนเปนลางที่มี
ความทุกขบางประการกำลังจะมาเยือน

บรรณาธิการบริหาร
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ç§à“¬§ÿ≥∏√√¡é ‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å π§√ª∞¡ ®—¥§à“¬§ÿ≥∏√√¡ ∫Õ ‚°

 √â“ß √√§å»‘…¬å¥’ Ÿà —ß§¡ √–¥—∫™—Èπª√–∂¡ªï∑’Ë 4-6 ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡  ®√‘¬∏√√¡

„Àâ°—∫π—°‡√’¬π ‚¥¬´‘ ‡µÕ√åª√“≥’ °”æÿ≤ ·≈–´‘ ‡µÕ√å™≈∏‘™“ ƒ∑∏‘Ï‡πµ‘°ÿ≈

§≥–∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ºŸâπ‘√¡≈ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2010

ç„Àâ°”≈—ß„®é ∫√“‡¥Õ√å°ƒ…≥æß…å Õµ‘™“µ‘∏“π‘π∑√å (· ß∏√√¡ªï 6) π”æ≈¡“√’

‡¬“«™π·≈–‡¬“«™πÕ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ‰ª

‡¬’Ë¬¡∫â“π‡∑«“ æ√âÕ¡∑—Èßπ”‡ß‘π®“°‚§√ß°“√  ç»ÿ°√å≈–∫“∑™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¬“°‰√âé

¢Õß‚√ß‡√’¬π·¡àæ√–ª√–®—°…å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‰ª™à«¬‡À≈◊Õ‚¥¬¡Õ∫„Àâ

´‘ ‡µÕ√å·Õß‡®≈“  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2010

ç¡Õ∫∑ÿπé §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“„π‚§√ß°“√

çÀπŸ√—°‡´πµåø√—ßœé „Àâ·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë‡√’¬π¥’¢Õß‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß ’́ ´“‡«’¬√å

§Õπ·«πµå ‚¥¬¡’‡´Õ√å ·µ≈≈“ π‘≈‡¢µ º».Õπÿ√—°…å π«æ√‰æ»“≈  «‘®‘µ√å

 ‘√‘æŸπÀ—µ∂°‘® ·≈–Õ—®©√“ ¿Ÿ√‘§ÿªµå ¡“√à«¡„πæ‘∏’¥â«¬ ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß´’ 

´“‡«’¬√å§Õπ·«πµå

ç«—¥∫“ß· πµâÕπ√—∫ ¡“™‘°„À¡àé ‡¡◊ËÕ

«—π‡ “√å∑’Ë  11 °—π¬“¬π 2010

«—π·Àà ‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–ª√–®”‡¥◊Õπ

§ÿ≥æàÕ‡∫¥â“, SJ ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ∑”æ‘∏’≈â“ß∫“ª·≈–

µâÕπ√—∫ ¡“™‘°„À¡à 4 §π §◊Õ ¥.™.

«‘≈‡≈’¬¡ «’√«—≤πå  §“∏“√’π“·Ààß«’‡Õπ“ ®—π∑√å®ÿÃ“ ≈”„¬ π. .Õ—π‡¬≈“ ‡¡√‘™’

¡π— æ√  ∂‘µ¬å‡ ∂’¬√ ·≈–ø√—ß´‘ °“·Ààß‚√¡ æ‘¡≈√—µπå »‘√’‡≈‘»

çª√–™ÿ¡é ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√–¥—∫Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 2 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬å

Õ¿‘∫“≈∑à“·√àœ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 55 §π ®“° 25 ™¡√¡ „π‡¢µ 4 ®—ßÀ«—¥ ¡’°“√

‡≈◊Õ°µ—Èß§≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√–¥—∫ —ß¶¡≥±≈™ÿ¥„À¡à ‚¥¬ª√–∏“π™¡√¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§π„À¡à §◊Õ Õ“®“√¬å∑»æ√ ¥”√ß‰∑¬ ·∑π π“¬‡Õ’¬π  ¬¡∫ÿ≠ ∑’ËÀ¡¥

«“√–‰ª  ª√–∏“π™¡√¡·µà≈–™¡√¡‡ªìπ§≥–°√√¡°“√√à«¡ ‚¥¬µ”·Àπàß

çÕ∫√¡é §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå   ‡®â“Õ“«“ «—¥´“ßµ“§√Ÿâ    ‡ªìπ«‘∑¬“°√ „πÀ—«¢âÕ

ç§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å¢Õß§√Ÿ∑’Ë¥’é „Àâ°—∫§≥–§√Ÿ‚√ß‡√’¬πæ—π∏–«—≤π“

(‚√ß‡√’¬π¢Õß¶√“«“ §“∑Õ≈‘°) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1  µÿ≈“§¡ 2010
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 79 «‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (µÕπ 3)

‡π‘π°—≈«“√’‚Õ  ¿“æ‡¥‘¡‡ªìπ‡π‘π≈“¥°«â“ß„À≠à ¡’§«“¡ Ÿß 14 ‡¡µ√

®“°∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë‚¥¬√Õ∫‡π‘ππ’È¡’™◊ËÕ«à“ çÀ—«°–‚À≈°é §ß®–¡“®“°√Ÿª∑√ß∑’Ë

¥Ÿ§≈â“¬À—«°–‚À≈° ªí®®ÿ∫—π∫π‡π‘π°—≈«“√’‚Õ¡’ —°°“√ ∂“π 2 ·Ààß ·Ààß·√°

∂◊Õ«à“‡ªìπ∑’Ë∂Õ¥æ√–¿Ÿ…“·≈–µ√÷ßæ√–Õß§å∫π‰¡â°“ß‡¢π‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï

¢Õß™“«§“∑Õ≈‘° ·≈–·Ààß∑’Ë Õß∂◊Õ«à“‡ªìπ∑’Ëªí°‰¡â°“ß‡¢π‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢Õß

™“«°√’°ÕÕ√å‚∏¥Õ°´å √“«‡»…Àπ÷Ëß à«π “¡¢Õßæ◊Èπ —°°“√ ∂“π 2 ·Ààßπ’È

µ—ÈßÕ¬Ÿà∫πÀ‘π¢Õß‡π‘π°—≈«“√’‚Õ À‘π¢Õß°—≈«“√’‚Õ¬—ßª√“°Ø‡ÀÁπ‰¥â‡¡◊ËÕ¡Õß

„µâæ√–·∑àπ∑’Ë √â“ß∂«“¬·¥à·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ·≈–∑’Ë™—Èπ≈à“ß„π —°°“√ ∂“π

∑’Ë √â“ß‡æ◊ËÕ∂«“¬‡°’¬√µ‘·°àÕ“¥—¡

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ : ‡√“ —ß‡°µ‰¥â«à“¡’§π°â¡µ—«≈ßÕ¬Ÿà„µâ√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ (∑’Ë‡ªìπ

»‘≈ª–·∫∫™“«°√’°ÕÕ√å‚∏¥Õ°´å) µ√ßπ—Èπ‡Õß ‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ∑’Ëªí°‰¡â°“ß‡¢π∑’Ëµ√÷ß

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ∑ÿ°§π®÷ßÕ¬“° —¡º— °—∫¡◊Õ¢Õßµπ‡Õß ·∂«∑’Ë‡¢â“®÷ß¬“«‡À¬’¬¥ ·µà

‡¡◊ËÕ —¡º— ·≈â«‡√“®–ºà“π‡≈¬∑“ß§«“¡√Ÿâ ÷° À√◊Õ‡°Á∫§«“¡√Ÿâ ÷°·≈– —¡º— π—Èπ‰«â

«à“æ√–‡¬´Ÿ‡®â“√—°‡√“ ®÷ßæ≈’æ√–™π¡å‡æ◊ËÕ‡√“

ç‡¢â“‡ΩÑ“Õß§å ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“é

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ 2010

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16

∑√ßæ∫·≈–„Àâ‚Õ«“∑

·°àºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡

 ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°‚≈°

®”π«π 250  §π ®“° 85 ª√–‡∑»

∑’Ë®—¥‚¥¬ ¡≥ ¿“ ◊ËÕ “√ —ß§¡

 ”π—°«“µ‘°—π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 4-7 µÿ≈“§¡ 2010

ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

(„π¿“ææ√–Õ—§√ —ß¶√“™‡§≈“¥‘‚Õ

‡™≈≈’ ∂«“¬√“¬ß“π √ÿª°“√ª√–™ÿ¡)

 ◊ËÕ‰∑¬√à«¡ª√–™ÿ¡
 ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°‚≈°
 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ¢Õ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘° · «ßÀ“

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§«“¡®√‘ß„Àâ°—∫‚≈°

¥â«¬®‘µ„®∑’Ë √â Õπ√π

· ≈ – ‡ ªì π ¡◊ Õ Õ “ ™’ æ

‰ µ √à µ √ Õ ß ‡ π◊È Õ À “

·∑â®√‘ß ·≈–„Àâ

µ√–Àπ—°∂÷ß

10 ªï‡«Á∫‰´µåÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π«®πæ‘∏’°√√¡‡ªî¥ß“π§√∫  10 ªï‡«Á∫‰´µåÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ §.». 2010

∑’ËÕ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ ∫“ß√—°

æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï‰¥â°≈à“«

·°àºŸâ¡“√à«¡ß“π«à“ çºŸâÀ«à“π ∑’Ë‰ª

À«à“π‡¡≈Á¥æ◊™·≈–‡¡≈Á¥æ◊™°Á§◊Õ

æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“
 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ·≈–
§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ √à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’
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