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นักบุญยามเฝาประตู
อ.ชยัณรงค  มนเทยีรวเิชียรฉาย

(อานตอหนา 7)

เมือ่วนัที ่ 17 ตลุาคม ค.ศ. 2010 ทีก่รุงโรม สมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงประกอบพิธแีตงต้ัง
นกับญุใหม   หนึง่ในจำนวนนัน้ไดแก บราเดอรองัเดร
เบแซต ชาวแคนาดา   สมัยที่ยังมีชีวิตอยู ทานนักบุญ
ลมปวยอยเูสมอ   งานทีผู่ใหญมอบหมายใหทำหลังจาก
ที่ไดถวายตัวเปนบราเดอรแลว คือเปนยามเฝาประตู
โรงเรยีน   แตแลวกม็อีศัจรรยเกดิข้ึนมากมาย...

บราเดอรองัเดร เกิดเม่ือ 164 ปมาแลว (ค.ศ. 1846)
ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดาโดยมีชื่อตอนเกิด
วา อลัเฟรด  ตอนอายุได 10 ขวบ บดิาของทานประสบ
อบุตัเิหตเุสยีชวีติ  เม่ือมารดาซึง่มลีกูหลายคนไมมรีายได
มาเจือจุนตามปกติ จงึจำตองสงลูกกระจัดกระจายไปอยู
กบัญาติๆ ยกเวนอัลเฟรดซึง่เปนเด็กข้ีโรค ไมสบายเจ็บ
ออดแอดอยตูลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคปวดทอง
ที่มีอาการรุนแรงเปนพักๆ และรักษาไมหายไปจน
ตลอดชวีติ แมเลยเกบ็ไวดแูลเอง  แตสองปถดัมา แมก็
ลมปวยเปนวัณโรคและเสียชีวิต คุณนาจึงเอาอัลเฟรด
ไปเลี้ยง ความท่ีอัลเฟรดลมปวยอยูเรื่อยๆ ทำใหเขา
แทบไมไดเรียนหนังสือ ดังน้ัน จึงไมสามารถเรียนตอ
ในระดบัอดุมศึกษาได รปูแบบของวัฒนธรรมตะวันตก
ดูจะกำหนดใหชายหนุม-หญิงสาวเม่ือพนวัยเรียน
ตองชวยเหลือตัวเอง จะไมพึ่งพาพอแมผูปกครอง
อีกตอไป อัลเฟรดจึงออกหางานทำ งานท่ีเขาพอทำได
เปนการใชแรงงานเปนหลัก ในโรงงานบาง งานในไร
ในฟารมบาง เปล่ียนงานไปเรื่อยๆ เน่ืองจากเขาตอง
หยุดงานบอยเพราะลมปวยอยูเสมอ

เม่ืออาย ุ22 ป อลัเฟรดกลบัมาท่ีบานเกิด ไดพบกบั
คุณพออังเดร เจาอาวาส คุณพอไดรับเขาเขาทำงาน
เปนเด็กวัด คอยชวยทำงานตางๆ ของวดั ขณะเดียวกนั
ไดจัดใหเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท
คร้ังแรก อัลเฟรดสนใจการเรียนคำสอนมาก คุณพอ
เจาอาวาสสังเกตเห็นความศรัทธาของอัลเฟรด ทุกวัน
เขาใชเวลาเฝาศีลและสวดภาวนาบอยๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ตอหนารูปนักบุญยอแซฟ   สามปตอมา คณุพอ
เร่ิมพูดคุยกับอัลเฟรดเร่ืองกระแสเรียกเปนพระสงฆ
และการเขาบานเณร  ในท่ีสดุ อลัเฟรดตอบรบัเสยีงเรียก
ของพระ และไดเขาบานเณรของคณะกางเขนศักด์ิสทิธ์ิ
(Holy Cross)  ในจดหมายท่ีคุณพอเขียนถึงอธิการ
บานเณรเพ่ือสงตัวอัลเฟรดเขาเปนเณร  คุณพอ
องัเดรเขียนตอนหนึง่วา ผมขอสงนกับญุองคหนึง่มาให

อยางไรก็ตาม การท่ีอลัเฟรดลมปวยบอยมากทำให
ผใูหญในบานเณรเหน็วา ไมสมควรสนบัสนุนใหอลัเฟรด
เปนเณรเพ่ือเตรียมตัวเปนพระสงฆตอไป ยังไงก็คงให
บวชไมได จึงไดกำหนดท่ีจะสงตัวอัลเฟรดกลับบาน
ทันทีที่ภาคการศึกษาส้ินสุดลง  ในชวงเวลาน้ันเอง
พระสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลมอนทรีออลไดมา
เย่ียมบานเณร เม่ือสบโอกาส อัลเฟรดไดเขาไปพูดกับ

พระอัครสังฆราชเรื่องกระแสเรียกของเขา และขอให
พระคุณเจาชวยเขาดวย อัลเฟรดกราบเรียนวาเขา
ตองการที่จะถวายตัวเพ่ือรับใชพระเจา ไมวางาน
จะต่ำตอยสักเพียงใดก็ตาม  พระอัครสังฆราช
เห็นความจริงใจของอัลเฟรดจึงไดพูดกับอธิการ
บานเณร ในท่ีสดุเขาไดอยบูานเณรตอ และไดบวช
เปนบราเดอรของคณะในขณะท่ีอายุได 29 ป
โดยท่ีอัลเฟรดใชชื่อนักบวชวา อังเดร เปนการ
ระลึกถงึคุณพอองัเดร ผสูงเขาเขาบานเณร   อธกิาร
บานเณรได เขียนบันทึกไววา  บราเดอรคนนี้
หากสุขภาพไมดีจนทำงานอะไรไมไดสักอยาง
อยางนอยเขาจะสามารถทำการสวดภาวนาได
อยางดีแนนอน

สมาชิกสวนใหญในคณะกางเขนศักด์ิสิทธ์ิ
เปนพระสงฆ ทำงานอภิบาลวัดหรือไมก็สอน
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนอเตรอะดาม
ของคณะ สวนพวกที่เปนบราเดอรซึ่งมีจำนวน
ไมมากน้ันจัดเปนแผนกแรงงาน คอยทำงานตางๆ
ของคณะท่ีตองใชแรงกาย เน่ืองจากบราเดอรองัเดร
มีสุขภาพไมแข็งแรง งานที่เขาไดรับมอบหมาย
ใหทำหลงัการถวายตัวแลว ไดแกเปนยามเฝาประตู
โรงเรียน โดยมีหองเล็กๆ ที่เปนท้ังหองนอนและ
หองทำงานของเขา เขาทำงานน้ีกวา 40 ป โดยไมมกีาร
โยกยายไปท่ีอื่น ในเวลาเย็นค่ำ หรือวันหยุด หากเขา
ไมปวย อังเดรจะชวยถูพื้น เช็ดโคมไฟ เช็ดหนาตาง
ทำความสะอาดอาคารเรียน ขนฟนมาไวขางเตาผิง
ทุกๆ เชา อังเดรเปนคนตีระฆังปลุกใหทุกคนต่ืน
ทุกสัปดาหเขายังมีหนาที่ขนเสื้อผาเด็กประจำไปสงซัก
และเขายังชวยทำหนาที่ เปนชางตัดผมใหนักเรียน
ประจำอีกดวย

ความท่ีองัเดรเปนคนเกาแกอยมูานาน จงึเปนท่ีรจูกั
รักใครของนักเรียน ครู-อาจารยและผูคนในละแวกน้ัน
บางคนมักแวะมาหาอังเดรเพียงเพื่อพูดคุยทักทายกัน
หลายคนมาหาเพ่ือปรับทุกขอันเกิดจากปญหาตางๆ

ซึ่ งบราเดอรอั ง เดรมักพูดใหกำลังใจใหนอมรับ
พระประสงคของพระเจา  ใครที่เจ็บปวยมาหา เลาถึง
ความเจ็บปวดและความทุกขทรมาน อังเดรจะใหเวลา
อยางเต็มท่ี รับฟงดวยความต้ังใจ เขาเขาใจและรูซึ้ง
เปนอยางดีเพราะความเจ็บปวยชนิดปวดทรมาน
ก็เกิดกับเขาเปนประจำดวยเชนกัน  บอยคร้ังผูที่มาหา
เลาไปรองไหไป บราเดอรอังเดรก็รองไหกับเขาดวย
และในที่สุดการสนทนาจบลงดวยการที่บราเดอร
สวดภาวนาดวยกันกบัผปูวยเพ่ือขอพรจากพระเจา อกีทัง้
ยังภาวนาใหนักบุญยอแซฟชวยวิงวอนขออีกแรงหน่ึง
ดวย

แลวขาวก็กระจายไปทั่วมากขึ้นทุกทีวา มีผูที่
หายปวยอยางนาอัศจรรยเมื่อมาหาบราเดอรอังเดรและ
มีการสวดภาวนาขอพระเจาพรอมกับบราเดอร แต
บราเดอรกพ็ดูอยเูสมอวา ผมไมมอีะไร ผมไมไดทำอะไร
เลย ผมเพยีงแคสวดขอพระ และนักบุญยอแซฟเทาน้ัน

เ ม่ือมีพระเอก ก็ตองมีผูรายเปนของคูกัน พอ
ผูคนพากันแหกันมาหาบราเดอรอังเดรท่ีบริเวณประตู
โรงเรียนมากข้ึน ครูบางคน ผูปกครองบางทานเห็นวา
ทำใหเกิดความวนุวายไมเปนระเบียบ ผปูวยอาจเอาโรค
มาติดนักเรียน อะไรประมาณนั้น ในที่สุด อธิการ
จงึใหบราเดอรยายออกไปใชหองทีม่ผีเูสนอใหใชไดฟรี

ที่สถานีรถรางในตัวเมือง แตไมชา หองดังกลาวก็รับ
ไมไหว เพราะมีผูคนมาหาจากทั่วทุกสารทิศ จึงมีการ
ชวยกันบริจาคท่ีดนิและเงินสรางเปนอาคารท่ีกวางขวาง
มากข้ึน โดยที่บราเดอรขอใหมีวัดนอยดวย ทางคณะ
ยังไดอนุญาตใหบราเดอรมีหองพักสวนตัวที่นั่นเลย
เพื่อความสะดวกในการพบกับผูที่มาหา ภาษาสมัยนี้
ตองเรียกวา ใชทีน่ัน่เปนฐานแพรธรรม ประมาณกันวา
มีผูปวยท่ีมาหาบราเดอรปละประมาณหนึ่งลานคน
หรือเฉล่ียเดือนละประมาณหน่ึงแสนคน  หรือ
วนัละประมาณสามพันคน

บราเดอรองัเดรใชเวลากลางวันพบผปูวยทีเ่ดินทาง
มาหา พอตกเย็นบราเดอรก็ออกเย่ียมผูปวยที่ปวยมาก
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คณะธรรมทตูไทย (ตอจากหนา 20)
ซึง่ไดเขาพธิสีงธรรมทตู และรบัวุฒบิตัรจบหลกัสตูรของ
โครงการอบรมจิตตารมณธรรมทูต TMS รนุท่ี 2 โดยมี
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณิช เปนประธาน ที่วัดพระแมมหาการุณย นนทบุรี
ในวนัแพรธรรมสากล วนัที ่24 ตลุาคม ค.ศ. 2010

ผจูบหลกัสูตรมีทัง้หมด 7 ทาน คอื พระสงฆ 4 ทาน
และซิสเตอร 3 ทาน

1. คณุพอโทมสั เทพประสทิธิ ์ทอแสงธรรม    สงักัด
คณะธรรมทูตไทย TMS

2. คณุพอยวง บปัตสิตา หตัถชยั วงศมาแสน   สงักัด
คณะธรรมทูตไทย TMS

3. คุณพอเปาโล แสงชัย ไอจาง  สังกัดสังฆมณฑล
เชยีงใหม

4. คุณพอเทโอฟลัส วศิน  ฌานอรุณ สังกัดสังฆ-
มณฑลเชยีงใหม

5. ซสิเตอรมารอีา ประทมุพร  วจิติรวงศ  สังกัด
คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี

6. ซิสเตอรอันนา จันทรนอย หวังท่ีอยู สังกัด
คณะภคินแีพรธรรมแหงพระนางมารียผปูฏิสนธินริมล

7. ซิสเตอรเปาลา สุชาดา รักพงษไพร สังกัด
คณะภคินแีพรธรรมแหงพระนางมารียผปูฏิสนธินริมล

นอกจากนั้นยังมีซิสเตอรมารีอา รุงทิพย พัฒน-
ภิรมย สังกัดคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  ซึ่งไดจบ
หลักสูตรการอบรมจิตตารมณธรรมทูต TMS รุนที่ 1
(ปจจุบันรวมงานภาคสนามกับคณะธรรมทูตไทยอยู
ทางภาคเหนือ) ไดมารวมพิธสีงธรรมทูตในคร้ังนีด้วย

ในพิธี เดียวกันน้ี ไดมีการมอบวุฒิบัตรใหกับ
ผูจบการอบรมหลักสูตร PMG รุนท่ี 2   ดวยพิธีการ
ที่สงางามย่ิงโดยการคุกเขาเขารับมอบวุฒิบัตรที่
หนาพระแทนจากมือของพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช พระสังฆราชผูรับผิดชอบคณะธรรมทูต
ไทย (TMS)

ดังน้ันจึงเปนขาวดียิ่ ง ท่ีในประเทศไทยวันน้ี
มีอาสาสมัครผูประกาศขาวดีประจำวัด  (Parish
Missionary Group : PMG) ซึ่งไดรับการอบรมอยาง
เขมขนเพื่อใหเปนฆราวาสผูนำในการเปนอาสาสมัคร
ทำงานดานการประกาศขาวดีประจำวัดและเปน
ผูสนับสนุนงานแพรธรรมของพระศาสนจักรในดาน
การประกาศขาวดีเพ่ิมข้ึนอีก 23 ทาน ดังรายนาม
ตอไปน้ี

1. ฟรังซสิเซเวยีร ไพโรจน  พริยิชาต ิวดัพระชนนี
ของพระเปนเจา  รงัสติ

2. เทเรซา ลขิติ  บตุรตร ีวดัพระชนนขีองพระเปนเจา
รงัสิต

3. อนัตน วชิติ  ธนาพานิชย วดัแมพระกุหลาบทิพย
4. ลูซีอา ทิพวรรณ  ทิวาวรรณวงศ วัดแมพระ

กุหลาบทิพย
5. ยอแซฟ ชัยธวัช  ธีรานุสนธ์ิ วัดแมพระฟาติมา

ดินแดง
6. เปโตร ปติ  วาสนาดำรงดี วัดพระมารดานิจจา

นเุคราะห คลองจ่ัน
7. ยอแซฟ กติติวัฒน เรืองวฒุิชนะพชื วัดแมพระ

ลกูประคำ กาลหวาร
8. เปาโล พิสิฐ นวชาตโฆษิต วัดอัครเทวดาราฟา-

แอล  ปากน้ำ
9. เปาโล ปรชีา  ปตสินัต วัดแมพระองคอุปถัมภ
10. แมรี ่ศรินทร  เมธวีชัรานนท วัดแมพระองค

อปุถมัภ
11. อนันา กญัจณัฐ องัคณาสุรศรี วดัพระแมมหา-

การุณย
12. มารอีา เทเรซา กญัญวรา ววิฒันวุฒวิงศ วดันักบุญ

ยอแซฟ ตรอกจันทน
13. มารอีา ฌาณาภรณ  จนัทรุพนัธ วัดบานเซเวียร
14. อันนา ณัฎฐากร  เกษพรหม วัดอัครเทวดา

มคีาแอล  ลพบุรี
15. อนันา สพุรรณี บญุยรตัน แผนกองคกรครสิต-

ชนฆราวาส
16. ยอแซฟ สุวโรจน นิทัศนโภคิน แผนกองคกร

ครสิตชนฆราวาส
17. ยอหน บัปติส วสุ ธนณัฐบุตรดี วัดนักบุญ

อนัเดร  บางภาษี
18. โรซา สมบูรณ วรปญญา วดัพระมหาไถ
19. โยเซฟ สมคัร เตบิศริ ิวัดพระมหาไถ
20. เปาโล ธราภพ  แสงเล็ก วัดแมพระประจักษ

เมอืงลรูด ลำปาง
 21. มาธลิดา นติยา   แสงเล็ก วดัแมพระประจกัษ

เมอืงลรูด ลำปาง
22. ลซูอีา วไิลพร มณรีตันวงศสริ ิ วดันักบญุเปาโล

หวยตอง เชียงใหม
23. อนันา เพ็ญนภา  ชาวแพรกนอย เจาหนาท่ีศูนย

สงัฆมณฑลเชียงใหม
ที่ปลาบปล้ืมดีใจไมแพผูสำเร็จใหมคือชาว PMG

รุน 1 ซึ่งไดยกทีมกันมาแสดงความยินดีกันอยาง
พรอมเพรียง...  และดวยการเสียสละของสภาภิบาลวัด
และสัตบรุษุแหงวดัพระแมมหาการณุย และการสนบัสนนุ
จากเพื่อนๆ จากองคกรอื่นๆ ที่มีน้ำใจดี ไดชวยเหลือ
ใหการจัดงานวันธรรมทูตสำเร็จไปดวยดีในคร้ังน้ี
ตองยกใหเปนผลงานแหงการจดจำท่ีไมลืมเลือน...

ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณยังมีความพิเศษ
ทีน่ำมาซ่ึงความประทับใจจนเปนทีก่ลาวขวัญ คอื มทีัง้
สมาชิกชมรมคนหหูนวกคาทอลิก ทีร่วมพิธแีละขับรอง
ดวยภาษามอื พรอมกับสมาชิกชมรมคนตาบอดคาทอลิก
ที่มารวมเปนสักขีพยานเปนกลุมใหญ... อีกท้ังยังมี
เซอรไพรสใหเปนท่ีประทับใจคือ การอานบทอาน

ที่สองของคณุพนมพันธ  จารรุตัน  รองประธานชมรม
คนตาบอด จากพระคัมภีรอักษรเบรลล... โอพระเจาขา
พระองคทรงย่ิงใหญจริงๆ...

ภายใตความยินดปีรดีา คณุพออาดรีอาโน เปโลซิน
อธิการคณะธรรมทูตไทยยังอดไมไดที่จะกลาวเตือนใจ

ทุกๆ คนในตอนจบพิธีวา...“นอกจากขาวดีๆ มากมาย
ในวันน้ีแลว  มีขาวรายที่คุณพอพูดคือ  ขาวในนา
มมีากมาย กำลังจะสกุและกำลงัจะเนา แตคนงานมีนอย
เหลือเกิน  ขอใหพวกเราชวยๆ กันรีบๆ เขามาทำงาน
ในนาของพระเจาโดยเร็ว”...

หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในระหวางการ
รับประทานอาหารรวมกัน บนเวทีไดมีการแสดงของ
ผูแพรธรรม ที่เรียก “เสียงแกวงมือ” ของผูชมอยาง
“สน่ันหวั่นไหว”... (การ “แกวงมือ” เหนือศีรษะเปน
ภาษามือท่ีใชแสดงออกแทนการปรบมือ) เพราะท้ังการ
รองเพลงของคนตาบอดท่ีไพเราะจับใจและการแสดง
ละครของคนหูหนวกท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการประกาศ
ขาวดีระหวางพวกเขาเปนการแสดงท่ีเปนทั้งกำลังใจ
และยาชกูำลงัใหกบัผไูมพกิารไดอยางวเิศษ... นบัไดวา
เปนการจบปและข้ึนปใหมของการแพรธรรมอีกปหน่ึง
อยางสมเกียรติแตเรียบงาย สมกับการดำเนินกิจกรรม
การเปนผูแพรธรรมโดยแท...

เอก อิ เอก เอก... ไกแจ ซีโมน มีความสุขจริงๆ
และพรอมกันน้ี ขอฝากคำขวัญใหมของ PMG (จาก
พออา) มายังทุกทานดวย... CHARITAS CHRISTI
URGET NOS… แปลเปนภาษาไกแจวา... GO! GO! GO!
GO DO IT IN THE LOVE OF JESUS CHRIST

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
เปโตร  ใชฮวด  -  มารอีา  ซิว้โหง  กจิทวี
ดอมนิกิโก  ซอน  -  มารอีา  ซนุ  กจิทวี

ยอแซฟ  ไทยโรจน  -  เทเรซา  ดาล ี กจิทวี
เปโตร  อดุมพงษ  -  ยวง  ตัว้เฉยีว  กจิทวี

ยอแซฟ  พง  -  อนันา  ติม้  กจิเจา
เปโตร  ขัว้  -  มารอีา  แข  กจิเจรญิ

เอากสุติโน  เอนก  กจิบำรงุ
ยอแซฟ ประจกัษ - อกัแนส หยินมาน กจิเจรญิ
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“จะเปดพระคัมภีรออกไดอยางไร”

พระวาจาของพระในพระคัมภีร จะยังคงปดอยู
ตราบเทาที่หัวใจของคุณไมยอมจำนนตอองคพระ-
ผูเปนเจา

เม่ือดวงใจของคุณเปด พระคัมภีรก็เปดออก
พระวาจาของพระเปนเจาไมสามารถเขาใจไดตราบ
เทาท่ีผฟูงไมเปดประตูดวงใจตอนรับพระวาจาเอาไว

การยอมจำนนตอพระเปนเจากค็อื การไมเอาศาสนา
และองคพระผูเปนเจามาเปนสวนเล็กนอยเพื่อเติมเต็ม
ชวีติของคณุใหดดูี

การยอมจำนน คือการรูสกึถึงความจำเปนเรงดวน
ทีจ่ะตองกมกราบลงเฉพาะพระพักตรองคพระผเูปนเจา
และตระหนักไดวาพระองคทรงเปนความสมบูรณของ
ชวีติทีเ่ราขอพระองคทรงเมตตาใหเรามสีวนไดเขารวม
อยใูนพระองคนัน่เอง

เราอาจมีครอบครัวอบอุน มีบาน มีที่ดินทรัพยสิน
เงินทอง แตเราไมอาจทำเหมือนวา มีพระมาเติมอีก
นิดหนอยแลวชีวิตก็ดูดีสมบูรณ ตรงขามเราตองมี
พระเปนเจาเปนคูชีวิต นำเอาทุกสิ่งท่ีเรามีที่เราเปน มา
เปนสวนรวมชวีติกบัพระองค

พระนางมารีอาเปนผูมอบแบบอยางการยอมจำนน
ตอพระเปนเจาแกเรามนุษยอยางเยี่ยมยอดที่สุด ณ เชิง
กางเขน พระนางมองดูพระบุตรรับทนทรมาน และ
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน เปนผูรับพระศพลูกชาย
ลงจากไมกางเขนมาพิจารณาและนำไปฝงไวในคูหา
พระนางไมมีขอตอรองใดๆ กับพระบิดาและพระบุตร
พระนางยอมรับ ส่ิง ท่ี เ กิด ข้ึนและยอมจำนนตอ
แผนการไถบาปของพระเปนเจาพระนางขอยอมจำนน
เขาเปนสวนหนึ่งกับพระตรีเอกภาพในรหัสธรรมการ
ไถบาปมนุษย ทั้งๆ ที่ไมเขาใจในเหตุการณนี้ทั้งหมด
พลันเหตุการณทั้งหมดในพระวาจาของพระบุตรก็
เปดเผยความกระจางแกพระนางทันที เพราะนางได
ชื่นชมยินดีอยูรูเห็นเปนพยานการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระบตุร ใครจะเขาใจพระวาจานีด้เีทากบัพระนาง
มารีอา “ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุข เพราะเขาจะ
ไดรับการปลอบโยน...ผูหิวกระหายความชอบธรรม
ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอ่ิม...ผูถูกเบียดเบียนขมเหง
เพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักร
สวรรคเปนของเขา (มธ 5:1-10) บดัน้ีพระคมัภีรเปดออก
แดพระมารดา เพราะมารดาเปดดวงใจยอมจำนนตอ
พระเปนเจา ณ เชิงไมกางเขนน้ันแลว ณ บัดนั้นที่
พระนางตอบรับเทวทูตคาเบรียลเปนพระมารดา
ตามพระประสงคของพระเปนเจาท้ังๆ ที่ยังไมเขาใจ
ในเหตุการณครั้งนี้

การศึกษาหาความรูในการเพียรพยายามจะเขาใจ
พระคมัภีรเปนส่ิงดีแตกเ็ปนเพยีงสวนเดยีว “พระคมัภรี
จะยังคงเปนหนังสือที่ปดอยูสำหรับบรรดาคนท่ี
พยายามแสวงหาพระเจาดวยวธิกีารของพวกเขาเอง ผทูี่
จะพบพระเจาในหนาหนังสือของพระองคไดจะตอง

เปนผูที่ปรารถนาจะเชื่อฟงพระองคถาไมเชนน้ัน
เขาก็จะไมไดพบพระองคเลย!”

ในเวลาน้ัน พระเยซูเจาทรงปลาบปลื้มพระทัย
เดชะพระจิตเจาตรัสวา  “ขาแตพระบิดาเจาฟา
เจาแผนดิน ขาพเจาสรรเสริญพระองค ที่พระองค
ทรงปดบังเรื่องเหลานี้จากบรรดาผูปรีชาและรอบรู
แตทรงเปดเผยแกบรรดาผูต่ำตอย ถูกแลว พระบิดา
เจาขา พระองคพอพระทยัเชนน้ัน พระบดิาทรงมอบ
ทุกสิ่งแกขาพเจา ไมมีใครรูวาพระบุตรเปนใคร
นอกจากพระบิดา และไมมใีครรวูาพระบิดาเปนใคร
นอกจากพระบุตรและผูที่พระบุตรทรงเปดเผยใหรู”
(ลก 10:21-23)

เราเพียรพยายามเขียนและอานขอคิดดีๆ จาก
พระคัมภีรกันมาเกือบจะหน่ึงรอยตอนแลว ก็เพียงเพื่อ
จะเตือนตนเองและใหแรงบันดาลใจแกกันและกันวา
ตราบเทาท่ีคุณยังรูสึกหงุดหงิด...และเดินออกจากวัด
ไปกอนดวยการเอาแตใจตนเอง คุณรับศีลมหาสนิท
เสร็จก็รบีออกจากวัดทันทีดวยคิดวาพอแลว ผมใหเวลา
กับพระวาจามากเกินไปแลว พระคัมภีรก็จะยังคง
เปนหนังสือท่ีปดอยูสำหรับคุณ ดวยวาพระมารดาทรง
ยืนอยู แทบเ ชิงกาง เขนท่ีตรึ งองคพระบุตรดวย
ความไมเขาใจเชนคณุ แตพระมารดาเพยีงแคยอมจำนน
ตอพระบิดาและพระบุตร พลันพระวาจาก็เปดออก
ตอพระนางในการกลับคืนชีพของพระบุตรทันที
“เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใด วิถีของเรา
สูงกวาทางของเจา และความคิดของเราก็สูงกวา
ความคดิของเจาฉันน้ัน” (อสย 55:8-9)

เด็กสาธุฯ

 “เวลา และวารี ไมเคยคอยใคร” เผลอหนอยเดียว
จะส้ินปเสือซะแลว ของขวัญคริสตมาสปใหม
หลายคนกำลังคิดและกังวล ทุกวันนี้เราควรชวยกัน
สรางกระแสใหม คานิยมใหม ดานจิตใจ ดานศรัทธา
ศีลธรรม หนังสือในแวดวงพระศาสนจักร ออกมา
มากมาย หลายสำนกัพมิพ จนบางคนบอกวาตามอาน
ไมทัน  แตอีกหลายคน  ก็ยังไมเคยไดเห็นหนา
เห็นตาเลย ลองดูที่ศูนยสำนักมิสซังฯ และราน
หนังสือศาสนภัณฑตางๆ หรือโทรมาถามไดที่
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ

ครับ สั่งจำนวนมาก ลดราคาพิเศษครับ โทร. 0-2681-
3900 ตอ 1801 ปฏิทนิคาทอลกิทุกฉบบั ปฏิทนิแขวน
เลม พกพา บนัทกึสวนตวั พ.ศ. 2554/ ค.ศ. 2011 เสรจ็
แลวครับ   สงัฆมณฑลจันทบุร ีกท็ีส่ำนกัมิสซังฯ ศรีราชา
ที่สังฆมณฑลอุดรธานี ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจา-
นเุคราะห สงัฆมณฑลเชียงใหม ทีส่ำนกัมิสซังเชียงใหม
สงัฆมณฑลราชบุร ีทีส่ำนักมสิซงัฯ และท่ีสกัการสถาน
บญุราศี นโิคลาสฯ และบานผหูวาน สามพราน มบีรกิาร
พรอมแลวครับ สวนวัด โรงเรียนไหน เปดเปนศูนยฯ
ติดตอไดนะครับ  จบเพ่ือเริ่มตน คุณศรินทร
จินตนเสรี (ไนท) หลังจากจบปริญญาโทดานดนตรี
จากฟลิปปนสมาหมาดๆ ดวยคะแนนยอดเย่ียม คุณพอ
ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ก็เชิญมาชวยงานดนตรีศักดิ์สิทธิ์
งานแรกก็  “คริสตมาส” และเปดสอนผูที่จะเปน
“คอนดักเตอร”  นิตยสารนก (NOK) ของภราดา
คณะเซนตคาเบรียลเลมใหม มีหลายอยางนาสนใจ
งานทาทายโรงเรียนเซนตคาเบรียล  เ พ่ือผูลำบาก

ยากจน“ไมมใีครถูกทอดทิง้” (No one is left behind)
 ชือ่เปนเหต ุ “เขตสะสมอาวุธ” โรงเรยีนอสัสมัชัญ

เทคนิค นครพนม สรางมาเพ่ือชวยเหลือเด็กยากไร
หลงัจากท่ีปดศนูยงานท่ีขอนแกน เรือ่งคนโรคเรือ้น
มาสรางท่ีนี่เพื่อใหการศึกษาดานอาชีพแกเด็กและ
เยาวชนยากไร เม่ือบราเดอรศริชิยั ฟอนซีกา แตงตัง้
บราเดอรอาวธุ ศลิาเกษ เปนอธิการ ตองเปล่ียนปาย
“เขตปลอดอาวุธ” เปน “เขตสะสมอาวุธ” บราเดอร
ซเีมออน เปอตีโต (Bro.Simeon Petiteau) อายุครบ
80 ป ตลอดชีวิตเปนครูมา 60 ป “ร่ำรวยลูกศิษย”
ลูกหามหาศาล บราเดอรเปนเศรษฐี ที่ไมมีใคร
จะขโมย หรอืแมแตมอด ปลวก กไ็มสามารถกดักนิ
ได เพราะรวยลกูศษิย  คณะโฟโคลาเร ออกสาร
ฉบบัที ่1-2 มกราคม-มถินุายน 2010 พระเจาทรงรกั
เราสดุคณานับ แมจะชา แตคณุภาพลนเลม “ชวีติ
คอืของขวญั และพระพรทีเ่ราไดรบัจากพระทุกวนั”
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

บทสุดทาย
⌫

⌫ ⌫⌫
  

เม่ือเราอานหนังสือบทสุดทายซึ่งเปนตอนท่ีสำคัญมาก หากเราไมไดอาน
บทสุดทาย เราอาจปลอยใหความประหลาดใจของเร่ืองท่ีเราอานผานไป และ
เราอาจจะไมไดพบกับคำตอบท่ีอาจจะชวยใหเราเขาใจถึงเรื่องท่ีเราอานได เรา
สรุปปพิธีกรรมของพระศาสนจักรดวยการอานหนังสือเลมสุดทายของ
พันธสัญญาใหม กลาวคือหนังสือ “วิวรณ” การบอกเลาถึงการสรางโลกใหม
เปนบทสุดทายของการสรางโลกคร้ังแรกในหนังสือ “ววิรณ” ซึง่เปนบทสุดทาย
ของพนัธสัญญาใหม

มีหลายคนท่ีรูสึกไมสบายใจนักกับหนังสือเลมนี้ เนื่องมาจากมโนภาพ
ของความรุนแรงและภาษาท่ีนาหวาดกลัว ผทูีอ่านในสมัยโนนคงไมรสูกึอะไร
มากนัก เพราะเปนส่ิงท่ีคนในสมัยโนนไดพบไดเห็นจนเปนของธรรมดา ซึ่ง
ผูดูแลคริสตชนท่ีดีในสมัยโนนอาจนำมาใช เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแก
ผูที่มีปญหา ในบทอานที่เรานำมาพิจารณาในวันนี้ เปนการแนะนำตัวละคร
ผทูีส่ำคญัก็คอืพระเจา พระเยซคูริสตเจาและบรรดาเทวทูต มมีนุษยซึง่มีบทบาท
กลาวคือผูเขียนที่มีชื่อวา “ยอหน” และผูที่อาศัยอยูในกลุมคริสตชนเจ็ดกลุม
ในเอเชีย มกีารใหพรแกผอูานและการตอบสนอง รวมท้ังพวกเราดวย ในบทอาน
ของเราเปนจดหมายฉบับแรกจากจดหมายเจ็ดฉบับ ซึ่งกลาวถึงพระศาสนจักร
ทีเ่อเฟซสั ซึง่มคีวามพากเพยีร

ชาวเอเฟซัสถูกตำหนิ เน่ืองจากความผดิเพียงขอเดียวคือ พวกเขาไดสญูเสีย
ความรักครั้งแรกและจำเปนตองมีความทุกข เราอธิษฐานภาวนาให
ประสบการณจากการอานหนงัสอื “ววิรณ” ในสองสัปดาหตอจากนี ้ชวยใหเรา
เขาใจลึกซ้ึงถึงส่ิงท่ีพระเจาทรงกระทำใหเราแตละคน ใหเราเห็นความสำคัญ
ของความรักในชีวติคริสตชนของเรา

ขาแตพระบิดาเจา ในขณะท่ีลูกมาถึงชวงสุดทาย
ของปนี้ โปรดทรงชวยใหลูกสนใจกับสารของหนังสือ
เลมสุดทายของพันธสัญญาใหม เพื่อลูกจะไดสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองคทรงหลั่งลงมา
เหนือลกู เดชะพระเยซูครสิตเจา พระบุตรของพระองค
และพระเจาของลูก อาแมน

⌫⌫⌫⌫⌫

เปนใครก็อดกล้ันหัวเราะไวไมอยู
เม่ือเหลอืบข้ึนไปบนตนไมขางทางเหน็เขานัง่เกาะก่ิงไมอยู
เขาคนนีไ้มใชเดก็นอยทีช่อบการปนปายไลลาความต่ืนเตน
ทวาเปนถึงขนาดหวัหนาคนเกบ็ภาษีชือ่ดังของเมอืง
ถึงแมวาช่ือเสียงจะออกไปทางลบเปนท่ีรังเกียจของ

คนท้ังเมือง
แตเขาดูจะไมสนใจเพราะมีพรอมทุกอยางเหลือกินเหลือใช
เพราะนอกจากอาชีพเก็บภาษีชาวบานสงใหรัฐบาลโรม
มีเงินเดือนมีรายไดเปนกอบเปนกำชีวิตมีความม่ันคงแลว
ชองวางของกฎหมายและชองทางของบทบาทหนาท่ี
ยังเอ้ือประโยชนใหไดเล็กไดนอยรวมแลวมากกวาเงินเดือนเสียอีก
ชาวบานชาวเมืองจึงไมอยากของแวะยุงเก่ียวเพราะรังเกียจ
ไหนจะทำตัวเปนข้ีขาชาติศัตรูรีดไถคนชาติเดียวกนัสงสวยให
ไหนจะทำหนาท่ีไมโปรงใสหาเศษหาเลยโกงไดทุกเร่ือง
คนชนิดนี้ไมเพียงทรยศชาติบานเมืองยังเปนคนบาปหนานารังเกียจดวย
ไปไหนคนกพ็ากนัหลบหนาแอบสาปแชงดาเช็ดไมคดิย้ังใจ
แลววันนั้นเขาแอบไดยินชาวบานชาวเมืองพูดถึงพระอาจารยชื่อดัง
จริงๆ แลวเขาเคยไดยินชื่อเสียงพระอาจารยมาบางแลว
แตก็ไมไดคิดใสใจเพราะส่ิงท่ีเขาทำส่ิงท่ีเขาเปนอยูนอกขายศิษย-อาจารย
ถึงอยางไรเขาคงไมตองการอาจารยก็มีชีวิตเปยมสุขแบบน้ีไดแลว
กระน้ันกด็ไีหนๆ พระอาจารยจะผานเมืองอยแูลว
นาจะถือโอกาสเห็นหนาคาตาของพระอาจารยสักคร้ังเผ่ือคุยกับใครได
แลวก็เปนอยางท่ีเขาคิดพระอาจารยถูกรายลอมดวยผูคนแทบไมเห็นหัว
ครัน้จะพยายามเขยงขามองสักแวบก็หมดสิทธ์ิเพราะสงัขารเต้ีย
ถึงอยางน้ันก็เถอะเขาถือเปนทาทายย่ิงยากย่ิงตองทำใหได
ประสบการณจากอาชีพการงานและชีวิตสังคมบมเขามาอยางน้ัน
เขารีบว่ิงไปขางหนามองหาตนไมปนข้ึนไปต้ังหลัก
เลือกความสูงพอใหพนหัวผูคนและเห็นบุคคลเปาหมายไดเต็มตา
และกไ็มผดิหวงัเม่ือเขาเห็นขบวนผคูนเดนิมาแตไกลมงุมาทางทีเ่ขาปกหลกัอยู
นอกจากจะเห็นหนาพระอาจารยชัดเจนใกลเขามาเร่ือยๆ แลว
สายตาพระอาจารยยังเหลือบข้ึนมองมาทางเขาคร้ังสองคร้ัง
แลวจูๆ  มอืไมแขงขาท่ียันยึดตนไมไวมัน่คงเกดิอาการชาข้ึนมาทันทีทนัใด
เมื่อพระอาจารยหยุดเดินตรงตนไมที่เขาเกาะกิ่งอยูพรอมกับมองจองเขา

อยางจัง
ผคูนท่ีเดินมาดวยแทบหยุดไมทันกอนจะแหงนมองตามพระอาจารยขึ้นมา
ดวงตาหน่ึงคูแฝงรอยย้ิมบวกขบขันกับดวงตานับไมถวนบงบอกความ

รังเกียจ
แตกเ็ปนแคชวงเวลาส้ันๆ กอนท่ีเสียงพระอาจารยดงัทำลายความเงียบขณะนัน้
“ศกัเคียส ขอไปกินขาวท่ีบานคนสิ...”
กวาจะต้ังหลกัระงบัความต่ืนเตนไวไดเขากไ็ตตนไมลงมายืนขอบถนนแลว
พรอมๆ กบัเสยีงพมึพำระงมแสดงความไมพอใจเหมอืนนดักันไว
“ทำไมพระอาจารยจงึชอบลดตัวลงมาสุงสงิกบัคนไมดคีนบาป...”
แทบไมไดสังเกตดวยซ้ำวาศักเคียสกำลังเดินนำหนาพระอาจารยไปบาน
ทาทยีงัไมส้ินลงัเลหายสงสัยกับสิง่ทีก่ำลังเกดิขึน้กบัเขารวดเรว็ปานนัน้
เม่ือกีน้ีท้กุสายตาจองมาทางเขาเหมือนอยากจะกนิเลือดกินเน้ือเขาเดีย๋วน้ัน
แตตอนนี้ทุกสายตาจองมองมาทางเขาทางพระอาจารยดวยทาทีแยกวา
ทัง้ผิดหวังท้ังโกรธเคืองท้ังรังเกียจท้ังดูถกูดูแคลนท้ังอิจฉา...

“พระอาจารยครับ...ผมจะยกทรพัยสมบตัทิีม่คีร่ึงหนึง่ใหคนจน...”
หลังจากไดพูดคุยทานขาวกับพระอาจารยเขาเปลี่ยนไปสุดๆ
กอนน้ีคดิแตจะ “ได” จากคนรวยคนจนไมมคีำวา “ให” ในพจนานกุรม
เด๋ียวนี้แคคิดจะใหที่เหลือกินเหลือใชก็ถือวาดีถมแลว
แตนี่ขนาดหารคร่ึงทุกอยางที่มีกับคนขัดสนถือวายิ่งกวาปาฏิหาริย
“สวนทีเ่คยฉอโกงใครมา ผมจะคืนใหสีเ่ทา...”
พระอาจารยเปล่ียนเขาจากหนามือเปนหลังมือดวยการคืนศักด์ิศรีใหเขาเต็มๆ
ในขณะท่ีคนอ่ืนมีแตเหยียบย่ำศักดิ์ศรีเปล่ียนเขาจากหนามือเปนหลังตีน
“พระเจาไมทรงเห็นอยางท่ีมนุษยเห็น
มนษุยมองแคเปลอืกนอกแตพระเจาทรงมองเขาไปในดวงใจ” (1ซมอ 16:76)
หากเราทานทำอยางพระเจาบาง...ปาฏิหารยิจงึเกดิข้ึนไดทกุเวลา...เหมอืนกนั
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จนไมสามารถเดินทางมาหาได  ผปูวยทุกคนอยางนอย
ไดรบัความบรรเทาใจหลงัจากทีไ่ดพบกบับราเดอรแลว
แตก็ยังมีรายงานผูที่หายปวยอยางอัศจรรยไมขาดระยะ

เนื่องดวยบราเดอรอังเดรมีความศรัทธาตอนักบุญ
ยอแซฟมากเปนพิเศษ บราเดอรจึงไดปรารถนาอยาก
สรางวัดเปนการถวายเกียรติแดนักบุญยอแซฟ จึงได
มกีารจัดต้ังกองทุนรับบริจาค ซึง่ก็มคีนเปนจำนวนมาก
ชวย เหลือด านการเ งินจนสามารถสร าง เปน วัด
ขนาดใหญ บรรจุคนไดกวา 1,000 คน

บราเดอรอังเดรเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 6 มกราคม ค.ศ.
1937 ขณะอายุได 91 ป ในชวงหน่ึงสัปดาหที่มีการ
ตั้งศพสวดฯ มีผูมาเคารพศพของทานเปนจำนวน
กวาหน่ึงลานคน หลังจากท่ีทานเสยีชีวติไปแลว อศัจรรย

นักบุญยามเฝาประตู (ตอจากหนา 3) ของผูปวยที่หายโรคยังเกิดข้ึนตลอดเวลาจนถึงทุกวันน้ี
มีไมเทาจำนวนมากของผูปวยท่ีหายแลวไดทิ้งไว
ทีว่ดันักบญุยอแซฟท่ีทานไดสรางข้ึน

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรง
แตงตั้งทานเปนบุญราศีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.
1982 และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
แตงต้ังทานเปนนักบุญเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 2010
นับเปนนักบุญชายองคแรกของประเทศแคนาดา

ไมตองสงสัยเลยวา ผทูี่อาจต่ำตอยในสายตามนุษย
มีสุขภาพที่ไมสมบูรณเอาเลย จนดูเหมือนไมมีคุณคา
อะไรนัก อยางเกงก็เปนไดแคยามเฝาประตู จะเปนที่
โปรดปรานของพระเจาถึงเพียงนี้

โดย เงาเทียน
สวัสดีคะนองๆ เยาวชนท่ีรักทุกคน เสียงเยาวชน

ฉบับน้ี พีเ่ชิญพี่ปอ (ทตัยา คชรัตน)...มาเลาขาวใหนอง
ที่ไมไดไปรวมคายผูนำเยาวชนระดับชาติ ครั้งท่ี 27
ที่ผานมาใหฟงกัน สำหรับนองๆ ที่ไปรวมคายฯ มา
กช็วนมารือ้ฟนประสบการณทีด่ีๆ  กนัอกีคร้ัง

คายผนูำเยาวชนระดับชาติ ครัง้ที ่27 จดัข้ึนระหวาง
วนัท่ี 11-15 ตลุาคม 2010  ทีบ่านสวนยอแซฟ สามพราน
นครปฐม ภายใตพระวาจาท่ีวา “ทานอาจารยผูทรง
ความดี ขาพเจาตองทำอะไรเพ่ือจะไดรับชีวิตนิรันดร”
(มก 10:17) ปนีแ้ผนกเยาวชน อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนเจาภาพจัดงานรวมกับแผนกเยาวชนระดับชาติ
มีบรรดาจิตตาภิบาล ผูประสานงานและอาสาสมัคร
เยาวชนมารวมคายฯ ถึง 273 คน รวมถึงนักศึกษา
วทิยาลัยแสงธรรมช้ันปที่ 2 จำนวน 40 คน มารวมฝก
ปฏิบัติการอภิบาลเยาวชนในคายฯ นี้ดวย กิจกรรม
ในคายฯ ตลอด 5 วัน 4 คืน มีมากมายท้ังสาระความรู
การเพ่ิมพูนขอความเชือ่ ความสนกุสนาน มติรภาพและ
ประสบการณดีๆ

กิจกรรมวันแรก เนนการเปนทีม การรูจักกัน
เยาวชนท่ีมาจากหลายๆ ทีไ่ดกระจายตัวกันเปนกลมุยอย
ตางๆ ทั้งหมด 10 กลุม  ชวงบายวันแรกมีกิจกรรม
เขาฐานท่ีนองๆ ไดลุยกันเต็มที่ถึง 10 ฐาน เชน ฐาน
ลอดอุโมงค ปนยางตีระฆัง ดำน้ำกนิแตงโม แตละฐาน
สรางความสามัคคีและความสนุกสนานใหนองๆ ผรูวม
เขาคายกันอยางถวนหนา  สวนชวงค่ำของวันแรก มี
เขาพิธกีรรมฐาน ทัง้หมด 5 ฐาน เปนฐานทีเ่นนเรือ่งของ
ความเชื่อ และคำสอนของพระเยซูเจาของเรา มีฐาน
ดังน้ี ฐานสุขใจในพระวาจา  ฐานรักและรับใช  ฐาน
ประกาศขาวดี  ฐานปกแหงการภาวนา  คนืดแีละใหอภยั

กจิกรรมวนัท่ีสอง วนัน้ีพานองๆ ตะลอนกรุง (เทพ)
กัน โดยทุกกลุมจะไดรับซองภารกิจและออกไป
ทำภารกิจตาง  ๆ ตามท่ีกลมุตัวเองไดรบัมอบหมาย ในครัง้น้ี
นองๆ ทกุคนมีโอกาสไดเดินทางโดยรถไฟฟา BTS ซึง่

ทางรถไฟฟา BTS ไดอนุเคราะหลดคาโดยสารใหเรา
ทกุคนพเิศษคร่ึงราคาทุกเทีย่วการเดินทาง เริม่ภารกิจแรก
ดวยการเดินทางไปที่อาสนวิหารอัสสัมชัญเพื่อไปรวม
พิธีเปดคายฯ ซึ่งกอนถึงพิธีเปดนองๆ ไดเขาเย่ียมชม
หอจดหมายเหตุ (หองเอกสาร) และเย่ียมชมหอง
ใตพระแทนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระอัคร-
สังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปน
ประธานพิธีมิสซาเปดคายของเรา จากนั้นในชวงบาย
ทุกกลุมก็ออกไปทำภารกิจตอไป ภารกิจที่ 2 ทุกกลุม
เดินทางโดยรถไฟฟา BTS และไปลงท่ีสถานีสยาม
แตละกลมุตามหาปรัศนตีามจุดตางๆ ทีไ่ดรบัมอบหมาย
ในภารกิจท่ี 3 นั่นคือการแสวงบุญตามท่ีตางๆ ที่ไดรับ
แบงเปน 5 สถานท่ี ดงัน้ี 1. วดัเซนตหลยุส 2. อารามชีลบั
3. บานเซเวียร  4. วดัคอนเซ็ปชญั  5. วดันกับญุฟรงัซสิ
เซเวียร   โดยไปสถานท่ีละ 2 กลมุ และภารกจิสดุทาย
ก็คือเดินทางกลับบานสวนยอแซฟตามเสนทางท่ี
ถูกกำหนดในซองภารกิจ  นองๆ ทุกคนทำภารกิจ
ทุกอยางไดสำเร็จเปนอยางดี  ชวงค่ำไดรับเกียรติจาก
พี่นริศ มณีขาว นำการไตรตรองประสบการณที่นองๆ
ทีไ่ดรบัมาในวนัน้ี

กิจกรรมวันที่สาม  เปนกิจกรรมตามรอยผูไดรับ
ชีวิตนิรันดรเปนรางวัล คือตามรอยบุญราศีนิโคลาส
บญุเกดิ กฤษบำรงุ  เปนกิจกรรม Walk Rally  เพ่ือหา
RC  นองๆ ตองเดินไปตามบริเวณชุมชนวดันกับญุเปโตร
เพื่อทำกิจกรรมตามท่ีแตละกลุมจะไดรับ มีโอกาส
แวะตามบานของชุมชนเพื่อทำกิจกรรมตางๆ ดวย
บางกลุมไปท่ีฟารมจระเข  และศูนย เด็กเล็กดวย
ชวงบายทุกกลุมก็มารวมกันเพื่อรวมพิธีมิสซาท่ี
สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดย

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค เปน
ประธานพิธี   เสร็จจากมิสซาเราไดดูวิดีทัศน
ประวตับิญุราศนีโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ  และ
ไดถอดรหัส RC กอนทีจ่ะกลับบานสวนยอแซฟ
ชวงค่ำมีการต้ังศีลมหาสนิท เทเซ และโปรดศีล
อภัยบาป  โดยพิธีกรรมตางๆ นี้ดำเนินไปดวย
ความศักด์ิสทิธ์ิ สขุใจและอ่ิมใจ

กิจกรรมวันที่สี่   เนนไปที่การไตรตรอง
ประสบการณที่ผานมาในคายและเช่ือมโยงกับ
ชวีติของเรา โดยคณุพอปราโมทย  นลิเพ็ชร และ

พีน่ริศ มณีขาว  เปนผนูำการไตรตรอง  ซึง่นองๆ ไดมี
โอกาสสอบถามปญหาท่ีอยากรูกับทางคุณพอและ
พี่นริศดวย ทางคุณพอและพี่นริศก็ตอบคำถามทุกขอ
อยางละเอยีด  ชวงบายมีกฬีาฮาเฮ โดยทางทีมงานไดจดั
ใหนองๆ ทีม่ารวมคายเปนผนูำฐาน 5 ฐาน (ฐานตอนเชา
วันแรก) และทีมงานและอาสาเปนผูเขารวมเลนโดย
นองๆ ไมรมูากอนวาจะไดนำฐาน  ผลออกมาสนุกสนาน
มากท้ังนองทั้งพ่ีไดเลอะและสนุกตามๆ กัน ชวงค่ำมี
ราตรีสัมพันธ การแสดงของนองๆ จากมิสซัง และ
องคกรตางๆ หลากหลายชุด นองๆ ไดการแตงตัว
ประจำภาคเพือ่สรางสสีนัดวย จากน้ันเปนพิธมีอบธงคาย
จากเจาภาพปนี้คืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใหกับ
สังฆมณฑลอุดรธานีที่จะเปนเจาภาพตอในปหนาดวย
มีการมอบวุฒิบัตร และชวงสุดทายเปนการแหเทียน
เขามาโดยทีมงานคายฯ และอาสาถือเทียนไปยืนลอม
รอบนองๆ ไว และมีตวัแทนนองๆ ไดแสดงความรสูกึ
ตางๆ ที่มาคายฯ และปดทายดวยการฟงโอวาทค่ำจาก
พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรสัศรี

กจิกรรมวันสุดทาย ตอนเชาทุกคนมารวมพิธมีสิซา
รวมกันโดยพระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน
จากน้ันประเมินผลรวมอีกคร้ัง  และถายรูปรวมกัน
อีกคร้ัง และรับประทานอาหารเท่ียงแลวแยกยาย
เดินทางกลับบานโดยสวสัดิภาพ…

จบคายแลวคะ...ขอบคุณทุกคน ทุกฝาย ที่ทำให
คายฯ นี้ผานไปดวยดี เราหวังวานองๆ เยาวชนของเรา
จะนำประสบการณดีๆ  ทีไ่ดพบไปบอกเลา และแบงปน
ตอไป รวมถึงชีวิตของนองๆ ที่เติบโตข้ึนอีก 1 ป
พรอมกับประสบการณเหลาน้ี  พบกันใหมทีค่ายเยาวชน
ระดับชาติ ครัง้ที ่28 สงัฆมณฑลอุดรธานี
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น้ำเข่ือนหลัง่ไหลน้ำใจทวมทน ตอนที ่2 “มุดช่ัน อิมพอสซิเบ้ิล” (ปฏิบัติการมุดน้ำหาเงินสด)
(รายงานสถานการณน้ำทวมบรเิวณสงัฆมณฑลนครราชสมีา โดยคณุพอสเุทพ วนพงศทพิากร)

วันจันทรที่ 18 ตุลาคม 2010 เชาวันรุงข้ึนของ
เหตุการณน้ำทวม คุณพอไชโย กิจสกุล อดีตอธิการ
บานเณรกลาง โทรศัพทมาใหกำลังใจ เพราะคุณพอ
มปีระสบการณน้ำทวมถึงเอวเม่ือ 10 ปกอน ทำใหวันน้ี
ผมมีเรือท่ีคุณพอทานซ้ือไวกอนเอาไวใชชวยชีวิต
ใหรอดในขณะน้ี คุณพอแนะนำใหอานหนังสือโยบ
(แลวผมจะหาหนังสือโยบไดที่ไหนละ ตอนนี้น้ำทวม
หมดแลว แตที่ไดคือขอมูลในคอมพิวเตอรโนตบุคท่ียงั
มีแบตเตอรีเหลืออยู) จึงมารำพึงถึงทาทีที่สำคัญที่สุด
ตอความทุกขในพระคัมภีรพระธรรมเกา คือ เปนการ
ลงโทษของพระเปนเจา ซึ่งขอความในพระคัมภีรเดิม
เหลานี้ถูกทาทาย และปรับเปล่ียนโดยการไขแสดง
คร้ังใหมในทาทีใหม ความทุกขเปนการลงโทษของ
พระเปนเจาเปนผลมาจาก “บาป” แมวาทุกส่ิงไมวาจะดี
หรือเลวลวนมาจากพระเจา

หนังสือโยบจึงจบลงในจุดที่วา ไมมีคำตอบโดย
เหตุผลของมนุษยวาทำไม? สติปญญามนุษยอยางเราๆ
ทานๆ ไมอาจเขาถงึได แตคำตอบจากหนงัสอืโยบ (เปน
แบบ Paradox) คือ พระเจาคือคำตอบ เมื่อพระองค
ประทับอยู คำถาม หรือขอสงสัยน้ันไมมีความหมาย
อกีตอไป เพราะพระองคอยทูีน่ัน่ จติใจของโยบจึงสยบ
ตอความรัก ความยิ่งใหญของพระเจา แลวจิตใจของ
ผมสยบตอความรักของพระหรือยัง? กับความสูญเสีย
และอนาคตการบูรณะบานเณรกลาง

ดังนั้นสิ่งที่โยบกลาวไววา “วันเวลาของขาผานไป
รวดเร็วกวากระสวยของชางทอ แลวจบสิ้นลงอยางไร
ความหวัง” ในทีส่ดุ โยบไดรบัความหวงัมากทีส่ดุในการ
ประทับอยูของพระยาหเวหกับเขา (เปนพาราด็อกซ
ไมไดหมายถึงวงดนตรนีะครบั แตเปนทรรศนะท่ีขดัแยง
กนั)

(ปฏิทรรศน หรือ พาราด็อกซ (Paradox) คือ
ประโยคหรอืกลมุของประโยคทีเ่ปนจรงิอยางชดัเจน แต
นำไปสูความขัดแยงในตัวเอง หรือสถานการณที่อยู
นอกความคิดทั่วไป โดยท่ัวไปแลว อาจเปนไปไดวา
ประโยคดังกลาวนี้แทจริงแลวอาจไมไดนำไปสูสภาวะ
ขัดแยง ผลลัพธที่ไดอาจไมใชขอขัดแยงจริงๆ หรือ
ขอกำหนดในตอนตนอาจไมจริงหรือไมสามารถ
เปนจรงิพรอมๆ กนัได คำวาปฏทิรรศนหรอืพาราดอ็กซ
มักถูกใชแทนที่ไปมากับคำวาขอขัดแยง อยางไรก็ตาม
แนวคิดทั้งสองนั้นไมเหมือนกันเสียทีเดียว ในขณะท่ี
ขอขัดแยงประกาศส่ิงที่ตรงกันขามกับตัวเอง หลายๆ
ปฏิทรรศนกลับมีทางออกหรือคำอธิบาย)

หลงัจากรำพงึเร่ืองน้ีแลว “ผมม่ันใจวา พระเปนเจา
ประทับอยู ในเหตุการณน้ำทวมบานเณรนี้ดวย”
ขอบคุณคุณพอไชโย ที่ชวยกระตุกสติของผมกลับมา
ดวยการแนะนำใหอานและรำพึงจากหนังสือโยบ

เมือ่มสีตจึิงคดิถงึสตางค (งานเขาอกีแลว) มานัง่คดิ
ทบทวน ถงึสิง่ของมีคา ทีอ่าจจะจมน้ำไป เมือ่นกึขึน้ได
แทบลมจับเพราะเม่ือสัปดาหกอน พระคุณเจาชูศักด์ิ
สิริสุทธ์ิ เพิ่งนำคาหัวสามเณรที่กรุงโรมชวยเหลือ โดย
แลกเปนเงินสดมาใหเกือบสองแสนบาท ใสซอง

จดหมายยาวสขีาวมาให ผมเตรียมจะมอบตอใหคุณพอ
สมบัติ ประทุมป รองอธิการซ่ึงทำหนาท่ีเปนเหรัญญิก
โดยเก็บไวในตูหนังสือในหองทำงาน ตายแนๆ แลว
จะเอาอะไรกินละนี ่จะหาเจอหรอืเปลา? แบงคยยุปนไป
กบักระดาษและหนังสืออ่ืนๆ หรือเปลา? เพราะเก็บซอน
ไวหลงัหนงัสอืในตหูนงัสอืทีห่องทำงาน เปนตหูนงัสอื
ไมธรรมดา ไมมีใครรูที่ซอน หากอยากไดคืน คงตอง
มดุน้ำ งมหาเอาเอง  เร่ิมหาขอมลู โทรศพัทไปสอบถาม
ธนาคารวาธนบัตรแชน้ำไดนานแคไหน คำตอบและ
คำแนะนำ คือ กระดาษธนบัตรเหนียวและทนทาน แต
จะดีทีส่ดุหากไปงมหาใหเจอเร็วทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได เปน
คำตอบท่ีไมใดชวยอะไร นอกจากทำใหรอนใจมากข้ึน
ทำอยางไรดีหนอ

เอาละทีนี้ไดคนแลวสถานการณสุกงอมน้ำลดลง
ไปหนอยพอมดุเขาใตวงกบประตูหองทำงานได ตองมา
วางแผนกันกอน ม ี3 คน นามดื คดิ และผม ทีจ่ะลงไป
ที่หอง  สวนคุณพอสมบัติ  รออยูที่บันไดเปนฝาย
สนับสนุนในกรณีเกิดความผิดพลาด ผมวาดผังหอง
ทำงาน จดุวางต ูและโตะทำงาน ใหอกี 2 คนฟง ซกัซอม
ความเขาใจกันอยางดี

วันที่ 19 ตุลาคม  วันดีเดยสำหรับปฏิบัติการลับ
มลูคาสองแสนบาท โดยนามืดและคิด สองคนลยุเขาไป
กอน ผมวายน้ำตามไปติดๆ โดยใชวิชาตีนตุกแก จาก
บันไดโผเกาะกับลูกกรงเหล็กดัดหนาประตูหอง คอย
แนะนำช้ีตหูนังสือจุดท่ีซอนเงิน เม่ือเขามาในหองทำงาน
โตะทำงาน โซฟาไมรบัแขก เบาะเกาอีล้อยเตม็หอง โตะ
หนังสือ ลมคว่ำหนาลง แลวจะเปดหาอยางไร ไดแต
ปลอบใจตนเองและเพ่ือนรวมปฏิบัติการวา “ใจเย็นๆ
คอยๆ ขยับยกตูขึ้น อยาใหฝาตูหลุดเดี๋ยวหนังสือและ
ซองเงินจะหลนลงพ้ืน” หลังจากพยายามยกตูพลิกขึ้น
สำเร็จเพราะตูไมยกในน้ำมีน้ำหนักเบายกพลิกไดงาย
ตอไปเปนหนาท่ีของผมทีจ่ะงมหาเงนิเอง แมวาตหูนังสือ
จะสามารถยกลอยน้ำได แตกไ็มสามารถยกใหพนน้ำได
ตองอาศัยแรงดันจากน้ำพยงุตขูึน้ ผมมองไมเห็นเพราะ
น้ำขุนเปนสีโอวัลติน ตองใชมือคลำและควานหา แยก
ไมออกระหวางหนังสือที่เริ่มยุย กับกระดาษเอกสาร
และซองเงินกระซิบบอกกับตวัเองวา “ใจเย็นๆ” พรอม
กบับอกอกี 2 คนทีช่วยกันพยุงตวูา “นาจะใช ตองใชแนๆ
เกือบแลว เกือบเจอแลว” แตก็ไมเจอสักที มือก็คลำ
ปากก็พูดปลุกปลอบใจตนเองไปเรื่อยๆ สุดทาย และ
ทายท่ีสดุ หาพบจนได ยกชูขึน้มาดู ซองจดหมายขาดยยุ

ไปหมด มยีางรัดเงิน
ไวดวยกนั 2 ปก ยเูร-
กา  สำเร็จแลว  รีบ
เรียกคุณพอสมบัติ
มารับเงิน โดยบอก
วา “ภารกิจของผม

เสรจ็แลว ผมสงมอบแลว เปนหนาท่ีของพอไปตากเงิน
เองนะครับ” จากความสำเร็จจากปฏิบัติการแรก
ตอดวยการกูทรัพยสินจากหองเลขานุการซ่ึงอยูถัดจาก
หองรับแขกอธิการ ปญหาที่เกิดข้ึนคือ ประตูปดไว
เมือ่น้ำทวมประตูไมจงึบวม (สวนหองทำงานผม ผมเปด
ทิง้ไว โดยเอาเกาอีก้ัน้ไวเพือ่จะกลบัเขามาใหม และเพือ่
เปดโอกาสใหปลามงักร (Arowana) ทีต่ิดสอยหอยตาม
และเล้ียงมากวา 7 ป หนเีอาตวัรอด แตดวยความรกับาน
หรือเปลาไมทราบ  มันไมยอมหนี  กลับสละชีวิต
ยอมตายอยูในหองผม ชื่อของมันคือ “ทองหยิบ” สวน
อีกตัวหนึ่งท่ีอยูขางนอก “ฝอยทองแท” ออกจากตู
ที่เปดฝาไวไปได ขอใหโชคดีนะเจาฝอยทองแท แม
จะเศราก็ยงัย้ิมได แตเปนยิม้ทัง้น้ำตา)

ตอนหนาผมจะเลาถงึปฏบิตักิารกรูถยนตขึน้จากน้ำ
(สวนปฏบิตักิารกเูงนินัน้เอาไวหลงัน้ำลดหมดแลวคงได
รบกวนกันอีกแน) เน่ืองจากวา สถานการณน้ำทวมยัง
คงอยอูกีนาน เจาของรถพยายามหาคนมาเข็นรถออกไป
เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม วนัเดยีวมรีถออกไปจากโรงพยาบาล
แลวหลายสิบคัน รวมทั้งรถผมดวย สวนรถบานเณร
อีกสามคันซ่ึงอยูลึกมากคงปลอยไปกอน วันน้ี 22
ตุลาคม เวลาบายสองโมงกวาทีวีชองไทยพีบีเอส
รายงานสถานปีระชาชน  สนทนาเรือ่งประกนัภัยรถยนต
เกี่ยวกับเหตุน้ำทวม โดยมีบทสัมภาษณผมดวย เพราะ
ผมเข็นรถข้ึนมาชวงน้ันพอดี (ทราบจากพระคุณเจา
ชศูกัด์ิ วามีผมูนี้ำใจด ีถวายเงินใหบานเณร 500,000 บาท
ซึ่งคุณพอสมบัติ เหรัญญิกไดรับเรียบรอยแลว ขอ
ขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย นัยวาชวยเปนคาซอมแซมรถ
ใหบานเณร ไมทราบวารวมคาซอมรถของอธิการดวย
หรือเปลาครับ)

สวนยอดเงินบริจาคเขาบัญชีบานเณรน้ัน ถึงวันนี้
มยีอดกวา 140,000 บาท ขอขอบคุณและขอรับรองและ
สัญญาวาจะใชเงินของพ่ีนองท่ีบริจาคมา อยางมีคุณคา
และคมุคาท่ีสดุ ขอขอบคุณครับ

ขอพระอวยพรและตอบแทนน้ำใจดีของพ่ีนอง
รอยเทาพันทวี
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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. ทวัรสองคอน - ลาวใต - ดอนพะเพ็ง
(ธนัวาคม 2553)

2. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

3. แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ   (กุมภาพันธ 2554)
4. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวยีร

(มีนาคม 2554)

หนา 9

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยนืหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกิดใหมในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 6 ป

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 18 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

สำหรับญาติพี่นองศรีวรกุล
วิญญาณในไฟชำระ และที่ถูกลืม

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
 ⌫
 

   

เปาโล สมนึก
ชาวปากน้ำ
เกิดใหมในพระเจา

20 ธันวาคม ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ป

กาทารีนา แสงเดอืน
ชาวปากน้ำ
เกิดใหมในพระเจา

3 มกราคม ค.ศ. 1999
ครบรอบ 12 ป

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

ขอคำภาวนา
เพ่ือระลกึถึง

ยอแซฟ เทง - เชชลีอีา กมิก๊ิด กจิสวัสด์ิ
อกัแนส งวยเมง - เปโตร ใชฮวด กจิทวี

ยอแซฟ บวนจิน่ แซลี ้- มารีอา งวยฮนุ กจิบำรงุ
เบเนดิกซโต ชยัยะ กจิทวี
มารีอา ซิว้งอ กจิทวี

วญิญาณในไฟชำระ และไมมใีครคิดถึง

“เราคือหนทางความจริงและชีวติ”  (ยอหน 14:6)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

  
  

 ⌫⌦
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ตรวจกอนแตง...เพื่อสุขภาพความรัก
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส

ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพคูรัก

พระเจาทรงเยียวยารักษาเราโดย ประการแรก
อาศัยความเชีย่วชาญและความรทูางวทิยาศาสตร (ปฐก

1:28)  นกับญุลกูาเองก็ไดขึน้ช่ือวาเปนแพทย (คส 4:14) ประการ
สอง อาศัยจารีตพิธีกรรม ตามประเพณีของคริสตชน  โดยอาศัยศาสนบริกรและ
ศีลศักด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจักร   การรวมพิธีกรรมตางๆ เปนโอกาสท่ีจะไดรับการ
เยียวยารักษาท้ังทางกาย อารมณ และจิตวิญญาณ แมพิธีกรรมนั้นจะไมไดเปนการ
เยียวยารักษาโดยตรงก็ตาม ประการสาม อาศัยพระพรตางๆ ที่พระเจาทรงประทาน
แกพระศาสนจักร พระพรนั้นมีมากมายปรากฏใน 1คร 12:9 ประการสี่ อาศัย
คำอธิษฐานภาวนาของคริสตชน (มก 6:17-18)

มกีารศึกษามากมายเก่ียวกับการอธิษฐานภาวนาและการเยียวยารกัษาเปนหลักฐาน
ยนืยนัวาพระองคยงัทรงเยียวยารกัษา ดงัที ่ดร.ลารร ียนืยนัวา

“คำอธิษฐานภาวนาถือเปนเรื่องของการแพทยและศาสตรอยางหน่ึง ปจจุบัน
การศกึษาวจิยัผลทีเ่กิดข้ึนจากการภาวนาออนวอนมมีากกวา 130 งานวจิยั  และมากกวา
คร่ึงของการศึกษานี้ยืนยันหลักฐานทางสถิติวา  การอธิษฐานภาวนามีผลดี
เกดิขึน้  ยิง่กวานัน้ มกีารศึกษาถงึ 250 ชิน้ทีย่นืยนัวา การเขารวมศาสนกิจซึง่รวมทัง้
การอธิษฐานภาวนามีผลชวยสงเสริมสุขภาพอนามัย”

เม่ือป ค.ศ. 1973  ผนูำกลมุพระจิตคาทอลิก (Catholic charismatic leaders) จาก
8 ประเทศมาประชุมกันท่ีโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย (Bogota, Colombia) มขีอสรปุ
ประการท่ีสำคัญท่ีสามารถเปนเครื่องหมายถึงการท่ีพระเจายังคงเยียวยารักษา

นนทเพ็ชร

ห
พระเจายงัทรงเยียวยา
รักษามนุษยทุกวันนี้

ตอนสาม

ประชากรของพระองค ดังน้ีวา พระจิตเจา
ประทานพลงัอำนาจเพือ่ทรงทำอย ู3 สิง่ดวย
กนั คอื หน่ึง เพ่ือเปลีย่นแปลงแตละคนใหมี
ความสัมพันธฉันบุคคลท่ีแทจริงกับพระเยซูคริสตเจาโดยอาศัยการบังเกิดใหม
ในพระจิตเจา โดยการกลบัใจของแตละคน โดยการเยยีวยารกัษาภายในตัวตน (Inner
Healing) และโดยการเยียวยารักษาฝายกาย โดยเฉพาะทามกลางผยูากจนท่ีขาดแคลน
แมแตสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สอง เพื่อฟนคืนสัมพันธภาพ และสรางหมูคณะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวและชุมชนเพื่อนบาน และสาม เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
โดยการเยียวยารักษาสัมพันธภาพจากความอยุติธรรมและการกดข่ีขมเหง

“ทุกวันนี้  พระสงฆกำลังคนพบพลังแหงการอธิษฐานภาวนาออนวอน
(Intercessory prayer)ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของภารกิจพระสงฆ และการให
คำปรึกษาดานชีวิตฝายจิต  คำอธิษฐานภาวนาน้ีมุงประเด็นไปที่การเยียวยารักษา
ทางกาย    และโดยเฉพาะอยางย่ิงการเยยีวยารกัษาภายในตวัตน  ปญหาหนกัๆ ทัง้หลาย
เชน ยาเสพติด  ติดสุรา และพวกผิดปกติทางดานอารมณ (long-seated emotional
disturbances)ไดรับความชวยเหลือจากพระสงฆผูซึ่งเขาใจและรูจักใชวิธีการท่ี
เหมาะสมในการประยุกตการใหคำปรึกษาเขากับการอธิษฐานภาวนา  พวกเขาประสบ
พลงัอำนาจของพระครสิตลงมาโดยผานพวกเขาในฐานะเปนทอธารแหงความรักของ
พระองค  พระสงฆหลายองคยงัไมมปีระสบการณในเร่ืองน้ี  แตสำหรบับางองคทีม่ี
ประสบการณเร่ืองน้ีอยแูลว ไมมปีญหาท่ีจะคนพบเรือ่งน้ีในงานแพรธรรมของตน”
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สวัสดีครับเพื่อนพี่นองชาวไทยโดยเฉพาะ

ผูอานอุดมสารพวกเราเปนกลุมคนไทยท่ีอาศัย
อยูในกรุงโรม ประเทศอิตาลีครับซึ่งสวนใหญจะ
เปนนักศึกษาท่ีรับมอบหมายจากพระสังฆราชและ
ผูใหญของทางสังฆมณฑลหรือคณะใหมาศึกษาตอ
ในวิชาตางๆ เพือ่นำความรทูีไ่ดรบักลับไปชวยพัฒนา
สังฆมณฑลหรือคณะที่เราจากมา

เปาหมายของการรวมกลุมเพื่อทำกิจกรรมตางๆ
รวมกนัเปนส่ิงท่ีนาสนใจไมนอยครับ

ประการแรกคื อ เ พื่ อ
พวกเราจะไดชวยกนัแบงปน
สงเสรมิใหกำลงัใจซ่ึงกนัและ
กนัโดยเฉพาะพวกท่ีมาใหมๆ
ชวยในเร่ืองการเรียนและ
ก า รดำ ร ง ชี วิ ต อ ยู ใ นที่ ที่
หางไกลจากบานเกิดเมืองนอน

ประการที่สองคือเรา
ใชโอกาสทำกิจกรรมกลุม
ร วม กัน เ พ่ื อแลก เปลี่ ยน
ข อ มู ลข า วส า ร ร ะหว า ง
พระศาสนจักรทองถิ่นและ
พระศาสนจกัรสากล

ป ร ะ ก า ร ที่ ส า ม คื อ
ใชกจิกรรมตางๆ ทีเ่รามไีดเปนโอกาสชวยงานอภบิาล
คริสตชนไทยท่ีอาศัยอยูในกรุงโรมซ่ึงอาจจะมา
แตงงานกับคนที่นี่หรือมาทำงาน ฯลฯ ซึ่งก็ไดรับ
การตอบรับเปนอยางดีแมอิตาเลียนบางคนท่ีชอบ
คนไทยยงัติดตามมารวมกิจกรรมดวย

เนือ่งจากแตละปเราจะมกีารเปล่ียนแปลงในกลมุ
ตลอดโดยเฉพาะประธานซ่ึงจะเปนผูประสานงาน
กิจกรรมที่จะมีรวมกันตลอดป ซึ่งปนี้เราไดประธาน
ใหมคอืคณุพอเอกภพ  ผลมลู (จนัทบุร)ี แทนประธาน
กลุมปที่ แลว คือคุณพอสันติ  ปตินิตยนิรันดร
(นครสวรรค) เราไดมีการประชุมกันคร้ังแรกท่ีบาน
ของคณะฟรังซิสกันในกรุงโรมเพ่ือจัดแบงหนาท่ีกัน
ในกลุมและเตรียมโครงการตลอดป กลุมของเรา
ก็มีที่ปรึกษากิตติมศักด์ิซึ่งกำลังทำพันธกิจในวาติกัน
หรือของคณะในกรุงโรมคือมงซินญอร วิษ ณุ
ธัญญอนันต  แมรมีเรียม กิจเจริญ และคุณพอลีวีโอ
มจัจี (ปเม) ทัง้นีเ้พือ่ชวยแนะนำและใหความชวยเหลอื
ดานเทคนิคตางๆ ในเรื่องที่เกินความสามารถของ
พวกเราสมาชิกในกลมุ

ในสวนของนักศึกษาในปการศึกษา 2010-2011
ในปนี้เทาท่ีเราไดรวบรวมขอมูลมามีดังตอไปน้ีครับ

1. คุณพอยอแซฟ วินัย เปลี่ยนบำรุง (คณะ
รอยแผลศกัด์ิสทิธ์ิ) ศกึษาวชิากฎหมายพระศาสนจักร
มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน

2. คุณพออัลแซลม อดิศักด์ิ กิจบุญชู (พอดุย/
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) เตรียมตัวเรื่องภาษาและ
จะเรียนในวิชาเทววิทยาชีวิตฝายจิต

3. คุณพอลูกา สันติ ปตินิตยนิรันดร (พอเอก/
สังฆมณฑลนครสวรรค) ศึกษาวิชาการใหการอบรม
มหาวิทยาลัยซาเลเซียน

4. คุณพอเปาโล  ชัชชัย  รวมอราม (พอเดน/
สังฆมณฑลจันทบุรีมาศึกษาในนามมิสซังพนมเปญ)
วิชากฎหมายพระศาสนจักรมหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา

5. คุณพอยอแซฟ เอกภพ ผลมูล (พอแบงค/
สงัฆมณฑลจันทบรุ)ี วชิาพธิกีรรมมหาวทิยาลัยอัลแซลโม

6. คุณพอเปโตร วโิรจน โพธ์ิสวาง (พอหนอง/อัคร-
สงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง) วชิาการแตงงานและชีวติ
ครอบครวัท่ีสถาบันสมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่  2

7. คณุพอโทมสั ภคัพล มหตักลุ (พอทึก/อคัรสังฆ-
มณฑลทาแร-หนองแสง) วิชากฎหมายพระศาสนจักร
ที่มหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา

8. คุณพอสเตเฟน วุฒิไกร ชินทรนลัย (พอปรนิซ/
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) วิชาเทววิทยาดานงาน
แพรธรรมที่มหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา

9. คุณพอเปโตร พิริยะ ไชยมุกดาสกุล (พอตอย/
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง) วิชาเทววิทยา
ดานชีวิตฝายจิตที่มหาวิทยาลัยเทเรเซียน

10. คุณพอปโตร วิไลพร พลอาสา (พอตึ๋ง/มิสซัง
ทาแขก-สะหวันนะเขต) วิชาเทววิทยาพระคัมภีรที่
มหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา

11. คุณครูมารีอา กฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย/
สังฆมณฑลราชบุรี) วิชาเทววิทยาดานงานแพรธรรม
แผนกงานดานคำสอนท่ีมหาวิทยาลัยอูรบาเนียนา

12. คุณครูอันนา อรุณประภา สุขกสี (ครูไก/
สังฆมณฑลนครราชสีมา) วิชาเทววิทยาดานงาน
แพรธรรมแผนกงานดานคำสอนท่ีมหาวิทยาลัยอูร-
บาเนียนา

สวนท่ีทราบขาววามาแลวหรือเพิ่งจะมาตอนน้ีก็มี

คุณพอดอมินิก  กิตสดา  คำศรี  (พอจิมม่ี /คณะ
คามิลเลียน) ซสิเตอรหลยุส รงุฤดี จนัทรงัษ ี(ซสิเตอร
รุง/คณะรักกางเขนแหงทาแร) และบราเดอร
พงษพนัธ วงษอาสา แตบางทานก็กำลงัอยตูางจังหวัด
เชนคุณพอชารลส โบโรเมโอ สุรศักด์ิ อัมพาภรณ
(พอตอมเรียนภาษาอยูที่เมืองมิลาน)

สวนใหญพวกเราอยูกันในสวนตางๆ ของโรม
บรรดาคุณพอนักบวชจะอยูที่บานของแตละคณะ
ในโรม (คุณพอวินัย) สวนท่ีไดรับทุนของสมณ-
กระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชน (โปรปา
กันดา ฟเด) ก็จะมีหอพักเชนหอพักนักบุญยอแซฟ

(สำหรับครูคำสอนคือครูจอย ครูไก) หอพักนักบุญ
เปโตร (คณุพอแบงค คณุพอทกึ คณุพอหนอง) หอพกั
นกับุญเปาโล (คณุพอปริน้ซ คณุพอตอย คณุพอเดน
จากกัมพชูา และคุณพอตึง๋จากลาว) ทนุของไอรแลนด
จะอยทูีห่อของไอลชิ (คณุพอดยุ)

เรามีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปดรวมกัน เมื่อ
วนัอาทิตยที่ 17 ตลุาคม 2010 ทีห่อพกันักบุญเปาโล
มีคนไทยคาทอลิกและไมใชคาทอลิกมารวมกัน
เกือบ 30 คน ซึ่งมีการรับนองใหม 4 ทานปนี้คือ
คณุพอดยุ คณุพอปริน้ซ คณุพอตอย และคุณพอเดน
หลังพิธีมีพบปะสังสรรคและรับประทานอาหาร
รวมกนั

ขอรวมแสดงความยินดีนักศึกษาที่จบแลว
เพิ่งกลับเมืองไทยคือคุณพอพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย
(กรุงเทพฯ) และคุณพอวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล (คณะ
รอยแผลศักดิ์สิทธ์ิ) และที่กำลังจะจบไมกี่ เดือน
ขางหนาน้ีคอืคุณพอเอกมยั เหลอืหลาย (คณะภราดา
นอยฟรงัซิสกัน กาปูชนิ)

เราจะรวมตัวเปนทางการอีกคร้ังคือในชวง
คริสตมาสและปใหม ขอคำภาวนาและกำลังใจจาก
พี่นองใหกับพวกเราทุกคนดวยเพื่อจะไดตั้งใจเรียน
จะไดกลบัไปรบัใชพระศาสนจกัรในไทยกมัพชูาและ
ลาวตอไปอยางดี

มสิชัน่ รายงาน
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

เปโตร  ใชฮวด
 มารอีา  ซิว้โหง  กจิทวี

ยอแซฟ  ชวลติ
โรซา  เหรยีญ  ตัง้เมธากุล

“วญิญาณจิตของทานทัง้หลายจึงไดรบัความรอด
เปนผลแหงความเชือ่” (ปต 1:9)

ขอคำภาวนา
เพ่ือระลกึถึง

ยอแซฟ ประจกัษ กจิเจริญ
มรณะ 29 พฤศจิกายน 2549 (ครบ 4 ป)

อาย ุ92 ป
อกัแนส หยนิมาน กจิเจรญิ

มรณะ 25 ธนัวาคม  2550  อาย ุ87 ป
วญิญาณในไฟชำระ

และผตูองการคำภาวนา

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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ความเกยีจครานมากมายทำใหตกึรามเส่ือมสภาพ บานชองพังลงก็เพราะมอืทีเ่ฉือ่ยชา” (บสร 10:18)

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

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงิน
ใหทานดวยความขอบพระคณุ

คณุปราณตี  เหลอืงศศพิงษ  ทำบุญอทุศิแด
มารีอา  มสัซาแรลโล  ศศวิมิล  เหลอืงศศพิงษ
และวิญญาณในไฟชำระ 1,000 บาท

คณุอนันต  เสนารกัษ  ทำบุญอทุศิแด
เปาโล  เงก็เชีย้ง  แซเหลีย่ว 100 บาท

คณุดรุณ ี สแีดงงาม  ทำบุญอทุศิแด
อันนา  บญุกลบั  สแีดงงาม 500 บาท
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

“ผูที่ควบคุมตัวเองไมได ก็เหมือนกับเมือง
ทีไ่มมกีำแพง”  (สภษ 26:28)
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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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ขอคำภาวนา
เพ่ือระลกึถึง

ยอแซฟ  เทยีน  โรซา  ไน  บญุอรุณรักษา
เปโตร  รงุโรจน  บญุอรณุรักษา

ญาต ิพีน่อง
วญิญาณในไฟชำระ
และไมมใีครคิดถึง

“ทานเปนของพระเยซคูรสิตเจาแลว
เพราะพระองคทรงเรยีก”  (โรม 1:6)
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«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ (´Õ¬

101) °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

14 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π (√â“π§â“µ‘¥µàÕ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

§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√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å

§≈Õß‡µ¬ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å

¥‘π·¥ß °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

‡ªìπª√–∏“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.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—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

«—¥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)

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“

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

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡

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

‡ªìπª√–∏“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

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����°”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™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿ

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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

‡´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‘¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

∫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  ‡«≈“ 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≥

‡°“–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§

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

catholicmedia.cbct.net

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‰¥â∑’Ë E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ©≈Õß 90 ªï™ÿ¡™π

§«“¡‡™◊ËÕ«—¥ ·≈– 80 ªï ‚√ß‡√’¬π‡´πµåπ‘‚°≈“ 

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ æ‘∏’‡ªî¥‡ °ÀÕ√–¶—ß 90 ªï«—¥

·≈–‡ªî¥‡ °‚¥¡ 80 ªï‚√ß‡√’¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’

¡‘ ´“∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.030 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
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«—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

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®–®—¥°“√· ¥ßº≈ß“π çChurch Choral

Conducting Recitalé ¢÷Èπ ´÷Ëß‡ªìπ°“√· ¥ßº≈ß“π

¢ÕßºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 14 ∑à“π ®“°

‚§√ß°“√Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß∫â“ππ—°∫«™·≈–«—¥ ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å

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

ÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 4 ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠§Õπ·«πµå

·≈–„π«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π 2010 ∑’Ë

«—¥ª√–®”Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ ‡«≈“ 17.00 π.  Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1413, 08-9483-6640

�����»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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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.

‚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∏√√¡  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√—∫ ¡—§√æπ—°ß“π∫—≠™’ ¥à«π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-

0820-22

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

µâÕß°“√æπ—°ß“π∫—≠™’ ¥à«π ‚∑√. 0-2681-3840

∂÷ß 4

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

·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡’

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1801 Õ’‡¡≈å udomsarn@gmail.com

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

Õ“√åµ‡«‘√å§ ¡’ª√– ∫°“√≥å®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»… µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2235-1045, 0-2233-0523

‡™‘≠√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

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

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

°Õß∑ÿπ‡æ◊ËÕ«‘∑¬ÿ
‚∑√∑—»πå§“∑Õ≈‘°

- ‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»„Àâ ∫√“‡¥Õ√å«‘®“√≥å ∑√ß‡ ’Ë¬ß™—¬

‚Õ°“ ¡√≥°√√¡§√∫ 9 ªï

«—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ 2001   2,700   ∫“∑

-  —µ∫ÿ√ÿ…Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠  11,500 ∫“∑

°Õß∑ÿππ’È √—∫∫√‘®“§‡æ◊ËÕ„™â ”À√—∫√“¬°“√«‘∑¬ÿ

‚∑√∑—»πå ¢Õæ’ËπâÕß√à«¡„®¡’ à«π√à«¡ª√–°“»¢à“«¥’

·≈–ß“πÕ¿‘∫“≈ ¥â«¬ ◊ËÕ∑ÿ°™π‘¥¢Õßæ√–»“ π®—°√

¢â“æ‡®â“∑”∑ÿ° ‘Ëß‰¥â
„πæ√–Õß§åºŸâª√–∑“π

æ≈–°”≈—ß·°à¢â“æ‡®â“ (øª 4:13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2010 หนา 17

รำพึงจากบทภาพยนตร

ในกาลคร้ังหนึง่ ยงัมีแมลกูออนผหูนึง่  รกัลกูนอย
ของตนเองมากท่ีสดุ แตกย็ากจนมากท่ีสุดดวย  ยากจน
มากถึงขนาดวา ไมสามารถจะหาอาหารมาเล้ียงลูกชาย
ที่สุดแสนรักได จึงตองยอมทนทุกขปวดราวหัวใจ
ดวยการยกลกูนอยใหเศรษฐีไปเล้ียง เพือ่แลกกบัอาหาร
วนัละหนึง่จาน และมขีอผูกมัดวา จะตองไมแสดงตวัวา
เปนแมของเด็ก จนตลอดชีวติ

อนิจจา แมผยูากจน ตองเดินเวียนวนไปมา อยรูอบๆ
รั้วบานของเศรษฐี ทำตัวเปนขอทานเพ่ือรอรับอาหาร
วันละหน่ึงจาน และแอบชะเงอมองดูลูกรักของตนเอง
ดวยความปวดราวหัวใจเปนที่สุด ไหนจะหิวโหย
ไหนจะปวดราวหวัใจ กต็องทนทุกขเชนนี ้เปนหลายวัน
เปนหลายเดือน เปนหลายป จนไดฉายานามวา มาดาม
ยาจก (มาดาม แปลวา คณุนาย) แมตองยอมทนทุกขกาย
ทนทุกขใจเร่ือยมา เพราะรักลูก จนกระทั่งลูกเติบโต
เดินไปมา เขาออกบานเศรษฐีอยูเปนประจำ  บอยครั้ง
ทีล่กูเดินสวนกับแม และจองมองหนาแม แตแมกไ็มกลา
แตะตองตัวหรือแมแตจะพูดคำวา “ลกู”  กลบัจะย่ิงเพ่ิม
ความปวดราวแสนสาหัสในหัวใจของแม  ใช! เปน
ความผดิของแมเอง ทีห่ลอกลวงลกู  และไมใหความจรงิ
แกลูก  แตเพราะความรักของแมที่ตองการใหลูก
มคีวามสุข มอีนาคตท่ีดี แมจึงตองยอมทน ยอมทน และ
ยอมทน ทนความปวดราวแทนลูก

และแลววันแหงความยินดีของแมก็มาถึง นั่นคือ
ลูกเรียนจบการศึกษาช้ันสูงเปนนักกฎหมายช่ือดัง
กำลังเตรียมจะเปนทนายความ  แนนอน การวาความ
ครั้งแรก จะตองใหไดชัยชนะ เพื่ออนาคตและช่ือเสียง
“ลกูจา”  เสยีงรำพึงอยใูนใจของ มาดามยาจก ผเูปนแม
การวาความคร้ังแรก ลกูจะตองชนะ แมจะคอยความหวัง
นี ้อยอูยางเงียบๆ

แตเหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดข้ึน เย็นวันหน่ึง
มฆีาตกรหนีการจบักมุว่ิงผานมา เม่ือมาถงึตรงท่ี มาดาม
นั่งอยู ก็โยนมีดท่ีฆาคนไวกับ มาดามยาจก แลววิ่งหนี
เลยไป หลักฐานสำคัญจึงมัดตัวมาดามอยางด้ินไมหลุด
แตมาดามก็ไมกลัว  เตรียมแกขอกลาวหาไวอยาง
มีเหตุผล มั่นใจวาตองชนะคดีความและรอดพนอยาง
แนนอน

ที่สุด วันท่ีศาลจะตัดสินพิพากษาก็มาถึง เม่ือ
ผูพิพากษาข้ึนบัลลังก ทั้งโจทกและจำเลยก็เขาประจำท่ี
ทันใดน้ันเอง  มาดาม  ผูที่ตกเปนจำเลย  แทบจะ
ช็อกตายอยูกลางศาล เพราะวา ทนาย ผูวาความ ให
ฝายโจทยก็คือ ลูกชายสุดท่ีรักของแมเอง พอลูกชาย

(นำเคาโครงเรือ่งจากภาพยนตรทีพ่อจำไดมาเพิม่เติมรายละเอยีด
เพือ่ประกอบการรำพงึ)

โดยคณะแพรธรรมแหงแมพระฟาติมา ดินแดง

เหน็มาดามก็จำได  วาเปนขอทานท่ีอยขูางรัว้บาน จงึเกดิ
ความสงสาร คดิจะยอมแพ เตรียมจะยกฟองขอกลาวหา
ตางๆ ให แตเรื่องราวไดกลับตาลปตร เมื่อผูพิพากษา
สอบสวน มาดามยาจก กลับยอมรับสารภาพผิดทุกขอ
กลาวหา จนหมดส้ิน

แลวนั้น เสียงไชโยโหรองแสดงความยินดีก็ดังขึ้น
จากชัยชนะคร้ังแรกของทนายความคนใหม สวนมาดาม
ยาจก ผู เปนแมแท ก็กมหนาน้ำตารวง เดินคอตก
เขาเรือนจำตลอดชีวิต   ทันใดน้ัน ทนายความคนใหม
คดิแปลกใจ  วาทำไมจึงไดชยัชนะอยางงายดายนัก  และ
อยากทราบชื่อแทจริงของมาดามยาจก  จึงไปคนหา
เปดดู จากเอกสาร คำรบัสารภาพ  แมกลัวลูกจะเปนทุกข
เสียใจ ถารูความจริง  จึงไมลงช่ือจริง แตใชปากกา
ขดีกากบาท (x) ในชองลงช่ือ แทนช่ือจรงิ   ลกูจงึเขาใจ

วา นักโทษหญิงผูนี้ ชื่อมาดาม เอ็กซ (X)   ภาพยนตร
เร่ืองน้ี  ชือ่เร่ืองวา  มาดาม เอ็กซ  (madam X )

คำวา คริสตมาส Christ mas บางทเีขียนวา  X’ mas
(อกัษร X แทนพระคริสต)  ดงัน้ัน คำวา มาดาม เอ็กซ
(madam X) ชวนใหคดิถึงพระมารดาของพระครสิตเจา
ซึง่พระแมกต็องทนทกุข ทรมานปวดราว ดวงหทยั มาก
ยิง่กวาเร่ืองในภาพยนตนีเ้สียอกี เพือ่ใหลกูๆ ของพระแม
ทุกคน ไดรับชัยชนะจากการประจญลอลวงของ
มารปศาจ   เราจึงตองหมั่นสวดและรำพึงภาวนา เพื่อ
บรรเทาความทกุขทรมาน  ของพระมารดาบอยๆ

ขอใหบทภาพยนตรเรื่องน้ีชวยการรำพึงภาวนา
ของเรา ใหเกิดผลดวยเทอญ

คณะแพรธรรมแหงแมพระฟาติมา
วสิยัทศัน  (เปาหมาย) คณะแพรธรรมแหงแมพระฟาตมิา ประเทศไทย เปนองคกร แพรธรรม ซึง่เผยแผ
กจิการสืบทอดมาจาก คณะแพรธรรมแหงแมพระฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ยดึแนวปฏบิตั ิตามจิตตารมณ
เดียวกัน คอื สญัญาท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขเพ่ือสันติภาพ ตามท่ีแมพระกำหนดไว ทีฟ่าติมา

พนัธกิจ  (ภารกจิ ทีต่องปฏบิตัเิพือ่ใหบรรลเุปาหมาย) สมาชิกคณะแพรธรรมแหงแมพระฟาติมา มี
หนาท่ีจะตองปฏิบตัติามเง่ือนไขทีส่ญัญาไว ตอแมพระฟาตมิา คอื
เงื่อนไขหลัก

1. สวดสายประคำเปนประจำ
2. สวมเหรยีญแทนจำพวก รปูแมพระ
3. ถวายกิจการประจำวันใชโทษบาป  และสวดบทถวายตัวเวลาเชา

เงื่อนไขรอง
1. รวมมสิซาทกุวนัเสารตนเดอืน
2. รบัศีลมหาสนทิ เฝาศีล ทำช่ัวโมงศักดิส์ทิธ์ิ
3. สงคำมัน่สัญญาไปทีฟ่าตมิา โปรตุเกส
4. ชวนผอูืน่เปนสมาชิก

วัตถุประสงค (ผลที่ตองการใหบรรลุถึง)
1. ใหคนบาปกลบัใจ
2. ใหมสีนัติสขุกลับคืนนาชาติ
3. ใหมสีมาชิกคณะแพรธรรมแหงแมพระฟาตมิา เพ่ิมข้ึน

กิจกรรม
1. คณะกรรมการ  ประชมุคณะฯ วนัเสาร แรกของทกุเดือน เวลา 13.00 น.
2. สมาชิกและผสูนใจ เฝาศลี สวดภาวนา รำพงึพระวาจา  ทกุวนัที ่13 ของเดอืน
เวลา 15.00-18.00  น.
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ตอนท่ี 6 เม่ือ(เกอืบ) ตองเปนตวัแทนของผรูวมประชมุสือ่สิง่พมิพจากทวปีเอเชยี

 
 

บันทึกแอฟริกา
(โอกาสรวมชุมนุมนักหนังสือพิมพคาทอลิกโลก

ระหวางวนัที ่13-19 กนัยายน ค.ศ. 2010
เมืองวากาดกู ู ประเทศบรูกนิาฟาโซ)

เชานี้ผมเปนธุระใหคุณพอชาวอินเดีย ที่จะเปน
ตวัแทนแบงปนเรือ่งราวของทวปีเอเชยีในท่ีประชุมใหญ
ตอนแรกท่ีประชุมเสนอใหเปนผม อยาเลย สงสาร
คนฟง ผมจึงอาสาวาผมไมรายงานนะแตจะพิมพเอกสาร
ให ผมพมิพเสร็จต้ังแตเชา จดัเตรียมแฮนด้ีไดรสมาเลย
กระบวนการตางๆ ไมยากเทาไร และในท่ีสุดหนาท่ี
ของผมก็สิ้นสุดเมื่อเอกสารถูกปริ้นท และรายงานได
พมิพดงันี้

การประชมุของทวปีเอเชยี
การรวมกัน 3 ภูมิภาคของทวีปเอเชียสำหรับ

องคกรนกัหนงัสอืพมิพคาทอลิกโลก ไดแก  1. เอเชยี
ใต 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต 3. เอเชียตะวันออก
มีสมาชิกเขารวมการประชุมครั้งนี้ทั้งหมด 8 ทาน
ไดแก 1. Paul Cornelius  Pati  (อนิโดนีเซีย) 2. Matata
(ญี่ปุน)  3. Jose Vincent (อินเดีย)  4. คุณพออนุชา
ไชยเดช (ประเทศไทย) 5.Varghese Paul (อินเดีย)
6. Jose Rebel (ฟลปิปนส) 7. Anjaii Tirkey (อนิเดีย)
8. Mathew T George (อนิเดยี)

5 คนจากของกลุมนี้มีโอกาสไดเขารวมประชุม
ในระดับเอเชียมาแลว ตางคนตางแนะนำงานท่ีรบัผดิชอบ

เราพูดคุยกันเกี่ยวกับการประชุมรวมกันอีกครั้ง
ในระดบัภาคพืน้ทวีปเอเชยี

มีความจำเปนอยางมากสำหรับนักขาวจากทวีป
เอเชียท่ีไมสามารถมารวมประชุมน้ีได  เพราะ
คาใชจายแพงและการเดินทางท่ีไกลมาก

ขอเสนอแนะตอสหพันธหนังสือพมิพคาทอลกิโลก
(UCIP)

การจัดการเร่ืองคาลงทะเบียน รวมท้ังส่ิงท่ีสำคัญ
ของบรรดาสมาชิกที่มาจากประเทศท่ีมีฐานะตางกัน
ประเทศท่ีควรจะไดสิทธิ์ ในการเขารวมโดยเสีย
คาใชจายนอยกวาหรือไมเก็บเลย

เปนขอเสนอเดิมๆ ครับ เร่ืองคาใชจาย และการ
ใหสิทธิ์ประเทศท่ีอาจจะมีความยากลำบาก เรื่องน้ี
สวนตัวผมคิดวาพูดยากจัง ตอนท่ีจัดซิกนิสคองเกรส
ทีป่ระเทศไทยเราก็ตองเคลยีรประเดน็นีเ้ชนกนั ขอเสนอ
ก็เปนขอเสนอนะครับ สวนการจัดการและความ
เหมาะสมคงตองฝากผูรับผิดชอบในเร่ืองน้ันๆ ตอไป
โดยสวนตัวคิดวาผูรับผิดชอบ นาจะต้ังใจและทำใหดี
ที่สุด ไมนามีความต้ังใจอื่น ถาทุกอยางสมบูรณแบบ
คงไมใชงานท่ีมนุษยจะทำ

เม่ือคืนกอนคุณพอคณะเยสุอิต จากประเทศสวิต-
เซอรแลนด ขอดูหนังสือพิมพคาทอลิกที่ผมทำ และ
หนังสืออ่ืนๆ ที่ผมนำไปเปนตัวอยาง เชาน้ีผมเลย
ติดมาดวย เม่ือนำออกมาโชวก็สรางความฮือฮาใหกับ
ผูเขารวมสัมมนาคนอ่ืนดวย งานพิมพของประเทศเรา
ละเอียด คมชดั สสีด และภาพมีคณุภาพ ผมเห็นหนงัสอื
ทีพ่มิพจากหลายๆ ประเทศ  มาตรฐานของเราสไูดเลยครับ

ผมใหคณุพอทานนัน้ถอืหนงัสอื ทำแบบกำลงัอาน
เพ่ือบันทึกภาพเกบ็ไว คณุพอชอบใจใหญ

หลังจากน้ันเริ่มฟงการบรรยายไปตามตารางเวลา
ในหวัขอเกีย่วกบั “นกัขาวทีเ่ปนผหูญิง ผลกระทบทีม่ตีอ
การปฏิบัติงาน” ขณะที่การบรรยายยังไมจบดีก็มีคน

มาแจงวาสำหรับคนทีล่งชือ่ไววาจะไปบานเดก็กำพรา
ใหเตรียมตัวไดแลวรถที่ไปสงกำลังจะออกแลว
ผมเปนหนึ่งในผูไดรับเชิญ ที่ประชุมไดเร่ียไรปจจัย
เพื่อไปชวยบานเด็กกำพราหลังน้ี และมีตัวแทน
ไปจำนวนสัก 40 คน แบบหลากหลายประเทศ
งานแบบน้ีผมคนไทยคนเดียวอยางไรก็ไดรับเกียรติ
และรบัเลอืก พออนชุารกัเด็กอยแูลว เตรยีมตัวเดินทาง
กันครับ

งานประชุมครั้งน้ีเหมือนขาดอะไรบางอยาง
อยางแรกคือไมมีการออกนอกโปรแกรม ไมมีการ
แอบไปพักในชวงบรรยายนาเบ่ือ ตำแหนงแหงท่ี
กข็ยันเกินเหตุ แบบวาน่ังหนาทุกคร้ัง แตวนัน้ีบางอยาง
ที่ ขาดไปก็ไดเติมเต็ม  การไดออกไปดูบรรยากาศ
ขางนอกบาง ทำใหเห็นความหลากหลาย บอยๆ
ผมชอบเห็นผูคนตัวเปนๆ มากกวานั่งอยูในหอง
หรือฟงวาเขาเปนอยางไรกนั

ผมมาอยูนี่ยังไมเห็นรถประจำทางเลยครับ หาง
สรรพสินคา อยาไดจินตนาการ วันที่ เดินทางมา
อาสนวิหาร  สองขางทางเต็มไปดวยฝุน  ผูคน
รานรวงเลก็ๆ ตัง้เรียงรายเต็มไปหมด  ผมไมแนใจวา
ความยากจนของประเทศน้ีมาจากไหน? เพราะ
ขาวปลาอาหาร การเกษตรก็พอสมควร มีสินทรัพย
เปนทองคำอีกตางหาก บรรดาทานผูนำหลายคน
ก็จัดวามีคุณภาพ นาคิดและนาแสวงหาคำตอบตอไป
แตอยางไรก็แลวแต บานน้ีเมืองน้ีก็มีเด็กกำพรา
ในอารมณทีไ่มตางจากเมืองใหญศวิไิลซทัว่โลก

บรรณาธิการบริหาร
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Õ¿‘∫“≈∑à“·√àœ ¡’ºŸâπ” µ√’‡¢â“√à«¡®”π«π 40 §π ®“° 9 À¡Ÿà∫â“π ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡

§«“¡æ√âÕ¡„Àâ°—∫ºŸâπ” µ√’ ®–‰¥â∑”ß“π°—∫æ’ËπâÕß„π√–¥—∫™ÿ¡™π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

Õ¥‘æß…å  · π ÿ√‘«ß»å ‡ªìπª√–∏“π°≈à“«‡ªî¥°“√Õ∫√¡ „Àâ¢âÕ§‘¥«à“ çÀπâ“πÕ°

∫Õ°§«“¡ß“¡ Àπâ“„π∫Õ°§«“¡¥’ Àπâ“∑’Ë∫Õ°§«“¡ “¡“√∂ Àπâ“πÕ°·µàß

„ÀâæÕ¥’  Àπâ“„π·≈–Àπâ“∑’Ë·µàß„Àâ¡“°Êé

ç· «ß∫ÿ≠é ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å · «ß∫ÿ≠«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

°àÕπ°≈—∫·«–‡¬’Ë¬¡·≈–¡Õ∫ªí®®—¬·°à»Ÿπ¬å ß‡§√“–Àå§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈

‡´π‡µÕ√å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2010

ç‡¬’Ë¬¡»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬ÕÕ√å‚∏¥Õ°´åé §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ·≈–

§≥–‡¬’Ë¬¡»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬ÕÕ√å‚∏¥Õ°´å æ√âÕ¡∑—Èß√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

¬âÕπÀ≈—ß„π°“√∫«™æ√– ß¶å§π‰∑¬§π·√°¢Õßæ√– ß¶å¥“π’¬≈ (¥π—¬) «√√≥–

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °—π¬“¬π 2010 ∑’Ë¡Ÿ≈π‘∏‘§√‘ µå»“ π‘°™π¥—Èß‡¥‘¡ÕÕ√å‚∏¥Õ°´å

„πª√–‡∑»‰∑¬ºŸâ‡¢â“√à«¡§“∑Õ≈‘° 6 ∑à“π ‡æ◊ËÕ°√–™—∫§«“¡ —¡æ—π∏å„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«„πæ’ËπâÕß§√‘ µ™π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 46 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 æƒ»®‘°“¬π 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 80 «‘À“√æ√–§ŸÀ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (µÕπ 4)

æ√–§ŸÀ“¢Õßæ√–§√‘ µ‡®â“ ç≥ ∑’Ë´÷Ëß‡¢“µ√÷ßæ√–Õß§åπ—Èπ¡’ «π·ÀàßÀπ÷Ëß

„π «ππ—Èπ¡’§ŸÀ“¢ÿ¥„À¡à¬—ß‰¡à‰¥âΩíßºŸâ„¥‡≈¬ ‡¢“®÷ß‡™‘≠æ√–»æ‰ª∫√√®ÿ ≥ ∑’Ëπ—Èπ

∑—Èßπ’È‡æ√“–‡ªìπ«—π°àÕπ«—π —∫∫“‚µ¢Õß™“«¬‘« ·≈–§ŸÀ“π—ÈπÕ¬Ÿà„°≈âé (¬π 19:

41-42) æ√–»ææ√–‡¬´Ÿ‡®â“∂Ÿ°«“ß‰«â„π§ŸÀ“∑’Ë‡™‘ß‡π‘π°—≈«“√’‚Õ §ŸÀ“π’È∑’Ë¢ÿ¥

„πÀ‘π∑”‰«â ”À√—∫§√Õ∫§√—«¢Õß‚¬‡´ø·ÀàßÕ√‘¡“‡∑’¬ ç‚¬‡´ø™“«Õ√‘¡“‡∑’¬

ºŸâ‡ªìπ ¡“™‘° ¿“ —́π‡Œ¥√‘π ‡ªìπ»‘…¬å¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“Õ¬à“ß≈—∫Ê ‡æ√“–°≈—«

™“«¬‘«é (¬π 19:38) §ŸÀ“Ωíßæ√–»æ∑’Ë‚¬‡´ø™“«Õ√‘¡“‡∑’¬‰¥â∑”‰«âπ’È¡’√Ÿª∑√ß

¢ÕßÀ≈ÿ¡»æ¢Õß§π√Ë”√«¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ÀâÕß 2 ÀâÕß ÀâÕß·√°„™â‡ªìπ ∂“π∑’Ë

‰«âÕ“≈—¬ ÀâÕß∑’Ë Õß‡ªìπ∑’Ë‰«â»æ∫π·∑àπÀ‘π æ√–§ŸÀ“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∂Ÿ°·¬°

ÕÕ°®“° à«πÕ◊Ëπ¢Õß‡π‘π‚¥¬§” —Ëß¢Õßæ√–√“™‘π’‡Œ‡≈π ·≈–Õ¬Ÿà„π ¿“æπ—Èπ

®π∂÷ßªï §.». 1009 ´÷Ëß‡ªìπªï∑’Ë°“≈‘∫Œ“‡°Á¡‰¥â∑”≈“¬ —°°“√ ∂“π∑—ÈßÀ¡¥

 —°°“√ ∂“πªí®®ÿ∫—ππ’È™“«°√’°ÕÕ√å‚∏¥Õ° ǻ·≈–™“«√— ‡ ’́¬ √â“ß¢÷Èπ∫π ∂“π∑’Ë

¢Õßæ√–§ŸÀ“„πªï §.». 1810 ¿“¬„π¡’·∑àπÀ‘πÕàÕπ· ¥ß ∂“π∑’Ë«“ßæ√–»æ

¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‡™◊ËÕ°—π«à“·ºàπÀ‘π∑’Ë«“ßæ√–»æ·µà·√°π—ÈπÕ¬Ÿà„µâ·ºàπÀ‘π∑’Ë‡ÀÁπ

„πªí®®ÿ∫—π

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ...π’Ë§◊Õ·∑àπÀ‘πÕàÕπ∑’Ë‡™◊ËÕ«à“ ‡ªìπ∑’Ë«“ßæ√–»æ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“

‡»√â“‰ª°—∫ºŸâ§π∑’Ë√âÕßÀà¡√âÕß‰Àâ‡ ’¬„® º¡‰¡à√Ÿâ«à“„π„®æ«°‡¢“§‘¥Õ–‰√Õ¬Ÿà ·µà

 ”À√—∫º¡·≈â« ...‡√“‡Õß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π (§”∑’Ë§‘¥‰¥â¢≥–π—Èπ)

ç àß “√√Õ¡ÆÕπé

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï   ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

ºŸâ·∑π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

·≈–§≥–œ ‰¥â√à«¡ àß “√

„π‚Õ°“  ‘Èπ ÿ¥‡¥◊Õπ√Õ¡ÆÕπ©≈ÕßÕ‘¥‘≈øîµ√’

ªïŒ‘®‡√“–Àå»—°√“™ 1431 / §.». 2010

‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 29 °—π¬“¬π 2010

∑’Ë ”π—°®ÿÃ“√“™¡πµ√’

ºŸâ√—∫ “√‰¥â·°àπ“¬Õ“»‘  æ‘∑—°…å§ÿ¡æ≈

®ÿÃ“√“™¡πµ√’

À—«¢âÕ çæ’ËπâÕß§√‘ µ»“ π‘°™π·≈–¡ÿ ≈‘¡

√à«¡„®°—πµàÕ Ÿâ‡Õ“™π–°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ß

√–À«à“ßºŸâ∑’Ëπ—∫∂◊Õ»“ π“µà“ß°—πé

§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬®—¥æ‘∏’ àß∏√√¡∑Ÿµ
¡Õ∫«ÿ≤‘∫—µ√ PMG  „À¡à 23 ∑à“π

√“¬ß“π¢à“«‚¥¬ ‰°à·®â ´’‚¡π

‡Õ° Õ‘ ‡Õä° ‡Õä°... ·ªÑß ·ªÑß ·ªÑß ‡√“¡’¢à“«¥’¡“∫Õ°... ‡ªìπ∑’Ëµ◊Ëπ‡µâπ¥’„®

‰°à·®â¢Õ√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫∏√√¡∑Ÿµ„À¡à  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ç‚¥¡ 50 ¡“√’«‘∑¬“é ‚√ß‡√’¬π¡“√’«‘∑¬“ ª√“®’π∫ÿ√’ ®—¥æ‘∏’¡‘ ´“∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß«—π‡°‘¥·¡àæ√– ´÷Ëß‡ªìπÕß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß‚√ß‡√’¬π ·≈–

§ÿ≥·¡à‚√ ≈‘π »√’‰æ√ °√–∑Õß ¡À“∏‘°“√‘≥’§≥–√—°°“ß‡¢π·Ààß®—π∑∫ÿ√’ ‰¥â∑”

æ‘∏’‡ªî¥ ç‚¥¡ 50 ¡“√’«‘∑¬“é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 °—π¬“¬π 2010
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