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ชวีติการรบัใชเย่ียงพระสงฆของ
พระอัครสังฆราชฟุลต้ัน ชนี
โดย พระคุณเจายอด พมิพสิาร, C.Ss.R.

รักพระศาสนจักร - รักการแพรธรรม
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มจีดหมายฉบับหน่ึงจากมาเลเซียถงึสำนักแพรธรรมระดับชาติทีน่วิยอรก เปนการ
เนนถึงความประทับใจจากแบบอยางของพระอัครสังฆราชฟุลตั้น เจ ชีน ที่ยังคงอยู
ในความทรงจำของหลายคน

ผทูีเ่ขยีนจดหมายใหขอสงัเกตวา “ผมเพิง่อานหนังสือชือ่ “ขมุทรพัยในโคลนตม”
ทานผูนี้เปนครูที่เกษียณแลว” หนังสือที่ทานกลาวถึงคือหนังสือชีวประวัติของ
พระอัครสังฆราชฟุลต้ัน ชีน ที่พระคุณเจาชีนเขียนเกี่ยวกับชีวิตของทานเอง ทาน
เคยเปนผูจัดการสำนักงานแพรธรรมระดับชาติของอเมริกา (ค.ศ. 1950 ถึง 1966)
“ผมภาวนาขอใหพระจติเจาไดทรงดลใจผมใหรวูามีขมุทรัพยอะไรอยใูนตัวผมบาง”

พระอัครสังฆราชชีน ไดสัมผัสกับชีวิตของคนเปนจำนวนมาก อาศัยการเปน
อาจารยสอนท่ีมหาวิทยาลัยคาทอลิกของอเมริกา ตลอดจนรายการทางวิทยุและ
โทรทัศนของทานเปนเวลานานหลายสิบป รวมท้ังการเปนผูบริหารของหนวยงาน
แพรธรรมซึง่สงปจจยัไปชวยงานแพรธรรมทัว่ทกุมมุโลก

ในหนังสือชีวประวัติของทาน ทานเผยความในใจวา “ขาพเจาจำไมไดเลยวา
มีชวงไหนในชีวิตท่ีขาพเจาไมอยากเปนพระสงฆ” ทานไดสิ้นชีวิตเปนเวลานาน
กวา 30 ปแลว และในขณะท่ีขบวนการผลักดันใหทานไดรับแตงต้ังใหเปนนักบุญ
กำลงัเดนิหนาตอไป เราจะเห็นไดวาทานภาคภูมใิจในพระศาสนจักรและงานแพรธรรม
มากท่ีสดุในชีวติของทาน

บุตรท่ีซื่อสัตยของพระศาสนจักร
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 กลาวกับทานท่ีอาสนวิหารนกับญุแพตรกิ

ทีก่รุงนิวยอรก สหรัฐฯ เม่ือวันท่ี  2 ตลุาคม ค.ศ. 1979 วา “ทานไดเขยีนและไดกลาว
สรรเสริญพระเยซูเจาอยางดีมาก” หลังจากน้ันตอมาอีกประมาณ 2 เดือน พระอัคร-
สงัฆราชฟลุตัน้ ชนี กไ็ดสิน้ชวีติเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม ค.ศ. 1979

ในชวงชีวติของทานน้ัน ทานเปนบุคคลของพระศาสนจักรอยางแทจริง ในหนังสือ
ทีม่บีทความตางๆ ของทานประมาณ 70 เลม ตลอดจนบทความในหนาหนังสือพิมพ

ที่ ท า น เ ขี ยนไว
อ า ศั ย ร า ย ก า ร
ท า ง วิ ท ยุ แ ล ะ
โทรทัศน  ทาน
ไ ด สั ม ผั ส กั บ
คน เป น จำนวน
มาก ให ไ ด รั บ รู
แ ล ะ สั ม ผั ส กั บ
พระธรรมคำสอน
ของพระศาสนจักร

พ ร ะ -
สั งฆร าชอิ กนา
ซีโอ วาง พระ-
สั งฆร าชผู ช ว ย
ขอ ง อั ค ร สั งฆ -
ม ณ ฑ ล ซ า น
ฟรานซิสโกหลัง
จากท่ีทานไดบวช
เปนพระสงฆแลว
ทานไดไปศึกษา
แ ล ะ พั ก อ ยู ที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย

นักบุญเปโตร ที่กรุงโรม ทานจำการเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยแพรธรรมนี้ทุกๆ ป
ของพระคุณเจาชีน พระสังฆราชวางเกิดท่ีเมืองจีน ทานกลาววา การเยี่ยมเยียนของ
พระอคัรสังฆราชฟลุต้ัน ชนี ทำใหทานเปยมดวยความหวงัเปนอยางมาก

ทานมักจะกลาววา “พวกเราคือพระสงฆแหงการแพรธรรม และพวกเราคือ
พระศาสนจักรในยุคตอไป” พระคุณเจากลาววา “คำพูดของทานชีนทำใหพวกเรา
มคีวามหวังมาก”

พระคุณเจาชีนกลาววา “พระสงฆยังไมไดสัมผัสกับความเปนจริง จนกระทั่ง
เขาไดสัมผัสกับจิตวิญญาณของมนุษย” ผูที่ทานชวยใหกลับใจน้ัน นับเปนจำนวน
หลายรอยคน ทัง้บคุคลธรรมดา และผซูึง่เปนทีร่จูกัดใีนสงัคม เชน สมาชกิวฒุสิภาหญงิ
คแล บูธร และนายเฮเวิรด แคมพแบล คร้ังหน่ึงมีคนถามพระคุณเจาชีนวา ทาน
ชวยใหคนกลบัใจจำนวนสักเทาไร ทานตอบวา “ขาพเจาไมเคยนับ เกรงวาหากขาพเจา
นับจำนวน ขาพเจาอาจจะคิดวาตัวเองเปนผูสรางพวกเขาข้ึนมา แทนท่ีจะเปนองค
พระผเูปนเจา”

มงซิงญอรแอนดรูว คอนแนล อดีตผูจัดการสำนักงานแพรธรรมของอัคร-
สงัฆมณฑลบอสตัน กลาวถงึวันศุกรศกัด์ิสทิธ์ิทีพ่ระอคัรสงัฆราชชีน เทศนพระดำรสั
เจ็ดขอสุดทายของพระเยซูเจาตอหนาสัตบุรุษเปนจำนวนมาก

ทานกลาววา “ทานไมตองการอะไรบนเวที นอกจากกางเขนใหญและท่ีคุกเขา
ผมจะขอคกุเขาเทาน้ัน พระเยซเูจามิไดทรงผอนคลายเลยบนไมกางเขน”

ในพิธีมิสซาปลงศพพระอัครสังฆราชชีน  ที่อาสนวิหารนักบุญแพตริก
พระอัครสังฆราชเอ็ดเวิรด โอเมรา ผูรับหนาที่ดูแลสำนักงานแพรธรรมสืบตอจาก
พระคุณเจาชีนและเปนเพื่อนสนิทของทานกลาววา

“บัดน้ีเสียงท่ีเราเคยไดยินทามกลางพวกเราไดเงียบลงไปในดินแดนของเรา
เสียงที่เราไมเคยไดยินมากอนในทามกลางพวกเรา บัดนี้เสียงนั้นเงียบสงัดลงไปแลว
กระแสเรียกของพระอัครสังฆราชชีนจบลงแลว เม่ือทานตอบรับพระสุรเสียงของ
พระเจา”

พระอคัรสงัฆราชชนี นอนบนพืน้ซีเมนต
เม่ือพระคุณเจาชีน เดินทางไปยังประเทศอูกนัดา ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา

ทานไปพกัอยทูีบ่านพกัพระสงฆ ซึง่เปนศนูยเลก็ๆ ทีบ่รรดาพระสงฆใชเปนทีพ่กัผอน
หลังจากไปอยูตามชนบทเปนเวลานาน ในคืนน้ันมีบรรดาพระสงฆธรรมทูตไปมา
เปนจำนวนมาก ทานเห็นที่วางบนพื้นซีเมนตใกลกับประตูทางออก ทานจึงใชที่นั่น
เปนท่ีหลับนอน พระคุณเจาชีนในประวัตชิวีติของทานไดเขียนไววา

พระอัครสังฆราชชีน ในฐานะหนวยงานแพรธรรมของสหรัฐฯ
ในชวงที่ทานไปสัมผัสกับซัมบูรู ที่เคนยา ทวีปแอฟริกา

พระอัครสังฆราชชีน ในการเทศนเพื่ออธิบายถึง
งานแพรธรรมของพระศาสนจักร
ในดินแดนแหงการแพรธรรม (อานตอหนา 4)
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รักพระศาสนจักร (ตอจากหนา 3)
ประมาณตีสีข่าพเจาต่ืนข้ึน เห็นพระสงฆทานหนึง่

กำลังเดินทางออกจากท่ีพัก ทานแบกกระเปาเดินทาง
ใบใหญสดีำ ขาพเจาจงึถามทานวา “คณุพอไปไหนครบั”
ทานตอบวา “ผมยงัไมทราบ” “คณุพอจะกลับมาเม่ือไร
ครับ” ทานตอบวา “อีกประมาณหกเดือน” ทานกำลัง
ไปเริ่มตนศูนยในที่ใหม ผมก็อำลาทานจากท่ีนอน
บนพืน้ซเีมนตนัน้เอง

ในป ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 12
ไดทรงขอรองใหพระสงฆในสังฆมณฑลเมืองปโอเรีย
ผูนี้ ทำหนาท่ีเปนผูจัดการสำนักงานเผยแผพระวรสาร
ของอเมริกา ประมาณ 25 ปกอนหนาน้ัน คุณพอชีน
เปนนักเทศน  เปนอาจารย  และผูอบรมผูที่กำลัง
เรียนคำสอน ทานดลใจชายหญิงที่ทานสอนเก่ียวกับ
พระคริสตเจาและพระศาสนจักร ทานใชเวลาวันละ
หลายชั่วโมงท่ีไมโครโฟน พระอัครสังฆราชชีนมัก
จะกลาววา ทานกำลัง “เปดประตูแคบๆ ของหองเรียน
ใหแกโลก”

ทานเปนผูพากยภาพยนตรเก่ียวกับการแพรธรรม
ที่ตองการใหผูไดยินไดฟงมีสวนรวมดวย ทานเขียน
บทความลงในหนังสือรายสัปดาหชื่อ “MISSION”
(พันธกิจ) ซึ่งทานเปนผูริเริ่มและยังพิมพอยูในปจจุบัน
ทานพิมพจดหมายท่ีนาประทับใจจากบรรดาธรรมทูต
ทานเดินทางไปเย่ียมดินแดนแพรธรรมท่ัวโลก (รวมทัง้
เมืองไทย) และเม่ืออยูบาน ความตองการของประเทศ
เหลาน้ันไม เคยเหินหางไปจากความคิดของทาน
แตละบายทานจะคุกเขา นำพนักงานในการสวด

สายประคำเพื่อดินแดนแหงการแพรธรรม พระคุณเจา
ชีนแบงปนขอคิดจากพระคัมภีรใหกับผูรวมงานของ
ทาน ในชวงทีท่านดแูลองคกรนี ้ทานไดใชเวลาอธิบาย
พระคัมภีรเกือบหมดทัง้เลม

ทานกลาววา “สิง่ทีข่าพเจารกัมากทีส่ดุคอื ดนิแดน
แหงการแพรธรรม การนำพระวรสารออกไปเผยแผ
นำแรงบันดาลใจใหแกชีวิตขาพเจา แกสำนักงานและ
ปากกาของขาพเจา”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ไดมีพิธีมิสซา
ที่อาสนวิหารนักบุญแพตริก ที่นิวยอรก เพื่อระลึกถึง
การจากไปครบ 30 ป ของพระอคัรสังฆราชฟลุต้ัน ชนี
พระอัครสังฆราชทิโมธี โดแลน เปนประธานผูเทศน
ในวันน้ันเปนการเฉลิมฉลองสารแหงชีวิตของทาน
ตลอดจนความรักของทานตอพระศาสนจักรและ
ดินแดนแหงการแพรธรรม

หนทางสูการเปนบุญราศี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2002 สมณกระทรวง

เพื่อแตงต้ังนักบุญที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ไดอนุญาต
ใหพระสงัฆราชดาเนยีล เจนก ีแหงสังฆมณฑลปโอเรยี
รัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา ใหเปดขบวนการเสนอ
ใหพระอัครสังฆราชฟุลต้ัน เจ ชีน ไดรับการแตงต้ัง
เปนนักบุญ

(พระอัครสังฆราชชีน เกิดเติบโตและภายหลัง
ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ และผูทำการแพรธรรม
ในสังฆมณฑลน้ี)  ตอจากนั้นทานจึงไดรับนามวา
“ผูรับใชของพระเจา”

ในชวงหนารอนของป ค.ศ. 2006 ไดมีเอกสาร
เก่ียวกับอัศจรรยที่เกิดขึ้นอาศัยคำเสนอวิงวอนของ
พระอัครสังฆราชชีน ที่สงไปยังสมณกระทรวงเพ่ือ
แตงต้ังนักบุญท่ีกรุงโรม ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2008
มีพิธีมิสซาที่อาสนวิหารพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล
ที่เมืองปโอเรีย เปนอันส้ินสุดการสืบสวนชีวประวัติ
และกิจกรรมของพระอัครสังฆราชชีน ในระดับ
สังฆมณฑลและทางสมณกระทรวงก็จะดำเนินเร่ือง
ตอไป

พระอัครสังฆราชชีน เม่ือไปเยี่ยมทวีปแอฟริกา ทาน
กำลังสนทนากับชายคนหน่ึง  ซึ่งเคยเปนโรคเรื้อน
และกำลังถือสายประคำในมือ ซึ่งไมมีนิ้วของเขา

กับการสงเสริมชีวิต
สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
(ตอนหน่ึง)
ชวงน้ีจะขอเสนอขาวคราว

ของพระ สันตะปาปา ท่ี
เก่ียวของกบัการสงเสรมิชีวติมาเปนขอ  ๆใหรบัทราบกนั

เรื่องที่หนึ่ง เปนเรื่องที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่ 16 ทรงกระตนุใหบรรดาเยาวชนเรยีนรู
และรูจักกับความหมายของคำวารักแท และโดยทรง
อธบิายวาความลบัอยตูรงท่ี “การดำเนนิชวีติเปนของ
ประทานสำหรับผูอื่น” เมื่อเร็วๆ นี้ในโอกาสที่
พระองคทรงประทานวโรกาสใหผูแทนของกิจการ
คาทอลิกอิตาเลียน  และยังมีที่มาจากโรมาเนีย
อารเจนตินา บุรุนดี แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ และสเปน
อกีดวย โดยเด็กประมาณ 50,000 คน เยาวชน 30,000
คน และอาจารยอกีประมาณ 10,000 คนมารวมตัวกนั
ที่จัตุรัสเซนตปเตอรกับพระองคทาน พระองคทาน
เปดโอกาสใหบรรดาเยาวชนถามคำถาม นีค่อืสวนหนึง่
ของคำตอบของพระองคที่ใหกับเยาวชน “ที่พอพูด
ขึน้มาน่ีถอืวาสำคัญและเปนพ้ืนฐานเลยทีเดียว นัน่คือ
การเรยีนรแูละรจูกัทีจ่ะรัก รกัทีแ่ทจรงิ ใหเรยีนรแูละ
รูจักศิลปะของความรักท่ีแทจริง...ในเยาววัย เรามัก

หยุดท่ีหนากระจกและหมั่นสังเกตถึงการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นในตัวเรา หากพวกเธอยังคงจองมองท่ีตัวเธอ
ตอไปแบบนี ้พวกเธอจะไมมวีนัเติบโต... พวกเธอจะเติบโต
ไดก็ตอเม่ือพวกเธอไมปลอยใหกระจกเปนความจริง
เพียงเทาน้ันท่ีบงบอกเก่ียวกับตัวพวกเธออีกตอไป แต
ยอมปลอยใหเพือ่นๆ ของพวกเธอบอกพวกเธอนัน่แหละ...
และพวกเธอจะเติบโตขึ้นหากพวกเธอสามารถท่ีจะทำ
ใหชวีติของพวกเธอเปนของประทานสำหรับผอูืน่ มใิช
เสาะแสวงหาตัวพวกเธอเอง แตมอบตัวของพวกเธอเอง
เพ่ือผอูืน่ และน่ีแหละท่ีเรียกกนัวาโรงเรยีนแหงความรกั
แนนอน จำเปนตองเสียสละท่ีจะดำรงชีวิตความรัก
ในหนทางท่ีแทจริง หากไมมีการเสียสละอะไรเลย
เปนไปไมไดที่คนหนึ่งจะพบหนทางเชนนั้น  แตพอ
แนใจวาพวกเธอกลาพอที่จะบุกบ่ันมุงม่ันพรอมเผชิญ
กับความทาทายและพลังแหงรักที่แทจริง”

เร่ืองที่สอง เปนเรื่องที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ทรงต้ังใจที่จะประกาศใหเดือน
พฤศจิกายนน้ีเปนเดือนแหงการภาวนาเพื่อผูติด
ยาเสพติดและเพ่ือผูใชสิ่งเสพติดอื่นๆ โดยเจตนา

ทั่วไปของพระองคตองการท่ีจะภาวนาขอใหผูตก
เปนเหย่ือของยาเสพติดและสารเสพติดอื่นๆ จักได
พบกับพลังของพระเจาแหงการชวยใหรอดเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงชีวิตอยางถอนรากถอนโคนดวย
ความชวยเหลอืของกลมุชมุชนครสิตชน

เรือ่งท่ีสาม เปนเร่ืองท่ีโฆษกประจำสันตะสำนัก
ที่วาติกันแถลงวา เปนที่ทราบกันดีวาสันตะสำนัก
ตอตานโทษประหารชีวิต และมีความตองการจริงๆ
ใหมีการยกเวนโทษประหารนายทาริค อาซิซ อดีต
รองนายกและอดตีรฐัมนตรีตางประเทศอิรกั ในสมัย
ของอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน หลังจาก
ศาลอาญาอิรักตัดสินเมื่อ วันอังคารใหลงโทษ
ประหารชีวิตเขาดวยการแขวนคอ โดยนายอาซิซ
วยั 74 ป สมาชิกคนเดยีว ทีน่บัถอืศาสนาครสิต ในกลมุ
คนวงในที่ เปนชาวมุสลิมนิกายสุหน่ี  ของอดีต
ประธานาธิบดีซดัดัม ถกูตัดสินวามีความผดิจรงิ ในขอ
หากระทำฆาตกรรมและกออาชญากรรมตอมนษุยชาติ
โดยไตรตรองเอาไวกอน  นอกจากน้ี สนัตะสำนกัยงั
แถลงวา สมควรไวชีวิตเขาเพื่อสนับสนุนการสราง
ความสมานฉันทและการฟนฟูสันติภาพและความ
ยุติธรรมในอิรัก หลังจากความทุกขยากแสนสาหัส
ทัง้น้ี กระทำโดยผานทางชองทางการทูตทุกรูปแบบ

นนทเพ็ชร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 48 ประจำวันท่ี 28 พฤศจิกายน - 4  ธันวาคม 2010 หนา 5

กองบรรณาธิการ “อดุมสาร” ไดหนงัสอืมาเลมหนึง่ชือ่ “ศาสนาคริสต : ภาพและคำอธบิายชวง 2000 ปแหงความเช่ือในพระคริสตศาสนา” (Christianity
: The Illustrated Guide to 2000 Years of the Christian Faith) ของสำนกัพมิพมลิเลนเนียม เฮาส
(Millennium House) ประเทศออสเตรเลีย  แตตพีมิพทีฮ่องกง ป ค.ศ. 2009

ภายในเลมก็เหมือนอยางท่ีผจูดัทำไดต้ังเปาประสงคไว  นัน่คอือาศยัคำอธบิายและภาพตางๆ
เพือ่เลาเรือ่งประวัตศิาสตร 2000 ปทีผ่านมาของพระครสิตศาสนา  หนงัสอืแบงชวงเวลา 2000 ป
ออกเปน 9 บท บทแรกคอืบทนำ และ 8 บทท่ีเหลอืคือเนือ้หาประวตัพิระศาสนจกัรตลอด 2000 ป
“อดุมสาร” ตดัสนิใจเอา “ภาพนำ” ของแตละบทซ่ึงหมายถงึชวงระยะเวลาสำคญั 8 ชวง ตลอด
2000 ป มาตีพมิพขึน้ปก 8 ฉบับตอเนือ่งกนั และตอไปน้ีคอืรายละเอยีดของภาพท้ัง 8 ปกทีผ่านมา

โดย พงศ  ประมวล

อดุมสารทัง้แปด

รปูท่ี 3
อดุมสารฉบับท่ี 43 ประจำวนัท่ี 24-30 ตลุาคม 2010
“สมเด็จพระสนัตะปาปาโอโนริอสุ ที ่3 ทรงถกูไตถาม
ถึงการรับรองการกอตั้งคณะของนักบุญโดมินิก ค.ศ.
1216” (เราไมมรีายละเอยีดชวงปวาดและทีเ่ก็บรักษาภาพ
เขาใจวาภาพนีเ้ปนเพียงบางสวนของภาพวาดท่ีสมบูรณ)

ฤๅษีคณะโดมินิกันจะมีชือ่เรยีกวา “นกัพรตชดุดำ”
ดงัทีเ่หน็กันในภาพศิลปนจงใจใหสดีำอนัเปนเคร่ืองแบบ
ของคณะตัดกับสีแดงมวงอันเปนสีชุดของบรรดา
พระคารดินัล  ในบทนี้เลาเร่ืองราวป ค.ศ. 1001-1500
ซึง่เปนชวงเวลาท่ีพระคริสตศาสนากำลังชำระขอคำสอน
ใหถูกตอง  มีขอเขียนอธิบายทางเทววิทยา  บรรดา
คณะนกัพรต  นกับวช  ดำเนินชีวติเปนหลักใหพระศาสนจกัร
ไดไตรตรองวถิชีวีติท่ีแตกตางจากทางโลก  คณะโดมนิกินั
มนีกับวชจำนวนมากเขาไปสอนในมหาวิทยาลยั  ชวงน้ี
เองอำนาจของพระสันตะปาปาประจักษเดนชัดทั้ง
ในพระศาสนจักรและทางโลก  จนนำไปสสูงครามครูเสด
ในที่สุด “โทมัส อไควนัส อยูในคณะโดมินิกันซึ่งเปน
นักบวชชุดดำ  นักบุญโดมินิกชาวสเปนเปนผูกอต้ัง
คณะน้ีขึ้นในป ค.ศ. 1216 เขามีชีวิตอยูรวมสมัยกับ
นกับญุฟรงัซสิ  ผนูำความเรยีบงายท่ีจำเปนยิง่กลบัคนืสู
ครสิตศาสนา  สวนโดมินกิกน็ำพลังทางวิชาการอันใหม
มาให  ตอมาไมนาน  ครอูาจารยเกงๆ ทีอ่อกซฟอรดหรอื
ปารีสจึงเปนนักบวชโดมินิกันเกือบหมด  แตพลังทาง
วิชาการของนักบวชชุดดำก็มีดานมืดอยูดวย  สิ่งแรกท่ี
โดมินิกใหความสนใจคือการสอนคนใหไมมีความคิด
นอกรีต  จนมีการจัดต้ังศาลศาสนาอยางเปนทางการข้ึน
หลงัจากโดมนิกิเสยีชวีติไมนาน  นกับวชคณะของเขาท่ี
เดนิทางไปท่ัว  จงึเหมาะท่ีจะเปนผไูตสวนลงโทษและ
ทอรเคอมาดา (Torquemada) ซึ่งเปนองคคณะผูไตสวน
สงูสุดท่ีโหดรายกวาคณะอ่ืนท้ังหมด  กม็าจาคณะโดมินกินั
ประเทศสเปนซ่ึงอยูในเขตอำนาจของคณะน้ี  จึงเปน

พืน้ทีล่าพวกนอกรีตทีล่งโทษผคูนไดมากกวาดนิแดนอ่ืน
ในยุโรปท้ังหมด  ที่นี่มีคนเขาขายตองถูกเปลี่ยนใหถือ
ศาสนาคริสตมากท่ีสุด  เพราะนอกจากชาวมุสลิมแลว
ก็ยังมีชุมชนยิวท่ีมีจำนวนคนมากท่ีสุดและร่ำรวยที่สุด
ในยุโรป”

(คดัจากหนังสอื “ครสิตศาสนา” หนา 123 แบมเบอร
แกซคอยน  เขียน แปลโดยชัยณรงค  สมิงชัยโรจน
สำนกัพมิพพระมหาไถ พฤษภาคม 2006)

รปูท่ี 4
อดุมสารฉบับท่ี 44 ประจำวนัท่ี 31 ตลุาคม - 6 พฤศจิกายน
2010
“นักเทศนนิกายเมนโนไนต (Mennonite) อธิบาย
พระคัมภีรแกภรรยาของเขา”  วาดโดยเรมบรนัดท (1606-
1669) นิกายเมนโนไนตสอนคำสอนดานท่ียืดหยุน
ผอนปรนของชาวคริสตและยึดหลักการท่ีวา “จงรัก
เพือ่นบานของทาน” (ไมทราบรายละเอยีดชวงปวาด)

ชวง ค.ศ. 1501-1600 นบัเปนชวงเวลาท่ีทวีปยุโรป
มกีาร “ฟนฟูศลิปวิทยาการ” (Renaissance) และตามมา
ดวย “ยคุปฏริปู” (Reformation) ของพระครสิตศาสนา
การแยกตัวออกไปของนิกายโปรเตสแตนทซึ่งนำโดย
มารติน ลูเธอร  และกอเกิดนิกายยอยตางๆ ในหมู
โปรเตสแตนท แตกแขนงออกไปอีกมากมาย  ผลดีทีไ่ด
จากการปฏิรูปคือพระศาสนจักรไดหันมามองดูตนเอง
และกาวเดินไปในหนทางท่ีถูกตองอยางระมัดระวัง
ยิง่กวาคร้ังใดๆ ผลดีอกีสิง่หน่ึงคอืมกีารศึกษาพระคัมภรี
เชิงวิชาการอยางจริงจังโดยนักศึกษานิกายโปรเตสแตนท
เปนผูนำในเร่ืองนี้ “โลกภายนอกรูจักกลุมชนนิกาย
เมนโนไนต (Mennonite) แหงเพนซิลวาเนียและ
โอไฮโอวาตอตานสิง่อำนวยความสะดวกสมยัใหม เชน
ไฟฟา  รถยนต  หรอืแมแตกระดุม  สวนซปินัน้ไมตอง
พดูถงึ  ภาพของพวกเขายอมจะดูนาขนัสำหรบัประเทศ

ทีท่นัสมยัอยางอเมรกิา ชาวนาหนวดเครายาวกำลังกระชับ
เชอืกท่ีรอยกับเส้ือผาแทนกระดุมใตแสงตะเกียงในตอน
รงุสาง  แลวจงึปนขึน้รถมาเพ่ือออกไปทำงานแตผมกลบั
ไดรับความรูสึกที่ตางออกไป  หลังจากไดใชเวลายาม
บายวนัหนึง่  ในอาณาบริเวณท่ีเต็มไปดวยเนนิเลก็ใหญ
เชื่ อมตอกันดุจระลอกคลื่นของเขตแลงคาสเตอร
(Lancaster County) รฐัเพนซลิวาเนียทีน่ัน่มบีานไรสขีาว
สวยต้ังอยูหางกันทุกสองถึงสามรอยหลา  แตละบาน
ลอมรอบดวยทงุท่ีเปนระเบยีบ อยางไรทีต่โิดยไมมรีัว้กัน้
บรรดาสตัวเลีย้ง (หานเดนิวางทาอยรูะหวางพวกววัและ
แกะ) ทำใหเหมอืนฟารมจำลอง ทีเ่ปนของเลนเด็กยิง่ขึน้
เชนเดียวกับมาและรถเทียมมาท่ีเล้ียวออกจากลาน
หนาบานและวิ่งเหยาะๆ ขึ้นเนินไป  ชางเปนภาพ
แหงอดีตอนัสมบูรณยิง่นกั  หากยอนกลับไปเพยีงไมกีป่
ความรูสึกเชนน้ียอมจะเปนการออนไหวเกินควรเพราะ
โลกเต็มไปดวยคนยากจนและการอยูอยางแออัด  แต
อดุมคติของนักอนรุกัษสภาพแวดลอมในวันน้ีก็คือโลก
แบบของพวกเมนโนไนตนีเ้อง  กงลอแหงประวัตศิาสตร
ไดหนุนมาจนกลุมชนท่ีลาหลังกลับกลายเปนพวก
ทีท่นัสมัยทีส่ดุไป

อนัท่ีจริง  ผถูอืนิกายเมนโนไนตสวนใหญกไ็มตาง
กับคนอเมริกันทั่วไป  มีเพียงกลุมยอยกลุมเดียวที่ยัง
รักษาวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมอยูคือพวกอามิชผูยึดจารีตเกา
(the Old Order Amish) พวกเขายึดถือคานิยมและความเช่ือ
เหมอืนกบัพวกอามชิ  ซึง่มีอดีตยาวนานตัง้แตเร่ิมต้ังนิกาย
อานาแบปติสต (Anabaptist) ในราวป ค.ศ. 1520 ซึง่เนน
ความสำคญัของชุมชน  เนนสทิธสิวนบคุคลท่ีจะปฏิเสธ
อำนาจของรัฐได  เชนปฏิเสธการถูกเกณฑใหถืออาวุธ
และเนนศาสนาท่ีเปนลักษณะสวนตัว  โดยรวมศูนยอยู
ที่ครอบครัวและการศึกษาไบเบิลชาวเมนโนไนต แยก
ออกเปนกลุมยอยๆ ที่ไมขึ้นแกกัน (โดยดูไดจากความ
ประพฤติที่ตางกันอยางนาขัน  เชนกลุมท่ีใชรถยนต
กลมุทีใ่ชแตรถมา  และกลมุตรงกลางคือ “กลมุเมนโนไนต
กนัชนดำ (black-bumper Mennonite)” ซึง่เห็นวาการใช
รถยนตทีม่กีนัชนเปนโครเมยีมแวววาวนัน้  เปนการขาด
ความสำรวม  ตองพนสีดำทบัเสียกอนจึงจะยอมใช  ความ
แตกแยกเปนกลมุยอยมากมายเชนน้ีเกิดข้ึนต้ังแตเร่ิมต้ัง
นกิายนีแ้ลว  ซึง่ต้ังช่ือจาก เม็นโน ซมีอน (Menno Simons)
ผเูปนศาสนาจารยของนกิายในป ค.ศ. 1536 ในตอนน้ัน
นิกายอานาแบปติสตเพ่ิงต้ังข้ึนไดเพยีงสบิเอด็ป  แตกไ็ด
แตกกลมุเปนนกิายยอยมากมายแลวโดยหน่ึงในน้ันคือ
กลุมของเม็นโนน่ันเอง”

(คดัจากหนงัสอื “ครสิตศาสนา” แบมเบอร แกซคอยน
เขยีน แปลโดย ชยัณรงค  สมิงชยัโรจน สำนกัพมิพพระมหาไถ
พฤษภาคม 2006) (อานตอฉบับหนา)

(ตอจากฉบับทีแ่ลว)
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สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประกาศ
ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสื่อมวลชนดีเดน
ครั้งที่ 28 ประจำป 2010 ปนีม้ทีัง้ส้ิน 11 รางวลั
แบงเปน ประเภทรายการภาพยนตรโฆษณา
ดเีดน 6 รางวลั  รายการโทรทศันดเีดน 5 รางวลั
ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทรที่   30
พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  โดยพระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ทีห่องแกรนด
บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

รายการภาพยนตรโฆษณาดเีดน 6  รางวลั
1. ภาพยนตรโฆษณา ชุด  “อาทิตยละครั้ง”  ของ

บริษทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ  จำกัด (มหาชน)

⌫
 ⌫   

2.  ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “ONE   BIG  FAMILY”
ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
3.  ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “เรารักในหลวง”  ของบริษทั
ทร ูแฟนเทเชยี  จำกัด
4.  ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “ขอบคุณน้ำ”  ของเอสซจีี
5.  ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “ครผูขูัดเกลา”   ของบรษิทั
ซพี ีออลล  จำกัด (มหาชน)
6.  ภาพยนตรโฆษณา ชดุ “ปลายทาง” (ถนนสขีาว)  ของ
บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั

รายการโทรทศันดเีดน 5 รางวัล
1.  รายการ   “ชมุชนนมินตยิม้”   ของบรษิทั โฮมรันเอ็น
เทอรเทนเมนท จำกัด

ออกอากาศทางไทยทีวีสีชอง 3 วันศุกร  เวลา
18.00-18.30 น.
2.  รายการ “บัลลังกคนดี”   ของบรษิทั กนัตนา กรปุ

จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

(ชอง 5)   วนัจนัทร -  วนัพฤหัสบดี เวลา  18.35-19.00  น.
3.  รายการ “คิดดี  ทำดี”  ของบริษัท  เมอริท
เฮลพงิแฮนด  จำกัด

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย  กรมประชาสัมพันธ (NBT)   วนัพธุ  เวลา 13.00 -
13.25 น.
4.  รายการ    “ยิม้ส”ู    ของทีวไีทย ทวีสีาธารณะ

ออกอากาศทางทีวีไทย   วันพฤหัสบดี    เวลา
13.30-14.00  น.
5.  รายการ  “อิฐกอนแรก”  ของทวีไีทย ทวีสีาธารณะ
      ออกอากาศทาง ทวีไีทย   วนัเสาร     เวลา   15.05-
15.30   น.  และออกอากาศซ้ำทุกวนัจนัทร เวลา 08.30-
09.00 น.

โดยในคร้ังน้ีบรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ นักบวช
และฆราวาส  90 คน จาก  13  ประเทศ ไดมารวมกัน
ที่ศูนยคณะพระมหาไถ พัทยา โดยประเทศไทย
มีสมาชิกเขารวม 24 คน  ในหัวขอ “วิถีชุมชนวัด” จัด
โดยสถาบันพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) รวมกับ
หนวยงานฆราวาสและครอบครัว BICA เพ่ือนำ
พระศาสนจักรเอเชียใหมุงสูวิถีใหมแหงการเปน
พระศาสนจักร อาศัยวิถีชุมชนวัด เนนการมีสวนรวม
ของสัตบุรุษทุกคนในชีวิตและพันธกิจของพระศาสน-
จักร

การอบรมสัมมนาบิลา (BILA)(ตอจากหนา 20)

การจัดอบรม AsIPA ONE  เปนวิถีการอภิบาล
แบบบูรณาการของเอเชียในหัวขอ “ วิถีชุมชนวัด”
โดยเนนขบวนการ 7 ขั้นตอน (The seven  Steps)  ที่
ศนูยคณะพระมหาไถ พทัยา เพือ่สงเสรมิพระศาสนจักร
แบบมีสวนรวมในทวีปเอเชีย มีผูรับการฝกปฏิบัติ
80 คน มาจาก  12 ประเทศ ไดแก ศรีลงักา  ฟลปิปนส
บังคลาเทศ อินเดีย มาเกา สิงคโปร มาเลเซีย พมา
อนิโดนีเซีย เกาหล ีมองโกเลยี และมาจากประเทศไทย
41  คน  (มาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อคัรสังฆ-
มณฑลทาแร-หนองแสง อุบลราชธานี อุดรธานี  และ
สรุาษฎรธานี)

การอบรมนี้ตรงกับแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015
ของพระศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีเนน
การแบงปนพระวาจาในกลุมคริสตชนยอย  เพื่อสราง
ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันในชุมชน ใหมีวัฒนธรรม
แหงความรกัในสังคมปจจบุนั


คุณวริสา (กทม.)ไดนำเสนอแนวคิดเพ่ือ

ทำใหวดัเปนสถานท่ีแหงการแพรธรรม ใหคนมาวดั
มากข้ึน โดยนำเสนอนโยบายท่ีคณุพอเจาวดัรวมกบั
สภาภิบาลรวมกันกำหนดขึน้อยางเปนขัน้ตอนดังนี้

นโยบายพฒันาวัด
1. บรเิวณทางเขาวดั เพือ่เปนการชกัชวนใหคนสนใจมาวัด ควรเริม่จากการทำปายประกาศทางเขาวดัใหเหน็
เดนชดัในชมุชนพรอมมปีายถอยคำทีฟ่งดแูลวอบอนุ เชน “เรารกัทกุทานทีม่าหาเรา” แลวเขยีนชือ่วดั........มี
รปูไมกางเขนและรูปดอกไมประดบัใหสวยงาม
2. บริเวณหนาวัด มปีายยินดีตอนรับ เขียนตวัหนังสือบนแผนปายรูปหัวใจ ยนิดีตอนรับ ตอดวยปาย พระบดิา
รกัลูกทุกคน
3. ภายในบริเวณวัด จดัปลกูตนไมดอกไมตกแตงใหสวยงาม ถาบรเิวณวัดมีทีว่างพอจดัพืน้ท่ีไวปลูกสวนครวั
หรอืปลูกพชืทีม่ผีลตลอดฤดกูาล เชน กลวย
4. ตัวอาคารวัด ถาเกาทรุดโทรม ไมสวยสดงดงามใหชวยกันซอมแซมทาสีใหม ภายในอาคารวัดถาทึบ
ตดิไฟฟาเพ่ิม หรือทาสีใหสวางตาข้ึน
5. จดัใหม ีโครงการเพือ่นชวยเพือ่น การสอนงานอดิเรกและสามารถหารายได เชน สอนรอยลกูปด ทำดอกไม
ปกผา ทำขนมงายๆ สอนหนังสือ เด็กและผูใหญ สอนอาน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม
6. มมุหนังสือ จดัใหมมีมุหนังสือท่ีคลายเครียด เชน การตนู สารคดี บนัเทิงคดี
7. มุมคลายเครียด โดยจัดบริเวณที่เหมาะสมของวัด อาจจะทำเปนศาลาคลายเครียด จัดเปนสวนดอกไม
ไมประดับรอบๆ ใหดอูบอนุ สวยงามเปนธรรมชาต ิในมุมน้ีมผีฟูงปญหาใหพีน่องท่ีมทีกุขใจและใหคำแนะนำ
เพื่อคลายทุกข อาจจัดใหมีการสนทนาแลกเปล่ียนความทุกขใจ ผลัดกันเลาเร่ืองที่ไมสบายใจใหเพื่อนฟง
เม่ือไดฟงปญหาของผอูืน่อาจจะชวยใหผอนคลายความทุกขใจของตนเองได เพราะทุกคนกย็อมมีปญหา และ
ยงัทำใหมเีพือ่นมากข้ึน จดัทำปายหนาซมุหรอืศาลาวา เราสขุใจเมือ่ทานยิม้ หรือ เพ่ือนคลายทกุข

เม่ือคุณพอเจาวัดปรึกษาหารือนโยบายทัง้ 7 ขอกับกลมุสภาภบิาลแลว ใหแจงใหสตับุรษุทราบ ทางสารวัด
หรือปายประกาศท่ีบอรดหนาวัด จากน้ันใหขออาสาสมัครเพ่ือทำตามนโยบายเหลาน้ี และใหคณุพอเจาอาวาส
พดูชีแ้จง ประกาศ ใหทกุคนทราบทัว่ถงึกนัในมิสซาทุกรอบ (มตีอภาคสอง)

(นีเ่ปนความคดิสวนตัวของผเูสนอแนะ ทานอานแลวรสูกึอยางไร สามารถเขียนมาแลกเปล่ียนเรยีนรไูด
นะครับ-สนใจอานและชมการสัมภาษณการมาเปนคาทอลิกของบคุคลตางๆ ไดที ่www.thaicatholicmission.com)

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

สมัมนาอาสิปา (AsIPA) (ตอจากหนา 20)
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระครสิตเจา
คอืฐานทีม่ัน่คง

“ผทูีฟ่งถอยคำเหลาน้ีของเรา...กเ็ปรยีบเสมือนคนมีปญญา
ทีส่รางบานไวบนหนิ”

(มทัธิว 7:24)

เมืองเวนสิ เปนเมืองท่ีมชีื่อเสียงในประเทศอิตาลีไดทรุดตัวลงไปประมาณ
7 เซนติเมตรทุกหน่ึงรอยป สิ่งที่นาหวาดกลัวก็คือ ในหน่ึงรอยปที่ผานไปน้ี
เมืองเวนิสไดทรุดลง 24 เซนติเมตร นอกจากน้ันสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป
ไดกอใหเกิดน้ำทวมตามถนนหนทางและทำใหอาคารหลายแหงถูกน้ำลนทวม
ทำใหมีคำถามวา เหตุใดเมืองที่งดงามน้ี บรรดาตึกรามบานชองจึงถูกสรางขึ้น
ในเกาะแหงน้ี ซึ่งมีฐานเปนไมและถูกฝงลึกลงไปในพ้ืนดินท่ีเปยกแฉะ?
เวนสิเปนเมอืงทีก่อสรางขึน้ในศตวรรษท่ี 5  เน่ืองจากความจำเปนของพลเมือง
รุนแรกที่หนีมาหลบภัยจากผูบุกรุก และตั้งรากฐานอยูบนเกาะแหงนี้

พระวรสารท่ีเรานำมาพจิารณากลาวถงึการวางรากฐานท่ีไมจำเปนและโงเขลา
พระคัมภีรวาดภาพใหเราเห็นวา เปนดังเชนคำอธิบายของเด็กๆ ที่เห็นวาเปน
ที่สงบ และปาเลสไตนเคยประสบกับพายุและน้ำทวมฉับพลันมามาก บาน
ที่สรางบนฐานหินเทานั้นจึงจะอยูรอดปลอดภัยได พระอาจารยเจาทรงสอน
ใหเราสรางชีวิตของเราบนฐานศิลาท่ีมั่นคงแหงคำสอนของพระองค มิใช
บนดนิทรายทีอ่าจจะพงัลงมาได

คำสอนท่ีพระองคทรงอางอิงถึง ก็คือคำสอนซ่ึงพระองคทรงสอนพวกเขา
ในบทเทศนบนเนินเขา คำสอนน้ีเปนแกนแทของบรรดาส่ิงท่ีพระองคทรง
พร่ำสอนมา ซึ่งนับวาเปนแกนแทแหงพระธรรมคำสอนตางๆ ของพระองค
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา มิใชเปนเพียงการเตรียมตัวฉลองพระ-
คริสตสมภพเทาน้ัน แตเปนการเตรียมรับเสด็จการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ
องคพระผูเปนเจา เปนเวลาท่ีเราควรอุทิศตนใหกับพระวาจาของพระคริสตเจา
เมืองใหญอาจจมหายและพังทลายไป แตพระวาจาของพระคริสตเจาจะคงอยู
จนวาระสุดทาย กลาวคือเม่ือถงึเวลาการพิพากษาตัดสนิของพระองค

ขาแตพระบิดาเจา โปรดทรงบันดาลใหจิตใจของลูก
เปดรับพระวาจาขององคพระบุตร ขอใหเทศกาลน้ีเปน
เทศกาลแหงการฟนฟูจิตใจของลูกทุกคน โปรดทรงชวยลูก
ใหดำเนินชีวิตตามพระธรรมคำสอนและแบบฉบับขององค
พระคริสตเจา เพ่ือจะไดเสริมสรางพระอาณาจักรของ
พระองค และใหโลกไดเตรียมพรอมเพือ่รับเสดจ็การกลับมา
ขององคพระผเูปนเจาดวยเทอญ อาแมน

สำนึกแหงพอแมลกู

ที่จริงพวกเขามาวัดทุกอาทิตยรวมสวดรวมขับรอง
รวมพิธกีรรม

แมไมไดเปลงเสยีงแมไมไดนัง่ลงลกุข้ึนหรอืแมจะเดนิไปมา
แตพวกเขารวมจิตรวมใจกับทุกข้ันตอนหากไมเผลอ

หลบัไป
จะวาไปแลวชวงวัยนี้พวกเขาตองนอนมากกวาตื่น
แตการรับรูอีกท้ังความรูสึกไมนอยไปกวาคุณแม
แทบจะเปนสองในตัวตนเดียวในทุกอยางในทุกเรื่อง
กระทั่งวันอาทิตยนั้นมีเสียงทักทายพวกเขาเฉพาะเจาะจง
“ในวัดขณะน้ีมสีมาชิกของเราอีกบางคนท่ีมาทุกอาทิตย
มารวมรองเพลงสวดภาวนาขอพรพระพรอมกบัเรา
เพยีงแตพวกเขายงัอยใูนครรภของคุณแม
ที่ผานมาพวกเรายังไมเคยทักทายตอนรับพวกเขาสักที
ใหเราปรบมือทักทายตอนรับพวกเขาอยางเปนทางการ
บอกพวกเขาวาเราดีใจนะท่ีพวกเขามารวมพิธกีรรมกบัเรา...”
เสียงปรบมือดังสน่ันขณะท่ีทกุคนพากนัชะเงอมองหาวาท่ีคณุแม
อยากจะรวมแสดงความยนิดใีหกำลงัใจสงความปรารถนาดี...

วาท่ีคณุแมคนหน่ึงยืนยันดวยความปล้ืมปติ
“นองเคารับร ูขยบัขาขยบัแขน...ขอบคุณแทนนองดวย”
ขณะท่ีวาท่ีคณุพอย่ืนมือสัมผัสทองวาท่ีคณุแมอยางออนโยน
เหมือนจะบอกถงึความมงุม่ันต้ังใจใหความรกัใหการดแูล
เห็นแลวอดดีใจแทนลูกภูมิใจแทนวาท่ีคุณแมไมได
“พวกเราตัง้ช่ือเลนใหลกูแลว...เรียกชือ่ลูกบอยๆ
ใหเคารบัรวูาเสยีงพอเสียงแมนัน้ประกนัความรกัใหเคาเตม็รอย
กอนนีเ้ราเรียกเคาวา ‘ลกู’ บอกความสัมพนัธพอแมลกู
แตตอนน้ีเราเรยีก‘ชือ่’ เคาบงบอกเปนนัยวาเคาเปนปจเจกบคุคล
แมวาจะเปนลูกของเราแตมคีวามเปนตัวของตวัเขาอยางท่ีเขาเปน
มสีทิธิทีจ่ะไดรบัความเคารพนบัถอืเย่ียงมนษุยคนหนึง่
จะวาไปแลวเคามีครบทุกอยางท่ีมนุษยคนหน่ึงพงึมี
ทัง้แงรางกายท้ังแงจติใจเพียงแตยงัตองพัฒนาตองเติบโต
ในฐานะท่ีเราเปนพอเปนแมเคาก็เปนลูกของเรา
แตในฐานะท่ีเขาเปนมนุษยคนหนึง่เคาไมไดเปนของเรา
เคาเปนของพระเจาของมนษุยชาติของสังคมของประเทศชาติ
ในแงหน่ึงเราพอแมเปนผใูหกำเนดิเลีย้งดูอบรมเคาก็จริง
แตเราทำทุกอยางเหลาน้ีแทนพระแทนสังคมแทนประเทศชาติ
มองในแงนีเ้ราพอแมจงึถือเปนหนาท่ีสำคัญสูงสงมากดวยศักด์ิศรี
ทีจ่ะเลีย้งดอูบรมเคาใหดทีีส่ดุสมความคาดหวงั
ทัง้ของตัวลูกเองท้ังของพระท้ังของสังคมท้ังของประเทศชาติ...”

ฟงแลวอดดีใจแทนลูกนอยท่ีจะถือกำเนิดมาไมได
ดีใจท่ีคุณพอคุณแมมีความพรอมอยางเต็มรอย
ไมใชเฉพาะแคปจจัยเพื่อการเลี้ยงดูไมใหตองขาดส่ิงจำเปน
หากแตเปนทาทีและความสำนึกแหงการเปนพอเปนแมที่เปยมลน
เพราะหากมีทกุอยางใหพรอมสรรพแตถอืลกูเปนสมบัตพิอแม
มติสิงัคมแหงความสำนึกของการเปนพอเปนแมกข็าดไป
เล้ียงดูอบรมลูกก็คำนึงถึงแคครอบครัวแวดวงชาติตระกูล
แลวก็เอาแตเรียกรองใหเปนอยางท่ีพอแมตองการใหเปน
มองขามความเปนปจเจกของลูกในทุกเรื่อง
พอลูกไมเปนอยางท่ีคาดหวังก็เผด็จการบังคับตีกรอบ
จะรักลูกมากรักลูกนอยแลวแตอำเภอใจของพอของแม
รักมากก็ถือวาบุญรักนอยก็ถือวาแคนี้ก็ดีถมถืดแลว
มีบานใหอยูมีขาวใหกินมีโรงเรียนใหเรียนแลวจะอะไรอีก
เรียกแตละคร้ังก็ใชคำวา “ลกู” เหมือนเตือนใหสำนึก
เรียก “ชื่อ” เด๋ียวจะคิดวาเปนคนอ่ืนเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง
และหากตองเรียก “ชือ่” กไ็มวายนำหนาชือ่ดวยคำวา “ลกู” อยดูี
เหมือนจะเตือนสติสำนึกวาพอแมเปน “เจาชวีติ”...คนอืน่ไมเก่ียว
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อาลัยรักซิสเตอรคทัริน เจ่ีย (ตอจากหนา 20)
ชาวจีนผูศรัทธา

ในวัยเด็ก  ซสิเตอรศกึษาภาษาจนีท่ีโรงเรยีนบนุกยุ
ซึ่งเปนโรงเรียนเรยีนา โรซาร่ี ในอดีต  และตอมา
วิวัฒนาการมาเปนโรงเรียนกุหลาบวัฒนา ซึ่งเปน
โรงเรียนที่อยูในความดูแลของซิสเตอรคณะอุรสุลิน
จนกลายเปนความประทับใจในชีวิตนักบวชในเวลา
ตอมา

ชวีตินกับวช
ซิสเตอรคัทรินเปนผูมีชื่อในดานความงาม  เคย

ประกวดเทพ ีและไดรบัรางวัลประกันคุณภาพในความ
เปนคนสวยในยุคน้ัน  แตซิสเตอรหาไดหลงใหลใน
ความสวยความงามของตนเองแตอยางใดไม  เพราะ
หลังจากไดไตรตรองชีวิตอยางรอบคอบแลว  ทานได
สมัครเขาเปนนักบวชคณะอุรสุลิน  เมื่อวันที่  27
กรกฎาคม ค.ศ. 1953  ซึง่ในสมัยน้ัน สถานอบรมของ
คณะอยทูีบ่านเรยนีาเชล ีเชยีงใหม  ซสิเตอรคทัรนิอยใูน
การดูแลของซิสเตอรแมรี่ ชารลส โรเบิรตส  ซึ่งเปน
นวกจารย   เพ่ือนๆ รวมการฝกอบรมเปนนกับวชในวยั
ไลเลี่ยกัน ไดแก ซิสเตอรมาลินี กอหะสุวรรณ และ
ซิสเตอรแอนเจลิน อุนหัวใจ  หลังจากเปนโปสตุลันต
ไดหน่ึงป  ซิสเตอรคัทรินไดตัดสินใจมุงหนาในชีวิต
นวกชนตอไป  ทานเขาสูนวกสถานเม่ือวันท่ี  27
กรกฎาคม ค.ศ. 1954 ทีเ่รยนีาเชลี เชยีงใหม

ถวายปฏิญาณตนครั้งแรก
วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1957 ซิสเตอรคัทรินได

ทำพธิถีวายปฏิญาณตนคร้ังแรกทีว่ดันอยของบานเรยนีา
เชลี เชียงใหม  หลังจากถวายปฏิญาณไดยงัไมถงึหน่ึงป
คณะไดสงซิสเตอรไปประจำอยูที่  Partie a Dinan
ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม ค.ศ. 1959
ซิสเตอรอยูที่นั่นเปนเวลาเกือบหน่ึงปเต็ม ทำหนาท่ี
ประกอบอาหารขายใหนักเรียนราว 1,000 คน และได
รบัคำชมมากมายจากซิสเตอรทีฝ่ร่ังเศส  ชวีติผเูยาวของ
ทาน มเีพือ่นรวมเดินทางไปอยฝูรัง่เศสดวยอกีหนึง่ทาน
คอื ซสิเตอรมาลิน ีกอหะสุวรรณ

ถวายปฏิญาณตนตลอดชีพ
ซิสเตอรคัทรินอยูที่ฝรั่งเศสไดประมาณปเศษ แลว

จึงกลับมาประจำอยูที่มาแตรเดอีประมาณเกือบสองป
และทานไดถวายปฏิญาณตนตลอดชีพ เม่ือวันท่ี 27
กรกฎาคม ค.ศ. 1960 ที่หอประชุมชั้น 4 ของโรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย

ชวีตินกับวช - ชวีติแหงการเดนิทาง
ตอมา ซิสเตอรคัทรินไดยายไปประจำที่เรยีนา

เม่ือวันท่ี 3 มถินุายน ค.ศ. 1961  แลวจึงยายไปประจำท่ี
กหุลาบวัฒนาอีกเกือบสองป   และกลบัมาอยมูาแตรอกี
คร้ังหน่ึง กอนออกเดินทางไปทำงานท่ีเกาะฟอรมอรซา

(ซึ่ ง เปนภาษา
โปรตุเกส แปล
วา เกาะงดงาม
ตอมา เ รี ยกว า
ไตหวัน)  เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎา-
คม ค.ศ. 1965
ซิสเตอรคัทริน
ไ ปป ร ะ จำ อ ยู
ที่นั่นเปนเวลา
ยาวนานถึง 22
ป   ซิสเตอรมี
โอกาสเดินทางกลับประเทศไทยอยางสม่ำเสมอ  เพื่อ
เย่ียมเยียนพี่นองนักบวชชาวไทย และครอบครัวของ
ซิสเตอรเอง

กลับเมืองไทย
ค.ศ. 1987 ซสิเตอรคทัรนิเดินทางกลบัประเทศไทย

และไปประจำอยทูีจ่อมบงึ  ซึง่เปนงานท่ีอรุสลุนิเพิง่ไป
เริ่มงานพัฒนาท่ีนั่น โดยอยูรวมบานเดียวกับคุณแม
ชารลส รอเบิต และซิสเตอรรอเบิต เปลีลัท สอง
มสิชันนารีชาวอเมริกนั  ตอมาซสิเตอรคทัรนิไดยายไป
ประจำอยูที่ เรยีนาเชลีฯ อีกครั้งหนึ่ง เม่ือวันท่ี 12
กมุภาพนัธ  ค.ศ. 1989

ไปโรม - เหตกุารณไมคาดฝน
ในระหวางเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.

1996 ซสิเตอรคทัรินรวมเดินทางไปกับคณุแมบญุประจกัษ
และซิสเตอรแอนเจลิน อุนหัวใจ เพื่อเขารับการอบรม
กับอุรสุลินนานาชาติเก่ียวกับ “ชีวิตนักบุญอัญจลา” ที่
กรงุโรม   เม่ือตอนออกเดินทางไป มซีสิเตอรสามทาน
รวมเดินทาง แตกลับมาเมืองไทยเพียงสองทาน เพราะ
ซิสเตอรแอนเจลิน ไดถึงแกกรรมดวยโรคหัวใจวาย
เฉียบพลันที่เมืองเดเซนซาโน

ไปเยีย่มไตหวันอีกหน
ซสิเตอรคทัรินไดมโีอกาสกลบัไปเย่ียมภาคไตหวัน

อกีคร้ังในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ถงึเดือนมกราคม
ค.ศ. 1997 แผนดนิจีนทีท่านรัก

บั้นปลายชีวิต
ซิสเตอรคัทรินไดยายไปประจำท่ีบานกุหลาบ

วฒันา เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2000  บานนีอ้ยใูกล
กบัครอบครวัของทานมากทีส่ดุในอดีต   ใกลชมุชนชาวจนี
ที่ทานคุนเคยและรัก

จากนั้น เดือนมีนาคม ค.ศ. 2006 จนถึงปจจุบัน
ซิสเตอรคัทรินประจำท่ีเรยีนาเชลีฯ เชียงใหม

ซิสเตอรเกิดใหมในพระเจา วันท่ี 5 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2010  ทีบ่านของคณะท่ีเรยีนาเชลีวทิยาลยั เชยีงใหม
มีมิสซาปลงศพวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ที่

อาสนวิหารพระหฤทยั เชียงใหม

ชวีติธรรมดา ทีไ่มธรรมดา
ซิสเตอรคัทรินกระทำภารกิจธรรมดาๆ ในชีวิต

ดูเหมือนไมสลักสำคัญ แตเปนเร่ืองสำคัญท่ีสุดในชีวิต
ของมนุษยเรา คอื การรับประทาน ... ทานใชชวีติสวนใหญ
ในการบริการอาหารการกินใหผูคนมากมาย  กิจการ
ธรรมดาๆ นี้  มิใชหรือคือสิ่งท่ีล้ำคาในสายพระเนตร
ของพระเจา หากสิ่งท่ีกระทำน้ัน กระทำดวยความรัก
กจิการน้ันไมธรรมดาแนนอน!   ซสิเตอรคทัรินคนธรรมดาๆ
นีแ้หละใชเวลาวางจากภารกิจ ใสใจเปนพเิศษในกิจการ
ของพลมารี  ซิสเตอรจะไปเย่ียมเยียนพ่ีนองคริสตชน
ในสถานท่ีใกลๆ กับบานนักบวชท่ีทานอาศัยอยู  ดวย
ความเปนคนมีมนุษยสัมพันธทีด่ ีคยุสนุก รกัเสียงดนตรี
โดยเฉพาะเมาทออรแกน และการขับรองบทเพลง
ภาษาจีน  ซิสเตอรคัทรินมีเพื่อนมากมายที่รูจักและ
รักทาน

บานแท
ขอพระเจาโปรดประทานการพักผอนตลอด

นรินัดรใหกบัซิสเตอรคทัริน เจ่ีย  และขอพระแมมารีย
ผูที่ทานฝากชีวิตดวยจิตศรัทธาตอการทรงนำของ
พระแมเสมอมา โอบอุมดวงวิญญาณของทานไวใน
ออมกอดของพระแม  ใหไดพบความสงบสขุสวางไสว
เปนนิจนิรันดร
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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)
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
 ⌫  ⌫


 

 
 

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

รับสมัครเจาหนาที่ตรวจสอบบัญชี
1  ตำแหนง

วฒุปิรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีประสบการณ
ตรวจสอบ / ทำบญัชไีมนอยกวา 3 ป
สมัครและสอบถามรายละเอยีดไดที่

แผนกระบบบัญชีฯ (คณุศศธิร ศริจิางคพัฒนา)
ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแมพระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค ซ.นนทร ี14
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
E-mail : catholic_edba@hotmail.com
โทร.   0-2681-3840-4

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

    
   

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

 ⌫   
   

จงอธิษฐานภาวนาอยางสม่ำเสมอ
อยาละเลยทีจ่ะขอบพระคณุ

(คส 4:2)

www.thaicatholicradio.com
 เวบ็เดยีว

ฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก
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วนันี ้- 31 ธ.ค. 53

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต ยานนาวา กรุงเทพฯ
โทร. 0-2675-5000    Fax. 0-2675-5200

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

สมณสาสนฉบับใหม
สันตะสำนักไดประกาศเม่ือวันท่ี 11

พฤศจิกายน 2010 วา สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ไดเซ็นรับรองสมณสาสน
ฉบับใหม เรื่องพระวาจาขององคพระผูเปนเจา
(Verbum Domini) ในวันที่ 30 กันยายน 2010

(ฉลองนักบุญเยโรม) เปนเอกสารหลังสมัชชาของพระสังฆราช คร้ังท่ี 12 หัวขอ
“พระวาจาของพระเจาในชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร” ระหวางวันที่ 5-26
ตลุาคม 2008  ณ กรงุวาติกนั

สมัชชาครั้งที่ 12 ตอเนื่องจากคร้ังที่ 11 ซึ่งมีหัวขอ “ศีลมหาสนิทในฐานะ
แหลงกำเนิด และสุดยอดชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” ซึ่งพระศาสนจักร
คาทอลิกพัฒนา หันมาสนใจศึกษาพระวาจาของพระเจาย่ิงข้ึน เปนผลการประชุม
สภาสงัคายนาวาติกนั ครัง้ที ่2 เปนพเิศษ เร่ืองหนึง่คอืการเผย (ความจริง) ของพระเจา
(Dei Verbum เม่ือ 40 ปมาแลว) สมณสาสนฉบับใหมนี้มี 124 ยอหนา มีสารบัญ
ดงัตอไปน้ี
บทนำ (1-5)
ภาคหนึง่ พระวาจาของพระเจา

พระเจาผตูรสั (6-21)
คำตอบของเราตอพระเจาผูตรัส (22-28)
การตีความพระคมัภีรในพระศาสนจกัร (29-49)

ภาคสอง พระวาจาในพระศาสนจักร
พระวาจาของพระเจาและพระศาสนจักร (50-51)
พธิกีรรม การจัดพเิศษสำหรับพระวาจาของพระเจา (52-71)
พระวาจาของพระเจาในชีวติของพระศาสนจกัร (72-89)
การพบปะพระวาจาของพระเจาในพระคัมภรีศกัด์ิสทิธ์ิ (72)
การใหพระคัมภรีบนัดาลใจในกิจการดานอภิบาล (73)

มิติด านพระคัมภีรของการสอน
คำสอน (74)

การอบรมครสิตชนดานพระคัมภรี (75)
พระคัมภีรศักด์ิสิทธ์ิในชุมชนของ

พระศาสนจักร (76)
พระวาจาของพระเจาและกระแสเรียก

(77)
ก. ศาสนบริการศีลบวช

และพระวาจาของพระเจา (78-81)
ข. พระวาจาของพระเจา

และผสูมัครสำหรับศีลบวช (82)
ค. พระวาจาของพระเจาและชีวติผถูวายตวั (83)
ง. พระวาจาของพระเจาและสัตบรุษุฆราวาส (84)
จ. พระวาจาของพระเจา การแตงงานและครอบครัว (85)

การอานพระคมัภรีและเลคซโีอ ดวีนีา (86-87)
พระวาจาของพระเจาและบทภาวนาแมพระ (88)
พระวาจาของพระเจาและแผนดินศักด์ิสทิธ์ิ (89)

ภาคสาม พระวาจาแกโลก
พนัธกิจของพระศาสนจักร เพือ่ประกาศพระวาจาของพระเจาแกโลก (90-98)
พระวาจาของพระเจาและการอุทิศตนในโลก (99-108)
พระวาจาของพระเจาและวฒันธรรม (109-116)
พระวาจาของพระเจาและการเสวนาดานศาสนสัมพันธ (117-120)

บทสรุป (121-124)
(เราไดตดิตอใหคุณพอทศัไนย คมกฤส แปลสมณสาสนฉบับน้ีครับ)
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พระพร...พลังภาวนา
โดยคณะเทเรเซียนแหงประเทศไทย

“สวนทานเม่ืออธิษฐานภาวนา จงเขาไปในหอง
สวนตวั ปดประตู อธิษฐานตอพระบิดาของทาน ผสูถิต
อยูทั่วทุกแหง แลวพระบิดาของทานผูทรงหยั่งรูทุกสิ่ง
จะประทานบำเหน็จใหทาน” (มธ 6:6) “เม่ืออธิษฐาน
ภาวนา จงอยาพูดซ้ำเหมือนคนตางศาสนา เขาคิดวาถา
เขาพูดมากพระเจาจะทรงสดบัรบัฟง อยาทำเหมอืนเขา
เลย เพราะพระบิดาของทานทรงทราบแลววาทาน
ตองการอะไรกอนท่ีทานจะขอเสียอีก” (มธ 6:7-8) “เรา
บอกความจริงแกทานอีกวา ถาทานท้ังสองคนในโลกนี้
พรอมใจกันวอนขอสิ่งหน่ึงส่ิงใด พระบิดาของเราผู
สถิตในสวรรคจะประทานให เพราะวาท่ีใดมีสอง
หรือสามคนชมุนุมกันในนามของเรา เราอยทูีน่ั่นในหมู
พวกเขา” (มธ 18:19-20)

“พระมหาสมณะจึงลุกข้ึนถามพระองควา ทานไมตอบ
อะไรหรือ พยานเหลานี้ตั้งขอกลาวหาอะไรปรักปรำ
ทาน แตพระเยซูทรงนิ่ง” (มธ 26:62-63) ปลาตจึงถาม
พระองควา “ทานไมไดยินหรือวาเขากลาวหาทาน
หลายประการ” แตพระองคมิไดตรัสตอบประการใด
ทำใหผวูาราชการประหลาดใจมาก (มธ 27:13-14) “แม
แตหญาในทุงนาซ่ึงมีชีวิตอยูวันนี้ รุงขึ้นจะโยนทิ้ง
ในเตาไฟ พระองคยังทรงตกแตงเชนน้ี พระองคจะ
ไมสนพระทยัทานมากกวานีน้ัน้หรอื ทานชางมีความเช่ือ
นอยจริง” (ลก 12:28) “จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพ่ือจะ
ไมถกูทดลอง” (ลก 22:40) “ทกุคนทีพ่ระบดิาทรงมอบ
ใหเราจะมาหาเรา และผทูีม่าหาเรา เราจะไมผลักไสไปเลย”
(ยน 6:37) “ใจของทานท้ังหลายจงอยาหวั่นไหวเลย
จงเช่ือในพระเจาและเช่ือในเราดวย” (ยน 14:1) “ขาพเจา
อธษิฐานภาวนาสำหรับเขาเหลานี ้ขาพเจามไิดอธษิฐาน
ภาวนาสำหรับโลก” (ยน 17:9)
ขอคดิรำพงึตลอดป บญุราศีคณุแมเทเรซาแหงกลักตัตา

เปนการยากที่จะสวดภาวนา ถาทานไมรูวิธีภาวนา
แตเราตองชวยตนเองใหสวดภาวนา เคร่ืองมือแรก
ทีจ่ะใชในการภาวนาก็คอื ความเงียบ วญิญาณแหงการ
ภาวนา คอื วญิญาณทีร่กัษาความเงียบไดมากเราไมอาจ
ตัง้ตนในการประทับอยขูองพระเปนเจาโดยตรงได หาก
เราไมฝกหัดใหมีความเงียบท้ังภายในและภายนอก
ดงันัน้ เราจึงตองเอาใจใสเปนพเิศษในการรักษาความเงียบ
ทัง้ดานความคิด การมอง และการพดูของเรา

ความเงียบทางการพูดจะชวยสอนเราไดมาก ชวย
ใหเราพูดกับพระคริสต ชวยใหพักผอนดวยความยินดี
และชวยใหมีหลายสิ่งท่ีจะพูดดวย ในขณะพักผอน
พระคริสตก็พูดกับเราโดยทางผูอื่นและในขณะรำพึง
พระองคก็พูดกับเราโดยตรง ความเงียบทำใหเราเปน
เหมือนพระคริสตมากข้ึนดวย เพราะพระองคทรงรัก
คุณธรรมประการน้ีเปนพิเศษ

เมื่อเรารูจักเงียบทางการมอง ก็จะชวยใหเราเห็น
พระเปนเจาอยูเสมอ ดวงตาของเรานั้นเปรียบเสมือน

หนาตางสองบาน ที่พระคริสตหรือไมก็โลกเขามา
ในดวงใจของเราได บอยคร้ังเราตองการความกลามาก
ทเีดยีวทีจ่ะปดตาท้ังสองของเราไว เรามักจะบอกบอยๆ
วา “ฉันไมอยากเห็นสิ่งนี้เลย” แตเรากลับไมสพูยายาม
เอาชนะการอยากมองดูสิง่ตางๆ

ความเงียบทางความคิดจิตใจ “พระนางพรหมจารี
เก็บส่ิงเหลาน้ีไวในใจของพระนาง” ความเงียบนี้เองท่ี
ชวยใหพระนางใกลชดิกับองคพระสวามีเจา เพือ่พระนาง
จะไดไมตองเศราใจกบัส่ิงตางๆ จงพจิารณาส่ิงท่ีพระนาง
กระทำ เมื่อทานโยเซฟลำบากใจน้ัน หากพระนางพูด
สกัคำเดียวก็คงชวยใหทานโยเซฟเบาใจขึน้ได แตพระนาง
ก็มิไดกลาวอะไรสักคำ และพระสวามีเจาก็ไดทรง
ทำอศัจรรยนัน้เพ่ือชีช้ดัถงึพระนามของพระนาง เราเอง
ยอมไมรสูกึเชือ่มัน่ถงึการท่ีพระนางจำเปนตองเงยีบนัน้
ขาพเจาจึงคดิวาหนทางสคูวามสนทิสมัพนัธกบัพระเปนเจา
นัน้ชดัเจนย่ิงขึน้

ความเงียบทำใหเราเห็นทุกสิ่งในแงมุมใหม เรา
จำเปนตองมคีวามเงยีบ เพือ่จะสัมผสัวญิญาณตางๆ ได
สิง่ทีส่ำคญัมใิชสิง่ทีเ่ราพูด สิง่ทีส่ำคญัคอืสิง่ทีพ่ระเปนเจา
ตรัสกับเราและตรัสโดยทางตัวเรา พระเยซูเจาทรงรอคอย
เราอยูเสมอในความเงียบ ในความเงียบนั้นพระองค
จะทรงฟงเรา พระองคจะตรัสกับวิญญาณของเรา และ
เราจะไดยินเสียงพระองคในความเงียบน้ัน

การเงียบภายในเปนส่ิงท่ีลำบากมาก  แตเรา
ตองออกแรงพยายามเพื่อสวดภาวนา ในการเงียบเรา
จะพบพลงัใหม และเปนความหนึง่เดยีวจรงิแท พลงัของ
พระเปนเจาจะเปนพลงัของเราท่ีชวยใหเรากระทำส่ิงตางๆ
ไดอยางด ีความคดิของเราจะเปนหนึง่เดยีวกับความคดิ
ของพระองค คำภาวนาของเราจะเปนหน่ึงเดียวกับ
คำภาวนาของพระองค การกระทำตางๆ ของเรานั้น
จะไรสาระถาหากมิไดออกมาจากภายใน คำพูดตางๆ
ทีม่ไิดสองสวาง ใหเหน็พระครสิตกย็อมทำใหมดืมดิยิง่ขึน้

การรจูกัเงียบเชนน้ีเรียกรองความเสียสละเปนอยางมาก
แตถาเรามงุหมายและตองการทีจ่ะสวดภาวนาจริงๆ แลว
เราจำตองลงมอืฝกหดัต้ังแตบดันี ้สิง่ตางๆ ดงักลาวเปน
เพยีงกาวแรกไปสกูารภาวนา แตถาเราไมยอมกาวออกไป
กาวแรกอยางจริงจังแลว เราก็ไมมวีนักาวไปถึงกาวสุดทาย
คือ ไปถึงการประทับอยูของพระเปนเจาน้ันไดเลย

“พระเยซเูจาทรงกมลงเอาน้ิวพระหตัถขดีเขียนลง
ทีพ่ืน้ดนิ” (ยน 8:6) เหตุการณนีเ้กิดข้ึนในขณะท่ีฝงูชน
ซึ่งกำลังจะเอาถานหินทุมนางใหตาย คอยๆ ทยอยกัน
ออกไปและเหลือแตนางกับพระเยซูเจาเทานั้น เหมือน
กับครูบาอาจารยที่ เต็มเปยมไปดวยพระจิตเจา ใน
ธรรมประเพณีอื่นๆ พระเยซูเจาทรงดำเนินชีวิตตาม
ที่พระองคทรงสอน และทรงสอนดวยตัวอยางจาก
ความประพฤติของพระองค หลายๆ ครั้งพระองคทรง
สอนดวยความเงียบ ในโอกาสหน่ึงพระองคทรงถายทอด
คำสอนของพระองคแกเศรษฐีหนุมที่เห็นวาเปนการ

ยากที่เขาตองละท้ิงทรัพยสมบัติของเขาท้ังหมด เพ่ือ
ติดตามพระองคอยางเต็มตัว พระองคทรงมองเขา
ดวยความรักและไมทรงกลาวอะไร และหลายๆ คร้ัง
เม่ือเผชิญกับความขัดแยงและความอาฆาตมาดราย
พระองคจะทรงเงียบ

มารธาและมารียเปนพ่ีนองกันและเปนสองมิติของ
การเปนบุคคลเดียว ไมใชบุคลิกสองอยาง ปราศจาก
ความสงบน่ิงในหัวใจของมารียผูนั่งแทบพระบาทของ
พระอาจารยและฟงพระองค เรากจ็ะเหมือนมารธา คอื
โกรธงาย ชอบบนไมพอใจ ไมสนใจ ในท่ีสดุงานท่ีเรา
ทำก็ไมเกิดผล ความจริงแลวทั้งมารียและมารธา
ตางก็ทำงาน คนหนึ่งทำภายในอีกคนหนึ่งทำภายนอก
การพิศเพงไมใชการหลีกหนีการทำงาน มนัเปนสวนหน่ึง
ของการทำงาน และชวยใหเราทำสวนท่ีเหลือใหดีขึ้น
มารียและมารธา เปรียบเสมือนคนละหองของหัวใจ
พวกเขาไมเพียงแตทำใหเกิดความสมบูรณแกกันและ
กันแตพวกเขาตองการกันและกัน เพื่อจะไดรับรูความ
สมบูรณของชีวิตจากหนังสือ “ไขมุกแหงการฝกจิต
ภาวนา” โดยคณุพอลอเรนซ ฟรีแมน แปลโดยคุณพอ
ประเสรฐิ โลหะวริยิศริิ

ขออญัเชญิพระวาจาและบทความจากหนังสือท้ังสอง
มาเพื่อแนะนำพระพรแหงพลังภาวนา การภาวนาเปน
วถิชีวีติของทานนักบุญเทเรซาแหงพระกมุารเยซ ูผเูปน
องคอุปถัมภของคณะเทเรเซียน ดังน้ัน “พลังภาวนา”
จึงเปนวิถีการทำงานของคณะเทเรเซียน ทุกวันเวลา
18.00 น. สมาชิกเทเรเซียนพรอมใจกัน สงบใจสวด
สายประคำ 10 เมด็ ผานคำเสนอวงิวอนของทานนกับญุ
เทเรซาแหงพระกุมารเยซู เพ่ือขอพระพรสำหรับผูขอ
คำภาวนา และจุดประสงคอื่นๆ อาทิ เพื่อผูประสบภัย
พิบัติ ฯลฯ เราจึงขอเชิญชวนพี่นองคริสตชนท่ีรักรวม
พลังภาวนา กับเราสำหรับทานท่ีตองการขอคำภาวนา
จากเราขอเชิญโทรศัพทเขามาโดยไมตองบอกนามจริง
ตามเบอรโทรศัพทขางลางน้ี

เทเรเซียน 1 โทร. 08-1822-8549 (24 ชั่วโมง)
เทเรเซียน 2 โทร. 0-2423-2487 (11.00-22.00 น.)
เทเรเซียน 3 โทร. 0-2234-8102 (20.00-22.00 น.)
เทเรเซยีน 4 โทร. 08-1692-8484 (08.00-21.00 น.)
การภาวนาเปนพลังที่ซอนเรนฤทธิ์กุศลตางๆ

มากมาย ดงัทีท่านนกับญุเทเรซาถือปฏบิตัมิาตลอดชีวติ
ของทาน เทยีนไข 1 แทงใหแสงสวางเพียงนอยนิด แต
ถารวมเทียนท้ังหลายเขาดวยกนัจะใหแสงสวางมากมาย
เชนเดียวกับพลังภาวนาของสมาชิก ดังที่ทานนักบุญ
เทเรซาเขียนบันทึกไวในหนังสือขอคิดประจำวัน
ของดอกไมขาวนอยวา “ดิฉันทำกิจการใหญโตไมเปน
ไมสามารถไปเทศนสอนพระวาจาหรือเทเลือด
ไมเปนไรพวกพ่ีๆ ของดิฉันทำแทนได สวนดิฉันเปน
เด็กเล็กๆ อยูใกลบัลลังกของพระองคและโปรยดอกไม
เทานัน้”
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วันท่ี 3 พฤศจิกายน เกือบทั้งวันมีเสียงโทรศัพท
มาถามสารทุกขของพวกเรา  ไดเหน็การไหลของน้ำใจ
พี่นองสัตบุรุษ ที่ไหลแรงกวากระแสน้ำท่ีทวมลนใน
ภาคใตจริงๆ ขอบคุณพระเจาท่ีเมล็ดพันธุแหงความรัก
ไดเบงบานในหัวใจของทุกๆ ทาน  มาสคูนท้ังประเทศ
ที่กำลังประสบกับความยากลำบาก  พระเจาดูแลเรา
ผานทางมือ และความชวยเหลอืของทานท้ังหลาย  เวลา
14.00 น.  ผมออกเดินทางรวมกับคุณพอยุทธการ
ยนปลดัยศ เพือ่มงุหนาไปวัดแมพระฟาตมิา บานแสงอรุณ
จ.ประจวบคีรขีนัธ ระยะทางประมาณ 330 ก.ม. เพือ่รวม
พธิมีสิซาหนาศพของเปโตร พรเทพ ศรีสดใส  และพยายาม
ตรวจสอบความเดือดรอนของพ่ีนองผูประสบอุทกภัย
นำมาถายทอดใหกับพ่ีนอง  กอนท่ีจะออกเดินทางได
พยายามเช็คเสนทางวาเราสามารถไปไดหรือเปลา
เพราะไดขาววาที ่อ.ไชยา (บานคุณพอสิทธิโชค แสวง-
กาญจน) และ อ.ทาชนะ น้ำทวมถนน ไมแนใจวาทาง
จะขาดหรือเปลา  แตทีส่ดุเราก็สามารถผานทัง้สองอำเภอ
มาได  ขณะท่ีกำลงัขบัรถมงุหนาสวูดัแมพระฟาติมา เหน็
ขบวนรถทีบ่รรทุกอาหาร เครือ่งดืม่ รวมท้ังเรอืทองแบน
ดวย ประมาณ 7 ลำ คาดวานาจะมงุส ูอ.หาดใหญ จ.สงขลา
หรือที่อื่นๆ ที่มีความตองการ เราขับรถผานพ่ีนองท่ี
ประสบอุทกภัย กไ็มรจูะชวยอยางไรในเวลาน้ัน  ทำได
ดทีีส่ดุคอืภาวนาใหเขา มกีำลังใจสตูอไป และไดขาววา

ทีช่มุพรมีฝนตกหนัก และเม่ือผาน จ.ชมุพร ฝนก็ตกหนัก
จริงๆ พยายามเช็คพี่นองสัตบุรุษที่อยูในเขต จ.ชุมพร
ปรากฏวาท่ีวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห แมฝนจะตก น้ำ
ยงัไมทวมครบั  ทีว่ดันกับญุเปาโล ชมุพร กป็ลอดภยัดี
เมื่อผานวัดนักบุญอันตน ทาแซะ ก็ยังปลอดภัยครับ
วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี พรุตะเคียน กป็ลอดภยั (เคย
ประสบกับพายุไตฝนุเกย เมือ่หลายปกอน)  ดใีจทีพ่ีน่อง
ในเขต จ.ชมุพร ยงัคงรอดพนจากภัยธรรมชาติ  แตทีน่าแปลก
พอเขาเขต จ.ประจวบคีรขีนัธ  แลงสนิทเลยครับ เราไป
ถึงวัดแมพระฟาติมา เวลา 18.30 น. การเดินทางวันนี้
คอนขางลาชา เพราะต้ังแตสรุาษฎรธานี ถงึ อ.บางสะพาน
ฝนตกตลอดเสนทาง  เราตองคิดถึงความปลอดภัยของ
ตวัเองดวย รบีมากก็ไมได เพราะวนัน้ีบนถนนจากสรุาษฎร-
ธานี มงุหนาส ูวดัแมพระฟาติมาน้ัน  ตามกันมาอกีหลายคนั
ครบั (คณุพอนท ีธรีานวุรรตน  คณุพอสทิธโิชค  แสวง-
กาญจน พรอมกับนองเณร คุณพออรรคเดช ทับปง
มาพรอมกบับราเดอรอมรเทพ  สรุปิะ  คนัสุดทายน่ีนา
เปนหวงทีส่ดุ)

ในชวงค่ำ ไดพยายามตดิตอกลบัไปท่ีหาดใหญ ซึง่
สัญญาณโทรศัพทเร่ิมใชได แตติดตอไดบางไมไดบาง
กพ็อจะไดขอมลูมาบางวา ทวมเหมือนกันทัง้เมือง ไมเวน
แมแตบานพระบิดา อยางวัดแมพระประจักษเมืองลูรด
โรงเรียนแสงทองวิทยา  โรงเรียนธิดานุเคราะห  ที่วัด
แจงมาวาเก็บของเทาทีส่ามารถเก็บได สวนโตะ ต ูและ
ของใชบางอยางท่ีอาจยังไมจำเปน ก็ปลอยใหมันแชน้ำ
ไปกอน  ไฟฟาในเมืองหาดใหญพอจะใชการได แต
บางคนยังไมกลาใช เน่ืองจากบางแหงยังมีไฟรั่วอยู

สวนน้ำประปาไมตองพดูถึงท่ีหาดใหญ บอดสนิท ใคร
มนี้ำบาดาล หรอืถงัเกบ็น้ำ กย็งัพอไดใช  สวนใครทีอ่าศัย
ประปาอยางเดียว ...กต็องรอกนัตอไปครบั จนถึงเวลาน้ี
ก็ยังอดใชกันท้ังเมือง ที่สงขลา พอดีสามารถติดตอกับ
นองสาวได เหน็วาน้ำเริม่ลด กเ็ลยขอใหเขาไปหาคณุพอ
ยอหน ลิสซันดริน เจาอาวาส วดัแมพระประจกัษเมอืง
ลรูด หาดใหญ เพ่ือนำภาพความเสียหายมาใหพีน่องได
รวมภาวนา และเปนกำลงัใจให

ทีว่ดันักบุญฟรงัซิสเซเวยีร จ.ตรัง น้ำท่ีทวมภายใน
วดั บริเวณบานพระสงฆ ซสิเตอร และบริเวณโรงเรียน
เร่ิมลดลงบางแลว ทีน่ีไ่ดขาววาเก็บของกนัไมทนั หมอ
ไห กะละมัง ในหองอาหารท่ีโรงเรยีน ลอยตามน้ำไปแลว
คงตองจัดหาใหม ใหทันเปดเรียนแหละครับ  (สำหรับ
ภาพไดรบัความเอือ้เฟอจาก ซสิเตอรอไุร คงทอง)

พี่นองทานใดประสงคจะสงผานความชวยเหลือ
สามารถกระทำไดดงันี ้ ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุราษฎรธานี
ชือ่บญัช ี มลูนธิคิาทอลิก สรุาษฎรธานี  เลขท่ีบญัช ี 296-
0-98124-5 หมายเหตุ  บัญชีของมูลนิธิ อยูที่จังหวัด
สรุาษฎรธานี

หากทานใด  ตองการบัญชีที่อยูในกรุงเทพฯ
กส็ามารถโอนไดทีธ่นาคารกสิกรไทย  สาขายอยเซ็นทรลั
ปนเกลา ชือ่บญัช ีนายยทุธการ  ยนปลดัยศ เลขท่ีบัญชี
758-2-30408-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยเซ็นทรัล ปนเกลา
ชือ่บญัช ีนายยุทธการ  ยนปลดัยศ เลขท่ีบญัช ี  095-0-
19096-7

คณุพออมรกจิ พรหมภกัด ีรายงาน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2010หนา 14




ขอกราบขอบพระคุณตอ
พระคุณเจาของทุกสังฆมณฑล
คุณพอเจาอาวาสของทุกวัด

และผูใหการสนับสนุนงานหาทุนของบานเณรแสงธรรมในคร้ังน้ี
และขอขอบคณุ ดร.วริชัน ีพรหมสนุทร
ผรูบัผดิชอบการจดังานแสดงละครเวที

“Samson & Delilah The Musical Theatre”
ที่ทำใหงานหาทุนคร้ังน้ีประสบความสำเร็จดวยดี

โดยไดรับเงินเขาสมทบกองทุนแสงธรรม
ณ วนัที ่5 พฤศจกิายน 2010
จำนวน 1,958,232.- บาท

(หนึ่งลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน)

ขอองคพระผูเปนเจาโปรดประทานพระพรใหทุกทานตลอดไป

(คณุพอฟลปิ อดศิกัดิ ์พรงาม)  (ยอแซฟ ประจวบ ตรีนกิร)
อธกิารบานเณรใหญแสงธรรม     ประธานชมรมนกัธรุกจิคาทอลกิ
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 48 ª√–®”«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π - 4 ∏—π«“§¡ 2010 Àπâ“ 15

«—¥·¡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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬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

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ‘¥µàÕ®Õß√â“π§â“‰¥â∑’Ë§ÿ≥ π∏¬“ æ√√≥»‘√‘ ‚∑√. 08-

4138-7307)

«—¥§Õπ‡ Á́ª™—≠ °∑¡.©≈Õß·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

«—πæÿ∏∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π (®Õ¥√∂∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π)

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ ∫“ßπ“-µ√“¥ °.¡. 8 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“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≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈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

«—¥‡´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‘∏’

¡‘ ´“ ‡«≈“ 10.030 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’‡ °«—¥„À¡à ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂

Õ.·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ «—¥π—°∫ÿ≠¥Õ¡‘π‘° À¡Ÿà∫â“π

øí°∑Õß ‡«≈“ 10.00 π. ·≈–«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À¡Ÿà∫â“π

¢ÿπ·¡à≈“„µâ ‡«≈“ 15.00 π. «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 25

æƒ»®‘°“¬π æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“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

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010

§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ∫√—»«°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ æ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“

¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

�����°”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‘∏’¡‘ ´“µâÕπ√—∫

æ√–∏“µÿ

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

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

 “∑√ (ºŸâ π„®®–‡¢â“√à«¡µ‘¥µàÕ‰¥â∑ ’Ë´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å

°‘® «— ¥‘Ï ‚∑√. 08-1848-2844, 08-1491-0157)

‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ «—¥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‘∏’¡‘ ´“ «—¥

π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

«—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‘∏’¡‘ ´“  «—¥

π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ªÉß

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

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

«‘∑¬“≈—¬ ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

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

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

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

∫â“π· ßÕ√ÿ≥

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

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

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‚√ß‡√’¬π‡∑æ¡‘µ√»÷°…“

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

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

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

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

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√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

«—π»ÿ°√å∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ¡’æ‘∏’‡ °«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

À¡Ÿà∫â“πÕÿ¡æ“¬„µâ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ ¡æß…å °—¡æ≈°Ÿ≈ ‚∑√. 08-9999-2457)

‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ·¡à –‡√’¬ß Õ.·¡à –‡√’¬ß

®.·¡àŒàÕß Õπ ¡’æ‘∏’‡ °«—¥æ√–∫‘¥“ ∫â“π‚¬‚√‚§ä–

«—π‡ “√å 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ∏π—¬  ÿ«√√≥„® ‚∑√. 0-5368-1307)

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
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· ß∑Õß«‘∑¬“ À“¥„À≠à  ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

«—¥·¡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‘∏’¡‘ ´“ «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

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

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å  ‡«≈“ 13.00 π. ∫â“π

´“‡≈‡´’¬π  “¡æ√“π ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

«—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‘∏’¡‘ ´“

«—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‘∏’¡‘ ´“ ‡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“≈’

�����§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬åºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß∫√“‡¥Õ√å¬Õ·´ø

À«Ÿ Õ—π Àà«ß ∫√“‡¥Õ√å¬ÕÕ“°‘¡ ‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ

∫√“‡¥Õ√å¡’§“·Õ≈ «ÿ≤‘™—¬ ∫ÿ≠∫√√≈ÿ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å  “¡æ√“π

����� ¡“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡∑§π‘§

°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ„™â„π™’«‘µ

ª√–®”«—πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-11 ∏—π«“§¡ 2010

µ‘¥µàÕ∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1313 À√◊Õ»Ÿπ¬å

∫√√‡∑“„® ‚∑√. 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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15) °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‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 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∞¡

√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—≠™’ ¥à«π µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2429-

0820-22

�����°Õß∫√√≥“∏‘°“√ Õÿ¥¡ “√ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

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

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

µàÕ 1801 E-mail : udomsarn@gmail.com

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

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

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

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

‡®â“Àπâ“∑’Ë¿“§ π“¡  1 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ§ÿ≥¡“πæ

º‘«‡°≈’È¬ß ‚∑√. 08-1646-7983 §ÿ≥ªπ—¥¥“  —ß¶-

∑‘æ¬å ‚∑√. 08-7798-9001 E-mail :  singtopanadda

@hotmail.com

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

catholicmedia.cbct.net

‡™‘≠√—∫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

‡™‘≠√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

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°
·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡

‡™Á§ —Ëß®à“¬  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚Õπ‡ß‘π ¡‘ ´—ßœ  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ (∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬)

∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“æ—≤πåæß»å

∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å

‡≈¢∑’Ë   170-2-08597-6

 ”π—°‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1201-1202

∑à“π‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“∑√ß‡≈◊Õ° √√
‡ªìπºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

·≈–‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õßæ√–Õß§å
 (§  3:12)

§√‘ µå¡“ §Õπ‡ ‘√åµ
ª√– “π‡ ’¬ß 2010
¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π¡“√à«¡©≈Õß

·≈– —¡º— ∫√√¬“°“»

‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ ·Ààß —πµ‘
·≈–§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’

„π°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµª√– “π‡ ’¬ß

çChristmas Celebration 2010 :
Peace and Joyé
¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß‚¥¬

§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 7 §≥–
√à«¡¥â«¬»‘≈ªîπ√—∫‡™‘≠

≥—Ø∞å ∑‘«‰ºàß“¡ (π—∑∑‘« AF5)
∫√√‡≈ßæ‘≥·°â«‚¥¬

§ÿ≥«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï
„π«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2010

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
18.00 π. ÕÕ°√â“π‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ 
·≈– 19.00 π. °“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµ

‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“™¡
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2010หนา 18

ตอนที ่8 ฝนแอฟริกา และภารกจิท่ีฝร่ังเศส (ตอนจบ)

 
 

บันทึกแอฟริกา
(โอกาสรวมชุมนุมนักหนังสือพิมพคาทอลิกโลก

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

สายลมหนาวเดือนพฤศจิกายนจากเมืองไทย
พัดพาน้ำปา และฝนฟามาดวย มันหอบเอาน้ำตาของ
พีน่องต้ังแตเขตจังหวัดนครราชสมีา อยุธยา ลงใตไป
อีกหลายจังหวัด ภัยธรรมชาติ เร่ิมสำแดงตนอยาง
ชัดเจนและชัดเจนยิ่งขึ้น ผมนึกทวนทบถึงเร่ืองราว
การประชุมสหพันธหนังสือพิมพคาทอลิกโลก ที่
ประเทศบูรกินาฟาโซ เชาของวันศุกรที่ 17 กันยายน
2010 วันนี้เปนวันที่ผูจัดไดเปดโอกาสใหเราไดรวม
กจิกรรมโดยการไปสัมผัสบรรยากาศหลากหลายของ
วัฒนธรรมทองถิ่น พิพิธภัณฑ รวมมิสซาที่บานเณร
และปดทายดวยงานเล้ียงม้ือเยน็อีกคร้ัง

รถบัสรอรับเราท่ีหนาประตูจอลล่ี โฮเต็ล โรงแรม
ทีพ่กัเรยีบรอย หลังจากนัน้จงึคอยๆ ขบัไปรบัสมาชกิ
จากโรงแรมอ่ืนๆ และเขาไปสูศูนยกลางของเมือง
วากาดกู ูยามเชาผคูนเร่ิมออกมาปฏบิตัภิารกิจประจำวนั
มีสินคาหลากหลายวางขายกับพ้ืน ที่แรกท่ีเราไปคือ
แถวที่ประทับของ His Majesty Mogho Naba เปน
เหมอืนผนูำแหงจิตวิญญาณของประเทศน้ี ทกุวันศุกร
พระองคจะเสด็จออกมาอวยพร และตรัสอะไรเล็กนอย
ทีน่ีห่ามบันทกึภาพ จะมีผคูนเหมือนมารอชมพระบารมี
มีขั้นตอนพิธีเยอะเหมือนกัน เม่ือการรอคอยส้ินสุด
พระองคเสด็จพระราชดำเนินออกมา มีเสียงปนนำ
หน่ึงนัด พระองคตรัสส้ันๆ และเสด็จกลับ ผมถาม
เพ่ือนชาวไนจเีรียวาพระองคตรัสวาอะไร “ขอสันติสขุ
จงม ีขอสนัติสขุจงมี”

เรามารวมกันท่ีบริเวณจุดประชุมในแบบของ
อสิลาม มลีักษณะงานแบบศาสนสัมพันธ ทีน่าสนใจ
คือ มีตัวแทนจากผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยน
ลักษณะของการภาวนาในแบบคาทอลิก แตเปนการ

ภาวนาแบบสัญลักษณ โดยใหสตรี 4 ทาน แตงชุด
สภุาพ เรยีบรอย ในชุดแบบแอฟริกา ถอืพานในมอืเดียวกัน
ยกข้ึนเหนือศีรษะ 3 คร้ัง และกลาวคำอธิษฐาน หลังจาก
นั้นมีการกลาวแนะนำและขอบคุณซึ่งกันและกัน มี
ตวัแทนจากประเทศอินเดีย นำผาทอจากประเทศอินเดีย
สีเขียว อันบงบอกถึงความงอกงามแหงผลผลิตและ
ชีวิตมามอบใหกับทานผูนำคนน้ี ทุกอยางแลวเสร็จ ยัง
ไมถงึเทีย่งด ีแตหลังจากกิจกรรมนีเ้ราก็ทานอาหารเทีย่ง
กันแลว

พพิธิภณัฑ Laongho เปนทีถ่ดัไป ความเขาใจเรือ่ง
พิพิธภัณฑของผมตองเขาใจใหมทันที เพราะท่ีนี่
เปนงานศิลปะท่ีวางอยบูนพ้ืนดินพ้ืนหญา ไดอารมณไป
อกีแบบ ไกดคอยๆ แนะนำผลงานทลีะช้ินๆ จรงิๆ แลว
ที่นาสังเกตคือไอเดียของงานศิลปะน่ีเปนภาษาสากล
หลายเร่ืองสอดคลองกับความรเูกาๆ ของเรา แตเรือ่งราว
ภาพลักษณปรับเปลี่ยนไปตามภูมิภาค ที่นี่มีงานศิลปะ
แบบหยนิหยาน ทีม่าจากภมูปิญญาตะวันออก หนกัไป
ทางประเทศจีน มหีลายคนมาถามผมเกีย่วกบัภมูปิญญา
เหลานี้ หยินหยาน เรายังตองเดินทางกันตอเพื่อไปอีก
หน่ึงพิพธิภัณฑ

พิพิธภัณฑประวัติ Manega ผูคนมากมายรอเราอยู
สีหนาทาทางของพวกเขาดีใจที่พวกเรามา ที่นี่คงจะมี
โอกาสตอนรับนักทองเท่ียวบอยกวาหลายๆ ที่การจัด
บริเวณดูลงตัว มีแผนท่ีของทวีปแอฟริกาท้ังหมด เปน
งานศิลปะแรกเม่ือเรากาวเขามาดวย มีบทกวีแหง
ชนแอฟริกา ที่พูดถึงจิตวิญญาณ การตอสูและการ
รักอิสระเสรี อากาศรอนจัด เยาวชนท่ีเขารวมอบรม
ชาวบูรกินา สงไกเสียบใหผมหนึง่ไมแตผมกระหายน้ำ
มากกวา นึกคำขอบคุณเปนภาษาแอฟริกันไมทัน จึง

ขอบคุณดวยภาษาไทยนั่นแหละ
ตาเ ร่ิมลายแลว  วิทยากรที่นี่
บอกวา “สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงมอบทุน
สนับสนุนพิพิธภัณฑแหงนี้”
เม่ือเลามาถึงตรงน้ีเสียงปรบมือ
จาก เร าชาวคณะดัง ข้ึนแบบ
ไมตองเต๊ียมกนัมากอนเลย

เราทานมื้อเย็นท่ีนั่น คน
พื้นบานรับรองเราดวยการเตน
เตน และเตน มีกลุมคนมากมาย
ผลัด เปลี่ ยนกันมาโชวส เ ต็ป
ในแบบของพวกเขา มีการคิดทา

แปลกๆ แบบเอกลกัษณของกลมุ ตัง้แตกลมุเดก็ผหูญิง
กลุมวัยรุนชาย กลุมคนอาวุโส ฯลฯ การเตนเหมือน
ที่ เราอาจจะเคยเห็นตามจอทีวีนั่นแหละครับ ผม
คอยๆ ทำความเขาใจการเตนของพวกเขา มันเปน
ความช่ืนชม มันเปนการแสดงออกของความยินดี
มันเปนสิ่งที่พวกเขามอบใหกับพวกเรา จังหวะของ
แอฟริกาคือการเตนรำ  คือเสียงกรีดรองอยางมี
เอกลักษณ และคือรอยย้ิมฟนขาวจ๊ัว แมผวิหนาจะดำ
คล้ำเพียงใดก็ตาม  ที่นี่ฝนตกหนักมาก  ผมเปยก
ไปท้ังตัว ดีที่สะพายกระเปาหนังใบเล็กที่น้ำไหล
ผานยากมาดวย ไมงั้นอุปกรณหลักอยางเปนทางการ
ในการเก็บภาพคงเสยีหาย ผมยืนตากฝนไปเลย จำได
วายนืตากฝนครัง้ลาสดุนาจะอยใูนชดุนกัเรยีนประถม

ชวงเวลาทายๆ ของการอยทูีบ่รูกนิา คอืการประชุม
ของสมาชิกยซูปิ พธิปีด และวันอาทติยทีไ่ปรวมมสิซา
ทีอ่าสนวิหารของเมืองกดูกุ ุและค่ำวันอาทติยเจาหนาท่ี
ผูประสานงานนำผมมาที่สนามบินของวากาดูกู
ผานการตรวจตามกระบวนการ และข้ึนเคร่ืองของ
สายการบินฝร่ัง เศสมุ งหนาสูประเทศฝร่ัง เศส
ที่ผมบอกวาผมมีภารกิจนะครับ ผมไปพักท่ีบาน
ของคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสอีก 2 วัน
ผมนำหนังสือ “เดินทางไกลไปกับพระคารดินัล” ที่
รวมเลมใหกับพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
โอกาสฉลอง 50 ปชีวิตสงฆของทาน ในหนังสือนี้
มีเร่ืองราวของท่ีนี่พอสมควร และเปนแรงบันดาลใจ
ตนๆ ของการเดินทางในทริปน้ันของพระคารดินัล
ของเรา เปนโอกาสดีๆ ของผูที่ไดเดินทางไปดวย
ผมคิดวาหนังสือเลมนี้คงไดไปนอนอยูในพิพิธภัณฑ
ของท่ีนี่ เพื่อบอกเลาเรื่องราวของเมืองไทย ความ
สมัพนัธและประวตัศิาสตรชวงหน่ึง

เร่ืองราวของคนทำส่ือ  จึงมีหนาท่ีสื่อตอไป
ขอบคุณพระเปนเจา ขอบคุณผมูนี้ำใจดีทีช่วยสงเสริม
และสนับสนนุ ขอบคณุพีน่อง เพือ่นรวมงาน ทีส่ำนกังาน
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ และสภาพระสังฆราชฯ
ขอบคณุสงัฆมณฑล ขอบคณุอกีหลายกำลงัใจทีไ่ดรบั
เสมอมา น้ำใจดีและความนารักของทุกคน จะถูก
แปรเปลี่ยนเปนความตั้งใจผลิตผลงานดีๆ ออกมา
อยางตอเน่ืองเพ่ือพระเปนเจา เพ่ือพระศาสนจักร
ในประเทศไทยของเราครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡¢â“‡ß’¬∫‡æ◊ËÕπ‡´πµåªÕ≈é  ¡“™‘°™¡√¡‡æ◊ËÕπ‡´πµåªÕ≈ ‡¢â“‡ß’¬∫

øóôπøŸ®‘µ„®·≈–ª√–™ÿ¡ª√–®”ªï ‚¥¬¡’·¡√å‰Õ√’π ™”π“≠∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π

§ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√ ‡´Õ√å·Õππ’  π‡®√‘≠ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ∑’Ë»Ÿπ¬åÀ≈ÿ¬ å‚™‡«µå

´.»√’‡ ∂’¬√  “¡æ√“π √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-12 µÿ≈“§¡ 2010

ç∫â“π„À¡àé §ÿ≥æàÕ∑»æ√ π“√‘π√—°…å, OMI ·≈–§ÿ≥æàÕπ‘æπ∏å  ‘√‘«√“«ÿ∏

‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ ·≈–‡ °∫â“π„Àâ°—∫¬Õ·´ø

æß…å‡∑æ ‡«’¬√™—¬ ∑’Ë∫â“π‡æ™√™à«¬ Õ.‡¢“§âÕ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–§√‘ µ-

°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ ®.‡≈¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ 2010

ç· «ß∫ÿ≠é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

π” —µ∫ÿ√ÿ…‡¢µÕ”‡¿Õª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ®—¥∑—«√å· «ß∫ÿ≠·≈–©≈Õß§√∫

21 ªï¢Õß°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ∫ÿ≠√“»’∑—Èß‡®Á¥·Ààß∫â“π Õß§Õπ ∑’ËÀ¡Ÿà∫â“π Õß§Õπ

Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ 2010

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’é °≈ÿà¡‡¬“«™π‡¢µ∫—«„À≠à √à«¡°‘®°√√¡»Ÿπ¬å‡¬“«™π

·∫√å‚∑π’∑’Ë∫â“πÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§≥– µ‘°¡“µ‘π

‡¢µ∫—«„À≠à ·∫àßªíπ®‘µµ“√¡≥å§ÿ≥æàÕ°“ ª“√å ·∫√å‚∑π’ ∑’¡ºŸâπ”‡¬“«™π·≈–

 “¡‡≥√‡≈Á° —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“π”π—π∑π“°“√·≈–°’Ã“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 µÿ≈“§¡

2010

ç‡¬’Ë¬¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé §ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ ®‘µµ“∏‘°“√ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à æ√âÕ¡°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°‡™’¬ß„À¡à‰ª‡¬’Ë¬¡°≈ÿà¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

«—¥π—°∫ÿ≠‰¡‡°‘È≈°“√’°Õ¬ å ‡™’¬ß¥“« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 °—π¬“¬π 2010

 àß¿“æ¢à“« ∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@
gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«‚∑√»—æ∑å·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çøóôπøŸ®‘µ„®é ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‚¥¬ Õ.‡™…∞ ™“«π“·°â«

ª√–∏“π §ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï √ÿ®‘√—µπå  ®‘µµ“¿‘∫“≈ ®—¥Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®·≈–ª√–™ÿ¡

 “¡—≠ª√–®”ªï §≥–°√√¡°“√·≈–ºŸâª√– “πß“π™¡√¡œ ®”π«π 70 §π

∑’Ë∫â“π «πæ√–Àƒ∑—¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«° ®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

‡ªìπ«‘∑¬“°√∫√√¬“¬À—«¢âÕ ç»’≈¡À“ π‘∑ ∞“π™’«‘µ¢ÕßºŸâ ŸßÕ“¬ÿé §ÿ≥æàÕª√–¥‘…∞å

«àÕß«“√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ªî¥°“√Õ∫√¡ √–À«à“ß«—π∑’Ë 15-16 µÿ≈“§¡ 2010
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(¢Õß°”π—≈®“°·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πªïæ√–«“®“ 2007-2010)

µÕπ∑’Ë 82 ≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ (2)
❈  ¡—¬æ√–«‘À“√À≈—ß·√°

❒  √“«ªï 968-928 °.§.».
°…—µ√‘¬ǻ “‚≈¡Õπ∑√ß √â“ßæ√–«‘À“√¬‘Ëß„À≠à∫π¿Ÿ‡¢“‚¡√‘¬“Àå∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡
❒  ªï  928 °.§.».
À≈—ß®“°∑’Ë°…—µ√‘¬ǻ “‚≈¡Õπ «√√§µ·≈â« Õ“≥“®—°√·µ°·¬° Õ“≥“®—°√‡Àπ◊Õ
(Õ‘ √“‡Õ≈) ¡’‡¬‚√‚∫Õ—¡‡ªìπ°…—µ√‘¬åª°§√Õß∑’Ë‡¡◊Õß‡™‡§¡  à«π„πÕ“≥“®—°√„µâ
(¬Ÿ¥“Àå) °…—µ√‘¬å‡√‚À‚∫Õ—¡∑√ß‡ªìπ°…—µ√‘¬åª°§√Õß∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡
„π√—™ ¡—¬¢Õß°…—µ√‘¬åÕ“À—∫·≈–°…—µ√‘¬åÕß§åµàÕÊ ¡“ „πÕ“≥“®—°√∑—Èß Õß
‡°‘¥¡’ª√–°“»°¢÷Èπ¡“∑—°∑â«ß§«“¡À¬àÕπ¬“π∑“ß»’≈∏√√¡·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘
»“ π°‘®Õ¬à“ß‰¡à∂Ÿ°µâÕß
❒  ªï 722  °.§.».
°Õß∑—æÕ—  ’́‡√’¬∑”≈“¬Õ“≥“®—°√Õ‘ √“‡Õ≈ ª√–™“™π∂Ÿ°°«“¥µâÕπ‡ªìπ‡™≈¬
·≈–„π∑’Ë ÿ¥‰¥â Ÿ≠À“¬‰ª ( ‘∫‡ºà“∑’ËÀ“¬ Ÿ≠)
❒  ªï  587 °.§.».
°Õß∑—æ∫“∫‘‚≈π¢Õß°…—µ√‘¬å‡π∫Ÿ§—¥‡π ´“√å∑”≈“¬°√ÿß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡   ª√–™“°√
¬Ÿ¥“Àå∂Ÿ°°«“¥µâÕπ‡ªìπ‡™≈¬‰ª°√ÿß∫“∫‘‚≈π

❈  ¡—¬æ√–«‘À“√À≈—ß∑’Ë Õß

❒  ªï 538 °.§.».
°…—µ√‘¬å‰´√— ∑’Ë 2 ·Ààß‡ªÕ√å‡´’¬ ´÷Ëß¬÷¥§√Õß¥‘π·¥π à«π„À≠à¢Õß‚≈°
„π ¡—¬π—Èπ ∑√ßÕÕ°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“„Àâ™“«¬‘«°≈—∫‰ª √â“ßæ√–«‘À“√
À≈—ß„À¡à∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ æ√–«‘À“√ √â“ß‡ √Á®„πªï 515 °.§.».
❒  ªï 445 °.§.».
‡πÀ–¡’¬å‡ªìπºŸâª°§√Õß·§«âπ¬Ÿ¥“Àå ·≈– √â“ß°”·æß°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡¢÷Èπ„À¡à

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ºŸâ·ª≈

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ §≥–∑—«√å¢Õß‡√“∂à“¬¿“æÀ¡ŸàÀπâ“°”·æß√âÕß‰Àâ À≈—ß°”·æßπ’È
§◊Õ«‘À“√À≈—ßªí®®ÿ∫—π ‡√“‰¡à‰¥â¡’‡æ’¬ß‡ âπ·∫àß·≈â« ‡√“¡’°”·æß¡“·∫àß‡√“

°“√Õ∫√¡ —¡¡π“∫‘≈“ (BILA) ç‡πâπ«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é
™≈∫ÿ√’ ●  ∑’¡ß“π®“°  The  AsIPA

Resource  Team ®—¥ —¡¡π“ BILA I

√–À«à“ß«—π®—π∑√å∑’Ë 18 - «—π‡ “√å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡

§.». 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“

BILA ¡“®“°§”«à“  Bishops   Institute

For  Lay  Apostolate   À¡“¬§«“¡∂÷ß  ∂“∫—π

¢Õß∫√√¥“æ√– —ß¶√“™ ”À√—∫ß“π¶√“«“ 

çæ√–»“ π®—°√„π‡Õ‡™’¬µâÕß‡ªìπ°≈ÿà¡™π

∑’Ë ‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π (Communion of

Communities)é „πæ—πªï “¡π’È‡ªìπ§«“¡Ωíπ

¢Õß Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬

∑’Ë‡¡◊Õß∫—π¥ÿß §.». 1990

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

 —¡¡π“Õ“ ‘ª“ (AsIPA) π“π“™“µ‘
™≈∫ÿ√’ ● √–À«à“ß«—π∑’Ë  25-30 µÿ≈“§¡  §.». 2010  Àπà«¬ß“π¶√“«“ ·≈–

§√Õ∫§√—« (BICA) ‚¥¬∑’¡ß“π®“° The  AsIPA  Resource Team ¿“¬„µâ

 Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬ (FABC)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

Õ“≈—¬√—° ‘́ ‡µÕ√å§—∑√‘π     ‡®’Ë¬
´‘ ‡µÕ√å§—∑√‘π ‡®’Ë¬ ‡°‘¥

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  1 ‡¡…“¬π §.».

1922 ∫â“π¢Õß´‘ ‡µÕ√åÕ¬Ÿà

∫√‘‡«≥∂ππ‚¬∏“ °√ÿß‡∑æœ

 ¡—¬π—Èπ ´‘ ‡µÕ√å¡’æ’ËπâÕß

∑—ÈßÀ¡¥ 9 §π ´‘ ‡µÕ√å

§—∑√‘π ‡°‘¥„π§√Õ∫§√—«

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ç∑à«¡Àπ—°‡À¡◊Õπ°—πé
ÀâÕß∑”ß“π¢Õß

§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ≈‘ ´—π¥√‘π
‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–
ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥

Õ.À“¥„À≠à ®. ß¢≈“
πÈ”¡“‰¡à∑—π‰¥âµ—Èß√—∫
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