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บทนำ
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2010 องคสมเด็จ

พระสันตะปาปาจะประกอบ “พธิตีืน่เฝาเพือ่ทกุชีวติมนษุย
ที่กำลังเกิดมา”  ในมหาวิหารนักบุญเปโตร  รวมกับ
พิธีกรรมทำวัตรเย็นแรกของวันอาทิตยที่ 1 เทศกาล
เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา  และเกี่ยวเน่ืองไปถึงการ
สมโภชการเสดจ็มาบังเกิดของพระเยซคูริสต องคพระ-
ผูเปนเจาของเราท่ีจะมาถึง  พิธีตื่นเฝาจะประกอบดวย
การเคารพศีลมหาสนิท เพื่อเปนการขอบพระคุณ
องคพระผูเปนเจา สำหรับการมอบพระองคโดยส้ินเชิง
แกโลก และสำหรับการรับสภาพมาบังเกิดเปนมนุษย
ของพระองค ซึง่ทำใหชวีติของมนษุยทกุคนมคีณุคาและ
ศกัด์ิศรีทีแ่ทจริง นอกจากน้ัน  เราจะวอนขอความคมุครอง
ขององคพระผเูปนเจา เพือ่มนุษยชาตทิัง้มวลซึง่ถกูเรียก
มาใหมชีวีติอยู

เปนความปรารถนาขององคสมเด็จพระสนัตะปาปา
ทีจ่ะเชญิชวนใหพระสงัฆราชในทุกๆ  สงัฆมณฑล  เปน
ประธานในพิธีตื่นเฝาน้ี พรอมกับสัตบุรุษจากแตละวัด
หมคูณะนักบวช และกลมุองคกรตางๆ

อนัท่ีจริงแลว เราท้ังหลายตางตระหนักถึงอันตราย
ตางๆ  ทีก่ำลงัคุกคามชวีติมนุษยในปจจุบนั  ซึง่ถูกสงเสรมิ
โดยวฒันธรรมของลัทธิสมัพัทธนิยม (Relativistic) และ
ลัทธิประโยชนนิยม (Utilitarian) ซึ่งปดก้ันความไว
ตอความรสูกึของมนุษย และการยอมรับในศักด์ิศรีและ
ความเทาเทียมกันตามธรรมชาติของกระบวนการของ
ชีวิตมนุษย โดยไมคำนึงถึงขั้นหรือสถานะของชีวิต
ดงันัน้ เราจงึถกูเรยีกมาใหเปนมากกวา “ประชากรแหง
ชีวิต” (ยอหน ปอล ที่ 2 Evangelium Vitae,79) ทั้งดวย
คำภาวนาและการผูกมัดตนเองของเรา ณ พิธีตื่นเฝา
ที่จัดข้ึนพิเศษน้ี ซึ่งจะเฉลิมฉลองโดยองคสมเด็จ
พระสันตะปาปาและในทุก ๆ  วดั เราจะวอนขอองคพระ-
ผูเปนเจาประทานพระหรรษทานของพระองค และ
ความสวางเพื่อการกลับใจ และในเวลาเดียวกัน เรา
จะไดเปนประจักษพยานแหงชีวิตและความรักของ
พระศาสนจักรท่ีมองเห็นไดใหแกโลก
ความสำคัญ
1. “มนษุยเปนใคร  พระองคจงึทรงระลกึถึงเขา” (สดด
8:4) พระองคทรงสรางมนุษยใหเปนชายและหญิง
ดอยกวาทูตสวรรคเพียงนอยนดิ (สดด 8:5)  ทรงรกัและ
คุมครองมนุษย  และทรงปรารถนาท่ีจะใหมนุษย
พบความสุขท่ีแทจริงนิรันดรอันเปนเปาหมายสูงสุด
นัน่คอื มนษุยมาจากพระเจาผใูหกำเนดิ และจะกลบัไป
หาพระเจาเชนเดิม  พระเจาเขามามีบทบาทในประวัติ
ศาสตรมนุษยชาตโิดยไดสงพระบุตรแตองคเดียว มาบังเกิด
เปนมนุษยเพื่อเปน “เนื้อเดียวกัน” กับมนุษย และ
นำมนุษยกลับไปหาพระเจา  ดวยเหตุนี้  ในทุก
สถานการณที่เกิดขึ้นกับชีวิต มนุษยมักจะถามและ
ตัง้ปญหาอยเูสมอเก่ียวกบัเปาหมาย คณุคาและความหมาย
แหงชีวิตมนุษย เพราะในทุกสถานการณแหงชีวิต
เหลานีโ้ดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองความทุกขทรมาน มใิช
เขาไปเกี่ยวกันเฉพาะรางกายมนุษยเทานั้น แตหยั่งลึก
เขาไปถึงใจกลางอันเปนแกนแทชีวิตของมนุษย (เทียบ
Salvifici Doloris) ซึง่เรียกกันวาชีวติฝายจิตหรือจิตวิญญาณ
จนทำใหมนุษยอดถามตนเองไมไดวา ฉันเกิดมาทำไม
ตายแลวไปไหน ชีวิตมีคุณคาอะไร ศักดิ์ศรีของฉันอยู

พธิตีืน่เฝาเพือ่ทุกชีวติมนุษยรวมกับองคสมเดจ็พระสนัตะปาปา
โดย คณุพอสรินนท  สรรเพ็ชร

ไหน ฉันทำอะไรผิด ถึงไดเปนเชนนี้ เวรกรรมอะไร
กนัน่ี เปนตน
2. ในทามกลางความเจริญทางเทคโนโลยี ที่มนุษย
พยายามที่ เสาะหาคำตอบและแสวงความจริงของ
ธรรมชาติ และบอยครั้งเขามาแทรกแซงชีวิตมนุษย
แทนท่ีจะเอ้ือประโยชนเพือ่ความเจรญิกาวหนาของโลก
ในทางท่ีสอดคลองกับความเปนจริงของชีวติ นัน่คือ ตาม
ชีวิตที่ควรและตองเปน แตกลับทำลายคุณคาศักดิ์ศรี
บดิเบือนความเปนจริงของชวีติ  แมเปาหมายจะนำไปสู
ความพอใจและความสำเร็จ แตหลายวิธีการเปนการ
ทำลายและคกุคามชีวติ  เปนการขัดแยงกบัหลกัการท่ีวา
เปาหมายท่ีดียอมสอดคลองกับวิธีการที่ดีดวย  มนุษย
พยายามใหเหตุผลตางๆ นานา และมีเหตุผลเสมอที่
จะเขามาแทรกแซงคุกคามชีวติ ลกัษณะท่ีเขามาคุกคาม
ชีวิตทุกวันนี้จึงมีความแยบยลมากข้ึน มีการแทรกซึม
และรณรงคดวยนโยบาย การโฆษณาเพ่ือผลประโยชน
ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และการออกกฎหมาย
ที่รัดกุม ความแยบยลเหลานี้ทำใหมนุษยถูกซึมซับ
เรื่องการคุกคามชีวิตของตนเองและผูอื่นแบบไมรูตัว
เชน เด็กหลอดแกว ถุงยางอนามัย การทำแทงท่ีมา
ในรูปแบบของพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองอนามัย
เจริญพันธุ การอุมบุญหรือท่ีเรียกวามารดาใหเชา
เปนการรับจางทองใหกับคูสมรสที่ไมมีบุตรหรือไม
อยากทองดวยตนเอง แมพระราชบัญญัติเร่ืองอุมบุญ
จะออกมาแบบรัดกุมแตยังไมพอและจะไมมีวันพอ
ที่จะบอกวาการกระทำเชนเปนเร่ืองท่ียอมรับไดในทาง
ศลีธรรม   หรอืแมแตเรือ่งสทิธกิารตาย  เปนตน ดผูวิเผนิ
ดูเหมือนเปนเรื่องดีเพราะชวยบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
แตวิธีการที่บรรลุความสำเร็จน้ันจำเปนตองไดรับการ
ยอมรับไดรับการพิจารณาและยอมรับไดในทางดาน
ศลีธรรมดวย

ผลสดุทายทีต่ามมาซ่ึงความเศราสลดใจ การกระทำ
ที่ประทุษรายตอชีวิตในรูปแบบตางๆ อยางมากมาย
ทั้งชีวิตท่ียังอยูในครรภ ชีวิตท่ีกำลังดำเนิน และชีวิตท่ี
กำลงัใกลสิน้ใจ ไมเปนเพยีงความผดิอยางมหันตทีน่ำมา
ซึง่ความวิตกแกเราเทาน้ัน แตยังมีสภาวการณที่เลวราย
นำมาซ่ึงความนาวิตกเปนหวงมากกวาน้ี คือ การที่
มโนธรรมมืดมนจากสถานการณภายนอกทั่วไป ทำให
เกิดความยุงยากซับซอนยิ่งข้ึนตอการแยกแยะผิดชอบ
ชั่วดีในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับคุณคาพื้นฐานแหงชีวิต
มนษุย (ขาวดเีรือ่งชวีติมนษุย 4)
3. “พระครสิตเจาซ่ึงเปนอาดัมใหมนัน้ ตามธรรมล้ำลึก
เร่ืองพระบิดาและความรักของพระองคที่เปดเผย ได
แสดงตัวมนุษยใหมนุษยเองเห็นอยางเต็มที่ และไดเผย
ใหมนุษยรูถึงกระแสเรียกอันสูงสุดของเขา” (พระ-
ธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ 22) เปน
ธรรมล้ำลึกท่ีแสดงออกจากชัดเจนและรับรองประโยคน้ี
กค็อื การสมโภชการบงัเกิดของพระเยซคูรสิตเจา นัน่คอื
“การตอบรับ (Yes) อันสำคัญยิ่งที่มีตอมนุษยชาติ”
ดวยการมาเกดิเปนมนุษย พระบุตรของพระเจาโดยวิธใีด
วิธีหน่ึงไดมารวมสนิทกับมนุษยทุกคน พระองคทรง
ทำงานดวยมือของมนุษย  ทรงคิดดวยสติปญญาของ
มนษุย ทรงปฏิบตังิานดวยกำลงัน้ำใจของมนุษย ทรงรักใคร
ดวยหัวใจของมนุษย  เม่ือทรงบังเกิดจากพระนาง
มารียพรหมจาร ีพระองคไดทรงเปนคนหน่ึงในพวกเรา

อยางแทจริง  เหมือนกับเราทุกอยางนอกจากไมมีบาป
เทาน้ัน (พระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลก
สมัยน้ี 22) และเพราะพระเยซคูริสตเจาบงัเกดิเปนมนุษย
ทำใหคุณคาศักด์ิศรีของมนุษยที่มีอยูแลวจากการสราง
ของพระองคกลบังดงาม เดน และประจักษใหชดัมากขึน้
การบังเกิดมาของพระองคเปนการประจักษหย่ังถึง
ความรักอันนิรันดรท่ีมีตอกันและกันระหวางพระบิดา
พระบุตรและพระจิตในความเปนพระตรีเอกภาพ ให
มนษุยไดเขาใจ เขาถงึ และลกึซึง้ในความรักของพระเจา
ที่มองไมเห็น กลับเห็นไดโดยทางรางกายของพระเยซู
ครสิตเจาเอง  เพราะการบังเกดิมาของพระองค ในแงนี้
รางกายมนุษยจึงมีความหมายในแงเทววิทยา คือ เปน
เครื่องหมายท่ีสื่อถึงพระเจาท่ีมองไมเห็น และมนุษย
สามารถมองเห็นความย่ิงใหญของพระเจาพรอมทั้ง
สื่อกับพระองคโดยอาศัยรางกายท่ีมองเห็นไดนั่นเอง
ดังน้ัน จึงไมมีใครที่มีสิทธ์ิหรือมีอำนาจท่ีจะทำอะไร
ตามใจบนรางกายตนเองได ไมวาคนน้ันจะเปนใคร
4. ความเรงดวนท่ีเรียกรองความรบัผิดชอบจากทุกคน
ในทุกวันน้ีใหแสดงตนวาเปนผูรักชีวิตอยางจริงใจ
จริงจังและตอเนื่อง “พระศาสนจักรสำนึกในหนาที่
ที่จะตองประกาศอยางกลาหาญถึงสิทธิของบรรดาผูที่
ไมมีปากเสียงฉันน้ัน” จึงมีจุดประสงคที่จะ “ยืนยัน
ตอกย้ำอยางชัดเจน หนักแนนถึงคุณคาชีวิตมนุษย
อันมิอาจละเมิดและคุกคามทำรายได ในเวลาเดียวกัน
ขอรองอยางเรงรอนตอทุกคนและตอแตละคนในนาม
ของพระเจาวา จงเคารพ ดแูลปกปกรกัษา รกัและรบัใช
ชวีติมนษุย ชวีติของทุกคน” (ขาวดเีรือ่งชีวติ 5)
5. “การปกปองและการสงเสริมชีวิต การแสดงความ
เคารพและความรกัตอชีวติ คอื หนาทีท่ีพ่ระเจาทรงมอบ
ใหมนุษยแตละคน” (ขาวดีเร่ืองชีวิต 42)  ดังน้ัน โดย
ธรรมชาติ จงึเปนสทิธแิละหนาทีข่องทกุคนในการดูแล
ปกปกรักษา รัก รับใช และสงเสริมชีวิต  เชนเดียวกัน
ครอบครวัดวยในฐานะเปน “พระศาสนจกัรระดับบาน”
และเปน “สักการสถานแหงชีวิต” จึงมีสิทธิและหนาท่ี
อนัย่ิงยวดดังกลาวโดยไมมขีอแมใดๆ
6. เรามารวมใจกันสวดภาวนาดวยกันในพธิตีืน่เฝา ซึง่
เปนบทภาวนาตื่นเฝาเพ่ือชีวิตท่ีเกิดใหมนี้ ยามน้ีมี
ความหมายอยางลกึซึง้ นัน่คอื ใหตวัเรากลายเปนเสยีงรอง
ในนามมนุษยชาติทั้งมวลข้ึนไปยังพระเจา พระบิดา
ผทูรงรักชวีติ องคผปูระทานความดีงามท้ังมวล เพือ่ชวีติ
ทุกชีวิตจะไดรับความเคารพยกยอง ใหทุกชีวิตไดรับ
การทะนุถนอมปกปกรกัษา และใหแตละคนมีจติสำนกึ
ของการเปนผูที่รักรับใชชีวิต รวมกันเสริมสรางอารย-
ธรรมแหงชวีติอยางจริงใจ จรงิจงั และตอเนือ่ง

แนวทางการตอบรับของพระศาสนจักรในประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พิธกีรรม ไดจดัทำรปูแบบ

พิธีกรรมต่ืนเฝาดังกลาวน้ี  เพ่ือใหสังฆมณฑลตางๆ
นำไปใชในพิธกีรรมเยน็วันเสารที ่27 พฤศจกิายน ค.ศ.
2010  สำหรับเอกสารดังกลาว คณะกรรรมการฯ เพ่ือ
พิธีกรรม ไดจัดสงใหแตละสังฆมณฑล ไปดำเนินการ
ตามความเหมาะสม หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติม
กรณุาติดตอ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พธิกีรรม โทร.
08-4141-5844 อีเมล thailiturgy@gmail.com  สามารถ
ดาวนโหลดเอกสารท่ี www.thailiturgy.org
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ประชมุพระคมัภรี ประกาศพระวาจาแหงชวีติ (ตอจากหนา 20)

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

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุท่ีประเทศเวยีดนาม
กลาง - ใต   โอกาสฉลองเทศกาลแมพระลาวาง

(3 ปมคีรัง้เดยีว) และรบัพระคณุการณุย
โอกาสปดปศกัดิส์ทิธิข์องเวยีดนาม

วนัท่ี 3-9  มกราคม 2011
สะหวันนะเขต - เว - ฉลองแมพระลาวาง - ดาลัต

โฮจิมนิห (เมืองมรดกโลก) มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร:  080-449-2819 ,
081-383-8137 , 02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ประชุม 103 คน จาก 18 ประเทศ ประเทศท่ีมผีูเขารวมประชมุมากท่ีสุดคือประเทศ
เกาหลี 17 คน ประเทศฟลิปปนส 17 คน ประเทศไทย 8 คน โดยมีพระสังฆราช
9 องค  พระสงฆ 41 องค  ซสิเตอร 13 ทาน และฆราวาส 40 คน

พระสังฆราชโทมัส เมนัมปารัมปล, SDB ประธานของสหพันธสภาพระ-
สงัฆราชแหงเอเชยี  (FABC) การประกาศพระวรสาร ไดพดูถงึการประกาศพระวาจา
แหงชวีติทามกลางวัฒนธรรม

พระสงัฆราชปาบโล ดาวดิ พดูถึงเร่ืองพระวาจาแหงชีวติในชุมชน บคุลิกของทาน
ทำใหนกึถงึมงซินญอรวษิณ ุธญัญอนันต

พระสังฆราชวนิเซนต ร ี(ชาวเกาหลี) แบงปนเร่ืองการประกาศพระวาจาในการ
เทศน ทานพยายามทองจำพระวาจาของแตละวัน ใบหนาของทานอ่ิม ยิม้แยมดี

ดร.เรจีนา ลมิ (ชาวเกาหลี) แบงปนเรือ่งการอานพระวาจาและงานพระคัมภรี

ดร.บบีอีานา โร (ชาวเกาหลี) แบงปนเรือ่งพระวาจาของพระเจาในวิถชีมุชนวัด
คณุพอลคุเกอร เฟลดแคมเปอร, SVD และคุณพอปอล ฮู (ชาวจีน) แบงปนเร่ือง

งานพระคมัภีรในประเทศจีน
คนไทยทีเ่ขารวมประชมุ คอื
1. พระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน ประธานคณะกรรมการคาทอลิก

เพ่ือครสิตศาสนธรรม  แผนกพระคัมภีรและแผนกคริสตศาสนธรรม
2. คณุพอทศัน ุหตัถการกุล เลขาธกิารแผนกพระคัมภรี
3. คุณพอทศัไนย คมกฤส  กรรมการผทูรงคุณวุฒแิผนกพระคัมภรี
4. คณุพอฟรงัซิส ไกส กรรมการผทูรงคุณวฒุแิผนกพระคมัภรี
5. อ.มนตสงิห ไกรสมสขุ  แผนกพระคมัภรีกรงุเทพฯ
6. อ.ทัศนีย มธุรสสุวรรณ แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และวิทยาลัย

แสงธรรม
7. คณุครสูพุรรณ ีบญุยะรตัน แผนกองคกรครสิตชนฆราวาส กรงุเทพฯ
8.ซิสเตอรบังอร มธุรสสุวรรณ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจา

แหงกรุงเทพฯ
9. คุณพออเนก นามวงษ ผูอำนวยการศูนยคริสตศาสนธรรม-พระคัมภีรและ

สือ่มวลชนสงัฆมณฑลจนัทบุรี

ทำใหเรามีโอกาสฟงประสบการณ ดานพระวาจาในทีต่างๆ และตระหนักวา เรา
ตองอุทิศชีวิตเพ่ือพระวาจา ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน “เพ่ือใหพระวาจาเผยแผไป
อยางรวดเร็ว และไดรบัการยกยอง” (2ธส 3:1)

พระคุณเจาวีระ อาภรณรตัน รายงาน อ.มนตสงิห ไกรสมสุข ถายภาพ
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รปูท่ี 5

อุดมสารฉบับท่ี 45 ประจำวนัท่ี 7-13 พฤศจิกายน 2010
“นักบุญฟรังซิสเซเวียร (1506-1552) อัครสาวกแหง
ตะวันออกไกล” (ไมทราบรายละเอียดนามผูวาดและ
ปทีว่าด)

ศลิปนวาดภาพนกับุญฟรังซิสเซเวียร  โปรดศลีลางบาป
ใหแกคนพื้นเมืองที่เกลามวยผมไวบนศีรษะคลายจุก
อนัเปนทรงผมของคนทวีปเอเชยี บทนีก้นิชวงระยะเวลา
ค.ศ. 1601-1700 หนงัสือต้ังช่ือวา “โลกใหม” อนัหมายถึง
การเดินเรอืของพวกยโุรปเพือ่คนหาแผนดนิใหม  ทัง้ในแง
การลาอาณานิคม  แสวงหาทรัพยสินและแผนดินเพ่ือ
กอบโกยวัตถุดิบและประกาศอำนาจปกครองเหนือ
คนพ้ืนเมือง  แตการเดินเรือ ไปยังแผนดินใหมนี ้  มกีาร
สงมิสชันนารีออกไปประกาศพระศาสนาในดินแดน
ฝงตะวันออก  และแมทวีปอเมรกิาดวย  นกับุญฟรังซิส
เซเวียรลงเรือจากประเทศสเปนเดินทางไปถึงประเทศ
อินเดีย  หมูเกาะมะละกา  หมูเกาะบันดา  หมูเกาะ
โมลุกะ  ซีลอน  ญี่ปุน  และเกือบไปถึงประเทศจีน
เพยีงแตสิน้ใจเสียกอนบนเกาะหางจากจีนแผนดินใหญ
ไมมากนัก

(ตอจากฉบับทีแ่ลว)

รปูท่ี 6

อดุมสารฉบับที ่46 ประจำวนัท่ี 14-20 พฤศจกิายน 2010
“ปฏิวตัิ” (ค.ศ. 1701-1800)

(ไมทราบรายละเอียดนามผูวาดและปที่วาด)
คริสตศาสนาไดรับผลกระทบอยางมากในเหตุการณ
ปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส  นับเปนเหตุการณสงผลตอ
พระคริสตศาสนาเดนชัดที่สุดในชวง 100 ปนี้ (1701-
1800) ในภาพสมาชิกชนช้ันกลางนำโดย Abbe Sieyes
และ Miraban ลงนามในปฏิญาณท่ีเรียกวา “คำสัญญา
แหงสนามเทนนิส” ซึง่กำหนดรูปแบบสมัชชาแหงชาติ
อันจะเปลี่ยนแปลงประเทศฝรั่งเศสไปสูการปกครอง
แบบใหมโดยสิ้นเชิงและพระคริสตศาสนาในฝรั่งเศส
ก็ประสบการตอตานจากผูเสื่อมศรัทธาเปนอยางมาก

รปูท่ี 7

อุดมสารฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 21-27 พฤศจิกายน
2010
“พันธกิจครอบคลุมทุกมุมโลก” (ค.ศ. 1801-1900)

มิสชันนารีโปรเตสแตนทในชวงศตวรรษที่ 19 ก็
เร่ิมออกเดินทางจากโบสถของเขา  เชน  ในภาพเปน
โบสถนิกายโปรเตสแตนทในนิวแฮมเชียร  สหรัฐ
อเมริกา  แลวก็เปนเชนน้ีดวยในยโุรป เชน องักฤษ เวลส
สกอตแลนด  ฝรัง่เศส  และเยอรมน ี ปรากฏการณนีท้ำให
พระคริสตศาสนาเผยแผไปเกือบๆ ทุกแหงหนทุกทวีป
โดยมิสชันนารีทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนทจากทวีป
ยุโรป

รปูท่ี 8

อุดมสารฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4
ธันวาคม 2010
“เอกภาพและการกลับใจ” (ค.ศ. 1901 - ปจจุบนั)

ชวงป ค.ศ. 2006 สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 เสด็จเยือนกรุงอิสตันบูล  ประเทศตุรกี  เพือ่เตรียม
ชักนำพระศาสนจักรคาทอลิกและออรโธดอกซ
ตะวันออกใหกลับมาใกลชิดแนนแฟนย่ิงข้ึน  พระองค
ทรงเขาเย่ียมพบปะกับพระอัยกาบารโธโลมิว ที่ 1 และ
ทรงฉายพระรูปรวมกนัดวยการจับพระหัตถแสดงความ
เปนหนึง่เดียวของพระคริสตศาสนา  ตลอดเรือ่งราวบทท่ี
8 นี ้หนังสือจึงเสนอความพยายามจะเขามาเปนเอกภาพ
ของนิกายตางๆ ในพระครสิตศาสนาในยุคปจจุบนั   ที่
ทกุคนตางกห็วงัในพระศาสนจักรอนัเปนหนึง่เดียว

กองบรรณาธิการ  “อุดมสาร” ไดหนังสือมาเลมหนึ่งช่ือ  “ศาสนาคริสต  : ภาพและคำอธิบายชวง 2000 ปแหงความเชื่อ
ในพระคริสตศาสนา” (Christianity : The Illustrated Guide to
2000 Years of the Christian Faith) ของสำนักพิมพมิลเลนเนียม
เฮาส (Millennium House) ประเทศออสเตรเลยี  แตตพีิมพทีฮ่องกง
ป ค.ศ. 2009

ภายในเลมก็ เหมือนอยางท่ีผูจัดทำไดตั้งเปาประสงคไว
นั่นคืออาศัยคำอธิบายและภาพตางๆ เพื่อเลาเรื่องประวัติศาสตร
2000 ปทีผ่านมาของพระคริสตศาสนา  หนงัสือแบงชวงเวลา 2000
ป ออกเปน 9 บท บทแรกคือบทนำ และ 8 บทที่เหลือคือเนื้อหา
ประวัติพระศาสนจักรตลอด 2000 ป “อุดมสาร” ตัดสินใจเอา
“ภาพนำ” ของแตละบทซ่ึงหมายถึงชวงระยะเวลาสำคัญ 8 ชวง
ตลอด 2000 ป มาตีพิมพขึ้นปก 8 ฉบับตอเน่ืองกัน และตอไปน้ี
คือรายละเอียดของภาพทั้ง 8 ปกที่ผานมา โดย พงศ  ประมวล

อดุมสารทัง้แปด
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บทอธิษฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

พระเจา
และคนทำสวน

“อยากลัวเลย เจาหนอนยาโคบ เจาตัวไรอิสราเอล
เราจะชวยเจา”
(อสิยาห 41:14)

“เจาตัวหนอนยาโคบ เจาตัวไรอิสราเอล” คนทำสวนคงจะไดเผชิญ
กับตัวหนอนและตัวไร พวกเขาตองสนใจกับตัวหนอนและตัวไรเปนพิเศษ
ตัวหนอนใหทั้งคุณและโทษ ตัวหนอนชวยใหดินดี สวนตัวไรน้ันให
ประโยชนแกคนสวนนอยกวา

ทานประกาศกอิสยาหวาดภาพน้ีอยางละเอียด ทานเปรียบเทียบ
ความแตกตางในธรรมชาติ ซึง่เปรยีบไดกบัสิง่ทีอ่าจแยกเราออกจากพระเจา
พระองคคือพระเจาผูยิ่งใหญ ทรงเปนพระผูสราง แตพระองคก็ทรงทราบดี
ถงึความมีขอบเขตของเรามนุษย และทรงหวงใยในความออนแอของมนุษย
อยางลกึซึง้ “อยากลวัเลย เจาหนอนยาโคบ เจาตวัไรอสิราเอล เราจะชวยเจา”

บางคร้ังเราอาจรูสึกลำบากใจ เม่ือเราคิดถึงความย่ิงใหญของพระเจา
นบัวาเราตองมีความกลาหาญมากท่ีไมตดัสนิใจว่ิงหนจีากพระองคไปซอนตัว
เพราะเราไมกลาเผชิญหนากับพระเจา ผูทรงไวซึ่งความยิ่งใหญ ความ
ศักดิ์สิทธิ์และอานุภาพ ถูกแลวพระเจาของเราทรงไวซึ่งความยิ่งใหญ
ความศักดิ์สิทธิ์และพลานุภาพ แตพระเจาของเราทรงออนโยนและเปยม
ดวยความรักและพระเมตตา ทรงคุมครองดูแลเราและทรงใหกำลังใจเรา
เพื่อใหเราเจริญเติบโต อิสยาหยังกลาวไวดวยวา พระองคสามารถบันดาล
ใหปาใหญบรบิรูณ และใหผลดิอกออกผล นีค่อืภาพแหงความดูแลเอาใจใส
ซึ่งพระเจาทรงมอบใหแกบรรดาบุตรธิดาของพระองค เพ่ือเราแตละคน
จะไดเจริญเติบโตตามท่ีพระองคทรงวางแผนไวใหเราแตละคน

ขาแตองคพระผเูปนเจา ลกูทราบดีถงึพระอานุภาพ
ความย่ิงใหญและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค บางคร้ัง
ลูกรูสึกต้ืนตันใจ โปรดไดทรงประทานความกลาหาญ
ใหลกูเผชญิหนากับพระองค แมลกูจะออนแอสักเพยีงใด
กต็าม  เพือ่ลกูจะไดนอมรับความรกัทีพ่ระองคทรงมอบ
ใหแกลูก ทั้งน้ี เดชะพระคริสตเจา ผูทรงเปนพระเจา
ของลูกท้ังหลาย อาแมน

อะไรกันแน
และแลวชาวบานในละแวกวัดไดยินเสียงทารกรอง
พากันนำกลองนมของเลนไปวางไวหนาตซูุกศพ
ทั้งๆ ที่รางทารกกวาสองพันถูกใสถุงนำมาเก็บไวกวา

หาปแลว
ตลอดเวลาท่ีผานมาทำไมเสียงรองของพวกเขาไมมีใคร

ไดยิน
เขาออกวัดแทบทุกวันทำบุญบางหาซ้ือสินคาตลาดนัดบาง
เสยีงความเจ็บปวดเสียงตอวาตอขานเสยีงเรยีกหามโนสำนกึ
สปัเหรอสองคนนาจะไดยนิเสียงเหลานีม้าโดยตลอด
แตอำนาจเงินกิเลสตัณหาจิตใจกระดางดับเสียงเหลาทารกไวสนิท
ไมตองพูดถึงเสียงกระซิบบอกความผิดถูกที่เคยมีในจิตใจ
ถูกเสียงเงินทองผลประโยชนที่เงินบันดาลใหกลบไปชาๆ
ถุงพลาสติกบรรจุศพทารกท่ีถูกแมและคนใจรายรวมกันฆา
เปนแคถงุขยะรับมากใ็สเขาไปในตเูก็บศพวดัจนลน
ใครจะฆาใครจะทำลายชีวิตเรื่องของมันขาไมเก่ียว
พอใจทำธุรกิจดวยกันไมเห็นมีใครตองเดือดรอน
ทำมาหากนิอยกูบัวัดแตใจไมเคยสัมผัสพระธรรม
ไมตางกับหมาวดัตัวเล็กตัวใหญคอยกนิขาวกนบาตร
บาปบุญคุณโทษไมสนกินไมไดใชสอยไมคลอง...

ทันทีที่เปนเร่ืองเปนราวรูกันไปท่ัว
คนในสงัคมพากันตาสวางเร่ิมพูดวพิากษวจิารณรอยแปด
บางก็ตกใจสมเพชหวาดหว่ันขวัญผวาจากภาพท่ีเห็น
ไมใชวาเรื่องอยางนี้ไมเคยเกิดไมเคยมีใหเห็น
เพราะรูแกใจทุกครั้งท่ีผานคลินิกบริการปรึกษาครอบครัว
มทีั้งใหบริการดานสุขภาพมทีั้งบริการดานปญหาผดิพลาด
เพราะรูแกใจวาตามซอกตามซอยมีคลินิกเถื่อนใหบริการปาเถื่อน
ก็เอาแตปลอยใจปลอยกายคิดแตสนุกเฉพาะหนา
พอเกดิปญหาขึน้มากเ็อาแตแกปญหาเฉพาะหนา
ใชขออาง “ทองยงัไมพรอม” “ทองไมประสงค”
แตกลับไมอางเชนเดียวกันเมื่อตัณหาอารมณพาไป
...วยัน้ียังไมพรอม ฉนัทำไมได ฉนัวาไมถกูตอง
...ยงัไมอยากตัง้ทอง ฉนัวาไมควร ฉนัวาหยุดดีกวา
จะวาไปแลวแทบทุกคนในสังคมรับรูถึงความเห้ียมโหดท่ีเกิดข้ึน
แตก็ทำเหมือนไมรูตกอยูในสภาพจำยอมเม่ือคำนึงถึงกระแสแรง
แตคร้ังน้ีจำนวนทีแ่ยกนับทีละถุงทีละคนน้ันมากจนทำใจไมไหว
ทั้งที่ในความเปนจริงแลวแคชีวิตเดียวก็ถือเปนโศกนาฏกรรมแลว
บางก็ถือเปนโอกาสสนับสนุนใหมีการแกไขกฎหมาย
ใหทำแทงเสรีเพียงเพื่อไมใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีก
คลินิกรับทำแทงไดอยางเปดเผยสัปเหรอรับงานตอไมตองหลบซอน
หาฉุกคิดไมวานั่นคือการตรากฎหมายใหฆาคนได
แลวใครจะรูสึกปลอดภัยไดอีกขนาดทารกก็ยังไมเวนแบบนี้...

อยางนี้ไมเรียกวาเปนการแกปญหาปญญาออนแลวจะเรียกอะไร
แกปญหาเด็กเอาแตสนุกไมรับผิดรับชอบไมได
เลยเปดทำแทงเสรีใหถูกกฎหมายจะไดไมรูสึกผิด
แกปญหาคนเลนพนนับอนเถ่ือนไมได
เลยเปดบอนเสรีถูกกฎหมายจะไมตองหลบๆ ซอนๆ
แกปญหาคนเสพยาเสพติดคนซ้ือคนขายไมได
เลยเปดขายยาเสพติดตามรานยารานขนมแคควบคุมปริมาณ
แกปญหาขโมยปลนสะดมฉกชิงวิ่งราวฉอโกงไมได
เลยยินยอมใหทำไดทุกอยางใครเอาตัวรอดไดเปนยอดดี
แลวปญหาโสเภณีปญหาคามนุษยปญหาแรงงานเดก็...แกไมได
จะลงเอยแกกฎหมายใหทำไดอยางเสรีอีกไหมน่ี
ตราบใดท่ียังไมคิดแกปญหากันท่ีตนเหตุ
กค็งตองลงเอยแกผดิใหเปนถกูกฎหมายอยรู่ำไป
ถงึจะไมเรียกเปน “เมืองเถ่ือน” กป็าเถ่ือนแลวโดยพฤตินยั
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คณุพอวรยทุธ  กจิบำรุง  รวบรวมและเรยีบเรยีง

รชักาลที ่7 เสด็จฯ

โอกาสครบ  ๒๐๐  ป  วันเกิดของนักบุญยอหน  บอสโก  ผูกอต้ัง
คณะซาเลเซยีน ทางคณะซาเลเซียนทีต่รูนิ อติาล ีซึง่เปนบานศนูยกลางของคณะ
ไดมีโครงการอัญเชิญพระธาตุของนักบุญยอหน บอสโก ไปเย่ียมตามบาน
ของคณะที่ทำงานอยูในประเทศตางๆ ๑๒๙  ประเทศท่ัวโลก ที่มีบานของ
สมาชิกอยู และกำหนดมาถึงประเทศไทย วันที่ ๑๘-๓๐ พฤศจิกายน
ที่ผานไปแลวนี้

⌫

การเดินทางครัง้น้ี เพือ่เตรยีมฉลองครบรอบวันเกิด
ของทาน ๒๐๐ ป ใน ค.ศ. ๒๐๑๕

หนงัสอื “๒๕ ป ไทย-วาติกนั” สือ่มวลชนคาทอลิกฯ
แผนกการพิมพ จัดพิมพขึ้นในโอกาสครบ ๒๕ ป
ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยและ
นครรฐัวาตกินั พมิพป ค.ศ. ๑๙๙๔ ในหนาที ่๑๒๕-๑๒๘
และยังไดอางหนังสือ สารสาสน ปที่ ๑๘ ตอนที่ ๘
เดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๙๓๔ ไดพมิพภาพการเสด็จเยือน
ครัง้นีด้วย

“ค.ศ. ๑๙๓๔ ในระหวางเดือนมีนาคม เปนชวงท่ี
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗
พรอมดวยสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี พระบรม-
ราชินีนาถ และคณะผูตามเสด็จ ประทับอยูที่กรุงโรม
ประเทศอิตาลี วันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๔ สมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที่ ๑๑ ไดทรงกระทำพิธีสถาปนา
คุณพอยอหน บอสโก ผูกอตั้งคณะซาเลเซียน เปน
นักบุญ (Canonization) ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
วาติกัน

ในโอกาสน้ีพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณ ีพระบรมราชินนีาถ
ไดเสด็จเปนการสวนพระองครวมในพิธคีร้ังน้ีดวย

ในหนังสือความสัมพันธไทย-วาติกัน ซึ่งจัดพิมพ
เปนภาษาอังกฤษ ค.ศ. ๒๐๐๖ โดยพระอัครสังฆราช
ลุยจี แบรสซาน อดีตเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย หนาท่ี ๗๑-๗๒ไดใหขอมูลโดยสรปุวา

“ในวันอาทิตยปสกา วนัท่ี ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๔
เปนวันท่ีสำคัญที่สุดของพระศาสนจักรเพราะเปน
วนัปสกา ในเชาวันท่ี ๑ เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั สมเด็จพระนางเจารำไพพรรณ ีพระบรมราชนินีาถ
พรอมดวย เจาฟา (Royal Princes)  ๓ พระองค และ
ผูติดตาม ๔ คน ไดเสด็จไปยังมหาวิหารนักบุญเปโตร
และทางสำนักวาติกันไดถวายการตอนรับ ณ บริเวณ
ธรณีมหาวิหารนักบุญเปโตร และไดนำเสด็จท้ังสอง
พระองคไปทางมุขซ่ึงไดจัดไวใตอนุสาวรียสมเด็จ
พระสันตะปาปาอูรบาโน ที่ ๘  สรางโดยแบรนีน ี  ซึ่ง
ใกลกบัท่ีประทับของพระสนัตะปาปา ทัง้สองพระองค
ประทับแถวแรก  ซึ่งเปนท่ีประทับระดับเดียวกับ
เจาฟาชายอุมแบรโต ซึ่งเปนผูแทนกษัตริยวิกเตอร
เอมมานแูอล ที ่๒ แหงอติาล”ี

นอกจากน้ี  ยังได เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม
คณะบาทหลวงซาเลเซียนทีก่รุงโรม และไดทอดพระเนตร
โรงเรียนสอนอาชีพแกนักเรียนดวย (ซึ่งเหมือนกับ
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกในปจจุบนั)

กอนหนาน้ี พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณ ีพระบรมราชนินีาถ
ได เสด็จพระราชดำเนินเยี่ ยมชมสถานที่สำคัญๆ
หลายแหง ทีก่รงุโรม และวันที ่๑๙ มนีาคม ค.ศ. ๑๙๓๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. เสดจ็พระราชดำเนนิฯ เปนการสวนพระองค
เยี่ยมกาตากอมบ กัลลิสโต (Catacomb Callisto) ซึ่ง
คณะซาเลเซียนรับผิดชอบดูแลอยู

โอกาสน้ี มสีามเณรกมิไทย (ตอมาไดเปนบาทหลวง
และเปล่ียนชือ่ คณุพอบุญไทย สงิเสนห) ซึง่กำลงัศึกษา
อยูที่กรุงโรม ไดเปนผูถวายบรรยายและนำเสด็จฯ
เยีย่มชมกาตากอมบดวย

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงพอพระราชหฤทยั
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ เปนอยางยิ่ง  และไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ฉายพระบรมฉายาลักษณ
รวมกับสามเณรไทยทีก่รงุโรม ซึง่ในจำนวนนี ้ม ี๓ คน

ไดเปนพระสังฆราช คือ พระคุณเจามีเชล มงคล
ประคองจติ พระคณุเจาฟรังซิสเซเวียร สงวน สวุรรณ-
ศรี พระคุณเจายอแซฟ ยวง นติโย

เปนชวงที่ประเทศไทยกำลังมีความเปลี่ยนแปลง
หลายอยาง และพระองคเสด็จยุโรปครั้งน้ี เพ่ือรักษา
พระเนตรท่ีองักฤษ พระองคเสดจ็เยีย่มสถานท่ีตางๆ เพือ่
พักผอนพระวรกาย พอดีเปนชวงที่มีพิธีแตงตั้งนักบุญ
ยอหน บอสโก และเปนโอกาสพเิศษมากสำหรับวาติกนัดวย

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหูวั ทรงครองราชย
วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน  ค.ศ. ๑๙๒๕ และทรงสละราชสมบตัิ
วนัท่ี ๒ มนีาคม ค.ศ. ๑๙๓๔ รวมเวลา ๙ ป และสวรรคต
วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๔๑ รวมพระชนมพรรษา
๔๘ พรรษา

คณุพอยอหน บอสโกเ กดิวันท่ี ๑๑ สงิหาคม ค.ศ.
๑๘๑๕   บวชเปนพระสงฆวนัที ่๕ มถินุายน ค.ศ. ๑๘๔๑
ตรูนิ มรณภาพวันที ่๓๑ มกราคม ค.ศ. ๑๘๘๘  อายุ ๗๒
ปเศษ สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ ๑๑ ทรงแตงตั้ง
เปนบุญราศี วันท่ี ๒ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๒๙ และเปน
นกับญุ วนัที ่๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๔/พ.ศ. ๒๔๗๗

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในโอกาสเสด็จเยือนกรุงโรม ประเทศอิตาลี
เดือนมีนาคม  ๑๙๓๔  ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณรวมกับนักเรียนไทยคาทอลิก
ทีก่ำลงัศึกษาอยทูีก่รงุโรม นกัเรียนไทย ๓ คนในภาพ ตอมาไดรบัแตงต้ังเปนผแูทน
พระสันตะปาปา คือ พระอัครสังฆราชยวง นิตโย พระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี
พระสังฆราชมีแชล ออน ประคองจิต

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจา
รำไพพรรณี
พระบรมราชินี

เสด็จรวมพิธีแตงตั้ง
คุณพอบอสโก

ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
เดอืนมนีาคม  ๑๙๓๔

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจา
รำไพพรรณี พระบรมราชินี
ภายหลังการเสด็จเขาเฝา

สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ที่  ๑๑

เม่ือวันท่ี ๒๑  มนีาคม ๑๙๓๔
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ฉลอง 75 ป วดันักบุญเทเรซา (ตอจากหนา 20)
ของอดีต แตทุกตัวอักษรไดบอกเลาเรื่องราวของผูคน
ไดอยางลกึซ้ึงกินใจ บางอยางทีข่าดหายไปยังคงถูกเชือ่ม
ตอดวยจินตนาการอันทรงพลัง และความทรงจำ
ที่มีคุณคา

คณะซาเลเซียนของนักบุญยอหน บอสโก ได
เดนิทางเขามาประกาศพระวรสารในประเทศไทย เมือ่ป
ค.ศ. 1927 ดวยจำนวนสมาชิกท่ียังไมมากนัก ประกอบ
กบัขีดจำกดัในหลายๆ ดาน การขยายงานแหงการรบัใช
ในระยะแรกๆ จงึอยใูนวงแคบ อยางไรก็ดใีนป ค.ศ. 1930
สมาชิกซาเลเซียนจากบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
ก็เร่ิมรูจักหัวหินในลักษณะที่เปนเมืองตากอากาศ ใน
ระหวางป 1931 ธรรมทตูซาเลเซยีนไดพบวามีครอบครวั
คริสตชนหลายครอบครัวทำกินอยูที่หัวหิน เมื่อคุนเคย
กับหัวหินมากข้ึน คุณพอปาซอตตีก็เริ่มมองวาที่แหงนี้
นาจะมีความเหมาะสมเพ่ือเปนท่ีพกัผอนเติมพลงัใหกบั
สมาชิก และมีศักยภาพสำหรับการทองเที่ยวในอนาคต
เพราะเปนเมืองชายทะเลท่ีมีภูมิประเทศสวยงาม
นาประทับใจ ในแงมมุของการเผยแผขาวดี ในชวง 4-5
ปแรก งานอภิบาลสัตบุรุษจะมีรูปแบบของการคนหา
เยี่ยมเยียน ถวายมิสซาและประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์
และอ่ืนๆ ตามโอกาส สวนสถานท่ีก็ปรับเปล่ียนตาม
ความเหมาะสม บางคร้ังก็ใชทีห่องพกัของโรงแรม ตอมา
ภายหลงัจึงใชบานครสิตชนเปนท่ีรวบรวมสตับุรษุ

สิง่เลก็  ๆทีเ่รยีกวา พระญาณเอ้ืออาทรของพระเปนเจา
คือการที่คุณพอมารีโอไดเดินทางไปหัวหินในเดือน
กรกฎาคม ป ค.ศ. 1934 และในโอกาสน้ันทานไดแจง
ใหทุกคนทราบวา พระคุณเจาปาซอตตีไดเลือกนักบุญ
เทเรซาแหงพระกมุารเยซู เปนองคอปุถัมภกลมุครสิตชน
หวัหนิ ในเวลาใกลเคยีงกนันัน้ผใูหญของคณะกเ็ริม่มอง
หาทีด่นิเพือ่กจิการในอนาคต ทัง้นีด้วยความรวมมอืของ
ครอบครวัเดอ เยซซู แตวดัหลังแรกก็ยงัเปนบานไมแบบ
เรยีบงาย มพีธิเีปดวดัหลังแรก และฉลองนักบญุเทเรซา
เปนครัง้แรกทีห่วัหิน ในวนัที ่3 ตลุาคม ป ค.ศ. 1934 สวน
การซือ้ขายท่ีดนิก็ไดบรรลขุอตกลงในเวลาใกลเคียงกัน
จากน้ัน จึงไดดำเนินการสรางบานพักตากอากาศโดย
ฝมอืของบรรดาเณร บานหลงัดงักลาวแลวเสรจ็ในเดือน
เมษายน ป ค.ศ. 1935 และในวันที่ 28 เมษายน
พระคุณเจาปาซอตตีก็ไดทำพิธีเสกบานรวมทั้งวัดนอย
นักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู

ตลอดระยะเวลากวา 30 ป วดันักบุญเทเรซา หวัหิน
ดูไมตางไปจากนักเดินทางท่ีกาวไปบนถนนแหงความ
เปล่ียนแปลง มบีางเวลาผคูนในอดีตไดลิม้รสเงามืดแหง
สงครามและแสงริบหร่ีแหงการรอคอย งานอภิบาล
สัตบุรุษในบางชวงเวลาเต็มไปดวยความยากลำบาก
บางคร้ังหัวหินก็กลับเปนท่ีหลบภัยสงคราม บางคร้ัง
ทกุคนก็เปยมดวยความหวัง วดันักบุญเทเรซาในความหมาย
ที่เปนสิ่งกอสรางก็ตองพเนจรไปตามการเปล่ียนแปลง
ของอาคารสถานท่ี บางทีก็เปนสวนหนึ่งของอาคาร
บานพัก บางทีก็เปนสวนหน่ึงของอาคารบานเณร และ

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของวัด
เกิดข้ึน ในป 1968 คณะซาเลเซียนไดสรางวัดโดยแยก
ออกจากโรงเรียนและบานเณร ซึ่งวัดหลังนี้ไดรับ
การเสก ในวนัที ่3 ตลุาคม 1968 และในป ค.ศ.1969 เมือ่
กำเนดิสังฆมณฑลสุราษฎรธานี วดันักบุญเทเรซา หวัหนิ

จึงเปนวัดที่อยูเหนือสุดในเขตความรับผิดชอบของ
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ในป ค.ศ. 1986 คุณพอเลโอ
ไดปรับปรุงและขยายวัดออกไปท้ังดานขางและ
ดานหนา ดงัทีป่รากฏในปจจบุนั

เมืองหวัหินเขาสยูคุสมัยของการเตบิโตมาเปนเวลา
หลายปแลว การเปล่ียนแปลงดานส่ิงกอสราง และ
จำนวนของผคูนในหวัหินบงช้ีการพฒันาดานเศรษฐกิจ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมใหมากท่ีสดุ คณะซาเลเซียน
จึงไดกำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ในหลายๆ ดาน และ “อาคารแมพระองคอปุถมัภ” กเ็ปน
สวนหนึง่ในแผนดังกลาว อาคารหลังนีไ้ดสรางแลวเสรจ็
ในป ค.ศ. 2007 เปนอาคารทีใ่หญโต สวยงาม ทนัสมยั
และมีพื้นท่ีใชสอยสนองตอบความตองการของ
โรงเรียน แตผลที่ตามมาประการหน่ึงคือ อาคารเรียน
หลังน้ีไดกินพื้นท่ีบางสวนของวัด แตเพื่อประโยชน
ทางการจัดการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชน พระ-
สังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, ซดบ. จึงได
มอบวัดและท่ีดินของวัดนักบุญเทเรซาหลังปจจุบัน

ให เ ป น ก ร รมสิ ท ธ์ิ ข อ ง
โรงเรียน โดยมีขอตกลงให
คณะซาเลเซียนดำเนินการ
สรางวัดหลังใหม พรอมท้ัง
บานพักพระสงฆ และอาคาร
ประกอบอื่นๆ ที่จำเปนเพื่อ
การใหการบรกิารแกสตับุรษุ
ทั้ง น้ี  ใหดำเนินโครงการ
ดังกลาวในท่ีดินของสังฆ-
มณฑลซ่ึงอยตูดิกับท่ีดนิของ
คณะซาเลเซียนดานทิศเหนือ
หรือท่ีเรียกกันวา ซอย 88

คุ ณ พ อ ย อ ห น
บอสโก เทพรตัน  ปตสิันต เจาคณะแขวงซาเลเซียนแหง
ประเทศไทย จงึไดมอบหมายใหคณุพอเปาโล ประเสรฐิ
สมงาม เปนผูรับผิดชอบโครงการ  แตในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2007 คณุพอประเสริฐ  สมงาม ตองยาย
ไปปฏิบัติหนาที่อธิการที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

อ.บานโปง คุณพอออกัสติน
ยะรัตน  ไชยรา คุณพอ
เจาอาวาสคนปจจุบัน จึงตอง
สานตอโครงการกอสรางซ่ึงได
เร่ิมไวแลว หลังจากการเตรียม
ความพรอมในหลายๆ ดาน ใน
วนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2008 กอน
พิธีมิสซาโอกาสฉลอง วัด
ประจำป พระคุณเจาประธาน
ศรีดารุณศีล  ไดทำพิธี เสก
แผนศิลาฤกษ ซึ่งกระทำกัน
ที่หนาวัดเพราะพื้นที่กอสราง
ชุมฉ่ำไปดวยน้ำฝนที่เทลงมา

เม่ือตอนเชามืด เราไมสามารถเขาพ้ืนท่ีได
เปนเวลากวาสองปแลวท่ีเรายังคงเดินบนเสนทาง

แหงความเช่ือ ทรายทุกเมด็ เหลก็ทกุเสน และอิฐทุกกอน
ลวนมาจากจิตศรัทธาของพ่ีนองทัง้ส้ิน แตดวยการจดัซ้ือ
จดัจางท่ีดำเนินไปตามจังหวะของพระพร หลายๆ ทาน
จึงรูสึกวาการกอสรางไมคืบหนามากนัก บางวันเวลา
ความเม่ือยลาและความทอแทก็เขามาทักทายความรูสึก
ของเรามนุษย นอกเหนือไปจากสายธารแหงปจจัย เรา
จึงตองการพลังใจ เพื่อใหโครงการน้ีไดแลวเสร็จ
ตามกำหนด กลาวคือเราจะทำพิธีเสกและเปดวัดใหม
ในวันท่ี 1 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2011 หรือ “หน่ึงหนึ่ง
ศูนยหนึ่งหน่ึง (11011)” เราไดขีดเสนชัยแลว หวัง
เปนอยางยิ่งวา เราจะยืนหยัดในความเช่ือ และความ
พากเพียรจนท่ีสุด ระยะเวลาดำเนินโครงการท่ีเหลือ
อีก 1 ป เราจะรวมแรงรวมใจสรางวัดใหมใหสำเร็จ
ขาแตนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู ชวยวิงวอน
เทอญ

บราเดอรอนุสทิธิ์ จนัทรเพ็ญ รายงาน
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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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

    
   

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

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

  02-383-7656-7,  081-921-9575

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากก้ันหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เคร่ืองปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลางทำ
ความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

มารีอา ปราณี
แจมศริโิสภณศิลป

เกิดใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ขอคำภาวนา
เพื่อระลึกถึง

เปาโล อึง้เยีย้ง
แซเลา

เกิดใหมในพระเจา
11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1999
ครบรอบ 11 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง มาแซล แซม ภาระนนัท และ
อากาทา หมุยยง ภาระนันท

 


⌫   

 
  
  



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 34 ฉบับท่ี 49 ประจำวันท่ี 5-11 ธันวาคม 2010หนา 10

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

“มารอีา ผนิ
(ยิน้) แซโงว”

เกิดใหมในพระเจา  26 มถินุายน 2553
อายุ 90 ป

ขอบคุณสมาชิกทกุๆ ทาน ทีม่อบความไววางใจกับพันปทวัรคะ
พี่นองท่ีสนใจขอเชิญติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่

02-912-3339 แฟกซ 02-585-1012
มอืถอื 081-899-7470, 086-541-2772


10-12 ธนัวาคม เชิญรวมฉลองบญุราศีแหงสองคอน

ต อ ด ว ย เ วี ย ง จั นทน แ ล ะ เ ยี่ ย ม
คณุพออนันต เอีย่มมโน
เปดศักราชใหม ป 2554

6-9 กมุภาพันธ สมาชิกสุภาทัวรมีนัดกันไปฉลอง
มารตี  สเตฟาน  วอง  ที่ เชียงตุง
ประเทศพมา








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
  www.thaicatholicradio.com

เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก

ราคาน้ีถงึ
31 ธนัวาคม 53

เทาน้ัน

เปดประตู
สูแสงธรรม

ปนี ้อากาศหนาวเร็วกวาปกอนๆ สายลมเบาๆ ทีพ่ดั
ผานตนไมจำนวนมากมาย   นำความรมร่ืนมาสแูสงธรรม
ของเรา ทำใหบรรยากาศในชวงเปดเทอมในภาคเรียน
ที ่2 นัน้ สดช่ืนและเย็นสบาย กอใหเกิดความช่ืนบานใจ
แกนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรมทุกคน

เร่ิมตนดวยคายแพรธรรมสัญจร ซึ่งจัดข้ึนในชวง
เดือนตุลาคมเปนประจำทุกป ในปนี้พวกเราไดเดินทาง
ไปยังเมืองท่ีขึ้นช่ือเร่ืองรถมาอยางลำปาง โดยการ
นำของคณุพอปรลยุจี ซวีโีอโร และคณุพอมารโก รโิบ-
ลินี พระสงฆจากคณะP.I.M.E ทั้งสองทานผูซึ่งเปน
เจาของสถานท่ี และคุณพอของเราโดยการนำของ
คุณพอบุญเลิศ  สรางกุศลในพสุธา ผูรับผิดชอบ
โครงการในคร้ังน้ี เราไดรวมตัวที่ศูนยงาว  กอนท่ีเรา
จะแยกกันออกไปตามหมบูานตางๆ ซึง่หมบูานทีพ่วกเรา
ไดไปสัมผัสชีวิตธรรมทูตและทำงานแพรธรรม
ประกอบดวย 5 หมบูานดวยกัน คอื บานปากลวย บาน
แมคำหลา บานแมงาว บานสันติสขุและบานสามเหล่ียม
ในจำนวนหมบูานเหลาน้ี ประกอบไปดวย 3 ชนเผา คอื
อาขา ปกาเกอะญอ และเม่ียง ทามกลางอากาศหนาวเย็น
ทุกคนท่ีไดไปรวมคายตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา การ
มารวมคายแพรธรรมในครั้งนี้คุมคาจริงๆ พวกเราได
สมัผัสวิถชีวีติความเปนอยขูองชาวบาน พวกเขาตอนรบั

และไดดูแลพวกเราเปนอยางดีราวกับวาเปนสมาชิก
คนหนึ่งในครอบครัวเลยทีเดียว และในขณะเดียวกัน
พวกเราก็ไดมีโอกาสในการทำงานแพรธรรม เชน การ
สอนคำสอน การจดักิจกรรมใหกบับรรดาเด็กๆ การรวม
สวดสายประคำกับชาวบาน การแบงปนประสบการณ
ความเชื่อใหแกกันและกัน นับวาเปนประสบการณที่
คุมคาและควรคาแกการจดจำของพวกเราเปนอยางยิ่ง

ประสบการณตางๆ ทีพ่วกเราไดรบั เปรยีบเสมือน
ประกายไฟท่ีถกูจุดข้ึนในดวงใจของพวกเรา ในการเปน
ธรรมทูตเพื่อทำงานแพรธรรมและสืบทอดพันธกิจ
การประกาศขาวดีขององคพระเยซคูรสิตเจาใหแพรหลาย
ไปทัว่ทกุมมุของโลกใบน้ี ประสบการณทำใหเราไดรวูา
“เราตองเปดตาของเรามากกวาการพูด” ความตองการ
ของชาวบานท่ีเราทำงานแพรธรรมดวย ถือวาเปนส่ิงท่ี
สำคญั สิง่ท่ีเราเตรียมไปนัน้อาจไรคาเมือ่เราไมไดเปดใจ
ฟงความตองการของชาวบาน เราไมอาจดูแลพวกเขา

ดวยพระวาจาเทานั้น แตเราตองดูแลเขา
ในองครวม คอืท้ังกายและใจ การแพรธรรมจึงจะเกิดผล
อยางสมบูรณ

ในฐานะท่ีเราเปนคริสตชน เราตองมีใจท่ีพรอมที่
จะแบงปนความเช่ือใหกับบุคคลอ่ืนอยูเสมอ ถาเรามี
ความเช่ือท่ีฝงรากลึกลงในจิตใจของเราแตละคนแลว
เราจำเปนตองประกาศความเช่ือนัน้ เราตองมงุใหพระจิต
เปนผูนำทางและ “ออกไป” ไปเพ่ือประกาศพระนาม
ของพระองค พระอาณาจกัรแหงความรักและความรอด
ก็จะอยูในใจของพวกเราทุกคนเสมอไปอยางแทจริง

“ทานทั้งหลายเปนแสงสวางสองโลก” (มธ 5:14)
ศิษยแสงธรรมตองดำเนินชีวิตเปนเหมือนแทงเทียนท่ี
เปลงแสงของพระคริสตเจาใหความสวางกับทกุคนท่ีอยู
รอบขาง กลาทีจ่ะกาวเดินบนเสนทางแหงการเปนแสงสวาง
สองโลกอยางซ่ือสัตยมัน่คง ขอองคพระเยซผูถูวายองค
ทัง้ครบแดพระบดิาเจาแบบฉบบัแหงแสงสวางนิรนัดร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 34 ฉบับท่ี 49 ประจำวันท่ี 5-11 ธันวาคม 2010 หนา 11

ปฏิญาณตนคามิลเลียน (ตอจากหนา 20)
ของบราเดอรยอแซฟ หวู อัน หวง บราเดอรยออากิม
เหงียน วนั ถัน่ และบราเดอรมคีาแอล วฒุชิยั บญุบรรลุ
โดยคุณพอเปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการ
เจาคณะแขวงประเทศไทย เปนประธาน วันเสารที่ 11
ธันวาคม  ค.ศ. 2010 ที่วัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค
สามพราน

บราเดอร หวู  อนั หวง เกิดวันท่ี 8 มิถุนายน ค.ศ.
1977  ที่ประเทศเวียดนาม สัตบุรุษวัดทางเหมา
สังฆมณฑลดาลัด ประเทศเวียดนาม เปนบุตรของ
Vu Van Son และ  Nguyen Thi Hue มีพี่นองทั้งหมด
6 คน เปนบุตรคนที ่3

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
หลกฟท  ลัมดง ประเทศเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนหลกแทงค ลัมดง ประเทศเวียดนาม ระดับ
อุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร
สาขาปรชัญาและศาสนา วทิยาลยัแสงธรรม  จ.นครปฐม

ปจจุบนั กำลงัศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
เทววิทยา  ชัน้ปที ่3 วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม

ประวตัชิวีตินักบวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2002 ที่โฮจิมินหซิตี้

ประเทศเวียดนาม
เขาโปสตุลันต วันท่ี 14 สิงหาคม  ค.ศ. 2003 ที่

คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร สามพราน จ. นครปฐม
เขานวกภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2004   ที่

คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจนีบรุี
ปฏิญาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2005

ทีค่ามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร ปราจีนบรุี
คตพิจน “สำหรบัพระเจาทกุสิง่เปนไปได”

บราเดอรยออากิม เหงียน วัน ถั่น เกิดวันที่ 26
สิงหาคม ค.ศ. 1980  ที่เหกิ่นเธอ ประเทศเวียดนาม
สัตบุรุษวัดทางเหมา สังฆมณฑลดาลัด ประเทศ
เวียดนาม เปนบุตรของยออากิม เหงียน วัน โตน และ
มารอีา ฝาม  ถ ิวยุ มพีีน่องทัง้หมด  4  คน เปนบตุรคนโต

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
หลกฟท  ลัมดง ประเทศเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนหลกแทงค ลัมดง ประเทศเวียดนาม ระดับ
อุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา Machinery
manufacture, The College of Technology and Industrial
Management, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญา
และศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม  จ.นครปฐม

ปจจุบนั กำลงัศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
เทววิทยา  ชัน้ปที ่3 วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม

ประวตัชิวีตินักบวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 1998 ที่โฮจิมินหซิตี้

ประเทศเวียดนาม
เขาโปสตุลันต วันท่ี 14 สิงหาคม  ค.ศ. 2003 ที่

คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร สามพราน จ.นครปฐม
เขานวกภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2004   ที่

คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจนีบรุี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2005

ทีค่ามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร ปราจีนบรุี

คติพจน “รกัและรบัใช”

บราเดอรมคีาแอล วฒุชิยั  บญุบรรลุ เกิดวันท่ี 11
กมุภาพันธ   ค.ศ. 1985 สตับุรษุวัดอัครเทวดามีคาแอล
บานซงแย จ.ยโสธร เปนบุตรของเปาโล เคน  บญุบรรลุ
(เสยีชวีติแลว) และโรซา ทองมวน  บญุบรรล ุมีพี่นอง
ทัง้หมด  4 คน เปนบุตรคนสุดทอง

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ซงแยทิพยา  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา จ.ชลบุร ีระดบัอดุมศกึษา ศลิปศาสตรบัณฑติ
สาขาปรัชญา และศาสนาวิทยาลยัแสงธรรม

ปจจุบัน กำลังศึกษาอยูคณะศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเทววิทยา ชัน้ปที ่2 วิทยาลัยแสงธรรม

ประวตัชิวีตินักบวช
เขาบานเณรเลก็ พฤษภาคม ค.ศ. 1996  ศูนยอบรม

เยาวชนคามิลเลียน ศรีราชา
เขาโปสตุลนัต พฤษภาคม ค.ศ. 2003 บานนักบวช

คามิลเลียน สามพราน
เขานวกภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2004  ที่

คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2005

คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร ปราจีนบุรี
ฝกงานอภิบาล พฤษภาคม ค.ศ. 2009 - มิถุนายน

2010  ที่ศนูยคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร ระยอง
คติพจน “ถาเราตายพรอมกันกบัพระองค  เราจะมี

ชวีติอยกูบัพระองค”  (2ทธ 2:11)

กับการสงเสริมชีวิต
สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
(ตอนสุดทาย)
เ ร่ือง ท่ีสี่  สมเด็จพระ-

สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ในระหว าง ท่ี เสด็จ เ ย่ียม

ประเทศสเปนเม่ือเร็วๆ นี้ ทรงเรียกรองใหมีการ
ปกปองครอบครัวอยางจริงจังตามแบบธรรมเนียม
ประเพณ ีและปกปองสิทธ์ิของผทูีย่ังไมเกิด พรอมท้ัง
ทรงไมเหน็ดวยกบักฎหมายของสเปน ทีย่อมใหมกีาร
แตงงานของคนรักรวมเพศ การหยาแบบงายๆ และ
การทำแทงท่ีงายข้ึน ขณะทรงเปนประธานในพิธี
เปดโบสถซากราดาฟามิเลีย ของนครบารเซโลนา
เมอืงเอกของชุมชนปกครองตนเอง กาตาโลเนีย และ
เมืองใหญสดุอันดับ 2 ของสเปน รองจากกรุงมาดริด
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน พรอมทั้งทรง
สถาปนาโบสถซากราดาฟามิเลียเปนมหาวิหารดวย
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงวิจารณนโยบายของ
รฐับาลพรรคสังคมนิยมของสเปน ภายใตการนำของ
นายกรฐัมนตรโีฮเซ หลยุส โรดรเีกซ ซาปาเตโร และ
ทรงเรียกรองใหทั้งยุโรปคนพบคำสอนของศาสนา

นนทเพ็ชร
คริสตในรูปแบบใหม  และนำคำสอนเหลานั้นมา
ประยุกตใชในชีวติประจำวัน

นี่คือสวนของคำตรัสของพระองคเกี่ยวกับเรื่องนี้
“มันไมพอหรอกที่จะใหสังคมกาวหนาในดานเทคโน-
โลยีเพียงเจริญดานสังคมวัฒนธรรมเทานั้นหากสังคม
ไมนำพาซึ่งความกาวหนาทางศีลธรรมดวย ดวยเหตุนี้
พระศาสนจักรจึงไมยอมรับการปฏิเสธชีวิตมนุษย
ในทุกรูปแบบ พรอมทั้งใหการสนับสนุนทุกประการ
เพ่ือสงเสริมใหระเบียบชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติ
ในบรรยากาศของสถาบันครอบครัว”

พระสันตะปาปทรง เรี ยกครอบครัวว า เปน
“ความหวังของมนุษยชาติ...อันเปนสถานท่ีชีวิตไดรับ
การตอนรับตั้งแตการต้ังครรภ การใหกำเนิดและ
การตายอยางธรรมชาติ”

คุณพอเจาเม อายมาร (Father Jaume Aymar)
ผูอำนวยการสถานีวิทยุเอสเทลและหนังสือพิมพ
รายสัปดาหคาตาลูนาคริสเตียอานา ไดรำพึงสรุปถึง
สาสนและสุนทรพจนของพระสันตะปาปาในระหวาง

เยือนสเปน คุณพอไดกลาวถึงตอนบทเทศนของ
พระสันตะปาปาท่ีวา “ภารกิจท่ีสำคญัท่ีสดุในทุกวันน้ี
คือ ตองเอาชนะการแบงแยกกันระหวางมโนธรรม
มนษุยกบัมโนธรรมคริสตชน ระหวางการดำเนนิชวีติ
ในโลกชั่วคราวนี้กับการเปดสูชีวิตนิรันดร ระหวาง
ความสวยงามของส่ิงของกับพระเจาในฐานะทรงเปน
องคแหงความสวยงาม”

เปนการมองใหเห็นวาไมมีสองกลุมสองสังคม
นัน่คือสงัคมพระเจาและสงัคมมนษุยอกีตอไป แตเปน
สงัคมมนุษยเพียงหน่ึงเดียวทีต่องเปดตัวออกสพูระเจา
เบ้ืองบน”

แมในระหวางการเสด็จเยือนสเปนของพระ-
สันตะปาปา จะมีความทาทายมากมายที่เกิดข้ึน เชน
การกระทำของกลมุรักรวมเพศ การออกนโยบายและ
กฎหมายของรัฐบาล   แตพระสนัตะปาปายังคงยนืยัน
ถึงความถูกตองเพราะนั่นเปนความถูกตองตาม
หลกัจรยิธรรมและความถูกตองของมนุษยชาติ

นี่เปนสวนหนึ่งของพระสันตะปาปาในฐานะท่ี
ทรงเปนผสูงเสรมิชวีติ ซึง่มอีกีมากมายมิอาจกลาวไว
ณ ทีน่ีไ้ดหมด สามารถกลาวไดวา ทกุการกระทำ ทกุวาจา
ทุกความคิดของพระองคทานลวนแตอยูในแนวของ
การสงเสริมชีวติในวัฒนธรรมแหงชีวติท้ังส้ิน
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สืบเ น่ืองจากการจัดประกวดภาพยนตรสั้น
ระดับมัธยมศึกษา หัวขอ “เมล็ดพันธุแหงสันติสุข”
โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
รวมกับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งไดเปดตัว
โครงการไปเม่ือวนัที ่6 กนัยายน ค.ศ. 2010 โดยมผีสูมคัร
เขารวมโครงการท้ังส้ิน 132 ทีม และสงผลงาน
เขาประกวดจำนวน 94 ชิน้งาน

บดัน้ีคณะกรรมการซ่ึงมาจากผทูรงคณุวุฒใินสาขา
ตางๆ ไมวาจะเปนพลตำรวจโทยุทธนา ไทยภักดี
ศาสตราจารยเกียรตคิณุตรึงใจ บรูณสมภพ นางฉวรีตัน
เกษตรสุนทร มรว.เฉลมิชาตร ียคุล นายนมิติร พพิธิกุล
ดร.สิขเรศ ศิรากานต ฯลฯ ไดคัดเลือกภาพยนตร
ทีเ่ขารอบ 25 เร่ืองสุดทายโดยมีรายช่ือดังตารางน้ี

จากผลงานท่ีเขารอบท้ังหมด จะถูกนำเขาไปตัดสิน
ในรอบสุดทาย ซึ่งจะมีรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล ตั้งแต
อันดับที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล นอกจากน้ัน
ยังมีรางวัลเนื้อหาบทภาพยนตรยอดเย่ียม และเทคนิค
ยอดเยี่ยม การประกาศผลและพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น
ในวันเสารที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ทีห่องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-307 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา
เวลา 09.00-15.30 น.

ตดิตามและเปนกำลงัใจกิจกรรมแหงการประสานมือ
ขององคกรเอกชนคาทอลิกกับภาครัฐที่ลงมาชวยกัน
สงเสริมความคิดสรางสรรคของเยาวชนไทยของเรา
ตอไป

ประกาศผลภาพยนตรทีเ่ขารอบ 25 เร่ือง
จากโครงการ “เมล็ดพนัธแุหงสนัตสิขุ”

รายชื่อภาพยนตรสั้นท่ีเขารอบ 25 เรื่อง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อเรื่อง
ความเขาใจ
ฅ. ในกรอบ

สันติสุขท่ียั่งยืน
EXISTS
กอน

พืน้ทีท่บัซอน
สนัติบดิา

สันติสุขไมเคยจางหาย
สนัติ
Hero

ความสุขทีแ่ทจรงิ
เมล็ดพันธุแหงสันติสุข

กาลเวลา
Friend Ship

สันติสุขบนเสนทางขนาน
ความสุขเล็กๆ

คนไทยใจสันติสุข
The Unity

จากภูผาสทูะเล
เรื่องเล็กๆ

หยัง่ราก ฝากใบ
พอเดียวกัน
เพียง...

เมล็ดพันธุแหงสันติสุข
ตนไมแหงรัก

ชื่อทีม
เกาะมกุดอนัดามนั
ครอบครวัรมขัน

Winzer
Little Red Riding Hood

รองเทาแตะ ฟลม
Creative Home
New Production
DEKDEE RYW
กง กง ฟลม

Peace Fullness
มหานคร

เยาวชน กาสะลอง
Cb แบงปน
So Da Film

Filmolic
Sun Flower
Shepherd

-ZeN1Th- Film
ตนกลา

The ทะเลน
R.O. Team

Countryside Schol
Super EYE
สะเดาหวาน
Super EYE

โรงเรียน
บานเกาะมุกด จ.ตรงั
มารยีบรหิารธุรกจิ

บานนาบอน จ.กาฬสินธุ
เซนตโยเซฟคอนเวนต
วดัประด ูจ.ระยอง

เทศบาลวัดละหาร จ.นนทบุรี
หนองฉางวทิยา

ระยองวทิยาคม จ.ระยอง
วัฒโนทัยพายัพ
กหุลาบวิทยา

มารีวทิยา จ.ปราจีนบรุี
ธาตพุนม จ.นครพนม
ชยัภมูภิกัดีมงคล
เซนตดอมินกิ

กลัยาณศีรธีรรมราช
สันติสุข จ.เชียงใหม

บานนาบอน จ.กาฬสินธุ
สายปญญารังสิต

พรหมานสุรณ จ.เพชรบุรี
เบญจมราชาลัย
วดัราชโอรส

ทงุสมิวทิยาคม จ.ศรสีะเกษ
หนองฮีเจริญวิทย

สวงษวทิยาคม จ.ศรีสะเกษ
หนองฮีเจริญวิทย

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

ขาวด ี3 มติิ
คร้ังน้ีขอนำเสนอการแบงปนจากสมาชิก

อาสาสมัครประกาศขาวดีประจำวัด(PMG) ที่
ทำการประกาศไดในชีวิตประจำวัน

เรือ่งที ่1 : เกอืบเปนครสิตแลว
คุณอวน (PMG)ไปเท่ียวลาวใต เมืองปากเซ

ชมน้ำตกหล่ีผี  คอนพะเพ็ง  เธอไป-กลับดวย
สายการบินนกแอร ตอนอยูบนฟาเธอไดพบขาว
ที่พระเจาหวานไว เธอน่ังติดกับนองผูชายคนหนึ่ง
อายุราว 30 กวาๆ มาเท่ียวกับภรรยา จากการพูด
คุยกันระหวางการเดินทางนั้น ทำใหเธอทราบวา

น อ ง ค น นั้ น
บานเดิมอยูอำเภอ
หัวหิน  สถานที่
ทองเที่ยวท่ีใครๆ
ก็รู จัก  คุณอวน
มองเห็นจุดเชื่อม
โยง จึงยิงคำถาม
ตอทันทีวา “แลว
เรียนที่ โรงเรียน
หัว หินวิทยาลัย
ดวยหรือ เปล า”
ถามไปพลางลุน
คำตอบดวยใจระทึกไปพลาง “ใชครับ” แหม...เขาทาง
เลย “เขาเรยีกวาโรงเรียนซาเลเซียนครบั” โอย…..เปน
คำตอบท่ีรอคอยจริงๆ

ชายคนน้ันเลาใหคณุอวนฟงตอไปวา เขาประทับใจ
“บราเดอร” ที่สวมชุดขาวยาวๆ  ที่อยูกับพวกเขา

ในสนาม และพูดดวยความม่ันใจวา “และ
ถาผมยงัอยหูวัหนิ ปานน้ีผมเปลีย่นเปนคริสต
ไปแลว”

คณุอวนจงึแบงปนชวีติของตนเอง
วา “พี่เองก็เปนศิษยเกาซาเลเซียนเหมือนกัน
และตอนนีก้็ไดเปลีย่นเปนครสิตแลว” เธอได
ถามถึงความประทับใจในศาสนาคริสต เขา
บอกวา “ชอบท่ีคริสตสอนใหรูจักการให
การแบงปน” และยงัเลาถงึหนาทีก่ารงานของ
ตนเองวาเขาทำงานเปนฝายโยธาฯ ของ
อบต.แหงหน่ึงในจังหวัดสระบุรี เขารับใช
ชาวบานดวยความเต็มใจและเต็มท่ีไมเคย

เรยีกรบัเงนิพเิศษ คณุอวนจงึถามคำถามเดด็วา “นีเ่ปน
เพราะการอบรมจากโรงเรียนคาทอลิกหรือเปลา”
เขาตอบอยางม่ันใจวา “ใชครับ”

(อานตอฉบับหนา)
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(ฉลองพระครสิตสมภพ 24 ธนัวาคม 2010

มสิซาภาษาไทย 20.00 น.  ภาษาองักฤษ 22.00 น.
วนัที ่25 ธนัวาคม 2010

มสิซาภาษาไทย 09.00 น.  ภาษาอังกฤษ 10.30 น.)
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«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

 “¡‡ π °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥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

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡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

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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«¡™ÿ¡πÿ¡ªïæ√–«“®“  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

·≈–©≈Õß∫â“π‡≥√ —πµ‘√“™“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

2010 ¡‘ ´“ ‡«≈“ 10.30 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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� “¡‡≥√“≈—¬®ÕÀåπ ªÕ≈ ®.π§√ «√√§å ©≈Õß

∫â“π‡≥√«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

(¡’°“√π—¥√«¡æ≈‡¬“«™π„π —ß¶¡≥±≈ ·≈–»‘…¬å‡°à“

‡æ◊ËÕ®—¥°‘®°√√¡·¢àß¢—π°’Ã“ ·≈–¥πµ√’√à«¡°—π)

�����§≥–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

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

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

∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2010

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“ ·≈–·∫àßªíπ

æ√–«“®“

16.30 π. ·∫à ßªíπª√– ∫°“√≥å™’ «‘ µ

çLectio Divinaé

‚¥¬Õ“®“√¬åÕ“√¡≥å æŸ≈‚¿§º≈

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

 «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“

‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

����� ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë  1

‡°“–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§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

«—¥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≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈ »√’‡™’¬ß„À¡à ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ∏—π«“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 6 ∏—π«“§¡  ‡«≈“

10.30 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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

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

catholicmedia.cbct.net
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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 Commis-

sion 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‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

‡™‘≠√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

§ÿ≥«—≈≈“  º—ß≈—°…≥å     200  ∫“∑
§ÿ≥«’≥“  ‚°«‘∑«“π‘™¬å  10,000   ∫“∑
ç≈Ÿ°À≈“πé Õÿ∑‘»·¥à

¡“√’Õ“ ≈âÕÕ‘«®ß     300  ∫“∑
§√Õ∫§√—« ç∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈é

Õÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–     300  ∫“∑
Õÿ∑‘»·¥à
‡ª“‚≈  ÿ«‘∑¬å ∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈      300  ∫“∑

§ÿ≥∏’√»—°¥‘Ï  »√’∑‘æ¬åÕ“ πå               200  ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ

‚ª√¥ àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å

°‘® «— ¥‘Ïé ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥

∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ 10120 ‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é

À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ

°“√æ‘¡æå √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

√—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå

√—∫ ¡—§√æπ—°ß“π

Õ“√åµ‡«‘√å§ 1 µ”·Àπàß

§ÿ≥ ¡∫—µ‘

- Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 35 ªï

- ¡’§«“¡√Ÿâ‚ª√·°√¡ PageMaker /

Photoshop œ≈œ

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π¥â“π

 ◊ËÕ¡«≈™π

- ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°¡’§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß»“ π“

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com

∑à“π‡ªìπºŸâ∑’Ëæ√–‡®â“∑√ß‡≈◊Õ° √√ ‡ªìπºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
·≈–‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õßæ√–Õß§å  (§  3:12)

‡™‘≠√—∫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

§√‘ 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√—∫‡™‘≠

≥—Æ∞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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หนังส้ัน...เรื่องมันยาว

“ผมชื่อสันติภาพ....” หมัดลุนๆ ซัดเขาใหที่ใบหนา
ของเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน เลือดสีแดงชาด ไหลออกมา
ทันที ทั้งคำท้ังภาพดึงความสนใจของเราต้ังแตหมัดแรก
ประโยคเปด  มันคือบทเร่ิมตนของหนังส้ันเ ร่ืองหน่ึง
ในโครงการ “เมล็ดพันธุแหงสันติสุข” ที่ทางส่ือมวลชน
ของเรา เปนเจาภาพรวมกับคณะกรรมาธิการการพฒันาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผดูอยโอกาส วฒุสิภา

ผมเปนคนหนึง่ทีใ่ชภาพยนตรสัน้ (หรือจะเรยีกวาหนงัสัน้
ก็ไมแปลก) ในการอบรม หรือในโอกาสไดไปแบงปน
ใหขอคิด ความดีงามของหนังส้ันสำหรับผมก็คือ มันส้ัน
แตคดิตอไดอกีนาน มนักระชบั ไมตองเสยีเวลาน่ังดูเปนช่ัวโมง
สองชัว่โมง แตไดเนือ้หา ไดสาระท่ีผทูำตองการจะนำเสนอแลว

จากความชอบสวนตวั ขยบัขยายใหผมศกึษา ตดิตาม เรยีนร ูแสวงหา แมวา
ตอนท่ีเร่ิมสนใจจะพบวา ตลาดไมไดกวางเหมือนปจจุบนั แตเม่ือวันเวลาผานไป
อุปกรณราคาถูกข้ึน กิจกรรมในลักษณะน้ีถูกจัดมากข้ึน มีชองทางการเผยแพร
มากขึ้นตามลำดับ มีเว็บไซตทำเรื่องนี้อยางจริงจังโดยเฉพาะ มีรายการทีวี
ที่นำเสนอหนังส้ัน นิตยสารเก่ียวกับภาพยนตร ความบันเทิงตางๆ เร่ิมมีคอลัมน
เกีย่วกับหนังสัน้มากข้ึน เมือ่วนัเวลาเหมาะสม ผมจึงเชิญชวนเพือ่นฝูงหรือคนรจูกั
บางกลุม ลองเริ่มจัดประกวดหนังสั้นในเวทีของคาทอลิกดู มันเริ่มเมื่อปที่แลว
พรอมกับการจัดวันส่ือมวลชนในโรงเรียน หัวขอก็ไมทิ้งไปจากปนี้เทาไร
“มิตรภาพ และสันติสุข” ใสในมุมมองของคาทอลิกพวงทายไวนิดหน่ึง เพ่ือ
ใหรูวาคาทอลิกจัด

การจัดประกวดหนังสั้นในปนั้นไดภาพยนตรสงเขามาประกวดไมเกิน
20 เรือ่ง ถือวาประสบความสำเร็จไหม ไมแนใจวาจะตอบจากฐานคิดใด แตสิง่ที่
พบตามมาคือ การจดักจิกรรมลักษณะนีเ้ปนไปได มเีวที มผีสูนใจ และเหนือไป
กวาน้ันเราไดผลงานท่ีเพียว จากความคิดของเด็กๆ และมันขยับขยายผล
ไดมากอยางที่เราคิดไมถึง

วันสื่อมวลชนปนี้หวนคืนมาอีกครั้ง โครงการประกวดภาพยนตรสั้นป 2
จึงเริ่มข้ึน ผมวามันหนักขึ้นอีกหลายเทาตัว เพราะปนี้เราคิดการณใหญ เราอยาก

ขยายวง เราคิดวาไหนๆ จดัแลวออกแรงแลว ทำใหคมุท่ีสดุ หลังจากน้ันจึงจับมือ
กับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผดูอยโอกาส วฒุสิภา

การรวมงานกับหนวยงานอื่น มีสิ่งท่ีดีเกิดข้ึนมาก ในขณะเดียวกันก็มี
ความยากลำบากพอสมควร ถาเรามองรายทาง กเ็ปนไปไดทีจ่ะพบหนทางท่ีขรุขระ
แตเมื่อเรามองที่ เปาหมาย เราก็พบวา เด็กจำนวนมากสามารถใชเวลา
ใหเปนประโยชนจากกิจกรรมน้ี เด็กเยาวชนอีกหลายคนที่ถนัด ที่สนใจ
เร่ืองเทคโนโลยี การถายทำภาพยนตร เขาสามารถพัฒนาพรสวรรคจาก
กจิกรรมนี ้เหนอืไปกวาการประกวดคอื การรวมงานกนั ดงัน้ันในปนีจ้ำนวนทมี
138 ทมี จงึสมัครเขามา ภาพยนตรสัน้จำนวน 94 เรือ่ง จากโรงเรยีนท่ัวประเทศ
ทุกสังกัด ทุกศาสนา จึงถูกสงเขามารวมกิจกรรมนี้ พรอมกับขั้นตอนการตัดสิน
เพ่ือมอบรางวัลท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหกับนักเรียน จากโรงเรียนท่ีเหมาะสม
กับกรอบรางวัลท่ีสุด กรรมการทานหน่ึงกลาววา “หนังส้ันท้ัง 94 เรื่องน้ี ถือวา
ไดรางวัลแลว รางวัลแหงสันติสุขท่ีเขาคิดอยากจะสรางสรรค” ผมเห็นดวย
โดยไมทวงติง ในวันท่ี 27 พฤศจกิายนน้ี จะมีการมอบรางวลัใหกบัภาพยนตรสัน้
ทั้ง 7 เร่ืองที่จะไดรับรางวัลตามกรอบรางวัลท่ีวางไว ไมวาจะเปนชนะเลิศ
จนถึงชมเชย รวมทั้งเน้ือหาบทภาพยนตรยอดเยี่ยม และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
ผมเขียนคำนิยมไวในสูจิบัตรวันงานประกาศผล ตอนหนึ่งความวา “พวกเรา

ทำงานกันหนักมากครับ แตผลงานที่เกิดข้ึน
เปนท่ีประจักษ  ก็ทำใหเราไดสูดหายใจแรงๆ
เอากลิ่นสันติสุขเขาไปใหเต็มปอด  เกิด
ความหวัง และภาคภูมิใจไดวา แทจริงแลว
สันติสุขไมไดหายไปไหนเลย มันยังอยูในใจ
ของเรา  มันยังอยูในการทำคุณงามแหง
ความดีรวมกัน  มันยังอยูในเมล็ดพันธุเล็กๆ
ทีช่ือ่วา เด็กๆ และเยาวชนของเรา”

อน่ึง มีโรงเรียนคาทอลิกสงผลงานใน
โครงการนีท้ัง้สิน้  18  โรงเรยีน 28  ทมี    31
เรือ่ง

บรรณาธิการบริหาร
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çæ√âÕ¡·≈â« Christmas Celebration 2010é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 6

æƒ»®‘°“¬π 2010 §≥–°√√¡°“√·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √à«¡°—∫ ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‚√ß‡√’¬π
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‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘πß“π¡À°√√¡°“√√âÕß‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß„πß“π çChristmas

Celebration 2010é æ√âÕ¡∑—Èß√“¬ß“π§«“¡§◊∫Àπâ“¢Õß°“√®—¥ß“π „πß“ππ’È®–

‡ªìπ°“√√«¡µ—«¢Õß§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß®“°µ—«·∑π¢Õß«—¥ ·≈–∫â“π

π—°∫«™À≠‘ß æ√âÕ¡∑—Èß»‘≈ªîπ√—∫‡™‘≠§ÿ≥≥—Ø∞å ∑‘«‰ºàß“¡ (AF5)  ·≈–§ÿ≥«’√–æß»å

∑«’»—°¥‘Ï  (æ‘≥·°â«) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß§«“¡ ÿ¢„π°“√‡©≈‘¡©≈Õß ‡∑»°“≈§√‘ µå¡“ 

∑’Ë®–®—¥¢÷Èπ„π«—π‡ “√å∑’Ë 18 ∏—π«“§¡ 2010 ‡«≈“ 18.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥≈“π

Õ‡π°ª√– ß§å ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‡¢µ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

çÕ∫√¡é §ÿ≥æàÕ«’√–™—¬ Õÿµµ–¡–™– ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§” ÕπÕ—§√ —ß¶¡≥±≈

∑à“·√à-ÀπÕß· ß √à«¡°—∫·ºπ°∫ÿ§≈“°√‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊ÕÕ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß ®—¥Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ ®”π«π 103 §π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 18-19 µÿ≈“§¡ 2010 ∑’Ë‚√ß·√¡°‘¡‡®Á°™‘π ®.¡ÿ°¥“À“√ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«—™√‘π∑√å µâπª√÷°…“ ·≈–§ÿ≥æàÕ«‘√—™ Õ¡√æ—≤π“ ‡ªìπ«‘∑¬“°√

çøóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°é §ÿ≥æàÕ∫√√®ß  æ“πÿæ—π∏åÕ∏‘°“√‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å

¥‘π·¥ß ®—¥‚§√ß°“√øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°¢÷Èπ √–À«à“ß«—π∑’Ë 11-12 µÿ≈“§¡  2010

∑’Ë‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å  „πÀ—«¢âÕ ç√Ÿâ®—°æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ºà“π™’«‘µ°≈ÿà¡é ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

 ÿ√™—¬  ™ÿà¡»√’æ—π∏åÿ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’§√Ÿ§“∑Õ≈‘°‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥  30 §π

ç —¡¡π“é  ¡“™‘°Õ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å √à«¡ —¡¡π“ª√–®”ªï»÷°…“‡Õ° “√

¢Õß§ÿ≥æàÕ¡À“∏‘°“√„πÀ—«¢âÕ çæ‘∏’°√√¡-¿“«π“°—∫™’«‘µ‡æàß¨“≥„π‡∑‡√‡ ’́¬π

§“√å·¡≈é √–À«à“ß«—π∑’Ë 8-13 æƒ»®‘°“¬π 2010 ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕÿ¥¡  π‘∏‘¿—∑√“¿√≥å

‡ªìπºŸâπ”°“√ —¡¡π“·≈–√à«¡·∫àßªíπ

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ π”‚¥¬§ÿ≥»ÿ¿√¥“ ‡°“– ÿ«√√≥å

ª√–∏“π ·≈–¿√“¥“«‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡ ®‘µµ“¿‘∫“≈ ®—¥ª√–™ÿ¡∑’Ë‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠∏π∫ÿ√’ ‡æ◊ËÕ√—∫∑√“∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„π™à«ß§√÷Ëßªï¢Õß ¡“™‘° „π«—¥µà“ßÊ

·≈–√à«¡æ‘®“√≥“°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥– ‡¢â“ Ÿàªï∑’Ë 85 §.». 2011 æ√âÕ¡‡µ√’¬¡

®—¥ß“π©≈Õß§√∫ 85 ªï¢Õß§≥–¥â«¬

ç»÷°…“¥Ÿß“πé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2010  —µ∫ÿ√ÿ…®”π«πª√–¡“≥ 30 §π

®“° —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‡¢µ 2 »÷°…“¥Ÿß“π∫’Õ’ ’́∑’ËÕ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∑«’™—¬ »√’«√°ÿ≈ ‡®â“Õ“«“  „Àâ°“√µâÕπ√—∫·≈–·∫àßªíπ

§«“¡√Ÿâ¥â“π°≈ÿà¡§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π (BEC)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 34 ©∫—∫∑’Ë 49 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 ∏—π«“§¡ 2010Àπâ“ 20

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

µÕπ∑’Ë 83 ≈”¥—∫‡Àµÿ°“√≥å
¢ÕßÕ‘ √“‡Õ≈ (3)

❈  ¡—¬‡Œ≈‡≈π‘° (™“«°√’°ª°§√Õß)

❒  ªï 333 °.§.». °…—µ√‘¬åÕ‡≈Á°-

´ “ π ‡ ¥ Õ √å ¡ À “ √ “ ™ ∑ √ ß æ‘ ™‘ µ
®—°√«√√¥‘‡ªÕ√å‡ ’́¬ ·≈–‡√‘Ë¡¢¬“¬

Õ”π“®‰ª∑—Ë«‚≈°„π ¡—¬π—Èπ À≈—ß
®“°°“√ ‘Èπæ√–™π¡å¢Õßæ√–Õß§å

„πªï 323 °.§.». ®—°√«√√¥‘¢Õß
Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å·µ°·¬°Õ¬Ÿà„µâª°§√Õß

¢Õß∫√√¥“·¡à∑—æ¢ÕßÕ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å
„π™à«ß‡«≈“π’È æ√–§—¡¿’√å‰¥â∂Ÿ°·ª≈

‡ªìπ¿“…“°√’° (©∫—∫ Septuaginta [LXX] À√◊Õ ç‡®Á¥ ‘∫é)

❒  ªï 167 °.§.». °…—µ√‘¬åÕ—π∑‘‚Õ§—  ‡Õªïø“‡π  ·Ààß√“™«ß»å‡´‡≈«´‘¥
(Seleucid) ∫—ß§—∫„Àâ™“«¬‘«¬Õ¡√—∫¢π∫∏√√¡‡π’¬¡·≈–Õ“√¬∏√√¡°√’° (Hellen-

ism) ·≈–∑√ßÀâ“¡‰¡à„Àâ™“«¬‘«ªØ‘∫—µ‘∏√√¡ª√–‡æ≥’¢Õßµπ ∑”„Àâæ«°¡—§§“∫’
®“°§√Õ∫§√—«Œ“ ‚¡‡π’¬π ‡ªìπºŸâπ”°“√°∫Ø·≈–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® æ√–«‘À“√

‰¥â√—∫°“√™”√–·≈–∂«“¬·¥àæ√–‡®â“Õ’°„πªï 165 °.§.».
❈  ¡—¬™“«‚√¡—πª°§√Õß

❒  ªï 63 °.§.». ªÕ¡‡ª¬å ·¡à∑—æ™“«‚√¡—π‡¢â“¬÷¥§√Õßª“‡≈ ‰µπå °“√
ª°§√Õß¢Õß√“™«ß»åŒ— ‚¡‡π’¬π ‘Èπ ÿ¥≈ß

❒  ªï 37-6 °.§.». ™“«‚√¡—π·µàßµ—Èß°…—µ√‘¬å‡Œ‚√¥¡À“√“™‡ªìπ°…—µ√‘¬å¢Õß
™“«¬‘« æ√–Õß§å∑√ß √â“ßæ√–«‘À“√∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ́ “‡≈Á¡·≈–‚§√ß°“√¬‘Ëß„À≠àÀ≈“¬·Ààß

‡™àπ‡¡◊Õß‡´´“√’¬“Àå ªÑÕ¡‡Œ‚√¥‘‚Õπ ·≈–ªÑÕ¡¡— ´“¥“
❒  ªï 4 °.§.». æ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß ¡¿æ∑’Ë‡¡◊Õß‡∫∏‡≈‡Œ¡

❒ √“«ªï §.». 27-30 æ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß‡∑»πå Õπ„π·§«âπ°“≈‘≈’
❒ √“«ªï §.». 30 æ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß∂Ÿ°µ√÷ß°“ß‡¢π  ‘Èπæ√–™π¡å

❒  §.». 66-73 ™“«¬‘«‡ªìπ°∫ØµàÕ™“«‚√¡—π „πªï §.». 70 ‰∑µ—  ·¡à∑—æ‚√¡—π
¬÷¥°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡·≈–‡º“æ√–«‘À“√®π√“∫ ‡À≈◊Õ‡æ’¬ß°”·æß∑“ßµ–«—πµ°

®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π (The Western Wall or Wailing Wall)
❒  §.». 73 ªÑÕ¡¡— ´“¥“ ∑’Ë¡—Ëπ ÿ¥∑â“¬¢Õß™“«¬‘«∂Ÿ°™“«‚√¡—π¬÷¥‰¥â

❒  §.». 132-5 ∫“√å-§°∫“‡ªìπ°∫Ø À≈—ß®“°∂Ÿ°ª√“∫≈ß·≈â« æ√–®—°√æ√√¥‘
Œ“‡¥√’¬π∑√ß∑”≈“¬°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ·≈– √â“ß Aelia Capitiolina, ‡¡◊Õß¢Õß™π
µà“ß»“ π“¢÷Èπ·∑π

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ §ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ºŸâ·ª≈

À¡“¬‡Àµÿ¿“æ ∂à“¬™àÕßª√–µŸ∑’Ë≈Õ¥‡¢â“‰ª¬—ß ∂“π∑’Ë·Ààß°“√ª√– Ÿµ‘¢ÕßÕß§å

æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ‡ “‚√¡—π‡√’¬ß√“¬

©≈Õß 75 ªï «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π
§.».   1935 - 2010

      ¡ÿ¥∫—π∑÷°ª√–®”«—π¢Õß∫â“π´÷Ëß‡ªìπÀ≈—°∞“π™‘Èπ ”§—≠·≈–¡’§ÿ≥§à“

∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√å ∑”„Àâ‡√“‰¥â§âπæ∫®‘µ„®∑’Ë∑ÿà¡‡∑·≈–Õÿ∑‘»µπ¢Õß∫√√¥“

ª√–™ÿ¡æ√–§—¡¿’√å     ª√–°“»æ√–«“®“·Ààß™’«‘µ∑à“¡°≈“ß«—≤π∏√√¡
 Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß

‡Õ‡™’¬ (FABC) ΩÉ“¬°“√ª√–°“»

æ√–«√ “√ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬“°Õ∫

‡∑§“π—∑ ‡≈¢“∏‘°“√ (™“«Õ‘π‡¥’¬)

√à«¡¡◊Õ°—∫ Àæ—π∏åæ√–§—¡¿’√å

§“∑Õ≈‘° (CBF) ‡¢µ‡Õ‡™’¬-

‚Õ‡™’¬‡π’¬ ®—¥ª√–™ÿ¡‡√◊ËÕß

æ√–§—¡¿’√å √–À«à“ß«—π∑’Ë 4-8

æƒ»®‘°“¬π 2010 ∑’Ë»Ÿπ¬å

§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∏√√¡∑Ÿµ„π¬ÿ§∫ÿ°‡∫‘°

πÈ”À¡÷°∑’Ë∫“ß à«π‡√‘Ë¡

®–‡≈◊Õπ≈“ß‰ªµ“¡°“≈

‡«≈“ ¥Ÿ®–°≈¡°≈◊π°—∫

§«“¡‡°à“·°à¢Õß°√–¥“…

∑’Ë·µàß·µâ¡¥â«¬√àÕß√Õ¬

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ªØ‘≠“≥µπ§“¡‘≈‡≈’¬π
§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ ¡‚¿™

æ√–π“ß¡“√’¬åºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈·≈–æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

∫√“‡¥Õ√åÀ«ŸÕ—πÀà«ß ∫√“‡¥Õ√å«ÿ≤‘™—¬∫√“‡¥Õ√å‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ
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