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จรัสศรี คุณพอลือชัย จันทรโป นายกสมาคมสโมสร
ลกูเสอืรตันโกสินทร คณุพอวิวัฒน แพรสริิ ผกูำกับการ
คาย บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง นายชินวรณ
บญุยเกยีรติ รฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  ผวูา
ราชการจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หัวหนาสวนราชการทุกฝาย อาจารย
ชยัณรงค มนเทยีรวิเชยีรฉาย ประธานฝายประชาสมัพนัธ
แขกผูมี เกียรติ และบรรดาลูกเสือ-เนตรนารี จาก
ประเทศตางๆ อาท ิ เกาหลีใต เวียดนาม ญีป่นุ สงิคโปร
อินโดนีเซีย อินเดยี ฟลิปปนส ไตหวัน และไทย รวม 9
ประเทศ กวา 4,000 คน ที่คายลูกเสือแหงชาติวชิราวุธ
ศรีราชา เม่ือวันจันทรที่ 27 ธนัวาคม ค.ศ. 2010

หลงัจากพระคณุเจาสริพิงษ จรสัศรี นำสวดภาวนา
ขอพรจากพระเปนเจา มีพิธีมอบโลแกผูมีอุปการคุณ
ตอการจดังาน และกลาวเปดงานชมุนมุลกูเสอืคาทอลกิ
โลก  ครั้งที่  1 และตีฆอง-กดปุมเปดงาน  แลว
นายชนิวรณ บญุยเกยีรต ิกลาวรายงาน และวตัถปุระสงค
การชมุนุมคร้ังนี ้ตอทานประธาน จากนัน้ พระคารดนิลั
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มอบของที่ระลึกแกประธาน
ในพธิ ีถายภาพหมรูวมกนั

นายอภิสิทธ์ิ ประธานในพิธีเปดกลาวเปดงาน
ใจความวา  “รสูกึเปนเกยีรตอิยางยิง่ ทีไ่ดมโีอกาสมาเปน
ประธานเปดงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1
ในคร้ังนี้ รูสึกประทับใจในความรักสามัคคี ความเปน
น้ำหน่ึงใจเดียวกัน ที่ทุกทานมุงม่ันจัดกิจกรรมพัฒนา
ลกูเสือ ภายใตคำขวัญ “พลงัศรัทธา นำพาชวีติสแูสงสวาง”
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแบงปนทักษะการใชชีวิตที่ดี
และมั่นคง ยึดหลักพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง ฉลองครบรอบ 99 ปกิจการลูกเสือ
ไทย สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การปลุกจิตสำนึก
ทีด่ใีนการอยรูวมกันอยางสันตสิขุในสงัคมโลก”

“กิจการลูกเสือมีอุดมการณ และวิธีการเปนที่
ประจักษ เปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกวา เปนกิจกรรมท่ี
สามารถหลอหลอมเยาวชน แมจะตางกันดวยเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ใหมคีวามรักความเมตตา
มีความจริงใจตอกัน และอยูรวมกันอยางสันติสุข
โดยปราศจากขอขัดแยง การจัดงานชุมนุมลูกเสือ
คาทอลิกโลก คร้ังท่ี 1 ซึ่งประเทศไทยไดรับเกียรติ
เปนเจาภาพ จงึมีความสำคัญย่ิงและเปนโอกาสอันดีเย่ียม
ทีเ่ยาวชนทีม่อีดุมการณเดยีวกันมาอยรูวมกัน เพือ่ฝกฝน
ทักษะลูกเสือ การทำงานเปนทีมตามระบบหมู ระบบ
กอง และทักษะชีวติ ซึง่ชวยเสริมสรางประสบการณชวีติ
ที่มีคุณคาย่ิง”

จากน้ันประธานในพิธี ลงจากเวทีเพื่อเยี่ยมคาย
พกัแรมของลูกเสือ-เนตรนารี แลวจงึเดินทางกลบั

คณุพอววิฒัน แพรสริ ิ ใหสมัภาษณวา  “งานชุมนมุ
ครัง้นีเ้ปนการเปดโอกาสใหลกูเสอืและเยาวชนของโลก
ไดเขารวมพันธกิจแบงปนขาวดีของพระศาสนจักร
โดยการสรางศรัทธาใหเขมแข็งในหมูคณะท่ีรวม
ความเชื่อในพระเจา และคุณคาคำสอนของพระองค
ดวยกัน”

“เราตองการใหผเูขารวมชมุนมุมคีวามสุขสนกุสนาน
ในกิจกรรมตางๆ และใหงานชุมนุมคร้ังน้ีเปนจุดเร่ิมตน
ของความเช่ือ ความศรัทธา อนัเปนพลงัในการเจริญชีวติ
ที่ดีงาม รูจักรักและรับใช รูจักแกไขความขัดแยง
ดวยสันติวิธี และสามารถอยูรวมกันไดถึงแมจะมี
ความแตกตางทางวัฒนธรรมและความเช่ือ”

“สำหรับภาพรวมของงานชุมนุมลูกเสือคาทอลิก
โลก ครัง้ที ่ 1 นีเ้ราเชญิชวนและตอนรับบรรดาเยาวชน
จากทุกชาติ ทุกศาสนา เขารวมงาน เพื่อเปนสนาม
แหงการฝกพฒันาเยาวชน ดวยสองส่ิงทีเ่ปนเน้ือเดียวกัน
สิ่งหน่ึงก็คือ ดวยหลักการ วิธีการ และอุดมการณของ
ลกูเสอื ซึง่เหมือนกบังานชุมนมุลกูเสอืทกุประการ”

“อันท่ีสองคือเรามีการบูรณาการมิติดานศาสนา
และจิตตารมณของคาทอลิก จากพระวรสาร และของ
ศาสนาตางๆ เพื่อใหผูรับการฝกอบรมนั้นมีเปาหมาย
ทีเ่ดนชดัขึน้ มคีณุคามากย่ิงขึน้เปนตนในดานชีวติจติ ใน
ภาพรวมน้ันทำไดดเีกอืบทกุมติ ิตัง้แตชวีติความเปนอยู
โดยแบงเด็กออกเปนหมู เปนกอง และอยูเปนคายยอย
จากคายยอยเรารวมเปนหมูบาน เพื่อใหมีการปกครอง
ในระดับผูใหญ เยาวชน และปกครองกันเอง ซึ่งการ
ปกครองกันเองนั้นเนนระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย
สรางบรรยากาศของความรัก และกอใหเกิดการพัฒนา
เด็กเปนรายบุคคล บูรณาการใหเด็กนั้นเหมาะสมกับ
การเปนผสูบืสานวัฒนธรรม และความเปนชนชาติของ

แตละประเทศ เปนตนประเทศไทยของเรา และอาศัย
แสงสวางแหงความเช่ือ จากองคพระจิตเจา และการ
คุมครองจากแมพระ  สิ่งนี้จึงเปนแรงบันดาลใจ
ใหเรากลาจัด สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี สภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย และสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่สโมสร
ลูกเสือรตันโกสินทร และโรงเรยีนของเรา”

“บรรยากาศของงานเมื่อเด็กและเยาวชนมาอยู
รวมกันในบรรยากาศของความรักและการรับใช ผาน
ทางกิจกรรมตางๆ การกุลีกุจอในการทำงานตางๆ ใน
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง และเม่ือเสรจ็แลว
ก็ชวยเหลือเพ่ือนๆ ในภาพของการใชชีวิตสวนรวม
อันจะกอใหเกิดมิติที่ดี ซึ่งเด็กจะไดรับและไปพัฒนา
เปนขั้นเปนตอนตอไป”

“สิ่งสำคัญท่ีสุดท่ีเราตองทำคือกราบขอบพระคุณ
พระผู เปนเจา  พระองคชวยเราในทุกสิ่งทุกอยาง
พระองคอยูกับเรา พระองคใหทุกอยางผานไปดวยดี
จริงอยูวาเราพบอุปสรรค แตเราก็สวดขอตอพระองค
กใ็หสิง่น้ันคลายลงไปผานพนไป ฉะนัน้ ทำใหภาพรวม
ออกวาเปนงานชุมนุมลูกเสือที่นำเอามิติดานศาสนา
ทำใหน้ำใจของเราสอดคลองกับน้ำพระทัยของพระ-
ผเูปนเจา โดยขอพระองคเปนแสงสวาง ขอพระองคเปน
ความจรงิทีเ่ราตองยึด และปฏบิตัใิหได ใหถกูตอง และ
ขอพระองคเปนหนทางทีช่วีติของเราจะเดินไปขางหนา
ในหนทางท่ีพระองคทรงตองการและปรารถนาจะให
เกิดข้ึนแกเยาวชนของเรา”

“สำหรบัความประทับใจคอืภาพท่ีเห็นนายชินวรณ
บุญยเกียรติ  และ ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายก-
รัฐมนตรี ใหเกียรติมาเปนประธานพิธี อยูรวมกับเรา
แบบงายๆ เปนกันเอง ใหเด็กไดพบปะ ทักทาย จับมือ
ไปเย่ียมถึงคาย ภาพอยางน้ีไมเคยเห็นมากอน หรือ
นานๆ กวาจะมีสักคร้ังหน่ึง ทานใหเกียรติแกเยาวชน
ในโรงเรียนคาทอลิก และเยาวชนในสโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทรรูสึกประทับใจเปนอยางมาก และนี่เปน
การเสริมพลังอยางหน่ึงใหเยาวชนศรัทธา ในกิจการ
ในงานน้ี และจะเสริมใหการเรียนในช้ันเรียน ใน
โรงเรียนเกิดความกาวหนามากย่ิงข้ึน”

(อานตอหนา 7)

“พลังศรทัธา นำพาชวีติ...” (ตอจากหนา 20)
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คณะคารเมไลทชาย (ตอจากหนา 2)

โดยมีอัคราธิการ อธิการเจาคณะ สมาชิกคณะภราดา
คารเมไลทจากทวีปเอเชีย บรรดาพระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง และสัตบุรุษจำนวนมากมารวมพิธี ที่บาน
คณะภราดาคารเมไลทชาย ซึ่งตั้งอยูบริเวณวัดนักบุญ
เปโตร สามพราน เลขที่ 7 หมู 3 ซอยศาลาสันติสุข
ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม เมื่อวันเสารที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2011

หลังจากบทเทศนมพีธิีเสกพระแทน เสกตศูลี และ
วัดประจำบานภราดาคารเมไลท จากนั้นเปนพิธีมิสซา
และหลังบทภาวนาหลังรับศีลมีพิธีคำนับพระคารดินัล
โดยคุณพอที่ปรึกษาอัคราธิการ และอธิการเจาคณะ

พระคารดินัลกลาวตอนรับบรรดาผูใหญของ
คณะคารเมไลทจากประเทศตางๆ ในนามของพระ-
ศาสนจักรทองถิ่นในประเทศไทย และช่ืนชมยินดีกับ
คณะคารเมไลทชายท่ีวันนี้พระเปนเจาทรงโปรดใหมี
สถานท่ีแหงแรกสำหรบัคณะ ใหเปนบานแหงการอบรม
ความวา “แมทานจะพูดวาจะอยทูีน่ีจ่นกวาจะมีทีแ่หงใหม
จะก่ีปก็ไมทราบ เราแสดงความดีใจและพวกเราทุกคน
กแ็สดงความยินด ี เราเต็มใจ และเราขอตอนรบัทาน”

“เราแสดงความยินดี ที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
นับต้ังแตสมัยพระอัครสังฆราชยอแซฟ  ยวง นิตโย
เร่ือยมาจนถึงปจจุบันน้ี ตางมีความปรารถนาอยางยิ่ง
ที่จะไดมีคณะคารเมไลทชาย และบัดนี้ไดเกิดผลสำเร็จ
แลว เราจึงขอขอบพระคุณพระเปนเจา และขอบคุณ
คณะใหญที่กรุงโรมที่ไดสงความปรารถนาดีที่อยาก
จะมารวมงานกับพระศาสนจักรทองถิ่นดังคำกลาวของ
ผแูทนท่ี ไดบอกชัดเจนวา คณะของทานจะใหความรวมมือ
เพื่อความตองการของพระศาสนจักรทองถิ่นอยาง
เต็มท่ี”

“นอกจากนั้นทานไดขอบคุณเจาของบานคือ
คณุลุงสาคร และคณุปาสมจติร  กจิรักษา และครอบครวั
ทีไ่ดมอบบานใหคณะคารเมไลทใชทีแ่หงน้ีเปนท่ีอบรม

กับบรรยากาศแบบคริสตชนไทย ในโอกาสคริสตมาส
และปใหม

กจิกรรมคริสตมาสและปใหมปนี ้บรรดานักศกึษา
คาทอลกิไทยในโรมเริม่อนุเครือ่ง ในวันท่ี 18 ธนัวาคม
2010  ดวยการนัดกันไปสงความสุขใหกับแมรมีเรียม
กจิเจรญิ ผใูหญคนไทยท่ีเรารจูกักนัด ีพวกเรานัดพบกนั
ทีบ่านใหญคณะเซนตปอล เดอ ชารตร ทีอ่อกนอกเมือง
นิดหนอย เราแบงปนความสุขดวยบทเพลง คริสตมาส
และเจาบานก็ตอนรับเราดวยอาหารแบบไทยๆ คุณพอ
วินัย เปลี่ยนบำรุง  เปนผูบรรเลงบทเพลง คริสตมาส
และพวกเราก็รองเพลงสงความสุขใหกับมาแมร และ
สมาชิกมาเซอรคนไทย ที่เปนตัวแทนสมาชิกในบาน
ดวยความไพเราะ แตละคนไดแนะนำตัว ซึ่งตอนนี้
คุณพอดอมินิก กิตสดา คำศรี (พอจิมมี่)  และนอง
นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อีก 2 คน
(นองมิวและนองทราย) กไ็ดมารวมกับเราดวย

ขอคิดท่ีมาแมรใหเราคือ “ดาวท่ีปราชญทั้งสาม
ไดติดตามและไดนำไปพบพระเยซูเจา ดาวนั้น คือวิชา
ตางๆ ที่พวกเรากำลังติดตาม ศึกษา หาความรู และ
สิ่งเหลาน้ัน ตองนำพวกเราไปหาพระเยซู ในทองถ่ิน
ที่เม่ือเราจบ เราก็จะกลับไปอยูอีกคร้ัง”… กินใจและ

อันที่จริงตัวผูพูดก็เปนคนวัดนักบุญเปโตร เคยเรียนที่
โรงเรียนนีเ้ม่ือสมยักอนโนน เคยรจูกับานน้ี แตไมเคยมา
ที่บานน้ีเลย เพราะเหตุวามันมีคลองขวางอยู จึงขามมา
ไมได อยางไรก็ดตีองขอบคณุบานน้ีทีม่นี้ำใจ ปรบัปรุง
บานน้ีอยางดี จึงวอนขอพระเปนเจาไดตอบแทน
ความใจดี และหากวาทัง้สองทานนี ้(ตา ยาย) ไมมอีะไร
ทำ นอกจากสวดภาวนาแลว จะสมัครเขาคณะน้ีเขาก็คง
รับ แตเขาบอกวาชายอยางเดียวนะ”

“ในโอกาสทีเ่รามารวมยนิด ีรวมภาวนา รวมขอพร
จากพระเจาในวันน้ีขอพระเปนเจาไดทรงโปรดอำนวย
พระพร สถติอยกูบัสมาชิกของคณะนีต้ลอดไป และวอน
ขอพระเปนเจาทรงโปรดคุมครองกิจการทั้งหลายของ
คณะใหเจรญิกาวหนาเพือ่พระราชยัของพระองคในประเทศ
ของเรา รวมท้ังขอสงความต้ังใจดี และคำภาวนาเพ่ือให
สมาชิกของทานจากประเทศตางๆ ที่มารวมประชุมกัน
ในประเทศของเราไดเดินทางกลับอารามของทานอยาง
ปลอดภยั และถาหากสมาชิกของทานท่ีเปนชาวตางชาติ

จะมาเยือนประเทศของเราอีกเราก็ยินดีตอนรับ และ
ขอบอกกับสมาชิกของคณะน้ี และท่ัวโลกวาเรา
ตองการคำภาวนาของพวกทาน เราตองการการพลกีรรม
ของทาน และตองการความรอนรน และแบบฉบับของ
ทานในการรักและรับใชพระเปนเจา และรับใชพระ-
ศาสนจักร”

อนึง่ การอบรมสมาชิกคารเมไลทในปจจุบนั ตองใช
เวลาอยางมากในการเตรียมตนเองเพื่อรับผิดชอบตางๆ
ในการเปนศาสนบริกรของพระคริสตเจา โดยพยายาม
ทีจะเปนส่ือกลางถึงความเปนจริงของความเช่ือไปสู
ประชากรของพระเจา ชวงเวลาในการศกึษาเลาเรยีน จะชวย
ใหสมาชิกสามารถใหคำแนะนำและสอนสัตบุรุษ
ตามท่ีสมาชิกถกูสงไปรับใช

บานอบรมแหงน้ี มีคณุพอโทมสั ลนิ เปนอธิการบาน
สมาชิกประกอบดวย คณุพอปรชีา ยัง่ยนื คณุพออนพุงษ
ศรีสขุ  และบราเดอรสมกฤต ศภุตมิสัโร ประจำ

เปนกำลังใจใหพวกเรามากครับ
หลงัจากน้ัน พวกเรากย็กพลไปหอไอรชิ เพือ่เตรียม

พืน้ทีจ่ดังานครสิตมาสกนั วนัอาทติยที ่19 ธนัวาคม 2010
พวกเราไปเตรียมพรอมกอนแตเชา เพื่อเตรียมตอนรับ
พี่นองชาวไทย ซ่ึงไมใชเพียงแตคนไทย หลายคนก็พา
สามี ภรรยา ลูก หรือเพื่อนบานชาวอิตาเลียนมาดวย
คุณพอลีวีโอ มัจจี รองเจาคณะปเม มาชวยบริการ
ศีลอภัยบาป ปนี้ เราชวน คุณพอวิไลพร พลอาสา
พระสงฆหนึ่งเดียว จากประเทศลาว ซึ่งพักอยูที่หอพัก
ซานเปาโล มารวมงานกับพวกเราดวย

เราไดรับเกียรติจาก มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต
เปนประธานในมิสซาคริสตสมภพ ซึ่งเราจัดกันกอน
กบัความหมายของ “ของขวญั” ในบทเทศนทีเ่ขาใจงาย
เพราะมีพี่นองท่ีไมใชคาทอลิกหลายทาน มารวมงาน
กับเราดวย ซึ่งในโอกาสน้ีไดสงความสุขและขอบคุณ
คณุพออัลเบริต รองอธิการหอพกัไอรชิ ซึง่เปดหอใหเรา
ใชสถานทีด่วยใจกวาง

บรรยากาศขางนอกหนาวเย็น แตภายในมบีรรยากาศ
แบบกันเองและอบอุน กิจกรรมแลกของขวัญ รับ
ประทานอาหารรวมกันซึ่งแตละคน ก็ไดจัดเตรียม
อาหารมารวมแบงปนกัน และเกมส ดำเนินไปดวย

ความสนุกสนาน เปนบรรยากาศแบบพี่ๆ นองๆ และ
กระชับ ซึ่งปนี้รวมกันไดประมาณ 80-90 คน แตเปน
ปแรก ที่เราไดรับเกียรติจากทางสถานทูตไทย คือ
ฯพณฯ สมศักด์ิ สุริยวงศ เอกอัครราชทูตไทย ประจำ
ประเทศอิตาลี พรอมทานอัครทูตนายพีรศักย
จันทวรินทร และทานทูตทหารเรือ น.อ.วศินสรรพ
จนัทวรนิทร มารวมงาน รวมสนกุกบัเรา ทานเอกอคัร-
ราชทูตไดปราศรัยทักทายกับทุกคนดวยความเปน
กันเอง ซึ่งพวกทานก็ไดอยูรวมจนถึงกิจกรรมสงทาย
ที่สนุกสนานตามประสาคนไทย คือ รองเพลง และ
รำวง จนไดเวลาพอสมควร ก็แยกยายกัน โดยพวกเรา
นักศึกษา ไดอยูทำความสะอาดจนเรียบรอย และ
รับประทานอาหารเย็นกันที่บานครอบครัวพี่สมศักดิ์
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ สำหรับทุกทานท่ีมีสวนรวม
ในการจัดงาน

ขอบคุณพระเปนเจา สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่แมจะ
ไมใชกจิกรรมใหญโต แตกเ็ปนเครือ่งมือท่ีเรารวมมอืกัน
แสดงความรักแหงการแบงปนแบบองคพระเยซูเจา ที่
สอนใหเรารจูกัให สขุสันตวนัคริสตมาส และมีพระพร
แหงสนัตสิขุ ในปใหมนีก้นัทกุทานนะครับ

รายงานโดย มสิชัน่

(ตอจากหนา 2)ครสิตมาสและปใหม

คณุสาคร-คณุสมจิตร กจิรักษา
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ตอนที ่2

บญุเกดิ นรินัดร (Bunkerd Forever)

ตอนนี้เราก็พอจะเขาใจคำไทยโบราณท่ีกลาวไว
ตั้งแตตนไดอยางชัดเจนแลว ที่วา “เมื่อกระเบื้องจะ
เฟองฟลูอย น้ำเตานอยจะถอยจม” อนัวากระเบ้ืองยอม
เปนของท่ีมีน้ำหนัก จึงมักตองจมลงไปในน้ำเสมอ แต
น้ำเตาเปนของท่ีกลวงและเบา มีฝาปดไวอีกตางหาก
และขังแตลม หรอือากาศอยขูางใน เวลาตกน้ำมันจงึลอย
อยทูีผ่ิวน้ำ ลอยไปตามกระแสน้ำท่ีจะพดัพามันไปไหน
ตอไหน  เปรียบไดกับคนดีและอดทนอยางคุณพอ
นิโคลาสของเรา สิ่งท่ีทานกมหนากมตาทำอยางทรหด
อดทนน้ันคือส่ิงท่ีมีคา มีราคา และยอมเปรียบไดวามี
น้ำหนักเหมือนกระเบื้องในตอนนั้นยอมจมอยูทาย
ตารางของสังคมรวมสมัย ชีวิตของทานหนักไปดวย
สิง่ดีๆ  ทีต่ัง้ใจทำใหคนอืน่ หนกัเสยีจนวาตองจมอยกูนบึง้
ของตารางของสังคม อาจเพราะสังคมที่ขึ้นช่ือวา
มีความเปนมนุษยปุถุชนที่ผูกติดกับความบกพรองเปน
ตวัปจจยั โดยนยันี ้คณุพอนโิคลาสเลยจมอยใูตน้ำตลอด
ดวยเหตุเพราะชีวิตของทานหนักไปดวยคุณธรรม
สารพัด...รวมทัง้ความอดทน ทีเ่หมอืนสมอเรอืถวงหนัก
ที่สุด ในขณะน้ันเองที่มีน้ำเตาลอยกันอยูบนหัวตาราง
ของสังคมรวมสมัยของทานมากมาย ดเูดนเห็นชัด...แต
กลวงอยูขางในหรือเปลา?! พอวาคงไมกลวงท้ังหมด
ทุกน้ำเตา แตยุคสมัยก็มักหลงลืมเร่ืองสำคัญๆ หรือ

คนสำคัญๆ เสมอ หรือไมก็อาจพูดไดอีกวา หาก
คนสำคัญไมถูกหลงลืมจากผูคนรวมสมัยแลวไซร เขา
จะเปนคนสำคัญในภายหลังไดอยางไร พระเยซูตรัสวา
“ศิลาที่ชางกอสรางไดโยนทิ้งไป กลับกลายเปนศิลา
หัวมุม” พอคิดถึงชวงเวลาท่ีศิลาหัวมุมถูกชางกอสราง
โยนทิ้งไปนั้น ศิลาน้ันตองมีความอดทนในตัวเอง
มากเพียงไร? ใครเลาจะรไูด? ถามไิดเคยล้ิมรสชาติดวย
ตัวเองถึงชีวิตในชวงเวลาเหลานั้น...อันยาวนาน ใคร
จะยอมเปน...เพราะส่ิงน้ี ไมไดมาทางลัด แตอยางใด!!

สิ่งที่ทำใหคนเราอดทนผานวันเวลาอันยาวนานได
นัน้ พอคดิวามใิชอะไรอ่ืนนอกจาก ความเช่ือ เราเช่ือวา
พระเปนเจารูทุกอยางท่ีเราอดทน เราเช่ือวาชีวิตมิได
สิ้นสุดอยูแคเพียงในโลกใบน้ีเทาน้ัน แตยังมีชีวิตหนา
เราเชื่อวาพระเปนเจาทรงความยุติธรรม เราเชื่อวาใคร
ทำอะไรก็จะไดสิ่งท่ีตนทำ เราเชื่อถึงพระวาจาที่พระ-
เปนเจาตรัสทุกคำ พีน่องวาคุณพอนโิคลาสมคีวามเช่ือถงึ
พระเปนเจาและกิจการของพระองคตอมนุษยหรือไม?
คณุพอนโิคลาสมีความเช่ือจนวา ทานมไิดรอพระเปนเจา
ดวยความอดทนเพียงปหรือสองปเทาน้ัน แตทานเช่ือ
จนสามารถรอพระเปนเจาไปจนวันตายดวยซ้ำไป
นะครับ!

พอพูดเชนน้ี พี่นองคงเขาใจชีวิตคุณพอนิโคลาส
เพิม่ขึน้ในอีกแงหนึง่ทีน่าสนใจย่ิง เราอาจจำไวงายๆ วา

“เม่ือกระเบือ้งจะเฟองฟูลอย น้ำเตานอยจะถอยจม”
“คนสุดทายจะกลบัเปนคนแรก และคนแรกจะกลับ

เปนคนสุดทาย”
“ศิลาที่ชางกอสรางไดโยนทิ้งไป ไดกลับมาเปน

ศิลาหัวมุม” และ “ความอดทนชางเปนหัวใจสำคัญแก
การมีชวีติเปนทีส่ดุ”

แมคุณพอนิโคลาสจะเปรียบเปนกระเบ้ืองท่ีจมอยู
ทายตารางกต็าม สิง่ทีน่าอศัจรรยกวานัน้อกีกค็อื เมือ่ถงึ
เวลาท่ีพระจัดใหแลว กระเบ้ืองช้ินน้ีก็ลอยขึ้นมาอยู
แถวหนาของตาราง แตกย็งัมไิดเปลีย่นรปูเปนน้ำเตาแต
อยางใด กลับยังคงเปนกระเบื้องท่ีมีน้ำหนักอยูเชนเดิม
แตทวาลอยได จะมีอัศจรรยไหนจะมาอัศจรรยเทานี้
อีกเลา?! ผรูับใชของพระเปนเจายังคงสวยงามในฐานะ
ผรูบัใชตอไปอยางไมเสือ่มคลายสลายทรงไปตามเกยีรติ
ที่ไดรับ ไมเหอเหิม และยังคงเงียบเหมือนเม่ือครั้งแรก
เริ่มแตเดิมมา สงบน่ิงใหพระผูเปนเจาเปนผูประกาศ
แตผูเดียว

พี่นองอยาลืมวอนขอพระเปนเจาผานทางทาน

บญุราศ ีอศัจรรยทีเ่กดิขึน้จากการวอนขอทานแลวไดรบั
มหีลกัฐานท่ีเราเก็บไวทกุขัน้ตอนจะปรบัเปล่ียนกระเบือ้ง
นอยช้ินน้ีอีกครั้งในอนาคต จากบุญราศีไปสูการเปน
นกับุญได

พอยังมีตัวอยางทางความคิดเพ่ืออธิบายเรื่อง
ทั้งหมดอีกคร้ังดังน้ี เวลาน้ีพระศาสนจักรในเมืองไทย
ของเรากำลังอยูในชวงการผลัดเปลี่ยนพระสังฆราช
ในสงัฆมณฑลตางๆ มพีระสงัฆราชทีล่าปลดเกษยีณอยู
หลายองค บางสังฆมณฑลท่ีเคยขาดพระสังฆราชอยเูปน
ชวงเวลานาน กไ็ดพระสังฆราชใหมไปเรียบรอยแลว ทำ
ใหมพีระสังฆราชองคใหมขึน้มาทำหนาทีน่ายชุมพาบาล
พีน่องทราบหรอืไมครบัวา ในแตละคร้ังทีก่ำลงัแสวงหา
พระสังฆราชองคใหมอยูนั้น ก็จะมีการเสนอชื่อผูที่
สมควรไดรับแตงตั้งเปนพระสังฆราช ซึ่งบางคร้ัง
กไ็ดแกพระสงฆทีด่ำรงตำแหนงเปนอปุสังฆราชอยแูลว
รวมกบัพระสงฆอืน่อกี 1 หรือ 2 องค ผรูบัการเสนอช่ือ
นี้เรียกเปน ภาษาตางประเทศวา แคนดีเดต (candidate)
ทีน่าอัศจรรยกค็อื ในประวตัศิาสตรทีผ่านมา เม่ือมีการ
ประกาศชื่อพระสังฆราชองคใหมอยางเปนทางการ
ปรากฏวาผูที่ไดรับเลือกกลับมิใชคนที่เปนแคนดีเดต
คนไหนเลย กลับไปตกแกพระสงฆองคใดองคหนึ่งท่ี
ไมมใีครคาดคิด แลวเขากย็อมรบัน้ำพระทยัพระเปนเจา
อยางเงียบสงบ และทำใหบรรยากาศคาดเดาท้ังหลาย
แหลกอนหนานัน้พลนัสงบลงทันที

เรื่องแบบนี้มิใชมีในการเลือกพระสังฆราชเทานั้น
แมแตการเลือกพระสันตะปาปาองคใหมก็เกิดขึ้น
ทำนองเดียวกันบอยๆ เชนในสมัยเลือกไดสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที่ 23 และสมัยเลือกสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนตน พระคารดนิลั
รอนคัลลี่ ซึ่งเปนนามสกุลเดิมของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ที ่23 เปนพระคารดนิัลท่ีมาจากครอบครวั
ชาวนาท่ีพอแมของทานมีลูกมากมาย ทั้งน้ีก็ถือตาม
คำสอนของพระศาสนา ทุกคนทำงานหนักในทุงนา
ตกเยน็ลง คณุแมทำอาหารใหลกูๆ ทาน นัง่กนัเตม็โตะ
แมมิไดรังเกียจชีวิตครอบครัวที่มีลูกมากแตอยางใด
เธอตักอาหารใหลูกๆ มองดูพวกเขากินกันอยาง
เอร็ดอรอย แลวเธอก็พูดข้ึนย้ิมๆ วา “ถาในจำนวนลูก
ของแมนี้ จะมีสกัคนไปบวชเปนพระสงฆได แมคงดีใจ
มากทีเดียว” แลวทันใดลกูตัวเลก็คนหน่ึงก็ยกมือข้ึนพูด
วา “ผมจะเปนคนน้ันเองครับแม” เด็กคนน้ันตอมาก็คอื
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ไมมใีครเกง็ทานเลย
ในตอนเลือกพระสันตะปาปา และเม่ือเลือกไดแลว
ทุกคนก็ชอบพูดกันวาทานแกเกินไป จะเปนพระ-
สนัตะปาปา ไดสกักีป่กนั และวาพระองคไมมวีีแ่ววของ
นกัวิชาการแตอยางใด จะปกครองพระศาสนจักรท่ีเต็ม
ไปดวยผูรูไดอยางไร แตแลวกระเบ้ืองก็ทำหนาท่ีตาม
ตำนานอีกคร้ังจนได คอื พระองคอยใูนตำแหนงยาวนาน
ชนิดท่ีติดอันดับทีเดียว ไมตายเร็วอยางที่มนุษยพูดเอา
ไว ยิ่งกวาน้ันพระองคกลับกลายเปนผูเรียกประชุม
สภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2  อันเปนงานของ
นักวิชาการที่เขมขน และสงผลใหพระศาสนจักรได
กาวไปอีกครั้งอยางเต็มไปดวยแนวความคิดท่ีทันสมัย
ทีส่ดุมาจนทกุวนัน้ี

(ตอจากฉบับที่แลว)

(อานตอฉบับหนา)
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จงสอง
แสงสวาง

บทอธิษฐานภาวนา

เปนสิง่ทีเ่หลอืเชือ่ทีจ่ะคิดวา สถานีอวกาศนานาชาตินบัเปนดาวเทยีมท่ีใหญ
ทีส่ดุทีส่ญัจรอยบูนเวหา และบางคร้ังอาจมองเห็นไดโดยไมตองใชกลอง ระยะ
หางจากโลกขึน้ไปน้ันประมาณ 200 ไมล ความกวางของสถานีอวกาศน้ีวดัได
100 เมตร เราจะเห็นไดในตอนกลางคืน เม่ือแสงจากดวงอาทิตยสะทอนมายัง
โลก สถานีอวกาศน้ีอาจจะเลก็และอยหูางไกลก็จริง แตแสงอาทิตยจะไมยอมให
มนัถูกปกปดไว

การเผยแสดงของพระเยซูเจา และขาวดีของพระอาณาจักรของพระเจา ซึง่
อยูทามกลางเราน้ัน ก็มิอาจซอนไวได ที่ซอนไมไดก็เพราะความจริงจะเปน
ฝายชนะเสมอ เราไมอาจทำลายความจริงได เหมือนแสงสวางซึ่งความมืดมน
ไมสามารถเอาชนะได พระเยซูเจาองคแสงสวางที่สองโลก อาศัยการเสด็จมา
ในโลกขององคพระวจนาตถ ความจริงซ่ึงกอนหนาน้ีถูกปดบังไว ก็ไดรับการ
เผยแสดงใหเปนทีล่วงร ูแสงสวางคอืองคพระเยซเูจาไดฉายแสงอยางรงุโรจน

เราทุกคนสะทอนแสงสวางของพระเจา เหตุวาเราไดถูกสรางมาตาม
ฉายาลักษณของพระเจา ในเม่ือเราถูกฝงไวกับพระคริสตเจาอาศัยศีลลางบาป
และไดพระพรอาศัยชีวิตพระเจาซึ่งประทับอยูในตัวเรา เรามิไดสะทอน
แสงสวางนี้ แตแสงสวางออกมาจากเรา การแพรธรรมซึ่งพระเยซูเจาทรง
มอบหมายใหแกเรา มิไดขึ้นอยูกับการท่ีเราไววางใจในพระองค แตขึ้นอยูกับ
ความเช่ือมัน่ในแสงสวางในตัวเรา พระองคทรงประกอบพนัธกจิของพระองค
โดยผานทางเรา เราสามารถที่จะเปนความสวางและความหวัง เราเชื่อมั่นใน
เร่ืองน้ีเพียงใด

ขาแตพระเจา พระองคคอืองคความสวาง
และทรงเปนแหลงท่ีมาแหงความสวางท้ังส้ิน

โปรดประทานความกลาหาญที่จะเห็น
พระชนมชีพของพระองคในตัวลูก และโปรด
ใหลกูไดสำนึกอยเูสมอวาลกูไดรบัเรยีกใหเปน
แสงสวางของพระองคใหแกโลก อาแมน

“ทานคงวางตะเกียงไวบนที่ตั้งตะเกียง” (มาระโก 4:21)

จงสอง
แสงสวาง

ควนัหลงวนัเดก็
วนัเด็กแหงชาตผิานไปพรอมความสนุกสนานหลากหลาย

รูปแบบ
แตละหนวยงานหยิบย่ืนส่ิงท่ีเห็นวาดีเห็นวาเหมาะกับ

วยักบัวนั
เพ่ือใหเด็กไดทั้งความเพลิดเพลินท้ังประโยชนทั้ง

ความรูรอบตัว
พรอมตอกย้ำใหเห็นความสำคัญและคุณคาแหงวัยตน
กระน้ันก็ดคีนวางแผนคนจัดงานลวนเปนผใูหญ
กจิกรรมตางๆ จงึมาจากมุมมองผใูหญสำหรบัเด็กเพือ่เดก็
คิดเองวาเด็กนาจะชอบอะไรนาจะสนใจเร่ืองใดนาจะรับรูอะไรบาง
มากกวาจะเปนกจิกรรมจากมุมมองเด็กเพือ่เดก็
ที่รูดีวาวัยเด็กอยากไดอะไรอยากทำอะไรอยากรูเห็นอะไร
กิจกรรมวันเด็กจึงผานไปอีกวันหน่ึงจะเหลือก็แตความทรงจำ
วันเด็กเลยเปนวันผูใหญสรางผลงานใหเด็ก
เหมือนกิจกรรมอืน่ๆ ทีท่ำเพ่ือเด็กแตยดึมุมมองผใูหญเปนหลัก
ไมวาจะเปนการเลีย้งดูการอบรมส่ังสอน
ผใูหญคดิใหเตรียมใหจดัหาใหตามท่ีผใูหญเหน็วาดี
พรอมใหความม่ันใจวาเด็กจะไดรบัประโยชนเต็มๆ
เด็กจึงไมตองคิดไมตองออกความคิดเห็น
แคทำตาม “หนาทีใ่ครหนาทีเ่ขา” ทกุอยางกจ็ะลงตัวทัง้สองฝาย
ฝายผใูหญมหีนาท่ีเลีย้งดูอบรมส่ังสอน
ฝายเด็กมีหนาที่นบนอบเชื่อฟงทำตาม
ไมวาจะการเลือกสถานศึกษาสาขาวิชาสายอาชีพ
ผใูหญวางแผนวิง่เตนหาโรงเรียนกำหนดมหาวทิยาลยัใหเสรจ็สรรพ
เด็กไมตองคิดไมตองเลือกไมตองออกความเห็น
แคตัง้หนาต้ังตาเรียนทำคะแนนตัดเกรดใหสงูอนาคตก็มัน่คงสุกใสแลว
ตวัแปรก็เหมือนเดิมหนาท่ีพอแมจัดใหลกูมีหนาท่ีทำตาม
ไมสนใจวาลูกชอบลกูมีความสขุสนุกกับการเรียนหรอืไม
นอกนั้นก็เรื่องอาหารการกินเสื้อผาของเลนเครื่องใชไมสอย...
พอแมผูใหญถือวารูดีกวาเด็กเพราะเคยเปนเด็กมากอน
จงึมัน่ใจวาสิง่ทีค่ดิใหทำใหเดก็เปนสิง่ดทีีส่ดุรบัประกนัผลสำเรจ็
หาคิดไมวาแมพอแมผูใหญเคยเปนเด็กมากอน
แตตอนทีค่ดิตอนทีต่ดัสนิวางแผนใหเดก็นัน้ไมเปนเดก็อกีตอไปแลว
จงึไมคำนึงจะมองจะคิดจะตัดสิน “จาก” มมุมองเด็ก “ใน” มมุมองเด็ก
เด็กเลยพลอยตองเปนตองคดิตองทำแบบผใูหญตัง้แตยงัอยใูนวยัเดก็
ทำใหไมตางกับคนมีสองบุคลกิสองวัยทีข่ดัแยงอยใูนตัวตนคนเดียว
จะทำตัวเปนเด็กเต็มที่ก็ไมไดจะทำตัวเปนผูใหญกใ็หขัด
เด็กสวนมากไดแตจำยอมคลอยตามทำทุกอยางที่พอแมผูใหญบอก
แมจะรูสึกขัดแยงแตก็ไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือบอกความตองการ
ไดแตแอบคิดแอบหวังวาโตแลวจะไดเปนตัวของตัวเสียที
เด็กจำนวนไมนอยรบัรใูนความขัดแยงและเลอืกฟงหัวใจบอก
กลาแสดงความคิดเห็นบอกความตองการยืนยันความชอบความถนัด
แมจะถกูมองวาไมออนนอมเชือ่ฟงไมรกัดไีมกตญัู
แตกก็ลายนืยนัความเปนเด็กทีก่ำลงัพฒันาสคูวามเปนผใูหญ
ใชเหตุผลใชการช้ีแจงใชการขอรองใหผูใหญเขาใจใหโอกาสใหเวลา
เพราะถงึอยางไรกเ็ปนชีวติท่ีเด็กตองดำเนนิตองรับผิดชอบในทีส่ดุ

คำขวัญท่ีนายกรัฐมนตรีใหโอกาสวันเด็กนาเขาประเด็นไดดี
จะวาไปแลวนายกไมใหคำขวัญแกเด็กแตถือเปนคำขวัญผูใหญดวย
เดก็จะรอบคอบไดอยางไรหากผใูหญใกลตวัไมเคยเปนใหเหน็
มีอะไรก็คิดเดี๋ยวนั้นตัดสินเดี๋ยวนั้นทำเด๋ียวนั้น
พอผิดพลาดขึ้นมาก็เท่ียวโยนความผิดใหทุกอยางใหทุกคนยกเวนตัวเอง
เด็กจะรูจักคิดไดอยางไรถาคนรอบขางเอาแตยึดขอมูลจากขาวเปนหลัก
คนเขียนขาวชงมาอยางไรก็คลอยตามคิดตามพูดตามใสอารมณเสรจ็สรรพ
เด็กจะมีจิตสาธารณะไดอยางไรหากผูใหญคิดทำไมเคยพนตัว
เอาแตประโยชนแหงตนเปนหลกัคนอืน่ธุระไมใชตัวใครตัวมัน
แลวก็ลงเอยเหมือนกันทุกเรื่องจนเด็กตองสับสน
เปนเดก็ตองทำตองปฏบิตัติองยดึถอื...ผใูหญโตแลวไมตอง

บ.สันติสุข
www.salit.org
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อ.ชยัณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย กลาววา “เม่ือพูดถึง
“ลกูเสือ” กบั “ลกูเสือคาทอลกิ” นัน้เหมือนกันทุกอยาง
เพราะวาอุดมการณของลูกเสือเหมือนกันท่ัวโลก แต
อยางไรก็ตามเวลาท่ีเราพูดถึงลูกเสือคาทอลิก เรากำลัง
พดูถงึลกูเสือทัง้ทีเ่ปนคาทอลิกและไมใชคาทอลกิ แตวา
สวนใหญจะอยูในโรงเรียนคาทอลิก อยูในชุมชน
คาทอลกิ และดงันัน้จงึมีความรแูละเขาใจวาเรามคีณุคา
ของพระวรสารแทรกเขามา ซึ่งก็คืออุดมการณของ
ลูกเสือนั่นเอง แตวาลึกในมิติของทางดานความรัก
ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ความท่ีเราคิดถึงสวนอื่น
ของสงัคม”

“สำหรับหัวขอของการชุมนุม ผมวาตรงนี้เปน
หัวขอของการชุมนุม ซึ่งไมใชเพียงแตวามาชุมนุมกัน
คำวา “พลงัศรทัธา” ตรงน้ีหมายถงึ พลงัศรทัธา ทางดาน
ของศาสนา เพราะหลายคนท่ีไมใชคาทอลิก แตเขา
ก็ตองคิดวาคุณความดีในมิติของศาสนานั้นมีอยู จึง
จำเปนจะตองนำเอาคุณความดีเหลานี้เปรียบเหมือน
แสงสวางสองโลก  ดังท่ีพระเยซูเจาไดตรัสไวใน
พระวรสาร นั่นก็คือขอใหคุณความดีเหลาน้ีเปนส่ิง
ที่ดีสำหรับตัวเขาเอง เปนส่ิงท่ีดีสำหรับชุมชน หรือ
สำหรับคนรอบขาง ไมวาจะเปนเพ่ือน หรือสังคมท่ีเขา
อยูและแกตัวเขาเอง และนี่ก็คือแสงสวางที่เขาจะนำสู
ชมุชนและสังคมเหลานัน้”

“สิ่งท่ีคาดหวังน้ัน ผมคิดวาประเทศไทยจะเปนท่ี
รจูกักันมากขึน้ เพราะเราเปนเจาภาพ แตเหนอืสิง่อืน่ใด
ผมเขาใจวาจะทำใหเกิดการต่ืนตัวข้ึนในกิจการลูกเสือ
ในโรงเรียนคาทอลิกของเรา รูปแบบที่เราไดจัดที่นี่
รูปแบบเวลาที่เราอยูในคาย เพราะวาถึงแมลูกเสือท่ีอยู
ในโรงเรียนจะมารวมในงานนี้ จะมีบรรดาคุณครู ซึ่ง
เปนผูบังคับบัญชา หรือเปนผูกำกับ ก็มาดูแลดวย
ในเวลาเดียวกนัก็ไดเรียนรทูุกส่ิงทุกอยางท่ีเปนรูปแบบ
ของการจัดงานแบบสากล แบบระดับโลก เพราะวาเรา
จัดคร้ังน้ีไดรับการอนุมัติ และสนับสนุนจากองคกร
ลูกเสือคาทอลิกโลก”

ด.ญ.สิริวดี ศรีโอสถ โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
จ.ปตตานี  “หนูรูสึกดีใจท่ีไดมาเขาคาย ไดมาฝกชีวิต
ในคาย ไดชวยเหลือตัวเอง เพราะตอนที่อยูที่บานก็ให
พอแมทำใหเราหมดเลย หนูจะนำประสบการณที่ได
จากคายนี้กลับไปใชที่บาน โดยการชวยพอแมทำงาน
บาน ทำในสวนของตัวเองใหไดจะไมตองใหพอแม
ทำใหหนูอีกแลว”

นางสาวผกามาส ประทุมจันทร จาก
โรงเรียนพระหฤทัย  จ.เชียงใหม “รู สึ ก
ประทับใจ ภูมิใจที่ไดมารวมเขาคายในการ
ชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกที่นี่ และจะนำ
ประสบการณที่ไดไปทำใหเกิดประโยชน
สงูสุด”

อน่ึง งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก
ครัง้ที ่1 นี ้เปนงานขององคกรลกูเสือคาทอลกิ
สากล (International Catholic Conference of
Scouting – ICCS) ซึ่งมีสำนักงานใหญอยูที่
กรงุโรม งานนีจ้งึมีชือ่เรียกเปนภาษาองักฤษวา 1st  ICCS
Jamboree  การชุมนุมคร้ังนี้มีขึ้นระหวางวันที่ 26

⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫⌫

“พลังศรทัธา นำพาชวีติ...” (ตอจากหนา 3)

ธันวาคม 2010  - 2 มกราคม 2011 ที่คายลูกเสือ
แหงชาติวชริาวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

1. อนิเดีย - กวั - นกับญุฟรังซสิเซเวยีร
(มกราคม 2554)

2. แผนดินศักด์ิสทิธ์ิ
(กุมภาพันธ 2554)

3. ญีป่นุใต - นางาซากิ - นกับุญฟรังซิสเซเวียร
(มีนาคม 2554)

หนา 9

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุทีป่ระเทศสหภาพพมา
โอกาสฉลองแมพระเมอืงลรูด (พมา)

วนัที ่11- 17 กมุภาพนัธ 2011
สงัฆมณฑลยางกงุ -มณัฑเลย

ฉลองแมพระเมืองลรูด-ชเวดากอง-อนิแขวน
(มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนันา หย่ิว
ผิวเกลี้ยง
เกิดใหมในพระเจา
7 มกราคม 2000
ครบรอบ 11 ป

เปโตร หลอย
แซวอง

เกิดใหมในพระเจา
22 มถินุายน 1972
ครบรอบ 38 ป

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

ครบรอบ 1 ป

“จงถอมตนอยูเสมอ
จงมีความออนโยนพากเพียร
อดทนตอกันดวยความรัก”

(อฟ 4:2)

 


 ⌫   
 ⌫

⌫⌫
   

จำหนายอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิดท้ังปลีก
และสงทัว่ประเทศไทย
สนใจส่ังซ้ือ หรอืเปนผแูทนจำหนาย
ติดตอที่คุณนูญ
โทร. 08-7983-5933,

08-2241-0228
E-mail : noonnyomi@hotmail.com
Facebook : It Aussi
หรือติดตอโดยตรงที่รานไอทีออสซ่ีหางพันธุทิพย
พลาซา งามวงศวาน ชั้น 5 (บันไดเล่ือนดานหลัง)
บางเขน นนทบุรี 11000 (ทุกวันไมเวนวันหยุด)

(สำหรับคาทอลิกลด 10-15%)
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก  แผนกกุมารเวชกรรม  ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ
27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245  โทรสาร 0-2675-5200

เง่ือนไข :
1. อัตราพิเศษดังกลาว ไมรวมคาแพทยและคาบริการ
2. เมื่อซื้อแพ็คเก็จแลว โรงพยาบาลฯจะไมรับคืนเงิน

3. โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 โปรแกรมวัคซีนพ้ืนฐาน
  Gold Package 1 (วคัซนีสำหรับเดก็อาย ุ1 เดอืน - 1 ป)

ราคา  4,660  บาท
  Gold Package 2 (วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ1 ป 1 เดือน - 2 ป)

ราคา  2,650  บาท

อตัรานีถ้งึ 30 เม
ษายน 54 เทานัน้

เสริมภมู ิลกูนอย
กบัคลนิกิสุขภาพเดก็โรงพยาบาลเซนตหลยุส


แผนกคริสตศาสนธรรม  อยูใน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
ในกรรมาธิการฝายอภบิาลครสิตชน  หลงัจากท่ี
พระศาสนจักรไดออกคูมือแนะแนวการสอน

คำสอนท่ัวไป (11  เมษายน  ค.ศ. 1971)  สังฆมณฑลตางๆ จึงเร่ิมต้ังแผนกคริสต-
ศาสนธรรม  หรือศูนยคำสอน  (Diocesan  Catechetical  Center)  เพ่ือรับผิดชอบ
งานคำสอน  หรือการอบรมคริสตศาสนธรรม  โดยมีคณะกรรมการประกอบดวย
พระสงฆ  นักบวช  ครูคำสอน  และฆราวาส   ผูรับผิดชอบงานคำสอนของแตละ
สังฆมณฑลมารวมประชุมกันอยางนอยปละครั้ง  เพ่ือรับผิดชอบงานคำสอนของ
ระดับชาติ  และพยายามพัฒนาการอบรมคริสตชน  ใหดำเนินชีวิตเหมาะสมกับ
สภาพสงัคมปจจุบนั

เม่ือผูใหญของสังฆมณฑลเปล่ียนแปลงบุคลากรรับผิดชอบงาน ผูมารับผิดชอบ
ใหมจึงตองใชเวลาศึกษาประวัติศาสตรและเอกสารดานน้ี  เราจึงพยายามจัดทำคูมือ
แนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย  (Thai  Directory  for  Catechesis)  ตัง้แต
วันที่  6-9  กันยายน  ค.ศ. 2000  (พ.ศ. 2543) ป “ปติมหาการุญ”  ณ บานผูหวาน
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  โดยประชุมปละ  2-3  คร้ัง  ในโอกาสประชุมสามญัของ
คณะกรรมการฯ ซึง่มีพระสังฆราชยออากมิ พเยาว มณทีรพัย   เปนประธาน  และมี
กรรมการเฉพาะกิจ  9  คน  รบัผดิชอบ

เราไดจัดพิมพหนังสือแรงบันดาลใจ (ราง) คูมือแนะแนวการสอนคำสอน
ในประเทศไทย คร้ังแรก เดือนมีนาคม  ค.ศ. 2005  (จำนวน  1,500  เลม)  คร้ังท่ีสอง
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 (จำนวน 1,000 เลม)  เพ่ือใหพระสงฆ  ธรรมทตู     บราเดอร
ซสิเตอร  จติตาภบิาล  ผปูระสานงาน  ครูคำสอน  สามเณร  และนักศกึษาทีว่ทิยาลยั
แสงธรรม  นำไปใชระยะหนึง่เปนเวลา  4  ป

ที่สุดคณะกรรมการฯ ไดมอบหมาย
ใหคณุพอเปรมปร ี วาปโส คณุพอวชัศลิป
กฤษเจรญิ    คณุครูทศันยี  มธุรสสุวรรณ
คุณครูประภา  วีรศิลป  คุณครูราตรี
ชอยเครอื  คณุครกูมลา สรุยิพงศประไพ
คณุครยูพุา  ชลุรีะรกัษ     คณุพอนพพร
ยอแซฟ  (ซาเลเซียน) ภราดาประภาส
ศรีเจริญ  (ลาซาล)  และคุณครูเอมอร
ทองอดิศยั  เปนอนุกรรมการไปดำเนินงาน
ปรับปรุงใหสำเร็จ  เพื่อจัดพิมพใชเปน
ทางการ

เพราะขอจำกัดเรื่องเวลา  บุคลากร
ของเรามีงานรับผิดชอบมากมาย  หนังสือ
เลมนีแ้มจะยงัไมสมบรูณ  แตเรากห็วงัวา
จะมีประโยชนสำหรบัครูคำสอน  ผรูบัผิดชอบงานคำสอน  และผสูนใจอยางแนนอน

ขอทานบญุราศนีโิคลาส  บญุเกดิ  กฤษบำรุง  บญุราศฟีลปิ  สฟีอง  ออนพทิกัษ
ชวยเสนอวิงวอนใหครูคำสอนไทย  พระสงฆ  และนักบวช  อภิบาลชุมชนศิษย
พระคริสต  รวมพันธกิจแบงปนขาวดีในสังคมไทย  ใหเกิดความสุขความเจริญมาสู
ประเทศชาติที่รักของเรา

ถาครูทานใดสนใจ ตดิตอมาท่ีคณุครูเอมอร ทองอดิศยั   สำนกังานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกครสิตศาสนธรรม อาคารเลขที ่ 122/11  ซ.นนทรี
14  (ซ.นาคสุวรรณ)    ถ.นนทรี     ยานนาวา  กรงุเทพฯ 10120    (พรอมสงแสตมป
6 บาท เพือ่ขอรบัหนงัสอืราคาเลมละ 40 บาท ฟร)ี
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 ปการศึกษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
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ไทเป  ไตหวนั  (ยแูคน)
วัดคาทอลิกในไตหวัน
ทั่ วประ เทศตีระฆัง

พรอมกันทุกวัด  นาน 100 วินาที เพ่ือเฉลิมฉลองการ
กอต้ังสาธารณรัฐจีน ครบ 100 ป ในวันท่ี 1 มกราคม  ค.ศ.
2011

คณุพอออตฟรติ  ชาน  เลขาธิการสภาพระสงัฆราช
จนีไตหวัน กลาววา “มวีดัไมนอยกวา 100 แหงท่ัวไตหวัน
และสถาบันคาทอลิกอกีจำนวนหน่ึง  รวมตีระฆังพรอมกัน
ในวันปใหม  โดยสภาพระสังฆราชไดอัดเสียงระฆัง
สงใหบางวัดที่ไมมีระฆังไดเปดเสียงระฆังพรอมๆ กัน
ทัว่ทุกวัดใน 7 สงัฆมณฑล”

“สภาพระสังฆราชยังไดเตรียมบทภาวนาเพ่ือมวลชน
เปนพิเศษ เพ่ือใชในมิสซาวันท่ี 1 มกราคม ซึ่งเปนวัน
สมโภชพระนางมารีย พระชนนพีระเปนเจา”

คณุพอชาน กลาววา “สภาพระสงัฆราชคาทอลิกได
จัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อตอบสนองคำเชิญชวนจาก
กระทรวงมหาดไทย ขอความรวมมือทุกศาสนาให
ขอพรพิเศษแกไตหวัน  โอกาสเร่ิมตนการเฉลิมฉลอง
ครบ 100 ป การกอต้ังสาธารณรัฐจนี”

นายมัทธวิ  จงุ  ผอูำนวยการสถานีวทิยุภาคภาษาจีน
ประจำ Radio Veritas  Asia ไดแพรเสียงบันทึกการ
ตรีะฆัง  เวลาตีหา  และหกโมงเยน็

รัฐมนตรี  เจียง  หยี่-หัว  ไดออกจดหมายเชิญ
พระอัครสังฆราชจอหน ฮุง  ชาน-ฉวน แหงไทเป
ประธานสภาพระสังฆราช  และผูนำศาสนาทุกศาสนา

รวมแถลงขาวแกนักหนังสือพิมพถึงรายละเอียดในการ
เฉลิมฉลองครัง้น้ี”

“โอกาสเดยีวกนันี ้ รฐับาลไดเชญิชวนชาวไตหวนั
ทกุคนใหขอพรเพ่ือสันติภาพโลก  สนัติสขุในประเทศ
และสันติในจิตใจแกบรรดาญาติมิตรและตนเอง”
รฐัมนตรีเจยีง กลาว

สวนพระศาสนจักรโปรเตสแตนท  ก็ไดเชิญชวน
คริสตชนนิกายตางๆ รวมพิธีกรรมภาวนาพรอมกัน
ขณะทีว่ดัพทุธ  1,725 แหง ใน 24 มณฑลของไตหวนั
และรวมตีกลองพรอมกันเวลา 10.00 นาฬิกา เพื่อเปน
เคร่ืองหมายแหงการเฉลิมฉลองตามธรรมเนียม
ปฏบัิตขิองพทุธศาสนกิชน

การจลาจลท่ีเมืองบเูชียง ตอนกลางของประเทศจีน
เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม ค.ศ. 1911 นำไปสกูารปฏวิตัซินิไฮ
เพ่ือโคนลมราชวงศชิง และเปนท่ีมาของการกอต้ัง
สาธารณรัฐจีนอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 1 มกราคม
ค.ศ. 1912

ระหวางสงครามกลางเมืองซ่ึงเริ่มตน ค.ศ. 1945
พรรคคอมมิวนิสตไดยึดจีนแผนดินใหญ และกอตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม ค.ศ. 1949
ขณะท่ีพรรคชาตินิยมแหงประเทศจีน หรือพรรคกก
มินต๋ัง ซึ่งตอสูกับพรรคคอมมิวนิสตเพ่ือชิงอำนาจ
ปกครองประเทศ พายแพและถอยไปต้ังรฐับาลพลัดถิน่
ในไตหวันและไดกอต้ังสาธารณรัฐจีนไดแกจนีไตหวัน
สบืตอมาจนทกุวนันี้

ค.ศ. 2011 ไตหวนัจะฉลองครบ 100 ป การกอตัง้

สาธารณรัฐจีน  โดยจัดกิจกรรมตอเน่ืองจนถึงวันที่ 10
ตลุาคม ซึง่เปนวันชาติ  ขณะนีจ้นีแผนดินใหญไดจดัพิธี
ระลึกครบ 100 ป การปฏิวตัซินิไฮ เชนกนั

*(ราชวงศชิง พ.ศ. 2187-2455  หรือบางครั้งเรียก
วาราชวงศแมนจู ปกครองแผนดินจีนตอจากราชวงศ
หมิง และถือเปนราชวงศสุดทายของประเทศจีน….วิกิ
พเีดีย)

*(ไตหวัน หรือชื่อเปนทางการคือ สาธารณรัฐจีน
บางคร้ังเรียกจนีไทเป ในอดีตไดแกเกาะฟอรโมซา  ตัง้
อยู ทางตะวันออกเฉี ยงใตของจีนแผนดินใหญ
สาธารณรัฐจีน ปกครองโดยจีนแผนดินใหญตอจาก
ราชวงศชิง ระหวาง พ.ศ. 2455-2492 จนพายแพตอ
พรรคคอมมิวนิสตจีน และอพยพมาต้ังการปกครองอยู
บนเกาะไตหวันต้ังแต พ.ศ. 2488 เปนตนมา  ม ีดร.ซุน
ยัตเซ็น ผูกอต้ังพรรคกกมินต๋ัง และประธานาธิบดี
คนแรกของสาธารณรัฐจีน ผซูึง่ไดรบัยกยองวาเปนบดิา
ของประเทศจีน

ปจจุบนัดินแดนในการปกครองของสาธารณรฐัจีน
ประกอบดวย เกาะไตหวนั  หมเูกาะเผงิหู  เกาะจินเหมนิ
และหมเูกาะหมาจ ูและเกาะเล็กเกาะนอยอืน่ๆ อกีจำนวน
หนึง่

ไตหวัน มีเมืองหลวงชื่อ ไทเป  ใชภาษาจีนแมน-
ดารนิเปนภาษาราชการ  ประชากร 22.6 ลานคน นบัถอื
ศาสนาพุทธ  93%  ศาสนาคริสต 15%  และศาสนาอ่ืนๆ
อกี 2% ……….ขอมลูจาก World Desk Reference)

พระสนัตะปาปาเลีย้งอาหารคนยากไร
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่ 16 ทรงรับประทานอาหารกลางวนัรวมกบั
คนจน 350 คน โอกาสที่บุญราศีคุณแมเทเรซา แหง
กัลกัตตา อายุครบ 100 ป

พระสนัตะปาปาเสด็จยงัหองอาหารของสำนกั
วาติกัน กอนจะประทับท่ีโตะอาหารซ่ึงมี 14 คนท่ีไดรวมโตะกับพระสันตะปาปา
อาหารที่เสิรฟในวันน้ันจานแรกเปนลาซานญา  ตามดวยเน้ือลูกวัวยางทานกับ
มนัฝร่ัง  และ “ปนโดโร” หรือขนมปงสีทอง  เปนขนมเคกท่ีชาวอิตาเลียนนิยมทาน
ในเทศกาลคริสตมาสและปใหม และคนรวยเทานัน้ทีซ่ือ้ทานได

เม่ือพระสันตะปาปาเสด็จถึงหองอาหาร  ตัวแทนแขกรับเชิญของพระองค
ถวายพวงมาลัยทำดวยดอกไมสีเหลืองสลับสีขาวคลองพระศอ เปนธรรมเนียม
ดั้งเดิมของชาวอินเดียที่คุณแมเทเรซานำมาใชเพื่อเปนสัญลักษณของการแสดง
ความเคารพตอผอูาวโุส  แขกรบัเชญิสวนใหญเปนคนยากจนในกรงุโรมทีซ่สิเตอร
คณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรมไดเลี้ยงอาหารที่โรงครัวของคณะ

พระสันตะปาปาตรัสวา “ชีวิตของคุณแมเทเรซาเปนแบบอยางท่ีดีของการ
ทำงานเมตตากิจท่ีแทจริงตอผยูากไรและผถูกูสังคมทอดท้ิง  คณุแมยงับรรเทาใจแก
ผูทนทุกขวาพระเปนเจาไมทรงทอดทิ้งผูใด”

นักบวชชายและนักบวชหญิงคณะตางๆ ประมาณ 100 คน มารวมรองเพลง

ครสิตมาส และแจกของขวญัแกแขกรบัเชญิหลงัรบัประทานอาหาร

ผูแทนพระสันตะปาปามอบเงินชวยเฮติ
นครรัฐวาติกนั (ซนีติ) พระคารดนิลัโรเบริต ซาราห เดนิทางไปเฮติในฐานะผแูทน
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  เปนเวลา 4 วัน เพื่อรวมรำลึกเหตุการณ
แผนดินไหวครบ 1 ป ในวันท่ี 12 มกราคม  ค.ศ. 2010  ซึ่งคราชีวิตประชาชน
กวา 250,000 คน  อกี 1 ลานคนไรทีอ่ย ูและทำลายเมอืงหลวงปอรโตแปรงซอยาง
สิน้เชงิ

พระคารดนิลัซาราห ประธานสมณสภากอรอนูมุ หนวยงานดานเมตตากจิของ
พระศาสนจักร  ไดเยี่ยมคณะนักบวชตางๆ ที่ทำงานในเฮติ  เชน ซิสเตอรคณะ
นักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู ซึ่งดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และวัณโรค
ยังมีนักบวชคณะเพ่ือนของพระเยซูเจาท่ีเปดศูนยผูสูงอายุซึ่งไดรับความเสียหาย
จากแผนดินไหวเชนกัน  พระคารดินัลซาราหมอบเงินชวยเหลือจำนวน 1.2 ลาน
เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 36,000,000 บาท  โดยใชซอมโรงเรยีน 24 ลานบาท
และอกี 12 ลานบาทเปนคาซอมแซมวัด

วนัองัคารท่ี 11 มกราคม พระคารดนิลัซาราห และมงซนิญอรเซกนัโด เตจาโด
ผชูวยเลขาธิการสมณสภาฯ ไดพบกบัประธานาธบิดีเรเน การเซีย ปรีวลั แหงเฮติ
และถวายมิสซาท่ีคายพักช่ัวคราวของผูประสบภัย และขอบคุณทุกภาคสวนท่ีชวย
งานฟนฟพูระศาสนจักรในเฮติ
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการผูสูงอายุสังฆมณฑลอุดรธานี ที่
อาคารคาทอลิกอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2010 จัดโดยฝายสังคม
ของสังฆมณฑล ภายใตการนำของคุณพอวิชัย อวน-
เย็นดี ประธานกรรมาธิการฝายสังคมของสังฆมณฑล
คณุพอปรชีา ศลิาโคตร จติตาภบิาล นายวชิระ ชำนาญ-
ฤทธ์ิ  ผูประสานงานระดับสังฆมณฑล  มีตัวแทน
ผสููงอายุรวมการสัมมนาจำนวน 61 ทาน จาก 4 เขต คอื
เขตอุดรธานี เขตขอนแกน  เขตหนองคาย  เขตเลย-
หนองบัวลำภู

การสมัมนาในคร้ังน้ีไดรบัเกียรติจาก พระสังฆราช
ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑล มาเปน
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปดการสัมมนาและ
ใหโอวาทเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานจัดต้ัง
ชมรมและตั้งคณะกรรมการเครือขายผูสูงอายุระดับ
สงัฆมณฑลในคร้ังน้ี จากน้ัน คณุพอวิโรจน นนัทจินดา
ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือผูสูงอายุ นาง
สอางค สุขพัฒน ประธานคณะกรรมการเครือขาย
ผูสูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค เปนวิทยากรผูดำเนิน
รายการสัมมนาใหแนวความคิดเร่ือง ทศิทางงานอภิบาล
ของพระศาสนจักรในเรื่องของผูสูงอายุ การจัดต้ัง
ชมรมผู สู ง อ า ยุ ค าทอ ลิ ก ระดั บ วั ดและก า ร ต้ั ง
คณะกรรมการเครือขายฯ ระดับสังฆมณฑล องค
ประกอบของการดำเนนิงานผสูงูอายใุหยัง่ยืน เพือ่ไปถงึ
แนวคิดการดำเนินงานผูสูงอายุที่วา “ผูสูงอายุ เพ่ือ
ผสูงูอายุ โดยผสูงูอายุ”  สาระสำคญัทีท่ำใหการดำเนินการ
ชมรม/เครอืขายผสูงูอายุประสบความสำเร็จมีดงัน้ี

(1) กลุมผูสูงอายุมีความพรอมและเห็นถึงความ
สำคญัของการมีชมรมผสูงูอายุ

(2) ผนูำชมุชนใหการสนับสนุน เอาใจใส
(3) มีคณะกรรมการชัดเจน เขมแข็ง รูจักบทบาท

ของตนเอง
(4) มีการวางแผนงานจัดกิจกรรมอยางสม่ำเสมอ

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

การประกาศผลการเขียนโครงการวัดแหงการ
แพรธรรมเน่ืองในวนัแพรธรรมสากลเดือนตลุาคม 2010
ทีผ่านมา ผลการตดัสินมีดังตอไปนี้

1. เหรียญทอง (ไดรับอุดมสารและอุดมศานตฟรี
2 ป) ไดแก ยอหน บอสโก สุรพล จิตตอำไพ นคร-
ราชสีมา และคณุสมชาย ไกรสะอาด กทม.

2. เหรียญเงิน (อุดมสารและอุดมศานตฟรี 1 ป)
ไดแก โยเซฟ ประเสริฐ ตั้งจรรยาธรรม ภูเก็ต  คณะ
กรรมการกลุมฆราวาสแพรธรรมประกาศขาวดี วัด
แมพระองคอปุถัมภ กรุงเทพกรีฑา กทม.  อาจารยวริสา

เชน การประชมุคณะกรรมการเปนประจำ
(5) จัดทำเอกสารท่ีจำเปนสำหรับการดำเนินงาน

ชมรมผูสูงอายุที่จำเปนอยางครบถวนและสม่ำเสมอ
ซึ่งคุณสอางค สุขพัฒนไดนำเอกสารตัวอยางจาก
เครือขายฯ มาแสดงใหผูเขารวมการสัมมนาพรอม
มอบเอกสารท่ีจำเปนใหบรรดาแกนนำนำ ไปจดัตัง้กลมุ
ในชุมชนของตน ในเวลาเดียวกัน คุณพอไพรัช ศรี-
ประเสรฐิ ผอูำนวยการแผนกสุขภาพอนามัยและจิตตา-
ภิบาลผูสูงอายุฯ ไดนำเสนอแผนงานของผูสูงอายุที่
สอดคลองกับทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร
ป 2010-2015  ในเร่ืองเก่ียวกับการอภิบาลผสูงูอายุ

ผลการสัมมนาในคร้ังนี้ไดรับความรวมมือจาก
ผูเขารวมสัมมนาเปนอยางดีและมีการเลือกตัวแทนจาก

มธัยมจันทร กทม.
3. รางวัลชมเชย (อุดมสารฟรี 1 ป) คุณวีรชาติ

พันอินทร เพชรบูรณ น.ส.สุฤทัย ฉัตรบรรยงค คุณ
วรนิทร ลิ้นทอง สมุทรสงคราม อาจารยโทน่ี ประจักษ
เจียจวบศิลป กทม. ยอแซฟ อบ ทับปง ประจวบฯ
คุณอนันตชัย ราชบรุ ีคณุบุญประสทิธิ ์เหลามติรอนนัต
กทม.

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดสงโครงการมา
รวมเสนอความคิดเห็นและนำเสนอดวยวาจาซ่ึงมี
ประโยชนตองานของพระศาสนจักรอยางมาก

สำหรับในปนี้ สนามความคิดงานแพรธรรม ขอ
เชิญชวนใหทุกทานชวยกันรณรงคใหพี่นองคริสตชน

คาทอลิกของเราชวยกันทำให “วันอาทิตยเปนวัน
ศักดิ์สิทธ์ิ” อยางนอยการพากันมารวมพิธีมิสซาฯ ใน
วันอาทิตยทั้งครอบครัว และเชิญชวนเพื่อนๆ ที่สนใจ
มารวมพิธดีวย

ขอเชิญฟงวิทยุคาทอลิกไดที่ www.thaicatholic
radio.com คลิกเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก อาน
ประสบการณชีวิตคริสตชนไดที่ www.thaicatholic
mission.com อยากรูเร่ืองงานคำสอนหรือตองสอน
คำสอนเชญิท่ี www.kamsondeedee.com การอบรมเดก็
ยวุธรรมทูตเชิญ www.missionarychildhood.com

ผลการประกวดโครงการวดัแพรธรรม

สงัฆมณฑลอุดรธานี (ตอจากหนา 20)

แตละชมรมเขาเปนคณะกรรมการผูสูงอายุระดับ
สังฆมณฑลมีทั้ง ส้ิน  14 คน  ดังมีรายช่ือตอไปน้ี
คุณพอปรีชา  ศิลาโคตร  คุณบัวลม  แกววงษา คุณ
นงคราญ  อานันตประภา  คณุบรรจง  เส็งเจรญิ   คณุ
แดง  เหลาพรม   คุณแกว  เวียงคำ  คุณเลียง  โคตะ
คุณสมวงศ  กายราช  คุณยุพิน  เผือกเทศ  ซิสเตอร
สุปราณี  กูทรัพย   ซิสเตอรเซซีลีอา  จ.ส.อ.วิโรจน
ชำนาญฤทธ์ิ   คณุนิราศ  ศริชิยั  คณุวชริะ  ชำนาญฤทธิ์
โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเร่ิมประชุมกำหนดบทบาท
และวางแผนการทำงานผูสูงอายุรวมกับฝายสังคม
สงัฆมณฑลอุดรธานีตอไป
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ฟรงัซสิเซเวียร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณีนอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนกัในนเิวศนมโหฬาร

แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

อนันา นงลกัษณ สงูสวาง
เกดิใหมในพระเจา 27 มกราคม 2010
โอกาสครบรอบ 1 ปแหงการจากไป

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน และทุกสิ่ง
ที่มาจากเบื้องบน ก็ตองกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)

สินคาราคาถูกจากโรงงาน
มีเส้ือกันหนาวราคาถูก

ไหมพรม ผาสำลสีสีด เสือ้หนงั
และเส้ือแจคเก็ตส

ทุกเพศ ทุกวัย ในราคาโรงงาน
สามารถติดตอไดที่
โทร. 08-5329-9912

(ตลาดโบเบ)

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทนัที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรยีตนกำเนิดกลิน่เหม็นเปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวุฒ ิ ดสีดุจิตร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 756 7362-3

 www.thaicatholicradio.com
  เวบ็เดียวฟงวทิยคุาทอลกิไดทัว่โลก

เด็กสาธุฯ

 “ทาน...ทีเ่รารัก” หนังสือเปน ส.ค.ส. 2011 ของ
“ราฟาแอล” แนนดวยเน้ือหาสาระรอบๆ ตวั สำหรับ
ครสิตชนควรร ู เริม่ทำมาได 10 ป รวมแลว  10 เลม
ที่ทั้งเรื่องเลาสอนใจ พระคัมภีรในชีวิต รูปเลม
ทันสมัย  แมอายุคนเขียนจะมากแลวก็ตาม
รวมไวอาลยั คณุหญงิมารีย เทแรส มาลี พ. สนทิวงศ
ณ อยุธยา อายุ 88 ป อดีตกรรมการส่ือมวลชน

คาทอลิกประเทศไทย เกิดวันท่ี 21 พฤศจิกายน  ค.ศ.
1922/พ.ศ. 2465 เกิดใหมในพระเจาวันอังคารที่ 4
มกราคม ค.ศ. 2011 ตั้งศพสวด ณ วัดเซนตหลุยส
มสิซาปลงศพวันศกุรที ่7 มกราคม บรรจุศพทีศ่านติคาม

 สมรสสมรักวันที่ 29  พฤศจิกายน คุณปเตอร
วัชรพันธ และมารีอา ฟรงัซสิ ลกัษณวรรณ สามานนัท
กลับมาจากสหรัฐอเมริกา เพื่อรื้อฟนคำมั่นสัญญา
วนัสมรส ครบ 56 ป  ทีอ่าสนวิหารอัสสัมชญั   เชิญเฉพาะ
ไมถึง 20 คน แตมีความหมายย่ิงใหญ มีลูก 4 คน
หลาน 13 คน ทำงานอยยูเูอน็. จนเกษียณอยโูคโลราโด
สหรัฐฯ  คุณพออนชุา ไชยเดช รวมกับส่ือมวลชน
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จดัเสวนาโตะกลม ครัง้ท่ี 2 “ความรกั กบั การทำแทง”

(ในมมุมองครสิตชน) โดยคณุพอไพรชั ศรปีระเสรฐิ
ผูชวยเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ฝายสังคม และผูอำนวยการ แผนก
สุขภาพอนามัย ซิสเตอรสายสุดา  ชาวปากน้ำ
ผูอำนวยการโครงการมารดาและทารกบานสุขฤทัย
คณะศรีชมุพาบาล และนองผแูบงปน  จากบานสขุฤทยั
รวมเสวนา เมือ่วนัพธุที ่5 มกราคม เวลา 14.00-16.00 น.
ทีห่องสตูดโิอ สือ่มวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต www.
catholic.or.th พรอมตอบคำถามสดๆ จากผชูมรายการ
ไดรบัความสนใจอยางลนเหลือ  สวนการเสวนาโตะกลม
ครั้งที่ 3 นั้นตองรอติดตามตอไปครับ วันใหม
เวลาใหม ปใหม แตคนยังเหมือนเดิม ดูแลรักษา
สขุภาพกันดวยนะครบั ขอพระอวยพรทกุทาน
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2011 æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈œ (¿“…“‰∑¬) ‡«≈“ 19.00 π.

·≈–√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ (¿“…“®’π) ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å ‡æ◊ËÕ¢Õæ√–æ√æ‘‡»…‚Õ°“ 

µâÕπ√—∫µ√ÿ…®’πªï 2011

√à«¡∂«“¬¡‘ ´“¿“…“®’π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ-

∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 (ßà«π‡´’¬«‚®à¬) ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” °“≈À«à“√å ‡æ◊ËÕ¢Õæ√–‡ªìπ‡®â“

ª√–∑“πæ√–æ√µ≈Õ¥ªï 2011

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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.

«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡

2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 7

æƒ…¿“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 /

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °√°Æ“§¡ 2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡

2011 / «—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π 2011   π„®

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

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

08-4105-8585 Õ’‡¡≈å bordinc@truemail.co.th

°àÕπ≈à«ßÀπâ“ 1  —ª¥“Àå ‡æ◊ËÕ®—¥‡µ√’¬¡Õ“À“√°≈“ß«—π

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 130 «—π»ÿ°√å∑’Ë 14 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡°√“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 131 «—π»ÿ°√å∑’Ë 25 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 133 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 135 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

À¡“¬‡Àµÿ ∑ÿ°√ÿàπ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π.

¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å  ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837

¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.flpbkk2008.multiply.com ·≈–

�����»Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥§à“¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2 ç√âÕ¬‡√◊ËÕß√“«

∫πº◊ππÈ” √–∫“¬√—°∫πº◊π¥‘πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30

¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë µ.°√–‡∫◊ÈÕß„À≠à Õ.æ‘¡“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ªí≠À“Õÿ∑°¿—¬®“°¿“«–

πÈ”∑à«¡∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√—∫øíß§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß

§π„πÀ¡Ÿà∫â“π∑’Ëª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ¥—ß∑’Ëæ√–‰¥â Õπ„Àâ‡√“

√—° √—∫„™â·≈–√—∫øíß‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æ√–Õß§å

‚¥¬ “¡“√∂ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë www.carefor.org/

student À√◊Õºà“π∑“ß www.facebook.com/cuctxavier

À√◊Õ‚∑√»—æ∑åµ‘¥µàÕ°√√¡°“√»Ÿπ¬åœ ®Ÿπ 08-6908-

2455 «‘π 08-9606-0130

�����¢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.thai

catechesis.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-

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë ‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3874-5216)

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

( Õ∫∂“¡‚∑√. 08-9258-1884)

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 11.00 π.

§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“ ‚∑√. 08-1012-

3192, 08-1628-2430)

«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‚æπ ŸßπâÕ¬ ®.Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥æ√–»√’Àƒ∑—¬ ‚æπæ‘ —¬ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 29

¡°√“§¡ 2011 ‡«≈“ 09.00 π. ∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

30 ¡°√“§¡  2011 ‡«≈“ 10.00 π. (æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π)

✝  «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ «—πæÿ∏∑’Ë

2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

✝  «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß «—πæÿ∏

∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 09.00 π. (æ‘∏’¡‘ ´“

∑’Ë ÿ “π) ∑“ß«—¥®—¥∫√‘°“√ ¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π

✝  «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ª∑ÿ¡∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë

5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 09.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

‚ª√¥»’≈°”≈—ß

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫â“π‰ºà ®.¢Õπ·°àπ

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–∫‘¥“¡À“°“√ÿ≥¬å ∫â“π‚ππ ¡∫Ÿ√≥å

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ‡´°“ ®.ÀπÕß§“¬ ‡ °«—¥„À¡à

«—π‡ “√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 23-29 ¡°√“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

�����¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡™‘≠

∑ÿ°∑à“π√à«¡·∫àßªíππÈ”„®„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¥Á°°”æ√â“

µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‡¥Á°æ‘°“√  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬·≈–§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7854-

55

�����°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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é ™à«ßπ“π“ “√–

™’«‘µ∑’Ë«“ß„®„πæ√–‡®â“ §ÿ≥æ‘ ‘∞ π«™“µ‚¶…‘µ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 ¡°√“§¡ 2011

∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå  NBT   ‡«≈“ 04.00-04.50 π.

§ÿ≥©≈Õß ∑Õß∑—Ë« ∑”∫ÿ≠‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥
¬Õ√å™ ∑Õßæ—π ∑Õß∑—Ë«      200  ∫“∑

≈Ÿ´’Õ“ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°    2,000  ∫“∑
§ÿ≥Õ“√’æ√ ªí≠≠“æ√              400  ∫“∑
§ÿ≥«‘‰≈ ∫√√‡®‘¥§ÿ≥“°√                  200  ∫“∑
§ÿ≥®ÿ√’ ÀÕ«‘®‘µ√                           200  ∫“∑
§ÿ≥ ¡ «‘ß ‚°°‘≈“ππ∑å                        400   ∫“∑

 ”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≥

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé

§≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
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ศนูยศษิยเกาสามเณราลัย
(Associatio Alumnorum Seminarii)

นับเปนความสำเร็จท่ีคณะกรรมการสามารถ
ผลักดันใหสมาชิกรุนนองๆ กาวขึ้นมาเปนผูบริหาร
ศนูยศษิยเกา  ตอจากรนุพ่ี ๆ   เพือ่เชือ่มความสัมพันธไป
ยงัรนุใหมๆ  ใหคนุเคยกบัการเขามาทำงานเปนสวนหนึง่
ของพระศาสนจักรประเทศไทย  นอกเหนือจากการ
ทำธุรกิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองตาม
แผนอภิ บ า ลสภ าพระ สั งฆร าชค าทอ ลิ กแห ง
ประเทศไทยท่ีเพ่ิงประกาศไป

ในการเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2010  คุณ
สดุใจ  หอประเสรฐิกจิ  ไดรับคะแนนเสียงนำเปนลำดับ
หน่ึง   ยนืยันความไววางใจของสมาชิกใหสบืทอดการ
ทำงานตอจากคุณประจวบ  ตรีนิกร ซึ่งไดทำหนาท่ี
ประธานครบวาระส่ีปและตองเวนวรรคชั่วคราวตาม
กติกาต้ังไว

คณะกรรมการเกาทุกทานยืนยันความสมัครใจใน
การทำงานของศูนยตอไป  เพือ่ใหความสัมพนัธอนัดจีาก
สมาชิกรนุเกาๆ ทีท่ำงานตอเนือ่งกนัมาหาสิบกวาปแลว
ยงัเขมขนไมจดืจาง  รวมทัง้เสริมใหมพีลังมากย่ิงข้ึนดวย
คนรุนใหมๆ ที่เขามาชวยกันทำใหงานของพระญาณ

เอื้ออาทรแผกระจายเขาถึงวงสมาชิกที่กวางขวางย่ิงขึ้น
ทกุรนุ  ทกุสามเณราลัย  และทุกสงัฆมณฑลในประเทศ
ไทย

เม่ือวันท่ี  5 ธันวาคม  2010 ชมรมศิษยเกาสาม-
เณราลัยแมพระปฏิสนธินิรมล (สังฆมณฑลราชบุรี)
ฉลองการกอตั้งครบรอบ 36 ป  สมาชิกไปรวม
พบปะแสดงพลังลูกๆ ของพระแมอยางคับคั่งอบอุน
เปนตัวอยางอันดีใหสามเณราลัยอ่ืนๆ  นำไปเปน
แบบอยางท่ีทุกคนซึ่งคร้ังหน่ึงไดรับการเรียกจาก
พระบิดาเจาใหมาอยูรวมกันชั่วระยะเวลาหนึ่งในบาน
เดียวกนั  เพ่ือศึกษาพระวาจาพระเจา  ร่ำเรยีนวชิาตาง ๆ
ตามวฒุภิาวะของตน   แมวาตัดสินใจเลือกดำเนินชีวติวิถี
ครอบครวั   แตสมัพนัธภาพอนัดใีนชวีตินัน้ไมไดตดัขาด
จากกัน อาจารยพบิลูย  ยงคกมล  พรอมกบัคณุไพบูลย
ยงชัยหิรญั  ผปูระสบความสำเร็จอันดีในชวีติธุรกิจรวม
ชวยกันสมทบทุนเพื่อใหรุนนองๆ  ทุกคนหันมา
ไตรตรองถึงวันเวลาชวงเยาววัยอันรื่นเริงสนุกสนาน
ดวยกันอีกอยางนอยปละคร้ัง เมื่อจากไปหัวใจตาง
สดใสชืน่บานเต็มไปดวยพลงัท่ีอยากกลับมาพบปะรวม

ชีวิตดังครอบครัวเดียวกันอีกในปตอไป
ในเดือนมิถุนายน 2011 หากไมเปลี่ยนแปลงจาก

กำหนดการเดิมคอืวนัเสารที ่11  ลกูๆ ของ “พระหฤทัย
พระเยซูเจา  Seminarium Sanctissimi Cordis Jesu
1935”  จะไปรวมกนัรำลกึถงึ 75 ปแหงการกอตัง้บานเณร
ขึน้ท่ีศรีราชา จ.ชลบรุ ี  สมาชิกรนุท่ีเคยน่ังเรอื “ควิ.เค.18”
ลากจูงโดยเรือ  “แม็กคิงตอช” ไมควรพลาดวันเวลา
สำคัญไปรวมกันรำลึกถึงวันยกพลข้ึนบกท่ีเกาะลอย
ใหพรอมหนาพรอมตากันอีกครั้ง รุนนองๆ ที่เคยเปน
ศษิยเกาพระหฤทยั   จดบันทกึเตรยีมตวัคอยฟงขาวคราว
จากคณะกรรมการเตรียมงาน ซึ่งจะแจงกำหนดการ
แนนอนใหทราบอีกคร้ัง

สวัสดีครับนองๆ เยาวชนที่รัก...การเริ่มตนปที่
เพ่ิงจะเร่ิมข้ึนไดไมนาน เดือนแรกของป...เชิญชวน
เราใหมโีอกาสมาน่ังคิดสักนิด กอนจะเร่ิมเดินทางใน
ปใหม อกีหนึง่ปขางหนานี ้กบัโครงการตางๆ ทีเ่รา
คดิจะทำตอไป ปเกา สิง่เกา ทศันคติเกาๆ ...ผานไป..
สิ้นสุดแลว...เร่ิมตนใหมไดในปใหม ดวยทัศนคติ
ใหมๆ  กบัการเดินทางคร้ังใหมทีก่ำลงัจะเร่ิมขึน้

“เรามีโอกาสผิดพลาดได บอยครั้งเทาไร เรา
กเ็ดินถกูทางมากข้ึนเทาน้ัน” บอยครัง้ท่ีชวีติผิดพลาด
ไมวาเรือ่งอะไรก็แลวแต เรามักจะเอาสมาธิไปจดจอ
อยูกับความผิดพลาดนั้น ซ้ำเติมตัวเองใหทุกข ให
เสียใจ และพยายามจะสรางคำถามเพ่ือคนหาคำตอบ
ใหตวัเองอยเูสมอ ทัง้ๆ ทีเ่ราก็รคูำตอบท่ีสรางขึน้มา
นัน้มัน “ไมใชความจรงิ” ทีจ่ะทำใหเราหลุดพนจาก
ความเสียใจนั้นไดเลย เราจึงยอมติดกับดักความ
เสียใจอยางถอนตวัไมขึน้ และกลายเปนทาสของมนั
อยางไมรตูวั รวูาเสียใจแตกไ็มทำใหอะไรมนัดีขึน้มา
และเราก็ไมสามารถยอนเวลากลับไปแกไขอดีตได
แตทำไมเรายังเปนทกุขกบัการเลือกทีจ่ะเสียใจ และ
ทำชีวิตใหมันแยลงกวาเดิม ทุกวันๆ ทั้งๆ ที่ก็รูวา
รสชาติของมันสุดแสนจะขมข่ืนมากมายเพียงใด

เพราะ “เราเร่ิมตนใหมไมเปน” เราเลยยังทุกขระทมไป
กับความผิดพลาดของชีวิต สิ้นสุดแลวแตก็เร่ิมตนใหม
ไมได ไปไมเปน เหมือนจะมองเห็นทางแตก็เลือกที่
จะปดห ูปดตา และไมพยายามจะเปดใจ เราจึงตองอยกูบั
ความเศราเสียใจอยูทุกคืนวัน ตอกย้ำความผิดพลาดให
ตวัเองอยอูยางนัน้เสมอๆ

แมวาชีวิตจะยังมืดมน จะยังคงจมอยูกับความ
ผดิพลาด เศราใจ กจ็งเศราใจใหถงึท่ีสดุ เสียใจ กจ็งเสยีใจ
ใหพอ หากยังรองไห ขอใหระบายน้ำตาออกมา อยา
กกัเก็บมันไว เม่ือเราเสียใจอยางถึงท่ีสดุแลว เราตองกลา
ลกุขึน้มาปฏิวตัติวัเอง และพรอมทีจ่ะเปนคนใหม ทีใ่ช
บทเรียนจากอดีตเปนเหมือนเข็มทิศคอยชวยบอกทาง
แหงชีวิต “ความเศราน้ัน มีขอดีขอเสียในตัวมันเอง
ขอเสียคือทำใหเราโศกาอาดูร แตขอดีของมันคือ
สอนใหเรารูวา เราจะไมผิดพลาดตรงนี้อีก เราจะตอง
ไมรองไหใหกับมันอีก” ใครบางคนเคยบอกเอาไว
ตอนทีเ่คยเสียใจกบัความผดิพลาดของชีวติ เพราะฉะน้ัน
แลว เกิดเปนคนมีความรูสึกเหมือนกันหมด สามารถ
เศราเสียใจกับอดีตที่ผิดพลาดไดเหมือนกันหมด และ
กเ็ริม่ตนใหมไดเหมอืนกนัหมดเชนเดยีวกนั ขอเพยีงกลา
ที่จะเปนนกปกหักที่พรอมจะรักษาตัวเอง และออก
เดินทางไดโดยไมกังวลวาหนทางขางหนาจะผิดพลาด
ซ้ำสอง

นองๆ เคยเห็นดอกทานตะวันไหมครับ... “ทาน-
ตะวันตระหงานสูง เจาชางเปนดอกไมที่สูงใหญ เม่ือ
เมล็ดรวงหลนสูผืนดิน เราจะพบเจาอีกครั้ง...ดอก
ทานตะวัน”...ลองมองดูวิถีดอกทานตะวันบางสิ ชีวิต
มแีตความเบกิบาน เพราะรจูกัทีจ่ะใชชวีติไปพรอมๆ กบั

โดย เงาเทียน

แสงตะวนั แสงสวางท่ีสองนำทางใหชวีติทุกชวีติ “ยงั
คงมชีวีติ” แมยามทีด่อกทานตะวันรวงโรย กย็งัคงทิง้
เมล็ดพนัธใุหเจริญเติบโตงอกงามและรับแสงตะวัน
ไดใหมอกีคร้ัง เพราะฉะน้ัน เราตองไปไมปดตัวเอง
แลวจมอยกูบัความคิดท่ีวาชีวติตองเร่ิมตนใหมไมได
อยาทำรายตัวเองดวยการเศราเสียใจ แลวปลอยให
ชีวิตมันไหลไปเรื่อยๆ อยางไมมีคุณคา และไร
จุดหมาย จงใชชีวิตใหเปนด่ังเชนดอกทานตะวัน
แมยามผดิพลาดเสียใจ กจ็ะมีทางออกของชีวติเสมอ
อับจนหนทางอยางไร แสงสวางจากดวงตะวันก็จะ
คอยสองทางใหเราไดพบเจอทางออก “ชวีติเราจึงมี
ทางออก ตราบใดท่ีบนโลกน้ียังมีทิศตะวันออก”
(จาก...หนงัสือชีวติท่ีทศิตะวันออก เขียนโดย TARO)

เพื่อนเยาวชนที่รัก...ไมวาชีวิตเราจะผานไป
กี่ปแลวก็ตาม ยังไงความรักของพระเจาก็ไมเคย
เปลี่ยนแปลง พระองคยังคงเปนดวงตะวันในชีวิต
ของเราเสมอ หนัชวีติ หนัใจของเราไปทางพระองค
คำสอนของพระองคเปนเหมือนทิศตะวันออกของ
เราเสมอ...แลวพบกนัใหมนะครบั สวัสดีครบั

คุณสุดใจ คุณประจวบ
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เมือ่รกัเขาตา
หนังสือเปนของขวัญที่ผมมักไดรับเสมอๆ  ไมวาจะเทศกาลใดก็ตาม และ

แมแตไมมีเทศกาล
ผมชอบหนงัสือนะ แลวผมยงัชอบหนังสือท่ีมคีนเลอืกมาให อาจจะมีคำแนะนำ

เพิม่เติมวาทำไมถงึเลือกเลมนัน้เลมนีม้าใหอาน ผมชอบทุกเลมท่ีไดรบั และแนนอน
ผมตองหาเวลาทีจ่ะอานใหไดทกุเลม (แมในความเปนจรงิอาจทำไดไมถงึครึง่) แต
ความต้ังใจไมเคยหดหายเลย ผมมีวิธีปฏิบัติหน่ึงคือ ถาไดมาแลวตองรีบอานเลย
เพราะบางทีจะมีเขามาใหมอีก แลวถาไมรีบอาน เราอาจจะผานเลยเร่ืองราวดีๆ
ความตั้งใจดีๆ หรือแมกระทั่งตัวอักษรดีๆ ที่วางอยูระหวางบรรทัดของหนังสือ
เลมน้ัน ใหเราไดขดุคนมาประดับความคิดและสติปญญาของเรา

ลาสุดผมอานหนังสือที่ชื่อวา “ดวงตาของคนท่ีเรารัก” เปนหนังสือแปลของ
นกัเขียนหญงิทานหน่ึง แปลจากชือ่หนังสือตนฉบับช่ือ Letter To Sam จดหมายถึง
แซมนัน่เอง ผมสงสัยวาทำไมชือ่หนงัสือตนฉบับกับช่ือเมือ่แปลแลวจึงดูผดิเพีย้นไป
แตเม่ือเปดหนังสืออาน จงึพบวา ผแูปลต้ังช่ือหนังสือไดโดนใจผมสุดๆ

หนังสือพูดถึงตากับหลาน ตาเขียนจดหมายถึงหลาน  เพื่อสอนสั่งเรื่องราว
ตางๆ ฟงดธูรรมดาใชไหมครับ แตความธรรมดาของหนงัสอืเลมนีค้อื ตาปวย แต
เปนนักจัดรายการวิทยุและเขียนหนังสือเพ่ือเพ่ิมพลังใหกับคนท่ีมีความทุกขใจ
สวนหลานนัน้ไมธรรมดาอีกเพราะหลานของตาคนนี ้ เปนเดก็ออทสิตกิ การเขยีน
หนังสือใหคนท่ีไมรูวาจะอานไดเม่ือไร จะใชดวงตาคูไหนอานได นอกจาก
ดวงตาคนูัน้ทีช่ือ่วา ความรกั

ผมเช่ือเสมอๆ วาดวงตาส่ือความรูสึกของหัวใจ สื่อความหมายอะไรๆ อีก
มากมาย ผมคิดวาคนเราเม่ือผานชีวิตมานานแลว ยอมพบกับดวงตาหลายๆ คู
หลายๆ ความรูสึก จนเราแยกแยะไดวา คนท่ีมีดวงตาแบบไหนเปนคนจำพวกใด
เปนคนทีเ่ราควรเดินเขาไปหา พบปะ พดุคยุ แลกเปลีย่นความคิดเหน็ หรอืถอยหาง
ใหไกลเทาไรย่ิงดี

ผมอานหนงัสือเลมน้ีใกลเคียงกบัวันท่ีพระศาสนจักรฉลองการรบัพิธลีางของ
พระเยซูที่แมน้ำจอรแดน กับทานนักบุญยอหน บัปติสตา ผมนึกเลยเถิดไปถึง
ฉากทีท่านนักบุญยอหน อยใูนถ่ินทุรกันดาร ทำหนาท่ีอนัย่ิงใหญ คอืการเตรยีมทาง

ความฉลาดของหนังสือ

   

ใหกับพระเยซู แมน้ำสายนั้นไมเงียบเหงา
อกีตอไป ผคูนหล่ังไหลมา แมบางคนมาเพ่ือ
อยากรูวาเกิดอะไรข้ึน สายตาตางคู ตาง
ความรูสึก แตสายตาคูนั้นของยอหน เม่ือ
เจอเขาใหกบัพระเยซเูจา ตวัจรงิเสียงจริง มี
สัญญาณบางอยางบงบอกวา ภารกิจของ
ยอหนกำลงัส้ินสุดลง

ไมเพยีงเทานัน้ เสยีงจากฟากฟายนืยนั ฟนธงวา “ทานผนูีค้อืบตุรสดุทีร่กัของ
เรา ...” มาแคเสียง แตก็รับรูไดวา พระเปนเจาไดตรัสกับมนุษย ถาในเสียงน้ัน
เปนบุคคลเราจะเห็นดวงตาแบบน้ัน ผมคิดวา ไมเพียงแตดวงตาที่เรารักเทาน้ัน
แตนัน่แหละคอื “ดวงตาทีร่กัเรา”

ทานผูอานลองนึกดูวา ถาเราสัมผัสไดวาโลกอันวุนวายสับสนแยงชิงใบน้ี
มีดวงตาที่รักเรา เฝามอง และมีไหลที่พรอมใหเราพึ่งพิง มีแขนไวโอบกอดเรา
เวลาท่ีเราเหน่ือยลา มีสายตาท่ีออนโยนและสัมผัสที่นุมละไม ทุกครั้งแมวาเรา
จะหลงทางและทำตัวแยๆ แคไหน ผมเช่ือวาดวงตาคูนี้มีอยูจริง เราทุกคนอยู
ในสายพระเนตรของพระ จะดวยความทุกขหรือความสุขท่ีดำเนินไป เราไมเคย
หลงหายไปจากการเฝามองดูของพระองค หลายคนอาจบอกวา มองดูแลวทำไม
ไมชวย ไมใชไมชวยแตเราจะเปนลกูแหงจนถงึอายุเทาไร  เราตองลกุขึน้มาเองกอน
อดทน ฝาฟน และท่ีสำคัญไวใจในพระ ผมนึกถึงประโยคนี้นานแลว แตมันยัง
ใชการไดด ี“พระเปนเจาไมใหความทุกขยากลำบากกบัเรา จนเราผานมันไปไมได
หรอก” ผมคิดวามันคงไมมวีนันัน้

ดวงตาของคนท่ีเรารกั ยอมหวานจบัใจและอุดมไปดวยความเขาอกเขาใจเสมอ
สวนดวงตาของคนท่ีรักเรา ผมเชื่อวามันมากไปกวานั้น คนที่เรารักบางทีเขา
อาจรักเรา หรอืไมรกัเราก็ได แตดวงตาของคนท่ีรกัเรา ไมมคีำวาบางคร้ังกไ็มรกั

บรรณาธิการบริหาร

ผมเคยพูดเลนๆ กับเพื่อนวา ชวงน้ีเปนชวงท่ีงานพิมพบูมถึงขีดสุด เพราะวา
มีการพิมพหนังสือออกมามากมาย โดยเฉพาะของศาสนาคาทอลิก มีทั้งหนังสือ
พมิพเฉพาะกจิงานครบรอบตางๆ งานการจากไปของญาตมิติรพีน่อง หรอืแมกระท่ัง
หนวยงานตางๆ คณะนักบวช องคกรยอย ใหญเล็ก หลายคนหลายหนวยงาน เลือก
พิมพหนังสือ นายินดี และนาสนุก แตในโลกใบน้ีเราคงอานหนังสือไดไมหมดแน
สวนคอลมันนีเ้องกจ็ะคอยๆ ทยอยแนะนำกนัไป ตามเวลาและโอกาสจะอำนวย

วนันีข้อแนะนำหนงัสอืแจกแตแจกทลีะเลม  จากคณะทำงาน www.weloveking.
org รวมกับนิตยสารอะเดย เปนหนังสือกะทัดรัด 4 เลมยอมาจากคำวา KING
แตกออกมาตามตัวอักษร K หมายถึง Knowledge คอืความร ู I หมายถึง Innovation
คอืนวตักรรม N หมายถึง Nature คอืธรรมชาติ และ G หมายถึง Great คอืความย่ิงใหญ
ทั้ง 4 ตัวและความหมาย หมายถึงพระมหากษัตริยไทย ที่มีพระปรีชาสามารถ ใน
ประเด็นตางๆ ผมชอบวิธีคิดเบ้ืองหลังและผลท่ีออกมา เล็กงาย งามแตลึกซึ้ง เปน
คำอธบิายส้ันๆ เก่ียวกับประเด็นตางๆ ทีพ่ระองคไดทรงกระทำ เพ่ือพสกนกิรชาวไทย
ผมไมทราบเหมือนกันวาจะหาไดทีไ่หน ผมไดมาจากการซ้ือนิตยสารอะเดย สีเ่ดือน
สีเ่ลม แลวทุกเดือนจะมแีถม ลองเขาไปตามเว็บไซตดูนะครับ

สวนอีกเลมหนึ่งของคนกันเอง “คนนารักมักถามเร่ืองนี้” ผูใชนามปากกาวา
มสิเตอรแมนเนอร คอลัมนประจำในนิตยสารคนหนมุอยางจีเอ็ม แตนามปากกาน้ีคอื
ดร.โก อภิชาต อินทรวิศิษฏ คณะกรรมการอำนวยการส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศ

ไทย และพิธีกรหลายๆ งานในงานของ
พระศาสนจักร คนนารักเขียนอะไร
คงนารักแหละครับ หนังสือออกแนว
ถามตอบ แถมหนาปกยังยืนยันวา “คมูอื
เติมความนารักแบบไมมีวันหมดอายุ”
เหมาะสำหรบัคนนารกัอยแูลว คนอยาก
จะนารัก เพราะคนเรานารักไดอีกครับ
หาซ้ือไดตามรานหนังสือท่ัวไปครบั
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çß“π§√‘ µå¡“ ∑’Ë‡√◊Õπ®” Õ.À≈à¡ —°é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2010  æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å  «‘ ‘∞ππ∑™—¬ æ√âÕ¡§≥– ß¶å∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ (OMI) ∑’Ë∑”ß“π

·æ√à∏√√¡„π‡¢µÀ≈à¡ —° §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ¡‘‡™≈≈’, OMI  §ÿ≥æàÕ∑»æ√ π“√‘π√—°…å, OMI §ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ  ’§âÕπ, OMI æ√âÕ¡°—∫æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π“¬™ÿ¡æ“∫“≈∑’Ë¥’ Õ.À≈à¡ —°

·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫â“πÀ¡—π¢“« Õ.À≈à¡‡°à“ ®—¥ß“π§√‘ µå¡“ „Àâ°—∫ºŸâµâÕß¢—ß°«à“ 766 ∑à“π ∑’Ë‡√◊Õπ®” Õ.À≈à¡ —° ‚¥¬‰¥â√—∫°“√µâÕπ√—∫

Õ¬à“ß¥’®“°§ÿ≥‡¥™“ ·®à¡®—π∑√å ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë‡√◊Õπ®”°«à“ 50 ∑à“π π”§«“¡ ÿ¢ §«“¡¬‘π¥’ ·≈–√Õ¬¬‘È¡ ¡“ Ÿàæ’ËπâÕßºŸâµâÕß¢—ß·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∑ÿ°∑à“π

ºŸâµâÕß¢—ß‡Õß°Á‰¥â‡µ√’¬¡°“√· ¥ß‰«âµâÕπ√—∫ ‡ªìπ∫∑‡æ≈ß¿“…“¡âß 3 ∫∑‡æ≈ß ·≈–‡æ≈ß§√‘ µå¡“ ¿“…“‰∑¬Õ’° 1 ∫∑‡æ≈ß ®“°ºŸâµâÕß¢—ßÀ≠‘ß  à«πæ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑’Ë

‡¢â“‰ª√à«¡°—∫∑’¡ß“π¢Õß§ÿ≥æàÕ·≈–æ√– —ß¶√“™ °Á‰¥â°≈à“«§”Õ«¬æ√§√‘ µå¡“  ·≈–√à«¡°—π¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß§√‘ µå¡“ Õ«¬æ√‡ªìπ™ÿ¥„À≠à ‡°◊Õ∫ 10 ∫∑‡æ≈ß ·≈–π”

¢Õß¢«—≠®”π«π 800 ™‘Èπ ·≈–Õ“À“√‡∑’Ë¬ß®”π«π 800 ™ÿ¥¡“¡Õ∫„Àâ°—∫æ’ËπâÕßºŸâµâÕß¢—ß∑ÿ°∑à“πÕ’°¥â«¬ π“¬·æ∑¬å “¬—πµå  √à«¡·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å§«“¡‡™◊ËÕ„Àâ°—∫æ’ËπâÕß

ºŸâµâÕß¢—ß ·≈–·¢°∑’Ë¡“√à«¡„π°‘®°√√¡§√—Èßπ’È π”§«“¡¬‘π¥’¡“ Ÿà∑ÿ°∑à“π‡ªìπ°“√ªî¥∑â“¬¢Õß°‘®°√√¡

ç‡¥‘π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘é  æ≈.∑. ÿ√»—°¥‘Ï °“≠®π√—µπå  ºÕ. ¡∑.°Õ.√¡π. ‡ªìπ

ª√–∏“π ‡¥‘π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘·≈–∂«“¬æ“πæÿà¡  æ√âÕ¡∑—Èß®ÿ¥‡∑’¬π™—¬∂«“¬æ√–æ√

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 5

∏—π«“§¡ 2553 ≥ ∫√‘‡«≥∂ππ√“™¥”‡π‘π ·≈–Àπâ“ «πÕ—¡æ√ ‚¥¬¡’¡«≈™π

·≈–µ—«·∑π»“ π“µà“ßÊ √à«¡°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«¥â«¬ „π à«π¢Õß§“∑Õ≈‘° ‰¥â¡’

°√√¡°“√·≈– ¡“™‘°»“ π —¡æ—π∏å«—¥°“≈À«à“√å‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¥—ß°≈à“«¥â«¬

®”π«π 12 ∑à“π

ç§Õπ‡ ‘√åµ°“√°ÿ»≈é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ∏—π«“§¡ 2010 «—¥´“ßµ“§√Ÿâ  ‰¥â®—¥

ß“π§Õπ‡ ‘√åµ°“√°ÿ»≈√à«¡°—∫«ß¥πµ√’‰À¡‰∑¬ ∑’Ë≈“πÀπâ“«—¥ ‡æ◊ËÕπ”‡ß‘π√“¬‰¥â

‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ·≈–∫â“π‡¥Á°°”æ√â“ √«¡∑—Èß

™à«¬ºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ·≈–¿—¬Àπ“«

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

‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ©≈Õß 25 ªï·≈–‡ °Õ“§“√‡√’¬πÀ≈—ß„À¡à ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π 2010

(¿“æ¢«“) ç àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°é °≈ÿà¡§π√—°§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ‡™’¬ß„À¡à √à«¡

®—¥ß“π àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬° ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡  2010  ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“ ‚¥¬¡’ “¡‡≥√®“°∫â“π‡≥√§“¡‘≈‡≈’¬π ‡™’¬ß√“¬  ∫â“π‡∫∏“√“¡ æ–‡¬“

∫â“π¥Õ¡‘π‘° æ“π  ·≈–‡¬“«™π»Ÿπ¬å‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“  ®”π«π 200 §π ‡¢â“√à«¡ß“π
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µÕπ∑’Ë 3 «“µ‘°—πÀπâ“µ√ß (2) √—∞Õ‘ √–‡≈Á°Ê

π§√√—∞«“µ‘°—π √—∞Õ‘ √–‡≈Á°∑’Ë ÿ¥„π‚≈° æ◊Èπ∑’Ëµ—Èß·µà°”·æß·≈–∑“ß‡¥‘π

§¥‡§’È¬«ªŸ¥â«¬Õ‘∞®“°À‘πªŸπ´÷Ëß‡™◊ËÕ¡ªï°∑—Èß Õß¢Õß·π«‡ “À‘π·Ààß®—µÿ√— 

‡´πµåªï‡µÕ√å‡¢â“¥â«¬°—π √«¡∂÷ß¢Õ∫‡¢µ¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°°√ÿß‚√¡ °àÕµ—Èß

¢÷Èπ¿“¬À≈—ß®“°°“√≈ßπ“¡„π π∏‘ —≠≠“≈“‡µ√—π (Lateran Treaty) ‚¥¬

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 11 ·≈–æ√–‡®â“«‘µ‚µ√‘‚Õ ‡ÕÁ¡¡“πŸ‡Õ≈ ´÷Ëß

‡ªìπ°“√µ°≈ß√à«¡°—π √–À«à“ß ”π—°ß“π∫√‘À“√æ√–»“ π®—°√ à«π°≈“ß

°—∫ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ „π«—π∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 1929 ·≈–¡’°“√√—∫√Õß

„π«—π∑’Ë 7 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 1929 ∞“π–§«“¡‡ªìπ√—∞Õ‘ √–∑’Ë¡’Õ”π“®

ª°§√Õß Ÿß ÿ¥¢Õßπ§√√—∞«“µ‘°—π‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°°ÆÀ¡“¬π“π“™“µ‘

Õ“≥“‡¢µ¢Õßπ§√√—∞«“µ‘°—πª√–¡“≥ 1 µ“√“ß°‘‚≈‡¡µ√ ª√–™“°√

ª√–¡“≥ 1,000 §π π§√√—∞«“µ‘°—π¬—ß§ß¡’Õ“≥“‡¢µæ‘‡»…¢Õßµπ¥â«¬

‡√’¬°°—π«à“ Extraterritory ‡™àπ ¡À“«‘À“√ ”§—≠Ê „π°√ÿß‚√¡ µ÷° ”§—≠

∫“ßµ÷° ∑’Ë¥‘π∫“ß·Ààß ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—πµπ∑’Ë‡¡◊Õßª“¥—« ‡ªìπµâπ

„π§«“¡‡ªìπ√—∞Õ‘ √–®÷ß¡’À≈“¬Õ¬à“ß‡©æ“–¢Õßµπ‡Õß ‡™àπ ‡ß‘πµ√“

¢Õßµπ‡Õß (ªí®®ÿ∫—π„™â§à“‡ß‘π¬Ÿ‚√) ¡’· µ¡ªá °Õß∑À“√ «‘  ‡≈¢“∏‘°“√√—∞

°√–∑√«ßµà“ßÊ Õ’°¡“°¡“¬ ‰«â‡√“§àÕ¬Ê ‡¢â“‰ª‡¬’Ë¬¡™¡°—ππ–§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ   ”À√—∫∫“ß§π«“µ‘°—π§◊Õ ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«∑’Ëπà“ π„®

¡’ß“π»‘≈ª–¡“°¡“¬ ¡’°‘®°√√¡∑’Ë‡¡◊ËÕ¡“ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’·≈â«‰¡à‰¥â¡“ §ß

‡ ’¬¥“¬·¬à ·µà ”À√—∫∫“ß§π«“µ‘°—π‡ªìπ¡“°°«à“π—Èπ ‡ªìπ√—∞Õ‘ √–‡≈Á°Ê ∑’Ë

¬‘Ëß„À≠à ‡æ√“–∑’Ëπ’Ë‡™◊ËÕ¡‚≈°§√‘ µ™π·≈–¡’∫∑∫“∑¡“°°«à“π—Èπ„π°“√‡™◊ËÕ¡

µàÕ‰ª∂÷ß‡¡◊Õß «√√§å°—π‡≈¬∑’‡¥’¬«  ∂à“¬¿“æπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«∑à“¡°≈“ß‡ß“∑“∫

¢Õß¡À“«‘À“√

çæ≈—ß»√—∑∏“     π”æ“™’«‘µ Ÿà· ß «à“ßé     ™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ§“∑Õ≈‘°‚≈° §√—Èß∑’Ë       1
π“¬°œ Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ª√–∑—∫„®„π§«“¡√—° §«“¡

 “¡—§§’ §«“¡‡ªìππÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π °‘®°“√
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