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(อานตอหนา 4)

50 ปแหงพระพร (ตอจากหนา 20)
คริสตชนแหงความเช่ือ โดยในวันแรกคือวันที่ 28
ธนัวาคม เร่ิมมีกลมุคริสตชนตางหมบูานเดินทางเขาพัก
ตามบานตางๆ ที่เจาภาพไดจัดเตรียมไวกวา 120 หลัง
จนทำใหอากาศจากหนาวเย็นกลายเปนอบอุนข้ึนมา
ทันทีดวยน้ำใจของชาวบานน่ันเอง ในภาคกลางคืนซ่ึง
เปนวันฉลองคนืคริสตมาส เร่ิมดวยการฉายภาพประวัติ
ความเปนมาของกลุมคริสตชนจนถึงปจจุบัน จากนั้น
เปนพิธีถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ของกลุมคริสตชนคาทอลิกอำเภอขุนยวม ตอดวยการ
เชิญดาวข้ึนสยูอดเสาเพือ่เปนการเปดคืนฉลองครสิตมาส
แลวมีการแสดงละครศักดิส์ทิธิจ์ากเยาวชนศนูยคาทอลกิ
ขุนยวม จบจากละครศักด์ิสิทธ์ิแลวไดเ ร่ิมพิธีบูชา
ขอบพระคุณฉลองคืนคริสตมาสโดยพระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน พรอมกับ
พระสงฆ 40 องค หลงัจบจากพิธบีชูาขอบพระคุณแลว
เปนกิจกรรมแสดงบนเวทีของแตละหมูบานจนถึง
ตหีนึง่กวาจงึจบกิจกรรมสำหรบัค่ำคนืคริสตมาส

สวนในวันท่ี 29 ธนัวาคมน้ัน เปนวันฉลองครบ 50
ปแหงพระพรชุมชนแหงความเช่ือ เร่ิมดวยขบวนแห
จากโรงเรียนนอกหมูบานเขาสูกลางหมูบานระยะทาง
1  กิโลเมตรกวาๆ นำโดยกางเขน ปายพระวาจา ผูถือ
พระคมัภรีทัง้พระธรรมเกา และพระธรรมใหม  และปาย
เปดปครอบครัวรวมเฉพาะขบวนผูถือป ายและ
พระคมัภรีเกอืบ 80 คน พระสงฆ นกับวช จากน้ันเปน
ขบวนกลองยาวและป เขาสัตวตามธรรมเนียมของ
ชาวปกาเกอะญอ ตอดวยนักบวชหญิง และสัตบุรุษ
กวา 1,000 คนแหเขาในบริเวณวัดท่ีจัดเตรียมไวเพ่ือ
เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ มีพี่นองที่ลงทะเบียนเขารวม
กจิกรรมท้ังเด็ก ผใูหญและพีน่องความเช่ืออ่ืน 4,700 คน
ซึ่งเปนภาพท่ีผูเขารวมกิจกรรมตางบอกวาประทับใจ
ในความเ ช่ือที่ ได รับการ เผยแผ โดยมิสชันนารี
คณะเบธารามต้ังแตแรกเร่ิมจนถึงปจจุบันกลายเปน
ชุมชนท่ีมีความเช่ือท่ีเขมแข็งและศรัทธาจนทุกวันน้ี

สำหรับการเตรียมการฉลองครบ 50 ปเขตวัด
นกับุญเซซีลอีา หวยตนนนุคร้ังน้ี มกีารเตรยีมการ  1 ปเต็ม

มีการจัดเขาเงียบใหกับกลุมคริสตชนในแตละหมูบาน
เปนระยะๆ โดยมีคุณพอที่เปนลูกวัดผลัดกันกลับไป
เทศนเขาเงียบ เพ่ือเปนการเตรียมจิตใจ

ประวัติพอสังเขปของกลุมคริสตชนเขตวัดนักบุญ
เซซีลีอา หวยตนนนุ มดีังน้ี

ยอนกลับไปเม่ือป ค.ศ. 1952 ไดมีมิสชันนารี
คณะพระหฤทัยพระเยซูเจาแหงเบธารามกลุมหนึ่ง ถูก
ใหออกจากประเทศจีน อนัเน่ืองมาจากเกดิการเปล่ียนแปลง
ระบอบการปกครอง และหามมีการเผยแผศาสนา
ในประเทศจีน จงึทำใหคณะมสิชันนารกีลมุน้ันไดสมัคร
เขามาทำงานเผยแผศาสนาในเขตภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย โดยมีจุดประสงคที่จะเผยแผศาสนา
คาทอลิกกับกลุมชาวเขาโดยเฉพาะ เนื่องจากวาไดเคย
ทำงานกับชาวเขาท่ีประเทศจีนอยูกอนแลว

ค.ศ. 1953 คุณพอมิสชันนารีคณะเบธารามกลุมน้ี

ประกอบดวยคณุพอโฟญนี ีคณุพอยอแซฟ เซกนิอต ได
อาสาจะทำงานแพรธรรมกับชาวปกาเกอะญอ ในภาค
เหนือ จึงออกไปสำรวจหมูบานของชาวปกาเกอะญอ
แถวอำเภอจอมทอง ทีด่อยอนิทนนท และแมแจม เห็น
วาถามีการทำงานแพรธรรมกับชาวปกาเกอะญอ จึงมี
ความหวังท่ีจะมผีกูลับมานับถือศาสนาคาทอลิกแนนอน
และท่ีสดุเมือ่งานแพรธรรมกับชาวปกาเกอะญอประสบ
ความสำเรจ็อยางรวดเรว็ จงึไดมกีารซือ้ทีด่นิแปลงหนึง่
ทีเ่ชงิเขาหางออกไปจากจอมทองประมาณ 15 กโิลเมตร
และไดตั้งศูนยกลางสำหรับการทำงานแพรธรรมกับ
ชาวปกาเกอะญอช่ือศูนยแมปอน เพ่ือใหการอบรม
ศึกษา สอนคำสอนแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งฝก
เยาวชนชายกลุมหนึ่ง เพ่ือจะไดกลับมาเปนผูนำตาม
หมบูานตางๆ

พระคุณเจาลเูซยีน ลากอสต พระคุณเจารตัน บำรงุตระกลู พระคุณเจาสงัวาลย ศรุะศรางค

คณุพอเปเด บโิด
ยายมาหวยตนนนุ

ครั้งแรก
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50 ปแหงพระพร (ตอจากหนา 3)
ค.ศ. 1956 ไดตดัสินใจสรางศูนยกลางสำหรบังาน

แพรธรรมกับชาวปกาเกอะญอในเขตจังหวดัแมฮองสอน
ที่อำเภอแมสะเรียงเปนอันดับแรกกอน เน่ืองจากมี
หมูบานอยูบนดอยใกลเขตแมสะเรียงหลายหมูบาน
ไดสมัครเขามาเรียนคำสอนเพ่ือเปนคาทอลิก เชน ที่
หมบูานแมลดิ แมอมลอง เปนตน โดยคณุพอเปเด บโิด
ไดรับเลือกใหเปนผูรับผิดชอบงานแพรธรรมท่ีเขต
อำเภอแมสะเรียงน้ี และในขณะน้ันยังไมมีทางสำหรับ
รถยนตเช่ือมระหวางเชียงใหมกบัแมฮองสอน

ปลายป ค.ศ. 1956 มชีาวบานจากหมบูานแมอมุพาย
สนใจเร่ืองศาสนา เมื่อรูขาววามีกลุมมิสชันนารีฝรั่ง
มาต้ังศูนยกลางงานแพรธรรมท่ีแมปอน จึงเดินทางไป
ที่แมปอนเพ่ือขอใหคุณพอเซกินอตไปเย่ียมที่หมูบาน
แมโถ เน่ืองจากมีชาวบานหลายครอบครัวสนใจกลบัมา
เปนคาทอลิก ทำใหคุณพอเซกินอต และคุณพอเปเด
บิโด ยังไดไปเย่ียมที่หมูบานแมโถ รวมท้ังหมูบาน
ใกลเคียงคร้ังหน่ึง หลังจากน้ันมีคนสมัครเขามาเปน
ครสิตังสำรองอกีหลายหมบูาน

ค.ศ. 1958 พระคณุเจาลูเซียน ลากอสต ไดพจิารณา
แบงเขตแพรธรรมท่ีแมฮองสอนออกเปน 2 เขต คอื เขต
อำเภอแมสะเรียง และเขตแมโถ โดยแตงตัง้คณุพอมรีโก
ตรสุนัก ดแูลรับผิดชอบเขตแมสะเรียง สวนคุณพอเปเด
บิโด  รับผิดชอบท่ีเขตแมโถ  รวมท้ังหมูบานฟาก
ตะวันตกของน้ำยวมดวย เชนท่ีหมูบานหวยตนนุน
หมบูานแมกิ ๊หมบูานหวยปงเลา เปนตน

จากการทมุเทเอาใจใสในงานแพรธรรมและอภิบาล
ดวยแบบอยางชีวิตของบรรดาคุณพอเบธาราม และ
บรรดาครูคำสอนกลมุแรกน้ี ทำใหชาวบานฟากตะวันตก
ของแมน้ำยวม หลายคนไดสมัครเขาเปนครสิตงัสำรอง
มากข้ึนตามลำดับ

ค.ศ. 1962 คุณพอเปเด บิโด ซึ่งดูแลท่ีเขตแมโถ
รวมท้ังท่ีหมูบานหวยตนนุนดวย เห็นวามีจำนวน
คริสตชนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงไดรวมกับชาวบาน
ชวยกันสรางวัดไมไผเปนวัดหลังแรกของหมูบาน
หวยตนนนุ หลังจากนัน้ประมาณ 7 ป คณุพอไดรวมกับ
ชาวบานอกี ชวยกนัสรางวดัหลังท่ีสองโครงสรางดวยไม
สวนฝาใชไมไผ ทำการเสกเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม
ค.ศ. 1969 โดยพระคณุเจาลูเซียน ลากอสต

ค.ศ. 1973 พระคุณเจาลเูซยีน ลากอสต ไดประกาศ
แบงเขตหวยตนนุนออกจากเขตวัดนักบุญยอหน
บัปติสต แมโถ และต้ังคุณพอเปเด บิโด เปนคุณพอ
เจาวัดเขตวัดนักบุญเซซีลีอา หวยตนนุน องคแรก
คุณพอไดทำใหจำนวนคริสตชนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว
และวัดหลังเกาก็ไดทรุดโทรม คุณพอจึงสรางวัด
หลังใหมดวยไม หลังคากระเบ้ือง พรอมกบัสรางบานพกั
พระสงฆดวย ซึ่งในสมัยนั้นชาวบานตองชวยกันไป
แบกกระเบ้ืองจากบานเมืองปอน และเม่ือถึงเวลา
เสกวัดใหมมีกลุมคริสตชนจากประเทศพมามารวม
ฉลองดวย

ระยะน้ีพระสงัฆราชโรเบริต รตัน บำรุงตระกูล ได
มาเยีย่มเปนระยะๆ โดยตองเดินจากตำบลเมืองปอน ถงึ
หวยตนนนุนี ้ใชเวลาไปกลับกวา 6 ชัว่โมง

จากการที่คุณพอเปเด บิโด ไดทุมเทชีวิตดวย
ความรัก ดูแลเอาใจใสในงานแพรธรรม รวมชีวิตกับ

ชาวบานอยางใกลชิดเหมือนพอกับลูก ดวยแบบอยาง
ชีวิตท่ีเรียบงาย รวมท้ังไดสงเสริมกลุมกิจกรรมตางๆ
เชน กลุมเยาวชน กลุมพอบาน แมบาน กลุมศึกษา
พระคัมภีรในวันอาทิตย มกีารสอนคำสอนท้ังสำหรับเด็ก
และผูใหญ โดยมีคุณครูศักดิ์ชัย วิชญพันธ เปนหลัก
รวมท้ังคณุครูพาลิ คณุครูบญุมัน่ ปกูวาง และอาสาสมัคร
อีกหลายทาน

จึงทำใหกิจกรรมของกลุมเยาวชนไดพัฒนาอยาง
รวดเร็ว รวมท้ังสงเสริมกระแสเรยีกในการเปนนกับวช
ทัง้ชายและหญิง

ค.ศ. 1983 คุณพอสน่ัน สนัติมโนกลู ไดรบัแตงต้ัง
ใหเปนคุณพอเจาวัดองคที่สองตอจากคุณพอเปเด บิโด
คุณพอสน่ันไดสานตอกิจกรรมเยาวชน จัดใหมีการ
เขาคาย ออกไปเย่ียมกลุมคริสตชนตางหมูบาน มีการ
จัดต้ังกลุมพอบาน แมบาน กลุมนักขับรอง งานดาน
พัฒนา เชน การจัดทำระบบน้ำประปาหมูบานเปนตน
และในป ค.ศ. 1992 คุณพอเห็นวาสัตบุรุษเพ่ิมมากข้ึน
เร่ือยๆ สถานท่ีวัดเกาคับแคบจึงไดสรางวัดหลังใหม
เปนคอนกรีตและไมสักอยางถาวร โดยไดรับบริจาค
คากอสรางจากครอบครัวคณุเสรมิศกัด์ิ วริยิะวลัย และ
ทำการเสกเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1992 โดย
พระสงัฆราชยอแซฟ สงัวาลย ศรุะศรางค

ค.ศ. 1997 คณุพอสมพงษ กมัพลกลู ไดรบัแตงตัง้
ใหเปนคณุพอเจาวดัองคทีส่าม และมกีารโยกยายหนาที่
พระสงฆเขารับหนาท่ีตามวาระเร่ือยมา จนถึงสมัยของ
คุณพอทูน ประภาสสันต ไดรับแตงตั้งใหกลับมาเปน
คุณพอเจาวัดรอบที่สองจนถึงปจจุบัน นอกจากงาน
แพรธรรมและอภิบาลตามหมูบานตางๆ แลว ปจจุบัน
เขตวัดนักบุญเซซีลีอา หวยตนนุน ไดมีศูนยเยาวชน
คาทอลิกขุนยวม ซึ่งริเริ่มสรางโดยคุณพอสนั่น สันติ-
มโนกูล เมื่อป ค.ศ. 1988  เพื่อเปนสถานท่ีสำหรับ
ใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชนท้ังดานการศึกษา
โดยใหเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีการฝกฝน
การประกอบอาชีพ เชน การทำการเกษตร การอบรม
ดานคำสอนและทักษะในดานตางๆ ดวย โดยมซีสิเตอร
คณะภคินีแพรธรรมแหงพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล
หรือท่ีเราเรียกกันวา ซิสเตอรแมปอน ไดรวมให
การอบรมและแพรธรรมรวมกับคุณพอ และครูคำสอน
ดวย

ปจจุบนัเขตวัดนักบุญเซซลีอีา หวยตนนนุ มหีมบูาน
ในเขตอภิบาลทั้งหมด 29 หมูบาน มีจำนวนครอบครัว
คาทอลิกทัง้หมด 645 ครอบครัว มสีมาชิกในครัวเรอืน
ทั้งหมด 2,986 คน รับศีลลางบาปแลว 2,856 คน

คริสตังสำรอง 130 คน และ
มี วั ด ท่ี อ ยู ใ น เ ขตอ ภิบ าล
ทั้งหมด 19 วัดประกอบดวย
1. วัดนักบุญเซซีลีอา หวย-
ตนนุน (วัดศูนยกลาง) 2. วัด
นักบุญอังเดร  บานรมเย็น
3.วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร
บานหวยสาน 4. วัดนักบุญ
ดอนบอสโก บานพะแข 5.
วัดนักบุญยอหน อัครสาวก
บานพะโท 6. วัดพระแมมารี
บานเปยงหลวง 7. วดัพระแม

มาร ีบานแมกิ ๊8. วดัคาทอลกิ บานแมขอ 9. วดัคาทอลกิ
บานหวยโปงเลา 10. วัดคาทอลิก บานหวยคลองเซ
11. วดัแมพระลูกประคำ ขนุยวม 12. วดันักบุญยอแซฟ
บานหวยฮุง 13. วัดนักบุญมักดาเลนา บานคำสุข 14.
วดันักบุญยอแซฟ บานหวยตองจ่ิง 15. วดัคาทอลกิ บาน
หวยโปง 16. วัดคาทอลิก บานแมแจะ 17. วัดนักบุญ
เทเรซา บานใหมพัฒนา 18. วัดคาทอลิก บานหวยนา
19. วดัคาทอลกิ บานแมซอ

ปจจุบนัมีลกูวัดท่ีบวชเปนพระสงฆ 8 องค ประกอบ
ดวย 1. คุณพอดุรงคฤทธิ์  กระบวนศิริ (สังฆมณฑล
เชยีงใหม) 2. คณุพอณรงคชยั  หมัน่ศกึษา (สงัฆมณฑล
เชยีงใหม)  3. คณุพอติดคำ  ใจเลศิฤทธ์ิ (คณะเบธาราม)
4. คุณพอคำมา  อำไพพิพัฒน (สังฆมณฑลเชียงใหม)
5. คุณพอไพโรจน  หนอชัชวาล (คณะเบธาราม)
6. คณุพอจรีภทัร  รกัสขีาว (คณะเบธาราม) 7. คณุพอ
ธงชัย  วิวัฒนเชาวพันธ (สังฆมณฑลเชียงใหม) 8.
คุณพอพรชัย  สุขใจ และบราเดอรวิเชียรแสง กอง-
ตระกูลดี (คณะซาเลเซียน)

มีลูกวัดท่ีเปนนักบวชหญิง  16  ทานดวยกัน
ประกอบดวย 1. ซิสเตอรประพรรณ หม่ันศึกษา  2.
ซสิเตอรปรดีา กระบวนสงา 3. ซสิเตอรสราล ีกระบวน-
สวุรรณ 4. ซสิเตอรนริมล กระบวนศิร ิ 5. ซสิเตอรสพุณิ
ศรีสลาง  6. ซสิเตอรจนัทรนอย หวังท่ีอย ู 7. ซสิเตอร
วลิาสนิ ี  ใจสนอง 8. ซสิเตอรเรณ ู ฝายความด ี9. ซสิเตอร
ธาดา แงจิ 10. ซสิเตอรศรีสดุา ใจสนอง  11. ซสิเตอร
นงนุช ชัยเจริญศรีศิริ  12. ซิสเตอรจันทรเพ็ญ กอง-
ตระกลูดี 13. ซสิเตอรนฤมล ไพบูลยศกัด์ิ 14. ซสิเตอร
สพุตัร กรนภา 15. ซสิเตอรนฤมล ฐติโินกลุ 16. ซสิเตอร
พรทิพย สนชัยทอง

ขอขอบพระคุณพระองค สำหรับพระพรแหง
ความรัก ที่ประองคประทานแกประชากรของพระองค
ในเขตวดันักบุญเซซีลอีา หวยตนนนุน้ี ขอบคุณบรรดา
มิสชันนารีคณะเบธาราม เปนพิเศษสำหรับคุณพอเปเด
บิโด ผูมาวางรากฐานแหงความเช่ือ รวมท้ังพระสงฆ
ทุกทานท่ีใหการอภิบาล ดูแลเอาใจใสตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบนั ขอบคุณปยูา ตายาย พอแม ผรูบัความเช่ือต้ังแต
ยุคแรกและสืบทอดจนทุกวันน้ีและตลอดไป ขอบคุณ
ผมูพีระคณุทุกทาน และขอพระองคโปรดรับดวงวิญญาณ
ของผูแพรธรรมและผูรับความเชื่อท่ีไดลวงลับไปแลว
ทุกทาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใหไดรับความสุข
นิรันดรกับพระองคเทอญ

                 รายงานโดย คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา
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ตอนที ่2

บญุเกดิ นรินัดร (Bunkerd Forever)

สำหรับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ก็เชนกันทานมิไดเปนตัวเก็งคนสำคัญแตอยางใด
ในเวลาเลือกต้ังพระสันตะปาปาคร้ังน้ัน อีกท้ังการ
เลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 1 ก็เพิ่ง
ผานไปไดแคเดือนสองเดือนเทานั้น กระเบื้องนอยจาก
โปแลนด ดินแดนคอมมิวนิสต กลับไดรับเลือก ทำให
ประวัตศิาสตรอนัยาวนานท่ีพระสนัตะปาปามักเปนชาว
อติาเลยีนเสมอ ตองมาจบตำนานน้ันลงทีต่วัทาน โลกจึง
ไดรจูกัพระสันตะปาปาท่ีมสีสีนัอนับรรเจดิและครองใจ
ครองความคดิของผคูนทัว่โลกไวในพระหตัถของพระองค
ไดอยางนาอัศจรรยแมกระทั่งพระองคสิ้นพระชนม
ไปแลวก็ตาม

เร่ืองท้ังหมดน้ีพาเรากลับมาพิจารณาเรื่องคุณพอ
นิโคลาสอีกคร้ัง พิจารณาถึงคนท่ีทำหนาที่ของตนอยู
ในซอกในหลืบอยางซื่อสัตยดวยความทรหดอดทน
ทำไปอยางไรเดียงสา ไมรูเลยวาส่ิงท่ีตนเองเฝาทำมา
อยางมานะอุตสาหะโดยตลอด มนุษยดวยกันมองไมเห็น
หรือมักเลยผานไป จะดวยจงใจหรือไมจงใจก็ตาม แต
พระเปนเจามิไดเปนเชนน้ัน ทานเหมือนพระเยซูที่ถูก
โยนทิ้งไปบนกางเขนกับกองทุกขมหึมา แตก็กลับมา
เปนศลิาหวัมุมในทีส่ดุ ทานเหมอืนกระเบือ้งจมอยกูนบึง้
ของสังคมรวมสมัย แตเมื่อถึงเวลา กระเบื้องช้ินนี้ก็
เฟองฟูลอย และเหลาน้ำเตาท้ังหลายก็ถอยจม ทานอยู
เปนอันดับสุดทาย พระเปนเจาทำใหทานกลับมาอยู
เปนคนแรก คนแรกในบรรดาพระสงฆในเมืองไทย
ที่เปนบุญราศีและมรณสักขี

ใหเราภาวนา..........
ขาแตพระผเูปนเจา ในวนันี ้ขาพเจาทัง้หลายมาอยู

ตอหนาผรูบัใชของพระองคอกีคร้ัง คอื บญุราศีนโิคลาส
บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆและมรณสักขี ขาพเจา
ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองคที่แสดงพระประสงค
อยางชัดเจนผานทางเร่ืองราวของคุณพอนิโคลาส
ขาพเจา ท้ังหลายวอนขอพระองคผานทางคุณพอ
ผอูดทนอยางไรเดยีงสา ขอใหขาพเจาทัง้หลายไดเขาใจ
วิธีคิดของพระองค ซึ่งชางแตกตางเหลือเกินจาก
ความคิดตามประสามนุษยของขาพเจาทั้งหลาย เพื่อวา
การดำเนินชีวิตตอจากน้ีไปของพวกเรา จะไดมีความ
อดทนอยูในหนาท่ีการงานและภาระประจำชีวิตท่ี

ขาพเจาทัง้หลายไดเลอืก ขอพระหรรษทานของพระองค
โปรยปรายลงมาใหเพียงพอแกการดำเนินชีวิตฝายจิต
เพื่อค้ำจุนความออนแอและความทอแทตามประสา
มนุษยของขาพเจาท้ังหลาย ขาพเจาท้ังหลายเชื่อม่ัน
และมีความหวังในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
ดุจเดียวกับที่พระองคไดกระทำตอผูรับใชผูศักด์ิสิทธ์ิ
ของพระองคคอืคุณพอนิโคลาส และถาเปนพระประสงค
ของพระองค ขอพระองคทรงโปรดใหเกิดอัศจรรย
ผานทางคำเสนอวิงวอนของคุณพอ เพื่อคุณพอบุญราศี
นิโคลาส จะไดรับการสถาปนาเปนนักบุญสักวันหนึ่ง
ขางหนาดวยเทอญ อาแมน

(ตอจากฉบับที่แลว)

พระเปนเจา   มวีธิ ี  ดกีวามาก

ชีวิตสงฆดำรงอยูดวยศีล
สขุรืน่รนิทกุขจมจอมกลมกลอมได
พระเยซูอยูชิดฤทธิ์เกรียงไกร
 เจอเภทภยัไดสคูพูระองค

 เปนมนุษยสขุใจไมเสมอ
จิตมักเผลอแบบมนุษยเปนจุดหลง
เจอเบียดเบียนไมชอบธรรมอยางใจจง

ยังเผลอคิดวาพระองคคงอยูไกล

 คดิถึงงานมากมายในอดีต
มดีย่ิงกรดีเจ็บแปลบแสบถึงไหน
ก็ถึงน่ันเทาท่ีทุมท่ีเทใจ
อุทิศไปภัยก็มาหาทุกวัน

 คิดใหสมทำใหสมคม
พระสงฆ
จติดำรงเอิบอ่ิมพร้ิมสวรรค
 เจอความคิดอืน่ใดไมสำคัญ
 ชวีติฉันผานไปไดอยางดี

 ดูเหมือนวาเจาปศาจ
ฉลาดหลาย
มันทำลายคนทำจริงท้ิงศักด์ิศรี
คนไมทำทำไมเปนกลับเปนดี
 ชวีติน้ีมชีองใหตรองนกั

 พระเปนเจามวีธิดีกีวามาก
ใหลำบากเปนพรตอนหนกัๆ
ตรองศกัดิศ์รีตรองงานเพ่ือสานรัก
 จนรจูกัน้ำพระทัยในทุกความ

 ศักด์ิศรีหรือคือทิพย
พระหยบิข้ึน
 ประธานคืนทีห่ลงัชางนาขาม
ขากลบัชอบมอบไวในพระนาม

จิตไมทรามไมเคยทรามยามขาลง

ขาอานเรียนเขียนบางหวางทางทอง
ดจุเพลงทองชีวติทองไมรองหลง
ขาสงบภพนีท้ีด่ำรง
ชวีติสงฆกบัศกัดิศ์รไีมมหีาย

ป.จนัทร
9 ธันวาคม 2010
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“นัยนตาของขาพเจาไดเห็นองคพระผูชวยใหรอดพน
ผทูีพ่ระองคทรงจัดเตรียมไวสำหรบันานาชาติ” (ลกูา 2:30-31)

ป 2011

การนอมรับวาพระเจา
สถิตอยกูับเรา

เมือ่ผทูีไ่ปวดัเปนประจำทานหน่ึงออกจากโรงพยาบาล เธอกบ็นวาพระเจา
มิไดชวยเธอเลย ทางวัดก็มิไดสนใจอะไรกับเธอ แตมีพี่นองรวมวัดเดียวกัน
อธิบายใหเธอฟงวา เพื่อนๆ ที่ไปเยี่ยมเธอทุกๆ วัน คือเพ่ือนรวมวัดของเธอ
พวกเขาคือพระศาสนจกัร ซึง่รวมไปถงึผทูีน่ำศลีมหาสนทิไปใหเธอเปนประจำ
ดวย ผทูีโ่ปรดศีลเจิมคนปวยใหแกเธอ กค็อืพระสงฆทีป่ระจำอยทูีโ่รงพยาบาล
และเพ่ือนรวมวัดของเธอก็สวดภาวนาใหเธอดวย พระเจาสถิตอยใูกลชดิเธอดวย
เมื่อแพทยและพยาบาลชวยกันดูแลและรักษาเธอใหหาย

เรามักจะหลงลืมวาพระคริสตเจาทรงประทับอยูทามกลางเรา ซึ่งผิดกับ
สิเมโอนและอันนาซ่ึงเราอานในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา คงจะมีหญิง
ผเูปนมารดาเปนจำนวนมากท่ีนำลูกนอยๆ ของเขามาท่ีพระวหิาร เพือ่ประกอบ
พธิทีีก่ำหนดไวในกฎของชาวยิว แตในสายตาแหงความเช่ือของทานผศูกัดิส์ทิธิ์
ทัง้สองนี ้พระเจาและพระสญัญาของพระองคอยกูบัมารดาผนูี ้และบุตรผนูีข้อง
เธอ พระเจาทรงเผยแสดงผานทางทานสิเมโอนวา ความรอดพนของมวลมนุษย
มาถงึแลว อนาคตนิรนัดรของบรรดาส่ิงสรางทัง้หลาย รวมอยใูนทารกองคนอยๆ
ผูนี้ อันนาตอบสนองดวยการสรรเสริญพระเจา และนางไดกลาวถึงทารกผูนี้
ใหแกผทูี่สนใจไดรบัทราบ

เมื่อเราเห็นพระเจาทรงประทับอยูกับเหตุการณและบุคคลรอบตัวเรา และ
ในบรรดาส่ิงสรางของพระองค ปฏิกิริยาของเราก็ควรจะเปนการสรรเสริญ
พระเจา และกลาวถึงพระกุมารผูศักด์ิสิทธ์ิ ผูเสด็จมาเพ่ือทรงเปนแสงสวาง
สองนานาชาติ และทรงเปนความรุงโรจนของอิสราเอล ดวยวิธีนี้เราก็เปน
ผูนำเสนอพระเยซูเจาแกชาวโลก

ขาแตพระเจา โปรดใหลูกไดสำนึกวาพระองค
ประทับอยูในทุกแหงที่ที่มีคุณความดี ความจริง และ
ความรัก โปรดใหนัยนตาของลูกไดเห็นพระองค และ
ปากของลูกไดกลาวถึงพระองค เพ่ือโลกของเราจะไดรู
ถงึความสวางและความรงุโรจนของพระองค  ลกูวอน
ขอทั้งนี้โดยผานทางพระบุตรสุดที่รักของพระองค คือ
พระเยซคูรสิตเจา พระเจาของลกูทัง้หลาย อาแมน

⌫
กระแสวันครูแหงชาติปนี้ดูจะรอนแรงเปนพิเศษ
มีการประกาศพระสมัญญานามแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว
“พระผทูรงเปนครแูหงแผนดนิ”
สำนกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงมีตอวงการศกึษาไทย
อกีทัง้ตองการยกระดับวชิาชพีครเูปนวชิาชพีชัน้สงู
ทำใหคนทีจ่ะกาวเขามาเปนครมูคีวามมัน่ใจในอาชีพนีม้ากขึน้
และเชนนีก้เ็ปนการ “คนืครูดใีหศษิย” ตามเปาหมายวันครปูนี.้..

กระนั้นก็ดีการจะคืนครูดีใหศิษยก็ถือวายังไมครบวงจร
หากไมชวยกนั “คนืศษิยดใีหคร”ู กค็งไมตางกบัปรบมอืขางเดยีว
พอแมหลายคนคิดวาจายคาเทอมแลวครูตองทำใหทุกอยาง
อบรมส่ังสอนประสทิธิป์ระสาทวชิาตดิตามดแูลทัง้ใกลชดิ
พอลูกทำตัวไมดีเรียนไมเกงก็โทษครูโทษผูบริหารไวกอน
ทำนองวาเสียเงินลงทุนแลวกำไรหดแถมยังตองขาดทุนอีก
แตไมเคยรับรูพฤติกรรมของลูกเมื่อออกจากบานมาโรงเรียน
พอทางโรงเรียนเชิญพบก็บายเบ่ียงแกตัวตัดพอวาเสียเวลาทำมาหากิน
พอแมหลายคนถือคต ิ“ลกูฉนัหามใครแตะ...ลกูฉนัถกูเสมอ”
มีอะไรก็เขาขางลูกไวกอนไมฟงคำช้ีแจงครูแถมขูฟองผูบริหาร
พอจนดวยหลกัฐานก็แกตวัขนุๆ... “ถาลกูดแีลวจะสงมาใหอบรมทำไม”
ดทีีพ่อแมอกีหลายคนทีใ่หเกียรติยกยองใหความไววางใจครู
พบครคูรัง้แรกก็ “ขอฝากลกูไวดวยคน...ถอืวาเปนลกูครคูนหนึง่นะ”
แลวคอยติดตามใหความรวมมือกับครูกับทางโรงเรียนในทุกเร่ือง
สำนึกในบญุคณุครทูีช่วยปนแตงชวีติลกูขณะพอแมตองหาเลีย้งชพี
แมลูกจบไปแลวก็ยังใหรูสึกผูกพันถือวาไดชวยกันสงเด็กเขาสูอนาคต
อยางนีถ้อืวา “คนืครดูใีหศษิย” ดวยการ “คนืศษิยดใีหคร”ู...

พดูถึงครูพดูถึงศิษยทไีรก็คงไมพนมาตรการใชในการอบรมสัง่สอน
ศิษยดียอมตองรูจักเคารพยำเกรงออนนอมเช่ือฟงคุณครู
ผิดพลาดซ้ำซากตองพรอมรับผิดรับโทษแสดงความรับผิดชอบ
กอนน้ีถอืหลกั “รกัวัวใหผกูรักลูกใหต”ี... ไดดบิไดดกีนัมาตลอด
ไมเรียวจงึคกูนัมากับการเติบโตการพฒันาของเด็ก
พอแมครูบาอาจารยตีลูกตีศิษยเพราะรักเพราะหวังดี
เหน็ลกูเหน็ศษิยเจบ็พอแมครเูจบ็ยิง่กวาแตตองตตีองสอน
ตีไปสอนไปอบรมไปใหเห็นคุณเห็นโทษเห็นถูกเห็นผิด
เจ็บตัวแตใจจดจำลึกเสียใจท่ีไมรักดีทำใหพอแมครูผิดหวังเสียใจ
ตั้งแตมีการหามลงโทษนักเรียนดวยไมเรียวครูตองลำบากใจ
แถมมีมาตรการดานกฎหมายถือเปนการทำรายรางกายเด็ก
เลยไดแตปากเปยกปากแฉะดุดาวากลาวตักเตือนตำหนิคาดโทษ
ในขณะท่ีนักเรียนไดใจถึงอยางไรก็ไมกลัวไมยำเกรงไมเช่ือฟง
ดาวาใหเหตุใหผลจนเสียงแหบคอแหงเหน่ือยมากก็เลิกไปเอง
แลวจูๆ  ปนีเ้กดิกระแสใหทบทวนนำไมเรยีวกลบัมาใชใหม
ดวยที่ผานมานักเรียนไมอยูในรองในรอยไมยำเกรงไมเชื่อฟงครู
พฤติกรรมไมดงีามไมถกูตองท้ังทำรายท้ังทำลายมีใหเห็นไปท่ัว
โยนผิดใหพอแมก็ไดแตแกตัวไมมีเวลาเพราะธุระการงานรัดตัว
วันๆ ตองผลาญแรงกายทุมแรงใจหาเงินเขาบานจายคาเลาเรียนลูก
โยนผิดใหครูก็ไดแตแกตางนักเรียนไมยำเกรงไมออนนอมเอาไมอยู
จะใชมาตรการไมเรียวก็กลัวโดนจับโดนพิจารณาโดนจำหนาย...

แลวก็ลงเอยแกปญหาท่ีปลายเหตุเหมือนทุกปญหา
ไมสำนึกวาหากไดใจเด็กไดใจนักเรียนไมเรียวลืมไปไดเลย
ถึงจะตีจะเฆ่ียนแตใจเด็กไมเลนดวยก็รังแตจะเคียดแคนพยศเกลียดชัง
ความคุนเคยกับความรุนแรงก็มีแตจะฝงลึกตอกแนนในกมลวิสัย
ไมสำนึกวาหากใชเหตุผลโนมนาวใหเห็นดีเห็นชอบไมเรียวทิ้งไดเลย
ทุกอยางท่ีพอแมครูใชเปนการลงโทษเด็กก็ถือวารับโทษสาสมแลว
หากรักเด็กจริงการลงโทษมีใหเลือกไมถวนไดผลดีกวาไมเรียวเปนไหนๆ
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เสวนาโตะกลม ครัง้ที ่2 (ตอจากหนา 2)
เราตองชวยกันประคองเขาใหอยูในโลกใหได
กรุงเทพมหานคร  คณุพออนชุา  ไชยเดช รองผอูำนวย-
การสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  รวมกับส่ือ
มวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดเสวนาโตะกลม ครั้งที่ 2 หัวขอ “ความรัก กับ การ
ทำแทง” (ในมุมมองคริสตชน) ถายทอดสดทาง
www.catholic.or.th เม่ือวันพุธท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 2011
ที่หองสตูดิโอ สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ตัง้แตเวลา 14.00-16.00 น. โดยคณุพอไพรชั
ศรีประเสริฐ ผูชวยเลขาธิการสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ฝายสังคม และผูอำนวยการ
แผนกสุขภาพอนามัย ซิสเตอรสายสุดา ชาวปากน้ำ
ผูอำนวยการโครงการมารดาและทารกบานสุขฤทัย
คณะศรีชุมพาบาล และนางสาวสุนันทา สะอาดเอี่ยม
ผูแบงปน จากบานสุขฤทัย เปนผูรวมเสวนา คุณพอ
อนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย เปนผดูำเนินการเสวนา มผีูเขาชมกวา 50
ทานในชวงเวลาดังกลาว รวมถึงการถามตอบคำถาม
เก่ียวกับการทำแทง  (ในมุมมองคริสตชน) ผาน
ทางกระดานสนทนา

ประเด็นปญหาหลายอยางท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปน
กรณีรูวาลูกอยูในครรภแตพิการ แตกลัวบาป ใหเด็ก
คลอดออกมา และคิดวาอาจจะเปนปญหาในสังคม
ตอไป

คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ใหความเห็นเก่ียวกับ
เรื่องนี้วา “มนุษยทุกคนควรไดสิทธิการเกิด เราไมควร
ตดัสินใจแทนเขาวา เขาควรจะเกดิหรือไม แมแตจะเปน
แมกต็าม  แมเขาจะพิการ แตกย็งัคงเปนมนษุยสามารถ
ดำเนนิชีวติไดเหมือนคนปกติทัว่ไป มนุษยคอืพระฉายา
ของพระ ยงัไงก็ฆาไมได”

หรือแมแตกรณีที่ตั้งครรภแลว เคยคิดจะทำแทง
หาทางออกไมได  จะมีหนวยงานไหนบางท่ีคอยดูแล
ในเร่ืองเหลาน้ี ซสิเตอรสายสุดา ชาวปากน้ำ ผอูำนวยการ
โครงการมารดาและทารกบานสุขฤทัย คณะศรีชมุพาบาล
ผูรวมเสวนา ไดชี้ประเด็นใหเห็นถึงคุณคาและความ
สำคญัของมนษุย และซสิเตอรยงัไดกลาววา “ ทกุๆ  ชวีติ
สำคัญ  บุคคลเดียวมีคามากกวาโลกท้ังโลก เราตอง
ชวยกันประคองเขาใหอยใูนโลกใหได เราควรใหขอมูล
ทีถ่กูตองกบัพวกเขา” และคณะภคินศีรีชมุพาบาล ยงัได
ใหคำปรกึษาสำหรับผทูีต่ัง้ครรภ และมีบานท่ีชวยเหลือ

พวกเขาดวย
หนึ่งในผูรวมรายการ เปดใจถึงคร้ังหน่ึงที่เคยคิด

ทำแทง ดวยเหตุผลกับชีวิตมากมาย ทั้งสภาพสังคม
สภาพแวดลอม แตสุดทายตัดสินใจ ขอใหกำเนิดบุตร
โดยมาอยทูีบ่านสุขฤทัย กท็ำใหไดชวิีตใหม เม่ือไดพดู
ถึงลูกท่ีใหกำเนิดมา  เล้ียงดูเขาใหดี เม่ือไดเห็นความ
นารักของเขาแลว เราจะไมรูสึกเสียใจเลยท่ีเอาเขาไว
ก็ทำใหมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตตอไป

คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ไดกลาวถึง มุมมอง
ครสิตชนวา เรามโีครงการสวดสายประคำสงเสรมิชวีติ
เหมือนกับการสวดสายประคำท่ัวไป  แตขอรำพึง
จะเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือลดและตอตานการทำแทง
จะสวดทุกวันที่ 12 เนื่องจากวันที่ 12 ธันวาคมเปน
วนัฉลองแมพระแหงกวาดาลปู ซึง่เปนองคอปุถมัภของ
การสงเสรมิชีวติ

ในสายประคำ มสีตีางๆ ทีเ่รารวมใจกันภาวนา
ลกูประคำสีขาว เพ่ือสันติสขุในโลก ชวยลบลางบาป

เหลาน้ี  และชวยใหผูที่อยูในวิชาชีพแพทยเปลี่ยนใจ
เห็นความจริงในการทำ และขอใหมีกฎหมายปกปอง
ชวีติ วงิวอนเพือ่พระบตุรจะไดยตุกิารลงโทษ แตโปรด
ชวยคมุครองเด็กๆ

ลกูประคำสฟีา ถวายแดดวงหทัยของแมพระ  เพือ่
วอนขอใหมีกฎหมายสงเสริมชีวิตที่ทันเหตุการณและ
มปีระสิทธิภาพ

ลกูประคำสีแดง  เพ่ือชดเชยเลือดทกุหยดของทารก
ทีถ่กูทำแทง ยกเลกิกฎหมายท่ีตอตานการสงเสรมิชวีติ

ลูกประคำสีดำ เพ่ือไถโทษของผูที่อยูในวิชาชีพ
การแพทยทีม่สีวนทำแทง

ลูกประคำสีเขียว เพื่อขอบคุณตอน้ำใจของผูที่
เสียสละทำงานเพ่ือชีวติ

ลกูประคำสีมวง สำหรบัความหวงัและความรักตอ
เพื่อนมนุษย

คุณพออนุชา ไชยเดช ปดประเด็นการเสวนา
“ความรัก กับ การทำแทง” (ในมุมมองคริสตชน) ดวย
การใหมองปญหาอยางเขาใจ เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของการเปนบุตรของพระเจาอยางแทจริง
มองอยางผูมีความเช่ือในมุมมองคริสตชน มีบางส่ิงที่
ซอนไวกับความเปนชีวิตมากไปกวาท่ีเราจะบอกวา
คนน้ีอยาเกิดมาเลย เปนส่ิงท่ีเราตองมีความเชื่อที่จะรอ
ใหบางอยางเกิดข้ึน  แมโลกและสังคม ทาทายกับการ
ทำรายชีวิต ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ทุกอยางยังคง
มทีางออก ในสงัคมของเรายังมีองคกรทีท่ำงานในดานนี้
ยังมีสถานท่ีที่ยังชวยเหลือผูที่ตกอยูในเหตุการณเชนน้ี
ผูมีปญหาการต้ังครรภไมพรอม หรือตองการขอคำ
ปรึกษา ติดตอ ซิสเตอรสายสุดา ชาวปากน้ำ โครงการ
มารดาและทารก บานสุขฤทัย โทร. 0-2642-8949
www.hli.org
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พระราชทานโกศ พวงมาลา และดินพระราชทาน แก
คณุหญงิมาล ีพ. สนทิวงศ ณ อยธุยา

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย เปนประธานพิธีมิสซาปลงศพ
คุณหญิงมารีย เทแรส มาลี พันธุมจินดา สนิทวงศ
ณ อยุธยา พรอมดวยคุณพอทวีศักด์ิ  กิจเจริญ คุณพอ
อนชุา ไชยเดช คณุพอโชคชยั ครูตันสวุรรณ คณุพอศวง
วิจิตรวงศ โดยมีนักบวช ญาติพี่นอง ลูกหลาน มารวม
พิธี ที่วัดเซนตหลุยส สาทร และเคลื่อนศพไปบรรจุ
ที่สุสานศานติคาม อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันท่ี
7 มกราคม ค.ศ. 2011

ในบทเทศนคณุพอวรยุทธ ประธานในพธิกีลาวถงึ
คุณงามความดีของคุณหญิงมาลีที่ทานปฏิบัติอยาง
สม่ำเสมอวา ทานเปนผหูวานหลายสิง่หลายอยางใหแก
สังคมโดยเฉพาะกับเยาวชน ไดสงเสริมใหมีการศึกษา
ใหใชชวีติอยางมีคณุคา และศกัด์ิศร ีโดยตวัทานเองกไ็ด
ประพฤติปฏิบัติดวย คุณหญิงไดเปน สว. มีเกียรติ มี
ศกัดิศ์ร ีมหีนาที ่และแนนอนมีหนาทีค่วามรบัผดิชอบที่
สูงดวย และทานเคยเลาใหฟงวาการจะตองไปประชุม
อะไรๆ วนัไหนบาง ตองเตรียมประชมุ ตองอานเอกสาร
ตางๆ และตองไปกอนเวลาประชุมทุกครั้ง คุณหญิง
บอกวา เม่ือเราไดรับเกียรติแลว เราตองทำหนาท่ีของ
เราอยางดี อยางสมศักด์ิศร ีการทำหนาท่ีอยางดีดวยความ
รับผิดชอบน้ันสำคัญ เพราะการสำนึกถึงหนาท่ีนั้นใน
สงัคมปจจุบนัน้ีถอืวาเปนเรือ่งใหญมากๆ

พอยังประทับใจอีกเร่ืองหนึ่งคือ เม่ือคราวหนึ่งใน
ชวงท่ีประเทศไทยฉลอง 700 ป ลายสือไทย และมี
ประชุมสือ่มวลชนคาทอลิก คณุหญงิไดรวมประชุมดวย
และทานเนนย้ำวา ภาษาเปนวัฒนธรรม เปนมรดกที่
สำคัญของประชาชน และของประเทศชาติ และเปนสิง่
ที่ยืนยันถึงประวัติศาสตรที่สำคัญของประเทศ เราตอง
ชวยกันอนุรักษและสงเสริมใหคนไทยใชภาษาไทย
อยางถูกตอง ที่สุดส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ในแผนก
การพิมพ จงึไดเกิดโครงการทศวรรษส่ิงพิมพสรางสรรค
เพ่ิมข้ึนมา และมีกิจกรรมตอเน่ืองฉลองกันทุกๆ ป ซึ่ง
การฉลองน้ันไมใชเพยีงแคใหผานๆ ไปตองคดิวาสำคญั
สำหรับประเทศชาติขนาดไหน หรือสำคัญกับเยาวชน
ไทยในอนาคตขนาดไหน

การใชภาษาหรอืราชาศัพท หรือศัพททางศาสนาน้ัน
กต็องใชใหถกูใหเหมาะสม และยังมอีกีหลายเร่ืองทีท่าน
พูดถึงการใชภาษาในประเทศไทยของเรา สองเร่ืองนี้ที่
พอประทับใจ ขอใหทำดวยความรับผิดชอบ ใสใจ
ตองออกแรง ทุมเท ในขณะที่คนอื่นๆ อาจจะออนแอ
แตเราตองเขมแข็ง เราตองกลาเปนแสงสวางในทามกลาง
ความมืด ดกีวากนดาความมืด โดยไมยอมออกแรงแมแต
จะจุดเทียนสักเลมหนึ่งขึ้นมา เราตองชวยกันอนุรักษ
สิ่งที่ดีงามใหเปนมรดกของประเทศชาติ ใหอยูใน
ลูกหลานของเราตอไปๆ ขอใหชีวิตและแบบอยางของ
คุณหญิงมาลีไดเปนแรงบันดาลใจสำหรับเราทุกคน
ขอใหคณุความดี คำภาวนา การออกแรงหวานของคุณหญงิ
ไดเปนท่ีพอพระทยัพระเปนเจา เพ่ือใหคณุหญงิพักผอน
อยใูนออมพระหตัถของพระองคตลอดไป

คณุหญงิมาล ีพ.สนทิวงศ ณ อยธุยา เปนผทูีเ่ต็มเปยม
ดวยความร ูความสามารถ ประกอบกับมคีวามโดดเดน

ในสังคม เปนที่เคารพนับถือของบุคคลทุกวงการ อาทิ
นกัหนังสอืพมิพ

คณุหญงิมาล ีเปนคาทอลกิทีเ่ครงครดั เปนหวัเรีย่ว
หวัแรงคนสำคัญในการอุปถัมภงานดานดนตรี เคยเปน
นักขาวหญิงท่ีแกรงกลาในอดีต เปนประธานชมรม
จติรกรสมคัรเลน เปนสมาชิกวุฒสิภาและอีกหลายอยาง
และสุดทายเปนประธานและผกูอต้ังมูลนิธวิสิาล ีทีม่งุม่ัน
จะสรางภารกิจใหกอประโยชนตอสงัคม

คณุหญงิมาลีไดใหสมัภาษณไวในอดุมศานต เดือน
กมุภาพนัธ ค.ศ. 2002 วา “ประมาณป ค.ศ. 2002 ดฉินั
เริ่มมีปญหาเรื่องสุขภาพ เนื่องจากการไหลเวียนของ
เลือดในสมองผิดปกติทำใหมือซายกับมือขวาเกิดความ
ไมสมัพันธกนั เร่ิมเลนเปยโนไมได จากน้ันจึงพักรักษา
สขุภาพอยทูีบ่านประกอบกบัเมือ่มอีายทุีม่ากข้ึน รางกาย
เร่ิมออนแอ  เจ็บปวย”

คุณหญิงมาลีสิ้นใจอยางสงบ เมื่อวันอังคารที่ 4
มกราคม ค.ศ. 2011 รวมอายุได 88 ป

คุณหญิงมาลี เกิดวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1922
ที่จังหวัดนนทบุรี ในสกุลพันธุมจินดา ซึ่งเปนสกุลที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6
พระราชทาน

การศึกษา
โรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต โรงเรยีนเซนตโยเซฟ

คอนเวนต  สถาบันบริหารธุรกิจประกันชีวิต  ที่
นครฮารดฟอรด รฐัคอนเนคติคตั ประเทศสหรัฐอเมริกา
เขาศึกษาวิชาบริหารชั้นสูง เปนรุนท่ี 39 และเปนสตรี
คนแรก

การงาน
ค.ศ. 1938 แผนกพิมพคำบรรยายของโรงพิมพ

ไทยพาณชิยการ จำกัด
ค.ศ. 1939 หนงัสอืพมิพรายวันสภุาพสตรี ตำแหนง

ผูจัดการแผนกโฆษณา
ค.ศ. 1946 หนังสือพิมพรายวันนครสาร ตำแหนง

สุดทายเปนบรรณาธิการ
ค.ศ. 1951 บริษัทอาคเนยประกันภัย จำกัด ดำรง

ตำแหนงตางๆ คือ เปนผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ สาขา
ประกันชีวิต และสมาชิกคณะผูบริหารจนรับเกษียณ
เม่ือ ค.ศ. 1972 ไดตออายพุเิศษ 5 ป จนถึง ค.ศ. 1977 ได
ตำแหนงวิทยากรพิเศษ ตอจากนั้นไดตออายุคราวละ
1 ป แตไดขอรบัเกษยีณอายุ

ค.ศ. 1973-1977 เปนกรรมการบริหารบริษัท

อาคเนยธนกจิ จำกัด
ค.ศ.  1976 ไดรบั

เลือกเปน Boss of
the year ของสมาคม
เลขานุการสตรีแหง
ประเทศไทย เปน
สตรีคนแรก
งานสังคม
ตั้งแต ค.ศ. 1942

เ ริ่ ม ง า น สั ง ค ม ท่ี
สมาคมสต รีไทย
แหงประเทศไทย
ค.ศ. 1967 รวม

กอตั้งสมาคมสตรี
นกัธุรกิจและวชิาชพี และริเร่ิมต้ังกลมุนักขาวหญิง ไดรบั
เลือกเปนหัวหนากลุมคนแรก

ค.ศ. 1970 รวมกอต้ังสโมสรซอนตา
ค.ศ. 1974 รวมกอต้ังสมาคมสมุนไพรแหงประเทศ

ไทย
ค.ศ. 1979 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  จตุตถจุลจอมเกลา  ในวัน
ฉตัรมงคล

งานพระศาสนจักร
เปนกรรมการสือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย เม่ือ

ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เปนตนมา เปนผเูสนอโครงการ
ทศวรรษส่ิงพิมพสรางสรรค และต้ังกองทุนส่ิงพิมพ
สรางสรรคขึน้

เปนประธานหาทุนประชุมส่ือมวลชนคาทอลิก
โลก  (UNDA WORLD CONGRESS)  ค.ศ. 1991 (พ.ศ.
2534)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537)
คุณหญิงมาลีไดรับเครื่องอิสริยาภรณ จากสันตะสำนัก
เปนเครือ่งประดบัเกยีรตยิศของพระสนัตะปาปานกับญุ
ซิลแวสเตอร ในฐานะชวยงานพระศาสนจักร ดาน
การแปล โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ
พระสมณทูตลุยจี แบรสซาน เปนประธานมอบ ใน
รนุน้ี อาจารยประคิณ ชมุสาย ณ อยุธยา ศลิปนแหงชาติ
ไดรับในฐานะชวยงานพระศาสนจักรทางดานการแปล
อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ไดรับเคร่ือง
ประดับของนักบญุเกรโกร ีผยูิง่ใหญ ขัน้ที ่2

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการโรงพยาบาล
เซนตหลุยส

กรรมการดัดแปลงศาสนพิธีใหสอดคลองกับ
วฒันธรรมไทย

กรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงาน
สงเสริมชีวติครอบครัวสภาคาทอลิก

กรรมการที่ปรึกษาสมาคมสมุนไพรแหงประเทศ
ไทย

กรรมการสมาคมสหประชาชาติ
กรรมการสหพนัธสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแหง

ประเทศไทย
คติ “ทางไปสู เกียรติศักด์ิ  จักประดับดอกไม

หอมหวนยวนจิตไซร  ไปมี” ร.6 ทรงแปลจากฟองแตง
โบลว

อาลยัรกัคณุหญงิมารยี  เทแรส (ตอจากหนา 2)
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

1. ทชัมาฮาล - กวั - น.ฟรังซิสเซเวยีร
(19-27 มนีาคม 2554)

2. ฟาติมา - สเปน
(3-9 พฤษภาคม 2554)

หนา 9

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

ขอเชญิทานรวมแสวงบุญท่ีประเทศเกาหลใีต
วนัที ่1 - 6  เมษายน  2011

เกาะเชจโูด - พซูาน - แมพระนาจู - กรุงโซล
เทีย่วชมเทศกาลมหศัจรรยวนัดอกไมบาน (ซากรุะ)

ของเกาหลี
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

อนันา หยิว่
ผิวเกล้ียง
เกิดใหมในพระเจา
7 มกราคม 2000
ครบรอบ 11 ป

เปโตร หลอย
แซวอง

เกิดใหมในพระเจา
22 มถินุายน 1972
ครบรอบ 38 ป

ครบรอบ 1 ป

จำหนายอุปกรณคอมพิวเตอรทุกชนิดท้ังปลีก
และสงท่ัวประเทศไทย
สนใจส่ังซือ้ 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 (ทกุวันไมเวนวันหยดุ)

(สำหรับคาทอลิกลด 10-15%)

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู 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
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“ผไูมรจูกัควบคมุอารมณของตนก็เปนเหมอืน
เมืองทีถ่กูบุกรกุและไมมกีำแพง”           (สภษ 25:28)

“คนใจรอนประพฤตโิงเขลา...
แตคนรอบคอบจะไดความรเูปนมงกุฎ”

(สภษ 14:17-18)

“ทานท้ังหลายที่เหน็ดเหน่ือย
และแบกภาระหนกั

จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพกัผอน”
(มธ 11:28)
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สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก  แผนกกุมารเวชกรรม  ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ
27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

เงื่อนไข :
1. อัตราพิเศษดังกลาว ไมรวมคาแพทยและคาบริการ
2. เมื่อซื้อแพ็คเก็จแลว โรงพยาบาลฯจะไมรับคืนเงิน

3. โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 โปรแกรมวคัซนีพืน้ฐาน
  Gold Package 1 (วคัซีนสำหรบัเด็กอายุ 1 เดือน - 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
กบัคลินกิสุขภาพเดก็โรงพยาบาลเซนตหลยุส

   
ตอนรับการประกาศ (วาท่ี) บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2

ดวยหนังสือดีจากส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เทาท่ีหยิบมาไดอยางเรงดวน
เลมแรก สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เสนทางแหงรักและ

ความทรงจำ (Pope John Paul : Journey of Love and Remembrance) รวบรวม
ไวครบครัน 2 ภาษาอีกตางหาก กับชวงเวลา 2 วันที่เสด็จเยือนประเทศไทย
(10-11 พฤษภาคม 1984) จัดทำโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

(ในป 2009) จุดเดนนอกจาก
หนังสือจะสวยงาม นาจับแลว
ขอมูลความเก่ียวพันกับประเทศ
ไทย  เรียกไดวา  ไมใหหลุด
สูญหายกันเลย  มีจำหนายท่ี
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ
ไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ
1801 ราคา  600   บาท พเิศษ 550
บาท เช่ือแนวาอีกหนอยจะเปน
หนังสือหายาก

 เลมที ่2 บรุษุแหงสันตภิาพ
เลมน้ีรวมมุมมองตางๆ  และ
เหตุการณไวพอสมควรทีเดียว
จดัพิมพโดยส่ือมวลชนคาทอลกิ
ประเทศไทย (ในป 2005)
มีจำหนายที่สื่อมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801 ราคา 150 บาท จดัวางไว
ใกลๆ  ตวัดวนเลย

เลมท่ี  3 พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 บุคคลธรรมดา
ที่ไมธรรมดา ผลงานแปลละเอียด
ยิบ ของคุณวีณา  โกวิทวานิชย
ใครอยากอานอยางละเอียดทั้งชีวิต
ของพระองคทานตองเลมนี้ เลย

จัดพิมพโดยส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย (ในป 1998) สามารถ
หาซ้ือไดที่สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801 ราคา  175  บาท

ต อ ไ ปนี้ สิ่ ง ข อ ง แ ล ะ
เหตุการณที่ เรา เคยมีหรือรวม
เกีย่วกบัพระองคทานจะกลบักลาย
เปนของที่มีมูลคาเพ่ิม แตมูลคา
เพิ่มในใจน่ีคิดอยางไรก็ตี เปน
ตวัเลขไมไดสกัที



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 5 ประจำวันท่ี 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2011 หนา 11

โรงเรยีนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรยีน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชัญ โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

  ⌫  ⌫
นครรฐัวาติกนั  (ซนีติ)
วันท่ี  16 มกราคม
ณ  จัตุรัสมหาวิหาร

นักบุญเปโตร  กอนจะภาวนาบททูตสวรรคแจงขาว
พรอมกับประชาชนท่ีมาเฝาพระองค  สมเด็จพระสัน-
ตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสเก่ียวกับการสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนบุญราศี
ในอนาคตอันใกลนี้วา  “เรารูสึกช่ืนชมยินดีและปลาบ
ปล้ืมใจ”

“ดงัท่ีทานไดทราบขาวแลววา  ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม
นี้ ขาพเจายินดีที่จะประกอบพิธีสถาปนาสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  (คณุพอคารโรล  วอยตวิา)
ขารับใชของพระเปนเจาผูนาเล่ือมใสศรัทธา ใหเปน
บุญราศี”

พระสันตะปาปาทรงอธิบายเหตุผลของการเลือก
วนัจดัพธิสีถาปนาวา “มคีวามสำคญัอยางยิง่”   พระองค
ตรัสวา “พิธีสถาปนาจะจัดข้ึนในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้
ตรงกับวันอาทิตยที่ 2 ของเทศกาลปสกา วันซึ่งสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงกำหนดใหวัน
อาทิตยทีส่องในเทศกาลปสกาเปน ‘วนัฉลองพระเมตตา
ของพระเยซูเจา’  ตามปฏิทินคาทอลิก ซึ่งสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 สิน้พระชนม เม่ือวันท่ี
2 เมษายน ค.ศ. 2005 อันตรงกับวันฉลองพระเมตตา

ในปนัน้”
“ผูที่รูจักสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2

ผทูีเ่คารพศรัทธาในพระองค  และผทูีร่กัพระองค  ยอม
รวมชืน่ชมยินดีกบัพระศาสนจักรคาทอลิกในเหตกุารณ
สำคัญน้ีอยางแนนอน”

พระคารดินัลโฮเซ ซาไรยวา  มารตินส  อดีต
ประธานสมณกระทรวงเพ่ือแตงต้ังนักบุญ  ไดให
สัมภาษณแกสำนักขาวซีนิตวา “การสถาปนาบุญราศี
คารโรล  วอยตวิา จะนำความช่ืนชมยนิดอียางยิง่ เพราะ
มีประชาชนจำนวนมากทั้งผูที่เปนคริสตชนคาทอลิก
และผูที่นับถือศาสนาอื่นๆ   ตางก็รักและยกยอง
พระองค”

พระคารดินัลมารตินส กลาววา “การยอมรับ
ในอัศจรรยเปนดัง ‘เครื่องหมาย’ ชี้นำวา ‘พระเปนเจา
ทรงเอาพระทยัใสในงานของมนุษยชายหญงิผซูึง่ดำเนิน
ชีวิตเปนประจักษพยานในขอความเชื่อของพระวรสาร
อยางซื่อสัตย”

“สำหรบับางคน  การประกอบวีรกรรมอาจถึงการ
สละชีวิตตนเพ่ือยืนหยัดในความเช่ือ  แตวีรกรรมของ
คนจำนวนไมนอยเปนผทูีเ่พียงดำเนินชีวตินอมรับสภาพ
และความเปนไปของชีวิตตามกระแสเรียกของตนโดย
ยินดีทำตามพระประสงคของพระเปนเจาอยางไมมี
เงื่อนไข”

หรอือกีนยัหนึง่ อาจกลาวไดวา  เปนการดำเนนิชวีติ
อยาง  “บคุคลธรรมดาทีไ่มธรรมดา”  นัน่เอง

“หากอัศจรรยเกิดข้ึนผานการวิงวอนขอความ
ชวยเหลอืจากบุคคลใดบคุคลหนึง่  หมายความวาบุคคล
นัน้รวมเปนหนึง่เดียวกบัพระเปนเจา และสิง่น้ีคอื การที่
บุคคลน้ันไดรับยกยองวาเปนผูดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์
เปนท่ีนาเคารพสักการะ”

พระคารดินัลมารตินสประทับใจในสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนอยางยิ่ง พระคุณเจา
เรียกพระองควา “เปนบุรุษผูมีใจกวางซ่ึงประชาชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงพระองคทานได ยิ่งไปกวานั้น
คุณลักษณะสำคัญที่โดดเดนของพระองคทานอีก
ประการหนึ่ง คือ ‘ศรัทธาที่แรงกลา’ ซึ่งประทับใจ
ประชาชนจำนวนมาก”

พระคารดินัลมารตินส เลาถึงเหตุการณหน่ึงวา
“ผรูวมงานของสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ที่ไดรับเชิญใหไปรับประทานอาหารรวมกับพระองค
จะทราบดวีา  กอนรับประทานอาหารพระองคเช้ือเชิญ
ผรูวมโตะไปยงัวดันอยเพือ่สวดภาวนาพรอมกัน”

“ณ ทีน่ัน้ เห็นไดชดัเจนวา สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงดื่มด่ำในการภาวนาแมเพียง
ชวงเวลาส้ันๆ ซึง่เปนเคร่ืองยนืยนัถงึความศักดิส์ทิธิข์อง
พระองค”

ระลกึถงึผปูระสบภยัน้ำทวม
นครรัฐวาติกนั  (ซนีติ)  สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 ทรงใชเวลาสัน้ๆ ภาวนารวมกบัประชาชนทีม่าเฝา
พระองค ณ จัตุรัสหนามหาวิหารนักบุญเปโตร ใน
กรุงโรม เพื่อระลึกถึงผูประสบเคราะหกรรมจากภัย
น้ำทวมในออสเตรเลีย  บราซิล  ฟลปิปนส และศรีลงักา

ประชาชนอยางนอย 626 คน สูญหายในเหตุการณน้ำทวมและดินถลม
ในประเทศบราซลิ ซึง่เกดิขึน้ในนครรโิอ เดอ จาเนโร

พระสันตะปาปา ตรัสวา “ขอพระเปนเจาทรงรับดวงวิญญาณของผูเสียชีวิต
ในเหตุการณนี้   และประทานพละกำลังแกผูประสบภัย  และทรงบรรเทาใจแก
ผูทนทุกขและเศราโศกในการสูญเสียคร้ังน้ี

กำหนดการ ค.ศ. 2011 ของพระสันตะปาปา
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงมี
กำหนดการประจำ ค.ศ. 2011  เตม็ตลอดป ประกอบดวย การประชุม  วจนพธิกีรรม
และการเสด็จเยือนตางประเทศ

สิง่ท่ียงัไมไดกำหนดในปฏิทนิประจำ ค.ศ. 2011 วาจะเฉลมิฉลองเหตุการณใด
เปนพเิศษ เชนทีก่ำหนดให ค.ศ. 2008-ค.ศ. 2009 เปนปของนกับญุเปาโล  หรือ ค.ศ.
2009-2010 เปนปเพ่ือพระสงฆ  มคีวามเปนไปไดวา ปนี้จะเปนปธรรมดาๆ ปหน่ึง
ซึง่พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน จะทรงมีพระชนมายุครบ 84 ชนัษา

แตกตางจากสามปทีผ่านไป ยงัไมมกีำหนดการประชมุสภาพระสงัฆราชในปนี้
แตอยางใด  นอกน้ันประชาชนสวนใหญคาดหวังวา สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต

ที ่16 จะไมทรงเรยีกประชมุคณะพระคารดนิลัในปนี้
“ปปกติ” ในความหมายของพระสันตะปาปา เริ่มตนดวยมิสซาวันปใหมเพื่อ

ระลกึถงึวนัสันติภาพสากล และสิน้สดุปดวยมสิซาขอบพระคณุพระเปนเจาในวนัที่
31 ธันวาคม  โดยตลอดท้ังป พระสันตะปาปาทรงมีกำหนดการพบปะผูคนท้ัง
รายบุคคลและเปนหมคูณะ  ตัง้แตระดับผนูำประเทศไปจนถึงคณะนักเรียน

อิสรภาพในการนับถือศาสนา
จาการตา  อนิโดนีเซีย  (ยูแคน)  ประธานาธบิด ีซซูโิล แบมบงั  ยโูดหโยโน มสีาร
ถึงคริสตชน 5,000 คน ในจาการตา โอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพวา “รัฐบาล
ใหคำมัน่วาจะปกปองคมุครองชนกลมุนอย  ใหอสิรภาพในการนบัถอืศาสนา  และ
เคารพในความแตกตางระหวางศาสนา”

“เสรีภาพในการนับถอืศาสนาไมเพียงกำหนดในรัฐธรรมนูญของประเทศ แต
ควรปลูกฝงอาศัยการปฏิบัติเปนแบบอยางในชีวิตประจำวัน ดวยการเคารพซึ่งกัน
และกันของศาสนิกชนท่ีมีความเช่ือแตกตางกัน  คุณลักษณะท่ีแตกตางกันของ
ชนแตละกลุมจะตองรวมพลังเปนหนึ่งเดียวกัน  และถือวาความแตกตางกัน
ลวนเปนพระพร   และขอใหศาสนิกชนของแตละศาสนามีทัศนคติทีด่ตีอกัน”

พระสังฆราชมารตินุส ซิตูโมแรง คณะกาปูชิน  ประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงอินโดนีเซีย กลาววา “ขอใหคริสตชนทุกคนพึงแสวงหาปรีชาญาณ
และตดิตามแบบอยางพระเยซเูจา ในคณุธรรมของ ความถอมตน  ความเมตตา และ
การใหอภยั   ขอใหสำนึกของการเปนพีน่องกนัเปนคณุธรรมและยึดเปนแบบอยาง
ในการดำเนินชีวิต”
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คุณแมอัคราธิการ เซซิเลีย หวาง และซิสเตอรมารีย
เทเรซา เดอ ยาโน ที่ปรึกษาของคณะอุรสุลินแหง

สหภาพโรมัน ทีบ่านซสิเตอรมาแตรเดอ ีโดยมซีสิเตอร
จนิตนา ฉตัรสภุางค เจาคณะ และพ่ีนองนกับวชในคณะ
รวมทั้งคณะครู นักเรียน และเยาวชนหญิงบานเบธานี
(นองๆ มาชวยเปนนักขับรองในพิธีบูชาขอบพระคุณ
และเปนสีสันของงาน นองขบัรองบทเพลงไพเราะมาก
รวมกบันกัขบัรองโรงเรยีนมาแตรเดอ)ี  ใหการตอนรบั

หลงัจากน้ัน เวลา 10.00 น. พระคณุเจาไดเดนิทาง
ไปเปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช
คณะอุรสุลิน ครบ 475  ป กอต้ังโดยนักบุญอัญจลา
เมรชิ ีเมือ่ป ค.ศ. 1535 ทีห่อประชุมโรงเรียนมาแตรเดอี

“พระเจายิง่ใหญ” (ตอจากหนา 2)

วิทยาลัย โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติ-
สุขนิรันดร  พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา  พระ-
สงัฆราชฟรงัซสิเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน พระสังฆราช
ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชกิตติคณุ
สังวาลย ศุระศรางค และพระสงฆนักบวชหญิงชาย
ศษิยเกา รวมท้ังพ่ีนองคริสตชนและพีน่องท่ีมคีวามเช่ือ

อื่น มารวมพิธีเปนจำนวนมาก ทำใหบรรดาพ่ีนอง
อุรสุลินมีความช่ืนชมยินดีและขอบคุณทุกทานท่ีมา
รวมงานและรวมขอบพระคุณพระสำหรับความรักของ
พระทีท่รงมีตอคณะเสมอมา

                      รายงานโดย ซสิเตอรศรพีมิพ ซาเวียร

คณุพอเปาโล  ประเสรฐิ (ตอจากหนา 2)

ประจำปอีกดวย ซึ่งเล่ือนมาจากกำหนดการเดิมคือ
วนัท่ี 9 กมุภาพันธ ค.ศ. 2011

คณุพอเปาโล ประเสรฐิ  สมงาม  เกดิเมือ่วนัที ่ 25
เมษายน  ค.ศ. 1962  เปนสัตบุรษุอาสนวิหารพระมารดา
นจิจานเุคราะห  จ.อดุรธานี  เม่ือจบชัน้ประถมศึกษาปที่
7 จากโรงเรียนดอนบอสโก อุดรธานี  ไดเขารับ
การอบรมเปนอภิร ติกชนซาเลเ ซียนที่ โรง เรียน
เซนตดอมินิก  เม่ือจบช้ันมัธยมปลายไดรับการอบรม
ขั้นโปสตุลันตและขั้นนวกชนที่บ านซาเลเซียน
สามพราน ถวายตัวเปนนักบวชซาเลเซียนคร้ังแรก
เมือ่วนัที ่  1  พฤษภาคม  ค.ศ. 1983  ศกึษาดานปรชัญา
ทีว่ทิยาลยัแสงธรรม

จากน้ันไดรับหนาท่ีเปนบราเดอรผูดูแลอภิรติกชน
ที่โรงเรียนเซนตดอมินิกเปนเวลา 2 ป  ศึกษาตอดาน

เทวศาสตรที่ประเทศฟลิปปนสเปนเวลา
4 ป  ถวายตัวตลอดชีวิตเม่ือวันท่ี  23 มนีาคม
ค.ศ. 1990  และรับการบวชเปนพระสงฆ
เม่ือวันท่ี  1  พฤษภาคม  ค.ศ. 1993 ที่
วดันักบุญโยเซฟ บานโปง

หลังจากบวชเปนพระสงฆแลว
คุณพอรับหนาท่ีเปนผูจัดการและครูใหญ
ของโรงเรียนแสงทองวิทยาเปนเวลา 4 ป
แลวไปศึกษาเพ่ิมเติมดานชีวิตจิตซาเลเซียน
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนเวลา 1 ป

กลับมาไดรับการแตงต้ังเปนอธิการโรงเรียนหัวหิน
วิทยาลัยและคุณพอเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน
ในป  ค.ศ. 1998-2007 หลังจากนั้นไดรับแตงต้ัง
เปนอธิการโรงเรยีนสารสทิธิพ์ทิยาลยัตัง้แตป ค.ศ. 2007
จนถึงปจจุบัน และไดเปนท่ีปรึกษาของคุณพอเจาคณะ
อีกทั้งเปนรองเจาคณะแขวงซาเลเซียนตั้งแตป ค.ศ.
2002 ถึง ค.ศ. 2010  จนไดรับการแตงต้ังจากคุณพอ
อัคราธิการคณะซาเลเซียนใหเปนคุณพอเจาคณะแขวง
ซาเลเซียนแหงประเทศไทยคนท่ี  15   ในป  ค.ศ. 2011

                    รายงานโดย คณุพอภราดร อนุจัตตุรพร
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

อนันา นงลกัษณ สงูสวาง
เกดิใหมในพระเจา 27 มกราคม 2010
โอกาสครบรอบ 1 ปแหงการจากไป

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน และทุกสิ่ง
ที่มาจากเบื้องบน ก็ตองกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)

www.thaicatholicradio.com   เวบ็เดียวฟงวทิยคุาทอลิกไดทัว่โลก

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทนัที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3

ฟรงัซสิเซเวียร ชอบ มณนีอย
เกิดใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณีนอย
เกิดใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดชั่วฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนกัในนเิวศนมโหฬาร

แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอหน บัปติสต
สุวัฒน

ซื่อเพียรธรรม
ครบรอบ 11 ป

ในวันท่ี 9 มกราคม
เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี ผูเลี้ยงแกะยอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน

(ยน 10:11)

วิญญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต
ผลูวงลบัทกุดวง

วญิญาณในไฟชำระ
และวญิญาณทีไ่มมใีครคดิถงึ

“เรารูวาพระเจาทรงบันดาลใหทุกสิ่ง
กลับเปนประโยชนแกผูที่รักพระองค

ผทูีท่รงเรยีกมาตามพระประสงคของพระองค”
(รม 8:28)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
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‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ßπ—°‡√’¬π

§“∑Õ≈‘°‡¢µ 3 (¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥ «—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 17 - «—π‡ “√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

19.00 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≠«‘π‡´πµå‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

�����«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2011 ©≈Õß∫â“π‡≥√

§√‘ µª√–®—°…å  Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª

∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

�����™¡√¡§√‘ µ™π®’π¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°™¡√¡·≈–∑ÿ°∑à“π

√à«¡‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡

2011 æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈œ (¿“…“‰∑¬) ‡«≈“ 19.00 π.

·≈–√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (¿“…“®’π) ‡«≈“

19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

‚Õ°“ µâÕπ√—∫µ√ÿ…®’πªï 2011

√à«¡∂«“¬∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¿“…“®’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≈–§√—È ß ‡√‘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„®

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

æß»å™—¬  08-4105-8585 Õ’‡¡≈åbordinc@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‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 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)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ ´Õπµâ“ Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1879-

7780)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·æ√°Àπ“¡·¥ß Õ.Õ—¡æ«“

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡Õ“°ÿ µ‘π ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥ ¡™«π ‚∑√. 08-

1306-6945)

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

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

 —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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à  ®. ß¢≈“

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  13

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø  ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈  ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-7424-

 —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√’

5195)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå Õ.‡¡◊Õß ®.™ÿ¡æ√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π (µ√’«“√ «—π∑’Ë 16-17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 20.00 π.

·≈–«—π∑’Ë 18 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π.) µâÕß°“√∑’Ëæ—°

µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ “¡—§§’ ™—¬æ√–§ÿ≥ ‚∑√. 08-1929-4410,

0-7765-0137 ·≈– 08-9487-6122

«—¥·¡àæ√–∂◊Õ»’≈™”√– ∫â“π‡Õ◊Õ¥πâÕ¬ Õ.»√’‡¡◊Õß„À¡à

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

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫â“π‡À≈à“-ÀπÕß§ŸπâÕ¬

Õ.‰∑¬‡®√‘≠ ®.¬‚ ∏√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12  °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“ß¥ßø“π¬◊π  Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬  µ. §”‡π’¬¡

Õ.°—π∑√“√¡¬å  ®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“  ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 30 ¡°√“§¡ - 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

®–®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1)

√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≈‘°

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
‡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—È ß·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

����� √—∫ ¡—§√Õ“ “ ¡—§√ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

(PMG) √ÿàπ∑’Ë 3 ªï 2554/2011

·ºπÕ¿‘∫“≈ §.». 2010-2015 ¢Õßæ√–-

»“ π®—°√ª√–‡∑»‰∑¬ ¢âÕ 38 °”Àπ¥„Àâ¡’∑’¡ß“π

∏√√¡∑ŸµÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑—Èß„π√–¥—∫ —ß¶¡≥±≈

·≈–√–¥—∫«—¥ ·≈–„Àâ¡’·ºπß“π∏√√¡∑Ÿµ·≈–

À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“«...

 ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ·≈–

ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  πÕß

ß“πµ“¡·ºπÕ¿‘∫“≈ ‚¥¬¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ 

®—¥ àßºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπÕ“ “ ¡—§√

ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥ (PMG) √ÿàπ∑’Ë 3 ∑’Ë∫â“π

§√‘ µ‘πà“  69/15 ¡.1  ∂.µ‘«“ππ∑å-ª“°‡°√Á¥ 56

´.æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å Õ.ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’  11120

‚∑√. 0-2583-5924 ‚¥¬®–∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡√ÿàπ≈–

5 §√—ÈßµàÕ‡π◊ËÕß°—π ‚¥¬‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π»ÿ°√å 6 ‚¡ß‡¬Áπ

∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å ¥—ßπ’È

§√—Èß∑’Ë 1 «—π∑’Ë 25-27 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

§√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 18-20 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 3 «—π∑’Ë 25-27 ¡’π“§¡ 2011

§√—Èß∑’Ë 4 «—π∑’Ë 1-3 ‡¡…“¬π 2011

§√—Èß∑’Ë 5 «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π - 1  æƒ…¿“§¡ 2011

(ÕÕ°¿“§ π“¡) Õ”π«¬°“√Ωñ°Õ∫√¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ

Õ“¥√’Õ“‚π ‡ª‚≈´‘π (PIME) Õ∏‘°“√§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

 π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥ ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ‚∑√. 08-

7981-2455  E-mail : missionbkk@catholic.or.th

§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å  ‚∑√. 08-4613-1125

E-mail : sirirakje@hotmail.com   ¡—§√Õ¬à“ß™â“«—π∑’Ë

18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

çæ√–‡®â“„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑ÿ°Õ¬à“ß·°à‡√“ ∂÷ß‡«≈“À√◊Õ¬—ß

∑’Ë‡√“®–µÕ∫·∑πæ√–§ÿ≥¢Õßæ√–Õß§åé

ç°“√ √√‡ √‘≠æ√–‡®â“ ‰¡à„™à·§à¡“«—¥ √âÕß‡æ≈ß

Õà“πæ√–§—¡¿’√å ·µàµâÕßª√–°“»¢à“«¥’é

�����¡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

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

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

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

µ‘¥µ“¡™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

™à«ßπ“π“ “√–

™’«‘µ∑’Ëæ∫æ√–‡®â“ §ÿ≥Õ∏‘¬“ ‡∑æ‡√≥Ÿ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡°√“§¡ 2011

∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå  NBT

 ‡«≈“ 04.00-04.50 π.

‡™‘≠√—∫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

Õ—≈∫—È¡‡æ≈ß™ÿ¥π’È  ‡ªìπÕ—≈∫—È¡æ‘‡»…

¢Õßæ√– ß¶åÕß§åÀπ÷Ëß

ºŸâ„™âπ“¡ª“°°“«à“ ç¿—»¡åé

´÷Ëß√—°∫∑°«’ ·≈–‡ ’¬ß‡æ≈ß

À≈—ß®“°‰¥â‡§¬√«¡‡≈à¡∫∑°≈Õπ

ÕÕ°«“ß®”Àπà“¬ ‡æ◊ËÕ¡Õ∫√“¬‰¥â„Àâ‡æ◊ËÕπæ√– ß¶å ∑’Ë∑”ß“π∏√√¡∑Ÿµ ‡¡◊ËÕ 8 ªï°àÕπ

°“√°≈—∫¡“§√—Èßπ’È  ‡ªìπ°“√√«∫√«¡∫∑‡æ≈ß∑’Ë ß¶åÀπÿà¡Õß§åπ’È‰¥â‡§¬‡¢’¬π‰«â

√«¡‡ªìπÕ—≈∫—È¡ „Àâ™◊ËÕ«à“

ç ÿ¥·µàπÈ”æ√–∑—¬é :  °“√‡¥‘π∑“ß¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ  »√—∑∏“ ·≈–§«“¡√—°

‚¥¬µ—Èß„®¡Õ∫√“¬‰¥â„Àâ°—∫∫â“π‡≥√„À≠à· ß∏√√¡

°”Àπ¥ÕÕ°Õ—≈∫—È¡ „π«—π©≈Õß∫â“π‡≥√„À≠à· ß∏√√¡  2  °ÿ¡¿“æ—π∏å  2011

√“§“™ÿ¥≈– 150 ∫“∑    µ‘¥µàÕ‚∑√»—æ∑å 0-2429-0820

 ÿ¥·µàπÈ”æ√–∑—¬
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ผศูกัดิส์ทิธ์ิ : ชวีิตทีเ่รา
ทุกคนถูกเรียกมาใหเปน

เรียกไดวาเปนขาวดีตนปกันเลย กับ (วาท่ี) บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ซึ่งจะมีพิธีแตงตั้งอยางเปนทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2011
บราโว ไชโย ฮปิโป กนัไปทเีดยีวเชยีว

ตามสัญชาตญาณของคนทำสือ่ ผมถามตัวเองวา มขีอมลูอะไรบาง และมอีะไร
ใหมเก่ียวกับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ผมพบ 2 ประการคือ
1. เราเคยมโีอกาสจัดทำหนงัสือ ทีร่ะลกึแหงการมาเยอืนประเทศไทยของพระองค
ทานโอกาสครบ 25 ป ชื่อวา “สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เสนทาง
แหงรักและความทรงจำ (Pope John Paul II : Journey of Love and
Remembrance)” ผมหยิบหนังสือเลมน้ันข้ึนมาอานอีกครั้ง ขอคนพบคือ ไมวา
จะเปนกาลเวลาท่ีจับตองไมได หรือมด มอด ปลวก ที่จับตองได และไดชื่อวา
สิง่มีชวีติท่ีชอบทำลายขาวของเปนตนกระดาษ หรือหนงัสือ ไมสามารถแมแตนอย
ทีจ่ะทำลายความทรงจำท่ีงดงาม ซึง่ประทับอยใูนใจของเราเลย  และ 2. ผมมีโอกาส
ไปเยีย่มบานเกิด และประเทศของพระสันตะปาปามาครับ

โปแลนด ประเทศท่ีไดใหกำเนิดสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
บุคคลท่ีโลกรูจักถึงความใจดี ผูนำสันติและการคืนดี ประโยคเด็ดมัดใจและ
ทานปฏิบัติเสมอคือ “อยากลัว” ผมเดินทางไปที่วัดบานเกิดเมืองนอนของทาน
ในเมืองคราคูฟ ไดไปเยี่ยมชมวัดท่ีทานเคยดำเนินชีวิตในวัยเด็ก อุปกรณขาวของ
เคร่ืองใชตางๆ ของทาน สายจำพวก ไดอาร่ี หนังสือทำวัตร เส้ือกันหนาว
สายประคำ รูปในวัยเด็ก ฯลฯ ลวนแลวแตบงบอกวา ความศักด์ิสิทธิ์และ
ผูศักด์ิสิทธ์ิไมไดเปนคำท่ีไกลหางจากตัวเราแตละคนจนไปถึงไมได

“ทานทั้งหลาย ถูกเรียกมาใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์” คำที่เพิ่งผานหูไปสดๆ รอนๆ
เมื่อสัปดาหที่ผานมาในสัปดาหที่ 2 ของเทศกาลธรรมดา สำหรับบทอานท่ี 2
บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ เราทุกคนถูกเรียกมาใหเปน
ผูศักดิ์สิทธิ์  ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไมไดฝากไวแคบรรดานักบุญในสารบบ
บรรดาฤๅษ ีชลีบั แตเปนคำทีฝ่ากไวใหเราทุกคนเปนและไปใหถงึเชนกนั

คณุพอศริพิงษ พงษวฒันา  คณะภราดานอย กาปูชนิ มาเทศนเขาเงียบประจำป
ใหกบัพระสงฆของอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ คณุพอเลาเรือ่งงายๆ ใหฟงเรือ่งหน่ึง
คุณพอเลาวา ตอนท่ีอยูบานคณะท่ีอิตาลี อยากมีตูเย็นไวในหอง จะไดเก็บอาหาร
หรืออะไรไวทานสวนตัว เพราะมีความยากลำบากหลายอยาง ที่นี้ไปขออธิการ

ปรากฏวา ไมได แมวายกคำอธิบายรอยแปด คุณพอบอกวาน่ันเปนเหตุผล
เขาขางตัวเองทั้งน้ัน แตปจจุบันคุณพอรูสึกวาดีแลวท่ีวันน้ันไมไดรับอนุญาต
เพราะคุณพออธิการบอกวา ถาคุณพอมีตูเย็นอยูในหอง คุณพอก็จะไมมีสังคม
พี่นองสมาชิกในคณะอีกเลย บทพิสูจนของความศักดิ์สิทธ์ิบอกกับเรางายๆ วา
ความศกัด์ิสทิธ์ิอยทูีเ่ราเจรญิชีวติกับเพ่ือนพีน่องอยางไร

ภาพรอยยิ้มความถอมตนต้ังแตวันเข า รับตำแหนงขององคสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 คำขอโทษมากมาย แทนการกาวพลาดของ
พระศาสนจักร ทั้งตอนักวิชาการบางทาน สตรี คนตางศาสนา ชาวยิว ฯลฯ
การเดินทางเพ่ือแสวงบุญ เยี่ยมเยือน ใหกำลังใจ โปรยปรายพระพรและ
ลดชองวางระหวางกัน  ฉากท่ีถกูคนรอบสังหารหมายปองปลิดชีวติ และอีกไมนาน
เมื่อหายดี พระองคฟงแกบาปเขา และใหอภัย ภาพเยาวชนท่ีรองเรียกในงาน
ชุมนุมเยาวชนโลกคร้ังแลวคร้ังเลา พระองคสนุก มีชีวิตชีวา และโลดแลน
ไปกับวัยของพวกเขา มีมุกเด็ดๆ เพื่อจะตอบกลับ ทุกถอยคำลวนมาจากหัวใจ
ที่เปยมดวยหวัง ศรัทธาในพระเปนเจา รวมทั้งการแตงต้ังนักบุญและบุญราศี
มากมาย ฯลฯ ตลอดระยะเวลา 27 ปแหงสมณสมัย พระองคไมเพียงแตกมุหัวใจ
ครสิตชนไวเทานัน้ พระองคยงัเปดหวัใจใหคนทัง้โลกเหน็ความสวยงามของชีวติ
และความศักด์ิสทิธ์ิจากความเรียบงาย สภุาพ

เราถูกเรียกใหมาเปนผูศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาคงไมมีประโยชนถาไมไดกาวไป
พรอมกับผูคน ปลุกปลอบใจ และใหพวกเขามีจุดยืน มีฐานท่ีมั่นใหกับชีวิต
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทำใหเราพบหนทางของการเปน
ผูศักดิ์สิทธิ์ในยุคดิจิทัลนี้ เมื่อเรากาวเดินตามไปพรอมกับโลก แตแหงนหนาขึ้น
เบ้ืองบนเพ่ือแสวงหาน้ำพระทยัของพระ มองไปดานขางแลวพบเหน็เพ่ือนมนษุย
รวมชีวิตกับพวกเขาดวยทาทีแหงม่ิงมิตร และแมเม่ือกดหนาใหต่ำลงยังพบ
ไดวา เรายืนอยูบนยางเทาเดียวกับที่พระเยซูคริสตเจา และบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์
เหลาน้ันไดเดินนำไปลวงหนาแลว

บรรณาธิการบริหาร
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çøóôπøŸ®‘µ„®é §√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

øóôπøŸ®‘µ„® §√—Èß∑’Ë 3 √–À«à“ß«—π∑’Ë 24-26 °√°Æ“§¡ 2010 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

∫â“πÀ—π ®.π§√√“™ ’¡“

çªî¥ªïæ√–«“®“é æ√–§ÿ≥‡®â“≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ §ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï µ√ß Àæß»å

·«–‡¬’Ë¬¡π‘∑√√»°“√‡µÁπ∑å‡¢µ‡≈¬ ‚Õ°“ ß“π™ÿ¡πÿ¡ªî¥ªïæ√–«“®“ 2010 ∑’Ë

∫â“π‡≥√ —πµ‘√“™“  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2010

ç√à«¡¬‘π¥’é ¿√“¥“ª√–¿“  »√’‡®√‘≠ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π≈“´“≈

®—π∑∫ÿ√’ (¡“√¥“æ‘∑—°…å) ‡¢â“√—∫∂â«¬æ√–√“™∑“π®“° ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ

 ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’  ‚§√ß°“√√—°™“µ‘∂Ÿ°∑“ß‡ √‘¡ √â“ß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ

ª√–®”ªï 2553  ®“° ”π—°§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘µ·Ààß

™“µ‘ (ª.ª.™.)  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π 2010

ç«—π™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—«é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ·≈–§≥–°√√¡°“√

∫√‘À“√ß“π àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π

ç«—π™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—« ª√–®”ªï 2010é ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø ·≈–«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010 ¡’

 ¡“™‘° ™§. √à«¡ß“π°«à“ 400 §π ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥√◊ÈÕøóôπºŸâ§√∫√Õ∫·µàßß“πµ—Èß·µà 20 ªï¢÷Èπ‰ª

√«¡∑—Èß¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√ ·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“„Àâ°—∫∫ÿµ√À≈“π¢Õß ™§. ¥â«¬

ç “π “¬„¬√—° ‡¢µ 3é §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡ √‘¡ ‡π◊ËÕßæ≈’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚ª√¥»’≈‡®‘¡·≈–¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß ¡’°“√∫√√¬“¬æ‘‡»…

ç§ÿ≥¿“æ™’«‘µ®‘µé ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ‘√ππ∑å  √√‡æÁ™√å ·≈–æ‘∏’Õ“‡»’¬√«“∑‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‚¥¬§ÿ≥æàÕæ√™—¬ ∫√—»«°ÿ≈ ∑’Ë«—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå

(∫“ß∫—«∑Õß) «—π∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ 2010 ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ 326 ∑à“π

çª√÷°…“À“√◊Õé ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2011 π“¬«—≤π– §ÿâπ«ß»å

ºŸâÕ”π«¬°“√°Õß °Õß¬ÿ‚√ª 3 °√¡¬ÿ‚√ª ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°°√–∑√«ß°“√

µà“ßª√–‡∑» ‡¢â“æ∫æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™  ∑’Ë ”π—°æ√– —ß¶√“™

‡æ◊ËÕª√÷°…“À“√◊Õ∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫ Ÿß¢Õß ¡≥ ¿“‡ «π“

√–À«à“ß»“ π“·Ààßπ§√√—∞«“µ‘°—π °—∫ ¿“§√‘ µ®—°√‚≈° ´÷Ëß®–®—¥¢÷Èπ

√–À«à“ß«—π∑’Ë 25-28 ¡°√“§¡ 2011 π’È



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 30 ¡°√“§¡ - 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 4 «“µ‘°—πÀπâ“µ√ß (3) ·§à‡ “‡æ’¬ßµâπ¬—ß¡’µ”π“π
‡ “∑√ß ŸßÕ¬Ÿà¥â“πÀπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“ ‡ “‚Õ∫‘≈‘ µå

‡ “µâππ’È Ÿß∂÷ß 25.5 ‡¡µ√ ∂â“π—∫√«¡°“ß‡¢π¥â“π∫π°Á®– Ÿß√“« 40 ‡¡µ√

‡ “π’Èµ—ÈßÕ¬Ÿàµ√ß°≈“ß®—µÿ√— ‡´πµåªï‡µÕ√å ´÷Ëß∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ„π»µ«√√…∑’Ë 13 °àÕπ

§√‘ µ°“≈®“°ª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå ∂Ÿ°π”¡“∑’Ë°√ÿß‚√¡„π»µ«√√…∑’Ë 1 ·≈–µ—ÈßÕ¬Ÿà

∑’Ë π“¡°’Ã“‡π‚√

‡ “µâππ’È∂Ÿ°‡§≈◊ËÕπ¬â“¬„π°“√ª√—∫¿Ÿ¡‘∑—»πå„π ¡—¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

´‘°µÿ  ∑’Ë 5 (§.». 1585-1590) ́ ÷Ëß„πÀπ—ß ◊Õ ç∫π»‘≈“π’È  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“é

·ª≈‚¥¬ºŸâ‡°Á∫‡°’Ë¬« ‰¥â∂Õ¥§«“¡„πµÕπÀπ÷Ëß‡°’Ë¬«°—∫æ√– —πµ–ª“ª“·≈–

‡ “‚Õ∫‘≈‘ µåπ’È«à“ çæ√–Õß§å∑√ßª√“√∂π“®–‡ÀÁπ‚√¡‡ªìπ‡¡◊Õß∑’Ë «¬ß“¡ ∑√ß

 —Ëß„Àâ¢¬“¬∂ππ∑”§«“¡ –Õ“¥∫â“π‡¡◊Õß ®—¥√–‡∫’¬∫‡¡◊Õß„À¡à ‚¥¡¢Õß

¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ”‡√Á®„π ¡—¬¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“´‘°µÿ π’È‡Õß ∑à“π —Ëß

„Àâ à́Õ¡·´¡·≈– √â“ß«‘À“√≈“‡µ√—π„À¡à ‡æ‘Ë¡«—ß¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“„π‡¢µ

«“µ‘°—π  √â“ßÀÕ ¡ÿ¥«“µ‘°—π„À¡à„Àâ°«â“ß¢«“ß°«à“‡¥‘¡ æ√–Õß§å‡ªìπºŸâ —Ëß„Àâ

µ—Èß‡ “·∑àßÀ‘π Ÿß Àπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√∑’Ë‡¥àπ‡ªìπ ßà“¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π

‡¡◊ËÕµ—Èß‡ “À‘π·≈â«‡ÀÁπ«à“ «¬¥’ ‡≈¬¡’§ππ”‰ªµ—Èß„π∑’ËÕ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬·Ààß¥â«¬...é

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ º¡§‘¥«à“À≈“¬§π‡¡◊ËÕπ—¥°—π∫√‘‡«≥Àπâ“¡À“«‘À“√ §ß

‡≈◊Õ°∑’Ë®–π—¥°—π¡“‡®Õµ√ßπ’È ‡ÀÁπ‡¥àπ™—¥·≈– –¥«°¥’ ‡ “µâππ’È‰¡à¡’„§√π÷°∂÷ß

ª√–‡∑»Õ◊Ëπ∂â“‰¡à„™àª√–‡∑»Õ’¬‘ªµå º¡π÷°‡≈¬‡∂‘¥‰ª∂÷ß ‡√◊ËÕß√“« ”§—≠∑“ß

»“ π“§√‘ µåµâÕß¡’Õ’¬‘ªµå¡“‡°’Ë¬«¥â«¬∑ÿ°∑’ ¥Ÿ ‘ æ√–‡¬´Ÿ‡®â“Àπ’µ“¬¬—ß‡≈◊Õ°‰ª

ª√–‡∑»π’È‡≈¬

50 ªï·Ààßæ√–æ√™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
°≈ÿà¡§√‘ µ™π«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ

çª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡ß“π™ÿ¡πÿ¡‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑π“π“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 50é
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡

‡µ√’¬¡®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑π“π“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 50 √à«¡°—∫ºŸâ·∑π®“°

 ¿“æ√– —ß¶√“™∑—Ë«‚≈° √–À«à“ß«—π∑’Ë 9-11 æƒ»®‘°“¬π 2010 ∑’Ë°√ÿß‚√¡

‚¥¬¡’æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ªî‡Õ‚√ ¡“√’π’Ë ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥ß“π„π§√—Èßπ’È π”‡¢â“‡ΩÑ“

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ‡æ◊ËÕ∂«“¬√“¬ß“π·≈–√—∫æ√

Õπ÷Ëß °“√®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑π“π“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 50 ®–®—¥¢÷Èπ

√–À«à“ß«—π∑’Ë 10-17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’Ë°√ÿß¥—∫≈‘π ª√–‡∑»‰Õ√å·≈π¥å

√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-29

∏—π«“§¡ §.». 2010  ‡¢µ

«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬

µâππÿàπ Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß-

 Õπ ‰¥â®—¥æ‘∏’©≈Õß§√∫

50 ªï¢Õß°“√µ—Èß°≈ÿà¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)
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