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การตีความบางตอนของเอกสาร “Light of the World”
หลังจากบทสัมภาษณของสมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 ตีพิมพออกมาเปนหนังสือท่ีชื่อวา
“Light of the World” (แสงสวางของโลก) มกีารตีความ
ผิดพลาดมากมายเก่ียวกับจุดยืนของพระศาสนจักร
ในบางประเด็นท่ีเก่ียวกบัศีลธรรมดานเพศ  มกีารบดิเบือน
ความคิดของพระสันตะปาปาเพ่ือเปาหมาย หรือ
ผลประโยชนของตนซ่ึงผิดเพี้ยนไปจากความหมาย
ในพระดำรัสของพระสันตะปาปา ซึ่งความหมาย
ดังกลาวมีความชัดเจนสำหรับทุกคนผูอานขอความ
ทัง้บทท่ีวาดวยเพศสัมพันธของมนุษย  ความหมายของ
พระสันตะปาปาน้ันชัดเจน นั่นคือเพื่อที่จะใหเรา
ไดคนพบความสวยงามแหงพระพรของพระเจา
ในประเด็นท่ีเก่ียวกับเพศสัมพันธ และเม่ือพบแลวจะได
หลีกเล่ียงการทำใหเพศสัมพันธมีคุณคาต่ำลงซ่ึงกลาย
เปนเรื่องธรรมดาไปแลวในทุกวันนี้

บางคนตคีวามไปวาพระดำรสัของพระสนัตะปาปา
เปนการขัดแยงกับคำสอนด้ังเดิมดานศีลธรรมของ
พระศาสนจักร  ทฤษฎีที่เปนสมมุติฐานนี้ไดรับการ
อาแขนตอบรับจากหลายฝายวาเปนการเปลี่ยนไป
ในทางที่ดี ราวกับวาพระดำรัสของพระสันตะปาปา
เปนการเปลี่ยนคำสอนเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและ
เปนการสนับสนุนจากพระศาสนจักรในการตอตาน
โรคเอดส   ในความเปนจริงแลวพระดำรัสของพระ-
สันตะปาปาท่ีมีความหวงใยเปนพิเศษตอพฤติกรรม
มนุษยที่ เ บ่ียงเบนไปอยางรายแรงมากกวา นั่นคือ
การคาประเวณี (เทียบ Light of the World หนา 117-
119)  ซึ่งมิไดหมายถึงการเปล่ียนคำสอนดานศีลธรรม
ของคาทอลิกหรือเปลี่ยนงานอภิบาลในภาคปฏิบัติของ
พระศาสนจักรใดๆ ทัง้สิน้

หากอานขอความตางๆ ที่มีปญหาดวยความต้ังใจ
ยอมจะเปนที่ชัดเจนอยูแลววา พระสันตะปาปาไมได
ทรงกลาวเก่ียวกับศีลธรรมของการสมรสหรือเกี่ยวกับ
หลักศีลธรรมที่เก่ียวกับการคุมกำเนิดเลย  หลักการ
ดังกลาวปรากฏชัดเจนอยูในธรรมเนียมปฏิบัติของ
พระศาสนจักรที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
ทรงสรุปไวอยางชัดเจนในวรรคที่ 14 แหงพระ-
สมณสาสน Humanae vitae โดยที่พระองคทรงลิขิต
ไววา “สิง่ซึง่จะตองละเวนไดแกการกระทำใดๆ ทีก่อน
ระหวาง หรอืหลงัการมเีพศสมัพนัธ อนัจงใจเปนพเิศษ
ที่จะปองกันมิใหเกิดการต้ังครรภ ไมวาจะใชเปน
เปาหมายหรือวธิกีารทีจ่ะไมใหมกีารต้ังครรภ”  ความคิด
ทีว่าใครๆ กอ็าจอปุมาอุปไมยจากพระดำรัสของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 วามันมีความชอบธรรม
ในบางสถานการณที่ใชถุงยางอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยง
การต้ังครรภทีไ่มพงึปรารถนาน้ันลวนเปนเรือ่งทีค่ดิเดา
กันเองและไมเกิดความชอบธรรมแตประการใดท้ังจาก
พระดำรสัหรอืแมแตจากความคิดของพระองค  สำหรบั
ประเด็นน้ีพระสันตะปาปาไดทรงเสนอความคิด อกีท้ัง
เรียกรองใหบรรดาผูอภิบาลของพระศาสนจักร
ไดชวยกันสอนบอยๆ และสอนอยางมีประสิทธิภาพ
(เทยีบ Light of the World หนา 147)  เก่ียวกับพฤติกรรม
ที่มีความเปนมนุษยและท่ียอมรับไดทางดานจริยธรรม

ซึ่งใหความเคารพตอความสัมพันธอันจะแยกออกจาก
กนัไมไดระหวางความหมายของความเปนหนึง่เดยีวกนั
และเพื่อใหกำเนิดบุตรในความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยาโดยอาศัยกระบวนการวางแผนครอบครัว
แบบธรรมชาติเพ่ือเห็นแกการใหกำเนิดบุตรอยางมี
ความรับผิดชอบ

ในหลายๆ  หนาอันกอใหเกิดปญหาน้ันพระ-
สันตะปาปาทรงอางถึงกรณีของโสเภณีที่มีความ
แตกตางออกไปอยางสิน้เชงิ ซึง่เปนพฤตกิรรมชนดิหนึง่
ทีศ่ลีธรรมของครสิตชนถือสบืเน่ืองติดตอกนัเสมอมาวา
เปนการกระทำที่ไรศีลธรรมอยางรุนแรง  ( เทียบ
สังคายนาวาติกัน  2 ธรรมนูญวาดวยการอภิบาล
Gaudium et spes ขอ  27 ; คำสอนของพระศาสนจกัร
คาทอลิก ขอ 2355) การตอตานท่ีปรากฏใน
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของคาทอลิก ซึ่งท่ีจริงแลว
ไมเพียงแตจากธรรมเนียมของชาวคาทอลิกเทาน้ัน
อาจพบไดในคำพูดของนักบุญเปาโลที่วา “จงหลีกหนี
การลวงประเวณี” (1คร  6:18)  การคาประเวณีควร
ยกเลิกเสีย มันเปนหนาที่ของหนวยงานตางๆ ของ
พระศาสนจักร ของสังคมพลเรือน และของรัฐ
ที่จะตองกระทำทุกอยางท่ีสามารถทำไดเพ่ือท่ีจะปลด
บุคคลเหลาน้ันท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการคาประเวณี
ใหหลดุพนจากกระบวนการนี้

สำหรับประเด็นนี้นั้นเราควรตั้งขอสังเกตวา
สภาพการณของโรคเอดสทีแ่พรขยายไปในท่ีตางๆ ของ
โลกนั้นไดทำใหปญหาโสเภณีมีความนากลัวหนักขึ้น
ไปอีก  ผูที่รูตัวเองวาติดเช้ือเอชไอวีและอาจเปน
อนัตรายนำเชือ้ไปแพรใหกบัผอูืน่ พวกนีน้อกจากทำผดิ
ตอพระบัญญัติประการที่ 6 แลวยังผิดตอพระบัญญัติ
ประการท่ี 5 ดวย  เพราะเขาจงใจท่ีจะทำใหชีวิตของ
ผูอื่นตกอยูในอันตรายดวยพฤติกรรมของเขามีผลราย
อยางท่ีสดุตอสุขภาพอนามยัสาธารณะ  ในสภาพการณ
เชนนี้พระสันตะปาปาทรงกลาวยืนยันวา  การใช

ถุงยางอนามัยมิไดกอใหเกิด “การแกปญหาท่ีแทจริง
หรือที่ถูกตองเชิงศีลธรรม” ตอปญหาเอดส อีกทั้งมิได
หมายความวา “การสวมถุงยางอนามัยทำใหเพศสมัพนัธ
กลายเปนส่ิงท่ีดี”  เพียงแตวามิไดมีการกลาวถึง
พฤติกรรมของมนุษยที่ผิดๆ อันเปนสาเหตุรากเหงา
แหงการแพรเช้ือไวรัสเทาน้ัน แตทั้งน้ีและท้ังน้ัน
จะปฏิเสธไมไดวาใครก็ตามท่ีใชถุงยางอนามัยเพื่อ
ที่จะลดความเส่ียงตอผูอื่นนั้นมีความต้ังใจท่ีจะลด
ความชั่วซึ่งเช่ือมโยงกับกิจกรรมไรศีลธรรมของเขา
ไปดวย   ในมติแิหงความหมายนีพ้ระสันตะปาปาทรงชี้
ให เห็นวาการใชถุงยางอนามัย  “ดวยเจตนาท่ีจะ
ลดความเส่ียงการติดเชื้อ อาจเปนกาวแรกในวิถีที่
ตางออกไป  เปนวิถีที่มีความเปนมนุษยมากขึ้น
ตอทัศนคติแหงการมีเพศสัมพันธ”  การยืนยันเชนน้ี
สอดคลองกับการประกาศของพระสันตะปาปาท่ีวา
การกระทำเชนน้ี  “มิใชหนทางที่จะจัดการกับความ
เลวรายแหงการติดเชื้อเอชไอวีไดอยางแทจริง”

นักวิจารณบางคนตีความพระดำรัสของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ไปตามทฤษฎีทีเ่รียกวา
“ความผิดทีน่อยกวา” แตทฤษฎีนีก้เ็ปนอนัตรายเกีย่วกบั
ความไมเที่ยงของการตีความ (เทียบ สมณลิขิตของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 Veritatis
splendor ขอ 75-77)  การกระทำที่ผิดในตัวเอง แมจะ
เปนความผิดท่ีนอยกวา ตามกฎแลวก็ทำไมไดเชนกัน
พระสันตะปาปามิไดตรัสดังที่บางคนนำเอามาแอบอาง
วา การลวงประเวณีที่มีการใชถุงยางอนามัยนั้นเปน
ทางเลือกที่มีความผิดนอยกวา  พระศาสนจักรสอนวา
การลวงประเวณนีัน้ผดิศลีธรรมและควรทีจ่ะตองละเวน
ทวาผทูีม่สีวนรวมในการคาประเวณีและติดเช้ือเอชไอวี
และพยายามหาทางท่ีจะกำจัดภัยในการแพร เ ช้ือ
ดวยการใชถุงยางอนามัย อาจถือไดวาเปนการใช
มาตรการแรกในการใหความเคารพตอชีวิตของผูอื่น
แตความผิดของการคาประเวณีก็คงเปนบาปหนักอยูดี
ความเขาใจเชนนี้สอดคลองกับธรรมเนียมปฏิบัติและ
เทวศาสตรของพระศาสนจักร

สรุป  ในสงครามพิชิตเอดสบรรดาสัตบุรุษและ
หนวยงานคาทอลิกตางๆ ควรตองใหความใกลชดิกบัผทูี่
ติดเช้ือ ควรเอาใจใสดูแลคนปวย และควรสนับสนุน
ใหทุกคนรูจักอดกล้ันและรูจักสัตยซื่อตอคูสมรส  ใน
เร่ืองน้ีนั้นมันมีความจำเปนเชนเดียวกันท่ีจะตอง
ประณามพฤติกรรมใดๆ ที่ทำใหเพศสัมพันธมีคุณคา
ต่ำลง เพราะทีพ่ระสนัตะปาปาทรงกลาวไววาพฤตกิรรม
เชนน้ันเปนเหตผุลทีท่ำใหคนเปนจำนวนมากไมเห็นวา
เพศสัมพันธเปนการแสดงออกถึงความรักของพวกเขา
“นี่คือเหตุผลท่ีนอกจากการตอสูกับการเห็นเพศเปน
เร่ืองเล็กแลว ยังเปนสวนหนึ่งแหงการตอสูเพ่ือให
ทุกคนเห็นคุณคาดานบวกและทำใหบัง เกิดผลดี
ตอความเปนมนุษยของทุกคน” (Light of the World
หนา 119)

(เอกสารฉบับน้ีออกโดยสมณกระทรวงพระสัจธรรม)

                                                               แปลโดย ว.ประทีป
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ทัง้หลายทีร่วมเปนใจหน่ึงจติเดียวกนั
กรุงเทพมหานคร  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปนประธานพิธีเปดงาน
เดินการกุศล “Happy Family” ของชมรมฆราวาส
เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณวนิดา
วิศวพรบุตร ประธานชมรม  เพื่อชวยเหลือเด็กกำพรา
และผูรอโอกาสมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ
ศูนยเมอรซี่ เขตคลองเตย เมื่อวันเสารที่ 15 มกราคม
ค.ศ. 2011 เวลา 05.30-10.00 น. ที่ลานตะวันยิ้ม
สวนลุมพินี

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช กลาวเปดงาน
เดินการกุศล “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดประกาศ
แผนอภิบาล ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยูที่การอภิบาลและ
การประกาศขาวดี เนนการเสริมสรางชีวิตคริสตชน
ในการเปนศิษยพระคริสตเจา และมุงเนนความเปน
หน่ึงเดียวในชีวิตและพันธกิจ เพ่ือใหเกิดซ่ึงความรัก

ตามปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2011 ไดรายงานจำนวนพระสงฆ ค.ศ. 2009 มีพระสงฆจำนวน 220 องค
สังกัดอัครสังฆมณฑลจำนวน 140 องค จำนวนพระสงฆนักบวช 80 องค  มีจำนวนคริสตัง 112,757 คน
ประชากรในเขตท้ังหมด 13 ลานคน

ค.ศ. 2010  ทัว่ประเทศมีพระสงฆ 781 องค พระสงฆสงัฆมณฑล 490 องค และพระสงฆนกับวช  290 องค
ตามปกติที่ปฏิบัติกันพระสงฆสังฆมณฑลท่ัวไปและนักบวชจะทำงานจนไมสามารถทำได จะขอลาเกษียณ

เม่ือเจบ็ปวยไมสามารถทำหนาท่ีได  และผใูหญจะมอบหมายงานท่ีเหมาะสมใหกบัพระสงฆแตละองค

ที ่ลส. 007/54
ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรือ่ง การยกเลกิขอกำหนดเกีย่วกบัการเกษยีณของพระสงฆ

ตามขอกำหนดของอคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ ป 1996 สวนท่ี 4 เกีย่วกับพระสงฆ หมวด 2 เรือ่งสวสัดกิาร
ขอ 132 ที่ระบุวา “พระสงฆถึงวาระเกษียณอายุการปฏิบัติหนาท่ีเม่ือมีอายุครบ 65 ปบริบูรณนั้น” เมื่อได
พจิารณาจากประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 538 วรรค 3 ทีร่ะบวุา “เมือ่เจาอาวาสอายุครบ 75 ป ขอให
ทานย่ืนใบลาออกจากตำแหนงหนาทีต่อพระสังฆราชสงัฆมณฑล เมือ่พระสังฆราชสงัฆมณฑลไดพจิารณาถงึ
กรณีแวดลอมท้ังหมดเกีย่วกับบุคคลและสถานทีแ่ลว ตองตัดสินใจวาจะยอมรบัหรือเล่ือนเวลาการลาออกไป”
ตามนัยของมาตราน้ี พดูถงึการพนจากตำแหนงเจาอาวาส (Pastoral Office) และไมใชการพนจากงานอภบิาล
ของพระสงฆ (Priestly Ministry) แตอยางใด

จงึขอยกเลิกวาระเกษยีณอายกุารปฏบิตัหินาทีข่องพระสงฆเมือ่มอีายุ 65 ป และใหถอืปฏิบตัติามประมวล
กฎหมายพระศาสนจักรดังกลาว ทัง้นี ้ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

ประกาศมา ณ วนัฉลองบุญราศี นโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ วนัที ่12 มกราคม ค.ศ. 2011

(พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ)
ประมขุแหงอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(คณุพอประยทุธ ศรเีจริญ)
เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ชมรมฆราวาสเขต 1 กทม. (ตอจากหนา 2) ความกลมกลืน ความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมี
ศนูยกลางอยทูีพ่ระเจา องคความรัก การอภิบาลนี้ตอง
เร่ิมตนท่ีชุมชนวัด และมีรากฐานอยูที่ความสำคัญของ
ครอบครัวท้ังหลายท่ีรวมเปนใจหน่ึงจิตเดียวกัน สมาชิก
ชมรมฆราวาสเขต 1 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ไดพรอมใจกันจัดเดินการกุศล โดยมีจุดประสงค “เพ่ือ
เด็กกำพราและผูรอโอกาส” เปนการแสดงออกซึ่ง
ความเชือ่คริสตชน เพือ่ประกาศความรกั ความใจดี และ
ความเมตตาของพระเจา จงึเปนท่ีนาช่ืนชมอยางย่ิง อกีท้ัง
การกระทำเชนนี้เปนการสงเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพและความสมบูรณของรางกาย เช่ือวา
พวกทานไดเริม่ตนกระทำกจิกรรมจากความเช่ือแทจรงิ
ภายในจติใจ ความเช่ือท่ีหลัง่ไหลออกมาเปนการแบงปน
ความรัก แบงปนปจจัย เพื่อเปนการชวยเหลือจุนเจือ
ผูรอโอกาส รอคอยความรักของพระเจาที่ไหลผานมา
จากชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคน ความรักเมตตาท่ีมา
จากความเชื่อเพื่อสงตอไปยังชุมชนวัดในระดับเขตที่มี
ความตองการความชวยเหลอื ความหวงั กจิการดเีชนนี้

ที่พวกทานไดกระทำจะกาวเดินตอๆ ไป จนกระทั่งวา
กิจการดีเหลาน้ีจะทำใหผูอื่นไดเห็นแสงสวางแหง
ประจักษพยานชีวิตคริสตชนของเรา”

คณุพอสรุสทิธิ ์ชมุศรพีนัธ ุจติตาธิการชมรมฆราวาส
เขต 1 กลาวขอบคณุพระคณุเจาเกรียงศักดิ ์ โกวทิวาณิช
ที่ไดสละเวลาอันมีคุณคามารวมกิจกรรมเดินการกุศล
“คณุคาฝายกาย การเดินเปนการออกกำลงักายทีส่งเสริม
สขุภาพ ฝายจิตคอืเปนการทำบญุทำกุศล นำความช่ืนใจ
ใหกับทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของ นอกจากน้ันยังเปน
กิจกรรมท่ีมีคาตอสังคมอีกดวย เพราะรายไดทั้งหมดนี้
ไดนำมอบใหกับมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล หรือ
ศูนยเมอรซี่ ที่เราไดรับความรวมมือจากสมาชิกของ
ชมรมฆราวาสเขต 1 ทั้ง 10 วัดเปนอยางดียิ่ง ทุกคนก็
เต็มใจ รวมมือกันจนประสบความสำเร็จอยางดีเยี่ยม
ในวันนี ้ ในการจัดงานเดนิการกุศลคร้ังนีเ้ราไดรวบรวม
เงนิรายไดทัง้หมด 800,000 บาท มอบใหแกศนูยเมอรซี”่

ผแูทนศูนยเมอรซี ่กลาวขอบคณุพระคุณเจา คณุพอ
จติตาธิการชมรมฆราวาสเขต 1 ประธานชมรมฆราวาส
เขต 1 คุณพอและสัตบุรุษในนามของคุณพอไมเออร
และในนามเด็กๆ ของมูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล
ทุกคน “รูสึกซาบซึ้งท่ีทางชมรมฆราวาสเขต 1 ไดจัด
กิจกรรมในวันนี้ เพื่อหารายไดมาเปนคาใชจายในการ
ดูแลเด็กๆ  ที่อยูในความดูแลของมูลนิธิสงเสริม
การพฒันาบคุคล หรือศูนยเมอรซี ่คณุพอไมเออรกลาว
เสมอ เวลาท่ีมใีครมาท่ีบานของเรา คณุพอมกัจะใหเดก็ๆ
ในบานทองจันทรเอยจันทรเจา ขอขาวขอแกง ขอแหวน
ทองแดง ผกูมือนองขา ขอชางขอมาใหนองขาข่ี ขอเกาอ้ี
ใหนองขานัง่ ขอเตียงต้ังใหนองขานอน ขอละครใหนอง
ขาเดิน ขอยายชูเล้ียงนองขาเถดิ ขอยายเกิดเลีย้งตวัขาเอง
ทกุคำพดูทีเ่อยขอความชวยเหลอืน้ันไมไดทำเพือ่ตนเอง
แตทำเพื่อเด็กๆ ที่ยากลำบาก ทำเพื่อเด็กที่ตองการ
โอกาส ทำเพ่ือเด็กท่ียังไมสามารถท่ีจะยืนหยัดดวย
ตนเอง วันน้ีทานท้ังหลายท่ีอยูตรงน้ีคงเปนจันทรเจา
สำหรบัพวกเด็กๆ”

ชมรมฆราวาสเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จดังานเดินการกุศล “Happy Family” ทัง้น้ีเพ่ือเปนการ
สงเสริมความสมัพันธในระหวางครอบครวัของครสิตชน
ในเขต 1 ทุกวัดทั้ง 10 วัด และเปนการสนับสนุนเพื่อ
ใหเปนไปตามแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในการสงเสริมชุมชนคริสตชนและประกาศความรัก
และความเมตตาของพระเจา

คุณวนิดา วิศวพรบุตร ใหสัมภาษณขอบคุณพระ-
คุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่สละเวลามาเปน
ประธานงานเดินการกุศลในครั้งน้ี ขอบคุณคุณพอ
สุรสิทธ์ิ ชุมศรีพันธุ จิตตาธิการชมรมฆราวาสเขต 1
และโรงเรียนตางๆ ในเขต โดยเฉพาะอยางย่ิงโรงเรียน
อสัสัมชัญคอนแวนต ทีส่งวงโยธวาทติมารวมสรางสีสนั
ใหแกงาน ขอบคุณคณะพยาบาลจากโรงพยาบาล
เซนตหลุยส ชมรมกายบริหารเสริมสุข และกรุงเทพ-
มหานคร ที่ไดใหการสนับสนุนในคร้ังนี้ นอกจากนี้
ขอขอบคุณทุกทาน และทุกวัดในเขต 1 ทีใ่หการสนับสนุน
ดวยดีตลอดมา”

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ    ยกเลิกเกษยีณอายสุงฆ (ตอจากหนา 20)
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อาลัยรักคุณพอบุญยง  วรศลิป (ตอจากหนา 20)
และตางสังฆมณฑลมารวมพิธีจำนวนมาก และ
โอกาสน้ี พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ  สังวาลย
ศรุะศรางค ไดเขารวมพิธดีวย

คุณพอเปโตร บุญยง  วรศิลป  เกิดเมื่อวันท่ี 13
กรกฎาคม ค.ศ. 1931  ที่หมูบานบางตีนเปด  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รับศีลลางบาป รับศีลกำลังที่วัดเซนตปอล
แปดร้ิว เปนบตุรในครอบครัวของเปโตร  สรุนิ  วรศิลป
และลซูอีา สม  วรศิลป  ทัง้สองถงึแกกรรมแลว  และมี
พีน่องอีก 5 คนท่ีเสียชีวติต้ังแตเล็ก

พีน่องในครอบครวั 1. ลซูอีา ไสว วรศลิป (เสียชีวติ)
2. คณุพอรอ็ค สนทิ วรศลิป (เสียชีวติ) 3. คณุพอฟรงัซิส
เซเวยีร กจิ วรศลิป (เสียชีวติ) 4. ภราดาอนัดรู  อารมณ
วรศลิป (เสยีชวีติ) 5. ยอแซฟ สวาง วรศลิป (เสียชีวติ)
6. คณุพอเปาโล  บญุเนอืง วรศิลป (เสียชวีติ) 7. เซอร
อัลฟองส สะอาด วรศิลป 8. คุณพอเปโตร  บุญยง
วรศิลป 9. คณุพอมทัธวิ  อาร ี วรศิลป 10. เซอรอลัฟองส
วิภา วรศิลป 11. เซอรอัลเฟรด  สจุรี วรศิลป

ประวัติดานการศึกษา
ศึกษาระดับประถม ที่โรงเรียนเซนตปอล แปดร้ิว

ตอมาโรงเรียนนี้ถูกส่ังปด จึงไดยายไปเรียนตอท่ี
โรงเรยีนทวิวทิยาคุณ ฉะเชิงเทรา จนถึงช้ัน ม.3 เรียนตอ
ชั้น ม.4-ม.6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับอุดม
ศกึษา ทีม่หาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ บางแสน ระดบั
ปริญญาตรี (กศ.บ.) หลังจากบวชเปนพระสงฆแลว
ไปศึกษาตอทีส่หรฐัอเมริกา ในระดับปรญิญาโท สาขา
วิชาแนะแนว (ประกาศนียบัตร “CERTIFICA OF
SPECIALIZATION FOR THE SCHOOL
COUNSELOR”) ทีม่หาวทิยาลยั Niagara  University,
New York ขณะท่ีเรียนอยูที่สหรัฐฯ พักอยูที่วัด ST.
MARYS CHURCH, NIAGARA FALLS พักอยูกับ
คุณพอ JOHN P. DUGGAN ชวยงานอภิบาล  เชน
ฟงแกบาป  ดแูลกลมุเยาวชน และงานอืน่ๆ

ชวีติดานกระแสเรียก
เมื่อจบการศึกษาช้ันม.6 ไปเปนครูสอนเรียนท่ี

โรงเรยีนเซนตหลยุส แปดร้ิว เปนเวลา 1 ป และไดสมัคร
เขาเปนเณรที่บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา ในนามของ
วัดเซนตปอล แปดร้ิว โดยมีคุณพอยอแซฟ เศียร
โชติพงศ  เปนผสูงเขาบานเณร

เหตุจูงใจในการเขาบานเณร ไดเห็นแบบฉบับท่ีดี
จากพี่ๆ ที่ไดบวชเปนพระสงฆและมีความรักเด็กๆ
เปนพิเศษ  จึงคิดวาการเปนพระสงฆจะชวยในเรื่องน้ี
ไดมากๆ

ระหวางท่ีอยใูนบานเณร ไดเรียนภาษาละติน พรอม
กับเปนครูสอนเรียนท่ีโรงเรียนดาราสมุทร  ศรีราชา
หลังจากน้ันไปศึกษาตอที่บานเณรใหญ  General
College ปนงั มาเลเซีย

บวชเปนพระสงฆที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ
หัวไผ  ชลบุรี เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 1961 โดย
พระสงัฆราชฟรังซสิเซเวยีร สงวน  สวุรรณศร ี พรอม
กบัคณุพอลอเรนซ ยสูตีเนียน วโิอลา วรศลิป (มรณภาพ)
และคณุพออเลกซานเดอร วจิติร  ไตรภพ

คตพิจนในชีวติสงฆ
“Omnia  Omnibus”
“เปนทุกอยางสำหรับทุกคน”

งานอภิบาลในชีวิตสงฆ
ค.ศ. 1961-1974 คณุพอบญุยง วรศิลป ไดรบัแตงต้ัง

เปนคุณพอผชูวยเจาอาวาส วดัพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา
ศรีราชา ซึง่นับวาเปนความโชคดีอยางยิง่ท่ีวดัพระหฤทยัฯ
มพีระสงฆ 2 องคชวยอภิบาลสัตบุรษุ  คร้ันป ค.ศ. 1964
คุณพอเมธี วรรณชัยวงศ เจาอาวาส เห็นวาวัดที่
เปนอาคารไม 2 ชัน้ มสีภาพชำรดุทรดุโทรม ประกอบ
กับคริสตชนทวีจำนวนมากข้ึน คุณพอจึงวางแผนและ
เริ่มดำเนินการกอสรางวัดหลังใหม มีรูปทรงท่ีล้ำสมัย
มากในเวลาน้ัน ภายในกวางขวางปลอดโปรง พิธี
วางศิลาฤกษเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 1964 โดย
พระคณุเจาสงวน สวุรรณศร ีเปนประธาน

ขณะนัน้คณุพอเมธี  วรรณชยัวงศ  เจาอาวาสไปศึกษา
ตอตางประเทศ  คณุพอไดดำรงตำแหนงเจาอาวาสแทน
และตลอดระยะเวลาประมาณ 6 ป คณุพอบกุเบกิพฒันา
ในดานตางๆ มากมาย ทีส่ำคัญคอื

งานดานเครดติยูเนียน คณุพอเห็นวาคริสตชนขณะน้ัน
ฐานะคอนขางยากจน และอยูในสภาพตางคนตางอยู
หากนำวธิกีารของเครดิตยูเนียนมาเผยแพร นาจะมีสวน
ชวยเหลือสัตบุรษุไดตามสมควร คณุพอจงึเชิญเจาหนาท่ี
จากศูนยกลางเทวา กรุงเทพฯ มาช้ีแจงแนะนำเร่ือง
เครดิตยูเนียน จากน้ันไมนานก็สงครโูรงเรยีนดาราสมทุร
2 คน เขารบัการอบรมท่ีกรงุเทพฯ และกลับมาต้ังเครดิต
ยูเนียน กิจการนี้ดำเนินดวยดี มีความเจริญกาวหนามา
จนถงึทุกวันน้ี

งานดานเยาวชน คณุพอต้ังกลมุเยาวชน โดยรวบรวม
บรรดาเยาวชนชายหญิงของวัด ใหมีบทบาทในการ
ชวยเหลืองานสวนรวมของวัด ซึ่งก็ไดผลดีเสมอมา
จากเยาวชนรุนแรก มีการสืบทอดเจตนารมณมาเปน
ลำดับจนถึงปจจุบัน เปนประโยชนอยางย่ิงแกบรรดา
เยาวชนท่ีไดเรียนรูการทำงานดวยความเสียสละ การ
ใชเวลาวางในการชวยเหลือสวนรวม

ระหวางน้ัน มีเหตุการณความเปล่ียนแปลงระดับ
สังฆมณฑลเกิดข้ึนคือ พระคุณเจาสงวน สุวรรณศรี
ขอลาออกจากตำแหนงพระสังฆราช เนื่องจากสาเหตุ
ทางดานสุขภาพ (ค.ศ. 1970) สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 ไดทรงแตงตั้ง คุณพอเทียนชัย สมานจิต
เปนพระสังฆราช ปกครองสงัฆมณฑลจันทบุรสีบืตอมา
นบัเปนประมขุองคที ่3 ของสงัฆมณฑล

ค.ศ. 1974-1978 ศกึษาตอปริญญาโท สาขาจิตวิทยา
แนะแนว ทีส่หรฐัอเมรกิา

ค.ศ. 1978-1990 ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาส
วัดพระนามเยซู ชลบุรี  และผูแทนผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนปรีชานุศาสน ดานงานอภิบาล ไดสรางความ
อบอนุท้ังฝายกายและฝายวญิญาณใหกับสัตบุรษุ มกีาร
กอตั้งเครดิตยูเนียน สงสัตบุรุษเขารับการอบรมกับ
คณะคูรซลิโล ตัง้คณะกรรมการจัดหาทุนฝายสสุาน ฯลฯ

งานดานการศึกษาไดเริ่มงานบูรณะโรงเรียน โดย
การร้ืออาคารเรียนหลังเกา และสรางอาคารหลังใหม
เปนตึก 3 หลัง และไดพฒันาการเรยีนการสอนใหทนักับ
ยคุสมยั จนกระทัง่โรงเรยีนมชีือ่เสียงมาจนถงึทุกวนัน้ี

ค.ศ. 1990-1995 ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาส
วดัแมพระนจิจานุเคราะห ระยอง  ไดปรับปรุงบริเวณวัด
ตดัถนนใหม ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จดัทำกำแพง
สสุาน และจัดสสุานอยางเปนระบบ ปรบัปรุงหอประชุม
ใหม สรางสถานท่ีเกบ็ศพ และไดรเิริม่งานดานการศกึษา
เด็กเล็ก  โดยกอต้ังสถานรับเลีย้งเดก็  “มารียเนอสเซอร่ี”
ซึ่งสรางเปนอาคารหลังใหญ  สวนหนึ่งเปนบานพัก
ซิสเตอร และอีกสวนหนึ่งเปนเนอสเซอรี่ครบวงจร
ในระหวางน้ัน คุณพอมีนโยบายที่จะสรางวัดนอยที่
มาบตาพุด เพ่ือความสะดวกของสัตบุรษุ ในบริเวณน้ัน
ซึ่งมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา โดยเฉพาะผูอพยพ
มาประกอบอาชีพในโรงงานบริเวณนั้น

ค.ศ. 1995-2000 ไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาส
วดัพระผไูถเสาวภา  และผแูทนผรูบัใบอนุญาตโรงเรียน
คริสตสงเคราะห เสาวภา นครนายก คณุพอไดดำเนินงาน
ดานอภิบาลสงเสริมชีวิตภายใน ใหกับสัตบุรุษ และ
ปรับปรุงบริเวณวัด โดยสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยกสูง ดานการศึกษาไดพัฒนาการเรียนการสอน สราง
อาคารเรยีนหลงัใหม ระดับประถม-มธัยม และซ้ือท่ีดนิ
เพื่อเตรียมกอสรางโรงเรียนแผนกอนุบาล

ค.ศ. 2000 เกษยีณ  ชวยสอนเรยีนทีโ่รงเรียนมารีวทิย
สตัหบีโรงเรยีนมารวีทิย  พทัยา

ชวยฟงแกบาป-สอนคำสอนที่วัดนักบุญนิโคลัส
พทัยา บางครัง้ชวยงานวัดสตัหบี

ชวีติหลังเกษยีณ
ทำหนาทีเ่ปนจติตาภิบาล ทีโ่รงเรยีนมารวีทิย พทัยา

โรงเรยีนมารวีทิย สตัหบี โรงเรยีนมารวีทิย บอวนิ และ
ชวยงานอภบิาล ถวายมิสซา ชวยฟงแกบาป สอนคำสอน
ที่วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา และบางคร้ังชวยงานท่ี
วดัแมพระลูกประคำ สตัหบี

บั้นปลายของชีวิต
ชวงปลายป ค.ศ. 2008 ไดเขารับการตรวจสุขภาพ

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา คณะแพทยตรวจพบวา
เปนมะเร็งลำไสใหญ และไดใหการรักษาตลอดเวลา
ที่ผานมา ราวเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ไดเขารับ
การรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส  ดวยโรค
แทรกซอนหลายโรค สุดทายคุณพอไดถวายชีวิตคืน
แดพระเจาอยางสงบ เม่ือวันท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 2011
เวลา 17.09 น.  ทีโ่รงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  รวมอายุ
79 ป 5 เดือน 29 วนั

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑล
จันทบุรี
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“แรกเริม่เดมิท ีพระเจาทรงสรางสวรรค
และแผนดิน”  (ปฐมกาล  1:1)

ป 2011

ทำใหความวนุวายเปนระบบ

ทำดีงายกวา
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีการสื่อสารรวดเร็ว

จนตามไมทนั
อปุกรณสือ่สารชวยใหสงขาวแลกเปลีย่นความคดิเหน็

เปนวาเลน
กอนนีค้ดิจะพูดคยุกบัใครตองเสยีเวลาหาอปุกรณใกล

ไกลตัว
เดี๋ยวนี้คิดจะสื่อสารกลับสื่อสารออกมาแทบจะเปนสิ่งเดียวกัน
เพราะอปุกรณสือ่ความคิดอยตูดิกับตัวตลอดยีส่บิส่ีชัว่โมงตอวัน
เหมอืนสมองสายตรงกับปากพอคิดก็พดูออกมาไดทนัทีทนัใด
กระน้ันกด็ถีงึจะส่ือความคดิความรสูกึไดรวดเร็วทนัใจ
คุณภาพของสารที่สื่อออกมาก็ใชวาจะดีขึ้นเปนอัตราสวนความรวดเร็ว
กอนนีค้ดิจะพดูจะสือ่ยังมชีวงเวลากวาจะถงึเครือ่งมอืสือ่สาร
ทำใหมเีวลากลัน่กรองความคดิความรสูกึท่ีตั้งใจจะส่ือใหอีกฝาย
มีเวลาเลือกคำพูดมีเวลาจัดการอารมณกอนจะส่ือออกมาตรงเปาหมาย
มเีวลาเปล่ียนความคิดหากเหน็วาหุนหันพลนัแลนไปหนอย
มีเวลาเปลี่ยนใจหากความคิดความรูสึกที่จะสื่อสงผลรายมากกวาดี
แตเด๋ียวน้ีที่เคร่ืองมือส่ือสารแทบเปนอวัยวะสวนหน่ึงของรางกาย
คิดอะไรก็พูดออกมารูสึกอยางไรก็ระบายไมตองยั้ง
แตละความคิดแตละความรูสึกลวนเปนวัตถุดิบท่ียังไมปรุงแตง
ไมตางกับนำวัตถุดบิมาบริโภคเปนอาหารยังไมปรุงไมตมไมผัดไมอบ
คุณภาพการส่ือสารจึงไมตางกับการบริโภคอาหารดิบไรคุณคา
ถาเปนเร่ืองไรสาระก็เปลืองเงินเปลืองเวลาเปลืองโอกาส
แตหากเปนเรือ่งเสยีหายสำหรับทัง้คนสือ่ทัง้คนรบัสาร
นอกจากเปลืองเงินเปลืองเวลาแลวยังเปลืองตัวเปลืองศักดิ์ศรีอีก...

เปนเครื่องมือส่ือสารไมพอยังเปนอุปกรณตามไลลาอีกตางหาก
โทรศัพทมือถือแตละเครื่องนอกจากจะใชสื่อใชเรียกใชสงสารแลว
ยงัสามารถเปนเครือ่งบันทึกภาพบนัทึกคลิปไดคมชัดอยางไมนาเช่ือ
เปนทั้งกลองถายภาพน่ิงทั้งกลองบันทึกภาพเคล่ือนไหวอยูในเคร่ืองเดียว
นอกจากพดูไดฟงไดแลวยงัมองเห็นไดไมแพตาคน
นบัแตนัน้มาความเปนสวนตัวแทบจะไมเหลอืใหเก็บ
จะทำอะไรทีจะพูดอะไรอยากจะไปแหงไหน...อยูในสายตาตลอด
ตองระวังตัวแจอยาไดเผลอไผลอยาไดตายใจไมวาเวลาใด
ทุกอยางท่ีพูดทุกอยางท่ีทำทุกแหงท่ีไปเปนหลักฐานไดหมด
ใชเพื่อเปดเผยความลับใชเพื่อทำลายใชเพื่อตอรองใชเพื่อเรียกรอง
ทั้งเร่ืองการบานท้ังเร่ืองการเมืองท้ังเร่ืองธุรกิจท้ังเร่ืองอาชญากรรม
กอนน้ีคนมีชือ่เสียงคนเปนดาราตองคอยระวงัตองคอยหลบ “ปาปารัสซี”
ฝายหนึ่งหนีหัวซุกหัวซุนฝายหน่ึงไลลาไมตางเลนซอนหาปดตาแอบ
ขอมูลท่ีหลุดออกมาเปนความหายนะฝายหนีเปนผลกำไรฝายไลตาม
แตเดีย๋วนี ้“ปาปารสัซ”ี มใีหเห็นมใีหระวงัตัวแจมใีหหลบเตม็ไปหมด
ทัง้เชงิอาชพีทัง้สมคัรเลนทัง้แคสนกุทัง้มแีลวตองใช
นอกจากกลองในมือยงัมีกลองวงจรปดติดต้ังท่ัวไปไมตางตาสบัปะรด
ทีเ่คยพดูหนาตางมหีปูระตมูตีาตองเปลีย่นเปนทกุอยางมหีมูตีาหมด
ที่แยคือยังสามารถตัดตอแตงเติมขอมูลไดแนบเนียนจนจับไมไดดูไมออก
แถมชองทางปลอยคลิปปลอยขาวมีมากมีใหเลือกตามเปาหมายท่ีตั้งไว
ไดความสะใจแลวใครจะเดือดรอนใครเสียหายตองตามลางตามเช็ดกันเอง
ไมตางกับโยนขยะเหมน็พนร้ัวบานไมแครหนาพรหมหนาอินทรแมนอยนิด...

ถามองในแงดแีงสรางสรรคเคร่ืองมือส่ือสารตัวเล็กในมอืนาจะเหมาะแกยคุ
กอนนี้แตละคนมีเครื่องมือจับถูกจับผิดฝงลึกอยูในตัว
ทำดกีม็เีสยีงชมเสียงยกยองทำชัว่กม็เีสยีงตำหนติเิตยีนใหสติ
ทีเ่คยเรียกวา “มโนธรรม” สำหรบัคนสมัยน้ีอาจจะไมคนุอาจจะไมสนใจ
ไมวาจะอยูที่ไหนเวลาใดก็คอยใหสำนึกคอยเตือนคอยบอกคอยชี้แนะ
ใครเห็นใครไมเห็นแตตัวเองเห็นตัวเองรับรูแกใจ
เมือ่คนไมสนใจจิตวิญญาณเครือ่งมือสือ่สารอปุกรณจบัภาพเลยตองเขามาชวย
ไมยอมฟงเสียงใจตนอยางนอยทำอะไรกต็องคิดหนาคดิหลงั
เม่ือไมยอมฟงเสยีงพระเสียงธรรมะอยางนอยกต็องเกรงคนรอบขาง
ทีแ่นๆ  ยคุนีท้ำช่ัวจะยากขึน้ทกุวนั...แมจะหนาดานก็เถอะ

เม่ือผคูนถูกบีบบังคับใหทิง้บานชองและประเทศชาติไปอาศยัอยใูนตางแดน
วัฒนธรรมประเทศน้ันๆ ความเช่ือและการปฏิบัติตนของผูที่อยูรอบตัวเขา
สามารถทำใหเขามีความรูสึกท่ีแปลก นี่คือประสบการณของผูที่อาศัยอยู
ในกรุงเยรูซาเล็ม ประมาณหกสิบศตวรรษกอนคริสตกาล ที่เขาตองเผชิญ
เมื่อเขาถูกเนรเทศไปจากเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเปนสถานท่ีซึ่งองคพระผูเปนเจา
ทรงมีพระวิหารของพระองค ไปจากดินแดนท่ีพระเจาทรงประทานใหแก
พวกเขา หลังจากที่ถูกปลดใหพนจากการเปนทาส และการเดินทางผาน
ทะเลทรายของพวกเขา

พวกเขาถูกบังคับใหอยทูามกลางคนแปลกหนาท่ีนบัถือพระเจาจำนวนมากมาย
พระซ่ึงทะเลาะเบาะแวงกัน และประพฤตตินดังเชนมนุษยทัว่ไป จดุเร่ิมตนของ
หนังสือปฐมกาลที่เรานำมาพิจารณาในวันนี้ และอาจจะเร่ิมตนในชวงน้ี ไดชี้
ใหเราเห็นถึงความแตกตางจากพระผูเปนเจาผูทรงเปนหนึ่งเดียว นี่คือพระเจา
ที่ทรงบันดาลใหความยุงเหยิงกลับมีระเบียบวินัย รวมทั้งดวงอาทิตยและ
ดวงจันทร มิใชพระเจาท่ีแกงแยงชิงดีกัน พระองคคือพระเจาแหงความสวาง
อันย่ิงใหญ ซึ่งถือกำเนิดมาจากพระเจาพระองคเดียวกันน้ี พระเจาพระองคนี้
บรรลุถึงจุดมุงหมายของพระองค อาศัยพระวาจาของพระองค เมื่อแตละวัน
สิ้นสุดลง พระเจาทรงเนนถึงความดีงามของส่ิงท่ีพระองคทรงเนรมิตข้ึน
ในวันนัน้

โลกรอบๆ ตัวเราอาจจะดูเหมือนกับวาสับสนวุนวาย เรื่องราวการ
สรางจักรวาล ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของพระคัมภีร เชิญชวนใหเรามองดูจักรวาล
ในมุมมองใหม เพ่ือจะไดเห็นพระหัตถของพระเจา เบ้ืองหลังส่ิงสรางท้ังปวง
และรวมเสียงกับผแูตงเพลงสดุดวีา “ขาแตพระเจา ผลงานของพระองคมมีากมาย
เพยีงใด... แผนดนิเปยมไปดวยความย่ิงใหญของพระองค”

ขาแตพระบิดาเจา ผทูรงสรางโลก  โปรดใหลกู
ไดเห็นผลงานของพระองค มิใชเพียงแตในอดีต
ทีผ่านไปนานแลว แตในยุคปจจบุนั เพือ่ลกูจะไดยนิ
พระดำรัสของพระองควา โลกของเราน้ันดีงาม
ทั้งน้ี เดชะพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของ
พวกลกูทัง้หลาย อาแมน
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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

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

สินคาราคาถูกจากโรงงาน
มีเส้ือกันหนาวราคาถูก

ไหมพรม ผาสำลสีสีด เสือ้หนงั
และเส้ือแจคเก็ตส

ทุกเพศ ทุกวัย ในราคาโรงงาน
สามารถติดตอไดที่
โทร. 08-5329-9912

(ตลาดโบเบ)

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทนัที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลิก
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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


  

  
สนใจติดตอไดที ่คณุอรพันธ   0-2211-2761

“เพือ่ทกุคนทีม่คีวามเชือ่ในพระบุตรจะไมพนิาศ แตจะมชีวีตินรินัดร”
 (ยน 3:16)

www.thaicatholicradio.com
เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก
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เสริมภมู ิลกูนอย
กบัคลินกิสุขภาพเดก็โรงพยาบาลเซนตหลยุส

         ⌫ 
โปรแกรมวคัซนี ROTARIX  (2 เขม็)

(วคัซีนสำหรับเด็ก อายุ 2 - 6 เดือน) ราคา 2,100 บาท
โปรแกรมวคัซนี ROTATEQ  (3 เขม็)

(วคัซีนสำหรับเด็ก อายุ 2 - 8 เดือน) ราคา 2,400 บาท
*** ราคานี้ไมรวมคาแพทยและคาบริการโรงพยาบาล ***
⌫ 

     โปรแกรมวคัซนีไวรัสตบัอกัเสบเอ AVAXIM 80    (2 เขม็)
           (วคัซนีสำหรับเดก็ อาย ุ2 ป 6 เดือน - 3 ป)  ราคา 1,550 บาท
         *** ราคานีไ้มรวมคาแพทยและคาบรกิารโรงพยาบาล ***

⌫⌦    
สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก แผนกกุมารเวชกรม ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ

27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245 โทรสาร 0-2675-5200

ขณะกำลังเดินทางมาประเทศไทย ตามกำหนดถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันท่ี
19 มกราคม เวลาประมาณ 5 ทมุ คณุพออธิการเจาคณะฯ จะไปรบั

คณุพอโดลัน เกิดเมือ่วันท่ี 10 ตลุาคม ค.ศ. 1927 มนีองชาย 4 คน ผหูญิง
3 คน คณุพอเขาคณะรอยแผลศักดิส์ทิธิ ์วนัที ่21 กนัยายน  ค.ศ. 1949 รบัศลีบวช
เปนพระสงฆ วันท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1958 และเดินทางมาเปนธรรมทูต
ในประเทศไทย วนัท่ี 31 ตลุาคม ค.ศ. 1959

คุณพอโดลัน เปนผูบริหารและสอนท่ีโรงเรียนดาวรุงวิทยา ภูเก็ต
เปนสวนใหญ ไดรับมอบหมายใหทำงานอภิบาลที่วัดพระหฤทัยแหง
พระเยซูเจา จ.ระนอง และท่ี จ.ตรงั และเปนอธกิารเจาคณะฯ อยทูีส่ามพราน
3 ป

ค.ศ. 2003 คุณพอไดรับมอบหมายใหกลับไปเปนผูอำนวยการสำนักงาน
แพรธรรมของคณะฯ ที่สหรัฐฯ ซึ่งอยูใกลบานเกิดและญาติพี่นอง และมี
คณุพอปราโมทย ชนิโคตร สมาชิกของคณะเปนผชูวยบางเวลา

คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล อดีตอธิการเจาคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ
ไดแจงให “อุดมสาร” เพิ่มเติมวา ปกติก็จะกลับมาเยี่ยมและพักผอน
ในประเทศไทยในเดือนมกราคมทุกป ประมาณ 1 เดือน ครั้งหลังสุดมารวม
อภิเษกพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย และไดไปแสวงบุญท่ีสองคอน
ดวย

คุณพอปราโมทย ชินโคตร สมาชิกของคณะอยูที่นิวยอรก หางจาก
วอลแทม (Waltham) ซึง่ใกลบอสตัน ในรัฐแมสซาชูเซตส ประมาณ 3 ชัว่โมง
กไ็ดเลาใหคณุพออธกิารเจาคณะวา “กอนเดนิทางคุณพอยงัแข็งแรง อารมณดี
พูดคุยสนุก จึงกำหนดเดินทางมาปกติ แตเนื่องจากอายุมากแลว และมี
นายยอหน เปนคริสตังที่รูจักกับคุณพอไดรวมเดินทางมาดวย เพ่ือมาเที่ยว
ประเทศไทยดวย และวันเดินทาง คณุพอปราโมทย กไ็ดขบัรถมาสงทีส่นามบนิ
ดวย

ขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน  คุณพอโดลันมีอาการโรคหัวใจผิดปกติ
นายยอหนจึงไดเรียกพนกังานบนเครือ่งใหมาดู คณุหมอกไ็ดชวยรักษาใหดขีึน้
และเมื่อถึงสนามบินท่ีชิคาโก ก็ไดนำสงโรงพยาบาล หลังจากนั้นนายยอหน
ไดรับแจงขณะพักอยูใกลโรงพยาบาลวา คุณพอโดลันเสียชีวิตประมาณ
11.00 น. วนัที ่18  มกราคม

คุณพอปราโมทย ชินโคตรไดแจงวา พิธีมิสซาปลงศพจะกระทำท่ี
วดัวอลแทมและบรรจุศพของคณุพอโดลันไวในสุสานเคียงคกูบัคณุพอรอ็คโก
เพือ่นมสิชนันารขีองทานทีไ่ดมาเมืองไทยดวยกนั

ปจจุบันคณะรอยแผลฯ มีสมาชิกประมาณ 400 องค ในประเทศไทย
ม ี 26 องค มมีสิชันนารี 3 องคคอื คณุพอยอหน เซเรซัตโต อยทูี ่จ.ตรงั และ
ที่ จ.ภูเก็ต มีคุณพอริชารด คุณพอเฟอรนันโด (เฟรด) และพระสงฆคนไทย
23 องค

คณุพอพพิฒัน เลาวา “คณุพอเปนคนอารมณด ีและคยุสนุก มเีรือ่งขำขนั
มาเลาสนุกตลอดเวลา”

ประกาศการเลือกต้ังคณะผบูริหาร
คณะพระมหาไถแหงประเทศไทย

ดวยคณะสงฆพระมหาไถแหงประเทศไทย ไดจัดประชุมประจำป 2010
เม่ือวันท่ี 22-26 พฤศจิกายน 2010 และไดทำการเลือกต้ังอธิการเจาคณะ
และคณะกรรมการชุดใหม เพ่ือบริหารและปกครองคณะฯ ตอเปนเวลา 4 ป
ดังผลการเลือกต้ังตอไปน้ี

คณุพอยอแซฟ อภสิทิธิ ์ กฤษราลมัณ, C.Ss.R. อธิการเจาคณะ
คณุพอยอแซฟ ไวยากรณ สขุสวสัดิ,์ C.Ss.R. รองเจาคณะ
คณุพอมคีาแอล พชิาญ ใจเสรี, C.Ss.R. ทีป่รึกษาท่ี 2
คณุพอยอหน ชชูาต ิศรวีชิยัรตัน, C.Ss.R. กรรมการที่ปรึกษา
คณุพอยอหน วริชั อมรพฒันา, C.Ss.R. กรรมการที่ปรึกษา
คณุพอเปโตร ภทัรพงศ ศรวีรกลุ, C.Ss.R. กรรมการที่ปรึกษา
คุณพอยอหน บปัตสิต ทว ีสวุรรณสนิ, C.Ss.R. กรรมการที่ปรึกษา

จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  และขอขอบคุณทุกทานท่ีสนับสนุน
งานของคณะพระมหาไถมาโดยตลอด ขอพระหรรษทานของพระเปนเจา
จงสถิตกบัทานตลอดไป

อธกิารเจาคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย
11 มกราคม 2011

(ตอจากหนา 20)คณุพอโดลนั  เสียชวีติขณะเดนิทาง

ขอเทิดเกียรติพระแมมารีอา แมของลูกทุกคน สามีของลูกลมเจ็บ
เขาโรงพยาบาลรักษา จึงรูวาเปนหลายโรค ลูกจึงสวดวิงวอนแมใหนำทาง
ในการรักษาใหกับลูกและสามี ซึ่งแมก็นำทางทุกคร้ัง ที่ลูกตองพาสามีไป
โรงพยาบาล แมบางคร้ังเงินขาดมือ แมก็ใหผานมาทางญาติพี่นอง และ
เพื่อนบานท่ีใจดี แมวาขณะน้ีแมจะรับสามีของลูกไปเฝาเฉพาะพระพักตร
พระบิดาในสวรรคแลวก็ตาม ลูกจึงเขียนมาขอบคุณและเทิดเกียรติแม
ผานทางอุดมสาร เพื่อจะไดใหลูกทุกคนของแมที่อยูในโลกนี้ รับรูวาแม
ในสวรรค รกัและหวงใยลกูในโลกน้ีทกุคน ไมวาจะทุกข สขุ ลำบาก สบาย
จะไดเขาพึ่งหาพระแมตลอดไป

ขอบคุณแมในการนำทางใหลูกตลอดมา
ลูกแมมารีอา

จดหมายจากผูอาน
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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

  ⌫  
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
พระคารดินัลอันเยโล
อามาโต  ประธานสมณ-

กระทรวงพิจารณาแต ง ต้ั ง นัก บุญใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร  โรมาโน เก่ียวกับพิธี
ประกาศบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 ซึง่กำหนดจดัในวนัที ่1 พฤษภาคม 2011

พระคารดนิลัอามาโต กลาววา “ความศักด์ิสทิธ์ิของ
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  อยบูนพ้ืนฐาน
2 ประการ คือ ความศรัทธาตอพระเปนเจาและ
จิตวิญญาณแหงการประกาศขาวดี  คุณลักษณะสำคัญ
ทัง้สองประการน้ี  สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงยึดปฏิบัติเดนชัดในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของพระองค”

“ประการแรก ความศรัทธาท่ียิง่ใหญตอพระเปนเจา
ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ การเสด็จมาบังเกิดของ
พระกุมารเยซูมีความสำคัญ  มีคุณคาอยางแทจริง และ
มชียัชนะเหนอืความช่ัวรายท้ังมวล  พระกายของพระเยซูเจา
ผปูระทบัในศีลมหาสนทิเปนพระหรรษทานนำชัยชนะ
ตออุปสรรคตางๆ  ขาพเจาทราบเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิต
ที่ยากลำบากของพระสันตะปาปาชาวโปแลนดในสมัย
ปกครองระบอบคอมมิวนิสต พระองคทรงเห็น
ความรุงเรืองและการลมสลายของระบอบการปกครอง
นี”้

“ประการทีส่อง สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ทรงมีจิตวิญญาณแหงการประกาศขาวดีเปนเลิศ
การเดินทางของพระองคลวนเปนไปเพ่ือการประกาศ
องคพระคริสตเจาไปจนสุดปลายแผนดินอยางแทจริง”

“แมการพิจารณากรณีแตงต้ังนักบุญของสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 จะเสร็จส้ินในเวลา
รวดเร็ว แตก็กระทำดวยความพิถีพิถันและระมัดระวัง
อยางย่ิง  สวนหนึ่งเปนเพราะสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่ 16 ทรงอนุญาตใหเริม่พจิารณาไดในทันที
โดยไมตองรอใหสิน้พระชนมครบ 5 ป จงึเริม่พจิารณา
ตามเงื่อนไขเดิม  และไมมีเร่ืองอื่นๆ ที่อยูระหวางการ
พจิารณา  จงึสามารถดำเนินเร่ืองของสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ไดในทันที”

เจาหนาท่ีสำนักวาติกันยืนยันวา “การพิจารณา
แตงตั้งสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปน
นกับญุ ดำเนนิเรือ่งดวยความระมดัระวงัทีส่ดุ  ผดูำเนนิ
เรือ่งยืน่เสนอแตงตัง้นกับญุเปนผชูำนาญการ    สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จึงทรงสามารถลง
พระนามในพระราชกฤษฎีกา  เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม  ค.ศ.
2009 ประกาศวาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 ทรงมคีณุสมบตัขิัน้วรีกรรมตรงตามขอกำหนด”

พระคารดินัลอามาโต กลาววา “การพิจารณา
เก่ียวกับอัศจรรยกระทำดวยความระมัดระวังและพิถี-

ดวยความศักด์ิสิทธ์ิหลายพระองค  ไดแก  นักบุญ
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 10*   สมเด็จพระ-
สนัตะปาปาปโอ ที ่12   บญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที่ 23*  สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 1 ลวนเปน
พระสันตะปาปาผูดำเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึง
ขอคำสอนของพระศาสนจักร และทรงเปนแบบอยาง
ความศักดิส์ทิธิ”์

ตอขอถามวาโดยสวนตัวแลว  พระคุณเจามีความ
ทรงจำอะไรเกีย่วกับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2  พระคุณเจาอามาโต กลาววา “สมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงเปยมดวยมิตรภาพทีย่ิง่ใหญ
และทรงเปนผูที่นาเคารพนับถืออยางสูง”

“สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงเปน
ประธานพิธีอภิเษกขาพเจาและเพื่อนพระสงฆรวม 12
องคใหเปนพระสังฆราชเมือ่วนัที ่6 มกราคม ค.ศ. 2003
เปนการอภิเษกพระสังฆราชคร้ังสุดทายในสมณสมัย
ของพระองค  และวันที่ 6 พระองคทรงเลือกขาพเจา
เปนเลขาธิการสมณกระทรวงพระสัจธรรม  ซึ่งสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 หรือพระคารดินัล
โยเซฟ  รตัซงิเกอร  ประธานสมณกระทรวงพระสัจธรรม
ในเวลานั้น มอบหมายขาพเจาใหถวายรายงานตอ
พระสันตะปาปาวอยติวาเปนประจำทุกเดือน  สิ่งที่
ประทับใจขาพเจามากคือ  สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ทรงเปนนกัฟงทีด่ ี พระองคทรงตัง้ใจ
ฟงเสมอ”

“คุณสมบัติการเปนนักฟงท่ีดีของพระองคจึง
ประทับใจขาพเจาอยางยิ่ง  เพราะเม่ือเราพูด  พระองค
จะต้ังใจฟง  และไมตรัสอะไร จนกระท่ังการพบปะ
รวมรบัประทานอาหารเท่ียงครัง้ตอไป  พระองคจงึทรง
ตัง้ขอสงัเกตในเร่ืองท่ีทรงฟงคร้ังกอน  เหน็ไดชดัเจนวา
พระองคทรงพิจารณาและทำความเขาใจอยางถ่ีถวน
ในเรือ่งท่ีเราถวายรายงานแดพระองค  กอนจะทรงแสดง
ความคิดเหน็ในเร่ืองนัน้ๆ”

* (สมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ ที ่10 ไดรบัสถาปนา
เปนนักบุญ วนัท่ี 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1954)

* (สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ไดรับ
สถาปนาเปนบุญราศีวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 2000
พรอมกับสมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่9)

* (สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรง
กำหนดธรรมล้ำลึกแหงแสงสวาง ใชรำพึงในการ
สวดสายประคำประจำวันพฤหัสบดี 5 ขอไดแก 1.
พระเยซูเจาทรงรบัพธิลีางในแมน้ำจอรแดน  2. งานเล้ียง
แตงงานท่ีเมืองคานา 3. พระเยซูเจาทรงประกาศ
พระอาณาจักรของพระเปนเจา 4. พระคริสตเจาทรง
สำแดงองคแกสานุศิษย  และ 5. พระเยซูเจาทรงตั้ง
ศลีมหาสนิท)

พิถันอยางยิ่ง  เนื่องจากเปนกรณีที่สื่อมวลชนสนใจ
ตดิตามเปนพเิศษ  คณะกรรมการพิจารณาฯ ยงัใหอสิระ
แกแพทยทั้งชาวฝร่ังเศส และชาวอิตาเลียน ในการ
ลงความเห็นดวยจิตสำนึกแหงความรับผิดชอบ  บน
พื้นฐานของขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย”

พระคารดนิลัอามาโต  เนนวา “สิง่สำคญัประการหน่ึง
ที่ชวยใหการพิจารณาดำเนินไดรวดเร็ว เพราะช่ือเสียง
ของความศักด์ิสิทธ์ิของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2  เปนที่แพรหลายและยอมรับในสังคมมา
ยาวนาน ซึ่งชวยใหการทำงานงายขึ้นมาก  อยางนอย
ผทูีเ่ช่ือศรทัธาในพระองคกไ็มมผีใูดสราง ‘ความกดดนั’
แตกลับใหการ ‘สนับสนุน’ อกีดวย”

“กลาวไดวา สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่ 2 ทรงมชีือ่เสียงวาพระองคทรงดำเนินชีวติศักด์ิสทิธ์ิ
อยางโดดเดนอันเปนเคร่ืองหมายสำคญัท่ีจำเปนสำหรบั
การพิจารณาประกาศแตงต้ังนักบุญ”

พระคารดินัลอามาโต อธิบายเสริมวา  “ยิ่งไป
กว า น้ัน เมื่ อ เจ าหน า ท่ีสำนักวา ติกันประกาศแก
ประชาชนท่ีมาเฝาหนาจัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรวา
‘สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 สิน้พระชนม
แลว’  ประชาชนตางพรอมใจกันตะโกนกองวา ‘ขอให
เปนนักบุญทันที’  ซึง่เปนส่ิงท่ีดอียางย่ิง  กระน้ันก็ตาม
การตดัสนิเรือ่งใดอยางรบีเรงยอมไมใชสิง่ทีด่”ี

พธิปีระกาศใหสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 เปนบุญราศีซึ่งจะกระทำในวันท่ี 1 พฤษภาคมนี้
นบัเปนคร้ังแรกในประวัตศิาสตรพระศาสนจักรในรอบ
100 ป  ที่พระสันตะปาปาผูสืบตำแหนงองคตอมาเปน
ผูประกาศใหพระสันตะปาปาท่ีดำรงตำแหนงกอนหนา
พระองคเปนบุญราศี

พระคารดนิลัอามาโต  กลาววา  “ในสองทศวรรษ
กอนหนานี้ สมณกระทรวงพิจารณาแตงตั้งนักบุญ
ดำเนนิเร่ืองพิจารณาสมเดจ็พระสันตะปาปาผทูรงกอปร
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คณุพอเปาโล  ประเสรฐิ
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

อนันา นงลกัษณ สงูสวาง
เกดิใหมในพระเจา 27 มกราคม 2010
โอกาสครบรอบ 1 ปแหงการจากไป

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน และทุกสิ่ง
ที่มาจากเบื้องบน ก็ตองกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอหน บัปติสต
สุวัฒน

ซื่อเพียรธรรม
ครบรอบ 11 ป

ในวันท่ี 9 มกราคม
เราเปนผูเลี้ยงแกะที่ดี ผูเลี้ยงแกะยอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน

(ยน 10:11)

“จงวางใจพระเจาของทานเถดิ แลวพวกทานจะยืนหยัดอยไูด”  (2พศด 20:20)

สำหรบัทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัต ิสัง่จายในนาม “ซสิเตอรศรนิทพิย กจิสวสัดิ”์ ป.ณ.
ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คสัง่จาย “การพมิพคาทอลกิ”
หรือโอนเงนิเขาบัญชีออมทรัพย ชือ่บญัช ี“กองทนุการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขท่ี
บญัชี 186-2-01976-5

หมายเหต ุ: เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงนิ
ใหทานดวยความขอบพระคุณ

คณุปญจนารถ เรยีงเครอื
ทำบญุครบรอบ 6 ป สนึาม ิคณุวนิยั จนัทรนอย
อุทิศแดวิญญาณคุณพอบัปติสตา แปรโซเนนี
ซดบ. ครบ 6 ป                                               400  บาท

คณุพชิติ ลลีะพนัธเมธา ทำบุญกองทนุ       500  บาท
“ลกูหลาน” อทุศิแดมารีอา ลออิวจง         300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”

อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ         300  บาท
อทุศิแดเปาโล สวุทิย บญุฤทธิฤ์ทัยกุล  300  บาท

คุณวิลาสินี ศภุลกัษณ อทุิศแด
อากาทา จนิดารัตน สวุรรณศริ ิ(หอมจินดา)
                                                                500  บาท
ซาบีนา สนทิ สธุาธาร                             200  บาท
เบเนดกิโต นคร อมาดอีสู จติรกว ีศภุลกัษณ

        200  บาท

“ทานท้ังหลายทีเ่หนด็เหนือ่ยและแบกภาระหนกั จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพกัผอน”  (มธ 11:28)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 Àπâ“ 15

«— ¥ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

 — ß ¶ √ “ ™ ø √— ß ‘́   ‡ ´ ‡ «’ ¬ √å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

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

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ππ∑∫ÿ√’©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

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

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

∑’Ë 17 - «—π‡ “√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 19.00 π.)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19

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

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (¡‘ ´“

µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥ «—πæÿ∏∑’Ë 16 - «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π. «—π»ÿ°√å∑’Ë 18  ¡’π“§¡

‡«≈“ 19.30 π. (©≈Õß«—¥¿“¬„π·≈–·Àà·¡àæ√–)

§ÿ≥æàÕπ‘æπ∏å  “√“®‘µµå ‡ªìπª√–∏“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 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥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)

«—¥·¡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≠ ∫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

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ‚æπ Ÿß„À≠à ®.Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∑à“∫¡ ®.‡≈¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  Àâ«¬‡´◊Õ¡ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π™—¬æ√ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 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-

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

«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√å ·∫√å‚∑π’ ≈”‡≈’¬ß ®.√–πÕß

©≈Õß 25 ªï ™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√åœ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  08-1842-5940)

«—¥·¡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“

19.00 π. «—πæÿ∏∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

✝  «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πæÿ∏∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 08.00 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.

✝  Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å «—π‡ “√å

∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 16.00 π.

✝  «—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ∫“ß¢“¡ ®.≈æ∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë

5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

✝  «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π «—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 16.00 π.  «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫

‡«≈“ 16.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∑’Ë ÿ “π

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 16.00 π. §ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“ §Ÿ√—µπå

‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“ßÀπÕßø“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

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ∫â“π‚ππ¡“≈’ - ¥ß¢’Èπ“§

Õ.ÀπÕßæÕ° ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ¡’π“§¡

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥  √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ”√“≠ ≈ÕÕ ‘∑∏‘¿‘√¡¬å ‚∑√. 08-9065-8802)

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“π

ÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‚ππß‘È« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

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

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

√à«¡∂«“¬∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥¿“…“®’π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√

≈‘¢‘µ∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ „π«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’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

����� ©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“§πµ“∫Õ¥

(æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π «—π‡ “√å∑’Ë

5 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå

‡ªìπª√–∏“π

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡

øíß°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“·∫∫ çLectio

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

»’≈ ´÷Ëß®—¥‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-17.00 π.

«—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“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 ·≈–

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√‡¥‘π-«‘Ëß¥√ÿ≥“-π“√’

¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 6 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π.

∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π

¢Õßπ—°‡√’¬π‡√’¬π¥’·µà¬“°®π  ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈–

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-

3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-

9757 §ÿ≥ª√– “√  ®‘√™—¬ °ÿ≈ π“¬° ¡“§¡ ‚∑√.

08-1308-3341

����� ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π·≈–§√Õ∫§√—« ‡¢â“√à«¡ß“πæ∫ª–

 —ß √√§åª√–®”ªï 2011 «—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æœ æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 18.00 π. ‡√‘Ë¡ß“π ‡«≈“ 19.00 π.  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2652-9021 ‚∑√ “√ 0-2652-

7872

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

√ÿàπ∑’Ë 3 ªï 2554/2011

·ºπÕ¿‘∫“≈ §.». 2010-2015 ¢Õßæ√–»“ π®—°√

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

Õ¬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

�����«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å °”Àπ¥°“√ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°

π—°»÷°…“„À¡à ªï°“√»÷°…“ 2554 ‡ªî¥¢“¬„∫ ¡—§√

µ—Èß·µà∫—¥π’È - 4 æƒ…¿“§¡ 2554 ∑“ß‰ª√…≥’¬å

µ—Èß·µà∫—¥π’È - 27 ‡¡…“¬π 2554

 “¢“∑’Ë‡ªî¥√—∫ ¡—§√ 1. §≥–æ¬“∫“≈»“ µ√å 2.

§≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ 3. §≥–»‘≈ª»“ µ√å ¡’«‘™“‡Õ°

‰¥â·°à  ®‘µ«‘∑¬“§≈‘π‘° ®‘µ«‘∑¬“°“√ª√÷°…“  ®‘µ«‘∑¬“

Õß§å°√¡’«‘™“‚∑ ‰¥â·°à «‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ… «‘™“‚∑

¿“…“®’π «‘™“‚∑¿“…“≠’ËªÿÉπ «‘™“‡≈◊Õ°„π “¢“®‘µ«‘∑¬“

¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â∑’Ë slc.ac.th µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë 0-2675-5304

Àπ—ß ◊Õ ¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ ‡Àµÿ‡°‘¥∑’Ë·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

‡√◊ËÕß√“«°“√· «ß∫ÿ≠
·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈

®ÿ¥°”‡π‘¥·Ààß§√‘ µ»“ π“
„π‡≈à¡ª√–°Õ∫¥â«¬‡√◊ËÕß√“«

·≈– ∂“π∑’Ë ”§—≠Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
æ√–§—¡¿’√å·≈–·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

æ√âÕ¡¿“æª√–°Õ∫®“° ∂“π∑’Ë®√‘ß
·≈–∂âÕ¬§”®“°æ√–§—¡¿’√å

‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™

√“§“ 180 ∫“∑

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801
‚∑√ “√ 0-2681-5401   E-mail : udomsarn@gmail.com
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สงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจันทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก
สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอทวิา แสงศิรวิวิัฒน สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภักดี สงัฆมณฑลอุดรธานี : คณุพอไมตรี ทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-3900
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โดย เงาเทียน

บดิาคณุพอสมชัย  ถงึแกกรรม
ชลบุรี  คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร เปนประธาน
พิธีมิสซาปลงศพเยโรม จือกิม แซตั้ง ผู เปนบิดา
เม่ือวันท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 2011 ที่วัดพระหฤทัยแหง
พระเยซูเจา ศรรีาชา

เยโรม จอืกมิ (เต็กซิง) แซตัง้ เกิดเม่ือวันท่ี 1 มกราคม
ค.ศ. 1916  (พ.ศ. 2459) ในครอบครวัครสิตชน อาชพี
เกษตรกรท่ีมีฐานะดี มีพี่นองเปนผูชาย 7 คน ทานเปน
บุตรคนสุดทอง   ตอมาทานไดตัดสินใจเขาเปนเณร
ในบานเณรเล็กทีเ่มอืงกิก๊เอีย้ ทานอยใูนบานเณรเล็กได
2-3 ป ก็ขอกลับบานเพราะไมชอบเรียนภาษาละติน
เชนเดียวกับพี่ชายคนท่ี 5 ที่อยูบานเณรเล็กได 1 ปก็
ขอกลับบานเพราะคิดถึงบาน

ค.ศ. 1937 เมือ่อาย ุ 21 ป ทานไดตัดสินใจเดินทาง
มาทองเท่ียวในเมืองไทยเพียงลำพัง แตเกิดการจลาจล
ทางการเมืองไมสามารถกลับประเทศจีนได จึงตอง
หางานทำ ทำงานรับจาง คาขาย ทานชอบศึกษาและ
รกัการอาน ทานอานภาษาจีน รภูาษาฝร่ังเศสบาง ทาน
เรียนภาษาไทยดวยตนเองจนอานออกเขียนได ทานได
สมัครฝกเปนชางซอมนาฬิกาประจำของบริษัทหาง

ขายนาฬกิาในกรงุเทพฯ ทานชอบงานชาง ชอบทำงาน
กับเคร่ืองกลไกตางๆ และไดเปนชางที่มีความชำนาญ
ตอมาทานจึงไดขอลาออกจากบริษัทเพ่ือมาเปดราน
ซอมนาฬิกาของตนเอง

ค.ศ. 1946 เม่ืออายุ 30 ป เขาพธิสีมรสตามธรรมเนียม
คริสตชนท่ีวัดกาลหวารกับเทเรซา หมุยซวง แซอึ้ง
มบีตุรชายหญงิจำนวน 6 คน หลาน 9 คน เหลน 1 คนคอื

1. คุณสมศรี พิทยาพงศพร คุณครูโรงเรียนดารา-
สมุทร ศรีราชา

2. คุณสมพงศ พิทยาพงศ เจาของรานแสงชัย
นาฬิกา ศรีราชา แตงงานกับคุณนลินี มีบุตรช่ือสาโรช
(โรช) สาธิต (แบ็งค)

3. คณุพอสมชยั พทิยาพงศพร พระสงฆสงัฆมณฑล
จนัทบุร ีอาจารยประจำวทิยาลัยแสงธรรม สามพราน

4. คุณสมศักดิ์ พิทยาพงศพร ผูจัดการการไฟฟา
สวนภูมิภาคเมืองพัทยา แตงงานกับคุณนงเยาว มีบุตร
ชายและหญิง บตุรชายช่ือ ณฐัพล (อารท) และบุตรหญิง
ชื่ อสิรินุช(ออย)  ณัฐพลไดแตงงานกับคุณธนัชญา
มบีตุรสาวช่ือวรศิา (วาวา)

5. คุณสมชาติ พิทยาพงศพร รองประธานบริษัท
เอ็ม.เอส เอส เคเบิล ทวี ีกรปุ แตงงานกบัคณุนิรศิา มบีตุร
ชายชือ่ ปกปอง (อะตอม) และฌฐัภทัร (ตนน้ำ)

6. คณุสมลักษณ อกัษรดิษฐ แตงงานกับคณุณัฏฐชยั
มบีตุรชือ่ เนตรชยั (เนต็) ฐติพิงษ (โนต) ฉตัรชยั (นอ็ต)

ค.ศ. 1956 ไดตดัสินใจยายครอบครัวมาอยศูรีราชา
เพราะมีญาติพี่นองฝายภรรยายายมาอยูกอนแลว

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2010 เวลา 22.15 น.
เยโรม จือกิม ไดกลับไปหาพระเจาอยางสงบ หลังจาก
ไดรับศีลเจิมผูปวยและการสวดภาวนาของลูกหลาน
รวมอาย ุ 94 ป 11 เดือน 30 วนั

สวัสดีครับนองๆ เยาวชนท่ีรัก...กอนจะจบป
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม คุณพอ และพี่ๆ เจาหนาที่แผนก
เยาวชน รวมท้ังทมีประสานงานจากองคกรสมาชิกของ
เราไดรวมกัน เขารวมประชุมภาคศาสนา “การระดม
สรรพกำลังเพ่ือกำหนดวิสัยทัศนแหงชาติสำหรับเด็ก
และเยาวชนป 2570” จดัโดยสภาองคการพฒันาเด็กและ
เยาวชนในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ที่หองแกรนดบอลรูม
ชัน้ 3 โรงแรมเซน็จรูี ่พารค กรงุเทพฯ

การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมในสวนของ
ภาคศาสนาเพ่ือระดมความคิดเห็นของตัวแทนจาก
องคกรภาคศาสนาตางๆ ในการกำหนดวิสัยทัศน
แหงชาติสำหรับเด็กและเยาวชนป 2570  โดยมีผูแทน
เขารวมการระดมสรรพกำลังดังน้ี ผูแทนจากองคการ
ยวุพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (ศาสนาพุทธ)  ผแูทน
จากมูลนิธิ เพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย
(ศาสนาอิสลาม) ผแูทนจากคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่
ครสิตชนฆราวาส แผนกเยาวชน  (ศาสนาครสิต นกิาย
โรมันคาทอลิก)  ผูแทนจากสมาคมนามธารีสังคีตแหง
ประเทศไทย (ศาสนาซิกข นกิายนามธารี) และตัวแทน
นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชวงเชาไดจัดใหมีการเสวนาโดยมีตัวแทนของ
ศาสนาตางๆ รวมเสวนาดวยกัน  คอื

คณุนริศ  มณขีาว รองผอูำนวยการคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ครสิตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

คณุแทนคุณ  จติตอสิระ  ผูแทนศาสนาพุทธ
รศ.ดร.ปกรณ  ปรยัากร  ประธานมลูนธิเิพือ่ศนูยกลาง

อิสลามแหงประเทศไทย
อาจารยอมัรนิทร ปยะสจัจะเดช ผแูทนจากสมาคม

นามธารีสงัคตีแหงประเทศไทย
และคณุศรศีกัด์ิ ไทยอาร ีผอูำนวยการสภาองคการ

พฒันาเด็กและเยาวชนฯ (สด.อย.) เปนผดูำเนนิรายการ
ชวงบายแบงกลุมยอยรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อ

กำหนดวสิยัทัศน โดยแบงผเูขารวมประชุมเปน 4 กลมุ
ยอย ตามความสมัครใจ  เพื่อพูดคุยกันในการเสนอ
วสิยัทัศนสำหรบัเด็กและเยาวชน ในชวงอายุตางๆ ดงัน้ี
ชวง 0-6 ป   ชวง 7-12 ป  ชวง 13-18 ป และชวง 19-25 ป

สิง่ท่ีเราคาดหวังวาจะไดรบั
จากการประชุมเสวนารวม
กนัในคร้ังน้ี คอื ทกุภาคสวน
ข อ ง สั ง ค ม ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
ตระหนักรูและมีสวนรวมใน
เร่ืองของการสรางวิสัยทัศน
และการติดตามสัมฤทธิ์ผล
ข อ ง วิ สั ย ทั ศ น ดั ง ก ล า ว
ในอนาคต  เกิดวิสัยทัศน
ระยะยาวสำหรับเด็กและ
เยาวชนในประ เทศไทย

(2553-2570) ซึ่งสามารถใชเพื่อรณรงคใหมีการให
ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ทำใหเกิดการยอมรับ
และสงเสรมิใหเด็กและเยาวชนเปนแกนนำในกระบวนการ
ดังกลาว และมองเห็นนัยยะสำคัญของวิสัยทัศนเพื่อ
เปนฐานในการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  รวมท้ังแผนระดับชาติของหนวยงานที่
รบัผดิชอบ ทัง้ในดานภาคสวนและประเดน็

เพื่อนเยาวชนท่ีรัก....การประชุมในคร้ังน้ีอาจ
จะเปนสวนหน่ึงท่ีทำใหเราไดมองเห็นวิสัยทัศนและ
ภาพรวมของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต เราอยาก
เห็นเด็กและเยาวชนมสีวนรวมอยางจรงิจังในการพฒันา
ประเทศชาติ สงัคม ครอบครัว ของพวกเขา โดยเร่ิมจาก
การพัฒนาตัวตนท้ังครบ บุคลิกภาพ อารมณและจิตใจ
พรอมกับคุณธรรมความดีที่ตองเติบโตควบคูกันไป
ดวย...เรามากาวเดินไปดวยกันอีกป..นะครับ..แลว
พบกันใหม สวสัดคีรบั
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มารยี เธอจะรไูหม?
และใครจะรวมรไูปกบัเธอ

เชาวันหน่ึงในมิสซาท่ีวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 ผูนำบทเพลงของมิสซาในรอบน้ันเลือกเพลงน้ีมารอง “Mary , did you know” แปลเปนไทยวา
“มารยี เธอจะรไูหม?” ผมเคยฟง และชอบเพลงนีม้านานแลว แตพอไดรบัฟงในเชาวนันัน้ มนัไพเราะกวาทกุคร้ังทีเ่คยฟง ผมคดิในใจ เกดิอะไรขึน้เน่ีย?

 ผมอยากจะลองแปลเปนไทยดู

มารีย เธอจะรไูหม วาเด็กนอยของเธอผนูัน้ สกัวันเขาจะเดนิบนน้ำ
มารยี เธอจะรไูหม วาเด็กนอยของเธอ เขาจะทำใหบตุรชายหญงิของเรา ปลอดภัย
เธอรไูหม วาเด็กนอยของเธอ มาเพ่ือทำใหเรากลับเปนคนใหม
และเดก็นอยท่ีเธอไดมอบใหกบัพวกเรา ในไมชาจะเปนเขาเอง ทีส่งมอบเธอ

มารีย เธอจะรไูหม วาเด็กนอยของเธอผนูัน้ ไดเปดตาของคนตาบอด
มารียเธอรไูหม วาเด็กนอยของเธอผนูัน้ เขาบังคับคล่ืนลมใหสงบดวยมือของ

เขาเอง

เธอรไูหมวา เด็กนอยของเธอ ดำเนินไปในท่ีซึง่เทวดาไดกาวผาน?
และเมื่อเธอไดจุมพิตเด็กนอยคนนั้น เม่ือน้ันเธอกำลังจุมพิตท่ีพระพักตรของ

พระเปนเจาเชนกัน

โอ มารีย เธอจะรไูหม?
คนตาบอดกลับมองเห็น
คนหูหนวกกลบัไดยนิ
คนสิน้ใจกลบัฟนคืน
แสงสวางจะถูกจดุ
คนใบจะพูดได
คำสรรเสริญแหงลูกแกะพระเจา

มารยีเธอจะรไูหม วาเดก็นอยของเธอคือพระเจาของส่ิงสรางทัง้มวล
มารยีเธอจะรไูหม วาเดก็นอยของเธอวนัหนึง่เขาจะปกครองนานาชาติ
เธอรูไหมวา เด็กนอยของเธอคือลูกแกะนอยของพระเจา จากสรวงสวรรค

อนัยิง่ใหญ
และเดก็นอยซ่ึงหลับอยใูนออมกอดของเธอ เขาคอืผสูงูสดุ ... เขาคือ ผซูึง่เขา

เปน  (พระเปนเจา...ผแูปล)

ผมนกึถงึมากมายเร่ืองราวของแมพระ กบัความสัมพนัธในวยัเดก็ของพระเยซูเจา แนนอนกมุารนอยทีช่ือ่เยซซูึง่เปนพระคงเจริญวยัไดอยางด ีแตในความเปนมนษุย
ของพระองคยอมตองการการเล้ียงดอูยางเอาใจใส จากพอ และแม และแมพระคงมีสวนสำคญัยิง่ แมพระทีเ่ปนมนุษย 100 เปอรเซน็ต มนษุยทีเ่ปนแบบอยางใหกบัมนุษย
ทกุคน ในความเช่ือศรทัธา และการเจริญชวีติทีเ่รยีบงาย สภุาพ

เลอืกภาพแมพระกับเทวดาท้ังหา ผลงานของ Sandro Botticelli     ในป    ค.ศ.  1481  ทีถ่กูเกบ็ในแกลอรี ่ degli Uffizi ในเมอืงฟลอเรนซ ประเทศอติาล ีมาขึน้ปก
ฉบบันี ้ แมวาอาจจะไมใชภาพของเหตกุารณทีต่รงกบัวนัแมพระถวายพระกมุารในพระวหิาร แตเหน็ภาพนีแ้ลวนึกถงึความรสูกึของการเลีย้งด ูประคบัประคอง บวกกบั
บทเพลงบทนี ้มารีย เธอจะรไูหม? เหมือนไมไดถามแตมารีย แตถามเราคริสตชนทกุคนดวยเชนกัน

ผมคดิวา เมือ่แมพระอมุพระกุมารไวทีว่งแขน น้ำหนกัทัง้หมดของพระกมุารกท็ิง้ลงบนมอืทัง้สองขาง พระกมุารคงทราบดอียแูลววา แมพระกท็ิง้น้ำหนักทัง้หมด
ของใจทัง้ดวงท่ีมใีหกบับตุรคนนีเ้ชนกนั ผมขอเสนอใหเปดดภูาพปกอกีสกัครัง้ ลองหาเพลงนีม้าฟง (ถาทำได) และสงัเกตทีภ่าพวาหวัใจดวงหนึง่ของแมพระ กบัหวัใจ
ดวงน้ันของพระกมุาร ชางใกลกนัเสยีจรงิ ถดัจากน้ันลองฟงเสียงกระซบิของหัวใจของตวัเองวา มเีสยีงอะไรเกดิขึน้ในใจหรอืเปลา? ลองทำดนูะครับ เชือ่ผม

บรรณาธิการบริหาร

Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water?
Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
And the child that you delivered, would soon deliver you.

Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man?
Mary, did you know that your baby boy would calm a storm with his hand?

Did you know, that your baby boy has walked where angels trod?
And when you kiss your little baby, you’ve kissed the face of God.

Oh Mary, did you know?
The blind will see
The deaf will hear
The dead will live again.
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of The Lamb.

Oh Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation?
Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations?
Did you know, that your baby boy is Heaven’s perfect lamb?

And the sleeping child you’re holding, is the great I AM.
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ç√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’é æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï   ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ °·≈–‡ªî¥Õ“§“√‡√Õ‡π·ª√å√Õ  ‚√ß‡√’¬π‡´πµå√“ø“·Õ≈ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  3

∏—π«“§¡ 2010

ç· «ß∫ÿ≠é ́ ‘ ‡µÕ√å §≥–§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“√’«‘∑¬“  ª√“®’π∫ÿ√’  øóôπøŸ

®‘µ„®π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·≈–· «ß∫ÿ≠∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß ·≈–‰¥â —¡º— ™’«‘µ∫√√¥“ “¡‡≥√„À≠à «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

çÕ«¬æ√æ√–°ÿ¡“√é §ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ ‡®â“Õ“«“ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß §ÿ≥æàÕ ¡‚¿™πå æŸ≈‚¿§º≈ §ÿ≥æàÕª≈—¥ π”æ√–°ÿ¡“√

‰ª «¥ √âÕß‡æ≈ß·≈–Õ«¬æ√„Àâ™ÿ¡™π«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ 2010

çß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¢µ 4é §ÿ≥æàÕ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å √à«¡°—∫

§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“‚ª√¥»’≈‡®‘¡„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010 ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ß“π

™ÿ¡πÿ¡ 140 ∑à“π

ç©≈Õß§√‘ µå¡“ é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ∏—π«“§¡ 2010 ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ∫â“π‚ªÉß

®—¥ß“π§√‘ µå¡“   àß§«“¡ ÿ¢ ”À√—∫∑ÿ°§π ¡’°“√· ¥ßª√–«—µ‘‡√◊ËÕß√“«¢Õß

«—π§√‘ µå¡“  ‡≈à¡‡°¡ ·≈– Õ¬¥“« ¡’°“√ÕÕ°√â“π¢Õßπ—°‡√’¬π  √â“ß§«“¡ ÿ¢

 ”À√—∫∑ÿ°§π

ç§√‘ µ™π„À¡àé §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å  æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√

„πæ√–«‘À“√ ÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“  ‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª„Àâ°—∫

§√‘ µ™π„À¡à ®”π«π 12 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 ¡°√“§¡ 2011
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µÕπ∑’Ë 5

«“µ‘°—πÀπâ“µ√ß (4)

Õ—π«à“¥â«¬°“√∫√‘À“√
§«“¡ —¡æ—π∏å

‡π◊ËÕß®“°π§√√—∞«“µ‘°—π

§◊Õ»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õßæ√–»“ π-

®—°√ ¥—ßπ—Èπ®÷ßµâÕß¡’°“√

®—¥°“√∑’Ë¥’ À√◊Õ∑’Ë‡√“‡√’¬°«à“

°“√∫√‘À“√π—Ëπ‡Õß

°“√∫√‘À“√æ√–»“ π®—°√

¡’Àπà«¬ß“π∑’Ë√Õß√—∫¡’™◊ËÕ«à“

The Roman Curia À√◊ÕÕ’°

™◊ËÕÀπ÷Ë ß§◊Õ  ”π—°ß“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ
¬°‡≈‘°‡°…’¬≥Õ“¬ÿ ß¶å

‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 14 ¡°√“§¡ §.». 2011 «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß

°“√‡¢â“‡ß’¬∫æ√– ß¶åÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ≥ ∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π π§√ª∞¡ æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥âª√–°“»

‡√◊ËÕß°“√‡°…’¬≥Õ“¬ÿ¢Õßæ√– ß¶å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠¬ß          «√»‘≈ªá
©–‡™‘ß‡∑√“ ●  «—π∑’Ë 17 ¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« æ√– —ß¶√“™

´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫ÿ≠¬ß

«√»‘≈ªá æ√âÕ¡°—∫æ’ËπâÕßæ√– ß¶å„π —ß¶¡≥±≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

§ÿ≥æàÕ‚¥≈—π §≥–√Õ¬·º≈œ
‡ ’¬™’«‘µ¢≥–‡¥‘π∑“ß¡“‰∑¬

§ÿ≥æàÕ™“√å≈  ‚¥≈—π (Fr.Charles

Edward Dolan) Õ“¬ÿ 83 ªï ‡ ’¬™’«‘µ

√–À«à“ß‡¥‘π∑“ß¡“ª√–‡∑»‰∑¬

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  19 ¡°√“§¡ §.». 2011

§ÿ≥æàÕ« —πµå «‘√ÿÃÀå«ß»å Õ∏‘°“√‡®â“§≥–

√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‰¥â·®âß„Àâ ¡“™‘° ·≈–

çÕÿ¥¡ “√é ∑√“∫«à“§ÿ≥æàÕ‚¥≈—π¡√≥¿“æ

·≈â« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡°√“§¡ §.». 2011

(‡«≈“∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë À√—∞œ) ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

∫√‘À“√æ√–»“ π®—°√ à«π°≈“ß Õ“®‡√’¬°Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß‰¥â«à“ Holy See ¡’

Àπà«¬ß“πÀ≈—°§◊Õ  ”π—°‡≈¢“∏‘°“√·Ààß√—∞ (Secretary of State) √—∫º‘¥™Õ∫

°“√∫√‘À“√√—∞ ‚¥¬¡’æ√–§“√å¥‘π—≈∑à“πÀπ÷Ëß‡ªìπ‡≈¢“∏‘°“√ ªí®®ÿ∫—π§◊Õ¡’Àπâ“∑’Ë

√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√∫√‘À“√·≈–°“√∑Ÿµ¢Õßπ§√√—∞«“µ‘°—π

„π ¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ¡’°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß

¢Õß ”π—°‡≈¢“∏‘°“√√—∞ „π«—π∑’Ë 28 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.».  2531 ·≈–·∫àßß“πÕÕ°

‡ªìπ 2 Àπà«¬ß“πÀ≈—°§◊Õ

1. The Section for General Affairs √—∫º‘¥™Õ∫¥â“π°“√∫√‘À“√¢Õßæ√–-

»“ π®—°√·≈–¥Ÿ·≈ ∂“π∑Ÿµµà“ßÊ ª√–®”√—∞«“µ‘°—π ´÷ËßÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“ππ’È‡√“

‡√’¬°«à“ The Substitute for General Affairs

2. The Section for Relations with States √—∫º‘¥™Õ∫¥â“π§«“¡ —¡æ—π∏å

√–À«à“ßª√–‡∑»·≈–°“√·µàßµ—Èßæ√– —ß¶√“™„πª√–‡∑»µà“ßÊ À—«Àπâ“Àπà«¬ß“ππ’È

‡√“‡√’¬°«à“ The Secretary for Relations with States

„πª√–‡∑»‰∑¬¢Õß‡√“¡’∑Ÿµ®“°«“µ‘°—π¡“ª√–®”Õ¬Ÿà∑’Ë‡¡◊Õß‰∑¬ µ—Èß·µàªï

§.». 1962 ªí®®ÿ∫—π æ√– ¡≥∑Ÿµ‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡ªìπæ√– ¡≥∑Ÿµ

Õß§å∑’Ë 11 ·≈â« ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–°àÕπÀπâ“π’È∑à“π‡§¬Õ¬Ÿà‡¡◊Õß‰∑¬ 2 ªï

„πµ”·Àπàß‡≈¢“πÿ°“√

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‡√“‡¢â“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ¥â«¬∑“ß‡¢â“Õ’°¥â“πÀπ÷Ëß

´÷Ëß∑“ß‡¢â“π’È‡Õß æ“‡√“‰ªæ∫µ÷°∑”ß“πµà“ßÊ µ÷°æ—°¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë∑”ß“π ”§—≠Ê

„πæ√–»“ π®—°√ ‡°Á∫¿“æ·∫∫‡°√ß„® ‡æ√“–‰¡à·πà„®«à“‡¢“®–Õπÿ≠“µ·§à‰Àπ

·µà‡¡◊ËÕπ”°≈—∫¡“∑∫∑«π™Õ∫¿“æµ÷°π’È  ‡æ√“–¬Õ¥¢Õß¡—π§◊Õπ“Ãî°“®–°’Ë¬ÿ§ ¡—¬

∑’Ëºà“π‰ª æ√–»“ π®—°√¬—ßÕ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß‚≈°„∫π’È
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