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สาสนของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
โอกาสฉลองวันผูปวยสากล คร้ังท่ี 19 ค.ศ. 2011

“รอยแผลของพระองคไดรักษาทานใหหาย” (1ปต 2:24)
พี่นองที่รัก

โอกาสระลึกถึงแมพระแหงเมืองลูรดซึ่งตรงกับ
วนัที ่11 กมุภาพนัธของทกุป พระศาสนจกัรไดตัง้ใหเปน
วันผูปวยสากล ตามความปรารถนาท่ีสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ผูศักดิ์สิทธิ์ทรงตั้งใจไว คือ
ใหถือเปนโอกาสดีที่จะรำพึงเก่ียวกับธรรมล้ำลึกแหง
ความทุกขทรมานและเหนืออื่นใดใหเปนโอกาสท่ี
จะสรางความรสูกึไวตอความตองการของพีน่องผเูจ็บปวย
ใหมากย่ิงขึน้ในชุมชนและสังคมของเรา  หากสำนึกวา
แตละคนเปนพี่นองของเราโดยเฉพาะอยางยิ่งผูออนแอ
ผทูุกขทรมานและผตูองการรบัการเยยีวยารักษา บุคคล
เหลาน้ีตองเปนศูนยรวมแหงความสนใจไยดีของเรา
เพื่อวาจะตองไมมีใครเพียงสักคนเดียวในพวกเขา
ทีจ่ะถกูลมืหรอืถกูทอดท้ิงใหอยชูายขอบสังคม อนัทีจ่รงิ
โดยแกนแทมาตรวัดในความเปนมนุษยชาติถูกกำหนด
ไวในสัมพันธภาพกับความทุกขทรมานและผูทุกข
ทรมาน นี่ควรเกิดเปนความจริงไดทั้งสำหรับแตละคน
และสังคม  สังคมใดที่ไมยอมรับผูกำลังทุกขทรมาน
อีกทั้งปฏิเสธท่ีจะชวยเหลือแบงปนความทุกขทรมาน
ของพวกเขาและไมรับภาระในแบบท่ีวารวมทุกข
รวมสุขกันไดนบัเปนสังคมท่ีไรมนุษยธรรมและโหดราย
(พระสมณสาสน Spe Salvi - รอดพนดวยความหวัง
ขอ 38)  ขอใหการริเริ่มดีๆ ในโอกาสน้ีซึ่งมีอยูแลว
ในแตละสังฆมณฑลพรอมๆ กับการจัดฉลองอยางสงา
ทางการซึ่งปนี้จะมีขึ้นที่สักการสถานพระนางมารีอา
ที่อาลตอตต้ิง (Altotting) ประเทศเยอรมนี เปน
แรงกระตุนทุกคนใหมีการดูแลเอาใจใสผูทุกขทรมาน
มากข้ึนและไดผลย่ิงข้ึน

1) ขาพเจายังระลึกไดดีในระหวางการเย่ียมเยียน
เมืองตูรินอยางเปนทางการ ขาพเจาหยุดรำพึง ภาวนา
ณ ผาหอพระศพอันศักดิ์สิทธิ์ตอหนาภาพพระพักตร
ที่กำลังทนทุกขทรมาน  ภาพน้ีเช้ือเชิญเราใหรำพึง
พจิารณาพระองคเองผทูรงยอมรบัเอาความทกุขทรมาน
ของมนุษยในทุกกาลเวลาและทุกแหงหนรวมท้ังทรง
ยอมรบัเอาความทุกขทรมาน ความยากลำบาก และบาป
ของเราไวกับพระองคเองดวย ผูมีความเช่ือใจศรัทธา
หลายคนในประวัติศาสตรไดมาอยูตรงหนาผาหอ
พระศพทีห่มุหอพระกายของผไูดถกูตรึงบนไมกางเขนน้ี
ซึ่งทุกอยางท่ีประจักษเห็นน้ันตรงกับส่ิงซ่ึงพระวรสาร
บนัทกึไวและถายทอดใหเราเก่ียวกับเร่ืองราวความทกุข
ทรมาน การสิน้พระชนมของพระเยซ ูเมือ่พนิจิพเิคราะห
เรื่องน้ีทำใหเรารำพึงไปถึงขอความท่ีนักบุญเปโตร
ไดบันทึกไววา “รอยแผลของพระองคไดรักษาทาน
ใหหาย” (1ปต 2:24) บุตรพระเจาทรงรับทนทรมาน
สิ้นพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพ เพราะเหตุนี้
รอยแผลท่ีพระองคไดรับกลับกลายเปนเคร่ืองหมาย
แหงการไถกู เครื่องหมายแหงการอภัยโทษ และ
เคร่ืองหมายแหงการกลับคืนดีกับพระบิดาเจาและก็ยัง

ไดกลายเปนบททดสอบความเช่ือของบรรดาสาวกและ
ของเราดวย  ทกุคร้ังท่ีพระองคตรัสถึงความทุกขทรมาน
และการส้ินพระชนมที่พระองคจะไดรับ อัครสาวก
ไมเขาใจ ไมยอมรับ และอีกทัง้ยงัตอตานอีกดวย  สำหรบั
อัครสาวกและพวกเราก็เชนกัน ความทุกขทรมาน
ยังคงเปนนัยที่แฝงดวยธรรมล้ำลึกยากท่ีจะยอมรับและ
นำพาสาวกสองทานท่ีเอมมาอูสเดินไปดวยกัน กำลัง
เศราใจเพราะเหตุการณที่ เกิดข้ึนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม
ในสองสามวันที่ผานมา และเม่ือพระผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพไดทรงดำเนินบนเสนทางรวมกับพวกเขา
เพียงเทานั้นเองก็ไดทรงเปดดวงตาของพวกเขาใหมอง
เห็นอะไรใหมๆ  (เทียบ ลก 24:13-31) อคัรสาวกโทมสั
เชนกนั ชีใ้หเหน็และเขาใจวา ยากสกัปานใดท่ีจะมาเชือ่
เรื่องหนทางมหาทรมานในการไถกู “ถาขาพเจาไมได
เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ  และไมไดเอานิ้วแยงเขาไปที่
รอยตะปู และไมไดเอามอืคลำทีด่านขางพระวรกายของ
พระองค  ขาพเจาจะไมเช่ือเปนอันขาด” (ยน 20:25)  แต
เม่ือมายนืตอพระพกัตรพระองค หลังจากทีพ่ระองคทรง
ชีใ้หเหน็รอยแผลแลว  คำตอบของโทมัสเริม่เปลีย่นแปลง
ไป กลายเปนการประกาศยืนยันความเช่ือ “องคพระ-
ผเูปนเจาของขาพเจา และพระเจาของขาพเจา” (ยน 20:
28)  ตอนแรกดูเหมือนเปนอุปสรรคขัดขวางยากท่ี
จะผานพนไปไดเพราะเหตุการณปรากฏออกมาใหเห็น
ชัดถึงความลมเหลวของพระเยซู แตตอนน้ีกลับกลาย
เปนบททดสอบความรักเปยมดวยชัยชนะในการ
พบปะกับพระผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ “พระเจา
พระองคเทานั้นผูทรงรักเราจนกระท่ังยอมรับดวย
พระองคเองยอมรับเอาบาดแผลและความเจ็บปวด
ทรมานและโดยเฉพาะอยางย่ิงความทุกขทรมานของ
ผบูริสทุธ์ิ นีค่อืคาคคูวรแหงความเช่ือ” (สาร Urbi et Orbi
โอกาสปสกา 2007)

2) บรรดาผปูวยและผรูบัทุกขทรมานท่ีรกั  แนนอน
โดยอาศัยรอยแผลของพระคริสตทำใหพวกเราสามารถ
มองเห็นความเจ็บไขไดปวยซึ่งเขามาสรางความ
ลำบากใจใหแกมนุษยชาติดวยสายตาแหงความหวัง
อาศัยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูไมได
หมายความวาพระองคจะทรงเอาความทุกขทรมานและ
ความช่ัวรายออกไปจากโลกแตไดทรงชนะความทุกข
ทรมานและความช่ัวรายอยางถอนรากถอนโคน  องค
แหงความรักผูทรงมหิทธานุภาพทรงเปนปรปกษ
ตอตานความหยิ่งยะโสของจาวแหงความชั่วราย
พระองคทรงชี้ใหเห็นวาหนทางสูความสงบ สันติสุข
และความช่ืนชมยินดี ก็คือ พระองคผูทรงเปนองค
ความรักนั่นเอง “เรารักทานท้ังหลายอยางไร ทานก็จง
รักกันอยางน้ันเถิด” (ยน 13:34) พระคริสตผูทรง
ชนะความตายดำรงชีวิตอยูทามกลางพวกเรา  และเรา
เองควรกลาวเชนเดียวกับทานนักบุญโทมัสดวยวา
“องคพระผเูปนเจาของขาพเจาและพระเจาของขาพเจา”

พวกเราติดตามพระอาจารยของเรา พรอมเสมอท่ีจะ
ยอมเสียสละชีวิตเพ่ือพี่นองของเรา (เทียบ 1ยน 3:16)
และพรอม ท่ีจะ เปนสารนำความ ช่ืนชมยินดีซึ่ ง
ไมเกรงกลัวตอความเจ็บปวดทรมาน คือ ความชื่นชม
ยนิดแีหงการกลับคนืพระชนมชีพ  นัน่เอง

นักบุญแบรนารดยืนยันวา “พระเจาไมอาจทุกข
ทรมาน แตสามารถรวมทกุขรวมสขุได”  พระเจา องค
ความจริงและองคความรักในสภาพบุคคลทรงตองการ
ทุกขทรมานเพื่อเราและกับเรา นั่นคือ ทรงบังเกิดเปน
มนุษยเพ่ือสามารถรวมทุกขรวมสุขกับมนุษยในรูปแบบ
ที่เปนจริงที่เปนเลือดเปนเน้ือ ดังนั้น ในความทุกข
ทรมานทุกประการของมนุษยไดเขาไปรวมในองค
เอกะซ่ึงทรงรวมแบงปนความทุกขทรมานและความ
อดทน  ในความทุกขทรมานทุกประการน้ัน พระองค
ทรงประทานความปลอบบรรเทาใจ  ความปลอบ
บรรเทาใจอันมาจากความรักของพระเจาท่ีตองการ
มีสวนรวมในความทุกขทรมานนี้เปนการเสริมสราง
ดวงดาวรุงโรจนแหงความหวังผุดข้ึนมา (เทียบ พระ-
สมณสาสน Spe Salvi รอดพนดวยความหวงั ขอ 39)

พี่นองท่ีรัก ขาพเจาขอกลาวซ้ำอีกคร้ังในสาสน
ฉบบันีถ้งึทานเพือ่หวงัใหทานไดกลายเปนประจกัษพยาน
โดยอาศยัความทกุขทรมาน ชวีติ และความเช่ือของทาน
เอง

3) พูดถึงเดือนสิงหาคมหนา ป ค.ศ. 2011 ที่เมือง
มาดริด (Madrid) ประเทศสเปนจะมีการจัดชุมนุม
เยาวชนโลกในโอกาสวนัเยาวชนโลก ขาพเจาปรารถนา
ที่จะกลาวเปนพิเศษแกบรรดาเยาวชนโดยเฉพาะ
เยาวชนท่ีกำลังเจ็บปวยอยูขณะน้ี บอยคร้ังท่ีพระมหา
ทรมานและกางเขนของพระเยซูทำใหเรากลัวเพราะ
ดเูหมอืนวาเปนการปฏเิสธชวีติ  แททีจ่ริงแลว ตรงกนัขาม
ไมใชเชนน้ันแนนอน! กางเขนเปนการ “ตอบรบั” ของ
พระเจาทีม่ตีอมนษุย นัน่คอื เปนการแสดงความรักของ
พระองคทีเ่ขมขน สงูสงท่ีสดุ และเปนแหลงนำไปสชูวีติ
นิรันดร ชีวิตพระเจาไหลหลั่งมาจากพระหทัยท่ีถูก
ทิ่มแทงน้ีเอง พระองคเทาน้ันสามารถนำพาโลกไปสู
ความเปนไทจากความช่ัวราย และทำใหอาณาจักรแหง
ความยุตธิรรมอาณาจักรแหงสนัตสิขุ และอาณาจักรแหง
ความรักอันเปนอาณาจักรท่ีพวกเราปรารถนาอยากได
(เทียบสาสนในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนโลก 2011)
บรรดาเยาวชนท่ีรกั  ทานจงเรียนรทูีจ่ะ ‘มองเหน็’ และ
‘พบปะ’ กับพระเยซูในศีลมหาสนิทที่ซึ่งพระองคทรง
ประทับอยูในรูปแบบท่ีเปนจริงเพื่อเราจนกระท่ังไปถึง
จดุทีพ่ระองคเองยอมพระองคเปนอาหารหลอเลีย้งชีวติ
พรอมท้ังมจีติสำนึกรจูกัรบัใชผยูากไร ผเูจบ็ปวย พีน่อง
ทีก่ำลงัทกุขทรมานและอยใูนความยากลำบากตางๆ ซึง่
กำลังตองการความชวยเหลือจากทาน (เทียบ สาสน
ในโอกาสวันชมุนมุเยาวชนโลก 2011, 4)   สำหรบัเธอ

(อานตอหนา 4)
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สาสนวนัผปูวยสากล
จาก พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
11 กุมภาพันธ 2011

พี่นองท่ีรักในพระคริสตเจา
โอกาสวันผูปวยสากล วันท่ี 11 กุมภาพันธ ซึ่งตรงกับวันฉลองแมพระ

ประจักษทีเ่มืองลูรดไดเวียนมาบรรจบอกีคร้ัง  ปนี ้พระสันตะปาปาไดประกาศ
ดังท่ีปรากฏในสาสนของพระองควาจะมีการฉลองอยางเปนทางการท่ี
สักการสถานพระนางมารีอาท่ีอาลตอตต้ิง (Altotting) ประเทศเยอรมนี พอ
ขอเชิญชวนใหทุกทานรวมกับพระศาสนจักรสากลในการรวมฉลองวันผูปวย
สากลมิใชเฉพาะในพิธีกรรมท่ีเราพยายามจัดอยางสงาเทาน้ัน แตใหออก
ในรูปแบบปฏิบตัอิันเปนผลมาจากพิธีกรรมนัน้ นัน่คือ ประการแรก จดัฉลอง
วันผูปวยสากลในทุกวัด หากจัดตรงวันท่ี 11 ไมได สามารถเล่ือนไปเปน
วันอาทิตยได แตยังคงใชบทประจำมิสซาของวันน้ัน (เชน หากเลื่อนเปน
วันอาทิตยใหใชบทประจำมิสซาของวันอาทิตย) เพียงบทเทศนและบทภาวนา
เพื่อมวลชนอาจจะเนนเปนพิเศษท่ีเกี่ยวของกับวันผูปวยสากล  ( เชน
แนวความคิดสาสนพระสันตะปาปา)  ประการที่สอง ในระหวางพิธีมิสซา
อาจจะมีการเจิมศีลผปูวยใหกบัผปูวย ผสูงูอาย ุแตควรมกีารเตรียมตวัเพือ่เขาใจ
ความหมายและประสิทธิผลของศีลเจิมผูปวยอยางดี ประการที่สาม ออก
เย่ียมเยียนผสูงูอายุและผปูวยเพือ่แสดงถึงความเปนปกแผน ความเปนหน่ึงเดยีว
ดงัท่ีพระสนัตะปาปาตรัสไวในสาสนวา โอกาสน้ีเปนโอกาสท่ีจะกระตนุทุกทาน
ใหหนัมาดูแล ชวยเหลอื อยเูคยีงขาง และไวตอความตองการของผทูกุขทรมาน
มากยิง่ขึน้  เชนนี ้ควรจะกระทำเปนแผนระยะยาว มใิชเพยีงในวันน้ัน และจบ
ในวันน้ัน ทัง้น้ี เพราะผปูวยและผทูกุขทรมานยังคงอยตูรงน้ัน อยทูีว่ดัของเรา
อยูขางๆ บาน อยูไมไกลจากบานของเรา สังคมวัดใดท่ีขาดความเมตตา
เอาใจใสผทูีก่ำลงัตกทุกขไดยาก สงัคมวัดใดท่ีปฏเิสธชวยเหลือผยูากไร ผทูกุข
ทรมาน  พระสันตะปาปาตรัสวา สังคมหรือวัดน้ันนับไดวาเปนสังคมวัดท่ี
ไรมนุษยธรรมโดยสิ้นเชิง  ทั้งน้ีเพ่ือมิใหผูทุกขทรมานสักคนเดียวตองถูก
ทอดท้ิง และจมปลักอยูในความทุกขทรมานนั้นโดยไมไดรับความชวยเหลือ
ใดๆ ประการท่ีสี่ นอกจากรวมพิธีกรรมและออกเย่ียมแลว การรวมมีสวน
ในความทุกขทรมานของพ่ีนองผูกำลังทุกขทรมานดวยการสวดภาวนาอยาง
สม่ำเสมอเปนสิง่ทีค่วรกระทำเชนเดยีวกนั

พี่นองที่รัก พอขอมีสวนรวมเปนกำลังใจใหกับทุกทาน อันดับแรก เปน
กำลังใจและสงความปรารถนาดีกับพ่ีนองท่ีกำลังทุกขทรมานอยูในขณะนี้
ขอใหทุกทานทราบวา พระศาสนจักรไมเคยทอดท้ิงพวกทาน พรอมเสมอ
ที่จะอยูเคียงขางทาน ขอใหทานไดเปนประจักษพยานถึงพระเยซูคริสต
ในความทุกขทรมานท่ีทานไดรับ อันดับสอง เปนกำลังใจกับผูกำลังปฏิบัติ
หนาท่ีดูแลรับใชผูปวยและผูสูงอายุดวยความกลาหาญและแข็งขัน สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ตรัสยกยองพวกทานไววา “ทานคือ
ศาสนบรกิรผรูบัใชชวีติ”  อนัดบัสาม เปนกำลงัใจใหกบันกัการเมอืงทีม่บีทบาท
ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อพวกทานจะไดทำทุกอยางเพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยและผูสูงอายุใหไดรับประโยชนอยางสูงสุดสมกับคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย อันดับส่ี ขอเปนกำลังใจใหกับองคกรตางๆ ที่อุทิศตน
เพ่ือประโยชนของสวนรวม

ขอพระนางมารีอาในฐานะท่ีทรงเปนความรอดของคนไข เสนอวิงวอน
ตอพระเยซูคริสตประทานพระพรอยางอุดมมายังทานตลอดไป

อวยพรมาดวยความรกัในพระครสิตเจา

(พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
ประธานกรรมาธิการฝายสังคม

เยาวชนทุกคนทั้งท่ีกำลังเจ็บปวยและสุขภาพดี พอขอย้ำอีกครั้งในการเช้ือเชิญเธอ
ใหสรางสะพานเชื่อมความรักและความเปนปกแผน เพ่ือวาจะไมมีใครสักคนเดียว
ที่จะรูสึกโดดเด่ียวแตใหอยูใกลพระเจาและเปนสมาชิกสวนหน่ึงของครอบครัวใหญ
ที่เปนบุตรธิดาพระเจา  (เทียบ General Audience – สุนทรพจนแกผูเขาเฝา 15
พฤศจิกายน 2006)

4) จากการรำพงึรอยแผลของพระเยซู  เราจองมองยังดวงพระหฤทัยศกัดิส์ทิธิย์ิง่
ของพระองคในท่ีซึ่งความรักของพระเจาไดแสดงออกเองในรูปแบบสุดยอดที่สุด
พระหฤทยัศักด์ิสทิธ์ิกค็อืพระครสิตผทูรงมอบพระองคเปนบูชาบนไมกางเขน  ดานขาง
พระวรกายของพระองคที่ถูกแทงหลั่งโลหิตและน้ำ (เทียบ ยน 19:34) อัน “เปน
สัญลักษณแหงศีลศักด์ิสิทธ์ิในพระศาสนจักรเพ่ือมนุษยทุกคนท่ีไดรับเชิญใหเขาสู
พระหฤทัยที่เผยอยู จะไดตักตวงความรอดพนจากพุน้ำนิรันดร (ขอความจาก
บทนำขอบพระคุณวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจาในมิสซาจารีตโรมัน)
โดยเฉพาะเธอผูกำลังปวยอยูควรรูสึกเขาใกลชิดสนิทดวงพระหฤทัยที่เต็มเปยม
ดวยความรักนีแ้ละไดรบัการเชิญตกัตวงน้ำพนุีด้วยความเชือ่และปตยินิดโีดยภาวนาวา
“น้ำจากสีขางของพระคริสตชำระขาพเจา พระมหาทรมานของพระคริสตบันดาล
ใหขาพเจาเขมแข็งเปยมพลัง โอ พระเยซูผูทรงดีเหลือลน โปรดสดับฟงขาพเจา
ในรอยแผลของพระองคไดซอนขาพเจาไว” (คำภาวนาของ นักบุญอิกญาซีโอ แหง
โลโยลา)

5) สุดทายในสาสนฉบับนี้ของขาพเจา ขอกลาวถึงวันผูปวยสากลในคร้ังตอไป
ขาพเจาปรารถนาสงความรักตอทุกคนและแตละคนดวยความรูสึกท่ีขาพเจาอยากมี
สวนแบงปนความทุกขทรมานและความหวังซ่ึงแตละวันทานประสบอยูในการเปน
หนึง่เดยีวกบัพระคริสตผทูรงถกูตรงึกางเขนและกลบัคนืพระชนมชีพ เพือ่ขอพระองค
จะไดทรงประทานสันติสุขและการเยียวยารักษาใจแกทาน  ขอพระนางมารีย
พรหมจารีดูแลเอาใจใสเคียงขางทานพรอมกับพระองคซึ่งเราใหเกียรติพระนาม
ของพระนางดวยความมัน่ใจวาเปน “ความรอดของคนไขและองคบรรเทาผทูกุขยาก”
ณ เชิงกางเขนทำใหคำประกาศของซีเมโอนเปนจริงขึ้นมา ที่วา “สวนทานเอง ดาบ
จะแทงทะลุจติใจของทาน” (เทียบ ลก 2:35) จากหวงเหวแหงความทุกขระทมและจาก
การมีสวนรวมกับพระมหาทรมานของพระบุตร ทำใหพระนางมารียไดยอมรับ
พนัธกจิใหม นัน่คือกลายเปนพระมารดาของพระครสิตในทามกลางศิษยของพระองค
ขณะถูกตรึงบนไมกางเขน   พระเยซูทรงแนะนำศิษยแตละคนใหกับพระนางวา
“คุณแมนี่คือลูกของคุณแม” (เทียบ ยน 19:26-27) การรวมทุกขรวมสุขฐานะ
พระมารดากับพระบุตรกลายเปนการรวมทุกขรวมสุขฐานะพระมารดากับเรา
แตละคนในความทุกขทรมานท่ีเกิดข้ึนแตละวัน (เทียบ บทเทศนที่ เมืองลูรด
15 กนัยายน 2008)

พี่นองที่รัก โอกาสวันผูปวยสากล ขาพเจาเช้ือเชิญทานผูมีอำนาจทางการเมือง
ทั้งหลายดวย เพ่ือทานทั้งหลายจะไดลงมือลงแรงสรางระบบสุขภาพอนามัยใหดี
ยิ่งขึ้นในอันที่จะสนับสนุนชวยเหลือผูกำลังทุกขทรมานโดยเฉพาะผูยากไรและผูอยู
ในความตองการมากท่ีสดุ   และสำหรบัทกุสงัฆมณฑล ขาพเจาขอสงความปรารถนา
ดวยความรักมายังพระสังฆราช พระสงฆ ผูรับเจิม สามเณร เวชบุคคล อาสาสมัคร
และทุกทานท่ีกำลังอุทิศตนดวยความรักในการดูแลเอาใจใส และบรรเทาทุกข
รอยแผลของพ่ีนองผูกำลังเจ็บปวยท้ังในโรงพยาบาล ในสถานพยาบาล และ
ในครอบครัว  ขอใหทานเรียนรูที่จะมองเห็นใบหนาแหงใบหนาท้ังหลายเสมอ
อนัไดแก พระพกัตรของพระคริสตในใบหนาของผปูวย

ขาพเจามัน่ใจท่ีจะระลึกถงึทกุทานในคำภาวนา  ขาพเจาขออวยพรมายงัทกุทาน

จากวาติกัน
21 พฤศจิกายน  2010 สมโภชพระเยซูเจา กษัตริยแหงสากลจักรวาล

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

(แปลโดยคณะนักบวชคามิลเลียนประเทศไทย)

สาสนของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 (ตอจากหนา 3)
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ตอนที ่3

“อาปา” เปนนักฟุตบอลอยูในทีมสังกัดสโมสร
“หวีฝอ” หรือสโมสร “จนีแคะ” ในประเทศไทย ราวป
พ.ศ. 2500  แมจะเลนระดับ ถวย ค. แตยามที่อาปา
ยื่นบัตรประจำตัวนักฟุตบอลสโมสรท่ีออกใหโดย
กรมพลศึกษา ผูตรวจบัตรผานประตูก็จะผายมือออก
และกลาววา “เชิญครับ” เพ่ือเขาชมฟุตบอล ณ สนาม
ศุภชลาศัย และสนามใดๆ ของกรมพลศึกษาแถว
ปทมุวนัไดทกุนดั

แตการเลนฟุตบอลของอาปาก็สงผลใหครอบครัว
ไดรับความยากลำบากมิใชนอย เพราะการเลนกีฬา
ในสมัยกอนน้ันยังไมสามารถทำเปนอาชีพเล้ียงดู
ครอบครัวได และเม่ือใครคนหนึง่คนพบพรสวรรคของ
ตนเองในดานใดแลวเขาก็หลงใหลเฝาติดตามพัฒนา
มันไปจนยากท่ีจะละท้ิง กวาอาปาจะตัดสินใจเลือกเอา
แมและครอบครัว โดยยอมสละตำแหนงปกขวา ละท้ิง
การเลนฟุตบอลท่ีอาปารัก  รานตัดเส้ือ  “อาตรี”
(ARTRY) ของอาปาก็ไมสามารถต้ังอยูที่เดิมได และ
ยายไปอาศัยอยกูบัลงุในตรอกสะพานยาว ถนนตก แมวา
จะสายไปในการสรางความมัน่คงใหแกครอบครวั  แต
นบัจากวันน้ันอาปาก็ไมเคยละท้ิงหนาท่ีของบิดา ไมเคย
จากแมและพวกเราไปไหนเลยแมแตวันเดียว เมื่อไมมี
รานกต็องกลับไปเปนชางใหกบัรานอืน่ ไปเชาเยน็กลบั
พรอมกรรไกรคู มื อหา เ ล้ี ยงชีพของช างตัด เ ส้ือ
หอกระดาษไปทำงานทุกวัน

วันหนึ่งอาปาหากระดาษไมไดจึงฉีกเอาสมุด
แบบฝกหัดท่ีหมดเลมแลวของลูกชายคนโตซ่ึงเรียนอยู
ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก หอกรรไกรไปทำงาน เพ่ือนที่
ทำงานเห็นลายมือบนกระดาษสมุดจึงถามวาน่ีลายมือ
ใคร อาปาก็ตอบไปซือ่ๆ วาของลูกชาย เพือ่นๆ ชางตัด
เส้ือผาพากันหัวเราะดวยความไมอยากเช่ือ และถาม
กลับวา “ลือ้มีลกูเรียนหนังสือโรงเรียนแบบน้ีและเขียน
ภาษาอังกฤษลายมอืสวยอยางน้ีดวยหรือ?” อาปาก็คงจะ
ไมไดตอบอะไรเพราะไดบอกความจริงไปหมดแลว
และกไ็มคอยจะรดูวยวา ลายมอืภาษาอังกฤษท่ีนาประทับใจ
เปนเชนไร รูแตวาลูกๆ ไมเคยกอปญหาอะไรท้ังท่ี
โรงเรียนและที่บานใหหนักใจ เพราะหนาท่ีเอาใจใส
ลูกๆ สวนใหญเปนแมพาเราไปวัดและคุนเคยกับ
โรงเรียนคาทอลิกของพระศาสนา ไมใชทานท่ีเพ่ิงมา
รับศีลลางบาปตอนแตงงาน อาปาเพียงกลับมาเลาเร่ือง
นี้ใหแมฟง และแมก็เพิ่งมาเลาใหพวกเราฟงยามท่ีทาน

“อาปากับการหยุดลูกฟุตบอล”
ทั้งสองผานชวงเวลาอันยากลำบากเหลาน้ีไปไดแลว
และลูกๆ ก็โตพอจะฟงเรื่องเหลาน้ีอยางรูคุณคาแลว
ผมคิดวาเราเปนหน้ีบญุคณุบราเดอรคณะเซนตคาเบรยีล
ทีส่อนพวกเราคดัอักษร “ราวดแฮนด” (ROUND HAND)
ดวยปากกาคอแรงจุมหมึก บรรดามาสเตอรที่เอาใจใส
ใหเราคัดลายมือตัวเขียนอยางมีระเบียบเปนรากฐาน
ของระเบยีบวนิยัในการดำเนนิชีวติเรือ่งตางๆ โดยไมรตูวั
เ รื่ อ ง คั ดลายมื อ เหล านี้ ค ง ไม มี แล ว ใน ยุคส มัย
คอมพิวเตอรนยิมในปจจบุนั

ตอนที่ผมเริ่มสนใจฟุตบอล อาปาก็ทิ้งการเลน
ฟตุบอลมานานมากแลว เพราะการหาเล้ียงชีพท่ีไมสามารถ
กลับไปเลนฟุตบอลสโมสรไดอีก ยกเวนบางวัน
บางโอกาสอาปาก็ยังเดินไปดูเยาวชนแถวบานเลน
ฟตุบอลกนัในสนามทรายของบรเิวณวดัไผเงนิซึง่ตัง้อยู
หนาบานเราน่ันเอง อาปาแนะนำเยาวชนบางคน และ
พวกเขาก็เร่ิมฟงเม่ือรวูาอาปามีความรเูร่ืองฟุตบอลอยาง
นาแปลกใจ เพราะคดิไมถงึ

บทเรียนแรกท่ีอาปาสอนผมก็คือ การแปลูกบอล
ดวยเทาดานใน และการเตะลูกดวยหลังเทา พอผมเริ่ม
สนุกกับการจะตะลุยเล้ียงลูกไปขางหนาอาปาบอกวา
ไมใช ตองหัด “หยุดลูก” (STOP THE BALL) ใหเปน
เสียกอน เราหยุดลูกฟุตบอลดวยฝาเทาใหบอลอยูใต
ฝาเทาน่ิงๆ แตเรายังตองหยุดลูกฟุตบอลท่ีลอยมาดวย
การใชหลังเทาแตะลูกบนอากาศ และประคองลงมาท่ี
พืน้ใหบอลอยตูรงหนาเราไมกระเดงกระดอนไปไหน นี่
เปนเรื่องยากมากในตอนแรกเพราะเราตองกะน้ำหนัก
เทาใหเคลือ่นลงมาโดยลูกบอลสมัผสัหลงัเทาตามลงมา
ไมกระเดน็ไปท่ีอืน่ เด็กๆ ทีม่พีรสวรรคเห็นนักฟุตบอล
ทำใหดูสองสามทีก็ทำไดเลย เปนเร่ืองไมตองสอนมาก
แทจริงมันเปนสัญชาตญาณของพวกท่ีมีทักษะในการ
เลนฟุตบอลของนักกีฬาท้ังหลาย ผมวาคนไทยโดย
ทั่วไปมีสัญชาตญาณและทักษะในการเลนฟุตบอลไดดี
แตไมมพีละกำลงั ความฟต สมาธิหรอืระเบียบวนิยั และ
ความมุงม่ัน เทียบเทาทีมจากชาติอื่น เราจึงสูเขาไมได
เขียนถึงตรงน้ีผมนึกถึงพระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรัตน ในสมัยท่ีอยูบานเณรทานครอบครอง
ทักษะการเลนฟุตบอลท่ีตื่นตาต่ืนใจแกพวกเรารุนนอง
อยางย่ิง คุณพออีกหลายทานรุนพ่ีๆ ที่ผมเคยเห็นฝเทา
หากไมไดมารับใชพระเปนเจาในทางพระสงฆแลวมุง
ไปในเสนฟตุบอล ผมวานาจะติดทีมชาติ ทมีสโมสรกนั

หลายทานทเีดยีว แตถงึวนัหนึง่พวกทานกต็องตดัสนิใจ
เลือก เหมอืนทีอ่าปาเลอืกเอาแมและครอบครัวแทนการ
เลนฟุตบอลที่ทานรักอยางเสียสละ เพราะทานเหลานั้น
เลือกส่ิงท่ีดกีวาและสำคัญกวาความพึงพอใจท่ีจะติดตาม
พรสวรรคของตนเอง อาปาหยุดลูกฟุตบอลของชีวิตได
สำเรจ็ แลวจงึรวูาจะมงุหนาตอไปทางไหน พวกเราจึงมี
วนัน้ี คอืมคีรอบครวัทีอ่บอนุและซ่ือสตัยตอพระเปนเจา
โดยไมแตกแยก

“ถึงแมวาพระเยซูเจาทรงเปนพระบุตรก็ยังเรียนรู
ที่จะนอบนอมเชื่อฟงโดยการรับทรมาน และเมื่อทรง
ทำภารกิจของพระองคสำเร็จบริบูรณแลวก็ทรงเปน
ผูบันดาลความรอดพนนิรันดรแกทุกคนท่ียอม
นอบนอมเชือ่ฟงพระองค” (ฮบ 5:8)

แตเร่ืองน้ีจบลงตรงความประทับใจของพวกเราทีส่ดุ
ก็คืออาปาจะพาเราไปชมการแขงขันฟุตบอลระดับชาติ
ที่สนามศุภชลาศัยอยูเสมอ สมัยท่ีทีมฟุตบอลชาติไทย
ไลเบียดเอาชนะ เกาหลีใต มาเลเซีย พมา ฯลฯ ซึ่งเปน
ทีมระดับหัวแถวของทวีปเอเชียในสมัยนั้น (ญี่ปุน
สงิคโปร ยงัเปนทีมนอกสายตาในยุคน้ันกันอยเูลย) เวลา
อยูในสนามอาปาจะซ้ือน้ำสม ฮ็อตดอก ใหเรากินครบ
รูปแบบการไปชมฟุตบอลในสนามจริงยังไงยังง้ัน เม่ือ
การแขงขันจบแลวเรานั่งรถเมลสาย 15 จากหนาสนาม
กีฬามาปากตรอกจันทนและตอรถสองแถวมาถึงบาน
ที่วัดไผเงินก็ดึกแลว  รุงข้ึนเราไปโรงเรียน อาปาก็เร่ิม
วนัใหมดวยการดูแลพวกเราไดกนิม้ือเชาใหอิม่และมอบ
เงินคาขนมแกพวกเราไปโรงเรียน ซึ่งไมเคยมากมาย
พอท่ีจะฟุมเฟอยอะไรไดเลย แทจริงเราไมเคยมีเงิน
พอจะซื้อเคร่ืองเขียนดีๆ ดวยซ้ำไป แตการมีชีวิตกับ
อาปาและแมก็ไมมีสิ่งใดเลยท่ีทำใหเราหยุดฟุมเฟอย
ที่จะแสวงหาและติดตามพรสวรรคที่พระเปนเจาทรง
ประทานใหพวกเราผานทางทานท้ังสอง เราเรียน
หนงัสอือยางตัง้ใจ รองเพลง เลนดนตร ีอานเขยีน และ
สนใจเสือ้ผาบนโตะทำงานของอาปาเสมอแมจะไมมเีงนิ
ซื้อมาสวมใสไดดังใจ จักรเย็บผา เข็ม กรรไกร ดาย
กระดุม ชอลก ไมบรรทัด แปงเปยก เตารีด  บนโตะ
ทำงานของอาปากลับกลายเปนพรสวรรคบางอยาง
ยามเราทำงานการฝมือสงครู เราไมเคยรูสึกวาฟุมเฟอย
เมื่อตองใชจินตนาการ สิ่งนี้ทำใหกอเกิดสิ่งที่เรียกวา
สรางสรรคอยูมากตลอดชีวิตของพวกเรา

เคยคิดบางไหมวาการจะกาวหนาไปไกลๆ บางที
อาจตองทำอยางบทเรียนแรกของฟตุบอลนัน่คอื เราตอง
หยุดลูกบอลไวใหได แทนที่เอาแตวิ่งไลลูกไปเรื่อยๆ
คลายเราตองหยุดชีวิตและความคิดไมใหลื่นไหลไปกับ
กระแสรุนแรงของการแกงแยงแขงขันเอาชนะกัน
อยางเอาเปนเอาตายในโลกทุนนิยมและบริโภคนิยม
บางทีการกะน้ำหนักชอนบอลดวยหลังเทา เพื่อดึงบอล
ที่กำลังตกลงมาใหแนนิ่งอยูตอหนา เราก็ตองฝกฝนอยู
ไมใชนอย ทำอยางพอเหมาะพอสมใหไดจังหวะ ได
น้ำหนัก แลวจึงจะสามารถพาลูกบอลแหงชีวิตมุงหนา
ถกูทศิทางตอไปได ชวีติจงึไมควรเอาแตวิง่ตามลกูบอล
ตลอดเวลา จนหอบหมดแรงตายในสนาม โดยลืม
บทเรียนแรกอันสำคัญที่อาปาสอน คือตองหยุดบอล
หยดุชีวติน่ิงๆ ใหไดเสียกอนน่ันเอง

13 ธนัวาคม 2553 (2010)
วนัท่ีอาปาจากไปครบ 10 ป
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(ปฐมกาล 4:7)ป 2011

ทำไมตองเปนฉันเลา?

เมือ่ผใูหญบอกเด็กวา เขาทำส่ิงทีเ่ขาอยากทำไมได หรอืบอกใหเขาทำส่ิงที่
เขาไมอยากทำ เรามกัจะไดยนิเขากลาววา “มนัไมยตุธิรรม” เราผใูหญกอ็าจจะใช
คำพูดคลายๆ กนั เมือ่สิง่ทีเ่ราคาดหวงัไมเปนไปดงัทีเ่ราคดิ

ในหนงัสอื “ปฐมกาล” ทีเ่รานำมาพจิารณา อาดัมและเอวาไมเชือ่ฟงพระเจา
แลวบาปของท้ังสองกต็กทอดมายังลูกหลานของเขา อาแบลและกาอินถวายของ
แดพระเจา แตพระเจาทรงพอพระทัยในของถวายของอาแบล แตของถวาย
ของกาอินไมเปนท่ีสบพระทัย ดังน้ีนับวายุติธรรมไหม? พระคัมภีรมิไดให
คำตอบ แตผทูีเ่ขยีนเนนไปถงึความไมพอใจของกาอิน พระเจาทาทายเขา ตรสั
กับเขาวา “ทำไมจึงโกรธและหนาตาบ้ึงตึง” พระเจาทรงเตือนกาอินวา ความ
โกรธเคืองน้ีอาจนำไปสูการทำบาป ซึ่งไดรับการอธิบายอยางชัดเจนวา เปน
เสมือนสัตวดุรายท่ีกระหายหาเขา กาอินไดรับการเตือนใหตอสูและเอาชนะ
เจาสัตวรายตัวน้ี แตเขาพายแพและในที่สุดก็ฆาอาแบล

เราอาจคิดในใจวา เหตุใดในพ่ีนองสองคนน้ี คนหน่ึงเปนคนโปรดปราน
ของพระเจา อกีคนหนึง่ไมใช  มกีารทายกันไปตางๆ นานา แตเร่ืองนีอ้าจสะทอน
ความเขาใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกับชีวิต พรตางๆ ที่มนุษยไดรับ ไมเทาเทียมกัน และ
มไิดขึน้อยกูบัคณุงามความดีของแตละคน ในโลกของเรานัน้ คนบางคนประสบ
ความสำเร็จ บางคนก็ผิดหวัง เม่ือทุกส่ิงมิไดเปนไปตามท่ีเราคิด เราจะพบวา
ตัวเราเองต้ังคำถามวา “ทำไมถึงตองเปนตัวฉันเลา?” เร่ืองนี้ย้ำเตือนเรา
ในปจจุบัน เราเลือกไดสองทาง เราอาจแสดงออกซ่ึงความผิดหวัง เพราะเรา
เปนผทูีไ่มมคีนสนใจ หรือเราอาจจะมองดสูถานการณในดานบวก ไมปลอยตวั
ตามอารมณชัว่ครขูองเรา พระคริสตเจาพระองคเองทรงถกูปฏเิสธและถูกดูหม่ิน
แตพระองคก็ทรงบันดาลใหมีชีวิตจากความตายได

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงแบกแอกบาป
ของโลก และทรงนำชีวิตมายังลูกท้ังหลายจาก
การสิ้นพระชนมของพระองค โปรดทรงประทาน
พระหรรษทานใหลูกตอตานบาปและเปล่ียน
ความออนแอของลูก เพื่อลูกจะไดมีความกลาหาญ
ในชีวิตที่อุทิศตน เพื่อรับใชพระองคดวยเทอญ
อาแมน

⌫
เด๋ียวน้ีกลองถายรูปมีใหซื้อหาใหใชไมจำกัด
อยากแคถายรูปสองรูปก็ใชโทรศัพทมือถือได
อยากจะใหเปนภาพเคล่ือนไหวกใ็ชโปรแกรมวิดโีอ
สวนคนทีอ่ยากจรงิจังกับการเก็บภาพแหงความทรงจำ
กม็กีลองดิจทิลัใหเลือกไดทกุขนาดทกุระดบักระเปาตังค
จะเก็บภาพทีก็มีโปรแกรมใหเลือกไดสารพัดรูปแบบ
ทั้งภาพเด่ียวภาพหมภูาพววิภาพเหตุการณภาพกฬีา
กอนนี้ตองถายแลวตองลางฟลมบันทึกลงกระดาษ
กวาจะรูวาภาพออกมาเปนอยางไรตองรอพักสองพัก
ภาพออกมาดีกถ็ือเปนผลงานเปนความสามารถเฉพาะตัว
ดูแลวภาคภูมิใจอวดเพ่ือนฝูงแลวรีบเก็บใสอัลบั้ม
ภาพออกมาไมดีไมถูกใจก็ไดแตทำใจรอแกตัวใหม
เสียเงินคาลางรูปแลวยังตองเสียความรูสึก
แตเดีย๋วนีเ้หน็อะไรเหน็อยางไรกไ็ดอยางนัน้
สามารถเห็นภาพเหน็กรอบเห็นแสงเห็นสไีดเดีย๋วนัน้
ยงัไมพอใจกส็ามารถปรับสามารถกำหนดไดทุกอยาง
สมดังโฆษณา “you get what you see”
กดชัตเตอรเสร็จก็ตรวจสอบประเมินผลจากหนาจอไดทันที
สามารถแกตวัไดรวดเร็วทันใจจนกวาจะพอใจ...

เปาหมายการบันทึกภาพอยูที่การสะกดกาลเวลาใหหยุดน่ิง
เพือ่เกบ็ไวไมเพยีงในความทรงจำแตในแตละภาพ
ทำใหแตละเหตุการณที่ไหลล่ืนไปกลายเปนอมตะ
สามารถยอนกลับไปเหมือนกำลังเกิดข้ึนครั้งแลวครั้งเลา
อกีท้ังใชเปนหลักฐานของแตละแหงท่ีเคยเทีย่วเคยเยือน
ประกอบคำอวดอางเต็มปากเต็มคำ...ไปมาแลว
ยงัไมทนัจะลงจากรถจึงรีบเก็บภาพทุกมุมทุกทุกทา
เกบ็ภาพไปรองอุทานไป...นี่ก็สวยน่ันก็เทโนนก็ยอด
ลุกลี้ลุกลนเก็บใหหมดบันทึกใหละเอียดยิบตามตาเห็น
หารูไมวามัวแตงวนกับกลองมัวแตเบียดแทรกหาจุดเหมาะ
ทำใหตองพลาดความงดงามแหงภาพรวมไปอยางนาเสยีดาย
บางคนเอาแตไลเก็บทีละภาพจนไมเหน็ความกลมกลืนท้ังหมด
เหมอืนนำแตละภาพมาตอกนัเปนจิก๊ซอวของภาพใหญ
ในขณะทีบ่างคนต้ังใจมองต้ังใจพิศเพงจนเห็นความงามรวมแลว
จึงคอยเก็บภาพตามผลการประเมินดวยตาดวยใจ
ภาพแตละภาพจึงเปนการจุดประกายของความทรงจำ
จากภาพหน่ึงไปยงัภาพหนึง่ไมเพยีงเหน็ดวยตาแตเหน็ดวยใจ
กลายเปนความทรงจำทัง้ในเชิงวตัถทุัง้ในเชิงจติใจ...

จะวาไปแลวชีวิตคือการถายภาพอยางตอเน่ือง
ทุกชีวิตเกิดมาพรอมกับอุปกรณถายภาพโดยธรรมชาติ
แตละภาพเกบ็ไดดวยตาดวยใจท่ีสอดรับสงลูกกันกลมกลืน
สิง่ทีต่าเห็นคอืสิง่ทีใ่จตองการรบัร ู สิง่ทีใ่จเห็นคอืสิง่ทีต่าชงให
เพื่อจะบันทึกแตละภาพไดงดงามแทเปนจริงเปนจัง
ตองคำนึงท้ังดาน “อัตวิสยั” ทัง้ดาน “วัตถุวิสัย”
หากเอาแตใจเปนใหญภาพออกมาตามทีฉ่นัตองการ
หากเอาแตตาเปนหลักภาพออกมาไมครบถวน
ตางก็จะเปนภาพแคมิติเดียวขาดความลึกความกวาง
หลายคนเอาแตตามองแตละภาพไมรจูกัใชใจมองภาพรวมกอน
ภาพทีอ่อกมาจงึไมสมบูรณไมถกูตองตามทีเ่ปน
หลายคนรจูกัใชใจมองภาพรวมกอนตาจะเก็บทีละภาพ
ภาพท่ีออกมาจึงครบถวนถูกตองครบมิติ
แมกระบวนการจะคลายคลึงกับกลองถายรูปเล็กใหญที่ใชกัน
แตผลที่ออกมานั้นตางกันโดยสิ้นเชิง
เพราะกลองธรรมชาติคือตัวกำหนดความสัมพันธ...ทุกระดับ
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สวสัดทีกุทานครับ สปัดาหนีก้ลบัมาติดตามขาวสาร
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแวดวงสังฆมณฑลเชียงใหม
อกีเชนเคย เร่ิมดวยเม่ือวนัที ่ 20 มกราคม 2011 โอกาส
ทีพ่ระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน จะไปเปนประธานเสกวัด
พระคริสตกษัตริย ที่บานหวยปูทอง ตำบลกึ้ดชาง
อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมนั้น พระคุณเจาไดถือ
โอกาสน้ีไปเย่ียมกลุมคริสตชนวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
บานทงุยัวะ ตำบลก้ึดชาง อำเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม
เปนหมบูานทีอ่ยใูกลกบัวดัพระคริสตกษัตรยิ ประมาณ
3 กโิลเมตร เปนวัดสาขาของวัดนักบุญไมเกิล้การีกอยส
เชียงดาว  เปนหมูบานพ่ีนองชนเผาลาหูมีจำนวน
คริสตชนท้ังหมด 100 กวาครอบครัว มสีมาชิกท้ังหมด
500 กวาคน เปนคาทอลกิท้ังหมบูาน ตอนค่ำพระคณุเจา
ได เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณรวมกับกลุม
คริสตชนท่ีนี่เปนคร้ังแรก และพักคางคืนท่ีวัดน้ี 1 คืน
และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณแลวพระคุณเจาได
แจกขนมใหกับเด็กๆ ที่มาเขาวัดในค่ำคืนน้ัน แตมี
จำนวนไมมากเน่ืองจากวาเปนวันธรรมดา ซึ่งเด็กและ
เยาวชนตางอยูที่หอพักโรงเรียนท่ีหางออกไปจาก
หมบูานต้ังแตวนัจนัทรจนถงึวนัศกุรตอนเย็นจึงกลบัมา
อยูที่บานกับพอแม   เชาวันศุกรที่ 21 มกราคม
พระคุณเจาไดเปนประธานเสกวัดพระคริสตกษัตริย
บานหวยปูทอง  ตั้งอยูที่ตำบลก้ึดชาง อำเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนวัดสาขาของวัดนักบุญไมเก้ิล
การีกอยส เชียงดาว เปนหมูบานของพี่นองชาวอาขา
ปจจุบันหมูบานหวยปูทองมีจำนวนครัวเรือนท้ังหมด
15 ครอบครัว มีสมาชิกทั้งหมด 90 คน เปนคาทอลิก
6 ครอบครัว พี่นองคริสตชนสวนใหญเปนชาวอาขา
และลาห ูมารวมพธิกีวา 100 คน ในระหวางพธิใีชขบัรอง
บทเพลงเปนภาษาอาขาและภาษาลาหู โดยกลุม
ครคูำสอนกวา 10 คน สวนคนืกอนวนัฉลองนัน้ชาวบาน
ตางมีความดีใจท่ีไดมวีดัหลังใหมจงึมีการรองรำทำเพลง
เตนแบบธรรมเนียมของชาวอาขาและผลัดกันขับรอง

“ความรัก” เปนนามธรรมทีม่องไมเห็น แตสมัผัสไดดวยหวัใจ

สงัฆมณฑลเชยีงใหม

บทเพลงภาษาอาขาอยางมีความสุข และตอนหน่ึงของ
บทเทศนพระคุณเจาไดใหขอคิดวา “พวกเราชาวไทย
โชคดีที่มีพระมหากษัตริยที่ดี รักประชาชนใหเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาของประชาชน เชนเดียวกัน
พระเยซูเจาของเราซ่ึงเปนกษัตริยแหงสากลโลก และ
เปนนามช่ือวัดของเรา พระองคเปนผูอภิบาล ปกครอง
ดูแลเอาใจใสและมาไถบาปเรามนุษยเพื่อชวยเรา
ใหรอด พระองคทรงบำรุงรักษาและรักษาคนเจ็บปวย
มาปลดปลอยเราใหพนจากบาป จนยอมถูกตรึงบน
ไมกางเขน ดังน้ันขอใหเรายอมรับกางเขนในชีวิต
ประจำวันของเราในฐานะคริสตชนผูติดตามพระเยซู
คริสตเจา แมเราที่อยูบนดอยไมมีความรูภายนอกมาก
แตถาเรามีความรูเก่ียวกับพระเจาอยางดีมีความรักกัน
ฉันพี่นอง อยูดวยกันอยางสันติก็นาจะเพียงพอ แต
อยางไรก็ตามเราก็จะตองพัฒนาเร่ืองการศึกษาของ
ลูกหลานเราตอไป และขอใหพี่นองไดรวมมือกัน
ตามแผนอภิบาลของสังฆมณฑล ในป ค.ศ. 2011 น้ี
เ พ่ือใหครอบครัวมีความรัก  มีความอบอุน  มีการ
สวดภาวนาดวยกันในครอบครัวและรวมกับพี่นอง
เพื่อนบานมีการสอนคำสอนหรือบทภาวนาแกลูกๆ
ของเรา และไวใจในพระเปนเจา” ร ะ ห ว า ง วั น ที่
20-21 มกราคม  พระสงฆที่ทำงานในเขตจังหวัด
แมฮองสอน  จดัประชุมประจำเดอืนรวมกนัท่ีทะเลสาบ
ดอยเตา โดยมีกลมุคณะบุญราศีนโิคลาส ประกอบดวย
คุณมานพ คุณประชา คุณณรงค และคุณนิวัฒน
สงัขรตัน พีช่ายของคณุประชามารวม เปนผสูนับสนุน
ชวยเหลือทั้งอาหารและท่ีพัก นอกจากพระสงฆในเขต
แมฮองสอนแลว  มีพระสงฆเขตอื่นมารวมและ
สังเกตการณดวย  อาทิ คุณพอธรรมนูญ  จินดา-
ดุจสายชล เลขาฯ คุณพอประสิทธ์ิ ดิมู และคุณพอ
สิริชัย  บุหงาสวรรค  ปลัดอาสนวิหารพระหฤทัย
เชียงใหม คุณพออุทัย พาแฮ จากแพร และคุณพอ
ศราวธุ แฮทู จากวัดเมืองพาน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม
คณะกรรมการผูสูงอายุไดจัดประชุมเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมพรอมกับตอนรับจิตตาธิการ
คนใหมคอื คณุพออารมันโด  เตนุซโซ  คณะคามลิเลยีน
และขอบคุณจิตตาธิการคนเกา คือ คุณพอเกรียงไกร
สุขจิต คณะคามิลเลียนเชนกัน สวนคณะกรรมการ
ชุดใหมประกอบดวย คุณไพโรจน วิจิตรพร ประธาน
คุณเกษม ไชยพร รองประธาน มาสเตอรสุรเดช
ประสาทพร ทำหนาท่ีเลขาฯ คุณประภา วงศจอมพร
ผูชวยเลขาฯ และเหรัญญิก คุณเสรี ขันธปรีชา ผูชวย

และคุณภักดี สรางสุขดี ประชาสัมพันธ นอกจากได
คณะกรรมการกลางชุดใหมแลว ยังไดมีการติดตาม
ความคืบหนาของกิจกรรมผูสูงอายุ  ไดมีการวางแผน
โครงการคัดเลือกผูสูงอายุตัวอยางและลูกกตัญู  เพื่อ
รับใบเกียรติบัตรระดับชาติ ในโอกาสตอไป  สวน
ความเคลื่อนไหวของกลุมกิจกรรมฆราวาสน้ัน เม่ือ
ไมนานมาน้ีกลุมพลมารี เชียงใหมไดจัดตั้ งกลุม
สวดสายประคำข้ึนที่บานอภิบาล ลำพูน ชื่อกลุมราชินี
แหงเทวา มีสมาชิก 12 ทานดวยกัน และยอนกลับไป
เม่ือปลายเดือนธันวาคม 2010 คณะพลมารีพระหฤทัย
รวมกับคุณพอประสิทธิ์ ดิมู จิตตาธิการกลุมยอแซฟ
รวมใจ ไดไปถวายมิสซาใหกบัผถูกูคมุขงัทีเ่รอืนจำกลาง
เชียงใหม พรอมกันนี้ไดนำของใชในชีวิตประจำวัน
ไปมอบใหกับผูถูกคุมขังชายดวย  โดยไดรับการ
สนับสนุนจากกลุมวินเซนเดอปอล ตอนน้ีมีครูคำสอน
2 ทานไปชวยสอนคำสอน   สวนงานอภิบาลท่ีวดั
นกับุญยอแซฟ ดอยสะเก็ด นัน้ ไดรบัการสนับสนุนจาก
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดสงคุณครูไปชวยสอน
คำสอนทุกสัปดาห ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวยครับ
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
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ทั่วโลก 50 คน ในสวนของประเทศไทย ผูแทนของ
ฝายคาทอลิกท่ีเขารวมประชุม ไดแก พระสังฆราช
ยอแซฟ  ชูศักด์ิ  สิริสุทธ์ิ  ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ ซึ่ง
อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย เปนผปูระสานงาน
หลักในประเทศไทย คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก และ
คณุพอพิพฒัน รงุเรอืงกนกกลุ เปนผชูวยประสานงาน

นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลาวแสดง
ความรูสึกปล้ืมปติที่กรุงเทพมหานครไดรับเลือก
เปนสถานท่ีจัดประชุมระดับสูงคร้ังสำคัญระหวาง
สมณสภาเสวนาระหวางศาสนา กบัสภาครสิตจักรโลก
ซึง่เปนองคกรสงูสดุของโปรเตสแตนทนกิายตางๆ

กอนหนานี ้สมณสภาเสวนาระหวางศาสนาไดมกีาร
ประชุมกับสภาคริสตจักรโลกมาแลว 2 ครั้ง คร้ังแรก
เปนการประชุมในป ค.ศ. 2006 ทีเ่มืองลารอีาโน ประเทศ
อิตาลี และครั้งท่ีสองในป ค.ศ. 2007 ที่เมืองตูลูส
ประเทศฝร่ังเศส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือถึง
แนวทางการแพรธรรมโดยท่ีใหความเคารพตอผูนับถือ
ศาสนาอ่ืน การประชุมสองครั้งท่ีผานมายังผลใหมี
เอกสารฉบบัรางวาดวยการเปนประจกัษพยานครสิตชน
ในโลกที่มีหลากหลายศาสนา : ขอเสนอแนะระเบียบ
วธิปีฏิบตั ิ(Christian witness in a multi-religious world:
Recommendations for a code of conduct) การประชุม
ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร ผูแทนของฝายคาทอลิก
และคริสเตียนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก จะรวมกัน
พิจารณารางเอกสารดังกลาวใหไดขอยุติ และคาดวา
จะประกาศเปนปฏิญญาเพื่อใชสำหรับคริสตชน
ทุกนิกายทั่วโลกประมาณเดือนมีนาคม 2011  ทั้งน้ี
โดยมมีงซนิญอรวษิณ ุธญัญอนนัต แหงสมณสภาเสวนา
ระหวางศาสนาเปนผปูระสานงานการจัดประชุมครัง้น้ี

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดกลาวในพิธี
เปดการประชุมวา ระเบยีบวธิปีฏบิตัทิีจ่ะมกีารประกาศ
ใชในโอกาสตอไป นับเปนกาวสำคัญในการสงเสริม
ความสมานฉันทระหวางศาสนาตางๆ อีกทั้งเปน
แนวทางปฏิบัติสำหรับคริสตชน เปนการปูทางไปสู
การอยรูวมกนัอยางสนัติ และการมีสงัคมท่ีมคีวามม่ันคง
และผสมกลมกลืน

นายกรัฐมนตรีกลาวเปนขอสงัเกตวา อาจมีบางคน
รูสึกแปลกใจท่ีทำไมจึงมีการประชุมเร่ืองน้ีที่กรุงเทพ-

วาตกินัประชุมใน กทม. (ตอจากหนา 20)

มหานคร เพราะประเทศไทยไมใชประเทศคริสตศาสนา
สำหรับนายกรัฐมนตรีเห็นวา ประเทศไทยเหมาะสม
มากในการเปนเจาภาพจัดการประชุมคร้ังนี้ดวยเหตุผล
หลายประการ นอกเหนือไปจากการท่ีคนไทยคุนเคย
กับคริสตศาสนามาเปนเวลานานแลวต้ังแตสมัยมิสชัน-
นารี

ประการแรก ประเทศไทยเปนประเทศท่ีประชากร
ถึงรอยละ 99 เปนผูมีความเช่ือในศาสนา ประมาณ
รอยละ 94 นับถือศาสนาพทุธ รอยละ 5 ศาสนาอสิลาม
ประมาณรอยละ 1 นบัถือคริสตศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ
โดยท่ีศาสนิกชนของทุกศาสนาตางมีมิตรไมตรีตอกัน
เปนอยางดี การท่ีมีผูแทนของศาสนาตางๆ ไดมา
รวมงานวันน้ีนบัเปนขอพสิจูนทีด่ยีิง่

ประการท่ีสอง รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
กำหนดใหคนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยมี
พระมหากษัตริยเปนองคศาสนูปถัมภของทุกศาสนา
รฐับาลไทยเคารพสิทธดิงักลาว และไมขดัขวางกิจกรรม
ใดๆ ทางศาสนา อกีทัง้ใหเลอืกนบัถอืศาสนาไดอยางเสรี

นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ กลาวตอไปวา เปนท่ีนา
สงัเกตวา สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงให

ความเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาวา เปนหนทางสู
สันติภาพ   อันท่ีจริงความเชื่อ
เชนเดียวกันน้ีเองท่ีเปนพ้ืนฐาน
ข อ ง รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห ง ร า ช -
อาณาจักรไทย โดยมีระบุใน
รฐัธรรมนญูวา รฐับาลจักสงเสริม
ความเขาใจและความสมานฉันท
ในหมูศาสนิกชนของทุกศาสนา
รัฐบาลไทยสนับสนุนงานศาสน-
สัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งน้ี
โ ด ย มี ก ร ม ก า ร ศ า สน า เ ป น
ผูรับผิดชอบ

ประการที่สาม หัวใจของ
คำสอนในพุทธศาสนาไดแก
ทางสายกลาง ซึ่งเชื่อวาเปนแนว
ปฏิบัติที่ เปนที่ยอมรับในหลาย
ศาสนา โดยอาจเรยีกช่ือตางๆ กนั
ไป ทางสายกลางชวยใหสามารถ
หลีกเลี่ยงการถูกผลักดันไปให

สุดข้ัวทางใดทางหน่ึงได  นายกรัฐมนตรีอภิสทิธ์ิ ยงัได
กลาวเสริมวาการท่ีพวกทานมาประชุมเพ่ือหารือใหเกิด
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการเดิน
สายกลาง ดวยการยอมปรับแกความคิดความตองการ
ของตนเพือ่ใหเกิดความดีงามของสวนรวมขึน้มา

การประชุมคร้ังน้ี ไดรับการสนับสนุนอยางมาก
จาก ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล
ทั้งดานที่พักท่ีโรงแรมอโนมาและงานเลี้ยงรับรอง
ในพิธเีปด โรงเรยีนมาแตรเดอีวทิยาลัยทีไ่ดจดัการแสดง
ทางวัฒนธรรม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห
คุณพิสิฐ นวชาตโฆษิต คุณสาวิตรี วิสุทธิรงคกุล
คุณสดช่ืน  สุภาพ  สภาคริสตจักรในประเทศไทย
อาสนวิหารอัสสัมชัญ คณะเซอรรา ชมรมนักธุรกิจ
รนุเยาว (CYes) คณะซิสเตอรอสัสมัชญั คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธทั้งของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย และ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะนักรองประสานเสียง
The Bangkok Gospel Men’s Choir และคณะนักรอง
ประสานเสียงคาทอลิก-คริสเตียน The Christian
Chorus ฯลฯ

อนึ่ง พิธีปดการประชุม ไดมีการอธิษฐานภาวนา
เพื่อเอกภาพ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย
พระอคัรสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอคัรสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประมุขแหง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระอัครสังฆราชปแอร
ลยุจี เชลาตา เลขาธิการสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา
พระอัครสังฆราชเฟอรนันโด คาปาลลา แหงดาเวา
ประธานสำนักงานศาสนสัมพันธของสหพันธ
สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ดร.ซอลีตอูา อลัเบิรต เอิน
นาบาบัน ประธานสภาคริสตจักรโลก บิชอบซูเรียล
นิกายออรโธดอกซ พรอมดวยนักเรียนจากโรงเรียน
อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต โรงเรียน
อสัสัมชัญศึกษา เขารวมพิธี
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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

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

“ผูใดไมแบกกางเขนของตน
และติดตามเรา ผนูัน้เปนศิษยของเรา

ไมไดเชนเดียวกัน”
 (ลก 14:27)

www.thaicatholicradio.com
เว็บเดยีวฟงวทิยคุาทอลกิไดทัว่โลก

ตดิตอโทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

อนันา นงลกัษณ สงูสวาง
เกดิใหมในพระเจา 27 มกราคม 2010
โอกาสครบรอบ 1 ปแหงการจากไป

“ทุกสิ่งที่มาจากดิน จะตองกลับไปยังดิน และทุกสิ่ง
ที่มาจากเบื้องบน ก็ตองกลับไปเบ้ืองบน” (บสร 32)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

อันนา
สุรีรัตน

กิติศักดิ์กุล
ครบรอบ 11 ป

ในวนัที ่ 20 กมุภาพนัธ

ถาเรารวมเปนหนึ่งเดียวกับพระองคในการสิ้นพระชนม
เราก็จะรวมเปนหน่ึงในการกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนกัน

(รม 6:5)

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫
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เปดศักราชใหม ป 2554 กรงุเทพฯ-เชยีงตุง ก.พ. 2554
เดือนมีนาคม ชาวพนัสนิคม ฉลองนักบุญยอแซฟ
สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

www.supartour.com
e-mail : supartour@gmail.com

สุภาทัวรแสวงบุญ

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

ประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกเขาเถิดพระเจาขา
ขอใหความสวางตลอดนรินัดรทอแสงมาสเูขา

เปโตร พรเทพ ศรีสดใส
เกดิใหมในพระเจา ๓๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓
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สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
ขอเชิญรวมแสวงบญุ ภาคเหนือ

พรอมมอบทุนบริจาคโลงศพ  สำหรับพระคุณเจา
แตละสังฆมณฑล ทางภาคเหนือ

เยี่ยมเยียนคริสตชน  และแหลงทองเที่ยว
ทั้งน้ีเพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมคาทอลิกฯ

และแสดงออกถึงความเปนหนึ่งเดียวกัน
ในความรักพระเจา พรอมกับเขาถึงจิตตารมณรวมกัน

ในหมูคณะ
(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ในวันท่ี 18-20 กุมภาพันธ 2011
ตดิตอเรา วนัน้ีดวน  รบัจำนวนจำกดั

โทร.  0-2681-3900  ตอ 1313
มือถือ  08-1695-4468

เปดประตู
สูแสงธรรม

สวัสดีครับทุกทาน  คอลัมนเปดประตูสูแสงธรรม
ของเราในสัปดาหนี ้ ขอนำเสนอกจิกรรมทีเ่ราสามเณรใหญ
ไดไปมีสวนรวมจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชน คือ
“งานมหกรรมวันเด็กเครือขายเยาวชนคุณพุม”  ซึ่งได
จัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 16 มกราคม ที่ผานมา  ที่ลาน
กิจกรรมใตสะพานพระราม 8 ซึ่งคณะกรรมการกลุม
องคกรเครือขายปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาคประชาชน กรงุเทพมหานคร ไดจดัขึน้

ในวันน้ันเราไดรับเกียรติจาก พันเอกเฟองวิทย
อนิรุทธเทวา เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม มาเปนประธานเปดงาน  โดยมีซิสเตอรโนรา
ระดมกิจ ผูแทนคณะกรรมการเครือขายภาคประชาชน
ใหการตอนรับ  และกลาวรายงาน     การจดังานมหกรรม
วนัเดก็เครอืขายเยาวชนคณุพมุ  เปนการจดัเพือ่สงเสรมิ
ใหเด็กและเยาวชนไดเปนคนเกง  คนดี  ของสังคม
รวมไปถึงการแกไขปญหายาเสพติด ตามวัตถุประสงค
ของสำนักงาน ป.ป.ส.   เด็กและเยาวชน ทีม่ารวมงาน
ในวันนั้นมีประมาณ 3,500 คน จากเครือขายชุมชน
ใน 15 เขต โดยมีกิจกรรมสันทนาการเปนฐานตางๆ
เพ่ือสรางความสุขสนุกสนานใหกบัเด็กและเยาวชน โดย

คณะสามเณรใหญแสงธรรม 49 คน ซิสเตอร และ
นักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม อีก
จำนวนหนึ่งชวยกันจัดกิจกรรม มีการแสดงบนเวที
หลายรายการ จากองคกร หนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนอื่นๆ อีกจำนวนมาก   ทำใหเด็กๆ และเยาวชน
ไดรับความสุขสนุกสนานพรอมกับของรางวัล
มากมายกลับบานไปตามๆ กนั

ดังน้ันพวกเราสามเณรใหญแสงธรรมท่ีไดไปรวม
จัดกิจกรรมตางก็มีความสุข และภูมิใจท่ีไดทำสิ่งท่ีมี
ประโยชน มคีณุคาใหชมุชน หรืออยางนอยไดมสีวนรวม
ทำใหเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ซึ่งยังรอโอกาส  ไดมี
กิจกรรมดีๆ สงเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาชีวิต  เพ่ือ

พวกเขาจะไดเปนเดก็ทีด่ไีด  โดยไมตองพึง่พายาเสพติด
ขอบพระคณุพระเจาทีไ่ดใหโอกาสพวกเราสามเณรใหญ
ไดเปนแสงสวางสองโลก  ในสงัคมปจจบุนั แมวาจะเปน
กจิกรรมแควนัเดียว  แตอยางนอยสงัคมก็ไดรแูละสัมผัส
ไดวา ยังมีแสงธรรมท่ีคอยสองสวางใหสังคม ชุมชน
ใหไดรูจักพระเยซูคริสตเจาผานทางพวกเรา

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)
           (วคัซนีสำหรบัเดก็อาย ุ2 ป 6 เดือน - 3 ป)  ราคา 1,550 บาท
         *** ราคานีไ้มรวมคาแพทยและคาบรกิารโรงพยาบาล ***

⌫⌦    
สอบถามรายละเอียดไดที่ : คลินิกสุขภาพเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารรอยปบารมีบุญ

27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245 โทรสาร 0-2675-5200
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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)
สมเดจ็พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัส

เนนวา “พระศาสนจักรตองการพระสงฆที่ไดรับการ
เตรียมตัวอยางดีเพื่องานอภิบาลโดยอาศัยการชิดสนิท
สมัพันธกบัพระเยซูเจา”

พระสันตะปาปาตรัสแกสมาชิกสถาบนัพระศาสน-
จักรโปแลนดในสันตะสำนักที่กรุงโรมโอกาสครบ
100 ปการกอตัง้  และมวีตัถปุระสงคเพือ่ปลกุจติสำนึก
แกพระสงฆชาวโปแลนดที่ศึกษาตอท่ีกรุงโรมใหคำนึง
ถึงความสำคัญของสภาพแวดลอมและภราดรภาพและ
ระหวางเพือ่นรวมสถานศึกษา

พระสันตะปาปาตรัสวา “พระศาสนจักรตองการ
พระสงฆที่เตรียมตัวอยางดี ตระหนักถึงคุณสมบัติ
ที่จำเปนสำหรับการเปนพระสงฆ ไดแกการชิดสนิท
กับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทบนพระแทนบูชาและ
ขมุทรัพยจากพระวรสารทีไ่มสญูสลาย”

“จากบอเกิดท้ังสองท่ีนำพระสงฆใหชิดสนิทกับ

พระเยซูเจาอยางตอเน่ืองน้ี เปนเครื่องหนุนนำและ
เปนแรงบันดาลใจใหพระสงฆอุทิศชีวิตตนเพื่อ
งานอภบิาลท่ีไดรบัมอบหมาย ดวยความรักในความจริง
ซึ่งเปนความจำเปนอยางย่ิงตามสภาพสังคมปจจุบัน
เพื่อทานจะสามารถแบงปนขาวดีแกมวลมนุษย”

พระสันตะปาปาตรัสวา “พระสงฆที่สถาบันน้ี
ในกรงุโรม ไดคนพบความจรงิท่ีเปนแรงบนัดาลใจและ
เสริมสรางชีวิตจิตจากการไดใกลชิดกับสันตะสำนัก
องคกรซึ่งจะตองอภิบาลพระศาสนจักรสากลในชุมชน
คาทอลิกในเร่ืองความจริงและงานเมตตากิจ”

“การไดอยูใกลชิดนักบุญเปโตร ซึ่งเปนหัวใจของ
พระศาสนจักร เปนการยอมรับดวยสำนึกแหงความ
กตัญูวาทานเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรแหง
ความรอดท่ีบังเกิดผลบริบูรณนานหลายศตวรรษ  เปน
พระหรรษทานยิ่งใหญที่ทานไดรับเรียกใหมีสวนรวม
ใหเปนดงัตนไมทีง่อกงามและใหผลทีม่คีณุคา”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ขอใหความรักและการ
อุทิศตนตอทานนักบุญเปโตรเปนแรงจูงใจใหพระสงฆ

ทุกองคไดรับใชพระศาสนจักรดวยใจกวาง  เปน
หน่ึงเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลก และเปน
พิเศษแกพระศาสนจักรทองถ่ินของทานท้ังหลาย”

“ดวยวิธีนี้  เราตางเปนสมาชิกของครอบครัวใหญ
ครอบครัวหน่ึง ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถพบพระเยซู-
ครสิตเจา จาก ‘หนทาง  ความจริง และชีวติ’ ของพระองค
และรูจักพระพักตรพระบิดาผูทรงเปยมดวยพระเมตตา
ยิง่ใหญ ผไูมประสงคใหลกูของพระองคแมแตคนเดยีว
ตองหลงทาง”

สถาบันพระศาสนจักรโปแลนดในสันตะสำนัก
กอตั้งโดยนักบุญโยเซฟ  เซบาสเตียน เปลซาร (ค.ศ.
1842-1924)  ขณะทานดำรงตำแหนงพระสังฆราชแหง
เปรมิสลในประเทศโปแลนด  กอต้ังเมือ่วันท่ี 19 มนีาคม
ค.ศ. 1910 ในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา
นักบุญปโอ  ที่  10 และสถาปนาอยางเปนทางการ
ในวนัที ่13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1910

พระรับไบเฝาพระสันตะปาปา
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) พระรับไบชาวอเมริกัน ผูนำ
ชุมชนคริสตชนเชื้อสายยิวในอิสราเอล เขาเฝา
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ณ สำนัก
วาติกัน

พระรับไบ ชโลโม ริสกิ้น ผูนำศาสนา
ในเวสต แบงค เขาเฝาพระสันตะปาปาเพ่ือถวายรายงานผลงานของศูนยสงเสริม
ความเขาใจและความรวมมือของครสิตชนเช้ือสายยิว

พระรับไบ ริสก้ิน กราบทูลพระสันตะปาปาวา “เราเชิญชวนใหพี่นอง
คริสตชนชายหญิงของเราในอิสราเอล ใหบรรเทาทุกขพี่นองคริสตชนท่ียากไร
ในอสิราเอล และสงเสริมความรวมมอืกนัในเร่ืองความเชือ่ศรทัธา”

พระสันตะปาปาตรัสวา “จำเปนท่ีเราตองรวมงานกัน”
นายเดวดิ เนครูตแมน  ผอูำนวยการศนูยฯ กลาววา “ศาสนิกชนแตละศาสนา

และชนพื้นถ่ินในอิสราเอลมีความตองการพื้นฐานท่ีเฉพาะตามวัฒนธรรมพื้นถ่ิน
ของตน  จงึเปนการยากท่ีเราจะหลอมรวมศาสนิกชนเหลาน้ันใหเปนหน่ึงเดียวกนั
อยางสมบูรณได  ในฐานะท่ีเปนองคกรเสวนาเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนา
เพ่ือเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหวางชาวยิวและคริสตศาสนิกชน  เราจำเปนตอง
เอาใจใสในเอกลักษณของชุมชนเปนพื้นฐานนำสูการเขาใจดีตอกัน”

พระรบัไบ รสิกิน้ ไดกราบทูลพระสันตะปาปาวา “เรามีโครงการใหความรแูก
พระรบัไบในทักษะเก่ียวกบัการสรางความเขาใจทีด่แีละความรวมมอื อนัจะนำไป
สูการเสวนาระหวางคริสตชนและคริสตชนเชื้อสายยิวในเร่ืองพ้ืนฐานความเช่ือ
ครสิตชน”

ยายพระศพพระสนัตะปาปา
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  เจาหนาท่ีสำนักวาติกันเปดเผยวา “จะอัญเชิญพระศพของ
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 จากสุสานใตมหาวิหารนักบญุเปโตร  ขึน้
มาประดิษฐานยังพระแทนนอยภายในมหาวิหาร”

หนั ง สื อ พิ ม พ
ล อส แซ ร ว า ต อ เ ร
โรมาโน รายงานวา
“จะทำการยายพระ-
ศพโดยไมตองขุดขึ้น
ม า เ พื่ อ ว า พ ร ะศพ
จ ะ ไ ม ถู ก ก ร ะ ท บ
กระเทือน”

“พร ะ ศพขอ ง
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 จะนำข้ึนมาประดิษฐาน ณ พระแทนนอย
แหงนักบุญเซบาสเตียน ตัง้อยรูะหวางพระแทนปเอตา  และพระแทนศีลมหาสนิท
โดยจะสลักพระนามวา  ‘บญุราศี ยอหน ปอล ที ่2’ บนหินออนท่ีเรียบงาย”

พระแทนนี้ยังเปนที่ประดิษฐานพระศพของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
อนิโนเซนต ที ่11 (ค.ศ. 1676-1689) โดยต้ังช่ือพระแทนนอยตามรูปปนท่ีอยเูหนือ
พระแทน ผลงานปฏิมากรรมของปแอร เปาโล ครสิโตฟารี

พระสันตะปาปาประทานพรวันตรุษจีน
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “ขาพเจา
ขอแสดงความยินดีแกประชาชนของประเทศในซีกโลกตะวันออก ซึง่กำลังทำการ
ฉลองเทศกาลตรุษจีน”

พระสนัตะปาปาตรัสแกประชาชนทีม่าเฝาพระองค ณ จตัรุสัมหาวหิารนกับญุ
เปโตร ทรงเนนความสำคัญของสายใยแหงครอบครัววา “ขาพเจาขอประทานพร
แกศาสนิกชนทีก่ำลงัฉลองวันตรษุจนี  ขอใหมสีนัตสิขุในจิตใจ และมีความม่ังคัง่”

เทศกาลตรษุจีนมคีวามสำคญัทีส่ดุตอชาวจนี  การเฉลิมฉลองน้ีจดัในประเทศ
ตางๆ ในทวปีเอเชยี  รวมถงึเวยีดนามและเกาหลี
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คณุพอเปาโล  ประเสรฐิ

ฉลองวดั -  โปรดศีลกำลัง

จำนวน 24 คน และมีการแสดงละครใหม “กิจการ
อัครสาวก” ในชวงค่ำโดยเด็กนักเรยีนประจำวัดฝางฯ

วันจันทรที่ 10 มกราคม 2011 สัตบุรุษชาวลาหู
จากหมูบานตางๆ ในเขตวัดฝางฯ รวมใจกันมาฉลอง
ปใหมลาหู โดยพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน เปน
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสน้ีคุณพอแสงชัย
ไอจาง พระสงฆลาห ูมารวมงานดวย ในงานมีการรดน้ำ
ดำหัวแสดงความเคารพผูใหญ (พระคุณเจา บรรดา
พระสงฆ และซิสเตอร) การเตนลาหู (เตนจะคึ) และ
การละเลนพืน้บานลาห ูเชน การยิงหนาไม  เลนลกูขาง
เลนลูกสะบา โยนบอลผา และการปาลูกดอก โดยมี
สตับรุษุชาวลาหมูารวมงานประมาณ 500 คน

แดอันนา ตรอง คณุยายของคุณพอพิริยะ  ไชยมุกดาสกุล

ที่หอพัก นักบุญเปโตร
พวกเราพระสงฆครูคำสอน
และนักศึกษาในโรมไดรวม
เปนกำลังใจในมิสซาอุทิศแด
อันนา ตรอง มายถิ คุณยาย
อันเปนที่รักของคุณพอพิริยะ
(พอตอย) ไชยมุกดาสกุล
อั ค ร สั ง ฆ ม ณฑ ล ท า แ ร -
หนองแสง เม่ือวันท่ี 7 มกราคม
ค.ศ. 2011

คณุพอเลาใหพวกเราฟงวา
ทานคลุกคลีกับคุณยายตั้งแต
เปนเดก็ คณุยายเปนผมูบีทบาท
อยางมากในการใหความเชื่อ จนคุณพอตัดสินใจ
รับศีลลางบาปตอนโตและสนับสนุนกระแสเรียก
ใหเปนพระสงฆ

คำสุดทายกอนจากไปคือขอใหคุณพอพิริยะ
ถวายมิสซาให แตดวยอุปสรรคดานระยะทาง
ไมสามารถกลับมาอยูใกลชิดคุณยายได คุณพอจึง

ฉลองวัด - โปรดศีลกำลงั (ตอจากหนา 20)

เทเรซา บำรุง ประพนัธสิร ิ(อติาลี) 1,000 บาท

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

สำหรบัทานทีป่ระสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี
ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย
“การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ชื่อ บัญชี  “กองทุนการพิมพสรางสรรค” ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนตหลยุส  เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงนิ
ใหทานดวยความขอบพระคุณ

ถวายมิสซาระลึกถึงวิญญาณของคุณยายรวมกับ
พวกเราที่ตางแดนน้ี

ขอใหดวงวิญญาณของคุณยายอันนา ตรอง ไดไป
อยูรวมกับองคพระผูเปนเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ
ดวยเทอญ

รายงานโดย มสิช่ัน

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

อสัสมัชัญ - ยอแซฟอุปถมัภ ควาชยัอนัดับ 1
แขงขันทดสอบพระคัมภีรระดับชาติ

เม่ือวันท่ี 1 ธนัวาคม  ค.ศ. 2010 วทิยาลัยแสงธรรม
โดยสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษารวมกับคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือการอบรมคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
จัดทดสอบพระคัมภีรสำหรับนักเรียนในโรงเรียน
คาทอลิก ภายใตชื่อวา “Saengtham Bible Contest”
ขึ้นเปนคร้ังแรก โดยมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนรักการอานพระวาจาของพระเจา มีความ
ใกลชิดกับวิทยาลัยแสงธรรมและเปนการประชา-
สัมพันธสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาซึ่งเปนสาขาวิชา
ที่ผลิตครูคำสอนและครูฝายจิตตาภิบาลของโรงเรียน
คาทอลิกท่ัวประเทศ

การแขงขนัแบงออกเปน 2 ระดบั คอื ระดบัประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน สำหรับผลการ
แขงขันระดับประถมศกึษา ชนะอันดับ 1 ไดแก เด็กชาย
ชลสิทธ์ิ   กิจบำรุง และเด็กชายฤทัต วรรณรัตน จาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม  อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 ไดแก เด็กหญงิ
ณัฎฐณิชา รำพรรณ และเด็กหญิงอิสยาหพร การ-
บรรจง จากโรงเรียนธีรศาสตร สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก  เด็กหญิงศศิวิมล 
เพิ่มสุขจารุทรัพย  และเด็กหญิงภูริตา งามดวงใจ จาก
โรงเรียนเซนตแมร่ี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รางวัล
ชมเชยอนัดับ 1 ไดแก เด็กชายเดชารฐั ตัง้กองเกยีรติ และ
เด็กหญิงสุจารี หนุทรง จากโรงเรียนมาลาสวรรคพทิยา 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รางวัลชมเชยอันดับ 2
คะแนนเทากนั 2 ทมี ไดแก เด็กชายณชัพล สยูะโพธ และ
เด็กชายชยณัฐ สุขเสวก จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เด็กชาย
จิรเมธ ไชยสุโพธิ และเด็กชายณภัทร เอ่ียมศรี จาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

สวนผลการแขงขันระดับมัธยมปรากฏวา ชนะเลิศ
อนัดบั 1 ไดแก เด็กชายปรนิทร  ทรายทอง และเด็กชาย
คุณภัทร  ธิราศักดิ์ จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
(ชาย) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 1
ไดแก เด็กหญิงกนกพร ศรีอุทัย และเด็กหญิงชมพูนุท
ชมพูนทุ ณ อยุธยา จากโรงเรยีนอัสสมัชัญคอนแวนต 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ไดแก เด็กหญิงวรนิษฐา  ลิขิตธรรม และนายธฤษณุ 
มลคลสิร ิจากโรงเรยีนดาราสมุทร ศรรีาชา สงัฆมณฑล
จันทบุรี รางวัลชมเชย ไดแก เด็กชายชิษณุพงศ  ตั้ง-
เมธากุล และเด็กชายธนัตถ  ธีรานุวัฒน จากโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ (ชาย) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เดก็ชายภานุวฒัน  เลก็สงา และเดก็ชายกรณฐั  ผวิเกลีย้ง
จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ (ชาย) อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันการศึกษาคาทอลิก
เพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่มีจุดประสงคเพ่ือ
ผลิตบุคลากรของศาสนาคริสตคาทอลิกไดแกพระสงฆ
นักบวช ครูคำสอนและครูฝายจิตตาภิบาลโดยเฉพาะ
ปจจุบันเปดรับสมัครฆราวาสชายหญิงเขาศึกษาเพื่อ
รับใชพระศาสนจักรในหนาท่ีตางๆ ทั้งในโรงเรียน
วดัและองคกร/หนวยงานคาทอลิก ทานท่ีสนใจสามารถ
เย่ียมชมไดที่ www.saengtham.ac.th
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ราฟาแอล

ยอหน 1:1-5
เมือ่แรกเริม่นัน้  พระวจนาตถทรงดำรงอยแูลว  พระวจนาตถประทบัอยกูบัพระเจา และพระวจนาตถเปนพระเจา  พระองค

ประทับอยูกับพระเจาแลวต้ังแตแรกเร่ิม  พระเจาทรงสรางทุกส่ิงอาศัยพระวจนาตถ ไมมีสักส่ิงเดียวท่ีพระเจาไมทรงสราง
โดยทางพระวจนาตถ     ชวีติอยใูนพระองค  และชวีติเปนแสงสวางสำหรบัมนษุย  แสงสวางสองในความมืด  และความมดื
กลนืแสงสวางน้ันไมได
โรม 11: 33-36

พระเจาทรงพระปรชีาและทรงรอบรลูกึล้ำเพยีงใด  คำตัดสนิของพระองคสดุทีจ่ะหยัง่รไูด  และมรรคาของพระองคสดุที่
จะเขาใจได  ใครเลาจะลวงรพูระดำรขิองพระเจา  ใครเลาเปนท่ีปรึกษาของพระองค  ใครเลาเคยถวายส่ิงใดแดพระองค  พระองค
จงึจะตองประทานตอบแทนเขา  เพราะทุกสิง่ลวนมาจากพระองค  โดยทางพระองคและเพ่ือพระองค  ขอพระสิรริงุโรจนจงมี
แดพระองคตลอดนิรันดร อาเมน

อลัฟา และ โอเมกา    พระเจาผยูิง่ใหญ

พระองคอยเูหนือทกุสิง่ ใตทกุส่ิง
 อยนูอกทุกส่ิง ในทุกสิง่

พระองคอยใูนทกุสิง่ แตไมถูกกักขัง
นอกทกุส่ิง แตไมถูกละท้ิง
เหนือทกุสิง่ แตไมถูกลอยลับ
ใตทกุส่ิง แตไมถูกฝงท้ิง

พระองคอยเูหนือทัง้ส้ิน ในการปกครองคุมครองโลก
อยใูตทัง้ส้ิน ในการทำนุบำรุงโลก
 อยนูอกทัง้ส้ิน ในการโอบกอดโลก
อยใูนท้ังสิน้ ในการเติมเต็มโลก

เบื้องใน พระองคไมถกูยอสวน
เบื้องนอก พระองคไมจำตองขยาย
เบ้ืองบน พระองคไมมใีครค้ำชู
เบื้องลาง พระองคไมเอือมระอาใครเลย

        โดย  Hildebert of Lavardin,  Carmina miscellanea, 71

เด็กสาธุฯ
 “เร่ิมตนปกระตาย ค.ศ. 2011 ยังไมทันไร

กระโดดทีเดียว สิ้นเดือนมกราคมไปแลว” 
ครอบครัว “วรศิลป” ที่เคยมี 8 คน เปนพระสงฆ
นักบวช เวลานี้เหลือเซอรอัลฟองส คุณพออารี
และเซอรอัลเฟรด วรศิลป แตละทานอายุก็มาก แต
ใจยังสจูนนาทีสดุทาย โดยเฉพาะ  “เซอรอลัฟองส”

“ครูกวี” บรรดาศิลปนแหงชาติไปรวมงานกัน
พรอมหนา เม่ือวันท่ี 15 มกราคม ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร อาจารยเนาวรัตน  พงษไพบูลย
อาจารยธนติย ศรกีลิน่ด ีรวมขบัเสยีงขลยุ กบัขอบฟา
ขลิบทอง และวงเสวนา อาจารยถวัลย  ดัชนีย
อาจารยนคร พวงนอย อาจารยประยอม ซองทอง
และคณุมกุฎ อรฤดี  ผดูำเนินรายการ คณุหญงิอรฉตัร
ซองทอง โอกาสท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ศึกษาวิจัยชีวิตผลงาน และผลกระทบของศิลปน

แหงชาติ ตอสังคมและผูอื่น และคัดเลือกศึกษาวิจัย
อาจารยประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา อาย ุ91  ป เสยีดาย
เวลาสั้นเกินไป กลุมสวดภาวนา เทเรเซียน เวลาน้ี
หยดุสวดไปแลวหรอืครับ เงยีบจังเลย ยงัไงแจงใหทราบ
ดวย มงซินญอรวิษณุ  ธัญญอนันต  ประสาน
การประชุมคริสตศาสนสัมพันธ วันที่ 25-28 มกราคม
2011 ทีโ่รงแรมอโนมา จำนวนประมาณ 50 คน งานน้ี
อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย  ใหมือวาง
ดวยความเชื่อม่ันให ดร.อภิชาต (โก) อินทรวิศิษฏ
รบัหนาทีพ่ธิกีรแทน พกัเพ่ือเรียน พระคณุเจาปญญา
กฤษเจรญิ เจอโรควูบ 2 ครัง้กลางมิสซา เพราะงานเขา
มาเหมือนไตฝนุ ขอพักและไปเขาเงียบ 40 วนัเติมพลัง
พรอมทั้งหากิมจิมากินแทนสมตำ  เ ร่ืองงานใน
สังฆมณฑลม่ันใจในพระสงฆและสัตบุรุษราชบุรี
มคีณุพอประดษิฐ วองวาร ีอปุสังฆราช รกัษาการแทน

แมรมี เรียม  กิจเจริญ มหาธิการิณีเจาคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร ที่โรม เดินทางไปเย่ียมบาน
แตละประเทศ ผานไปผานมาเม่ือเดือนมกราคม  ตอง
แวะโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต พบปะสมาชิกบาน
เพราะแรงคดิถงึ  คณะธรรมทูตไทย ไฟกำลงัลุก
คุณพออาดรอีาโน เปโลซนิ อธกิารเจาคณะ นดัเขาเงียบ
สมาชิกทุกคนท้ังในประเทศและตางประเทศ  ที่บาน

คณะคามิลเลียน ลาดกระบัง และเลือกตั้งใหม
ไดอธิการคนเดิม และรองเจาคณะ คุณพอวีระชัย
ศรีประมงค และคุณพอวิบูรณ ลิขิตธรรม  สวน
ซิสเตอรจันทนา สิริจันทนากูล อยูถึงพนมเปญ
บนิขามเขาพระวิหารมาประชมุดวย คณุพอวสนัต
วิรุฬหวงศ อธิการเจาคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ กำลัง
เตรียมรับคุณพอโดลัน จะมาเมืองไทย วันที่ 19
มกราคม กลายเปนตองรับขาวมรณะของทานแทน
ขอรวมอาลัยกับคณะรอยแผลฯ ดวยครับ  
“สดุแตน้ำพระทยั” อลับ้ัมเพลงชดุน้ี เปนอัลบ้ัมพเิศษ
ของพระสงฆองคหน่ึง ผูใชนามปากกาวา “ภัศม”
ซึ่งรักบทกวีและเสียงเพลง หลังจากไดเคยรวมเลม
บทกลอน ออกวางจำหนาย เพื่อมอบรายได
ใหเพื่อนพระสงฆที่ทำงานธรรมทูต เมื่อ 8 ปกอน
การกลับมาครั้งน้ี  เปนการรวบรวมบทเพลงท่ี
สงฆหนมุองคนีไ้ดเคยเขียนไว รวมเปนอัลบ้ัม ใหชือ่
วา “สุดแตน้ำพระทัย” : การเดินทางของความเช่ือ
ศรัทธา และความรัก โดยต้ังใจมอบรายไดใหกับ
บานเณรใหญแสงธรรม ออกอัลบ้ัมวันฉลอง
บานเณรใหญแสงธรรม 2 กุมภาพันธ ราคาชุดละ
150 บาท



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 Àπâ“ 15

«—¥·¡àæ√–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 ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡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)

«—¥·¡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≠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 ( Õ∫∂“¡§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 ( Õ∫∂“¡§ÿ≥ ¡™«π ‚∑√.

08-1306-6945)

«—¥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 ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥·¡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“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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

«—¥·¡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

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ™â“ß¡‘Ëß ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√’Õ“¡—°¥“‡≈π“ π“‚æ∏‘Ï„À≠à ®. °≈π§√

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß°«“¥“≈Ÿ‡ª  ÿ¢‡®√‘≠ ®.π§√æπ¡

©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ‚ππÀ—«™â“ß ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π‘√¡—¬ ®. °≈π§√  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–¡À“°“√ÿ≥¬å ÀπÕß∫° ®. °≈π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¡“°“√‘µ“ Õ“≈“°äÕ° ÀπÕß∫—«∑Õß

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

10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ¥Õπ¥Ÿà ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π®—π∑√å∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ÀπÕß‡¥‘Ëπ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß “¬ª√–§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ®. °≈π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ π“®“√ ®. °≈π§√ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å ·°àß°–‡∫“ ®.¡ÿ°¥“-

À“√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

¢Õ‡™‘≠√à«¡¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

§ÿ≥æàÕæ‘π—πµå æ√ª√– ‘∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π.

(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

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

13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

           ‚¥¬§ÿ≥«»‘π ¡“π– ÿ√“ß°Ÿ≈

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

               ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß

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

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“¿“…“®’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

����� ©≈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

�����™¡√¡°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ ¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°

∑ÿ°√ÿàπ ‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µµ“√¡≥å

¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 09.00-12.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–

‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 „π‚Õ°“ ©≈Õß

Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õß§≥–¿√“¥“

‡´πµå§“‡∫√’¬≈ À≈—ß®“°‡¢â“‡ß’¬∫‡™‘≠√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√√à«¡°—π ‚∑√»—æ∑å·®âß§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂

08-1627-8813

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªî¥À≈—° Ÿµ√Õ∫√¡°“√‡¢’¬π‡æ≈ß«—¥ À—«¢âÕ

‡∑§π‘§°“√ª√–æ—π∏å‡æ≈ß / ª√–«—µ‘»“ µ√å·≈–

ª√–‡¿∑¢Õß∫∑‡æ≈ß»“ π“ / ∑ƒ…Æ’¥πµ√’„π°“√

·µàß‡æ≈ß / ‡∑«»“ µ√å·≈–‡π◊ÈÕÀ“„π°“√·µàß / »‘≈ª–

°“√„™â¿“…“‰∑¬„π°“√·µàß·≈–·ª≈‡æ≈ß / ·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å°“√·µàß‡æ≈ß®“°ºŸâ√Ÿâ®√‘ß / °“√· ¥ß

º≈ß“π∑’Ëª√–æ—π∏å¢ÕßºŸâÕ∫√¡ ®—¥¢÷Èπ„π«—π»ÿ°√å∑’Ë

25 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2011 (≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“

08.00 π.) ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π §à“≈ß∑–‡∫’¬π 3,500 ∫“∑

(√«¡§à“Õ∫√¡ Õ“À“√·≈–∑’Ëæ—°)  π„® Õ∫∂“¡‚∑√.

0-2681-3900  µàÕ 1407, 1413, 08-4141-5844

√—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2011

����� Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈

¢Õ‡™‘≠°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3) ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï

∑’Ë‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‡™’¬ß„À¡à

√–À«à“ß«—π∑’Ë 9-10 ‡¡…“¬π 2011 ¡’√∂µŸâ∫√‘°“√

ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ «—π∑’Ë 8 ‚∑√»—æ∑å·®âß∑’Ë

§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ™’√“ππ∑å 08-1855-8723

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 ¡’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’‡¡≈å bordinc@

truemail.co.th °àÕπ≈à«ßÀπâ“ 1  —ª¥“Àå ‡æ◊ËÕ®—¥‡µ√’¬¡

Õ“À“√°≈“ß«—π

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

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

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 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 ·≈–

����� ¡“§¡»‘…¬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

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥πâÕ¬„π ÿ “πÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥à

ºŸâ≈à«ß≈—∫ «—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“

19.30 π.

‡ ° ÿ “π Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

✝  «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 18.00 π.

(¡‘ ´“„π ÿ “π)

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 16.00 π.

(¡‘ ´“„π ÿ “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“¬)

✝  «—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß

®.ππ∑∫ÿ√’  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

✝  «—¥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“¬)

‚∑√. 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

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

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

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

27 ‡¡…“¬π  “¢“∑’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
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ทีส่ดุกอ็ยทูีว่ธิคีดิ
นอกจากการทำงานท่ีสำนักงานเปนงานประจำ

แลว งานในชีวิตพระสงฆยังเปดโอกาสใหผมไดไป
ทำงานอภิบาลตามวัดเต็มๆ สัปดาหละ 2 วัน และ
ไดรับเชญิไปอบรม สมัมนา แบงปนความคิดอยบูาง
โจทยยากบาง  งายบาง  แตสำนึกของชีวิตท่ีมี
กระแสเรียก และพระพรของพระที่ใหมาบาง
มากนอยสุดแลวแต จึงอยากจะใชอยางเต็มที่ ผม
เช่ือวา ชวงชีวติเราส้ัน มาคิดดูถงึขวบปและมองหนา
ตัวเองในกระจก สำนึกอยูตรงหนาก็คือ เราคงไมใช
พระสงฆหนมุแลว ประสบการณในชีวติคงสอนตัวเอง
และในท่ีสดุคงเปนบทเรียนใหคนอ่ืนไดเชนกัน

“คุณพอ คุณพอ รูจักมุกไหม?” ผมต้ังหลัก
กอนตอบเด็กมัธยม 3 ของโรงเรียนหน่ึงท่ีมีโอกาส
ไปปดชวงการศึกษาของเขาในระดับช้ันสูงสุดของ
มัธยมตนท่ีชายหาดแหงหนึ่ง “รูสิ...มุก ก็แบบวา
ทำอะไรแบบมีทริค ขำๆ”  “ไมใชคะ”  เด็กคนนั้น
ตอบ “แมหนูนะชือ่มกุ....แลวเขารจูกัพอดวย” ผมฮา
ไมออก ถามกลับไปวา “แมหนู อายุเทาไหร”
“40 แลว”  คือคำตอบของเด็กนอยคนนั้น แลวเธอ
ยงัสำทบัอีกวา “แมบอก เคยอบรมกบัพอดวย”

“นี่ผมอบรมแมยันลูกเลยหรือน่ี” ผมคิด แต
สิ่งหนึ่งที่พบทุกครั้งเวลาอยูในสนามงานอบรมคือ
วันเวลาพาเรื่องราวบางอยางเขามา มันทำใหยุคสมัย
เปลีย่นไป สงัคมแวดลอม และการดำเนนิชีวติของคน
เปล่ียนแปลงโดยไมหยุดน่ิง มีปญหาใหมๆ เกิดข้ึน
มีการเจริญพัฒนาของบางอยาง แตมันก็กลืนกิน
บางอยางไปเชนเดียวกัน บางทีมนัทำลายคำวารอคอย
อดทนอดกล้ัน มนัแทนท่ีดวยคำวารวดเร็ว แตคณุภาพ
อาจเปนอีกเร่ืองหนึง่

พี่ชายผมเคยบอกวา การเขียนคำในเฟซบุค
หลายๆ ครัง้กเ็หมอืนจิก๊โกพนสทีีก่ำแพง โดยเฉพาะ
ถอยคำท่ีสบถ ดาทอ ผมเช่ือวา ผปูกครองหลายทาน
ไมรูหรอกวา ลูกหลานที่ เราซ้ือโทรศัพทรุนดีๆ
ใหเขาใช ซือ้คอมพวิเตอรโดยมีจดุมงุหมายใหใชเพ่ือ

การศึกษา หรือมากกวาน้ันอาจจะไดความบันเทิงบาง
เขาเหลาน้ันอาจจะใชเพ่ือความบันเทิงมากกวาเรียนรู
มิตรภาพ จากจอส่ีเหลี่ยม เรียนรูทุกเรื่องจากตรงน้ัน
แมกระทัง่เร่ืองเพศ ทีโ่รงเรยีนไมกลาพูด และครอบครวั
เหนียมอาย เพียงแตความรูสึกผิดบาป ถาเวลาพัดพา
เร่ืองสารพดัเหลาน้ีมา จริงๆ แลวเวลากเ็ปนยาขนานเอก
ที่จะแกสิ่งเหลาน้ีเชนเดียวกัน เวลาท่ีผมหมายถึงคือ
เวลาท่ีคนใหกบัคน เปนเวลาท่ีมคีณุภาพ ไมใชเวลาท่ีนัง่
อยตูอหนากนั แตกลบักดโทรศพัทหาคนอ่ืน หรอืไมคยุ
กนัซะงัน้

หนังสือ The Priest  ในบทบรรณาธิการไดพูดถึง
ครอบครวั เขาถามวยัรนุวาทำไมยงัมาเขาวัดอย ูทัง้ๆ ที่
วยัรนุสวนใหญเลิกทำแบบนัน้แลว เขาไดรบัคำตอบวา
“เพราะเวลาท่ีผมเห็นพอแมของผมมีปญหา ทานเลือก
ที่จะเขาวัด” แบบอยางของครอบครัว ชีวิตของ
ครอบครัว สงผลใหการแพรธรรมในบางประเทศ
นอกจากจะมีสารวัดแลว ยังมีสารถึงครอบครัว เขาใช
คำวา “From The parish to The parent” เปนคำ
คลองจองท่ีมคีวามหมาย “จากวัดสคูรอบครัว” สารเพือ่
ทกุครอบครัวในวัด สำหรบัครอบครัวเปนพิเศษกันเลย

ก า รอบรมและก า รแบ งป น ยั งพ าผมไป ท่ี
มหาวิทยาลัยรังสิต ในวิชาศาสนา หลักสูตรนานาชาติ
สำหรับนักศึกษาในชั้นป 1 โดยเปนคอรสเรียนท้ัง
3 ศาสนา โดยอาจารย 3 ทาน 3 ศาสนา และมี
ผูรับผิดชอบหลักอีก 1 ทาน ในกรณีนี้ผมไมสันทัด
เทาไหร เพราะวาตองแบงปนเปนภาษาอังกฤษแตก็
ถอืวา ไปชวยเพือ่นท่ีรบัผิดชอบในมมุของศาสนาคริสต
มา 5 คาบ สิ่งท่ีพบคือ สนามการศึกษา โดยเฉพาะ
ในมหาวิทยาลัยเปนสนามที่นาสนใจ เราสามารถ
ถายทอดเรื่องราวของคาทอลิกไดอยางเต็มๆ เพราะ
ขอมูลที่มีมากมายจะมีประโยชนอะไร ถาเก็บไวเพื่อ
พอกพนูวาเรามีทกุอยาง เหมอืนมีอาวธุครบมือ แตไมเคย
ออกรบ ในท่ีสดุอาวุธคงเปนสนิมอยางส้ินเชิง

กลับมาท่ีงานปจฉิมนิเทศอีกครั้ง วันสุดทายของ

ทกุคายมักจะจบดวยการแสดง แบบวาปลอยของกนั
เตม็ที ่คนืนัน้มกีารรองคาราโอเกะดวย นยัวาประกวด
รองเพลง คุณครูรวมดวยชวยกันสรางบรรยากาศ
คุณครูเลือกเพลง “ขอใหเหมือนเดิม” ผลงานเกาๆ
ของวงบูโดกัน ผมวาคุณครูรองไดแยที่สุดในค่ำคืน
นัน้ รองจนเด็กจดจำและรองตาม แตเปนการรองไห
คุณครูรองแย เพราะรองผิดคียบาง รองไมถูกเนื้อ
ถูกทำนองบาง แตคุณครูบอกเด็กๆ หลังจากเพลง
จบวา “คณุครูรองไมเปนหรอก แตคณุครูชอบเน้ือหา
แลวคณุครอูยากบอกคำนีก้บัพวกเธอ ...ขอใหเมือ่เรา
จะจากกันไปไกลแคไหน หรอืเมือ่ไหร เรายังเปนครู
ศษิย แมลกูกัน...เหมอืนเดิม”

ผมเช่ือวาท่ีสดุ...กอ็ยทูีว่ธิคีดิ การดำเนินไปของ
ศาสนา หรือชีวิต ทามกลางเวลาท่ีเข็มหมุนวน
บนหนาปดนาฬกิาเทากนั ไมไดแปลวา ใครจะคิดได
เหมือนกัน ไมไดแปลวาขวบปจะสรางใหคนเติบโต
ไปพรอมๆ กับอายุที่มากข้ึน อาจบวกไดแคจำนวน
แตอาจไมนบัรวมถึงความเกาเกมสของการดำเนินไป
ทามกลางเกมสชีวิต ผมวาการทำงานก็เหมือนกัน
บางทเีราไมไดตองการทีค่นใหม หรือคนเกา แตเรา
ตองการคนท่ีคดิใหม อยบูนพืน้ฐานเกา และทีส่ำคญั
ไมไดคิดไปเร่ือย เหนื่อยก็พัก แตคิดแลว ตองลอง
ปฏิบตัดิ ูภาษานักธุรกิจเขาอาจจะใชคำวา บลูโอเชีย่น
เหมือนกับยังมีชองวางอยู เ พ่ืองานแพรธรรม
เหมือนมีนานน้ำสีฟา ที่เปดสำหรับส่ิงท่ียังมีเหลือ
ใหทำใหปฏิบัติแตตองมองใหเห็น ผมคิดวาในมุม
ศาสนาชองหน่ึงท่ีทุกคนตองมีพรอมๆ กันกอน คือ
จิตใจท่ีเปดกวาง และความคิดตอผูอื่นในมุมที่
สรรคสราง ผมวาแลว ในท่ีสดุก็อยทูีว่ธิคีดิน่ันแหละ
อยาลืมนะครับ คนคิดดีจิตใจของพวกเขาก็สงบ
และมีสันติ

บรรณาธิการบริหาร

กาปูชนิแนะนำ (มาอกีท)ี

   

เหลาหนงัสือที่คณุพอศริพิงษ พงษวฒันา ไดแนะนำไวใหอานประกอบ โอกาส
เขาเงียบประจำปของพระสงฆอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีผ่านมา ผมเองไดเขาไปคยุ
ถามไถทุกขสุขกับคุณพอ เพราะตอนท่ีเรียนแสงธรรม เคยเปนเพื่อนรวมชั้นเรียน
กันมา ถามคุณพอวา ถามีเวลานอยเราควรจะอานเลมไหนกอน คุณพอบอกวา
“วนัองัคารแหงความทรงจำกับครมูอรร”ี อานแลวไมผดิหวงัครบั

หนงัสอืทีค่ณุพอแนะนำไดแก
1. “วนัองัคารแหงความทรงจำกบัครมูอรร”ี   อลับอม มติช เขียน อมรรตัน โรเก

แปลและเรียบเรียง ปทีพ่มิพ 2553

2. “365 วัน ดาไลลามะ วัจนะจากใจ”
สมลกัษณ สวางโรจน แปล   ปทีพ่มิพ 2553

3. “ทางจาริกของคนจร” คุณพอวิรัช อมร-
พฒันา, C.Ss.R. แปล   ปทีพ่มิพ 2547

4. “ศลิปะแหงอำนาจ”  ตชิ นทั ฮนัห เขียน
จิตร ตัณฑเสถียร และสังฆะหมูบานพลัมประเทศ
ไทย แปล   ปทีพ่มิพ 2552

คุณพอยังพูดติดตลกตอไปอีกวา  “ถาเบื่อ
ฟงเทศนของผม อยางนอยกอ็านหนังสือท่ีผมแนะนำ
ใหกแ็ลวกนั” (ฮา)

การอานหนังสือนอกจากไมเปนพิษเปนภัยแลว ยังเปนการเพ่ิมพูนรอยหยัก
ในสมองใหกับเรา และสำหรับหนังสือเหลาน้ี ทานผูเทศนไดแนะนำใหกับเรา
ผมเช่ือวาตองเปนหนังสือท่ีถูกกลั่นทางความคิดมาแลวในระดับหนึ่ง ลองหา
มาอานกันดคูรบั หนงัสอืทีค่ณุพอแนะนำนีต่ดิอนัดบัขายดซีะสวนใหญดวยสิ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011 Àπâ“ 19

ç‡µ√’¬¡ ¡—™™“é ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡ ¡—™™“°≈ÿà¡π—°∫«™™“¬-À≠‘ß «—π®—π∑√å∑’Ë 20

∏—π«“§¡ 2010 ∑’ËÕ“§“√»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ™—Èπ 2 (»√’√“™“) ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

∑—Èß ‘Èπ 36 ∑à“π

ç‡¬◊Õπ∂‘Ëπ§“∑Õ≈‘°√‘¡Ωíòß‚¢ßé°≈ÿà¡ºŸâ· «ß∫ÿ≠®“°«—¥µà“ßÊ „π —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫Õ ‚°

√“™∫ÿ√’ «—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√’µ“ ∫“ßµ“≈ «—¥π—°∫ÿ≠

‡ª“‚≈°≈—∫„® ‚æ∏“√“¡ ·≈–«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ‰¥â‰ª√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’

 Õß§Õπ ·≈–‡¬’Ë¬¡™¡«—¥‰¡â «—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ´àß·¬â ®.¬‚ ∏√ ·≈–

√ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß ®.π§√æπ¡ ‚¥¬°“√π”¢Õß§ÿ≥æàÕ«—™√–

æƒ…“‚√®π°ÿ≈

ç°‘®°√√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 ¡°√“§¡ 2011  ¿“¿‘∫“≈ΩÉ“¬ —ß§¡

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“  ®—¥‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  ¡’°“√

µ√«® ÿ¢¿“æ¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ·≈–‰¥â‡™‘≠∑’¡«‘∑¬“°√„Àâ§«“¡√Ÿâ¥â“π ÿ¢¿“æ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

∑’Ë¡“√à«¡°‘®°√√¡„π§√—Èßπ’È

ç©≈Õß§Ÿà ¡√ é «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈Àâ«¬µÕß µ.·¡à«‘π Õ.·¡à«“ß ®.‡™’¬ß„À¡à

®—¥©≈Õß„Àâ°—∫§Ÿà ¡√ ∑’Ë§√∫ 25 ªï 30 ªï ·≈– 40 ªï

®”π«π 13 §Ÿà ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ 2010 ‚Õ°“ 

©≈Õß«—π§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡™’«‘µ

§√Õ∫§√—«·≈–„Àâ∫ÿµ√À≈“π‰¥â‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß»’≈ ¡√ 

·≈–™’«‘µ§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’

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

3 MB ¢÷Èπ‰ª  àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√»—æ∑å·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

ç§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡é §≥–°√√¡°“√ ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—¥ß“π çæàÕ§√‘ µ™π§“∑Õ≈‘°µ—«Õ¬à“ßé §.». 2010 ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ ·≈–¡Õ∫‚≈àª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥·°àæàÕ§√‘ µ™π

§“∑Õ≈‘°µ—«Õ¬à“ß ®”π«π 27 ∑à“π ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4

∏—π«“§¡ 2010

ç©≈Õß Õß§Õπé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2010 æ√–§ÿ≥‡®â“∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π©≈Õß∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπ ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

æ√– ß¶å π—°∫«™ æ√âÕ¡æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…®“°∑—Ë«∑ÿ°∑‘»√à«¡æ‘∏’‡ªìπ®”π«π¡“°
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µÕπ∑’Ë 6 «“µ‘°—πÀπâ“µ√ß (5) «à“¥â«¬°“√∫√‘À“√Õß§å°√
πÕ°®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π©∫—∫∑’Ë·≈â«¬—ß¡’ Congregations µà“ßÊ
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„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‰¥â·°à

1. The Congregation for the Doctrine of the Faith  ¡≥°√–∑√«ß

æ√– —®∏√√¡

2. The Congregation for the Causes of Saints  ¡≥°√–∑√«ß‡æ◊ËÕ

·µàßµ—Èßπ—°∫ÿ≠

3. The Congregation for the Oriental Churches  ¡≥°√–∑√«ß

æ√–»“ π®—°√µ–«—πÕÕ°

4. The Congregation for Bishops  ¡≥°√–∑√«ßæ√– —ß¶√“™

5. The Congregation for Divine Worship and the Discipline of the

Sacraments  ¡≥°√–∑√«ßæ‘∏’°√√¡·≈–»’≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

6. The Congregation for the Evangelization of People  ¡≥-

°√–∑√«ßª√–°“»æ√–«√ “√ Ÿàª«ß™π

7. The Congregation for Institutes of Consecrated Life and  Societies

of Apostolic Life  ¡≥°√–∑√«ß ∂“∫—ππ—°æ√µ·≈–Õß§å°“√·æ√à∏√√¡

8. The Congregation for the Clergy  ¡≥°√–∑√«ßæ√– ß¶å

9. The Congregation for Catholic Education  ¡≥°√–∑√«ß°“√»÷°…“

§“∑Õ≈‘° ( “¡‡≥√“≈—¬·≈– ∂“∫—π°“√»÷°…“)

«“µ‘°—πª√–™ÿ¡„π °∑¡.  À“·π«∑“ß
ª√–°“»œ    √à«¡°—∫§√‘ ‡µ’¬π
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● œæ≥œ Õ¿‘ ‘∑∏‘Ï ‡«™™“™’«– π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡ªìπª√–∏“π

°≈à“«ª√“»√—¬‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡ “°≈ √–À«à“ß ¡≥ ¿“‡ «π“√–À«à“ß»“ π“

(PCID) ·≈– ¿“§√‘ µ®—°√‚≈° (WCC) √–À«à“ß«—π∑’Ë 25-28 ¡°√“§¡ §.».

2011 ≥ ‚√ß·√¡

Õ‚π¡“ ‡æ◊ËÕÀ“

· π « ∑ “ ß ª Ø‘ ∫— µ‘

√à«¡°—π ¡’ºŸâ·∑π

»“ π“æÿ∑∏ Õ‘ ≈“¡

æ√“À¡≥å-Œ‘π¥Ÿ ´‘°¢å

√à«¡„πæ‘∏’ ‚¥¬¡’

ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡®“°

©≈Õß«—¥   -   ‚ª√¥»’≈°”≈—ß
«—¥æ√–§√‘ µå· ¥ßÕß§åΩ“ß ‡™’¬ß„À¡à
‡™’¬ß„À¡à ● ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡°√“§¡ §.». 2011 æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥æ√–§√‘ µå

· ¥ßÕß§åΩ“ß ·≈–‚ª√¥»’≈°”≈—ß·°à‡¥Á°·≈–‡¬“«™π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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