


Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011Àπâ“ 2

√à«¡»÷°…“ß“π»‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘ - Õÿ™‡™π’
∫√√¥“»‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘ ‰¥â√à«¡ß“π°“√· ¥ßπ‘∑√√»°“√·≈–‡ «π“

‡√◊ËÕß çÕß§å§«“¡√Ÿâ∑“ß«√√≥»‘≈ªá¢Õß»‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘ ª√–§‘≥ ™ÿ¡ “¬

≥ Õ¬ÿ∏¬“é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2011 ∑’ËÀâÕß√«ß¢â“« §≥–‡°…µ√

¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å

‚¥¬„πß“π‰¥â¡’π—°»÷°…“ Õ“®“√¬å »‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘ ·≈–ºŸâ π„®

‡¢â“√à«¡‡ªìπ®”π«π¡“°

Õ“®“√¬åª√–§‘≥ ™ÿ¡ “¬ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡ªìπ°√√¡°“√∑à“πÀπ÷Ëß

„π§≥–°√√¡°“√∫—≠≠—µ‘»—æ∑å ·≈–§Õ≈—¡π‘ µåÕÿ¥¡»“πµå §ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏

°‘®∫”√ÿß  ·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ‡¢â“√à«¡øíß∫√√¬“¬·≈–„Àâ°”≈—ß„®

„π‚Õ°“ π’È

 àß¿“æ¢à“«‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥  3 MB ¢÷Èπ‰ª

ç‡¢â“‡ß’¬∫é «—¥æ√–§√‘ µå· ¥ßÕß§åΩ“ß ®—¥ª√–™ÿ¡·≈–‡¢â“‡ß’¬∫§√Ÿ§” Õπ

ª√–®”ªï À—«¢âÕ ç§√Ÿ§” Õπ§◊Õ„§√ ·≈–∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë§√Ÿ§” Õπ‡ªìπÕ¬à“ß‰√é

¡’§√Ÿ§” Õπ‡¢â“√à«¡®”π«π 35 §π ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ“√å¡—π‚¥  ‡µπÿ ‚´  ‡ªìπºŸâπ”

‡¢â“‡ß’¬∫  √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-19 æƒ»®‘°“¬π 2010 ∑’Ë∫â“π‡¢â“‡ß’¬∫§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

(¡ßøÕ√åµ) ¥Õ¬ ÿ‡∑æ ‚Õ°“ π’Èæ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ¡“‡¬’Ë¬¡·≈–

„Àâ°”≈—ß„®

«—π§◊π Ÿà‡À¬â“¢Õß∫â“π¡“√’π“ª√–®”ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18-19 ∏—π«“§¡ 2010

ç√à«¡¡◊Õé ª√–™ÿ¡§«“¡√à«¡¡◊ÕΩÉ“¬ —ß§¡„π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ºŸâÕ”π«¬°“√·ºπ° ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ —ß§¡ ‚¥¬‰¥â‡™‘≠Àπà«¬ß“π

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√Õ∫§√—« ·ºπ°‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘° ·≈– ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‡æ◊ËÕ√—∫øíß·≈–À“·π«∑“ß√à«¡¡◊Õ°—π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√

 àß‡ √‘¡™’«‘µ   ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ¡°√“§¡ 2011 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 5  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20-26 กุมภาพันธ 2011 หนา 3

เตมิไฟจิตใจธรรมทตู
ใหพระสงฆ นกับวช
คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ

วันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2011  พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต เปนประธานเปดโครงการ
อบรมพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง เพื่อการธรรมทูต จำนวน 16 ทาน
จาก 4 สงัฆมณฑล ณ บานครสิตนิา วดัพระแมมหาการุณย นนทบรุี

คุณพออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการคณะธรรมทตูไทยและผอูำนวยการโครงการ
ไดเคยจดัอบรมมาหลายครัง้แลว และคร้ังนี ้เปนพเิศษ
ที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ได
เขามามสีวนชวยสงพระสงฆสงัฆมณฑลและซิสเตอร
เขามารับการอบรมดวย

การอบรมก็มทีั้งใหความรเูก่ียวกับการธรรมทูต
ในอดีต และปจจุบนั ทีส่ำคญัคือแบงปนประสบการณ
การทำงาน ความสำเรจ็และความยากลำบาก เน่ืองจาก
ผู เขาอบรมสวนใหญมีประสบการณทำงานจริงๆ
20-30  ป  และเพ่ือรวมหาแนวทางการทำงานใหมๆ

ใหเหมาะสมกบัสังคมไทยของเรา
สิ่งท่ีหวังคือ หลังการอบรมครั้งน้ีแลว ก็จะพยายามสรุปออกมาเปนแนวทาง

การทำงานธรรมทูตของไทยตอไป
วันท่ี 12 มกราคม ผูเขารับการอบรมไดไปรวมฉลองบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

กฤษบำรงุ ณ สกัการสถาน ทีส่ามพราน และโอกาสนี ้พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดมอบเอกสารรับรองการกอต้ัง
คณะธรรมทูตไทยใหแกคุณพออาดรีอาโน อธิการดวย ในขั้นตอนเปน “สมาคม
สาธารณะของสมณะ” (Thai Missionary Clerical Public Association) และขัน้ตอไป
เม่ือมีจำนวนครบ 40 คนแลวจงึจะไดรบัรองเปน “คณะธรรมทูตไทย” ตอไป

สำหรับผูเขารับการอบรมคร้ังนี้ จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 6 ทาน จาก
อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง และราชบรุ ีอยางละ 1 ทาน สงัฆมณฑลเชียงใหม
4 ทาน เปนพระสงฆ 2 ทาน และซสิเตอร 2 ทาน มาเซอรคณะเซนตปอล  เดอ ชารตร
2 ทาน

    ซิสเตอรมาณวิกา แงจิ ถวายตัวครบ 7 ป จาก
คณะธรรมทูตแหงพระแมพระมารีนิรมล ประจำศูนย
สังฆมณฑลเชียงใหม ไดเลาวา “สิ่งท่ีคาดหวังอยาก
จะเรียนรูประสบการณดานการแพรธรรม คิดวาถา
ทำงานธรรมทูตก็คลายกับงานของคณะท่ีทำ และ
ออกไปกับคุณพอก็ทำกิจกรรมตางๆ  อยูแลว
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน  ไดชวน และบอกวา
อยากมาอบรมเร่ืองธรรมทูตไหมเพ่ือจะไดมอีะไรใหม
ดวย”

เซอรนาทาลี  พนัสพนาไพร  คณะเซนตปอล
เดอ ชารตร ถวายตวัครบ 18  ป ปจจุบนัอยทูีอ่ารามของ
คณะท่ีเซนตโยเซฟคอนเวนต แมรไอรนี ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจาคณะไดมอบหมายใหเขารวมอบรมดวย
กลาววา “รูสึกดีใจ คิดวาจะไดรับความรูใหมๆ มี
ความคิดกวางข้ึน ดานพระคัมภีร ดานคำสอน ทีจ่ะนำ
ไปใชในงานตอไป เมือ่มาอบรมกร็สูกึชอบ และไดรบั
มากข้ึน เนื่องจากเซอรเองเปนชนเผาเหมือนกัน มี
ความรู เขาใจวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเราเอง และ

เม่ือถวายตัวแลว ก็ไดไปทำงานเก่ียวกับชนเผาท่ีปูแป จังหวัดตาก  ที่เชียงดาว
จงัหวัดเชียงใหมดวย”

คณุพอชำนาญ บวัขนัธ อคัรสงัฆมณฑลทาแร-
หนองแสง ประธานส่ือมวลชนดวย บวชมาได 23 ป
กลาวถึงการมีสวนรวมครั้งนี้วา  “คิดวาจะไดรับ
ประโยชน ความรู และประสบการณใหม ไปใชใน
อัครสังฆมณฑล และจะแบงปนตอไป เพราะเรามี 4
จังหวัด พระคุณเจาก็พยายามเนนใหเราคิดถึงพื้นท่ี
ซึ่งยังไมคอยกาวหนาดานการธรรมทูตเทาไรนัก เชน
มกุดาหาร และกาฬสนิธ ุเปนตน”
    “และในฐานะท่ีรบัผิดชอบงานดานส่ือมวลชนของ

อัครสังฆมณฑลอยูแลว ก็อาศัยสื่อ วิทยุ เว็บไซต สารสังฆมณฑล ฯลฯ เผยแพร
ความร ูและจิตตารมณตางๆ ใหกวางไกลย่ิงขึน้”

คุณพอสกล ปนฉาย จากสังฆมณฑลราชบุรี
เจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร พุถอง จังหวัด
กาญจนบุร ี “เม่ือพระคณุเจากำหนดใหมารบัการอบรม
ก็ยินดีมา และคิดวานาจะมีอะไรใหมๆ สำหรับงาน
ทีท่ำอย ูเพราะเวลานี ้งานท่ีทำอย ูกม็คีนท่ีอพยพมาจาก
ที่อื่นๆ และอยากจะเรียนรูเร่ืองศาสนาคริสต เปน
ครอบครัวก็มี เพราะเราทำงานกับเขาอยูแลว ดาน
อาชีพ ความเปนอยู สุขภาพอนามัย รวมมือกับทาง
ภาครัฐ และราชการดวย ซึง่กร็วมมอืกนัไดด”ี
    คุณพอสถิต  สะอิ  จากสังฆมณฑลเชียงใหม
วัดนักบุญยอแซฟ หนองแหง  “ที่จริงก็เปนหวงงาน
ที่วัด เพราะเพิ่งยายมาอยูไดเพียง 2 เดือน และวัดนี้ก็
เพิ่งแยกจากวัดแมโถมาได 4 เดือน เมื่อพระคุณเจา
วรีะ อาภรณรตัน ใหคณุพอธรรมนญู จนิดาดุจสายชล
เลขาฯ โทรไปแจงใหทราบกอนสัก 5 วัน ก็ตัดสินใจ
มา และกพ็ยายามปรบังานท่ีวดั เพราะกอนหนานีก้ม็า
เขาเงียบกอนแลว 1 อาทิตย และไดขอใหคูแตงงาน
เขายายไป รอผมกลับไปที่วัดกอน”

คุณพอไพฑูรย หอมจินดา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ บวชมานาน 32 ป ใหความคิดการเขารวม
อบรมคร้ังน้ีวา “การเขารับการอบรมครั้งน้ี คอนขาง
กะทันหัน และตารางเวลานานเปนป ก็ชักไมแนใจ
แตเมือ่มาแลว กค็ดิวา งานของพระศาสนจกัร เรากต็อง
มาชวยกัน ไมใชมารับอยางเดียว เม่ือมาก็เห็นพระสงฆ
ซิสเตอรแตละทานท่ีมา นบนอบเช่ือฟง เมื่อคนท่ีดี
มาอยรูวมกัน กท็ำใหการอยรูวมกันกด็”ี

“เม่ือไดฟงคุณพออาดรีอาโน และวิทยากร
แตละทานท่ีมาพูด ก็ไดเห็นวา ทานมีจิตใจดีงาม จิตใจธรรมทูตของทานเต็มเปยม
สำหรับเราก็คงตองมาคิดวา จิตใจเราไมคอยจะมีดานธรรมทูตเทาไรนัก รวมทั้ง
ฆราวาสท่ีเขามาแบงปนประสบการณใหฟง ก็รูสึกประทับใจและไดเห็นถึงความ
รอนรนและทำใหเรารูสึกรอนรนขึ้นดวย”
    “เม่ือตอบรับวาจะมาแลว ก็ตองพยายามเคลียรงานท่ีวัดใหลงตัว บางอยางก็คง
ตองกลับไป เพราะเร่ืองแตงงาน ไดกำหนดกันไวลวงหนามาแลว 3 เดือน และบังเอิญ
วานองสาวมาเสียชีวติในระหวางน้ีพอด ีเลยตองยงุหนอย”

โครงการน้ี ใชเวลาเดือนละ 1 สัปดาห วันจันทรถึงวันศุกรในสัปดาหที่สอง
ของเดือน สลับการออกไปสัมผัสชีวิตจริงๆ กับชาวบาน เชนเดือนกุมภาพันธนี้
ไปทีอ่ำเภอแมจนั จงัหวดัเชยีงราย เปนตน
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เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชครสิตชนรวมใจอธษิฐาน (ตอจากหนา 20)
เพ่ือฟงคำสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวติรวมกนั
ฉันพี่นอง รวมพิธี หักขนมปง และอธิษฐานภาวนา”
(กจ 2:42) โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ
และคริสตสัมพันธ  ศจ .ดร .รุง  เ ริงสันต์ิอาจิณ
รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย คุณพอ
สุรชัย กิจสวัสดิ์ เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา   พรอม
ดวยผูนำคริสตชน  นักบวช  และพ่ีนองคริสตชน
รวมอธิษฐานจำนวน 600 คน ที่วัดแมพระฟาติมา
ดนิแดง  เมือ่วนัอาทติยที ่23 มกราคม ค.ศ. 2011

กอนพธิ ีศจ.ดร.รงุ เรงิสนัติอ์าจณิ นำถวายพระพร
ชยัมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

พระคุณเจาชูศกัด์ิ สริสิทุธ์ิ กลาวตอนรับผมูารวมพธิี
ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกเขาสูพระวิหารของ
พระเจาดวยความชื่นชมยินดีและดวยความเปนพี่นอง
ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา

การสวดภาวนาเพ่ือเอกภาพความเปนหน่ึงเดียว
ของคริสตชนทุกนิกายระดับโลกปฏิบัติตอเน่ืองกันมา
102 ปแลว ในประเทศไทยของเราทำมาอยางตอเนื่อง
หลายสิบป โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ปนี้คาทอลิก
เปนเจาภาพดานสถานท่ี   พี่นองคริสเตียนเปนเจาภาพ
ดานพิธีกรรมและเทศน

“พวกเรามาจากหลายนิกายแตเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
“ขอใหพระเจาย่ิงใหญ” ถาเราคิดวาตัวเราใหญแลว เรา
ก็จะไมมีพื้นท่ีใหกับพระเจา แตถาเราคิดวาพระเจา
ยิ่งใหญ ใหตัวเราเล็กลงทุกวันๆ จนไมเหลือตัวเราเลย
นั่นแหละพระเจายิ่งใหญจริง  การที่ เราแตละคน
ไมเหมือนกัน การท่ีเรามีอัตลักษณที่แตกตางกัน ถือวา
เปนพระพรทีพ่ระจติเจาประทานใหแกแตละคน  แตวา
พระพร มีไวเพ่ือเสริมสราง สนับสนุนและพยุพยุง
ซึ่งกันและกัน ไมใชเพื่อขัดแยง แตกแยก ทะเลาะกัน
นี่เปนจิตตารมณของการสวดภาวนาเพื่อเอกภาพ”

“เราไมไดอางวาใครเปนใคร แตขอใหพระเจาย่ิงใหญ
ในชีวิตของเรา และในพิธีนมัสการพระเจารวมกันน้ี
ขอใหพระเจาย่ิงใหญและอวยพรพวกเราทุกคนจะได
เปนศิษยทีซ่ือ่สัตย พระองคสอนไวโดยการสวดภาวนา
นำพวกเราขอศิษยทั้งหลายเปนหนึ่งเดียวกัน วันนี้เรา
จะเลียนแบบส่ิงท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงกระทำเพ่ือเรา
จะไดเปนน้ำหนึง่ใจเดยีวกัน ในความแตกตางเปนพระพร
และความสวยงามท่ีพระเจาสรางโลก ขอใหทุกคน
มีจิตสำนึกวาพระเยซูคริสตเจาเปนองคศาสดา และ
เราทุกคนเปนครอบครัวเดียวกัน”

คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก เลขาธกิารคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ กลาวนำ

ขอบคุณพระเจาที่ทรงนำการภาวนาเพ่ือเอกภาพ
บทภาวนา 8 วัน ความเปนเอกภาพน้ันไมใชเฉพาะแค
คำพูดเทาน้ัน เรามีพระเจาเปนศูนยกลาง เราตอง
นอบนอมตอพระองคดวยความรักของพระองค สิ่งท่ี
สำคัญที่สุดในความเปนเอกภาพคือตองเปลี่ยนที่วิธีคิด
และจิตใจของเรา เราคือประตูขององคพระจิตเจา
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ หัวขอที่เนนคือ กิจการ 2:42
“คนเหลานั้นประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพื่อฟงคำสอน
ของบรรดาอัครสาวก ดำเนนิชวีติรวมกนัฉนัพีน่อง รวมพธิี
หักขนมปง และอธิษฐานภาวนา” พระวาจาตอนน้ีได
นำการไตรตรอง 4 ปจจัย 1. พระวาจาน้ันถูกถายทอด
โดยบรรดาอัครสาวก ซึ่งสอนเรื่องความรัก ความเปน
หน่ึงเดียวกัน 2. ความเปนพ่ีนองกันสำคัญย่ิง ทุกครั้ง
ที่บรรดาคริสตชนมารวมตัวกัน 3. พิธีหักขนมปง พิธี
ศีลมหาสนิทเปนการรำลึกถึงพันธสัญญาใหมของ
องคพระเยซูเจาซ่ึงพระองคสรางขึ้นมา เพ่ือระลึกถึง
พระทรมาน การส้ินพระชนมและการกลับคืนชีพ เรา
เปนหนึ่งเดียวกันในองคพระคริสตเจา 4. การถวาย
คำภาวนาอยางสม่ำเสมอ การสรางเอกภาพเปนหนาท่ี
ของพวกเราทุกคน ที่มีความเช่ือในองคพระเยซู-

คริสตเจา”
ศจ.ดร.รุง ไดเทศนวา  ใน

ชี วิ ตของ เ ร าอาจจะ มีโอกาส
พบเหตุการณหลายอยาง ซึง่ทำให
ชีวิตของเรามีการเปล่ียนแปลง
และเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหเรา
สามารถดำเนินอยางมีคุณคา จาก
พระคัมภีรชวนใหเราคิดถึงจุด
นัดพบท่ีเปลี่ยนแปลง อคติของ
เชื้อชาติ พระเยซูเดินทางมากับ

สาวกของพระองค มาถึงท่ีบอน้ำของยาโคบ เปนเวลา
เดียวกันมีผูหญิงชาวสะมาเรียเดินทางมาท่ีบอน้ำเพื่อ
ตองการตักน้ำ นี่เปนที่ที่เขาพบกันโดยบังเอิญแตมี
สิง่ท่ีเกิดข้ึนในชีวติของผหูญิงคนน้ี  เขาเปนชาวสะมาเรีย
พระเยซูเจาเปนยิว ดูเหมือนเปนคน 2 เชื้อชาติดวยกัน
ยอหนตองการท่ีจะวาดภาพใหเราเห็นวา อาจไมใช
เรื่องของผูหญิงคนหน่ึงกับผูชายคนหนึ่ง ไมใชเรื่อง
ของชาวยิวคนหนึ่งกับชาวสะมาเรียคนหนึ่งเทาน้ันเอง
แตยอหนตองการใหเห็นภาพกวางไปกวานั้นคือคน
ชาติหน่ึงกับคนอีกชาติหน่ึง ที่ เปนศัตรูตอกัน คน
สะมาเรียกับคนยิวไมคบหาสมาคมกัน เปนศัตรูตอกัน
สิ่งที่นาแปลกคนยิวกับคนสะมาเรียมีบรรพบุรุษ
คนเดียวกัน อยใูนประเทศเดียวกัน สบืเช้ือสายเดยีวกัน
เปนครอบครัวเดียวกัน แตเน่ืองจากในขณะท่ีคนยิว
จำนวนมากถูกจับไปเปนเชลย คนท่ีหลงเหลืออยู
เปนสะมาเรียไปแตงงานกับคนตางชาติ ตั้งแตนั้น
เปนตนมาคนสะมาเรยีทีอ่ยทูีน่ัน่ทีแ่ตงงานกบัคนตางชาติ
จึงเปนที่ดูถูกดูแคลนของคนยิว  ในท่ีสุดก็ เปน
ความจงเกลียดจงชังและเปนศัตรูตอกันและกัน

บางทีในชีวิตของเราก็มีเหตุการณคลายๆ แบบน้ี
เกิดขึ้น สิ่งที่เราเห็น บางทีมนุษยใชความแตกตางและ
เปนขออางไปสกูารแตกแยก ความแตกตางของเชือ้ชาติ
อาจจะนำมาซ่ึงการแตกแยก และการแตกแยกมักจะ
นำมาซ่ึงการเปนศัตรูกนั ใครท่ีไมเหมอืนเรา เราจะคิดวา
คนๆ นั้นจะตองอยูตรงกันขามกับเรา คนท่ีอยูฝายเดียว
กับเราจะตองเหมือนกับเรา ถาเขาไมเหมือนเรา ทำ
ไมเหมือนเรา พดูไมเหมือนเรา แมกระท่ังกินไมเหมือน
เรา ก็จะไมใชเปนพวกเรา สำหรับพระเยซูพระองค
ไมไดใหความรูสึกใดๆ ตอความแตกตางระหวาง
เชื้อชาติ พระเยซูขอน้ำดื่มจากชาวสะมาเรีย พระเยซู
ตองการใหเราเขาใจวาแมชนชาติตางกันก็สามารถ
อยูรวมกันอยางมีความสุขได สามารถจะชวยเหลือ
ซึง่กันและกันได สามารถทีจ่ะใหน้ำด่ืม  สำหรบัพระเยซู
แลวไมมชีองวางระหวางชนชาติ พระองคสอนวาจงรัก
ศัตรูของทาน

อนึ่ง เงินถุงทานหรือเงินที่ไดรับจากการบริจาค
ทางคณะกรรมการเอกภาพคริสตสัมพันธรวมมือกัน
ระหวางคาทอลิกและโปรเตสแตนทจะนำไปชวยเหลือ
การทำงานของคณะกรรมการสตรีคริสตชนไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20-26 กุมภาพันธ 2011 หนา 5

ตอนที ่4

พื้นฐานอันสำคัญของทุกเรือ่ง
การอานพระคัมภีรในพิธกีรรม-พธิมีสิซา  จะวางาย

ก็งาย จะวายากก็ยากนะครับ การอานหนังสือคลอง
ก็ไมไดแปลวา เราจะอานไดอยางดีตอหนาชุมนุมชน
ทั่วไปเสียอีกเพราะ

1) ตองอานตอหนาชุมนุมชน
พีน่องทีเ่ปนผหูลักผใูหญอาจจะพอมีประสบการณ

อยบูาง เพราะบางทีเราตองเรยีกประชุมลกูนอง หรอืเปน
ตัวแทนของลูกนองในการกลาวคำนับอวยพรผูหลัก
ผใูหญ แตประสบการณเหลาน้ี กย็งัไมเหมือนการยนือยู
บนพระแทนเพ่ืออานพระคัมภีรใหทุกคนรับฟงอยูดี
การอานในพิธีกรรม เม่ือข้ึนไปอานคร้ังแรกของใคร
บางคน จงึอาจจะต่ืนตระหนก สัน่ และประหมาจนตอง
คร้ังท่ี 3 ที ่4 หรอืมากกวาน้ันจึงจะอานดวยใจสงบลงได

2) ตองอานอยางสำรวมเพราะเปนพิธีกรรม
เพราะพิธีมิสซาเปนพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ วิธีเดิน ยืน

หรือน้ำ เ สียงจึงตองสำรวมไมทำลายบรรยากาศ
ความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นขณะท่ีผูอานพระคัมภีรเดิน
ออกจากทีน่ัง่ไปยงับรรณฐานเพ่ืออานพระคมัภรี จะตอง
มิใชเปนไปเพ่ืออวดแสดงหรือทำใหสัตบุรุษวักแวก
ตองเดินอยางสุภาพ และไมทำใหเรากลายเปนจุดเดน
กวาพระคมัภรี

น้ำเสียงตองสำรวม อาจสรุปไดดวยคำวา “เวลา
อานพระคัมภีรอยาแสดงละคร” ไมตองเนนเสียง การ
เนนเสียงสูง-ต่ำเปนไปตามอารมณของการแสดงละคร
เพราะในการอานพระคัมภีรในพิธีกรรม เสียงท่ีเปลง
ออกมาน้ันไมใชคำพดูของเรา แตเปนพระวาจาของพระ
เราเปนเพียงผูถายทอดดวยเสียงธรรมชาติที่พระ
ประทานมาใหเรา การอานและหยุด เพื่อใหคนฟง
หยุดคิด เพราะคิดวาตอนนี้เปนตอนสำคัญ เทากับ
เปนการเอาความคิดของเราไปยัดเยียดใหกับชุมนุม
สัตบุรุษ ซึ่งไมถูกตอง พระจิตเจาในจิตใจของผูฟง
เปนผูทรงทำงานในจิตใจของเขาเหลานั้นอยางลึกซึ้ง
ยิ่งกวาเรา

ในขอนี้ยังรวมไปถึง “บทภาวนาเพ่ือมวลชน”
คำภาวนาบทน้ีเปนคำภาวนาของสวนรวมของบรรดา
สัตบุรุษ โดยอาศัยผูอานเปนตัวแทนถายทอดเสียง
ออกมา ไมมีความจำเปนท่ีจะอานเพ่ิมเติมอะไรเขาไป
ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงบทภาวนาของมวลชน
ที่พระศาสนจักรแตงมาอยางดีรอบคอบกระชับและ
ไมรกรุงรังเรียบรอยแลว บทภาวนาตอนน้ีจึงไมใช
คำภาวนาสวนตัวของผูอาน  เ ม่ืออานจุดประสงค

คำภาวนาแลว  มีวรรค  แตไมตองหยุด  เหมือน
จะกระตุนใหสัตบุรุษใชความคิดอะไรทำนองนั้น
ใหอาน “ใหเราภาวนา” ติดตอไปเลย เพราะเราเพียง
ทำหนาที่ใหสัญญาณการตอบรับของสัตบุรุษในวัด
ใหพรอมเพรียงเทาน้ันเอง

3) ตองอานแลวบรรลุเปาประสงค  คือสื่อ
พระวาจาใหผูฟงเขาใจวาเนื้อหามีวาอยางไร

ในขอน้ีฟงดูงายแตไมงายเลย เพราะน้ำเสียง
อันเปนธรรมชาติไมตองเนน ชัดถอยชัดคำ และ
ความเปนตัวเราท้ังครบอยางเปนธรรมชาติที่สุด
เทา น้ัน  ที่จะทำขอนี้ไดสำเร็จ  เราไมสามารถ
อานจบแลว ทำใหผูฟงซาบซึ้งในเนื้อหาและเขาใจ
ไดทั้งหมด แตเราตองสามารถอานใหผูฟงไดยิน
ทุกคำพูดของพระวาจา เพ่ือพระจิตเจาจะดลใจ
สิ่งท่ีเขาไดยินไดฟงทุกคำไมตกหลน ไมวักแวกเพราะ
การเนนเสียงไมเปนธรรมชาติการหยุดท่ีไมจำเปน
ของเรา พระจิตเจาจะชวยเขาประมวลเน้ือหาทั้งหมด
กลายเปนอาหารหลอเลี้ยงวิญญาณ เปนพระวาจาเอง
ที่หลอเลี้ยงเขา ไมใชเราหลอเลี้ยงเขาดวยละครของเรา

ผูอานบางคนเตรียมอานผิดวัน พอออกไปอาน
พบบทอานบทท่ีไมไดเตรียมมา เสยีงหายไปเลย (ทัง้ๆ ที่
เคยอานดี และชดัเจน) เราจะเหน็วาการขาดการเตรียมตัว
ทำใหเราหมดความมั่นใจ การไมมั่นใจเสียงก็เลยไมมา
หรือมาผูฟงก็จับไดวาผูอานกำลังประหมา

ตามวัดตางๆ โดยท่ัวไป ผูอานทำไดดีแลว การ
เดินเหินเปนธรรมชาติและไมเปนท่ีสะดุด ใหความ
เคารพแกพระแทน และตศูลีมหาสนทิอยางดี ยงันึกชม
พี่นองมากๆ เวลามาวัดไมทัน แตตองเดินข้ึนมาท่ีนั่ง
ขางหนา จะเดินมาตอนชวงจังหวะเวลากำลังยืน
(เชิญยืน/เชิญน่ัง) หรือกำลังรองเพลงเพราะไมตองการ
เดินเขามาตอนท่ีคนอื่นสงบพนมมือฟงพระวาจา หรือ
ตอนท่ีคุณพอกำลังสวดภาวนา (ใหเราภาวนา และ

ทกุคนกำลงัสงบสำรวม) หรอืหากจำเปนตองเดินเขามา
ตอนน่ังฟงพระวาจาก็แสดงใหเห็นวาเกรงใจพ่ีนอง
คนอื่น โดยเดินกมตัวอยางชาๆ เหมือนเราเดินผาน
หนาผูใหญแลวกมหัวยอตัว พอเปนคนถายรูปมานาน
หลายสบิป เวลาเราถายรูปในพิธกีรรม เราจะเดินกมหลัง
แบบน้ัน ไมใชเดินยืดตัวและพอถายภาพเสร็จแลว
แทนท่ีจะเดินกลบัจะไดไมเกะกะรกรุงรังพระแทน หรือ
งานพิธี บางคนกลับยืนค้ำหัวผูหลักผูใหญแตแยที่สุด
ก็คือผูใหญในพิธีตรงน้ัน คือ องคพระผูเปนเจา ตอง
หมองไปก็เพราะการรูเทาไมถึงการณของเรา คนเขา
กำลงัรวมถวายมิสซากันอยกูพ็ลอยรำคาญ เพราะทาเดิน
ของเราเหมือนใหญกวาพระเจา จะเปนที่รังเกียจของ
ผูคน

เหน็ไหมครบั...ไมใชมกีลองสะพายคลองคอแลวจะ

ถายรูปเปนนะครับ…
ไมใชวาอานไดแลวจะอานเปนนะครับ
ชีวิตคนเรากอนจะเปนอะไร เราเปนกันที่พื้นฐาน

กอน พระคัมภีรเขียนไววา “ความยำเกรงองคพระ-
ผูเปนเจาเปนบอเกิดแหงปรีชาญาณ” (บสร 1:14) และ
บรรดานักบญุเสริมวา “ความสุภาพถอมตนเปนรากฐาน
ของฤทธิ์กุศลท้ังปวง” พื้นฐานชีวิตท่ีสำคัญท่ีสุดเลย
กค็อื “ความเคารพยำเกรงพระเจา” และ “ความสุภาพ
ถอมตน” นี้เอง
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“โดยเหตุที่เปนผอูาวโุสคนหน่ึง ขาพเจาขอรองบรรดาผอูาวโุส”
(1เปโตร 5:1)

ในมหาวิหารนักบุญเปโตรท่ีกรุงโรมมีรูปของทานนักบุญท่ีมีชื่อเสียงมาก
เปนรูปของทานท่ีนั่งอยูมือขวายกใหพร สวนมือซายถือกุญแจแหงความ
รบัผิดชอบของทาน เทาขวาท่ียืน่ออกของทานถูกสัมผัสจากมือผทูีม่าแสวงบุญ
จนสึกไปหมด ในวันฉลอง รปูของทานนักบญุเปโตรจะถูกประดบัดวยเส้ือคลุม
และมงกุฎสามชั้น ซึ่งเปนสัญลักษณแหงการเปนพระสันตะปาปาองคแรก
ของพระศาสนจักร บางคนเห็นวาเปนเรื่องที่นาเคารพ บางก็วาเลยเถิดเกินไป
หนอย ไมวาเราจะมีความรูสึกอยางไร รูปปนรูปน้ี เตือนเราถึงการตอเน่ือง
ระหวางนักบุญเปโตรและพระสันตะปาปาองคปจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงอำนาจ
แหงการส่ังสอนของพระสนัตะปาปาซ่ึงมีบลัลงักเปนเอกลกัษณ

ความถอมตัวของเปโตรเนนถึงความจริงในเร่ืองนี้ ที่เมืองเซซารียาแหง
ฟลิป พระเยซูเจาทรงมอบอำนาจใหทานเปนผูนำ นักบุญเปโตรเขียนจดหมาย
ถึงผูนำ และผูอภิบาลท่ีรวมงานกับทาน พวกเขาจะตองรวมมือกับทานในการ
รบัใชผอูืน่ดวยความยินดี โดยสำนึกอยเูสมอวา พวกเขาทำงานแทนพระคริสตเจา
ผูทรงเปนผูอภิบาล เปนผูนำของพระศาสนจักรของพระองค เม่ือพระองค
เสด็จกลับมา พวกทานจะตองเปนผูรับผิดชอบรวมกับบรรดาพระสันตะปาปา
และพระสงัฆราช

อำนาจของพระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราชผูรวมรับผิดชอบ
กับพระองค ตองมีความนับถือซ่ึงกันและกัน และยังตองมีการเสวนารวมกัน
พระสันตะปาปาทรงตอนรบับรรดาพระสังฆราชในฐานะผรูวมงานกบัพระองค
และในขณะเดียวกนั พระองคกต็องรบัผิดชอบในฐานะผสูบืตำแหนงของนักบุญ
เปโตร ความกดดันที่อาจเกิดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในพระ-
ศาสนจักรเดียวกัน วันน้ีเราอธิษฐานภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาและพระ-
สังฆราชทุกองค โดยเฉพาะพระสังฆราชของเรา เราอธิษฐานภาวนาใหทาน
ในฐานะผูที่ไรบัลลังก เพ่ือแสดงถึงอำนาจของพระองค กอนหินบนเนินเขา
ที่กาลิลีเปนสิ่งเดียวที่พระเยซูเจาทรงมี

ขาแตพระบิดาเจา พวกลูกอธิษฐานภาวนา
เพ่ือสมเด็จพระสันตะปาปา ผูรับใชของบรรดาผูรับใช
ของพระเจา พวกลูกอธิษฐานภาวนาเพื่อบรรดา
ผูอภิบาลแหงฝูงแกะของพระองค ขอใหทานเหลานั้น
เหมาะสมกับความไววางใจท่ีพระองคทรงมอบให
พวกทาน ขอใหองคพระคริสตเจาผูนำของบรรดา
ผูอภิบาลท้ังหลายทรงนำทางและทรงสนับสนุน
พวกทานตลอดไปเทอญ  อาแมน

ป 2011

อำนาจ
ที่ถอมตน

คงตองคดิใหหนกั
ความผิดปกติกำลงักลายเปนความปกติในสังคมไปทุกที
จนคนทุกวนันีเ้ริม่ชนิชาไมใสใจแทบถือเปนเรือ่งธรรมดา
กอนนี้มีอะไรผิดปกติในสังคมคนแตกต่ืนวิตกกังวล

สนใจติดตาม
ความท่ีเคยเปนสงัคมสงบมีหลกัธรรมใหพึง่มกีฎหมาย

ใหถอื
ตางฝายตางเคารพกติกาถือวินัยยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี
ใครทำผิดกฎหมายรบักันไมไดใครไมอยใูนรองในรอยพากนัตำหนิ
ถึงอยางไรจิตใจยังเปนใหญน้ำใจยังเปนคุณคาความเปนพี่เปนนองยังแรง
แตเด๋ียวนีท้ีว่ตัถุสิง่ของเงนิทองเปนใหญมอืใครยาวสาวไดสาวเอา
ทุกอยางทุกเร่ืองกำหนดประเมินวัดตวงดวยผลประโยชนเปนหลัก
ความมนี้ำจติน้ำใจอารเีอ้ืออาทรคอยๆ หายไปแทบไมสงัเกต
แมการคิดการมองก็ยังยึดม่ันถือม่ันวาของฉันดีกวาใครหมด
ทกุคนมีสทิธ์ิคดิมีสทิธ์ิแสดงความเห็นแตทีส่ดุแลวของฉันเลิศสุด
ในสงัคมทุกวนันีจ้งึม ี“นักคิด” เยอะแยะแต “นกัไตรตรอง” นอย
ยงัไงขอไดแสดงความคิดไวกอนจะผดิจะถูกคอยมาลบลางกัน
จงึไมแปลกท่ีความผิดปกติในสังคมมีแตจะเพ่ิมขึน้ทกุวนั
จนความปกติกลายเปนความเปนความผิดปกติไปโดยปริยาย
เพราะตางคนตางคิดตางยึดมั่นไมคำนึงกฎกติกาจรรยาบรรณ...

แคดูผลสำรวจของเอแบคโพลลลาสุดก็เห็นไดเปนรูปธรรม
คนรอยละ 64.0 ยอมรบัรัฐบาลทุจริตคอรัปช่ันได
หากทำใหประเทศชาติรงุเรืองประชาชนอยดูกีนิดีตนเองไดประโยชน
หรอืจะพูดอีกนัยหนึง่การคดโกงฉอราษฎรบงัหลวงไมผดิ
ถาทุกคนไดผลประโยชนรวมกันประเทศพัฒนากาวหนา
หรอืจะพูดใหเนยีนกวาน้ัน... “ทำผดิไดหากไดผลประโยชน”
ความผิดความถูกไมสำคัญประโยชนทีม่งุถงึมคีากวาหมด
ความผิดปกติจึงกลายเปนความปกติไปในท่ีสดุ
แลวอีกไมนานความปกติจะกลายเปนความผิดปกติไปโดยปริยาย
คนดีคนมีสตัยถอืศีลสุจริตเท่ียงธรรมคงตองถูกมองวาผิดปกติ
เพราะทัศนคติอันตรายน้ีกระจายไปสูประชาชนในทุกสาขาอาชีพแลว
นกัเรยีนนกัศึกษาเกินกวาครึง่หรือรอยละ 54.5 เห็นดวย
พนกังานรฐัวสิาหกจิยอมรับไดรอยละ 63.1
พนกังานบรษิทัเอกชนรอยละ 62.0 พอคานกัธรุกจิรอยละ 65.3
เกษตรกรรบัจางแรงงานทัว่ไปไมขดัของรอยละ 66.8
แมกระท่ังแมบานเกษียณอายุยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปช่ันไดรอยละ 58.4

จะวาไปแลวเห็นตัวเลขแบบน้ีเปนใครก็คงตองกลัว
ประชาชนทัง้ประเทศคงตองผวา
ในเม่ือผูคนกวาครึ่งยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นได
นักการเมืองก็ถือเปนโอกาสไมตองยั้งมือกินบานกินเมืองกันปรีดิ์เปรม
มาตรฐานศีลธรรมจรรยาบรรณคงตองหวาด
ในเม่ือคนกวาคร่ึงยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นได
คนทีย่อม “รบัได” กค็งพรอมจะ “ทำได” หากมโีอกาส
เจาของกิจการเจาของธุรกิจคงตองนอนตาไมหลับ
ในเม่ือคนกวาคร่ึงยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นได
การโกงการทุจริตในองคกรก็คงเปนเรื่องธรรมดาอยาไดกะพริบตา
พอแมผูปกครองครูบาอาจารยคงตองหืดข้ึนคอ
ในเม่ือคนกวาคร่ึงยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นได
การส่ังสอนการอบรมบมนิสยัก็คงเปนแคน้ำรดหัวเปดแผนเสียงตกรอง
พระสงฆองคพระเจาคงตองออกแรงทำงานหนกัมือข้ึน
ในเม่ือคนกวาคร่ึงยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่นได
การเทศนการสอนธรรมะคงตองพบแรงตานหนักขอข้ึนทุกที...

ใครท่ีใจซ่ือตรงยึดม่ันความดีความถูกตองอานโพลลนี้แลว
คงไดแตแอบภาวนาขออยาใหตัวเลขน้ีเปนจริงเลยเจาประคุณ
เพราะท่ีเปนอยูทุกวันน้ีก็ถือวา “ผิดปกติ”...มากเกินพอแลว
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อานคนออก บอกคนได ใชคนเปน เปนคณุสมบตัขิองผบูรหิารทีช่าญฉลาด

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังท่ี 39
25 มนีาคม - 6 เมษายน 2011

เวลา 10.00-21.00 น.
ศนูยการประชุมแหงชาติสริกิติิ์

พบกบับูธหนงัสือดี และส่ือคาทอลกิ
ไดที ่ N 51

“เพราะหนังสือที่ดีคือเพ่ือนแท
ยิ่งอานมากยิ่งไดความรูมาก
มอบหนงัสือท่ีด ีมคีาและ

มีความหมายแกคนที่คุณรัก
เพื่อมอบเปนของขวัญ

ใหแกกนัและกนั”

ราฟาแอล

มารโก 10:13-16
มผีนูำเด็กเล็กๆ มาเฝาพระเยซูเจา

เพื่อทรงสัมผัสอวยพร แตบรรดาศิษย
กลับดุวาคนเหลาน้ัน  เมือ่ทรงเห็นเชนน้ี
พระองคก ร้ิวตรัสแกบรรดาศิษยว า
“ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด  อยา
หามเลย  เพราะพระอาณาจักรของพระเจา
เปนของคนท่ีเหมือนเด็กเหลาน้ี  เราบอก
ความจริงกับทานวา  ผูใดไมรับพระ-

อาณาจกัรของพระเจาอยางเด็กเลก็ๆ เขาจะไมเขาสูพระอาณาจักรนัน้เลย”  แลว
พระองคทรงอมุเด็กเหลานัน้ไว  ทรงปกพระหตัถและประทานพระพร

ขอคดิแหงชวีติ
คุณพอคนหน่ึงกำลังทำความสะอาดเช็ดรถยนตคันโปรดของตน  ขณะท่ี

กำลังลางรถอยนูัน้  อีกดานหน่ึงของรถ  ลูกชายเล็กๆ อายุอยใูนราวช้ันประถม
หน่ึง  กำลังใชตะปูขีดเขียนอะไรบางอยางบนรถ  เสียงตะปูที่ขีดบนสีรถทำให
คุณพอรีบวิ่งมาดูอีกดานหน่ึง  และดวยความโมโหก็ใชสิ่งท่ีถือในมือตีไปท่ีมือ
ของลูกอยางแรง     ......ลูกชายรองโฮเสียงดังดวยความเจ็บปวด  เพราะส่ิงท่ี
คุณพอใชตีลูกนั้นเปนประแจท่ีตนเองกำลังขันน็อตลอรถอยู

พอจึงรีบนำลูกชายไปโรงพยาบาลเพ่ือใหแพทยเอ็กซเรยดูวากระดูกมือลูก
หกัหรือเปลา      ......เสร็จแลวพากลบับาน  โชคดทีีก่ระดูกไมหกั  เพียงแตเคล็ด
ขดัยอก เน้ือช้ำเปนจ้ำสีดำ

เมือ่ถงึบาน  คณุพอรีบไปทีข่างรถเพือ่ดวูา  สรีถทีถ่กูลกูชายขดีนัน้เสียหาย
มากนอยแคไหน  แตสิ่งท่ีปรากฏแกตาของคุณพอ  ทำใหคุณพอถึงกับตะลึง
น้ำตาคลอเบา  พดูอะไรไมออก  ทำอะไรไมถกู......  เขารตูวัเองวา  ไดทำผิดไป
แลว  เห็นสิง่ของสำคญักวาลกู...

.......สิ่งที่คุณพอเห็นที่คิดวาเปนรอยขูดขีดบนรถ  กลับเปนขอความวา
“ผมรักคุณพอครับ”!!!!



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20-26 กุมภาพันธ 2011หนา 8
BEC  :  วถิชีมุชนวัด (ตอจากหนา 20)

ของตำบลปาแป อ.แมแตง จ.เชียงใหม มีหมูบานเล็กๆ
หมูบานหน่ึง นามวา “บานแมกุ” ซึ่งประกอบดวย
บาน 6 หลังคาเรือน มสีมาชิกทัง้หมด 20 คน ทัง้หมบูาน
เปนคริสตชนและเปนญาติพี่นองกัน ที่นี่ไมมีวัด จะใช
บานใดบานหน่ึงเปนสถานท่ีสวดภาวนารวมกัน อยู
ภายใตการปกครองของเขตวัดพระวสิทุธวิงศ หวยบง

จากคำบอกเลาของลุงอิโวปา หัวหนาคริสตชน
ประจำหมูบานวา เมื่อราวกลางปที่แลว (ค.ศ. 2010)
สมาชิกครอบครัวหนึ่งไดรับการประจญทางความเช่ือ
สาเหตุจากลูกชายของเขาลมปวยลงดวยโรคทางระบบ
ประสาท (ทางสมอง) มอีาการกลัวผคูน วิง่หนอีอกจาก
บานตอนกลางคืน รองเอะอะโวยวาย เหตุการณที่เกิด
กับลูกชายทำใหผู เปนพอและแมเช่ือวาลูกชายของ
ตนถูกผีสิงตามความเชื่อท่ีเคยเชื่อมากอนท่ีจะเขามา
เปนคริสตชน จึงไปหาหมอไสยศาสตรมารักษา และ
ในท่ีสุดครอบครัวน้ีก็ตัดสินใจออกจากการเปน
คริสตชน และยายออกจากหมูบานนั้น  พรอมทั้ง
ครอบครัวของลูกของเขาดวยอีกหนึ่งครอบครัว ซึ่งมี
สมาชกิรวมกนั 7 คน จงึยงัคงเหลอืครสิตชนในหมบูาน
4 ครอบครวั ทีม่สีมาชกิเพียง 13 คนเทานัน้

เหตุการณดงักลาวทำใหครอบครวัครสิตชนท่ีเหลือ
ซึง่มีจำนวนนอยนดิน้ันมีความหว่ันไหว และส่ันคลอน
ในความเช่ืออยางมาก อีกท้ังยังไดบั่นทอนกำลังใจ
ในการเปนคริสตชนอยางย่ิง หัวหนาคริสตชนประจำ
หมูบานเปนหวงกังวลวา  หากครอบครัวที่ เหลือ
มีความเชื่อที่ไมมั่นคงพอ เขาก็จะทยอยออกจากการ
เปนคริสตชน และยายออกจากหมบูานเชนเดยีวกัน ซึง่
หากเหตุการณกาวไปถึงจุดน้ันจริงๆ ก็หมายถึงการ
ลมสลายไปของคริสตชนในหมูบานแมกุทั้งหมูบาน
อันจะเปนเหตุการณที่เศราสลดใจสุดท่ีจะพรรณนา

แตแลวพระเจาไมทรงดับตะเกียงที่ริบหรี่ ไมทรง
หกัตนออท่ีช้ำแลว แตพระองคทรงทำอัศจรรยใหคริสตชน
ที่บานแมกุไดรับการเย่ียมเยียนจากผูไดรับแรงดลใจ
จากพระองคโดยมิไดนัดหมาย ซึ่งผูไดรับแรงดลใจให
ไปเย่ียมเยียนประกอบดวย คุณพอติดคำ ใจเลิศฤทธิ์
ปลัดเขตวัดพระวิสุทธิวงศ (วัดหวยบง) และคณะรวม
5 คน และเพื่อนกลุมคริสตชนหมูบานใกลเคียง ไดแก
บานแมจุม 22 คน ระยะทาง 30 กิโลเมตร เดินทางมา
ดวยรถกระบะ จากบานปางมะโอ 15 คน ระยะทาง 3-4
กิโลเมตร เดินทางมาดวยเทา จากบานนาเลย 9 คน
ระยะทาง 2-3 กิโลเมตร เดินทางมาดวยเทา จากบาน
แมไคร 4 คน เดินทางมาดวยรถจักรยานยนต จากบาน
นากู 3 คน ระยะทาง 20 กิโลเมตร เดินทางมาดวย
รถจกัรยานยนต และจากบานแมหลวง 2 คน ระยะทาง
4-5 กิโลเมตร เดินทางมาดวยเทา จึงมีผูมาเย่ียมเยียน
ทัง้หมด 60 คน และเม่ือนับรวมกบัคริสตชนในหมบูาน
แมกอุกี 13 คนแลว  มผีรูวมชุมนุมกันในวันน้ันท้ังส้ิน
73 คน ซึ่งเลข 3 กับเลข 7 ในวัฒนธรรมของปกา-
เกอะญอถอืเปนเลขสิรมิงคล โดยท้ังหมดลวนมีเปาหมาย
เดียวกัน คอืการมาใหกำลงัใจและหนนุเสริมใหคริสตชน
บานแมกุกลับมามีความเช่ือท่ีมั่นคง และดำรงชีวิต
ความเปนคริสตชนอยางแนวแนตอไป

การเย่ียมเยียนคร้ังนี้เกิดขึ้นระหวางวันที่ 22-23

คณุพอตดิคำ ใจเลศิฤทธิ ์กำลงัอานพระวาจาใหครสิตชน
ฟง

ฟงพระวาจาดวยความต้ังใจและศรัทธาแรงกลา

ตัวแทนจากหมูบานตางๆ รวมแลกเปล่ียนแบงปน
ความหมายพระวาจาตามประสบการณของตน

รวมรองเพลงสดดุพีระเจาระหวางการสวดภาวนา

คณุพอติดคำ ใจเลิศฤทธ์ิ ถวายมิสซาเพ่ือความมัน่คงในความเช่ือและความสงบรมเยน็ของหมบูานในเชาวันอาทิตย
ที ่23 มกราคม 2011

คริสตชนท้ังในหมบูานและตางหมบูาน
รวมการถวายมิสซาในบาน
จนลนออกมาขางนอก

เน่ืองจากหมบูานยังไมมวีดั(อานตอหนา 13)
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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

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

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

www.uni-smart.co.th

โทรศัพท 08-1637-5261, 0-2718-2900
สวนลดพิเศษสำหรับคาทอลิก

เคร่ืองนับธนบตัร จบัปลอม
เคร่ืองนับเหรียญ พรอมแยก
ทนทานคมุคา ประหยัดเวลา
ราคายุติธรรม ความแมนยำสูง

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

ประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกเขาเถิดพระเจาขา
ขอใหความสวางตลอดนรินัดรทอแสงมาสเูขา

เปโตร พรเทพ ศรีสดใส
เกดิใหมในพระเจา ๓๑ ตลุาคม  ๒๕๕๓

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

อากาทา ลิบ๊ แซฝ ู/
บารโธโลมิว โตหลกุ แซฝ ู/ โทมสั อึง้หลกุ แซฝ ู/

ยอแซฟ เทยีนชยั ตริเมธา / พนัเอกฟรงัซสิโก
อดุม ภาณรุศัม ี/ มารอีา นภิา แสงเทียน /

เซซีลอีา วริชั นนัทวิสตูร / สมทรง โคมินทร

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“จงละความกระวนกระวายท้ังมวลของทานไวกบั
พระองค เพราะพระองคทรงหวงใยทาน”

(1เปโตร 5:7)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

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

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

เงื่อนไข :
1. อัตราพิเศษดังกลาว ไมรวมคาแพทยและคาบริการ
2. เมื่อซื้อแพ็คเก็จแลว โรงพยาบาลฯจะไมรับคืนเงิน

3. โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 โปรแกรมวคัซนีพืน้ฐาน
  Gold Package 1 (วคัซีนสำหรบัเด็กอายุ 1 เดือน - 1 ป)

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

ราคา  2,650  บาท

เสริมภมู ิลกูนอย
กบัคลินกิสุขภาพเดก็โรงพยาบาลเซนตหลยุส

⌫⌦    








คุยกันเจ็ด
วนัหน
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เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก

 ⌫
โรงเรียนเซนตโย-
เซฟแมแจม  รับ
รางวลัรองชนะเลศิ
อนัดับ 1 การขบัรอง

ประสานเสียง
เ ม่ือวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 2011 โรงเรียน

เซนตโยเซฟ แมแจม  จ.เชียงใหม โดยการนำของเซอร
มารี อักแนส บัวทรัพย อธิการิณีและผูอำนวยการ ได
พานักเรียน (ชัน้ ป.4-6) จำนวน 40 คน ไปเขารวมแขงขัน
การขับขานประสานเสียง ในงานศิลปหัตถกรรมระดับ
ชาต ิคร้ังท่ี 60 สดุยอดเดก็ไทย กาวใหมทีไ่กลกวา จดัโดย
สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ณ อาคารชาเลนเจอร ศูนยการแสดงสินคา
อมิแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีโรงเรยีนระดับ
ประถมศึกษาเขารวมการแขงขันขับรองประสานเสียง
ทัง้สิน้ 12 โรง จากทกุภาคของประเทศไทย

ผลการแขงขัน
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม

คะแนน 75.00
รองชนะเลศิอนัดับ 1 โรงเรยีนเซนตโยเซฟ แมแจม

เชยีงใหม  คะแนน 73.47
รองชนะเลศิอันดบั 2 โรง เ รี ยนอนุบาลยะลา

คะแนน 72.07

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

เด็กนักเรียนเซนตโยเซฟ แมแจม เดินทางมา
กรงุเทพฯ ตัง้แตวนัท่ี 17 มกราคม ทัง้น้ีเพราะยงัไมทราบ
วันแขงขันท่ีแนนอน และเพ่ือใหเด็กๆ จากยอดดอย
ไดมีเวลาปรับตัวใหเขากับสภาพการจราจรและอากาศ
ในกรุงเทพฯ เพราะเด็กสวนใหญเมารถ (เมาทุกรถ
ไมวาจะเปนรถกระบะ  รถไฟ  รถต ู รถบสั  หรอืรถไฟฟา)
และไมชินกับอากาศในกรุงเทพฯ และท่ีสำคัญเพ่ือให
เด็กๆ ไดมีโอกาสฝกซอมบนเวที โดยไดไปรองตาม
สถานที่ตางๆ เชน ที่โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร
คอนแวนต ทีบ่านผหูวาน ทีว่ัดเซนตหลุยส และสำคัญ
ทีส่ดุคอื   เด็กๆ ไดมโีอกาสไปคำนบัพระคณุเจาสังวาลย
ศุระศรางค  อดีตประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม  ที่
บานอับราฮัม และไดรองเพลงประสานเสียงใหทานฟง
ดวย ทานไดกรุณาใหคำแนะนำติชมกอนการแขงขันจริงดวย

ในการฝกซอมรองเพลงนัน้ ไดรบัความอนเุคราะห
อยางดียิ่งจากเซอรมารีอุส สุขโข และอาจารยชลัชนัย
ซือ่เกยีรตขิจร หรอืทีเ่ดก็ๆ เรยีกวา ครซูนั ซึง่ไดขึน้ไป
ฝกซอมเด็กๆ ถงึบนดอย  และเปนผอูำนวยเพลงใหดวย
การฝกซอมนั้นเริ่มตนกันเมื่อเดือนตุลาคม 2010 เพื่อ
แขงขนัในกลมุโรงเรียนเอกชน เขต 6 เชยีงใหม ตอไป
ถงึระดับเขตและภาคเหนอื  และท่ีสดุไดมโีอกาสเขาแขงขัน
ในระดับประเทศ

จากบันทึกของเด็กๆ ทั้ง 40 คนทำใหเราพบวา

เหนือกวารางวัลท่ีเด็กๆไดรับ  คือเด็กไดสัมผัสถึง
ความรกัทีเ่ขาไดรบัจากพระเจาผานทางผมูนี้ำใจดีทัง้หลาย
ทีส่นับสนุน และใหโอกาสดีๆ  ในชีวติของพวกเขา  รสูกึ
วาเด็กๆ จะต่ืนเตนท่ีไดขึ้นบันไดเล่ือน  ขึ้นรถไฟฟา
ไดไปเท่ียวเขาดิน ฯลฯ  มากกวาการไดรางวัลเสียอีก
(ขอสังเกต  ขากลับจากกรุงเทพฯ  จนถึงบานดินขาว
ไมมใีครเมารถเลยสกัคน)  ขอบคณุพระสำหรบัทกุสิง่

คณะกรรมการฯ อาจยังไมทราบวาเด็กๆ เหลานี้
เปนปกาเกอะญอ

ขอคิดท่ีคณุไดรบั.....
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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



ตัง้พระสงัฆราชปอรโตแปรงซ  เฮติ
นครรัฐวาติกัน  (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 ทรงแตงตัง้พระอคัรสังฆราชแหงปอร-
โตแปรงซ  และพระสังฆราชผูชวยองคใหมแหง
อัครสังฆมณฑลปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของเฮติ
หลังครบรอบ 1 ปเหตุการณแผนดินไหว ซึง่มีผเูสียชีวติ

กวา 200,000 คน รวมถงึพระอคัรสงัฆราชแหงปอรโตแปรงซดวย
วนัที ่12 มกราคม  พระสันตะปาปาทรงแตงตัง้ พระสังฆราชกยุร ีปลูารด แหง

สังฆมณฑลเลสกาเยส อายุ 69 ป เปนพระอัครสังฆราชแหงปอรโตแปรงซ ดำรง
ตำแหนงแทนพระอัครสังฆราชโจเซฟ แซรจ ไมออต ที่มรณภาพในเหตุการณ
แผนดินไหว

พระอัครสังฆราชปูลารด รับศีลบวชพระสงฆแหงอัครสังฆมณฑลปอร-
โตแปรงซ  ค.ศ. 1972 หลงัจบการศึกษาในเฮติและในฝร่ังเศส   สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ทรงแตงต้ังทานเปนพระสงัฆราชแหงสังฆมณฑลชัคเมล  ค.ศ. 1988
และสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงยายทานจากสังฆมณฑลเลสกาเยส
มาประจำทีส่งัฆมณฑลชคัเมล ค.ศ. 2009

โอกาสเดียวกนันี ้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงแตงตัง้มงซินญอร
แกลนดาส มารีย อีริค ตุสเซนต ผูอำนวยการองคกรคาริตัสแหงปอรโตแปรงซ
เปนพระสังฆราชผูชวยแหงอัครสังฆมณฑล  พระสังฆราชผูชวยตุสเซนต อายุ
45 ป  เปนเจาอาวาสอาสนวิหารแหงปอรโตแปรงซตั้งแต ค.ศ. 2007  และไดรับ
มอบหมายใหดูแลงานดานเมตตากิจของอัครสังฆมณฑล ตั้งแต ค.ศ. 2008

เปนตนมา

ผนูำศาสนาสงเสรมิความรกักันฉันพ่ีนอง
จาการตา  อินโดนีเซีย  (ยูแคน)  โอกาสวันข้ึนปใหม คณะกรรมาธิการเพื่อ
ความปรองดองระหวางศาสนา และสภาเยาวชนวัดเซนตจาคอบ รวมเปนเจาภาพ
จดัสัมมนาในหัวขอ “ใหเรารวมกันสงเสริมเอกภาพและสนัติภาพ”   โดยผนูำศาสนา
พทุธ  คาทอลกิ  อสิลาม และโปรเตสแตนท ในภาคเหนือของกรุงจาการตา มารวม
พธิี

คณุพอแอนโทน ีซยูาด ิ ประธานคณะกรรมาธิการเพ่ือเยาวชนแหงอคัรสงัฆมณฑล
จาการตา กลาวเชิญชวนผเูขารวมประชมุ 100 คน ทีเ่มอืงเคลาปา  กาดิง  วา  “ขอให
คาทอลิกเปนผูนำในการสงเสริมความรักกันฉันพ่ีนองดวยการนำไปปฏิบัติ
ในชวีติประจำวัน”

คณุพอซูยาดิ กลาววา “จดุประสงคของการจดัสัมมนาเพ่ือสรางความสัมพันธ
แกศาสนิกชนที่มีความเชื่อที่แตกตางกัน  และยังเสริมสรางพลังแกเยาวชนใหมี
จติสำนึกชวยเหลือคนในสงัคมโดยเฉพาะผยูากไร”

ศาสนาจารยแซมมี  ปาอัต  ผนูำศาสนาโปรเตสแตนท เสริมวา “จดุประสงค
ดังกลาวยังเปนโอกาสท่ีเยาวชนจะไดชวยเหลือประเทศชาติของตนท่ีดีอยางหน่ึง
ดวย”

นายซวูารโน  พทุธศาสนิกชน กลาววา “จำเปนทีศ่าสนิกชนตองสรางความเขาใจ
อนัดีระหวางกนั”

นครรฐัวาติกนั  (ซนีติ)
สมเดจ็พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา

“พระวรสารประจำวนัอาทติยที ่6 กมุภาพนัธ พระเยซูเจา
ตรัสแกบรรดาสานุศิษยวา ‘ทานทั้งหลายเปนเกลือดอง
แผนดิน……ทานทั้งหลายเปนแสงสวางสองโลก’ (มธ
5:13-14)  ขอความดังกลาวมีความหมายลึกซ้ึงอยางยิ่ง
พระเยซูเจาทรงประสงคจะบอกแกบรรดาศิษยถึง
พันธกิจการประกาศขาวดีและการเปนประจักษพยาน
ถึงขาวที่พวกเขาประกาศ”

“วัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลาง  เกลือมี
ความหมายไดหลายอยาง เชน  ความผูกพัน  ความเปน
หนึง่เดยีวกนั  ชวีติ  และสติปญญา   ชวีติเปนสิง่สราง
อยางแรกท่ีพระเปนเจาทรงสราง และพระองคทรงเปน
บอเกดิแหงชวีติ  พระวาจาของพระเปนเจาเปรียบเสมือน
แสงสวาง   ‘พระวาจาของพระองคเปนโคมสองทางของ
ขาพเจา  เปนแสงสวางสองทางเดินใหขาพเจา’ (สดด
119:105)  ขอพระคมัภรีนีส้อดคลองกับคำของประกาศก
อสิยาหทีว่า “ถาเจาใหอาหารคนหวิโหย และใหคนขัดสน
มพีอเพียง ความมืดรอบกายเจาจะเปล่ียนเปนความสวาง
ของเที่ยงวัน”   (อสย 58:10)  คุณประโยชนของเกลือ
และแสงสวางมีความหมายชัดเจนในตัวเอง และผูเปน
ศิษยของพระเยซูเจาไดรับเรียกใหนำขาวดีนี้มาสูมวล
มนุษยโลก  และชวยพวกเขาใหพนจากความชั่วชา

อาศัยพระปรีชาญาณของพระเปนเจาท่ีประทานแก
องคพระบุตรอย าง เ ต็ม เป ยม เพราะพระองคคือ
“แสงสวางแทจริงซึ่งสองสวางแกมนุษยทุกคน”  (ยน
1:9)  ดวยการสนทิสัมพันธกบัพระเยซคูริสตเจา  คริสต-
ชนสามารถเปนดังแสงแหงความรักของพระเปนเจา
ทามกลางสังคมท่ีมนุษยเห็นแกตัวและไมไยดีตอผอูืน่”

วันที่ 11 กุมภาพันธ  วันสมโภชแมพระประจักษ
ที่เมืองลูรด ซึ่งเราฉลองวันผูปวยสากล  เปนโอกาสดี
ที่เราจะไดรำพึง  และสวดภาวนา  เพื่อใหสังคมได
ตระหนกัถงึผปูวยมากยิง่ขึน้

พระสมณสาสนวันผปูวยสากล สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเลือกหัวขอจากขอความ
ในจดหมายนักบุญเปโตรฉบับท่ี 1 “รอยแผลของ
พระองครกัษาทานใหหาย” (1ปต 2:24)

“ขาพเจาขอเชญิชวนทกุทานใหรำพงึถงึพระเยซเูจา
พระบตุรของพระเปนเจา ผทูรงทนทรมาน  สิน้พระชนม
และกลบัฟนคนืพระชนมชพี  พระองคทรงเอาพระทยัใส
มนุษยทุกคน  ทรงบรรเทาใจผูตกทุกขไดยาก และ
ทรงนำความหวังมาสูพวกเขา  ขาพเจาจึงเชิญชวน
ผูทำงานดานสุขอนามัยทุกทานใหใสใจผูปวยมิเพียง
ความออนแอดานรางกาย  แตถือวาพวกเขาเปนพี่นอง
ของเราซ่ึงเราควรใหการดูแลเอาใจใสอยางดี”

“โอกาสเดียวกันนี้ ขาพเจาไดกำหนดใหวันนี้เปน
‘วนัเพือ่ชวีติ’ ในประเทศอติาล ี  ขาพเจาหวงัวาทกุทาน

จะทำทกุวิถทีางเพ่ือใหมนุษยไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของวัฒนธรรมแหงชีวิต และเล็งเห็นคุณคาของชีวิต
เหนือส่ิงอ่ืนใด”

“ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมายังอุปสังฆราช
แหงสงัฆมณฑลโรม  คณะแพทย และศัลยแพทยประจำ
มหาวิทยาลัยแหงโรม ที่รวมสัมมนาเร่ือง การดูแล
สขุภาพมารดาระหวางต้ังครรภ  จดัโดยหนวยงานนรีเวช
วิทยาและสูติศาสตร”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“เม่ือการวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกระทำ
โดยคำนงึถงึคณุคาจริยธรรมอยางแทจรงิ  กจ็ะสามารถ
พบวธิกีารแกปญหาทีเ่หมาะสมเพ่ือใหมารดาท่ีตัง้ครรภ
ยนิดีตอนรับชีวติใหมดวยความช่ืนชม   ขาพเจาหวังวา
บุคลากรสังกัดหนวยงานเวชบุคคลของยุคปจจุบัน
จะเปนผสูงเสริมวัฒนธรรมแหงชีวติ”
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โฉมหนาคริสตชนหมูบานแมกุที่เหลืออยู 4 ครอบครัว
จำนวนสมาชิก 13 คน

มกราคม 2011 หลังรับประทานอาหารม้ือค่ำแลวของ
เย็นวันเสารที่ 22 มกราคม ซึ่งเปนวันท่ีเดินทางมาถึง
หมูบานแลว ทุกคนมารวมกันท่ีบานของลุงอิโวปา
เพื่อสวดภาวนารวมกัน คุณพอติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เปน
ผนูำการสวดภาวนา โดยสวดสายประคำ 10 เมด็ จากนัน้
ไดอานพระวาจา และรวมกันแลกเปล่ียนแบงปน
ความหมายของพระวาจาที่เลือกอานคือคำเปรียบเทียบ
ของพระเยซเูจาเร่ืองคนปลกูบาน (มทัธิว 7:24-27) เพือ่
ใหสอดรับกับเหตุการณที่เปนปญหาของคริสตชน
ในหมบูานน้ี  ครสิตชนทัง้ตางหมบูาน และในหมบูาน
ไดแลกเปลี่ยนแบงปนความหมายของพระวาจา
ตามประสบการณของแตละคน หลังการสวดภาวนา
แลวยังไดพูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะใหแกกัน
และกันตออีกจนถึงเวลาประมาณ 4-5 ทุม ซึ่งจากการ
แบงปนแลกเปลี่ยนความหมายของพระวาจาและ
การพดูคยุ ปรกึษาหารือกนั ไดกอใหเกดิการใหและการ
รับกำลังใจแกกันและกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงคริสตชน
เจาของหมบูานท่ีกำลงัตกอยใูนสภาวะถดถอย และเส่ียง
ตอการสูญเสียทางความเช่ือ

BEC  :  วถิชีมุชนวัด (ตอจากหนา  8)

เชาวันอาทิตยที ่23 มกราคม คณุพอติดคำ ไดถวาย
มิสซาเพ่ือความเชื่อที่มั่นคง และความรมเย็นเปนสุข
แกหมบูานตามท่ีคริสตชนในหมบูานไดรองขอ เม่ือพิธี
มิสซาจบแลวมีการสวดภาวนารวมกันรอบไมกางเขน
ขนาดใหญที่ไดรับการปกลงไวที่ใจกลางหมูบาน
พรอมกันน้ันคุณพอไดพรมน้ำเสก ที่ไมกางเขนและ
บริเวณรอบๆ โดยมีนัยสำคัญถึงการไลเหลามารราย
ออกไปจากอาณาบริเวณหมบูาน และอัญเชญิพระเยซเูจา
ลงมาประทับแทน เพื่อพระองคจะไดทรงคุมครอง

ดแูลครสิตชนในหมบูานนีใ้หพนจากเหลามารราย และ
การประจญทัง้หลายของพวกมนั จากนัน้ไดรบัประทาน
อาหารมื้อเท่ียง ที่เจาของหมูบานไดเตรียมไวพรอมกัน
และเ ม่ือควรแก เวลาเ พ่ือนคริสตชนตางหมูบาน
ตางร่ำลา และทยอยแยกยายกันกลับไปยังบานของตน
โดยมอบความหวงั รอยย้ิม กำลังใจ และแรงสนับสนนุ
อนัทรงพลงัใหกบัเพ่ือนคริสตชนในหมบูานแมก ุอนัเปน
พลังท่ีชวยใหพวกเขามีความม่ันคงในความเชื่อและ
การดำรงชีวิตของการเปนคริสตชนสืบตอไป

นี่คือลูกของพระเจาท่ีสำนึกถึงความเปนพ่ีนอง
รวมบิดาเดียวกัน นี่คือศิษยของพระเยซูเจาที่นำบัญญัติ
แหงความรักของพระองคไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
นี่คือชีวิตคริสตชนท่ีเต็มเปยมไปดวยความรัก ความ
หวงใย การเอื้ออาทร และการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน
และกัน  และนี่คือ  “BEC หรือวิถีชุมชนวัด” ที่
พระศาสนจักรคาทอลิกแหงเอเชียไดยึดถือเปนกลไก
หรือเครื่องมืออันสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของ
กลมุคริสตชน ทีต่องดำเนินไปสสูงัคมแหงพระอาณาจักร
พระเจาอยางแทจริง

รายงานโดย คุณถาวร กัมพลกูล

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

7 คนพกิารรับพธิลีางบาป
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2011 คุณพอสุขุม กิจสงวน

เจาอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ (ปากลัด)
จ.สมุทรปราการ ไดประกอบพิธศีลีลางบาปใหกบัพีน่อง
ที่รักษาตัวอยูในสถานสงเคราะหฯ จำนวน 7 คน
หลังจากการเตรียมตัวดวยการภาวนาและการเรียน
คำสอนจาก “ครอบครวัเตมินาค” เปนเวลานานนับป

งานอภิบาลและงานแพรธรรมในสถานสงเคราะห
คนพิการฯ นีไ้ดเริม่ตนมาเปนเวลานานแลวและตอเน่ือง
มาจากคณะซิสเตอรและกลุมกิจกรรมคาทอลิกตางๆ
หน่ึงในน้ัน คือ “ครอบครัวเติมนาค” ประกอบดวย
คณุมโนรัตน-คณุอัศวิน พรอมกับลูกชายชือ่คณุนรินทร
เติมนาค ไดอาสาเขาไปรับใชพระเจากับพี่นอง ใน
สถานที่นี้ทุกบายวันอาทิตย โดยเริ่มตนดวยการสอน
ใหสวดภาวนารูปแบบตางๆ และรวมกันสวดสายประคำ
1 สาย การฟงและแบงปนพระวาจาของพระเจาประจำ
สัปดาห การเรียนคำสอน และเลนเกมสนุกสนาน
เพ่ือผอนคลาย ซึ่งในแตละคร้ังจะใชเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง มีคนพิการมารวมเรียนดวยประมาณ 50 คน
ขึ้นไป สวนในวันศุกรตนเดือนคุณพอสุขุม กิจสงวน
เจาอาวาส จะมาโปรดศีลอภัยบาป-สงศีลมหาสนิท
และจดัใหมพีธิมีสิซาเปนระยะๆ

สมาชกิใหมทัง้ 7 คนมีรายชือ่ดังตอไปนี้
นางอันนา ประภัศร จงจำรัส อายุ 52 ป อุบัติเหตุ

จากรถชน สมองยุบไปคร่ึงหน่ึง เดินไมคอยได

นางมารีอา อารีย สระโมรี อายุ 45 ป ถูกรถชน
เปนอมัพฤกษ นัง่รถเขน็

นายเปาโล เสถยีร จติรตริ อายุ 62 ป โดนไฟช็อต
ถกูตดัแขนทัง้สองขาง เปนอมัพฤกษ นัง่รถเขน็มาเรียน
คำสอน สวดไดและนำสวดได

นายเปาโล มงคล บังกานแยง อายุ 52 ป เปน
อมัพฤกษ นัง่รถเขน็มาเรียนคำสอน เรยีนมา 4 ปแลว

นางเทเรซา ปานตา มังคุปะถัมภ อายุ  77 ป
เดินไมไดตองมีคนชวยอุมมาเรียนคำสอน เปนโรค

มะเรง็
นางเทเรซา สงวน

ฝมือเอก อายุ 74 ป
ได รั บ ศี ลล า งบาป
ดวยน้ำเพราะปวยหนัก
ม า ค รั้ ง ห น่ึ ง แ ล ว
เดินไมไดตองสอน
คำสอนใหทีเ่ตยีง เปน
ลมชักบอยๆ ตาบอด
สนิทต้ังแตเด็ก

นางเทเรซา จวน
สงขลา อาย ุ92 ป ปวย
ตาบอด อยากตาย
ต อ ง เ รี ย น คำสอน
ทีเ่ตยีง จำไดบางไมได

บาง
สมาชิกในสถานสงเคราะหนีล้วนแตเปนคนยากจน

และเจ็บปวยเรื้อรัง  แมวารางกายจะทุพพลภาพ
แตจิตวิญญาณของพวกเขาสวยสดงดงาม ใครตองการ
สนับสนุนงานแพรธรรมในสถานสงเคราะหนี้สามารถ
ตดิตอไดที่ คณุพอสุขมุ กจิสงวน 08-1844-5379 หรือท่ี
วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ (ปากลัด) จ.สมุทร-
ปราการ 0-2463-1541, 0-2463-1585
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«—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

«—¥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)

«—¥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√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∫â“π‚ππ «à“ß Õ.‚ππ§Ÿ≥

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå (‚√ß‡√’¬π¡“√’æ‘∑—°…å)

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

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

‡ªìπª√–∏“π (°àÕπæ‘∏’¡‘ ´“ ¡’‡ °æ√–√Ÿª·¡àæ√– ‡«≈“

10.15 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√–«‘ 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«—¥

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

«—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.

«—¥æ√–·¡à¡“√’¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

‡ ° 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.

✝  «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 17.00 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“¬)

¢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)
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ç‡¢â“‡ß’¬∫·∫∫æ—°°“¬ æ—°®‘µ æ—°§«“¡§‘¥

„π‚≈°∑’Ë«ÿàπ«“¬é ¥”‡π‘π°“√‚¥¬«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

µ√Õ°®—π∑πå „π«—π‡ “√å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

µ—Èß·µà‡«≈“ 08.30-16.00 π. ‰¡à¡’§à“„™â®à“¬

√—∫®”π«π‰¡à‡°‘π 20 ∑à“π µ‘¥µàÕ√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë§ÿ≥«√√≥ªí∑¡å ‚∑√. 08-9890-5060,

08-1640-8674 (µ≈Õ¥‡«≈“)

����� ©≈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‡™‘≠√à«¡øíß

°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“æ√–‡®â“·∫∫ Lectio Divina ‚¥¬

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

‡¥◊Õπ≈–§√—Èß ‡√‘Ë¡‡«≈“ 09.00-16.30 π.

‡©æ“–‡¥◊Õπ¡’π“§¡‡ª≈’Ë¬π®“°«—π‡ “√å∑’Ë 5 ‡ªìπ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ‚¥¬‡√‘Ë¡¡‘ ´“«—πÕ“∑‘µ¬å‡«≈“

09.30 π. ·≈–‡√‘Ë¡Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“‡«≈“ 11.00 π.

™à«ß∫à“¬µ“√“ß§ß‡¥‘¡  à«π„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ¢Õ

¬°‡≈‘°°”Àπ¥°“√‡¥‘¡„π«—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π ‡æ√“–

®–¡’®—¥‡¢â“‡ß’¬∫„À≠àª√–®”ªï¢Õß°≈ÿà¡ Lectio ∑’Ë

»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14

·≈– ‘Èπ ÿ¥‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ‡¡…“¬π ‚¥¬¡’¡‘ ´“

·Àà„∫≈“π ·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π√à«¡°—π

°àÕπ·¬°¬â“¬°—π°≈—∫ √“§“‡¢â“‡ß’¬∫ 4 «—π 3 §◊π

√«¡Õ“À“√·≈–∑’Ëæ—° √“§“∑à“π≈– 2,500 ∫“∑

‡π◊ËÕß®“°∑’Ë»Ÿπ¬å¡’ÀâÕßæ—°‡æ’¬ß 40 °«à“ÀâÕß ®÷ß

√—∫§π‰¥âª√–¡“≥ 80 ∑à“π ‡«≈“π’È¡’®Õß¡“·≈â«ª√–¡“≥

50 ∑à“π „§√®Õß°àÕπ·≈–®à“¬‡ß‘π‡√’¬∫√âÕ¬°àÕπ

®–‰¥â ‘∑∏‘Ï°àÕπ ©–π—Èπ∂â“∑à“π π„®°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ §ÿ≥«—π¥’

‡®√‘≠æß»å™—¬ ∑’Ë‚∑√. 08-4105-8585 À√◊Õ∑’ËÕ’‡¡≈å

bordinc@truemail.co.th ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“

�����·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“ “ ¡—§√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  πÕßß“π

µ“¡·ºπÕ¿‘∫“≈ ‚¥¬¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ 

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

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

§√‘ µ‘π“  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

�����«‘∑¬“≈—¬‡´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

�����¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡∑”∫ÿ≠  √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

 √â“ßÀÕ√–¶—ß »“≈“‡Õπ°ª√– ß§å «—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-84333-141 Õ’‡¡≈å camillian-

ning@hotmail.com À√◊Õ www.camillianchiangrai.org

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈é ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’  672-0-0-7610-5

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

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

catholicmedia.cbct.net
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คณะวนิเซนเดอปอลประเทศไทย

โดย เงาเทียน

ประวั ติ ก อตั้ ง คณะวิ น เซน
เดอปอลสากล

คณะวนิเซนเดอปอล  กอตัง้
ขึ้นโดย ทานบุญราศีเฟรเดอริก
โอซานัม  ที่ประเทศฝร่ังเศส เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
1833 ชือ่คณะคร้ังแรกเรียกวา ชมรมเมตตาจิต กจิกรรม
หลกัของคณะคอื การชวยเหลอืคนจน   องคอปุถัมภของ
คณะคือนักบุญวินเซนเดอปอล ประวัติกอต้ังสมาคม
นกับุญวินเซนเดอปอลประเทศไทย

ระหวางป ค.ศ. 1944  เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2
คณุพอมอริส ยอล ี อยทูีโ่รงเรียนกินนอนศรีราชา ทาน
คดิวางแผนทีจ่ะตัง้คณะวินเซนเดอปอลในประเทศไทย
ขึ้น หลังสงครามโลกยุติ เม่ือคุณพอยายกลับมาอยูที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ (8 มถินุายน ค.ศ. 1947)
ทานไดชักชวนคุณครูและคนท่ีสนใจต้ังคณะวินเซน
เดอปอลขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยและมีการ
จดทะเบียนเปนสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลประเทศ
ไทย อยางเปนทางการในป ค.ศ. 1948 ตามใบอนุญาต
ที่ จ.417/2491

พนัธกจิ  ของสมาคมฯ คอืใหความบรรเทาชวยเหลือ
ผยูากไร เดก็อนาถา คนชรา และผเูจบ็ปวย โดยไมจำกัด
เช้ือชาติ ศาสนา

จติตารมณ  ของสมาคมฯ นำมาจากพระวรสาร  คอื
สิ่งท่ีทานไดปฏิบัติตอผูยากไรของเราเทากับทานได

ปฏิบตัติอเราเอง (มธ 25:40)
สำนักงาน  สมาคมนักบุญ

วินเซนเดอปอลแหงประเทศไทย
290 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.
0-2668-9314

การดำเนินงาน 1. จัดต้ังคณะกรรมการสมาคมฯ
บริหารงาน ระดับประเทศ (คณะมนตรีประเทศ) เพื่อ
ดูแลสนับสนุนและหาทุนจากตางประเทศ มาใชจาย
ในการชวยเหลือผูยากไรทั่วประเทศ    2. จัดต้ัง
คณะกรรมการบรหิารงาน ระดบัสงัฆมณฑล (คณะมนตรี
สังฆมณฑล) เพื่อดูแลบริหารงานและการเงิน ในการ
ชวยเหลือผูยากไรภายในสังฆมณฑล   3. จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน ระดบัวดั (คณะสมาชิก) เพือ่
ดูแลบริหารงานและการเงินในการชวยเหลือผูยากไร
ภายในเขตพ้ืนที่วัดและพ้ืนที่ใกลเคียง

โครงการของสมาคมฯ
1. ฝายโครงการสรางตนเอง   ดำเนินงานดานหาทุน

เพือ่การลงทุน การประกอบอาชีพ ของผยูากไร
2. ฝายคูคณะในประเทศ ดำเนินงานดานจัด

คณะสมาชิกเปนคูๆ  เพ่ือสรางความผูกพัน และชวยเหลือ
เกื้อกูลตอกัน

3. ฝายคูคณะตางประเทศ ดำเนินงานดานจัด
คณะสมาชิกเปนคูๆ  ระหวางคณะสมาชิกในประเทศไทย
กบัคณะสมาชิกตางประเทศ เพือ่สรางความผูกพนั และ

สวัสดีครับเพ่ือนๆ เยาวชนทีร่กั กอนเร่ิมตนงาน
หรือกิจกรรมตางๆ ในป 2011 นี้ พี่ๆ เจาหนาท่ี
สำนักเลขาธิการฯ แผนกเยาวชน คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส ไดมีโอกาสเขาเงียบ
ฟนฟูจิตใจประจำป ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการ
Staff   in  Training จดัข้ึนระหวางวันท่ี 17-21 มกราคม
2011 ที่บานศูนยกลางคณะซิสเตอรพระกุมารเยซู
ซอยสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ โดยมีซิสเตอรวันทนา
กิจมงคล เปนผูนำการเขาเงียบ ในคร้ังน้ี

ประสบการณการเขาเงียบทำใหเราไดใกลชิด
กับพระเจาอยางแทจริง ผานการภาวนา หัวขอการ
รำพึงไตรตรองที่หยั่งรากลึกลงในชีวิต สามารถ
ทำใหทบทวนชีวิตอยางลึกซ้ึงถึงตัวตนของเรา
ยอมรับตัวตนท่ีแทจริงไดวาเราเปนคนอยางไร และ
สิ่งที่กระทำออกไปนั้นมีความหมายอยางไร และ
ทำเพือ่อะไรกันแน และยังไดขอคิด การทาทายชีวติ
ท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีมากข้ึน ปลุก
ความรักข้ึนมาอีกคร้ังไมวาจะเปนรักพระ รักตัวเอง
รักผูอื่น รักศัตรู  ไดรับรูถึงความคิดและความรูสึก

ชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน
4. ฝายทุนการศึกษา ดำเนินงานดานหาทุนเพ่ือ

การศึกษาเลาเรียนของเด็กผูขัดสนยากจนในการศึกษา
เลาเรียน

5. ฝายขยายงาน ดำเนินงานดานการกอตั้ง
คณะสมาชิกใหม  การเย่ียมเยียนคณะสมาชิกเกา เพ่ือ
สรางความผูกพันใหขวัญและกำลังใจและชวยแกปญหา
ตางๆ

6. ฝายยุววินเซน ดำเนินงานดานการจัดหาสมาชิก
ยุววินเซนใหม การกอต้ังคณะสมาชิกยุววินเซน เพื่อ
เผยแผจิตตารมณของวินเซนเดอปอลไปสูเด็กเยาวชน
รนุใหม

7. ฝายจดัหาทุนสมาคมฯ  ดำเนินงานดานการหาทุน
ใหสมาคมฯ เพื่อใชในการดำเนินงาน และเพื่อแบงปน
ใหผูยากไร ตามจิตตารมณของคณะวินเซนเดอปอล

8. ฝายสงเคราะหฉุกเฉิน ดำเนินงานดานการชวย
ผูประสบภัยธรรมชาติ หรือในกรณีเดือดรอนจำเปน
อยางยิง่ ไมสามารถรอการชวยเหลอืไวได

9. ฝายประชาสมัพันธ/ปฏิคม  ดำเนนิงานดานการ
รวบรวมขอมลูขาวสารตางๆ ของสมาคมฯ เผยแพรขาว
สารของสมาคมฯ  ผานทางสือ่อินเทอรเน็ต  และหนงัสือ
สารวินเซน

10. คณะผูบริหารสมาคมปจจุบัน
จติตาธิการ คณุพอวุฒเิลิศ แหลอม
ประธาน ซสิเตอรแสงเดือน โพธ์ิไทร
เว็บไซต http://catholicthai.cbct.net

ของเพ่ือนผรูวมงานของเรา ประสบการณของแตละคน
ทีพ่บเจอมา ผานทางการพูดคยุและการแสดงความคดิเหน็
ในกลมุใหญ

สถานท่ี บรรยากาศท่ีเงียบ สงบ สันติ ทำใหได
เงียบอยางแทจรงิ จติใจสงบมากข้ึน และทีส่ำคัญรสูกึวา
พวกเราไมคิดมากกับเรื่องภายนอก แบบวาลืมเรื่อง
ตางๆ ไปเลย แตกลับไดคิดไดไตรตรองกับพระวาจา
หรือบทรำพึงที่กำลังอานอยูมากกวา  มีโอกาสท่ี
จะภาวนาเพ่ือผูอืน่มากข้ึน

จากการไตรตรอง เราคนพบและเขาใจในแผนงาน
ของพระเจาชัดเจนข้ึน นั่นคือความรัก ความเมตตา
(Compassion) ดวยทาที Calm & Waiting และ Calm &
Trust (อสย 30:15) และพรอมที่จะรวมมือกับแผนงาน
ของพระเจามากข้ึน ตามแบบอยางของแมพระและ
นักบุญยอแซฟ

เพ่ือนเยาวชนท่ีรัก....จบจากการฟนฟูจิตใจคร้ังน้ี
พวกเราไดรับการทาทายใหมๆ มากมาย และพรอม
ที่จะเร่ิมการทำงานของพระตอไป

     สุดทายแลว เดือนกุมภาพันธ เทศกาล
แหงความรัก   ขอฝากไวหนอยแลวกัน
ความหมายของความรักทีแ่ทจรงิทีห่ลายๆ  คน
กำลังอยากจะสรางใหเกิดข้ึนใหมในสังคม
ไทย “...ความรักยอมอดทน มีใจเอ้ือเฟอ
ไมอิจฉา ไมโออวดตนเอง ไมจองหอง
ไมหยาบคาย ไมเหน็แกตวั ความรกัไมฉนุเฉยีว
ไมจดจำความผิดท่ีไดรบั  ไมยินดีในความช่ัว
แตรวมยินดีในความถูกตอง  ความรักใหอภัย

ทุกอยาง เชื่อทุกอยาง หวังทุกอยาง อดทนทุกอยาง
ความรักไมมสีิน้สดุ แมการประกาศพระวาจาจะถูก
ยกเลิก แมการพูดภาษาท่ีไมมีใครเขาใจจะยุติ แม
ความรจูะหมดสิน้ เพราะเรารอูยางไมสมบรูณ และ
ประกาศพระวาจาอยางไมสมบูรณ  แตเมื่อสิ่งท่ี
สมบูรณมาถึง ความไมสมบูรณจะสูญสิ้นไป  เม่ือ
ขาพเจายังเปนเด็ก ขาพเจาก็พูดจาเหมือนเด็กๆ คิด
เหมอืนเด็กๆ ใชเหตผุลเหมอืนเด็กๆ แตเมือ่ขาพเจา
เปนผูใหญ  ขาพเจาก็เลิกประพฤติเหมือนเด็ก
ในเวลาน้ี เราเห็นพระเจาเพียงรางๆ เหมือนเห็น
ในกระจกเงา แตเมือ่ถงึเวลาน้ัน เราจะเห็นพระองค
เหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลาน้ี ขาพเจารู
อยางไมสมบรูณ แตเมือ่ถงึเวลานัน้ ขาพเจาจะรแูจง
เหมือนท่ีพระองคทรงรจูกัขาพเจา ขณะน้ียังมีความ
เชือ่ ความหวงัและความรักอยทูัง้สามประการ แตที่
ยิ่งใหญกวาส่ิงใดท้ังหมดคือ ความรัก…” (1คร 13:
4-13) แลวพบกนัใหม สวัสดีครับ
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ตอนเปนเณรใหญ ชวงปดเทอม ที่พวกเรา
จะใชชวีติอยทูีบ่าน ครัง้หนึง่ผมเคยขออนุญาตเจาวดั
เพ่ือไปดูคอนเสิรต ของวงคาราวาน ตอนนั้น
นาจะโอกาสครบ 15 ปของวงตำนานเพ่ือชีวิตวงน้ี
ลำพงัสมัยนัน้ผมคงไมมปีญญาหาซ้ือตัว๋มาดูเอง  ตัว๋ฟรี
นะมีแลว แตชวงเวลาแสดงคงไปคาบเกีย่วกบัชวงเวลา
ของมิสซาในคืนวันเสาร ซึ่งเจาวัดคงคิดวา สามเณร
ไมควรขาด เจาวดัปฏิเสธผม ทานไมไดใหเหตุผลใดๆ
ผมจำไดวา คุณพอถามวาไปกับใคร ผมบอกชื่อ
บรรดาคุณพอท่ีชวนและรุนพ่ีบราเดอรบางคน บวก
กับวา ผมไมมีหนาท่ีอันใดเลยในมิสซาเย็นวันน้ัน
กบัคำตอบท่ีไดรบั ผมคิดดวยมโนธรรมของผม และ
เหตุผลเทาที่คนในวัยนั้นจะคิดได ผมจะรออะไรอยู
ทำไม ในทีส่ดุ ผมก็ตดัสนิใจ...ไปครับ

วงคาราวาน และรุนพี่ในวันน้ันไดเปดโลก
การฟงเพลงของผม ไปสวูงในระดับตำนาน แถมพวง
มาดวยทวงทำนอง ไลนดนตรีที่ไมเคยไดยินท่ีไหน
มากอน เนือ้หาดังบทกวี การตอส ูและยุคสมัย ผมรจูกั
ทองกราน ทานา วรีะศกัดิ์ สนุทรศรี มงคล อทุก และ
สรุชยั จนัทมิาทร ตดิตามฟงเพลงของเขา อานหนังสือ
ทีเ่ขาเขียน และเมือ่ไมนานมาน้ีเอง ผมพบวาคุณสรุชยั
จันทิมาทร หรือหงา คาราวาน ไดรับการประกาศ
รายช่ือใหเปนศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป
ประจำป 2553  ผมตามกลับไปฟงเพลงเกาๆ นำดีวดีี
บันทึกคอนเสิรต 15 ปคาราวาน คอนเสิรตใหพอ
และเพือ่น คอนเสริตเม่ือเขาอายุดนตรีครบ 30 ป และ
นาหงาในวัย 60 ป ผมเห็นการทำงานอยางตอเนื่อง
การรักษามาตรฐานของงานท่ีทำ ดังในเกณฑการ
คดัเลอืกคนทีจ่ะเปนศลิปนแหงชาตวิาตองมคีณุสมบตัิ
ใหญๆ  6 ประการ คอื “เปนผมูสีญัชาตไิทยและยังมี
ชีวิตอยูในวันตัดสิน เปนผูมีความรูความสามารถ มี
ความเช่ียวชาญ และมีผลงานดีเดนเปนท่ียอมรับ
ของวงการศิลปะแขนงน้ัน เปนผูสรางสรรคและ
พัฒนาศิลปะแขนงน้ันๆ เปนผูผดุง ถายทอด หรือ
เปนตนแบบศิลปะแขนงน้ัน เปนผมูคีุณธรรม และมี
ความรักในงานศิลปะของตน และเปนผูมีผลงาน
ทีย่งัประโยชนตอสังคมและมนุษยชาติ” ผมไมกงัขา
เร่ืองศิลปนแหงชาติ แตผมสงสัยวาถาในวันน้ัน

ผมเลือกการตัดสินใจของคุณพอเจาวัดเปนคำตัดสิน
สุดทาย  ผมคงเสียโอกาสสำหรับส่ิงน้ีไป บางคน
อาจบอกวา ก็ไมตาย แลวก็ไมเกี่ยวกับความรอด แต
ผมวาเก่ียว เพราะเหนือไปกวานัน้คอื การสรางมโนธรรม
ขึน้มาดวยตัวของเราเอง

อยาลืมนะครับวา ถาเราจะตัดสินใจไมทำอะไร
เพราะเขาบอกวาอยาทำ มนัดเูหมอืนเราคดินอยไปหนอย
แตถาสถานการณเลือกได  และไดคิดใครครวญ
อยางดแีลว คงตองฟงเสยีงของหัวใจ เสยีงของมโนธรรม
ของตัวเองบาง แตทีส่ำคัญไปกวานัน้ ถาเราไมเคยถกูฝก
ใหฟงเสียงของหัวใจ เสียงของมโนธรรม เสียงน้ัน
มนัจะมาไหม?

คริสตชนถูกปฏิบัติใหเชื่อ เชื่อ และเชื่อ แตผมวา
มันไมใชแคนั้น ไมผิดเลยท่ีเราจะลุกข้ึนมาสอบถาม
ความเช่ือ เพราะความสงสัยนำไปสูการหาคำตอบ การ
หาคำตอบนำไปสูความเขาใจท่ีหนักแนนขึ้น สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เคยตรัสไวไดอยาง
ทาทายท้ังยุคสมัย ผคูน และคนท่ีไดชือ่วาเปนคนรนุใหม
“เยาวชน จำเปนตองรูขอคำสอน และหย่ังรากลึก
ในความเช่ือ มากกวาคนในยุคท่ีผานมา” ผมวายาก
ยากมาก แตถาเราไมเร่ิมอะไรบางเลย คำตรัสเหลาน้ัน
จะเปนจรงิไดอยางไร

ในงานชมุนมุเยาวชนโลกทีจ่ะมาถึง ทีป่ระเทศสเปน
มีขาวมาวาจะมีหนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนจำนวน
300 หนา (ใชชือ่ยอวา YOUCAT) เพ่ืออยางนอยจะเปน
ขอมูลเพื่อชวยพวกเขา แนนอนอาจจะชวยไดไมมาก
แตก็เปนกิจกรรมบางอยาง กาวบางกาวเพื่อเสริมสราง
และหลอหลอมคนรุนใหมที่จะเปนอนาคตของโลก
ใหดำรง และผดุงไวซึ่งความดีงามและสันติสุขบนโลก
ใบน้ี

ผมขอจบบทความวันน้ีดวยบทรำพึงรำพันในปกซดีี
ชดุ “30 ป 14 ตลุา บนัทกึคอนเสริต 30 ป หงา คาราวาน”
สำหรับผมแลวมันสะทอนวิธีคิดอะไรบางอยางอยูมาก

“การเริม่ตนจากจุดเลก็ๆ ในค่ำคนืหนึง่ของป 2516
นั้น มีความหมายยาวไกลจนคาดไมถึง จากกาวเล็กๆ
ของความไมรอูะไรเลย เมือ่ยอนกลบัไปคือเสนทางและ
รองรอยท่ีทวคีวามเขมขนเปนลำดบั

จากตรอกซอกซอยสลัมซำเหมา สูถนนใหญ

ฟตุบาทและใตรมไมใบบัง จากกีตารคมีสัของอิตาลี
ตวัเกาๆ พงัๆ ทีเ่หมอืนกบัวาไปขโมยเขามา เพราะยมื
อยางไมมีกำหนดสงคืน และเช่ือไหมวาจนป พ.ศ.
สดุทายน้ี (2546) กย็ังไมไดสงคืน เม่ือหวนคดิอะไร
ขึ้นมาแลวก็รูสึกสะทานใจ

เสนทางยาวเหยียด คดโคง จากเมืองสูทุงนา
ชายปา และปาเขาลำเนาไพร ที่เห็นแตดอยกับดอย
หวยกบัหวย ไรสรรพสำเนียงแหงเคร่ืองจกัรกลใดๆ
มแีตเสยีงชะนีโหยหวน ปาทัง้ปาอบอนุทัง้ใจและกาย

จากตรงน้ัน วนัน้ัน มาสวูนัน้ี อายุขยัยงัไมสิน้สุด
มีคนกลาววาชีวิตไมสิ้นก็ดิ้นไป ดูจะมีความหมาย
ทีห่นกัแนน กนิใจ

ชีวิตไมมีอะไรมากไปกวาคิดๆ เขียนๆ ทั้ง
เรื่องราวบันทึกตางๆ นานา แมจะไมใชตัวหนังสือ
เปนเลมหนังสือ แตมันก็อยูตามล้ินชักตางๆ ใน
รางกาย ตามซ่ีโครง ลมหายใจ เลือดเน้ือ วิญญาณ
ออกมาเปนบทเพลงจากทองจากไส เปลงเปนเสียง
สำเนยีงรองออกมา ทัง้สูง-ต่ำ-สัน้-ยาว...

เพลงบทแรกของชีวิตก็คือเพลงอุแวอุแว ตอมา
เปนเร่ืองราวเลาขานตามประสบการณแหงชีวิต
เพราะมนุษย เ ติบโตมาพรอมกับภาษาส่ือสาร
สะทอนความเจ็บปวด ความรัก ความหวัง ความ
ตองการ การตอสดูิน้รนตางๆ นานา

ขอบคุณในอุปการคุณของทุกทานท่ีมีตอ
กระผมเสมอมา หลายๆ คนถามวาจะเลิกรองเพลง
เขียนเพลงเมื่อใด ตอบไดงายๆ สั้นๆ วา ไมมีวัน
เลกิรา ถาจะเลิกราส่ิงนีไ้ปแลวกไ็มรวูาจะไปทำอะไร
นัน่เอง”

ที่สุดตองขอบคุณการไมอนุญาตของคุณพอ
เจาวัดในวนัน้ัน ซึง่ผมกพ็ยายามจะนึกวาเปนใคร(ฮา)
แมวาจะมีตัวเลือกในสมองอยู เพียง 2 ตัวเลือก
ขอบคุณท่ีปลุกและปลูกวิญญาณขบถเล็กๆ ให
เพราะเม่ือมาถึงวันน้ี มันกลับมาสอนศาสตรหน่ึง
ใหผม ศาสตรนีม้ชีือ่วา “วชิาการเปนตวัของตัวเอง”
แตไมทำใหคนอ่ืนตองเดือดรอน  และท่ีสำคัญ
ไมทำใหสายทางเดินของเรา คดเคี้ยว หลุดรวง
ไปจากตนธารทีเ่ช่ือในพระดจุเดมิ

บรรณาธิการบริหาร

ขอบคุณท่ีไมนบนอบ

   
ฟงเพลง ตามใจพระ สดุแตน้ำพระทยั

ผมใสซดีชีดุ “สดุแตน้ำพระทยั” ของภศัม คณุพอ
รุนนองทานหนึ่ง ที่ความสามารถจัดวาไมธรรมดาเลย
เปนเพลงที่เพราะทั้งชุด นานมาแลวที่ไมไดเสพเพลง
แหงความเชือ่ความศรทัธาทีม่คีวามรวมสมัยแบบนี้

ซีดีชุดน้ี จัดทำโดยพระสงฆองคหนึ่งผูใชนาม
ปากกาวา “ภัศม” สนใจติดตอไดที่บานเณรใหญ

แสงธรรม โทร. 0-2429-0820 ราคา 150 บาท รายได
หลังจากหักคาใชจายแลว  มอบใหบานเณรใหญ
แสงธรรม สวนตัวฟงแลวพบวาหลายเพลงนาเอาไป
ประกอบการแสดงแบบละครเวที ในแนว The Musical
ผมนึกถึงบญุราศีคณุพอนิโคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ จงั
จะมีเสียงตอบรับสักแคไหนถาเรื่องราวของทาน
ถูกทำเปน Musical และไดยินเพลงหลายๆ เพลง ในชุดนีถ้กูรองประกอบ
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·Õ‚√∫‘° ‚Õ°“ ©≈Õß 7 ªï  ç ∂“π’ ÿ¢¿“æ¥’... ∑’Ëπ’Ë‡´πµåÀ≈ÿ¬ å   ÿ¢¿“æ¥’

¡’‰¥â∑’Ëπ’Ëé  ‡ªî¥ß“π«—π·√°‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  17  ¡°√“§¡  2011 ‡«≈“  17.30-18.30 π.

´÷Ëß¡’°“√· ¥ß‚™«å ŒŸ≈à“ŒŸ∫  ‚¥¬‡¥Á°Ê  ®“°·ºπ°æ—≤π“‡¥Á°‡≈Á° ·≈–æπ—°ß“π

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å‚™«å°‘®°√√¡°“√≈â“ß¡◊Õ ®“°‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  ¡’ºŸâ¡“√à«¡

‡ªî¥ß“π„π«—π¥—ß°≈à“«ª√–¡“≥ 150 ∑à“π  ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠ºŸâ∑’Ë π„®√à«¡¡’ ÿ¢¿“æ¥’

‰¥â∑ÿ°«—π®—π∑√å-«—π»ÿ°√å  ∑’Ë≈“π ¡“π©—π∑å  «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  ‡«≈“ 17.30-

18.30  π.

Õ“√“¡°≈“√‘  °“ªŸ™‘π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

ºŸâ àß : ¥.™.¿“≥ÿæß»å ®—π∑√å‡∑»

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

ºŸâ àß :  ¿“¿‘∫“≈

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“

ºŸâ àß : §ÿ≥‚ÕÃ“√ ‡ Áß‡®√‘≠

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø

∫â“π‚ªÉß

ºŸâ àß : §ÿ≥«—™√‘π∑√å

 ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå ®.™ÿ¡æ√

ºŸâ àß : ´‘ ‡µÕ√å ÿ¿“ ∑ÕßÕ”‰æ

ª√–¡«≈¿“æ∂È”æ√–°ÿ¡“√ 2010

»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å (≈”‰∑√)

ºŸâ àß : ‡´Õ√åÕ“°“∑“ πß§å «— ¥‘Ï



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 8 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 7 ∑À“√ «‘  (1)  «’µ  «‘ 
«“µ‘°—π¬‘Ëß‡≈à“¬‘Ëß√Ÿâ ÷°«à“¡’‡√◊ËÕß√“«¡“°¡“¬ ¡’ª√–«—µ‘»“ µ√å ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥

¡’§«“¡πà“ π„® ·µà ‘Ëß∑’Ëπà“ π„® ”À√—∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« à«π„À≠à∑’ËÕ“®¡’§«“¡√Ÿâ

æ◊Èπ∞“π‡√◊ËÕß»“ π“‰¡à¡“° §◊Õ ∑À“√ «‘ 

µ—Èß·µà ¡—¬»µ«√√…∑’Ë 15 ¡’™“« «‘ ‡ªìπ∑À“√√—∫®â“ßÕ¬Ÿà„π°Õß∑—æ¢Õß

ª√–‡∑»µà“ßÊ „π¬ÿ‚√ª ∑À“√‡À≈à“π—Èπ¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°„π¥â“π√–‡∫’¬∫«‘π—¬·≈–

§«“¡®ß√—°¿—°¥’ ªí®®ÿ∫—π¡’Õ¬Ÿà‡©æ“–∑’Ë«“µ‘°—π‡∑à“π—Èπ

„π ¡—¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“®Ÿ‡≈’¬  ∑’Ë 2 (§.». 1503-1513) °…—µ√‘¬å

™“√å≈ å ∑’Ë 8 ·ÀàßΩ√—Ëß‡» °”≈—ß®–∑” ß§√“¡°—∫Õ“≥“®—°√‡π‡ªî≈ å æ√– —πµ–-

ª“ª“ ‡¢â“√à«¡µàÕµâ“πÕ“≥“®—°√π’È¥â«¬ ®÷ß‰¥â®â“ß∑À“√ «‘ ®”π«π 200 π“¬

·≈–∑À“√ «‘ °≈ÿà¡·√°®”π«π 150 π“¬®÷ß‰¥â‡¥‘π∑“ß‡¢â“ Ÿà«“µ‘°—π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

22 ¡°√“§¡ §.». 1506 ®÷ß∂◊Õ‡Õ“«—ππ—Èπ‡ªìπ«—π‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°Õß∑À“√

Õß§√—°…å·Ààß«“µ‘°—πÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ ‡¡◊ËÕªï §.». 2006 ‰¥â¡’°“√‡©≈‘¡©≈Õß

§√∫√Õ∫ 500 ªï¢Õß°“√∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß∑À“√ «‘ ∑’Ë°√ÿß«“µ‘°—π¥â«¬ ·µà‡¡◊ËÕ

‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√‡¢â“¡“¢Õß∑À“√ «‘ ¬—ß‰¡à¡’Õ–‰√πà“µ◊Ëπ‡µâπ ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ëπà“

®¥®”·≈–‡ªìπµ”π“π¢Õß§«“¡‡ ’¬ ≈–‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡ §.».

1527 µ‘¥µ“¡√—∫øíß·≈–√—∫Õà“π„π©∫—∫∂—¥‰ªπ–§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ : ∂à“¬√Ÿªπ’È‰«âµ—Èß·µà√à«¡‡¥‘π∑“ß‰ª©≈Õß 350 ªï¢Õß

°“√°àÕµ—Èß§≥–¡‘ ´—ßµà“ßª√–‡∑»·Ààß°√ÿßª“√’  §.». 2008 ™à«ß√Õ

æ√– —πµ–ª“ª“‡ ¥Á®¡“„Àâ‚Õ«“∑ Àπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

§√‘ µ™π√à«¡„®Õ∏‘…∞“π¿“«π“
‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●   ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

 ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ ç«—πÕ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™πé

À—«¢âÕ ç§π‡À≈à“π—Èπª√–™ÿ¡°—πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

BEC : «‘∂’™ÿ¡™π«—¥°—∫∫∑∫“∑°“√√—°…“
·≈–Àπÿπ‡ √‘¡§«“¡‡™◊ËÕ§√‘ µ™π„Àâ‡¢â¡·¢Áß·≈–¡—Ëπ§ß

°√≥’µ—«Õ¬à“ß™ÿ¡™π§√‘ µ™πª°“‡°Õ–≠Õ ∫â“π·¡à°ÿ µ”∫≈ªÉ“·ªÜ Õ”‡¿Õ

·¡à·µß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à

∑à“¡°≈“ßÀÿ∫‡¢“Õ—π ≈—∫´—∫´âÕπ·Ààß¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈§√‘ µ™π·≈–ΩÉ“¬ ”π—°π‚¬∫“¬  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ·≈–¿√“¥“∑‘π√—µπå

§¡°ƒ  ®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“«‘∂’™ÿ¡™π«—¥√–¥—∫™“µ‘„Àâ°—∫æ√– ß¶å π—°∫«™

¶√“«“  ∑—Ë«ª√–‡∑» ∑’Ë¥Ÿ·≈ß“π«‘∂’™ÿ¡™π«—¥„π —ß¶¡≥±≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë 19-20

¡°√“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–¡“≥ 60 ∑à“π

§ÿ≥æàÕµ‘¥§” „®‡≈‘»ƒ∑∏‘Ï §√‘ µ™π∫â“π·¡à°ÿ ·≈–‡æ◊ËÕπ∫â“π§√‘ µ™π

À¡Ÿà∫â“π„°≈â‡§’¬ß∑’Ë¡“‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π
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