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ความเคล่ือนไหว
เรื่องพิธีกรรมในพระศาสนจักรไทย

การประชมุสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย สมยัสามัญ 2/2010 ไดมมีตติางๆ เกีย่วกบัพิธกีรรม คณะกรรมการคาทอลกิ
เพื่อพิธีกรรม ซึ่งมีหนาที่ดำเนินงานตางๆ แทนสภาพระสังฆราชฯ ขอช้ีแจงแนวทางปฏิบัติรวมกันในพระศาสนจักรไทย
ดังนี้

1. บทภาวนาของคริสตชน
อนมุตัใิหบทภาวนาฉบับปรบัปรงุ ค.ศ. 2010 เปนฉบบัทางการของพระ-

ศาสนจักรไทย ซึง่บทภาวนาดังกลาวน้ีไดดำเนนิการมาต้ังแต ค.ศ. 2002 สมยั
คุณพอไพศาล อานามวัฒน เปนเลขาธิการคณะกรรมการฯ พิธีกรรม) โดย
ดำเนินงานตามขั้นตอน คือ ปรับปรุง ทำประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็น
จากคริสตชน จนถึงข้ันตอนสุดทาย คอื ขออนุมตัปิระกาศใชจากสภาพระสังฆราชฯ

บดันี ้สภาพระสงัฆราชฯ พจิารณาเห็นวาเปนเวลาทีเ่หมาะสมท่ีจะประกาศ
ใชใหเปนทางการ เพ่ือส่ือภาษาไดชดัเจนมากขึน้ และเขากบัยคุสมยัปจจบุนั

การเผยแพรไดจดัพมิพเปน 2 รปูแบบ
1. สำหรบัพระสงฆและนกับวช จะมกีารอธบิายคำท่ีปรบัแกไข เพือ่ให

เปนขอมูลศึกษาและใชอธิบายชี้แจงใหสัตบุรุษเขาใจตอไป
2. สำหรบัสัตบุรษุท่ัวไป เพือ่ความสะดวกในการใช จงึไมใสรายละเอยีด

มากนัก
(ทัง้ 2 ฉบบั สามารถซ้ือไดทีศ่นูยหนงัสอืตางๆ ของคาทอลกิ แตถาตองการ

ซือ้จำนวนมาก ตดิตอไดที ่คณะกรรมการฯ พธิกีรรม โทร. 0-2681-3900 ตอ
1413 หรือ 08-4141-5888)

คณะกรรมการฯ ขอความรวมมือทุกวัด สถาบัน องคกร สงเสริมให
คริสตชนใชบทภาวนาฉบบัปรับปรุงใหมนีอ้ยางท่ัวถึงกัน

2. คำวา “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ”
อนุมัติใหใชคำวา “พิธีมิสซา” และ “พิธีบูชาขอบพระคุณ” แทนคำวา

“พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ” ดวยเหตุผลดังนี้
ป ค.ศ. 2001 คณะกรรมการฯ พธิกีรรม ไดนำเสนอตอทีป่ระชมุสภาพระ-

สังฆราชฯ ขอใชคำวา “พิธีบูชาขอบพระคุณ” ในการเรียกพิธีเฉลิมฉลอง
พิธีศีลมหาสนิท แทนคำวา “พิธีมิสซา” ซึ่งเอกสารพระศาสนจักรสากลนิยม
ใชคำวา Eucharistia, Eucharistic Celebration, Eucharistic Sacrifice แตทีป่ระชมุ
มคีวามเห็นวา ยงัมกีารใชคำวา “มสิซา” ในเอกสารตางๆ ของพระศาสนจักร
และกค็นุหคูนไทยมาชานาน จงึอยากใหรกัษาคำวา “มสิซา” ไวกอน จงึมมีติ
ใหใชคำวา “พธิมีสิซาบูชาขอบพระคณุ” แทน

ตอมา คณะกรรมการฯ ไดรับคำชี้แจงจากผูเชี่ยวชาญวาไมมีปรากฏ
ในเอกสารพระศาสนจักรฉบับใดท่ีจะเอาสองคำนี้  “(Mass = มิสซา),
( Eucharistic Sacrifice = บชูาขอบพระคุณ)” รวมเปนคำเดยีว ควรเลอืกใชคำใด
คำหน่ึงเพียงคำเดียวเทานั้น

ป ค.ศ. 2010 คณะกรรมการฯ จงึเสนอใหใชคำวา “พธิบีชูาขอบพระคณุ”
ซึง่เปนคำภาษาไทย  โดยแปลมาจากคำวา “Eucharistic  (Sacrifice) Celebration”
และสื่อความหมายท่ีแทจริงของพิธีบูชาของพระคริสตเจาไดมากกวา ทั้งแก
คริสตชนเองและแกผูมีความเช่ืออื่น และในปจจุบันพระศาสนจักรก็นิยม
ใชคำน้ี แตคำวา “มสิซา” ก็ยังใชได (เพราะบางคร้ังเอกสารของพระศาสนจักร
ก็ยังใชคำน้ีอยู) แตตองไมไปรวมกับคำวา “บูชาขอบพระคุณ” เพราะจะเปน
การซ้ำคำโดยไมจำเปน ดังน้ัน การเลือกใชคำใดน้ันข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ในการอภิบาล แตตองไมใชคำวา “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ”

3. การใชพระนามพระเจาในพิธีกรรม
สมณกระทรวงเพ่ือพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิของสันตะสำนัก ประกาศ

เรือ่ง “การใชพระนามพระเจาในพิธกีรรม” โดยหามใชพระนาม “พระยาหเวห”
แตใหใชนามวา “องคพระผเูปนเจา”  แทน โดยใหเหตผุลวาเพ่ือรกัษาธรรม-
ประเพณีของพระศาสนจักรท่ีมีมาต้ังแตแรกเริ่มในการใหความเคารพสูงสุด
ตอพระนามของพระเจา (รายละเอียดอื่นๆ อานไดจากอุดมสาร ฉบับท่ี 38
ประจำวันท่ี 19-25 กนัยายน 2010)

การแกไขเอกสารและหนังสือพิธีกรรมตางๆ ที่เก่ียวของจะตองใชเวลา
ดำเนินการพอสมควร แตคณะกรรมการฯ พิธีกรรม ก็จะพยายามบริการ
พระศาสนจักรเต็มความสามารถ ทั้งน้ี หนังสือพิธีกรรมตางๆ ที่จัดพิมพ
ปลายป 2010 ไดแกไขคำดังกลาวเรียบรอยแลว สวนหนังสือที่ยังไมจำเปน
ตองจดัพิมพใหมในชวงน้ี ขอเสนอขอปฏบิตัริวมกนั ดงัน้ี

3.1 ในพิธบีชูาขอบพระคุณ พธิกีรรมทำวตัร และพธิกีรรมอ่ืนๆ
พบคำวา “พระยาหเวห” ขอใหเปลีย่นและอานวา “องคพระผเูปนเจา”
พบคำวา  “พระยาหเวห องคพระผูเปนเจา” ใหเปลี่ยนและอานวา

“พระเจา องคพระผูเปนเจา”  โดยไมตองรอใหมีการจัดพิมพเอกสารใหม
(มกัพบในบทเพลงสดุดเีปนสวนใหญ)

3.2 ในบทเพลงบทสรอยรับบทเพลงสดุดี ซึ่งมีคำวา “พระยาหเวห”
จะตองปรับเปล่ียนโดยใชคำวา “องคพระเจา” แทน ซึง่ขณะน้ีคณะกรรมการ
ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิกำลังดำเนินการแกไขคำเอ้ือนเสียงโนตเพลงใหถูกตอง
(สำหรับผทูีจ่ะประพนัธบทเพลงข้ึนมาใหม ทางคณะกรรมการดนตรีศกัด์ิสทิธ์ิ
มีขอตกลงรวมกันใหใชคำวา “องคพระผูเปนเจา” ตามคำประกาศของ
ฝายพธิกีรรม สวนคำวา “พระเจา” กย็งัสามารถใชไดอยู

4. วนัสมโภชนกับุญเปโตรและเปาโล  ในป 2011
ในป 2011 สภาพระสังฆราชฯ กำหนดใหเปนวันสมโภชไมบังคับและ

ใหสมโภชตรงวนั ซึง่ตรงกับวนัพุธที ่ 29 มถินุายน เนือ่งจากไมสามารถเล่ือน
ใหตรงวันอาทิตยได ดวยเหตุผลที่วาจะไปตรงกับวันสมโภชพระวรกายและ
พระโลหติของพระคริสตเจา

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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คุณพอปฏิญญา สิริธารารัตน สงฆคณะพระ-
มหาไถ  เจาอาวาสวัดแมพระลูกประคำ  เวียงคุก
เปนประธานพิธีมิสซาปลงศพมารการีตา  เ ล่ียม
ปานมีศรี  เมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ   ที่วัดแมพระ
ลกูประคำ ต.บานเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย  รวมกับ
คุณพอไมเก้ิล  เช  คุณพออินที ใสสวาง คุณประสิทธ์ิ
ตรงสหพงศ  คณุพอวราศกัดิ ์บรูณะพล คณุพอสมนกึ 
สุทธิ  คุณพอไมตรี   ทาสุวรรณ  โดยมีเซอรคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร คณะรกักางเขนแหงทาแร  คณะ
ผรูบัใชดวงหทัยนริมลของพระแมมารยี คณะธรรมทตู
แหงเมตตาธรรม (คณะคุณแมเทเรซา) รวมทั้งบรรดา
ญาติพี่นองและสัตบุรุษจำนวนมากมารวมพิธี

มารการตีา เลีย่ม ปานมีศร ีเกดิปพ.ศ. 2471 เปนบตุร
ของนายแกว  และนางเพ็ง อุณารักษ มีพี่นองทั้งหมด
5 คน โดยกำเนดิเปนชาวพทุธ เม่ือไดแตงงานกบัคณุทิน
ปานมศีร ี จงึไดรบัศีลลางบาปและกลับใจเปนคริสตชน
มีบุตรทั้งหมด  8  คน  ไดแก นายสุทัศน   ปานมีศรี
นางผองศร ี พลขยนั  นายสุเทพ   ปานมีศร ี นางรฐัทนนัท
ทิพยจุฑามณี ซิสเตอรไพรวัลย ปานมีศรี สมาชิก
ฆราวาสธรรมทูตแหงเมตตาธรรม  จ.หนองบัวลำภู
นายนำชัย  ปานมีศรี  ซิสเตอรมัลลิกา   ปานมีศรี
คณะผรูบัใชดวงหทัยนริมลของพระแมมารยี    ราชบรุี
นายดรัน  ปานมศีรี

เมือ่คณุทนิ ปานมศีรี  จากไปในป  พ.ศ.   2541   ปตอมา
มารการตีาก็ไดลมปวยลงดวยโรคอัมพฤกษ    12  ปแหง
พระพรในยามเจ็บปวย มารการีตาไมสามารถเดิน
และชวยเหลือตัวเองได   แตก็ไมเคยส้ินหวังกับชีวิต



“พวกลูกขอขอบคุณสำหรับความรัก   และแบบอยาง
อันดีงามของแมในดานความศรัทธาตอพระเจาและ
พระแมมารีย พระมารดาของพระองคแมเปนสมาชิก
พลมารี จนวาระสุดทาย  แมเปนแบบอยางของพวกลกู
ในเรือ่งความขยัน   อดทน ไมยอทอตอความยากลำบาก

แจมใสราเริงอยูเสมอ  จะได
พบจากเสียงเพลงของแม ซึ่ง
ขับรองอยางคุนหูเปนประจำ”

 “วนัที ่ 2  กมุภาพนัธ ลกูได
พบวาแมเหนื่อยลาออนแรง
ลงมาก  ไมสามารถทานอาหาร
ไดอยางปกติ เหมอืนวนักอนๆ
จึงถามแมวา “ไหวไหมแม”
เปนครั้งแรกในชีวิตของลูก
ที่ไดยินคำน้ีจากปากของแม
“ไมไหวแลว”   ทีส่ดุอาการของ
แมกท็รดุลงเรือ่ยๆ ลกูๆ ไดพดู
กับแม เม่ือวันเสารที่ผานมาวา
คุณพอตอจะมาอวยพรใหแม
นะ   แมก็พยักหนาตอบรับ

หลังมิสซาคุณพอไดโปรดศีลเจิมคร้ังสุดทาย  และ
อวยพรใหกบัคณุแม  หลงัจากน้ันประมาณ   30  นาที
คณุแมกไ็ดจากพวกเราไปอยางสงบเม่ือเวลา  21.50 น.
ของวันเสารที ่ 5  กมุภาพนัธ  รวมอายุ 83  ป”

ในงานสปัดาหหนังสือแหงชาติ
คร้ังท่ี 39

“Open a Book Open the World”
25 มนีาคม - 6 เมษายน 2011

เวลา 10.00-21.00 น.
ศนูยการประชุมแหงชาติสริกิติิ์

พบกบับูธหนงัสือดี และส่ือคาทอลกิ

ไดที ่ N 51

เรยีน ทานสมาชิกทีน่บัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทกุทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปนประโยชน

จากหนงัสือพมิพคาทอลิกของเรา ดวยดตีลอดมา บดัน้ีสมาชิกหลายทานสนใจและตอง
การเปนสมาชกิอีกในปตอไป สำหรบัการตอสมาชกิทานสามารถติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัต ิในนาม ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา (จาหนาซอง
ถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ยอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชื่อบัญชี การพิมพคาทอลิก  เลขที่ 226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบชุือ่ สมาชิก และรหัสสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 / หรอืแจง
ทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เช็คขีดครอม สั่งจาย การพิมพคาทอลิก
ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกลุ ................................................

จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป
จำนวน.............................................ฉบบั

   อดุมศานต 400 บาท/ป
จำนวน.............................................. เลม

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท
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ตอนที ่6

บทกวีและหมาซ่ิวหนิง
โบราณสมัยในประเทศจีน ซิ่วหนิง  สาวนอย

รางบอบบางตกลงใจแตงงานกบัหยาง ซเีกา ชายทีเ่ธอรกั
ตามธรรมเนียมจีนนัน้ผชูายพาเจาสาวของเขาไปอยดูวย
ในบานของตน พอคาเรอยางเขา ทีต่องเดินทางนำสินคา
ไปขายตามทองถ่ินตางๆ ทำใหเขาพบรักกับสาวเจา
ที่อยูแสนไกลคนนี้ เธอกลาหาญออกจากบานตาม
เสียงเรียกของความรักที่เธอตั้งใจจะอุทิศชีวิตใหแก
ครอบครัวของเธออยางจริงจัง แมเธอจะมีความรูนอย
มากเม่ือเทียบกับสามี แตเธอกลับมีความขยันขันแข็ง
และจิตใจทีต่ืน่ตวัอยเูสมอ โลกใหมทีเ่ธอจะตองไปเจอ
มอีะไรรออยหูรือ? เธอไมเคยกลัว เธอเช่ือวาความจริงใจ
และความขยันอดทนที่เธอมีอยางลนเหลือจะเยียวยา
รักษาทุกอยางท่ีอาจเปนปญหาได...

หลงัวนัแตงงานผานไป คำวา “ชวีติ” กเ็ร่ิมข้ึน
แมผวัและบรรดาพ่ีๆ นองๆ ของสามีตางกเ็หน็เธอ

เปนเพียงคนใช  ทั้งนี้ก็ตามธรรมเนียมของคนจีนที่
เปดชองไวเชนนั้นอยูแลว สาวนอยผูบอบบางตอง
ทำงานทุกอยางของทุกคนในบาน เส้ือผา บานชอง
ตักน้ำ ยกน้ำ ทำกับขาว ชวยทุกคนเตรียมของขาย
จัดของเดินทาง  สิ่งเหลานี้ยังไมกระไรเทาไรนัก
ดวยเธอพิชิตไดดวยความขยันอดทนที่มีอยู เ ต็ม
ในสายเลือดมังกรของเธอ สิ่งท่ีทำรายจิตใจของเธอคือ
คำพูดรายๆ จากคนในบาน ยามที่เธอเหนื่อยๆ นั้น
แทบทนไมได ไมมีใครไมเสียใจเม่ือสิ่งที่ตนเองทุมเท
ไปนั้นไมมีใครเห็นคา ไมอยูในสายตา... และเห็นเธอ
เปนขยะ ขยะทีล่อยมาจากท่ีไกล

ชีวิตผานไปไดหลายป ทุกอยางยังคงดำเนินไป
เหมือนเดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง แมเธอจะมีลูกสาว
และลูกชายใหสามีและคนในบานไดชื่นชมก็ตาม แตก็
มิไดชื่นชมเธอสักเทาไร ความหวังนอยๆ ที่ซอนไว
และอยากไดในใจยังคงอยูเสมอ

แตแลววนัหน่ึงกม็าถึง...
เธอตองเขาไปในเมืองเพ่ือซื้อของ แมนางซ่ิวหนิง

ไดยินคนในตลาดพูดคุยกันถึงผู เฒานาเคารพที่อยู
ทายตลาด ใครๆ ก็พากันไปหาเขาเพ่ือขอคำแนะนำ
ฟงดคูลายวาผคูนในเมืองตางนบัถอืเขาเปนเสมือนเซียน
ผูใจดีมีเมตตา อุดมไปดวยคำแนะนำท่ีปราดเปร่ือง
ในเร่ืองชีวิต เธอครุนคิดถึงชีวิตของเธอและความหวัง
ที่ซอนอยูอันเล็กนอยนั้น  เธอวาทานผู เฒาทานน้ี
คงจะชวยเธอไดแนๆ ไมแนนักหรอก บางทีเธอ
อาจจะเจอคนสกัคนทีเ่ธอจะรสูกึไดวา ขยะทีล่อยมาจาก

ที่ไกลนี้  ที่สุดก็ได เจอผูที่ เปนเสมือนญาติผู ใหญ
ที่เอ็นดูเธอ พูดดีๆ กับเธอ เห็นใจเธอ และมองดูเธอวา
มคีาขึน้มาบาง

ซิว่หนิงจงึไตถามถึงทางไปบานผเูฒานีจ้ากคนในตลาด
เมื่อเธออธิบายวาเปนผูเฒาที่นาเคารพ ที่ผูคนตางก็
ไปหาคำตอบแหงชีวิตได เขาก็รองออ และบอกทาง
ใหเธออยางเต็มใจ พรอมกนัน้ัน เขาก็ยงับอกเธอดวยวา
ทานผเูฒาคนน้ีมชีื่อวา ขงจือ๊

เธอหอบขาวของที่ซื้อพะรุงพะรังเดินมาทายตลาด
เมื่อมองเขาไปในบาน ทานผูเฒาผมขาว หนวดเครา
และจอนบางๆ กำลังนั่งพักจิบน้ำชาอยูที่ลานหนาบาน
ดวยทาททีีป่ลอยวางสขุสบาย

“ทานเจาขา หนเูปนคนต่ำตอย ทานจะกรณุาใหหนู
เขาไปไหวทานไดไหม?”

ขงจ๊ือหันหนามาตามเสียง ทานลุกข้ึนชาๆ และเดิน
ออกมาเปดประตูรัว้ ทานกลาวส้ันๆ วา “เชญิ”

ซิ่วหนิงคุกเขาลงขางๆ ที่นั่งของทานผูเฒาผมขาว
อยางนอบนอม แสดงวาพอแมสั่งสอนเธอมาแตเล็ก
แตนอย เสียดายแตวาคนในบานเธอมองไมเห็นเพราะ
ใจบอด

“หนูลุกมาน่ังตรงน้ี หนูอยาทำอยางนั้น” ขงจื๊อช้ี
ทีน่ัง่ใหเธอลุกข้ึนมา

แคนี ้ซิว่หนิงกม็ัน่ใจแลววาเธอไดเจอคนทีเ่ธอจะยึด
ไวเปนญาติผูใหญ น้ำตาแหงความเก็บกดระคนปติ
แทบจะกล้ันไวไมไหว เธอขมสติ กมหนาเพยีงครเูดียว
ยังมิทันจะเอยอะไร

“หนูมีทุกขละซิ เอา...เลาไปซิ” ปราชญชาวบาน
กลาวเปดเหมือนพอที่รูใจลูก

“ทุกขของหนูเปนเรื่องเล็กนอย แตมันรบกวน
ความรสูกึอยลูกึๆ คะทาน!”

“หนูไมใชเปนคนเมอืงน้ีนีน่า?” ขงจ๊ือทัก
“ทำไมทานทราบคะ?” ซิว่หนิงสงสัย
“กส็ำเนยีงของเธอไง หนูคงมาจากทางใตใชไหมละ?”

ผูปราดเปร่ืองกลาว
“หนูแตงงานและตามสามีมาท่ีนี่ หนูไมมีญาติ

ไมรูจักใคร มารูตัวอีกทีก็ลวงเลยมาเขาปที่ 5 แลวคะ”
เธอกลาวโดยไมมีเกริ่น ไมตอบคำถาม และอารมณ
สบัสน เหมอืนทกุอยางในใจกำลังลนจะเทออกมา

“แลวหนูกต็องมาเปนลูกสะใภท่ีเปนแคสะใภเฉยๆ
ไมเปน ลกู แตอยางใด ใชไหม?” ทานผเูฒาสมเปนเซียน
ตามปากชาวบานจริงๆ ชวยเธอใหเออสิง่ทีป่มลนออกมา

เร็วข้ึน ยิง่นำความปลืม้และจิตคารวะมาสเูธอมากย่ิงข้ึน
“หนูทำทุกอยางไดหมด หนูไมเคยขีเ้กียจหรอืกลวั

งานหนัก แตหนูไรคาในสายตาและในคำพูดของคน
ในบาน มันราวหัวอกและขาดความสุขใจ หนูไมกลา
แสดงออก เพราะหนูรักสามีและลูกๆ หนูถามตัวเองวา
อยากไดอะไร  แตหนูก็คิดวา ส่ิงท่ีหนูอยากไดนั้น
มนัชางเลก็นอย ไมมตีัวตน หนูเลยพดูไมออกสกัที แต
ความทุกขก็ไมเคยหาย” เธอยกแขนเส้ือปาดน้ำตาอยาง
รวดเร็ว

“แลวหนูจะใหฉนัชวยอะไรละ...เออ...หนอูะไรนะ
หนชูือ่อะไร?” ขงจือ๊ถาม

“หนชูือ่ ซิว่หนงิ... หมา ซิว่หนิง คะ” เธอดีใจอยาง
ประหลาดเม่ือผูเฒาถามช่ือ

“อาซ่ิวหนิงเอย หนจูะใหฉนัชวยอะไรกบ็อกมาเลย”
ปราชญชาวบานถามตอ

“หนูอยากรูสึกวามีญาติผูใหญสักคนท่ีหนูจะแวะ
เย่ียมได มาน่ังพูดคุยได คำพูดของคนในบานหนูทกุคน
ทำใหหนูรูสึกวาจะพูดอะไรไมไดแน หนูเหมือนขยะ
ที่ลอยมาติดจากท่ีไกล หนูเหนื่อยไมเปนไร หนูอยาก
รูสึกแคมีคนพูดดีๆ กับหนูสักคำ ใหหนูรูสึกวาในบาน
มีพี่มีนอง มีพอมีแมที่รักเราบางคะ” เธอปาดน้ำตาอีก
บดัน้ีดวงตาแดงเร่ือจนเห็นไดชดั ทกุอยางท่ีเก็บกด ลน
ทะลักออกมาหมดแลว

“ถาใหฉันเปนญาติจริง หนูจะทำตามท่ีฉันแนะนำ
ไหมเลา?” ผเูฒากลาวอยางสงบเสง่ียมพรอมรอยยิม้นอยๆ
แลวยกน้ำชาขึน้จิบ ขณะเทน้ำชาลงในอีกแกวใหซิว่หนงิ
นัน้เอง เธอกพ็ดูขึน้วา

“ใหหนูเรียกทานวา  ทานปูนะคะ  หนูสัญญา
จะทำตามทุกอยางท่ีทานแนะนำส่ังสอน มีโอกาส
เม่ือไหร ขอใหหนูมาเยี่ยมทานไดไหมคะ?” ซิ่วหนิง
เริ่มยิ้มทั้งน้ำตา

“เอาละ หนูสัญญากับฉันแลวนะ นี่ก็จะเย็นแลว
เด๋ียวท่ีบานจะวาเอาไดอีก คำแนะนำของฉันงายๆ แต
ทำยากหนอยนะ คือ  หนูกลับไปทนทุกขตอไป
เหมอืนเดมินัน่แหละ  แตทกุครัง้ทีม่ใีครในบานพดูไมดี
กับหนู หามหนูเงียบอีกตอไปนะ แตใหหนูพูดทันที
พูดดวยคำดีๆ เพราะๆ และยิ้มๆ เขาไว ใครที่ราย
ตอหนูมากก็ยิ่งตองทำอยางน้ีใหดีกวาปกติ และทำ
อยางน้ีดวยความจริงใจ และทำอะไรใหเขาไดอีกท่ีดีๆ
ตอนนั้น  ก็ทำดวยเลย  อยาท้ิงโอกาสเปนอันขาด
ทำเชนนี้ไปเร่ือยๆ แมจะยังไมเกิดผล ก็ทำไป นี่คือ
ความหมายที่ฉันบอกวาใหหนูกลับไปทนทุกขตอไป
เหมอืนเดมิ ทำไดไหมละ?” ทานผเูฒาขงจ๊ือจบคำอธบิาย

“ไดคะทานป ูหนจูะทำตามท่ีทานสอน หนสูญัญา”
ซิว่หนิง ไมเขาใจอะไรเทาไรในคำแนะนำของขงจ๊ือ แต
ก็เงียบและต้ังใจจะทำตามทุกประการ

“เอาละ หนูไปไดแลว อากาศจะเย็นลงอยางรวดเร็ว
ในฤดูนี้ ทุกคนกำลังรอหนูกลับบาน จริงไหมเลา?
ไปเถอะ ซิว่หนงิ ไป” ขงจ๊ือลกุขึน้สงแขก

(อานตอฉบับหนา)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เพราะวาเม่ือเราหวิทานไมใหอะไรเรากนิ
เรากระหายทานไมใหอะไรเราดืม่”  (มทัธวิ  25:42)

ป 2011

คำตอบ
ที่เรงดวน

ในชวงตนป ค.ศ. 1990 ไดเกิดความอดอยากท่ีรุนแรงข้ึนท่ีประเทศ
เอธิโอเปย โทรทัศนไดเสนอขาวซึ่งถายทอดไปทั่วโลก เราเห็นหนาตาของผูที่
ตองเดนิทางยาวนาน เพือ่แสวงหาอาหารและน้ำ หลงัจากทีอ่าหารและน้ำทีเ่ขา
เก็บไวประทังชีวิตหมดลง และสัตวเล้ียงไดตายเปนจำนวนมาก สิ่งเหลาน้ี
ประทับอยูในจิตใจของผูที่ดูขาวเหลานี้อยางไมเลือนราง หลังจากไดเห็นภาพ
เหลาน้ี ประชาชนท่ัวโลกก็ไดชวยกันบริจาคเงินจำนวนมหาศาล เพ่ือจัดหา
อาหารและน้ำดื่มสงไปชวยชีวิตคนเหลานั้นอยางเรงดวน

ในพระวรสารชวงเทศกาลมหาพรต เลาถึงการเทศนสอนของพระเยซูเจา
อยางชัดเจน และคำสอนเหลาน้ี ชีใ้หเราเห็นอกีคร้ังหน่ึงถึงความหวงใยท่ีพระเจา
ทรงมีตอผูขัดสนยากจน ผูที่ถูกกักขัง หรืออดอยาก ในพระคัมภีรเราจะเห็น
ความหวงใยตอเด็กกำพรา หญิงมาย และคนแปลกหนา กลาวคือผูที่ยากจน
และขัดสนน่ันเอง

ในคำเทศนสอนของพระเยซูเจา เรารวูามคีนยากจน เจบ็ปวย ถกูจองจำ และ
หวิโหยเปนจำนวนมาก แตพวกเขาบางคนสามารถดำเนินชีวติอยไูด เหมือนกับ
วาไมมีพวกเขาในโลกน้ี เหมือนกับวาเขามิไดเห็น มิไดรู ในขณะท่ีบางคน
ตอบสนองดวยความรัก

ในเทศกาลมหาพรตปนี ้เราจะตอบสนองอยางไร? ประเทศไทยของเราก็ได
เผชิญกับปญหาน้ำทวม ที่เราเห็นไดทางโทรทัศน มิใชเพียงในประเทศไทย
เทาน้ัน แตสวนอ่ืนๆ ของโลก โดยเฉพาะในประเทศท่ียากจน เราไดยินเสียง
ขอความชวยเหลือใหพวกเขาพนจากความยากลำบาก ซึ่งยังดังอยูอยาง
ไมขาดสาย เทศกาลมหาพรตเปนชวงเวลาท่ีเราพิจารณาถึงการดำเนินชีวิต
ของเรา ถงึการตัดสินใจของเรา วาเราจะทำอยางไร? เราจะชวยเหลอืเพ่ือนมนุษย
ของเราไดดวยความรักและความหวงใย ทำอยางไร เราจึงจะสามารถชวย
พวกเขาใหมสีิง่ทีพ่วกเขาตองการอยางพอเพียง ในการดำเนินชวีติประจำวนั

ขาแตพระเจา ลูกวอนขอพระองคไดทรงชวยให
พวกลูกมีความกลาหาญท่ีจะกระทำส่ิงตางๆ ดวย
ความรักและความเมตตาใหลูกตอสูกับความเมินเฉย
และพยายามชวยใหโลกเปลีย่นแปลง อาศยัความหวงใย
ของเพ่ือนมนุษยดวยกัน เพ่ือมิใหผูใดตองอดอยาก
หรือรูสึกวาพวกเขาถูกทอดท้ิงและอยู เ ดียวดาย
อาแมน


เปนธรรมดาของคนมชีือ่เสยีงผคูนรจูกั
พอมีขาวทีกเ็ปนเร่ือง “พดูคุยของเมือง” ที
แลวกโ็ยงใยความรสูกึคาทีเ่คยแอบผกูพนัทางใจกนัมา
พรอมเฝาติดตามสถานการณในรายละเอียดลึกตื้น

หนาบาง
ตองรใูหได “ทำไม” “อะไรเปนตนเหตุ” “มใีครเก่ียวของดวย”
ก็เห็นมากับตาวารักกันแทบกลืนแทบกิน
ไมตางกับนวนิยายกลายเปนจริงกลายเปนตัวเปนตน
ทกุอยางลงตัวฝายหนึง่มทีรพัยสมบัตอิกีฝายมีรปูสมบตัิ
แถมมีอยางหนึง่เหมือนกนัตอนนัน้...ชือ่เสียง
ออกขาวทีไรใครเห็นใครช่ืนชมใครหลายคนแอบอิจฉาลึก
แมลกึลงไปในใจจะมีความรสูกึไมมัน่ใจเตม็รอยนัก
เม่ือเวลาผานไปส่ิงช้ีบอกความใกลชดิสนิทสนมจะนอยลงไป
แตก็ถือเปนเรื่องธรรมดาของการขึ้นลงเขมจางแหงอารมณมนุษย
ไดแตเอาใจชวยดวยรักดวยเอ็นดูทั้งสองฝายเปน...

พอไดขาว “เตียงหัก” ตามดวย “แยกเตียง” กอ็ดใจหายไมได
ทันทีก็ตองคิดถึง “บุคคลที่สาม”...ตัวการทำรายทำลายรักแหงชีวิตคู
เพราะธรรมชาติแหงรกัชายและหญิงตองเปน “คู” เทาน้ัน
พอเริม่มี “คี่” เขามาเม่ือไรกค็งเหลอืแค “หน่ึง” หรือไมก ็“สาม”
ตามดวยจดุจบแหงความรักท่ีเฝาปลูกเฝารดน้ำพรวนดินกันมา
จะแปลกหนอยท่ีคราวน้ี “บคุคลท่ีสาม” ไมใช “คน”
แตเปน “เวลา” ทีต่างฝายตางยนืยนัวาเปนตนเหตุใหญ
หนาทีก่ารงานทำใหแตละฝายไมสามารถม ี“เวลา” ใหกนั
ไหนๆ จะไมมเีวลาใหกนักเ็ลยแยกกันอยแูยกกนัมชีวีติ
กระทั่งมาถึงการตัดสินใจหยาขาดกันไปแมยังรักกันอยู
จะรักจะชอบจะไปกับใครไมวากันทำไดเต็มท่ีเหมือนโสด
นวนิยายที่ทำทาวาจะเปนจริงตองกลับไปเปนนวนิยายอีกเร่ือง...

ทีแ่นๆ  หลายคนรอดตวัไปอยางหวดุหวิด
โดยเฉพาะคนทีเ่คยคบหาเคยเท่ียวเคยติดตอกนัมา
ในเม่ือตวัการอยทูี ่“เวลา” คนจงึไมเกีย่ว
แถม “เวลา” ไมมตีวัไมมตีนใหจบัใหคัน้ใหปรกัปรำใหเอาผดิ
ใครก็ตามท่ีรบัรคูงอดคิดไมไดวาจบั “แพะ” อกีตามเคย
จะวาไปแลวเวลาจะมีตัวตนก็ตอเมื่อโยงเขากับคน
เวลาจึงเปนมิตหิน่ึงแหงความเปนคน
จะมีเวลาหรือไมมีเวลาก็ขึ้นกับคนเปนหลัก
เวลาจงึเปนมติหินึง่แหงความรกัทีค่นมตีอกนั
รักใครก็คือใหเวลาแกคนนั้นข้ึนอยูกับรักมากรักนอย
เวลาจงึเปนมาตรวดัความเขมขนหรือความเจือจางของความรกั
ยิ่งยุคน้ีที่มีอะไรตองทำแทบบริหารเวลาแตละวันไมทัน
จะบอกรักใคร...จึงตองบอกรักดวยเวลา
หากปากพูดวารักแตเอาเวลาสวนใหญไปใหอยางอื่นใหคนอื่น
กค็งเปนแครกัดวย “คำพูด” กลวงๆ ไรซึง่ความหมายไรซึง่คณุคา
ในเมื่อเวลาเปนมิติหนึ่งของความรักที่เห็นเปนรูปธรรม
เวลาทีใ่หจงึตองมีคณุภาพ...ไมใชสกัแตใหเวลา
แมจะสั้นแตมากดวยคุณภาพแหงจิตแหงใจแหงความอบอุน
เพราะแตละวินาทีแตละนาทีแตละชั่วโมงมีความรักคอยเติมเต็มให
ชวงเวลาส้ันแตกเ็หมอืนยาวนานดวยอมตะแหงรักนรินัดร...

การเร่ิมมีมิตรภาพมีความรักไมยาก
แตการสานตอมิตรภาพและความรักตลอดไปน้ันยาก
หากมอง “เวลา” เปนแคตวับงบอกความยดืยาวคงทนก็นาหว่ัน
แตหากมอง “เวลา” เปนมิตแิหงความเสมอตนเสมอปลาย
การเริ่มตนและความตอเน่ืองของมิตรภาพและความรัก
ก็จะเปนส่ิงเดียวกัน...อยางแยกไมออก
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จงเปนฝายใหมากกวารอเปนฝายรับ

แนวคดิบทเทศน
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อชีวิต
ในเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2011
แบงปนโดย คณุพอสมบูรณ  แสงประสิทธิ ์ทีป่รกึษางานรณรงคจติตารมณมหาพรต คพน.
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฆราวาสแพรธรรม สังฆมณฑลราชบุรี

สปัดาหที ่2 ในเทศกาลมหาพรต
(วนัอาทติยที ่ 20  มนีาคม  2011)
เรือ่ง  “ความรักมัน่คงของพระองค

ดำรงนจินิรนัดร”
อารัมภบท

คริสตชนคนหน่ึง ศรัทธา  มาวัด
แกบาปรับศีลทุกวันอาทิตย ทำเชนน้ี
มานาน แลวจูๆ  กม็าหายหนาไป พลมารี
จงึไปเย่ียมถามไถทกุขสขุ มปีญหาอะไร
หรือเปลา เห็นขาดวัดไปทำใหคิดถึง
เจาตัวเลาใหฟงวา  แตกอนไปวัด
ทุกอาทิตย แตเด๋ียวน้ีไมไดไปเพราะ
มีความจำเปนเกิดขึ้น  ไปวอนขอ
ความชวยเหลือจากพระ แตก็ไมเห็นได
หนักเขาจึงไปขอหมอเขาทรงปรากฏวา
ไดสมใจนึก  ก็เลยไปเปนลูกศิษย
หมอเขาทรงดีกวาเพราะขออะไรก็ได
กเ็ลยทิง้วดัทิง้พระทางคริสตไป

บทเทศน
1. จริงหรือท่ีวาขออะไรพระก็

ไมได  ถาอยางนั้นพระก็โกหกนะสิ
เพราะพระองคตรัสไวในพระคัมภีรวา
“จงขอเถิดแลวจะได จงเคาะเถิดแลว
ประตูจะเปดรับ จงแสวงหาเถิดแลวจะพบ” (มธ 7:7)
นีเ่ปนคำสญัญา และพระเปนเจาจะทรงผิดสญัญาไมได
สิ่งท่ีเปนอุปสรรคปดก้ันพระพรความชวยเหลือ ไมใช
องคพระเปนเจา แตเปนตัวเราเอง ที่หัวใจสี่หองไมมี
ทีว่างสำหรบัพระพรใดๆ เลย  เพราะใจแตละหองเต็มไป
ดวยความเห็นแกตัว ความติดใจในบาป ความเย็นเฉย
ไมรรูอน รหูนาว  ความด้ือกระดางไมใสใจในการกระทำ

ความดี ฯลฯ
2. “ทานใดท่ีลูกขออาหารจะใหกอนหินหรือ?

ถาลูกขอปลาจะใหงูหรือ? แมแตทานท้ังหลายที่เปน
คนชั่วยังรูจักใหของดีๆ แกลูก แลวพระบิดาของทาน
ผูสถิตในสวรรคจะไมประทานของดีๆ แกผูที่ทูลขอ

พระองคมากกวาน้ันหรือ?” (มธ 7:9-11) รปูพระเยซูเจา
ทรงยืนเคาะประตู ถาพินิจพิจารณาใหดี จะเห็นวา
ประตูนั้นไมสามารถเปดไดจากภายนอก แตตอง
เปดจากภายใน นั่นหมายถึงประตูใจของเรา พระองค
หรื อพระพรจะ เข าสู ใ จของ เราได ก็ ต อ เมื่ อ เ ร า
เปดประตูใจของเราจากภายใน  ใหพระองคสามารถ
เขาสูใจของเราได

3. พระคัมภีรวันอาทิตยนี้พูดถึงอับราฮัม ซึ่ง
พระเปนเจาทรงเลือกใหเปนตนตระกูลของประชากร
ที่ไดรับเลือกสรร เพื่อแผนการไถกูมนุษยชาติของ
พระองคไดสมัฤทธ์ิผลผานทางประชากรน้ี และพระองค
กไ็มทรงผิดหวัง เพราะอับราฮัมเปนผชูอบธรรม ยดึม่ัน
ในความเช่ือตอพระเปนเจาแบบถวายหัว พระองค
ทรงส่ังใหออกจากเมืองเออรไปยังดินแดนใหมซึ่ง
ไมรูจัก ทานก็ไป พระองคทรงมีพระประสงคใหทาน
เปนบิดาของชนชาติใหญ ทั้งๆ ที่ทานและภรรยามีอายุ
มากเกินวัยแลว ทานก็เชื่อ พอมีบุตรช่ืออิสอัคเกิดมา

อยางอัศจรรย ทานก็ดีใจ แตดีใจได
ไมนาน พระเปนเจาก็ทรงส่ังใหนำ
อิสอัคที่สุดรักสุดดวงใจไปฆาถวาย
เปนบูชาแดพระองคบนภูเขา ทาน
ก็ปฏิบัติตาม ทั้งๆ ที่เปนทุกขยิ่งนัก
และท้ังหมดเหลานี้เกิดผลดีมหาศาล
ตกทอดมาถึงเราจนทุกวนัน้ี ถาสมมุตวิา
อับราฮัมเปนเหมือนคริสตชนคนท่ี
เลามาขางตน เกิดสิ้นศรัทธาหันหลัง
ใหพระเปนเจา หันหนาไปพึ่งสิ่งอื่น
อะไรจะเกิดข้ึน?   เราก็คงไมไดผุด
ไดเกิดกันอยางเชนทุกวันน้ี

ปฏิบัติ
1. จงกระทำเหมือนเปาโล

“ความทรมาน (ดวยความรัก) ของพระ-
คริสตเจายังขาดส่ิงใด ขาพเจาก็เสริม
ใหสมบูรณ ดวยการทรมาน (ดวย
ความรัก) ในกายของขาพเจา”  (คส 1: 24)

2. นักบุญออกัสตินกลาววา “พระเปนเจาทรง
สรางทานมาโดยปราศจากทาน แตพระเปนเจาจะไมชวย
ใหทานรอดโดยปราศจากทาน” จงทำหนาท่ีในสวน
ของเรารวมกับพระองค
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แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวินทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชวนันกับวชสากล (ตอจากหนา 20)
มารวมพิธี

การจัดงานวันนักบวชสากลเ พ่ือตอบสนอง
พระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ที่จะใหพระศาสนจักรทองถิ่นตางๆ ไดภาวนา
ไตรตรอง เห็นคุณคา และสงเสริมใหกระแสเรียกชีวิต
นกับวชใหบงัเกิดผลและเปนประจักษพยานในการภาวนา
อุทิศตนเพ่ืองานแพรธรรมและกิจเมตตา และบรรยาย
พิเศษ โดยภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการเจาคณะ
เซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทย ในหัวขอเร่ือง “ชีวิต
นกับวชในอนาคต”

ป 2011 นี้ คณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย โดยภราดาเลอชัย ลวสุต ผูอำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาเปนเจาภาพสถานที่ในการจัดงาน
และจัดงานเลีย้งรบัรองผถูวายตนและผฝูกหัดชาย-หญิง
ทีม่ารวมงาน  ภราดาสยาม แกวประสทิธ์ิ อธกิารยวุลยั
เซนตหลุยส แมร่ี จัดเตรียมดานพิธีกรรมและรองเพลง
สรรเสริญพระเจาโดยนักขับรองยุวนิส คณะเซนตปอล
เดอ ชารตร โดยเซอรเซเลสตนิา ยภุ ี   กจิเจริญ  ผอูำนวยการ
โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต จัดเตรียมของท่ีระลึก
มอบใหกับผูมารวมงานทุกคนเชนกัน และคุณแม
โรสลิน ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณีคณะรักกางเขน
แหงจันทบุรี เปนประธานในการจัดงานวันนักบวช
สากล ป 2011 แหงสังฆมณฑลจันทบุรี นำทีมงาน
คณะซิสเตอรจัดดอกไมในวัดและหองฟงบรรยาย
ที่อาคารโอเซ ซึ่งมีคณะผูถวายตนมารวมงานท้ังส้ิน
จำนวน 11 คณะ และผฝูกหดัชาย จำนวน 3 คณะ ผฝูกหดั
หญงิ จำนวน 3 คณะ นบัวางานวันนกับวชสากล ป 2011
ของสังฆมณฑลจันทบุรี ปนี้ไดรับการตอบรับมา
รวมงานมากเปนพิเศษกวาปที่ผานมา ขอขอบพระคุณ
สำหรับการบรรยายพิเศษจากภราดาศิริชัย ฟอนซีกา
อธิการเจาคณะเซนตคาเบรียลแขวงประเทศไทย เร่ือง
“ชีวิตนักบวชในอนาคต”  ทำใหไดรับขอคิดมากมาย
สำหรับผูถวายตน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ี
ทำใหงานน้ีสำเร็จตามวัตถปุระสงคทกุประการ สดุทาย

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงสำหรับพระคุณเจา
สริพิงษ จรัสศรี พระสงัฆราชกติติคณุเทียนชัย สมานจติ

(ตอจากหนา 20)พธิเีสกอาคาร
พรอมดวยนายสรุยิะ ประสาทบัณฑิตย รองผวูาราชการ
จงัหวดัสมทุรสาคร แขกผมูเีกยีรติ รวมในพธิ ีเมือ่วนัที่
12 กมุภาพันธ ค.ศ. 2011 ทีโ่ครงการอสัสัมชัญ แคมปส
พระราม 2

พธิลีงนามสรางเครอืขายพันธมิตรทางดนตรีศกึษา
ระหว างโรง เ รียนอัสสัมชัญกับโรง เรี ยนดนตรี
สยามกลการ

เมือ่วนัที ่ 12  กมุภาพันธ  ค.ศ. 2011 ภราดาศริชิยั
ฟอนซีกา  ประธานมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหง
ประเทศไทย ภราดาอานันท   ปรีชาวุฒิ  ผูอำนวยการ
โรงเรยีนอัสสมัชญั ภราดาพิสตูร วาปโส รองผอูำนวย-
การ/หัวหนาฝายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  ลงนาม
ความรวมมือกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการ  สถาบัน

ดนตรียามาฮา  ผูนำดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทย 
นำโดยเรอือากาศตรศีาสตราจารยพเิศษ  ดร. แมนรัตน  
ศรกีรานนท  ประธาน  และ มร.ชจู ิ นาริมทัส ุ กรรมการ
รองผูจัดการใหญ  บริษัท  สยามดนตรียามาฮา  จำกัด
ที่หองประชุมอาคาร The Trinity Building โครงการ
อสัสัมชัญ แคมปส พระราม 2 จงัหวัดสมุทรสาคร

การลงนามคร้ัง น้ีถือ เปนความรวมมือสราง
เครือขายพันธมิตรทางดนตรีศกึษาในการจัดศูนยดนตรี
ทีโ่ครงการอสัสัมชัญ  แคมปส  พระราม 2  จ.สมุทรสาคร 
บนพืน้ทีก่วา 394 ตารางเมตร  ของอาคารศนูยอำนวยการ
โครงการ  “The  Trinity  Building”  ทีเ่พิง่สรางแลวเสร็จ 
โดยใชหลักสูตรของสถาบันดนตรียามาฮาเปนครั้งแรก
ในประเทศไทย  นับเปนทางเลือกของเยาวชน

คนรุนใหมที่ เนนการเรียนการสอนของหลักสูตร
ยามาฮา  มวิสิก  เวิลดวาย  เอ็ดดูเคชัน่  ซสิเตม็  มาตรฐาน
หนึง่เดยีวจากประเทศญ่ีปนุ  โดยการรวมมอืครัง้สำคัญ
นี้โรงเรียนอัสสัมชัญ ยังไดเลือกเครื่องดนตรีคุณภาพ
จากยามาฮาท่ีมีมาตรฐานของ Yamaha  Music 
Foundation  มาใชพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยใหมี
องคความรูพื้นฐานดนตรีที่เขมแข็งถูกตองเต็มรูปแบบ 
ตอบรับความตองการของการศึกษาแผนใหมของ
ผูเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยม
ศึกษาตอนตน  สงผลทำใหดนตรีเปนท่ียอมรับและ
เปนที่รูจกัมากย่ิงขึ้น

คณุพอยอด เสนารักษ อปุสังฆราช และบรรดาพระสงฆ
ทุกทาน ที่ใหเกียรติกับคณะผูถวายตนและผูฝกหัด
ชาย-หญงิมารวมในพิธบีชูาขอบพระคณุ  และพบกับงาน
วนันกับวชสากล ป 2012 ทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา
ที่เกาเวลาเดิม

สรปุจำนวนนักบวชทีม่ารวมงาน 127 ทาน ผฝูกหดั
ชาย 134 คน ผฝูกหัดหญิง 60 คน

รายงานโดย มสิรัชนีกลู พวงผอง
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ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

หนา 9

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

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ขอเชญิทานรวมแสวงบุญท่ีประเทศเกาหลใีต
วนัที ่1 - 6  เมษายน  2011

เกาะเชจโูด - พซูาน - กรุงโซล
เทีย่วชมเทศกาลมหศัจรรยวนัดอกไมบาน (ซากรุะ)

ของเกาหลี
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

2. ฟาติมา - สเปน  (4-10 พฤษภาคม)
3. แหแมพระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์- ลรูด - ฟาติมา

(31 พฤษภาคม - 11 มถินุายน)
4. ฉลองเซนตแอนน  28 กรกฎาคม


เดอืนมนีาคม นำชาวคณะเยีย่มแมพระลาวาง
และชาวพนัสนคิม ฉลองนกับญุยอแซฟ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
www.supartour.com

e-mail : supartour@gmail.com

สุภาทัวรแสวงบุญขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลิก
คุยกันเจ็ดวันหน

ทกุวนัอาทติย โดยทมีงานคาทอลิก บนคลืน่
FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.

คุณพอการโลส โรดริเกซ
คณะเบธาราม

เกิดใหมในพระเจา วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ 2011

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึงขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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 โปรแกรม 1 ตรวจมะเร็งปากมดลกู โดยวิธ ีตนิเพร็พ แพป เทสต (THIN
PREP PAP TEST) เปนวิธกีารใหมในการตรวจมะเรง็ปากมดลกู ซึง่สูตแิพทยจะเกบ็
ตัวอยางเซลลปากมดลูก นำใสขวดน้ำยารักษาสภาพเซลลสงตอหองปฏิบัติการ
เพือ่ตรวจหาเซลลผดิปกตทิีบ่งชีว้าเปนเซลลมะเรง็

ราคาน้ีเร่ิม 1 กมุภาพันธ 2011 - 30 เมษายน 2011

รเูทาทัน...มะเรง็ปากมดลูก...ภยัเงยีบทีอ่าจรเูม่ือสายเกินไป

จุดซอน ลับ
จะไมเปนจุดซอนเรนมะเร็งรายอีกตอไป
คณุตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูหรอืยงั

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอโปรแกรม
การตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยแพทยเฉพาะทาง

ราคา 1,300 บาท (ราคาน้ีรวมคาแพทย+คาบรกิาร)

 โปรแกรม 2 ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี
ตนิเพร็พ แพป เทสต และตรวจหาเชือ้เอชพีว ี(THIN
PREP PAP TEST + HPV DHA TEST) นอกจาก
สูติแพทยจะเก็บตัวอยางเซลลปากมดลูกสงตรวจหา
เซลลผดิปกติแลว ยงัเพิม่การตรวจหาเชือ้เอชพีว ีซึง่
เปนเช้ือไวรสัท่ีกอใหเกิดมะเรง็ปากมดลูกดวย

ราคา 3,250 บาท (ราคาน้ีรวมคาแพทย+คาบรกิาร)

รบับริการไดที ่ : แผนกสตู-ินรเีวชกรรม ชัน้ 2 อาคารรอยปบารมบีญุ
วนัจันทร ถงึ วนัศุกร เวลา 08.00-16.00 น. เทาน้ัน

โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000 โทรสาร 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

เปดประตู
สูแสงธรรม

สวสัดคีรบัทานผอูานทีร่กัทกุทาน   พบกนัอกีครัง้
กับคอลัมนเปดประตูสูแสงธรรม  ในชวงปลาย
ปการศึกษาของพวกเราสามเณรใหญแสงธรรม  ซึง่ใกล
เขาสชูวงเวลาแหงการเก็บเกีย่ว กค็อืใกลสอบปลายภาคเรยีน
นั่นเอง   ซึ่งนับวาเปนชวงเวลาที่ตองเหนื่อยเปนพิเศษ
กับการเตรียมสอบ  แตกอนจะถึงเวลานั้น  พวกเรา
สามเณรใหญและนักศกึษาแสงธรรมทุกคน  กไ็ดมกีาร
จัดแขงขันกีฬาสีของปการศึกษาน้ีขึ้นในวันท่ี  3
กุมภาพันธ ที่ผานมา  โดยมีคุณพอชาติชาย พงษศิริ
อธิการบดีวทิยาลยัแสงธรรม เปนประธานเปดการแขงขัน
กฬีาส ีบราเดอรพงษชาต ิ  ปภูริมย ประธานชมรมกีฬา
เปนผกูลาวรายงานวตัถุประสงคการจัดการแขงขันกีฬา
ตอประธานในพิธแีละแขกผมูเีกยีรตทิีม่ารวมงาน   และ
นักกีฬาดีเดนประจำปนี้คือ บราเดอรเดน ชวยสุข จาก
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  ซึ่งไดรับการช่ืนชม
จากนักศึกษาอยางทวมทนในปนี้

การแขงขันกีฬาสีในปการศึกษานี้  ทางวิทยาลัย
แสงธรรมไดใหคำขวัญไววา  “วิทยาลัยแสงธรรม
สมัพันธรวมใจ เพ่ือสันติในสังคมไทย  อาศยัศีลศักดิสิ์ทธิ์
และพระวาจา” เพื่อใหเปนไปตามคำขวัญดังกลาว
บรรดาสามเณรและนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ก็ได
นำเสนอโดยส่ือออกมาในขบวนพาเหรดของแตละส ี ซึง่

กฬีาสแีสงธรรม 2010

ปนีท้กุสีทกุขบวนนำเสนอไดอยางนาสนใจมาก  ทำให
บรรดาแขกผูมีเกียรติทึ่งกับความสามารถของสามเณร
และนักศึกษาไปตามๆ กัน   เพราะพวกเราไมไดเกง
ในเรื่องการภาวนา กิจศรัทธาเทาน้ัน  แตพวกเรายัง
สามารถทำไดดีอีกหลายอยางตามพระพรของแตละคน
ซึง่ควรใหการสนับสนนุ

ชวีติสวนใหญดเูหมอืนวาจะมีแตการศึกษาเลาเรยีน
รับการอบรม  ฝกงานอภิบาล  แตพวกเราก็ยังไมทิ้ง
การกีฬา  เพราะกฬีาเปนยาวิเศษ เสรมิสรางสุขภาพกาย
และใจ  เสริมสรางบุคลิกภาพของความเปนมนุษย
ฝกการรูแพ รูชนะ รูอภัย รูใหเกียรติซึ่งกันและกัน
พรอมทั้งพัฒนานิสัยใจคอของตนเองใหเปนผูใหญ
มากขึน้  เปนการสงเสรมิการอบรมตนในมติดิานความ

เปนมนษุย ซึง่เปนมติหินึง่ของการศึกษาอบรมในบานเณร
บรรดาสามเณรและนักศึกษาทุกคนตางใหความ

รวมมือและทมุเทกบัการแขงขันกีฬาสใีนปนี ้และไดรบั
ความสนุกสนาน  ความเบิกบานใจกันทุกคน  แมวา
จะมีผูแพ  ผูชนะ ซึ่งเปนเร่ืองธรรมดา แตที่สำคัญกวา
การไดชัยชนะ คือ มิตรภาพ ที่เราชาวแสงธรรมไดมี
ตอกันและกัน ในความเปนพ่ี เปนนอง เปนเพ่ือน เปน
ผูรวมอุดมการณเดียวกัน เปนแสงธรรม ที่จะตองไป
สองสวางแกพีน่อง ทีก่ำลังรอคอยพวกเรา

หวงัวา  การแขงขนักฬีาสีนีจ้ะเปนเคร่ืองด่ืมชกูำลงั
ใหบรรดาสามเณรและนักศกึษาทุกคน  ไดมพีลงัในการ
กาวหนาตอไป โดยเฉพาะการสอบปลายภาคเรียน
ทีจ่ะมาถึงน้ี....

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล

หมูบานศรีวิเชียร

เปนวัดสาขา ที่ขึ้นกับ “วัดแมพระบังเกิด” อ.เมือง
จ.เชียงราย

วดัหลงัเดมิ
วัดไดสรางมาเปนเวลาเกือบ 30 ปแลว
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีขนาด
ไมเพียงพอกับพี่นองท่ีเขามารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
เน่ืองจากวัดนักบุญคามิลโล ซึ่งประกอบไป
ดวยคนไทย อาขา ไทยใหญ ไทยลื้อ  รวม
102 ครอบครัว
และมีศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
เชียงราย ที่มีเด็กชาวเขา 212 คน มีเด็กพิการ
15 คน เณรคามิลเลียน 50 คน เจาหนาท่ี 34
คน ซสิเตอรคณะมารีอาบมับนีา 7 ทาน และ
นักบวชคณะคามิลเลียน 5 ทาน

โครงการ งบประมาณการสราง
วัดนักบุญ
คามิลโล

หอระฆัง ศาลา
ภูมิทัศน
รวม

6,000,000

1,000,000

7,000,000

วดัหลังใหม วดัรูปทรง 8 เหล่ียม
ภายในกวางขนาด 18x18 เมตร ระเบียง
รอบๆ วดั 3 เมตร ภายในวัดสามารถน่ัง
ได 230 คน และรอบๆ สามารถนัง่ไดอกี
หลายสิบคน นอกนัน้ ทางวัดมแีผนสราง

หอระฆงั ศาลาอเนกประสงค หอง
รบัแขก 2 หอง หองน้ำ และหองครวั

ตดิตอ :
คุณพอสัมพันธ วาปโส โทร. 08-1940-1606
คณุพอเกรียงไกร สขุจิต โทร. 08-8433-3141
office : Tel/Fax  0-5378-7304
e-mail : camillian-ning@hotmail.com
website : www.camillianchiangrai.org
ชื่อบัญชี  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย (เพื่อสรางวัด)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบานดู เชียงราย 842-0-07714-3
ขอความกรุณาแจงใหคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จและเขียนจดหมายขอบคุณ

ทีอ่ย ูคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
101 ม.8 บานศรีวิเชียร ต.ทาสุด อ.เมือง

จ.เชียงราย 57100



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 11 ประจำวันท่ี 13-19 มีนาคม 2011 หนา 11

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

รณรงคคัดคานการคุมกำเนิด
มะนิลา  ฟลิปปนส (ยูแคน)  พระศาสนจักรคาทอลิก
ในฟลปิปนสเตรียมรณรงค “เดินเพ่ือชีวติ” คดัคานราง
พระราชบัญญัติการคุมกำเนิด

พระสังฆราชลีโอ ดรอนา แหงสังฆมณฑล
San Pablo เชญิชวนครสิตชนรวม “เดนิเพือ่ชวีติ” เพือ่
แสดงจุดยืนของพระศาสนจักรที่ไมเห็นดวยกับการ

คมุกำเนิด เพราะเปนรปูแบบหน่ึงของ “การทจุรติทางศีลธรรม”
พระสังฆราชดรอนา กลาววา “การรวมกิจกรรมเดินเพื่อชีวิตนี้ จะชวยให

ประชาชนเล็งเห็นความสำคญัของชวีติมากย่ิงข้ึน”
คณุพอเกรก  ปาติโน  เลขาธิการแนวรวมประชาชนเพือ่การปกปองชวีติมนุษย

กลาววา  “คณะอัศวินแหงโคลัมบัส และคณะกรรมาธิการเพื่อชีวิตครอบครัว ได
รวมกนัจดักจิกรรมเดินเพือ่ชวีติ กำหนดในวนัที ่22 กมุภาพนัธ”

คณุพอปาติโน กลาววา “เรารสูกึเสยีใจเปนอยางยิง่ท่ีสมาชิกสภาผแูทนราษฎร
พยายามผานรางการคุมกำเนิด  ไมวาจะใชชื่อวา รางพระราชบัญญัติอนามัย
เจรญิพนัธ ุ  หรอืรางพระราชบัญญตัคิวามรับผดิชอบของบิดามารดา”

เจาหนาท่ีอาวุโสของพระศาสนจักรกลาววา “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ฟลปิปนสกำลงัเตรียมราง “แผนการดำเนนิงาน” หากสภาฯ ผานรางพระราชบัญญตัิ
นี้

พระอัครสังฆราชเกษียณออสการ  ครูส กลาววา “หากรางพระราชบัญญัติ
ผานสภาฯ และประธานาธิบดีลงนามรับรอง  พระศาสนจักรคาทอลิกภายใต
สภาพระสังฆราช จะดำเนนิการทางกฎหมายอยางแนนอน”

(ประชากร 83 ลานคน ของฟลิปปนส นับถือศาสนาคาทอลิก 83%  ราง
พระราชบัญญัติการคุมกำเนิดขัดตอขอคำสอนของศาสนาท่ีอนุญาตการคุมกำเนิด
ดวยวิธีธรรมชาติเทานั้น)

เกศณี ไทยสนธิ (gassanee@yahoo.com)
(มมุสะทอนพระคมัภรีดวยเสยีงบอกของเพ่ือนฆราวาส)
⌫⌫⌫⌫

“น้ำทวมโลก” เปนเร่ืองท่ีมีบันทึกอยูเกือบทุกคัมภีรโบราณตางๆ ไมวาจะเปน
กลิกาเมซของชาวสเุมเรียน   กม็วีรีบรุษุทีร่อดตายจากน้ำทวมโลกช่ือวา อทุนาปชทมิ
สวนในประเทศอินเดียก็มีคัมภีรปทมะปุราณะ ซึ่งก็มีวันบรรลัยกัลป มีทั้งไฟและ
น้ำทวมโลก สวนของจีน เทพเจาแหงสวรรคหรือเง็กเซียนฮองเตก็เคยบันดาลให
น้ำทวมโลกมาแลว  เรื่องน้ำทวมโลกจึงเปนเรื่องที่มีการยอมรับกันอยางแพรหลาย
ในเกอืบทกุชนชาต ิวาเหตกุารณนีต้องเคยเกดิขึน้แนๆ  ในอดตี

เมือ่เราเปดดใูนพระธรรมเกา ในบทปฐมกาล (ปฐก 6:15) พระเจาทรงเห็นวา มี
คนบาปมากเหลือเกิน ตองการลางโลก จึงส่ังใหโนอาหสรางเรือจากไมสนโกเฟอร
แลวทำเปนหองๆ  ยาชนัทัง้ขางในขางนอก แถมยงัระบุความใหญของเรือวา ยาว 300
ศอก กวาง 50 ศอก สงู 30 ศอก  จำนวน 3 ชัน้ พรอมดาดฟาเรอืสงู 1 ศอก พอโนอาห
ประกอบเรือเสรจ็พระเจากบ็นัดาลใหฝนตกหนัก 40 วนั 40 คนืและน้ำทวมเปนเวลา
150 วัน  เวลาน้ันพระเจาสั่งใหโนอาหนำสัตวขึ้นเรือไปดวยอยางละ 1 คู พรอมทั้ง
บุตร ภรรยา และบุตรสะใภ ซึ่งโนอาหมีลูกชาย 3 คน รวมท้ังลูกสะใภอีก 3 คน
สรุปแลวก็มีคนทั้งหมด 8 คน และสัตวมีชีวิตอีกอยางละ 1 คู แนนอนวาเรือของ
โนอาหจะตองเปนเรอืไม ทีใ่หญโตมโหฬารมาก

พูดถึงไมสนโกเฟอร ขออนุญาตเลาถึงเรื่องไมสนสักนิด คร้ังหนึ่งขณะท่ีผูเขียน
กำลังซักถามเกี่ยวกับเรื่องขาวการคนพบเรือของโนอาหในประเทศตุรกีเมื่อหลาย
ปกอน คำถามแรกท่ีผูเขียนอยากทราบก็คือ ไมสนโกเฟอรหนาตาเปนอยางไร? มัน
ตองแขง็แรงมากแนๆ  พระเจาถงึแนะนำใหโนอาหสรางเรอืจากไมสนชนดิน้ี ขณะนัน้
เองก็มีชาวอิสราเอลหลายทาน ในวงสนทนาใหความเห็นวา อันที่จริงแลวพระเจา
อาจจะไมไดหมายถึงไมสนโกเฟอรก็ได  เพราะเรื่องรายละเอียดของเรือโนอาหนั้น
เคยเปนท่ีถกเถียงกันมาแลววา เปนคำวา “โกเฟอร” หรือ “โคเฟอร” กนัแน  เพราะ
พระธรรมเกาน้ันเขียนข้ึนคร้ังแรกเปนภาษาฮีบรู แตตอนที่แปลพระคัมภีรจากภาษา
ฮบีรูเปนภาษากรีกน้ัน ตวัอักษรในภาษาฮบีรู ตวัท่ีใชเขียนวา “โกเฟอร” กบั “โคเฟอร”
นัน้ใกลเคยีงกนัมาก ตางกนัเพยีงแคขดีเดยีวเทานัน้ ถาจะเปรียบไปแลวกเ็ปนอารมณ
ประมาณตัว “ ค” กบั “ ศ ” ของบานเรา คอืตางกนัเพยีงนดิเดยีวจรงิๆ เพราะถาเปน
“โคเฟอร” ก็จะหมายถึงไมเน้ือแข็งท่ัวๆ ไป เปนไมอะไรก็ได แตถาเปน “โกเฟอร”
กจ็ะหมายถึงไมสนพนัธโุกเฟอรเทานัน้ ซึง่ความแข็งแรงทนทานของไมสน ไมนาจะสู
ไมเนือ้แขง็ชนดิอืน่ๆ ได

อยางไรก็ตาม ประเด็นน้ีไมถอืเปนประเดน็สำคัญแตอยางใด คยุกันไดเสมอืนเปน
การเลาสูกันฟงเลนๆ  เพราะตอใหเปนไมอะไรก็ตาม แตถาสามารถฟนฝาท้ังลม
ทัง้ฝน ทัง้แดด และนำพาชวีติในเรือใหรอดปลอดภัย กต็องถอืวาประสบความสำเร็จ
อยางท่ีสุด เหมือนกับที่ครั้งหน่ึงเหมาเจอตุงเคยกลาวไววา “จะเปนแมวขาวหรือ

แมวดำน้ันไมสำคัญ ขอใหจับหนูไดก็เปนอันใชไดแลว”
เมื่อไมนานมาน้ี มีขาววามีการคนพบเรือของโนอาหที่ภูเขาอารารัต ในประเทศ

ตรุกีอกีคร้ัง โดยครัง้น้ีเปนทีมสำรวจชาวฮองกงรวมกับชาวตุรกี และแนนอนวาจะตอง
เปนเรือของโนอาหแน เพราะในพระคัมภีรระบุไววา เรือของโนอาหไปเกยที่ภูเขา
อารารัต (ปฐก 8:4 ) ยอดเขาอารารัตมคีวามสงูถงึ 5,137 เมตร แตทีพ่เิศษมากเพราะ
ทีมนี้ไดเขาไปอยูขางในบริเวณเรือไมที่ทำเปนหองๆ อีกดวย  ในวิดีโอที่ถายทอด
การสำรวจยงัมีการเคาะไมโดยรอบใหฟงเสียงดังกอกๆ เปนระยะๆ เพ่ือใหคนทราบ
วาเปนไมจริงๆ และจากการพิสูจนตรวจสอบส่ิงโบราณยอนยุค ก็ปรากฏวาเรือไมนี้
มีอายุไมต่ำกวา 4800 ป ทีมผูคนพบบอกวา เขามั่นใจวาเรือลำนี้คือเรือของโนอาห
99.99% (อกี 0.01% เผือ่พลาด)

อนัทีจ่รงิขาวคนพบเรอืโนอาหทีภ่เูขาอารารตัน้ัน มมีาเร่ือยๆ เนือ่งจากมีทมีสำรวจ
จากท่ีนั่นท่ีนี่ไปสำรวจไว แมวาทางการประเทศตุรกีจะไมอนุญาตใหเขาไปสำรวจ
งายๆ  เพราะตองการท่ีจะรักษาสภาพเดิมไวใหมากท่ีสดุ  แตยิง่ไมอยากใหเขาไปสำรวจ
มากเทาไร ก็ยิ่งเปนที่ปรารถนาของนักสำรวจมากขึ้นเทานั้น

ภูเขาอารารัตน้ีสวยงามมาก ยอดเขาจะถูกปกคลุมดวยหิมะตลอดเวลา
นกัโบราณคดีและนักสำรวจจงึคาดวา อาจจะเปนดวยเหตุผลนี ้ทีย่งัคงรักษาสภาพเรือ
ของโนอาหไวได   สวนคนแรก ทีป่นเขาลกูนีเ้ปนชาวเยอรมนั อายุ 37 ป พชิติยอดเขา
นี้สำเร็จในเดือนกันยายน ป 1829 และจากนั้นป 1985 ก็มีการคนพบเปนภูเขาหิน
ทีร่ปูรางคลายเรอื  ซึง่อยใูกลกบับรเิวณน้ัน  ป 1987 กม็นีกัสำรวจทีมใหมไปสำรวจ
อีก สาเหตุที่ไมคอยมีใครกลาไปสำรวจในสมัยกอน ก็เพราะเปนเขตหวงหามและ
นอกจากจะเปนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศตุรกีแลว ยังเปนภูเขาท่ียังปะทุอยู (Active)
มโีอกาสทีจ่ะเกดิการปะทุของลาวาไดทกุเมือ่ แตในสมยันี ้นาจะปลอดภัยแลว เพราะ
เห็นวามีโปรแกรมเดินเขาอารารัต ใหนักทองเท่ียวไปใชบริการอยูเปนชวงๆ

เม่ือคิดๆ ดแูลว กร็สูกึวา โนอาหเปนคนท่ีเกงมากๆ  โนอาหมคีวามเชือ่ม่ันศรทัธา
ในพระเจาอยางเต็มเปยม และไมกลัวที่จะตองสรางเรือท่ีใหญโตมโหฬาร ทั้งๆ ที่
ในชีวิตก็ไมเคยสรางเรือใหญๆ แบบน้ีมากอนเลยสักครั้ง หลายครั้งหลายหน ที่เรา
ดำเนินชีวติแบบกลัวๆ ไมกลาท่ีจะลองอะไรใหมๆ  ดวยคิดไปวา เราไมมปีระสบการณ
เราไมเคยทำมากอน เราไมใชมืออาชีพ เรามันแคมือสมัครเลน เราก็เลยไมทำ ทำให
เราเสียโอกาสในชีวิตไปหลายคร้ัง

อยากลัวเลยทีจ่ะลองทำส่ิงใหมๆ   อยาลืมวา “เรอืไททานิคสรางโดยทีมงานมอือาชพี
ลวนๆ แตกล็มไมเปนทา ผดิกับเรือของโนอาห…ทีส่รางโดยมือสมัครเลน  (นอกจาก
ไมลมแลว อาจจะยังมีใหเห็นอยูบนภูเขาอารารัตดวยอีกตางหาก!)
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“ฤดูแลง น้ำแหง มาเร็วกวาปฏิทินกำหนด
ยิ่งวันจะทำอะไรก็ตองคิดใหไกล และคิดถึง
คนใกลใหมากๆ” เทศกาลมหาพรตเริ่มแลว
วันพุธที่ 9 มีนาคม โปรดระลึกถึงการพลีกรรม
จะทำอะไรก็ได ตามธรรมเนียมท่ีถือกันมา

เรื่องอดอาหาร และอดเนื้อ ขอใหทำดวยจิตตารมณ  คุณพอวัชศิลป
กฤษเจรญิ ผอูำนวยการ งานแพรธรรม ประสาน 10 นิว้ ประนมมอืทัง้สอง เพือ่
ปลกุจติสำนึกเร่ืองการแพรธรรมวา เปนเร่ืองของพระสงฆ นกับวช และคริสตงั
ทกุคน โครงการใหญจะไปเทศนแบงปนตามวัดตางๆ ทัว่ประเทศ พรรคพวกวา
“ชาติหนา อาจจะครบ” เห็นใจคนอยไูกล คณุพอวุฒเิลิศ แหลอม อปุสงัฆราช
สังฆมณฑลเชียงใหม เสนอแนะวา ประชุมอะไรก็แลวแตในกรุงเทพฯ หรือ
สวนกลาง  ขอใหคิดแบบบูรณาการมากๆ เพราะเชียงใหม พื้นท่ีแตละแหง
หางไกลหลายล้ี คาน้ำมันรถและเวลาเดินทาง ตองข้ึนเขาลงหวย  “ชวยดวยเถิด...”
ตอนแรกก็ไมเขาใจ แตวันน้ีรูแจงแลว เซอรวาเลนติน มุงหมาย ประชุม
แตละคร้ังตองหอบเส่ือหมอนไปนอนดวย เพราะสุขภาพบกพรอง รายงาน
เรือ่งการศึกษา ธรรมทูต และมรดกวัฒนธรรม และเสริมงานใหม คณุพอธรีพล
กอบวิทยากุล เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา (ทาจีน) สมุทรสาคร แรงงานตางดาว
ชาวพมา และกลุมชาติพันธุรวมแลวเปนลาน และเปนแสนท่ีเห็น “ตัวเปนๆ”
เวลาน้ีไดเร่ิมชวยเด็กเล็กๆ “เปนรอย” ใหโอกาสเรียนหนังสือท้ัง “สองภาษา
ทั้งไทยและพมา” เปนเร่ืองเรงดวนที่สุด ตั้งแตแผนอภิบาล 5 ปประกาศใช
แตละฝายในสภาฯ และสังฆมณฑลตางๆ เริ่มเดินเคร่ืองกัน ตามแตสภาพ
ความพรอมทั้งกายและใจ แบงปนวิถีชุมชนวัด (บีอีซี.) คุณพอปยะชาติ
มะกรครรภ  ผชูวยเลขาธิการฝายธรรมทูตสภาฯ ไปรับการอบรมเรือ่งวิถชีมุชนวดั
และกินโรตีมาพรอมกับเพ่ือนๆ   บดันีไ้ดรบัเชิญไปแบงปนตามสังฆมณฑล และ
วดัหลายแหง งานเขาตองเดินสายกนัอกียาว สภาภบิาลอาสนวิหารอสัสมัชญั
ยกทีมไปจะมอบเงินชวยเหลือศูนยเด็กแมปอน เชียงใหม กลายเปนไปรวม
งานศพ คณุพอการโลส โรดรเิกซ ผอูำนวยการศนูยแทน คณุพออาย ุ78 ป บวช
เปนพระสงฆมา 51 ป และอยปูระเทศไทย 49 ป มรณะเมือ่วันท่ี 21 กมุภาพนัธ
ทางอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ไดรณรงคสัตบุรุษวัดในเขต 1 จำนวน 8 วดั
เพ่ือชวยเหลือคาอาหารใหแกเด็กจำนวนกวา 200 คน ทำมาเกือบ 20 ปแลว
ครั้งน้ี คุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ และลูกทัวร 6 คน  สวนคุณพอชาญชัย
เตม็อรณุรงุ ผชูวยงานมานาน 10 ป ขึน้มารับหนาท่ีแทน  คณุวนดิา วศิวพรบตุร
(เจใหญ) หนข. (หวัหนาเขต) เสนอไว แตตวัเจตดิธุระ! สารวัดท่ีสือ่มวลชน
คาทอลกิฯ ไดรบัอาสนวหิารอัสสัมชญั บางรกั วดัเซนตหลยุส สาทร  วดันกับญุ
ฟรงัซิสเซเวยีร สามเสน วดันักบุญยอแซฟ ตรอกจนัทน วดันักบุญโยเซฟ บานโปง
ราชบุรี สวนวัดพระมหาไถ ซอยรวมฤดี วัดแมพระเมืองลูรด หาดใหญ และ
วัดนักบุญเปโตร สามพราน ไมเห็นมาหลายฉบับแลว ขอเรียนมายังวัดท่ีจัด
ทำสารวัดทุกแหงครับ วาสารวัดแตละวัดท่ีทำ ถือวามีประโยชนมากสำหรับ
ชุมชนวัดน้ันๆ จะมากจะนอย อยูที่คุณภาพของเน้ือหาครับ และหากมีแลว
แบงกนัอานบางกด็คีรบั  เพ่ือชวยเปนสือ่กลาง เผยแพรใหกวางยิง่ขึน้ บางเร่ือง
นาสนใจ ใหพีน่องไดรบัรกูวางยิง่ข้ึน จะไดชวยประชาสัมพนัธวดัและกจิกรรม
ตางๆ ใหดวย สภาพระสังฆราชฯ ประชุมวันท่ี 15-17 มนีาคม ณ บานผหูวาน
สามพราน  วัดแมพระฟาติมา คุณพอสุรชัย กิจสวัสด์ิ และสภาภิบาล
รนุคนหนมุๆ จดักิจกรรมทกุวนัท่ี 13 ของเดอืน ใหมชีวีติชีวา และมคีณุคาสำหรบั
คริสตัง ถือวาเปนแบบอยางใหกับวัดอื่นๆ ได มีชวงเวลาแบงปนประสบการณ
ทัง้ผใูหญลายคราม และหนมุนอย ลาสดุ คณุวิน แหง Pope Report มาแบงปน
ทำใหเห็นพลังความเช่ือชางย่ิงใหญ และแผนการของพระชางล้ำลึกย่ิงนัก 
ไดทราบวา อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ผูหย่ังรูดินฟาอากาศ ไดเปน
สมาชิกสมณสภาส่ือสารมวลชน  เม่ือคร้ังเปนประธานอุนดาโลก (Unda World)
ปจจุบนัเปล่ียนเปนซิกนิส (SIGNIS) เม่ือครบวาระแลว พระสนัตะปาปาไดทรง
แตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาตอเนื่องมา รวมเวลา 25 ป จนกระท่ังสังขารลา และ
เวลามาลงตัว ตองขอลา เพ่ือให “คล่ืนลูกใหม” ไดเขามา เพราะทกุวันน้ี “สือ่ใหม”
มาเร็วและมาแรง สวนพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ยังเปนสมาชิกฯ
เพียงทานเดียวจากประเทศไทยเปนปที่ 2 แลว

เด็กสาธุฯ
“กาวยางอยางรอบคอบ สนองตอบแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015” ขึ้น ระหวาง
วนัท่ี 15-16 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ทีบ่านผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมี
ผูสนใจเขารวมประชุมเปนจำนวนมาก อาทิ  บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ
นักบวช ชาย-หญิง  และบุคลากรของพระศาสนจักรดานการพัฒนาสังคม
จากทุกสังฆมณฑลท่ัวประเทศ

การประชุมครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในชวง
ที่ผานมา  รวมทั้งศึกษาและวางแผนการดำเนินงานสูอนาคต ตลอดจนมีการ
แลกเปล่ียนวถิกีารปฏิบตัทิีด่ ีหรือ Best Practice เพ่ือสามารถนำไปปรับใชในงาน
อื่นๆ ได

ที่สังกัดฝาย 6 ฝาย คือ ฝายอภิบาล ฝายธรรมทูต ฝายสังคม ฝายสื่อสารสังคม
ฝายการศกึษาอบรม และฝายบรหิารจัดการ รวมทัง้ส้ินกวา 250 ทาน

การสมัชชาในวันแรก (17 กมุภาพันธ) เร่ิมดวยพิธมีสิซา โดยพระสงัฆราช
กิตติคณุลอเรนซ เทียนชยั สมานจิต เปนประธานในพิธ ีหลงัพิธมีสิซา ไดมกีาร
ชี้แจงวัตถุประสงค โดยคุณพอยอด เสนารักษ อุปสังฆราช นำเสนอขอมูลจาก
การสัมมนาระดับแขวง โดยคุณพอเฉลิม  กิจมงคล  และยังมีการเสวนา
“สภาพความเปนจริงของสังฆมณฑลจันทบุรี ในมิติตางๆ ที่ทาทายการอภิบาล
ชมุชนศิษยพระคริสต รวมพนัธกิจแบงปนขาวดี” โดย ดร.ชยันนัต ประดษิฐศลิป
อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชียรฉาย และคณุพอพชิาญ ใจเสรี

การสมัชชาในวันที่สอง (18 กุมภาพันธ) เริ่มดวยพิธีมิสซา โดยคุณพอยอด
เสนารักษ หลังพิธีไดสรุปเนื้อหาวันที่ผานมา โดยคุณพอชาติชาย พงษศิริ
จากน้ัน คุณพอพิชาญ ใจเสรี ไดมาแบงปนเกี่ยวกับคำสอนของพระศาสนจักร
จากพระสมณสาสน และมีการแบงประชุมกลุมยอย เพื่อเปนการสำรวจ และ
การระดมความคิดเห็นตางๆ รวมถึงการรวมกันกำหนดสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน สิ่งท่ี
อยากเหน็ใน 5 ปขางหนา และมกีารรายงานแตละกลมุ ในภาคเย็นไดมงีานเล้ียง
สงัสรรคในบรรยากาศท่ีเปนหน่ึงเดียวกัน

การสมัชชาในวนัสดุทาย (19 กมุภาพันธ) เริม่ดวยการภาวนาเชา สรปุเน้ือหา
วันท่ีผานมา โดยคณะอนุกรรมการฝายสังเคราะหเนื้อหา มีการนำเสนอราง
แผนอภิบาลฯ และอภิปรายเพิม่เติม มกีารสรุปการจัดสมัชชา และแนวดำเนินการ
จัดทำแผนอภิบาล ของสังฆมณฑลฉบับสมบูรณ ปดการสมัชชาดวยพิธีมิสซา
โดยพระสงัฆราชซลิวีโอ สริพิงษ จรัสศรี

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี

เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชประชมุกรรมาธกิารฝายสังคม (ตอจากหนา 20)

เตมิไฟจิตใจธรรมทตู ใหพระสงฆ นกับวชสมชัชาทศิทางงานอภบิาล สงัฆมณฑลจนัทบรุี (ตอจากหนา 2)
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คณุภรณ ีสวัสดี (เจยิม้) รวมกับบริษทั ทวัรกรูู จำกัด

ขอเชิญผสูนใจจารกิแสวงบุญ 4 ประเทศ 13 วนั
อติาลี - โปรตเุกส - สเปน - ฝรัง่เศส

(โรม ปซา ฟลอเรนซ เวนสิ ปาดวั มลิาน ลสิบอน ฟาตมิา บรกูอน ซาลามงักา บายาโดลดิ ซานเซบาสเตียน ลรูด ปารสี)

25 เมษายน 2554 พรอมกนัทีส่นามบินสวุรรณภูม ิเวลา 20.30 น.
26 เมษายน 2554 เคารพพระธาตบุญุราศี พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

มหาวหิารนกับญุเปโตร  เปาโล  ยอหนลาเตรัน  มหาวิหารแมพระ  และชมกรงุโรม  โคลีเซยีม  น้ำพุเทรวี ่ บนัไดสเปน
27 เมษายน 2554 เขาเฝาองคสมเด็จพระสันตะปาปา (มีบัตรที่นั่งดานหนาบนลานมหาวิหาร) – ฟลอเรนซ
28 เมษายน 2554 ปซา  เวนสิ  วหิารเซนตมารค
29 เมษายน 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณและเคารพพระธาตุนักบุญอันตนแหงปาดัว – มหาวิหารมิลาน
30 เมษายน 2554 ลสิบอน  วหิารเจอโรนโิม  หอคอยเบเล็ม   อนสุาวรยีดสิคฟัเวอร
1 พฤษภาคม 2554 รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ พระแทนกลางของวิหารแมพระฟาติมา  เย่ียมชมบานของเด็กเลี้ยงแกะทั้งสาม  และรวมสวดสายประคำ

แหโคม ณ บริเวณหนาวิหารแมพระ
2 พฤษภาคม 2554 ซาลามังกา  เคารพหลมุฝงศพนักบญุเทเรซา  -  บรูกอส
3 พฤษภาคม 2554 ซานเซบาสเตียน  ลรูด  รวมสวดสายประคำและรวมขบวนแหโคมถวายเกยีรตแิดแมพระ
4 พฤษภาคม 2554 พิธีบูชาขอบพระคุณหนาถ้ำ  เดินรูป 14 ภาค  ชมบานแบรนาแดต  จุมตัวลงในบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิ  รวมขบวนแหศีลมหาสนิท

และรวมขบวนแหโคมถวายเกียรตแิดแมพระ
5 พฤษภาคม 2554 ชมเมอืงปารสี  ลองเรอืบาโตวมชุ
6 พฤษภาคม 2554 วหิารพระหฤทยั  พธิบีชูาขอบพระคณุวดัแมพระเหรยีญอัศจรรย   คารวะพระศพทานนักบญุคทัรนิ ลาบูเร  -  เดนิทางกลบัประเทศไทย

อตัราคาบริการ    ทานละ 119,000 บาท  (พกัหองละ 2 ทาน)            สนใจติดตอคณุภรณี  สวสัดี (เจยิม้) 084-7687799

พระเจาทรงเปนองคที่ขาพเจาเลือก
พระองคทรงรักษาสวนมรดก

ของขาพระองคไว
เขตแดนของขาพเจาเปนท่ีที่รมรื่น

(สดดุ ี16:5-6) จงปรนนบิตัพิระเจา
ดวยความยินดี
(สดดุ ี100:2)

ขอคำภาวนาระลกึถึงเปาโล ละมลู และมารอีา สำเนียง พลูวิทยกจิ

คณุประมขุ  โคมิน  ทำบุญ                          200 บาท
คณุกฤษดา  พฒุตาลศร ี                                     400  บาท
ทำบุญเพือ่สขุภาพโยเซฟ  รกัษ
อทุศิแดโยเซฟ  ฮัว่เมง
อทุศิแดมารีอา  แพรศร ี                       2,000  บาท

คณุโอภาส  สงัขมณวีงศ                            200  บาท
คณุวณีา   โกวทิวานิชย                            6,000  บาท
“ลกูหลาน” อทุศิแดมารอีา ลออิวจง        300  บาท
ครอบครวั “บญุฤทธิฤ์ทัยกุล” อทุศิแด
วญิญาณในไฟชำระ                               300  บาท
วญิญาณเปาโล สวุิทย บญุฤทธิฤ์ทัยกุล 300  บาท

คณุบรรจง  เส็งเจรญิ                                 200  บาท

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

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

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสดิ์”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เชค็ส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก”
หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชื่อบัญชี “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขท่ี
บัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงินให
ทานดวยความขอบพระคุณ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ) กำลัง
แปลหนงัสอืชือ่ Benedict XVI,  Light of The World. The Pope,
the Church, and the Signs of the Times. หนา 219 หนา

หากทานใดกำลังแปลหนงัสอือย ูโปรดแจงมาท่ี “อดุมสาร”
เพ่ือปองกันการแปลซ้ำกัน และเปนการประชาสัมพันธใหพี่นอง
ไดทราบลวงหนาดวย และหากทานใดมีคำศัพทศาสนาท่ีตองการ
ใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาโปรดแจงใหทราบไดที่
“สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (แผนกแปลและบัญญัติศัพท)” 122/11
ถนนนนทรี 14 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร 0-2681-5409
และ E-mail : udomsarn@gmail.com

ขอบคุณ
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท
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«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’

®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

12 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ª√–∏“π ªï∑’Ë 99 ¢Õß°≈ÿà¡§√‘ µ™π ·≈–ªï∑’Ë 74

¢Õß‚√ß‡√’¬π¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å ( ‘ßÀåª√– “∑)

«—¥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)

«—¥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‡√π´å π“ß“¡ ®. √–·°â« ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß§å ·À≈¡‚¢¥ Õ.‡¡◊Õß

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ ®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

28 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 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≠‚¬‡´ø°√√¡°√ ∫â“π™—¬æ√ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥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√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

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

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È« ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ.‚æ∏‘Ï‰∑√ ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π à́ß·¬â Õ.‰∑¬‡®√‘≠

®.¬‚ ∏√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀ—π Õ.  ’§‘È« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“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 ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π (¡‘ ´“

µ√’«“√«—πæÿ∏∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.  ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«Õ≈‡µÕ√å «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“

19.45 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï °ƒ…‡®√‘≠ «—π»ÿ°√å∑’Ë 18

¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-32211188 http://www.joseph

banpong.org/)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

‡ ° 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≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

✝  «—¥‡´πµåªÕ≈  ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“  «—π‡ “√å

∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

✝  «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬°  «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

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

®.©–‡™‘ß‡∑√“  «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011

✝  «—¥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“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 17.00 π.

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝  «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

(¡’¡‘ ´“‡«≈“ 09.00 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“¬)

✝  «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ ‡¢“§“√å·¡≈

 Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡

2011 ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â

·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)

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

http://twitter.com/udomsarnnews

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 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
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✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“ ·≈–

 ¿“¿‘∫“≈®“°∑ÿ°«—¥ ‡¢â“ª√–™ÿ¡ß“πÕ¿‘∫“≈¥â“π§√Õ∫§√—«

¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡æ◊ËÕ«“ß·π«∑“ß

°“√Õ¿‘∫“≈¥â“π§√Õ∫§√—«√à«¡°—π„π«—π‡ “√å∑’Ë 12

¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 09.00-15.00 π. ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π π§√ª∞¡ (‚ª√¥·®âß√“¬™◊ËÕ·≈–®”π«π

ºŸâ‡¢â“√à«¡¿“¬„π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2011)

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë·ºπ°  ™§. ‚∑√. 0-

2681-3837, 08-6546-2856 E-mail : flp_bkk@

hotmail.com http://flpbkk2008.multiply.com/

http://www.facebook.com/flpbkk

����� “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

©≈Õß∫â“π‡≥√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

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

¡’ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß ‡«≈“ 13.15-15.00 π.)

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠∑à“π

ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡∑§π‘§

°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“πé ‡æ◊ËÕ„™â„π™’«‘µ

ª√–®”«—π  «—π∑’Ë 12-13 ¡’π“§¡ 2011 µ‘¥µàÕ∑’Ë‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1313 À√◊Õ»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®‚∑√.

0-2675-5533, 0-2675-5577

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

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

13 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬´‘ ‡µÕ√å

∑«’≈—°…≥å «√√≥»√’√—µπå ·≈– ‘́ ‡µÕ√å ÿ«√√≥“

™—¬æ√·°â« (§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π) 17.30 π. √—∫ª√–∑“π

Õ“À“√‡¬Áπ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬-

ª√–§”‚≈°‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ 19.00 π. æ‘∏’

¡‘ ´“‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“·∫∫‡∑‡´à

(°√ÿß‡∑æœ) «—πæÿ∏∑’Ë 23 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“

19.00 π. ∑’Ë Christ Church ∂.§Õπ·«πµå (Ωíòß “∑√)

¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡°“√¿“«π“§√—Èßπ’È

‚¥¬æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë

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

¶√“«“  ‚∑√. 02-681-3900 µàÕ 1504-5 Õ’‡¡≈å

cyctforever@gmail.com, cyctforever@hotmail.com

�����™¡√¡°≈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°“ 

©≈ÕßÕ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ 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∏‘°“√‡®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¡ Lect io ∑’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“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‘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 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

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡„π ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

„π«—¥ (Basic 1) √ÿàπ∑’Ë 2 ç‡∑§π‘§°“√π”‡æ≈ß

ª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—Èß§≥–π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬

Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ (M.A. in Music, Choral Con-

ducting, University of Santo Tomas, Philippines)

‡√’¬π∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 13.00-16.00 π. («—π≈– 3

™—Ë«‚¡ß ‡ªìπ®”π«π 10  —ª¥“Àå) ∑’ËÕ“§“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡√‘Ë¡‡ “√å∑’Ë 30

‡¡…“¬π 2011 ·≈–¡’°“√¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡¡◊ËÕ

®∫À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π 3,200 ∫“∑

‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 16 ∑à“π §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 1)

‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ 2)

¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π¥â“π¥πµ√’ 3) ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß

∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â 4)  “¡“√∂‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡

‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–· ¥ßº≈ß“π ¢Õ√—∫„∫ ¡—§√

‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ∑’Ë 08-

4141-5844 À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 15 ‡¡…“¬π 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

�����©≈Õß  75 ªï ∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ®—¥∑”

·ºàπ∫∑¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë 2 ·≈– 3 ‡æ◊ËÕÕ”π«¬

§«“¡ –¥«° ”À√—∫„™â„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ µ‘¥µàÕ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1413 √“§“™ÿ¥≈– 60 ∫“∑
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çæ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢â“  ≈Ÿ°«“ß„®„πæ√–Õß§åé

æ√–‡¡µµ“¬‘Ëß„À≠à ‰¡à¡’«—π Ÿ≠ ‘Èπ‡≈¬
¬—ß§ß‡∑≈ß¡“  ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡™◊ËÕ·≈–«‘ß«Õπ¢Õ ‡æ◊ËÕ‡¬’¬«¬“ —ß§¡∑’Ë°”≈—ß‡®Á∫ªÉ«¬

§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ·°´ªïô
 ß¶å™“«øî≈‘ªªîπ å ºŸâ«‘ß«Õπæ√–æ√ «√√§å ‡æ◊ËÕ°“√√—°…“‚√§

√–À«à“ß«—π∑’Ë 29 ¡’π“§¡ - 6 ‡¡…“¬π 2011
(‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê)

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 29 ¡’π“§¡ 2011      ‡«≈“ 14.00 π.      ≥  “¡‡≥√“≈—¬§≥– ß¶åæ√–¡À“‰∂à ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ‚∑√. 0-2812-5404-5

«—πæÿ∏∑’Ë  30 ¡’π“§¡ 2011         ‡«≈“ 13.00 π.      ≥ «—¥ª√–®”‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ ™≈∫ÿ√’  ‚∑√. 0-3831-1055-6

                                            ‚¥¬æ√– —ß¶√“™≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  31 ¡’π“§¡ 2011  ‡«≈“ 13.00 π.      ≥ «—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ °√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2211-0220

«—π‡ “√å∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2011         ‡«≈“ 10.00 π.      ≥ «—¥π‘‚§√‡π≈‘Õ—  ‰ºà ’∑Õß ÀπÕß§“¬ ‚∑√. 0-4241-1201

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ‡¡…“¬π 2011      ‡«≈“ 10.00 π.      ≥ «—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀâ«¬‡≈Á∫¡◊Õ ∫÷ß°“Ã ÀπÕß§“¬

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 5 ‡¡…“¬π 2011       ‡«≈“ 10.00 π.      ≥ «—¥æ√–§√‘ µ‡®â“· ¥ßÕß§å π‘§¡·ª≈ß 2 ™“πÿ¡“π Õ”π“®‡®√‘≠

«—πæÿ∏∑’Ë 6 ‡¡…“¬π  2011          ‡«≈“ 10.00 π.      ≥ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’   ‚∑√. 0-4526-2656-8
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ของฝากจากม่ิงมิตร (1) ของเหนือ
มีคนทักผมวา ชีพจรลงเทา แตตอนน้ีมันเขาเสนไปแลว (ฮา) จะวาไปแลว

ถายังเดินทางไหว แลวไดเดินทางก็ดีเหมือนกัน เพราะทุกการเดินทางนอกจาก
จะไดงานแลว มิพานจะไดพบมิ่งมิตร และส่ือหลากหลายท่ีกระจัดกระจายอยู
บนโลกใบน้ี เบ้ืองตนขอนำของฝากจากยอดดอยมาแนะนำกัน

สื่อวดิีทัศน เราคือ “เตหนากู” ชดุความรปูระกอบเพือ่พฒันาทักษะการเรยีนรู
เตหนากเูบือ้งตน ในขณะท่ีกตีารตวัเลก็แบบกีตารฮาวาย (ทีผ่มเรยีกชือ่ไมถกูสกัท)ี
กำลังฮิตระเบิด เคร่ืองดนตรีของคนไทยเองกลับหายาก ซื้อยาก อาจจะแพงดวย
และท่ีสำคัญคือ เหมือนไมมีใครสนใจ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
บานเซเวียร รวมกับศูนยศกึษาชาติพนัธแุละการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
แผนกเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม จึงรวมใจกันผลิตผลงานช้ินน้ีขึ้น
โดยไดนักดนตรีเตหนากู คุณชิ สุวิชาน มาใหคำอธิบาย ผมอยากเพียงแนะนำวา
เราควรมีสวนสงเสรมิและชวยเหลอืใหศลิปวัฒนธรรมของชาติบานเมือง ไดมทีีอ่ยู
ทีย่นืในบานน้ีเมืองน้ี ดวยวิธใีดก็สดุแลวแตความสามารถและชองทางของเรา

“เชกิ เชอู ถักทอรอยเรื่องราวจากเมืองสูปา” ภาพยนตรวัฒนธรรมเรื่องแรก

สรางจากเร่ืองจรงิ เขียนบท
กำ กั บ แ ล ะ ถ า ย ทำ โ ด ย
เยาวชนชาติพันธุปกาเกอะ-
ญอส่ืออีกชุดหน่ึงท่ีนาสงเสริม
บางที เราไมไดดูหรือตัดสินใจ
ซื้อส่ือ เพราะมันดีเลิศ เปนช้ินงาน
ที่สุดยอด นาเก็บ ฯลฯ แตเรา
เพยีงอยากสนบัสนุน ใหกำลงัใจ
เทาน้ันเอง ผมทำแบบน้ีบอยๆ
ครับ  สนใจภาพยนตรชุดน้ี
ติดตอไดที่ชมรมสานใจรักษ
ปกาเกอะญอ มรช. โทร. 08-9553-
6339 หรือ 08-4488-4764 หรือทาง
อีเมล keepoosoo@hotmail.com

ของเขาเหนือจริงๆ นะครับ

เสวนากบัชวีติ
“แตละวันก็มีทุกขมากพอแลว” หมัดเด็ด หรือภาษาดนตรีเขาเรียกวา

ทอนฮุก คำสุดทายของบทพระวรสารของวันอาทิตยที่ 8 ในเทศกาลธรรมดา
จะวาไปแลวเปนทอนท่ีคนจดจำไดมากท่ีสดุ ไมใชอืน่ใด ประมาณและประเมินวา
เขากับสถานการณชีวิต

ผมมีความทุกขคร้ังสุดทายเมื่อไรนั้นจำไมได
(เพราะสวนใหญเลอืกทีจ่ะมองปญหาและความยาก
ของอุปสรรควาเปนขอจำกัดมากกวา) แตเม่ือ
อาทิตยเดียวกันนี้เอง มีสถานการณหนึ่งทำเอา
ไปไมเปนอยูหลายตลบ กวาจะมาคล่ีคลาย ชาย
คนน้ันก็เดินจากไปแลว

“พอคะมีเด็กมารอพบ” ผมเดินลงไปจาก
หองพกั เพือ่มาสอนคำสอนผใูหญทีก่ำลงัจะรับศลี
ลางบาปตามปกติของวันอาทิตยเวลาราวๆ บาย
สามโมง ผมพยกัหนาและเดินเลยหองสอนคำสอน
ที่ตรงน้ันผมเห็นเพียงชอดอกไมสวยงาม  ใครนะ
จะเอาดอกไมมาให วันน้ีวันอะไร ผมคิดไป
หลายประเด็นกอนประเด็นความจริงจะเปดเผย
“คณุพอครบั ผมมาขอความชวยเหลือ” ชายคนน้ัน
ไหวผมพรอมน้ำเสียง และแววตาเศรา แตแววตาผม
ยามนั้น คงแยมาก ผมเคยโดนหลอกเรื่องแบบนี้
มาแลว และไมปรารถนาจะโดนอีกครัง้

ชายหนุมสาธยายชีวิตใหฟงมากมาย สรุปงายๆ คือ เพ่ิงออกจากคุก ติดเอดส
ไมมีที่พัก ไปหาความชวยเหลือมาหลายท่ีแลว ไมไดรับอะไรทั้งส้ิน มีเพียง
คำแนะนำใหไปรักษา ที ่จ.ระยอง มเีบอรตดิตอ มชีือ่ติดตอ แตไมมเีงินไป ผมฟง
ทั้งหมด จิตใจระหวางน้ันเหมือนมีคนสองคนทะเลาะกัน คนหน่ึงบอกวา
“ใหเงนิเขาไป ไมตองคิดมาก ชวยเหลือผตูกทกุขไดยาก ตามคำสอนของพระเยซู
และท่ีสำคัญตามคำสอนท่ีเราสอนอยูทุกวันจากบทพระวรสาร” สวนอีกคนหน่ึง

กลับพูดวา “ไมใชความรับผิดชอบของเรา เขาอาจจะมาหลอกก็ได จะยอม
เสียคาโงทำไม มีเร่ืองราวมากมายท่ีตองทำ ไมมีประโยชนที่จะมาเสวนากับคน
อยางน้ี” ผมถามความเห็นของท้ังสองคนในรางผม ทั้งสองไมมีทีทาวาจะเลิกรา

และเปดทางใหฝายหน่ึงฝายใด แตเม่ือผมเปลี่ยน
ทาที จากรีบรอนจะไปสอนคำสอน ปฏิเสธ
ความรับผิดชอบทั้งหมด มาเปนนั่งลง ฟงเร่ืองราว
ของเขา และอานหัวใจของเขา

ในท่ีสุดเม่ือผมใหเวลารับฟงเขามากข้ึน
ผมเร่ิมพบวา หลุดจากผมแลว เขาจะเดินไป
ในทิศทางใดตอ เอดสที่กำเริบข้ึนเรื่อยๆ สังเกต
จากแผลพุพองที่ปรากฏเต็มตัว เรื่องราวของการ
เดินพลาดเปา เพียงคร้ังเดียวเพียงเพ่ืออยากไดเงิน
เรื่องราวของการถูกผลักไสไลสง จากคนรัก
และลูก ไมมีและไมเหลือใครอีกแลว ถาผมเพียง
บอกเขาวา ไปหากลุมวินเซนเดอปอล หรือลองคุย
กับคุณพอที่อยูที่นี ่คงงายดี แตผมเลือกท่ีจะสงเงิน
ใหเขาเพ่ือจะเดินทางไปใหถงึระยอง และบอกเขาวา
ไปหยิบอุดมสารและเอาไปดวย อยางนอยอาจจะ
เปนส่ิงยืนยันวาไดมาท่ีนี ่และเจอพอจริงๆ

จริงๆ แลวผมมีความสุขใจลึกๆ นะ ที่ได
แปรเปล่ียนพระวาจาใหเปนชีวิต เปลี่ยนคำสอนและการสอนคนอ่ืนใหเปน
ความเปนจริงของชีวิตท่ีเราไดกระทำ และท่ีสำคัญ “ถาความทุกขในแตละวัน
กม็ากพออยแูลว” เราไมเพยีงเห็นความทกุขของผอูืน่และกส็งสาร แตไดพยายาม
ทำใหความทุกขของผอูืน่มีนอยลง บทเสวนาระหวางชวีติกับความเช่ือ กไ็ดเดินทาง
มาบรรจบกัน เพราะความเช่ือไดกลายมาเปนหนึง่เดียวกบัชีวติไปแลวน่ันเอง

บรรณาธิการบริหาร
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ç√.ø. —¡æ—π∏åé ‚√ß‡√’¬π‡´πµå√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®—¥ß“π

ç√“ø“·Õ≈ —¡æ—π∏åé ¡’æ‘∏’°µ—≠êÿµ“·¥à§ÿ≥§√Ÿ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëπ“π ‡°…’¬≥

°“√· ¥ß¢Õßπ—°‡√’¬π ·≈–¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

29 ¡°√“§¡ 2011

ç™à«¬‡À≈◊Õé Õ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ √à«¡∫√‘®“§ºâ“Àà¡·≈–

‡§√◊ËÕß°—πÀπ“« ™à«¬™“«∫â“πªÉ“°≈â«¬ Õ.·¡à·®à¡ ®.‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬§ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈

ª≈—Ëß°≈“ß ºŸâ√—∫¡Õ∫ √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-9 ¡°√“§¡ 2011

ç —¡º— ™’«‘µé §ÿ≥æàÕ™”π“≠ °≈â“À“≠ Õ∏‘°“√ “¡‡≥√‡≈Á°‡ª“‚≈ π§√√“™ ’¡“

π” “¡‡≥√ —¡º— ™’«‘µ™“«∫â“π‚¥¬æ—°Õ¬Ÿà°—∫§√Õ∫§√—« ‚Õ°“ ‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“

√–À«à“ß«—π∑’Ë 18-20 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

ç ß¶åÀπÿà¡‚§√“™é æ√– ß¶åÀπÿà¡ —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ¡“√à«¡°‘®°√√¡

·¢àß¢—πøÿµ´Õ≈ ‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏‰¡µ√’°—∫µ”√«®  ¿.ª√–∑“¬ ‚Õ°“ ©≈Õß«—¥

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

ç√—∫»’≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé §ÿ≥æàÕ¥”√—  ≈‘¡“≈—¬ ∑”æ‘∏’‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª »’≈¡À“ π‘∑

»’≈°”≈—ß ·≈–°“√√◊ÈÕøóôπ»’≈¡À“ π‘∑Õ¬à“ß ßà“·°àπ—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’

π“√’«‘∑¬“ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…¢Õß«—¥ ®”π«π 80 §π ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011

çª√–™ÿ¡„À≠à·≈–¡Õ∫∑ÿπ ¡“§¡»‘…¬å‡´πµåø√—ßé §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“

≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ ®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï 2554 ¢Õß ¡“§¡»‘…¬å‡´πµåø√—ß-

´’ ´“‡«’¬√å „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å æ√âÕ¡¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“„π‚§√ß°“√

çÀπŸ√—°‡´πµåø√—ßœé „Àâ·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë‡√’¬π¥’ ‚¥¬¡’‡´Õ√å·§≈√å  ¡π÷°  ¡‡πµ√

§ÿ≥À≠‘ßº–Õ∫∑‘æ¬ »“µ–¡“π  º».ª√–¿—  √ ‡≈’¬«‰æ‚√®πå §ÿ≥æ‘¬¥“ ≈‘Ë«‡©≈‘¡-

«ß»å §ÿ≥ ÿ√’¬åæ√ ª√–¥‘…∞å∑—»π’¬å §ÿ≥®‘√“¿“ ª√–®—°…å®‘µµå æ≈µ√’À≠‘ßπßæß“

¢à¡‰æ√’ ¡“√à«¡„πæ‘∏’¥â«¬ ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√å§Õπ·«πµå
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µÕπ∑’Ë 10 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (1)

Õ“ π«‘À“√ «—¥ «—¥πâÕ¬ ·≈â«¡À“«‘À“√§◊Õ?

∂â“„π∞“π–∑’Ë∑à“πºŸâÕà“π‡ªìπ§√‘ µ™π ®–µÕ∫§”∂“¡π’ÈÕ¬à“ß‰√ ç®ß

·¬°·¬–§«“¡·µ°µà“ß¢ÕßÕ“ π«‘À“√ «—¥ «—¥πâÕ¬·≈–¡À“«‘À“√„ÀâøíßÀπàÕ¬?é

¬“°π–§√—∫ º¡®–¢Õ √ÿª„Àâ‡¢â“„®ßà“¬Ê ‚¥¬π”¢âÕ¡Ÿ≈®“°Àπ—ß ◊Õ çVatican

and Rome Õ¡µ–π§√é ‡¢’¬π‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå ¡“¬àÕ¬„ÀâøíßÕ’°∑’

Õ“ π«‘À“√ ¿“…“Õ—ß°ƒ…„™â§”«à“ çCathedralé ¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π„™â§”«à“

çCattedraleé (Õà“π«à“ §—∑-‡∑¥-√“-‡≈) À√◊ÕÕ’°§”§◊Õ çDuomoé (Õà“π«à“ ¥Ÿ-‚Õ-‚¡)

§«“¡À¡“¬∑—Ë«Ê ‰ªÀ¡“¬∂÷ß«—¥ª√–®”µ”·Àπàß¢Õßæ√– —ß¶√“™ª°§√Õß

ª°µ‘Õ“ π«‘À“√®–‡ªìπ«—¥∑’Ë‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘ Ÿß °“√°àÕ √â“ß °“√µ°·µàßª√–¥—∫-

ª√–¥“ À√◊Õ·¡â°√–∑—Ëß°“√¥Ÿ·≈√—°…“ ®÷ßµâÕß„Àâ¡’§«“¡æ‘‡»… (Õ¬à“ß„πª√–‡∑»

‰∑¬¢Õß‡√“¡’ 10  —ß¶¡≥±≈°Á®–¡’ 10 Õ“ π«‘À“√)

«—¥À√◊Õ‚∫ ∂å ¿“…“Õ—ß°ƒ…„™â§”«à“ çChurché ¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π„™â§”«à“

çChiesaé (Õà“π«à“ §‘-‡Õ-´“) «—¥À√◊Õ‚∫ ∂å®–‰¥â√—∫°“√°àÕ √â“ßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√

¡’æ√– ß¶å‡®â“Õ“«“ ª°§√Õß¥Ÿ·≈ Õ¿‘∫“≈∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ… ·≈–¢÷Èπµ√ßµàÕ

æ√– —ß¶√“™¢Õßµπ

«—¥πâÕ¬ ¿“…“Õ—ß°ƒ…„™â§”«à“ çChapelé ¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π„™â§”«à“ çCappellaé

(Õà“π«à“ §—∫-·ª≈-≈“) ‡ªìπ«—¥∑’Ëµ—Èß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™âµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å¢Õß§≥–π—°∫«™

À√◊ÕÀπà«¬ß“π Õß§å°√µà“ßÊ ‚¥¬∑—Ë«‰ª¡—°‰¡à¡’‡®â“Õ“«“ À√◊Õ°“√ª°§√Õß¥Ÿ·≈

Õ¬à“ß‡µÁ¡√Ÿª·∫∫ ·∫∫«—¥

‡Õ“≈à–§√—∫...·≈â«¡À“«‘À“√π’Ë≈à– ≈Õßµ‘¥µ“¡π–§√—∫ ¿“…“Õ—ß°ƒ…„™â§”«à“

çBasilicaé §√—∫º¡

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æ¿“¬πÕ°¢Õß¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π

1 „π 4 ¢Õß¡À“«‘À“√∑’Ë°√ÿß‚√¡

«—ππ—°∫«™ “°≈
 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
™≈∫ÿ√’ ●  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2011

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

«—ππ—°∫«™ “°≈  ªï 2011 ¢Õß —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

æ√âÕ¡¥â«¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥ ≈Õ‡√π´å  ‡∑’¬π™—¬

 ¡“π®‘µ §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å Õÿª-

 —ß¶√“™ ·≈–§≥–æ√– ß¶å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

æ‘∏’‡ °Õ“§“√ çTHE TRINITY BUILDINGé
‚§√ß°“√Õ—  —¡™—≠ ·§¡ªí  æ√–√“¡ 2

 ¡ÿ∑√ “§√ ●  æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ æ√–Õ—§√ —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ °Õ“§“√ çThe Trinity Buildingé

‚¥¬¡’¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“

ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πµå-

§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¿√“¥“Õ“π—π∑å ª√’™“«ÿ≤‘

ºŸâ Õ” π « ¬ ° “ √ ‚ √ ß ‡ √’ ¬ π

Õ—  —¡™—≠

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ª√–™ÿ¡°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å
π§√ª∞¡ ●  °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) ®—¥ª√–™ÿ¡ Caritas

Thailand Conference §√—Èß∑’Ë 2/2010  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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