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ความระมัดระวัง ความละเอียดถ่ีถวน และความ
เปนมืออาชีพ สามส่ิงนี้เปนคุณสมบัติที่นำเอามาใช
ในกระบวนการสถาปนาสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 เปนบญุราศ ี วนัทีจ่ะประกาศการเปนบญุราศี
ใกลเขามาแลว รวดเร็วอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน
แตก็ไมมีการขามขั้นตอนใดๆ และมีการปฏิบัติไปตาม
กฎระเบียบของกระบวนการสถาปนาคนหน่ึงคนใด
เปนบุญราศีหรือนักบุญ  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 ทรงชวยใหการสถาปนาคร้ังน้ีรวดเรว็ข้ึน
ใชเวลาเพียง 6 ป 29 วนัเทาน้ัน นบัจากวันส้ินพระชนม
ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 (2 เมษายน
2005) จนถึงวันสถาปนาพระองคเปนบุญราศี ซึง่ตรงกับ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2011 เปนท่ีแนนอนวาในสายตา
ประชากรของพระเจาไมมีใครสามารถปฏิเสธถึง
ความศักด์ิสิทธิ์ของพระสันตะปาปาวอยติวา   เพราะ
ความโดงดังแหงความศักด์ิสิทธ์ิของพระองคนี้เอง
ที่ทำใหกระบวนการดำเนินการสถาปนาพระองค
เปนบุญราศีดำเนินไปอยางสะดวกดังท่ีพระคารดินัล
อันเยโล อามาโต กลาวไว  ตอไปน้ีเปนคำสัมภาษณ
ที่แปลมาจากภาษาอิตาเลียน

ดูเหมือนวากระบวนการสถาปนาเปนบุญราศีครั้งน้ี
กระทำเสร็จเรียบรอยในเวลารวดเร็วอยางที่ไมเคย
ปรากฏมากอน  ความรวดเร็วนี้มิไดเปนผลกระทบ
ตอความเขมงวด ความถูกตอง และเปนการไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบในการตัดสินเกี่ยวกับบุรุษผูมากดวย
กิจกรรมทานนี้หรือ?

เปนความจริงท่ีการสถาปนาดำเนินไปอยางรวดเร็ว
มาก มีสองปจจัยดวยกันที่ทำใหการดำเนินการครั้งนี้
มีความรวดเร็วมาก  ปจจัยแรกเปนความจริงวาสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงยกเวนกฎท่ีตองรอ
ใหครบ 5 ป  เพราะฉะน้ันการดำเนินกระบวนการ
สถาปนาจึงเร่ิมตนเกือบจะทันทีหลังการส้ินพระชนม

ความรวดเรว็ความรวดเรว็ความรวดเรว็ ในการสถาปนาสมเดจ็พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 เปนบญุราศี

การสนทนากับพระคารดนิัลอันเยโล อามาโต ประธานสมณกระทรวงเพือ่แตงต้ังนักบุญ
นโิกลา โกร ี เขียน      ว. ประทปี  แปล

ของสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ปจ จัย ท่ีสอง เปนอะไรที่ อาจ เ รียกไดว า เปน

“ชองทางดวน”  เพราะเมื่อไดรับไฟเขียวแลว เร่ืองน้ี
ก็ไมจำเปนตองมีการเขาคิวรอคอยกันอีกตอไป และ
กไ็มมเีรือ่งอืน่ใดมาขวางคิวดวย  กระบวนการสถาปนา
ดำเนินไปดวยความระมัดระวังอยางที่สุด ดำเนินไป
อยางเปนอิสระ พรอมกับความเปนมืออาชีพในสวน
ของคณะดำเนินการวาดวยการปฏิบตัฤิทธ์ิกศุลข้ันผนูา-
เคารพรวมถงึคำตอบสำหรบัขอโตแยงทีอ่าจมีขึน้ไดดวย

การดำเนินการทุกอยางเปนไปอยางละเอียดถ่ีถวน
จนกระท่ังสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ลงพระนามเหน็ชอบในการปฏบิตัฤิทธ์ิกศุลข้ันผนูาเคารพ
ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เมื่อวันท่ี
1 ธนัวาคม 2009  หลงัจากน้ันก็มกีารตรวจสอบอัศจรรย
และไดมกีารสงมอบเอกสารดงักลาวไปใหสมณกระทรวง
แมจะยังมิไดมกีารตรวจสอบความศกัด์ิสทิธ์ิกอน

เรื่องอัศจรรยนั้นไดมีการตรวจสอบกันอยางถี่ถวน
อาจกลาวไดวาอยางเขมงวดท่ีสุดก็ได สวนหนึ่งเปน
เพราะแรงกดดันจากบรรดาส่ือทั้งหลาย  บรรดาแพทย
ทั้งที่เปนชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียนมิไดเรงรอน
ในการตรวจสอบหลักฐาน  เรามอบเสรีภาพใหกับ
คณะกรรมาธิการแพทยเพื่อที่บรรดาผูเชี่ยวชาญจะได
ดำเนินการไปตามความรอบรูและมโนธรรมของตน
ในสวนของคณะกรรมการเสนอการสถาปนาก็ไมเคย
พลาดหรือลาชาในการตอบคำถามของเรา  เน่ืองจาก
ไมมีการเสนอการสถาปนาใดๆ กอนหนานี้ เราจึง
สามารถขอใหคณะกรรมาธิการฝายการแพทย ฝาย
เทวศาสตร และฝายท่ีปรึกษาของพระฐานานุกรม
รวมกนัทำงานไดอยางรวดเร็ว  แตความรวดเร็วดงักลาว

มไิดมอีทิธพิลใดๆ ตอความระมัดระวงัในกระบวนการ
ดำเนินงานและความเปนมืออาชีพเลยแมแตนอย
นอกจากน้ีแลวความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนทีเ่ลือ่งลอืกนัอยางกวางขวาง
จนทำใหงานของเรางายข้ึน

การยอมรับอัศจรรยมีความยุงยากหรือมีการโตแยง
บางไหม?

ไมปรากฏวามีความขัดแยงใดๆ ทุกอยางเปนไป
ตามข้ันตอนของกระบวนการสถาปนา  สมณกระทรวง
ไมเขาไปของเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
หรือแพทย เราใหความเคารพตอการทำงานของ
พวกเขา  หลังจากไดรับไฟเขียวจากคณะกรรมาธิการ
แพทยแลว ขั้นตอไปก็เปนการตรวจสอบอัศจรรยโดย
คณะท่ีปรึกษาดานเทวศาสตรและข้ันสุดทายโดย
คณะพระคารดินัลและพระสังฆราช

อัศจรรยนั้นเปนอัศจรรยอะไร?
กลาวโดยไมออมคอมคอืการหายจากโรคพารกนิสัน

ของซิสเตอรมารีย-ซิมง ปแอร (Sr.Marie-Simon
Pierre) นักบวชชาวฝร่ังเศส คณะ Institut des Petites
Soeurs des Maternites Catholiques ในป 2001 อาการ
ปวยของเธอไดรับการดูแลรักษาจากแพทยประจำตัว
และตอมาจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค  แพทยไดดูแล
รักษาเธอเปนอยางดีซึ่งปรากฏชัดวาไมไดเปนการ
เยียวยารักษาใหหายแตเปนการบรรเทาความเจ็บปวด
เทาน้ัน

เมื่อซิสเตอรมารียไดรับขาวการสิ้นพระชนมของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2  ซสิเตอรและ
นองสาวอีกคนท่ีเปนนักบวชเริ่มสวดภาวนาวิงวอน
ใหเขาหายจากโรค ในวันที่ 2 มิถุนายน 2005 เพราะ
ความเหนด็เหน่ือยและการทรมานทีเ่ธอไดรบัจากความ
เจบ็ปวด จงึไปขออนญุาตจากอธิการของดท่ีจะประกอบ
วิชาชีพของพยาบาล  คุณแมอธิการบอกซิสเตอรมารีย
ใหสวดวิงวอนขอพรจากสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2  คนืน้ันซิสเตอรนอนหลบัอยางสบาย พอตืน่
ขึ้นมาเธอรูสึกวาตนหายจากโรคแลว ไมรูสึกปวด
ไมรูสึกวาไขขอตางๆ ตึง วันนั้นเปนวันที่ 3 มิถุนายน
2005 วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจา  ซิสเตอร
มารียหยุดกินยาทันทีแลวไปพบแพทยประจำตัว ซึ่ง
แพทยก็รับทราบวาเธอหายจากโรคแลว

นกับวชหญงิทานน้ีปวยดวยโรคพารกนิสัน โรคเดยีวกัน
กบัสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เทวศาสตร
จะอธิบายเหตุการณที่บังเอิญพองกันน้ีอยางไร?

ขาพเจาเองก็เห็นไดวามันเก่ียวของกัน แมซิสเตอร

เม่ือครัง้เสดจ็เยอืนประเทศไทย 10-11 พฤษภาคม
1984/2527

(อานตอหนา 4)
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มารียเองก็คิดเชนนี้  เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่ 2 สิน้พระชนม ซสิเตอรมารยีตกใจมาก เพราะ
พระองคสิน้พระชนมดวยโรคเดยีวกนักบัทีก่ำลงัทรมาน
เธอ  ขาพเจาคิดวาเหตุทีค่นุเคยกับความหนักหนาสาหสั
ของโรคดังกลาว พระสนัตะปาปาอาจชวยเธอได

ในชวงท่ีดำเนนิการสถาปนาพยานท่ีถกูถามเหน็ดวยกับ
ฤทธิ์กุศลของพระองคหรือมีใครบางคนท่ีไมเห็นดวย?

โดยกฎระเบียบ ธรรมเนียมการปฏิบัติ และวิธีการ
ดำเนินการของการสอบสวนผูสอบสวนจะตองซักไซ
ไตถามท้ังพยานทีส่นับสนุนและท่ีคดัคาน  ในกระบวนการ
นี้ผูสอบสวนปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีปราศจาก
ขอกังขาใดๆ ทัง้ส้ิน  ดงัท่ีขาพเจาไดเกริน่ไวตั้งแตแรก
แลว การไตสวนทำกันอยางเขมงวดมากและกระทำไป
ดวยความระมัดระวังท่ีสุด เพราะพวกเขาตองรวม
รบัผดิชอบกบัสมเดจ็พระสนัตะปาปาในพระราชอำนาจ
ตดัสินของพระองค

นี่ เปนครั้ งแรกในสิบศตวรรษท่ีผ านมา ท่ีพระ -
สันตะปาปาจะทรงสถาปนาผูที่ทำหนาท่ีมากอนหนา
พระองค  เหตุการณนี้มีความหมายสำคัญพิเศษอะไร
หรือไม?

ความหมายก็คือการตอเนื่องมิใชแตในเรื่องพระ-
ราชอำนาจสูงสุดเทาน้ันแตยังเก่ียวกับความศักดิ์สิทธ์ิ
สวนพระองคดวย  นอกเหนอืไปจากนีแ้ลวในสองศตวรรษ
ที่แลวเราก็มีพระสันตะปาปาหลายพระองคที่ทุกคน
ทราบดีถึงความศักด์ิสิทธ์ิของทานแมจะในขีดข้ันท่ี
แตกตางกนักต็าม เชน สมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ ที ่10
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 12 สมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ที่ 23 และสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 1 พระสันตะปาปาเหลานี้ไมเพียงแตจะปฏิบัติ
พระองคเปนพยานถึงพระราชอำนาจสูงสดุและเปนผนูำ
พระศาสนจักรเทาน้ันแตยังทรงเปนแบบฉบับแหง
ความศกัด์ิสทิธ์ิดวย

ความรูสึกทั่วไปของประชากรของพระเจาตัดสินวา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนนกับญุแลว
ความกดดันน้ีจะมผีลตอกระบวนการสถาปนาพระองค
เปนบุญราศีหรือไม?

ขาพเจาไมอยากเรียกวาเปนการกดดัน อยากเรียก
วาเปนการมีสวนรวมมากกวา  แทนการเรียก “ความ
รูสึก” ดังกลาวเรานาจะใชคำวา  “ชื่อเสียงเรื่อง
ความศักด์ิสิทธ์ิ”  มากกวา  และเปน “สัญญาณ” ซึ่ง
จะขาดเ สียมิไดสำหรับการดำเนินการสถาปนา
กระบวนการสถาปนาคงจะไมสามารถหาจุดจบได
หากปราศจากซ่ึงการมีสวนรวมของบรรดาสัตบุรุษ
ชื่อเสียงเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์แหงผูรับใชของพระเจา
และความโดงดังแหงสัญญาณ  พูดอีกอยางหน่ึงไดวา
ประชาชนหันหนาไปหาผูรับใชพระเจาเพ่ือที่จะไดรับ
พระหรรษทาน นี่คือสาเหตุ  “การเปนนักบุญในเวลา
อันรวดเร็ว” เปนสิ่งที่ดี แตเขาจะตองเปน “นักบุญที่มี
ความนาเช่ือถือได”  เพราะเหตุวาการเรงรีบมิไดกอให
เกิดผลดีแตประการใด

การสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
เปนบญุราศคีรัง้นีเ้ปนการยตุกิารคนควาทางประวตัศิาสตร
เกี่ยวกับการกระทำและเปาหมายแหงสมณสมัยของ
พระองคหรือไม?

ไมใชแนนอน  ขอใหเราหวนกลบัไปคิดถึงสมเดจ็
พระสันตะปาปาเกรโกรี ที่ 7  สมเด็จพระสันตะปาปา
ปโอ ที่ 5 สมเด็จพระสันตะปาปาซิกตุส ที่ 5 และ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 14  สมณสมัย
ของทานเหลานัน้มกีารตรวจสอบกนัอยางสม่ำเสมอและ
มกีารทบทวนประวัตศิาสตรกนัใหมดวย  ประวตัศิาสตร
มิไดมีการปดฉากตายตัว  การศึกษาคนควาการกระทำ
ของรัฐใดรัฐหน่ึงน้ันอาจกอใหเกิดประโยชนใหมๆ
ไดดวยคำอธบิายใหมๆ   นกัเทวศาสตรจะใหความสำคัญ
กับเอกสารทุกชนิด  แตในกรณีของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไมมีการพบเอกสารใดเลย
ทีม่ปีญหา

จะใหคำตอบอย างไรสำหรับผู ที่ ตั้ งข อกั งขา ถึง
ความเหมาะสมที่ เรงรีบสถาปนาพระสันตะปาปา
เปนบุญราศีครัง้น้ี?

มนัไมใชเปนการสถาปนาอยางเรงรีบ กระบวนการ
ขั้นตอนตางๆ ใหความเคารพตอกฎระเบียบทุกอยาง
เชนเดยีวกนักบักรณีอืน่ๆ  ขาพเจาไดกลาวไวตัง้แตแรก
แลววามีหลายสิ่งท่ีเอื้อใหการสถาปนาคร้ังน้ีมีความ
รวดเร็วขึ้น  ขาพเจาเช่ือวาทุกอยางมีความเหมาะสมดี
เพราะกระแสนิยมท่ีกำลังมาแรงในพระศาสนจักรและ
นอกพระศาสนจักรซ่ึงปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน
ตอนท่ีพระองคสิ้นพระชนมวาโลกใหความสนใจและ
แสดงความรักอยางเปนพิเศษ  ขาพเจาคิดวาพระองค
เหมาะสมท่ีจะไดรบักระแสแหงความรสูกึนี้

มีการตรวจสอบอัศจรรยแลวหรือยังสำหรับการ
สถาปนาครั้งน้ี?

ขาพเจาเคยแนะนำผดูำเนนิการสถาปนาไปหลายคร้ัง
วาเร่ืองอัศจรรยที่จะนำมาใชในการสถาปนาสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนบุญราศนีัน้ ไมควร
ทำใหเปนขาวใหญโตตามส่ือตางๆ  ทกุอยางตองทำไป
โดยถือเปนความลับและทำดวยความสุขุมเยือกเย็น
เม่ือทำทุกอยางสำเร็จเรียบรอยดวยการพิสูจนความจริง
แลว เม่ือนั้นจึงถึงเวลาที่จะมาวากัน  การเก็บความลับ
เปนสิ่งจำเปนเพื่อปองกันมิใหแพทยและผูเชี่ยวชาญ
ถูกบีบคั้นจากแรงกดดันจากภายนอก

มีตัวอยางพิเศษแหงความศักดิ์สิทธิ์ใดบางที่สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล 2 นำมามอบใหกับพระ-

ศาสนจักรและสังคมรวมสมัย?
พระองคทรงมอบคุณสมบัติพิเศษไว 2 ประการ

ประการแรกคือความเชื่อยิ่งใหญในการประทับอยูของ
พระเจาในประวัติศาสตร เพราะการเสด็จมารับ
ธรรมชาติมนุษยของพระเยซูคริสตเจานั้นสัมฤทธ์ิผล
เอาชนะเหนือความช่ัว พระหรรษทานแหงการประทับ
อยขูองพระครสิตเจาในศีลมหาสนิทเอาชนะทุกอาณาจักร
และเครื่องกีดขวางตอความดีของมนุษย  คาโรล วอย-
ติวา เจริญชีวิตในยุคนาซีและคอมมิวนิสตครองอำนาจ
ซึ่งพระองคทรงเห็นความเห้ียมโหดและการทำลายลาง
ของท้ังสองอาณาจักร

คณุสมบตัปิระการท่ีสองของพระองคไดแกจติตารมณ
ธรรมทูตอันย่ิงใหญ การเดินทางของพระองคเปนงาน
ธรรมทูตที่แทจริง พระองคทรงเดินทางไปทั่วโลกเพื่อ
ประกาศพระวรสารของพระคริสตเจา  ขาพเจาถือวา
พระองคทรงเปนพระสันตะปาปาธรรมทูตผูยิ่งใหญ
พระสมณสาสนเรื่อง “พระพันธกิจขององคพระผูไถ”
(Redemptoris Missio) ของพระองคนัน้ถอืวาวเิศษจริงๆ
และยังมีความทันสมัยอยจูนกระท่ังทุกวันน้ี

พระคุณเจามีความทรงจำสวนตัวใดบางไหมเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2?

พระองคเปนมิตรท่ีดีและนาเคารพมาก พระองค
ทรงแตงต้ังขาพเจาเปนเลขาธิการสมณกระทรวง
พระสัจธรรม  ทรงอภิเษกขาพเจาเปนพระสังฆราช
เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2003  พวกเรามีดวยกัน 12 คน
ซึง่เปนกลมุสุดทายท่ีไดรบัการอภิเษกเปนพระสังฆราช
จากสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2  ในฐานะ
ที่เปนเลขาธิการสมณกระทรวงพระสัจธรรม ขาพเจา
ตองไปพบพระองคทุกเดือน  ขาพเจาไดรับคำแนะนำ
จากพระองคดวยดีเสมอ จากสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่ 16 ซึง่ขณะน้ันยังเปนพระคารดนิลัอยแูละ
เปนผูบังคับบัญชาของขาพเจา

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงเปน
นักฟงท่ีเ ย่ียมยอด พระองคทรงชอบท่ีจะฟงเสมอ
ขาพเจ าพบพระองคกอนท่ีจะไดรับตำแหนงใน
สมณกระทรวงพระสัจธรรมในขณะที่ขาพเจากำลัง
ติดการประชุมกับบรรดานักเทวศาสตรในเรื่องราว
บางเร่ืองอย ู ในการประชมุคร้ังนีส้ิง่ทีป่ระทับใจขาพเจา
มากที่สุดไดแกความสามารถพิเศษของพระองคในการ
นัง่รบัฟง  เราพากันพดู พระองคทรงน่ังรบัฟง  หลังจาก
นัน้ตอนท่ีเราน่ังรบัประทานอาหารดวยกนั พระองคถงึ
ไดมีพระดำรัสเก่ียวกับขอสังเกตของพระองค  ความ
ตั้งใจนั่งฟงเพื่อท่ีจะไดเขาใจอยางถูกตองของพระองค
นัน้มีความชัดเจนมาก

ทรงเปนประธานพธิีบวชพระสงฆ ทีส่ามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ความรวดเรว็ (ตอจากหนา 3)
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หมึกแดง เปนตราของกวีทีช่ือ่ หยาง ซหีง ผลูวงลบัไปต้ัง
แต หยาง ซเีกา ลกูชายคนโต อายแุคขวบคร่ึง มือ้เยน็วนั
นั้นในบานของตระกูลหยาง  ตางก็กินอาหารกัน
เอร็ดอรอย ฝมอืปลายจวักของหมา ซิว่หนงิ ที่เปนคนจร
หมอนขาดว่ินคนนั้น . . .แตมื้อน้ี  ทุกคนมีรอยยิ้ม
โดยเฉพาะแม และตางก็ชี้ชวนกันใหหันไปดูภาพและ
ทบทวนบทกวีของพอผลูวงลบั...ทีแ่ขวนอยบูนผนังหอง
เร่ือยมาดวยไรความไยดีจากคนในบาน แต...

ยามนี้เอง ที่ดูเหมือนทุกคนในบานเริ่ม ตั้งใจ ฟง
คำกวีพื้นบานใกตตัวบทนี้ หลังจากทำแค ไดยินเฉยๆ
มานาน

พระเจาสถิตกับทาน
ฮวงจ๊ีกก กวย เปงกก เสงหู.....(อัว้เฮ๊ียว ว ว ?!)

(หมายเหตุ : เขียนข้ึนเพ่ือรวมจิตตารมณมหาพรต
แหงการกลับใจและทำกิจเมตตาปรานีตอผูคนดวยกัน
โดยเฉพาะผคูนใกลตวั)

ทนทาน และน่ิงเงียบ

ใบไมรวงไปแลว.....
แตดอกเหมยยังอยู
คนเรายนืปะทะสายลมหนาวแรก.....ไมเคยยอทอ
ยังคงติดอยูบนก่ิงกานแหงวงศวานยานเครือ....หา
เบือ่หนายไม

ใชวาจะสุขล้ำไปหมด
เพียงแตเต็มใจ.....และไมอาจตัดสายใยได

เหมยเจาชางสวยสะ
สะพร่ังงามสะทานไหว
ไมไยดตีอรอนหรอืหนาว

แผนดนิกวางใหญ
สายน้ำไหลไปยาวไกล
ใจขากระหวดัถงึดอกเหมยเม่ือวานนีอ้กี
ขาวาขาคือดอกเหมย
ทนทานและนิง่เงียบ
หาใชไรซึง่ปญญาไม
แตสงบและรอบคอบ อุตสาหะ และพากเพียร

เรียนรูธรรมชาติ
มงักรเลือ้ยลำไปตามขุนเขา
จากตะวันออกไปตะวันตก
มัน่คงหนักแนน และรทูนัโชคชะตา

ขอใหฟารับเคร่ืองบูชาของขา
คอืความกตญัรูคูณุตอฟาดนิ
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บทกวีและหมาซ่ิวหนิง
“ถางั้นก็ไมเกรงใจกันละนะ ที่บานคุณนายมีขยะ

กอนหน่ึงลอยมาติดอยูหลายปแลวมิใชหรือ?! คุณนาย
รูไหมวาเพื่อนบานของคุณนายเขาก็พากันเหม็นขยะ
กอนนีด้วยกนัทัง้นัน้ เขาจงึเกลียดคณุนายไงละ!” ขงจือ๊
กลาวเปนปริศนาอยางแรง

“ไมมนีีค่ะทาน ขยะอะไรคะ อฉีนัไมเคยเอาขยะไป
ทิ้งหนาบานของใครเลยนะคะทาน” น้ำตาแมผัว
เม่ือสักครแูหงไปกะทนัหันดวยความพิศวงตัวเองขึน้มา

“คณุนาย  ถาเราไมทำใหใครเปนขยะ เขาก็ไมมวีนั
เหม็น  เพื่อนบานก็ยอมไมรำคาญหรือรังเกียจเรา
คุณนายวาจริงหรือไม? ในบานของคุณนาย คุณนาย
ทำกับใครราวกับวาเขาเปนขยะหรอืเปลา?” ขงจ๊ือมาถึง
จุดหมายแลว

“ใครคะทานท่ีฉันทำใหเขาเปนขยะ?” แกยัง
ทำไขสืออยูอยางด้ือร้ัน

“คุณนายหยาง คุณนายเคยไดยิน หลี่ ไถเถียน
กวีพื้นบานของเราเขียนไวหรือเปลาวา .....คนเดินทาง
ไกลยอมหวิและโหยกวาคนทีต่ัง้ม่ันอยใูนบาน

เขาอยากไดแมไดพอและพ่ีนองแวดวง
ใครเลาจะบรรเทาหิวโหยของเขาได
คนนัน้จะหอมหวนไปท่ัวแผนดิน
ฉนัหมายถงึ สะใภ ทีค่ณุนายลมืใสคำวา ลูก เขาไป

ขางหนา แมเขาไมเหม็นเปนขยะ แตคุณนายทำใหเขา
เปน  คนขางบานท้ังหลายเขามิไดเหม็นใครอื่น...
นอกจากเหม็นคุณนาย  ตอจากน้ีคุณนายตองไลขยะ
ออกจากใจ ออกจากคำพูดคำจาของคุณนาย  เพือ่นบาน
จะไดไมเหม็น คุณนายทำเทานี้ คุณนายก็จะเปนสุข
ไปหมด คณุนายเชือ่ฉัน มฉิะน้ันเจา  ทีคุ่ณนายไปไหว
วนัน้ีกเ็หมน็เพราะคณุนายไปไหว  ถาเรายังนับถือกันอยู
ขอใหคุณนายเช่ือฉัน แลวคุณนายเองจะมีความสุข มี
กลิ่นหอมหวนชวนดมไปท้ังหมูบาน” ผูเฒากลาวอยาง
ไมมทีีต่ ิแมจะกลนืยากสำหรบัหญิงวยัดกึ

“ทานรดูวยหรอืคะ” แกถามดวยความอาย
“หมา ซิ่วหนิง เหมือนดอกเหมย ทนแดดทนฝน

และหิมะ เปนดอกไมมีคาของเรา เธออยากใหมี
คนชมเหมือนเราทุกคนอยาก เธออยากมีแม มีพอ
มีญาติ เพราะเธอมาไกล ที่สำคัญคุณนายวาซิ่วหนิง
รักคุณนายไหมละ?” ทานผูเฒาอบรม

ทานอาจารย อีฉันมันปากราย ซิ่วหน่ิง เขาดีจริง
อยางอาจารยวาแหละคะ บาปจริงๆ เลยฉันน่ี ตอไปน้ี

(ตอจากฉบับที่แลว)
ฉนัจะทำดตีออาซิว่แลวคะ เธอยอมรับดวยสุภาพ

“คณุนาย นีก่บ็ายคลอยแลวหนา ซิว่หนงิกับหลาน
ของคุณนายกำลังรอคุณนายอย ูคณุนายตัวหอมไปหมด
แลวนี ่  ใครๆ กร็กัคณุนาย เพือ่นบานเหน็กจ็ะรกัคณุนาย
หนา เอา...รบีๆ กลับบานเถอะ ขอใหมสีขุ มเีจริญ ร่ำรวย
มีคนรักเคารพมากๆ  แลวอยาลืมรักเมตตาคนอื่น
หามละเวนใครหนา!” ขงจือ๊อวยพรสงทายดวยรอยยิม้

หลานทัง้สองวิง่ออกมาตอนรบัอามา หวงัจะไดขนม
และของเลน แตคุณนายหยางกลับพูดข้ึนวา “แมหนู
อยไูหนละ ไปเรียกมาหาอามาหนอย ใครไปหาเจอกอน
มรีางวัล”

ซิ่วหนิงเดินออกมาชาๆ อยางไมแนใจและกลัว
ลกูทัง้สองพากนัดงึมอืแมออกมาหาอามา

“ซิว่หนงิ อาซิว่หนงิ ฉนัมันคนตาบอด เธออยาถือสา
ฉันเลยนะ อยาโกรธฉันเลยนะ ตอไปน้ีฉันจะทำดีพูด
ดีกับเธอ ความจริงหลายปมาน้ี ไมมีเธอบานก็ไมเปน
บาน ฉันมันโงจริงๆ อยากไดลูกสาวบางก็อยาก แต
พอเธอมาฉันกลับทำโงๆ ตอเธอ เธออยาโกรธฉันเลย
ฉนักแ็กแลวนะ” แมผวัเริม่รสูกึวานีค่อื ลกู-สะใภ

“หนูไมโกรธใครเลย...ไมโกรธ...แม” พยางค
สุดทายเธอกลาว พรอมน้ำตา แมจะลังเลอยูชั่ววินาที
กต็าม

“แมเหรอ จริงซีฉันนาจะเปนแมของเธอจริงๆ ตอ
ไปนี้แมจะเปน แมของเธอ ชดเชยที่ฉันเหลวไหลมา
หลายปนะ ซิว่หนิง” คณุนายกอดลูกสะใภอยางไมอายฟา
หลานทัง้สองก็พลอยกอดขาแมไปดวย...

“ขาเปนคนจรหมอนขาดว่ิน
สำเนียงก็นาขันสำหรับคนแถบน้ี
แตสองแขนอันกำยำผูกมิตรไดเหมือนนกปากับ

หลิวริมน้ำ
ไมตรีจติรเปนของสงูเทาความกตัญู
ดวยสองแขนโอบอมุมิตรอยทูกุทิศ
ขาจึงเริงราไดทัว่แผนดิน”
อักษรนี้จารึกอยูดานขางของภาพเขียนจากปลาย

พกูนัปาดสีดำ เปนภาพนกนอยจบัคอนก่ิงหลวิ ปลิวไหว
อยใูกลน้ำสงบ ไกลออกไปในหนทางสดุตา ชายผหูนึง่
แบกหามไมคานหนักไปดวยขาวของ... กำลงัมงุสเูมือง
มิไดสนใจหรือเห็นเจานกนอยแตอยางใด มันแขวนอยู
บนผนงับานแซหยางมาตัง้แตสามคีณุนายหยางยงัมีชวีติ
อยโูนนแลว ทายคำบทกวีในภาพเขียนน้ี มตีราประทับ

(ตอนจบ)
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มเีรือ่งเลาวา วนัหนึง่นกับญุออกสุตนิกำลงัเดนิอยรูมิฝงทะเล พลางรำพงึถงึ
พระธรรมล้ำลึกเก่ียวกับพระตรเีอกภาพ ทานพบเดก็ชายเลก็ๆ คนหนึง่ เด็กผนูัน้
วิ่งไปวิ่งมา เขาเอาชอนไปตักน้ำทะเลแลวใสลงไปในหลุมเล็กๆ บนทราย
นักบุญออกุสตินถามเด็กคนนั้นวา “หนูกำลังทำอะไร?” เด็กคนนั้นตอบวา
“ผมกำลงัจะเอาน้ำทะเลท้ังหมดใสเขาไปในรูนี”้ นกับุญออกสุตินตอบวา “แตมนั
เปนสิ่งที่ทำไมได ทะเลกวางใหญไพศาลและรูนี้เล็กนิดเดียว” เด็กคนน้ันตอบ
ทานวา “ผมมโีอกาสท่ีจะตกัน้ำทะเลใหหมดมากกวาทีท่านจะเขาใจ พระธรรม
ล้ำลกึแหงความเช่ือเกีย่วกบัพระตรเีอกภาพเสียอกี” แลวเดก็คนนัน้กห็ายตวัไป

แมปญหาน้ีจะมิไดอยูในระดับพระธรรมล้ำลึกแหงพระตรีเอกภาพก็ตาม
แตพระวรสารทีเ่รานำมาพจิารณาในวนันี ้กอใหเกดิปญหาแมในวงการของผทูี่
ศกึษาพระคมัภรี นกับญุมทัธวิจารกึพระวาจาของพระเยซูเจาวา เปนสิง่ทีส่งูสดุ
ทุกขอของกฎบัญญัติซึ่งจะตองถูกนำไปปฏิบัติ คริสตชนรุนแรกก็คือชาวยิว
ผูอธิบายพระคัมภีรบอกเราวา พระวรสารของนักบุญมัทธิวนั้นมีจุดมุงหมาย
ไปยังพวกเขา แตเม่ือผูที่อยูนอกศาสนาของชาวยิวกลับใจ ความเปลี่ยนแปลง
กเ็กิดข้ึนเปนผลตามมา หนังสือกิจการอัครสาวกและจดหมายของนักบุญเปาโล
กลาวถึงความยากลำบากท่ีพระศาสนจักรตองเผชญิกลาวคือ การกำหนดวาสวนใด
ของกฎบญัญตัทิีพ่วกซึง่มใิชชาวยวิจำตองปฏบิตัติามและส่ิงใดทีพ่วกเขาไมตอง
สนใจ บทอานจากพระวรสารตอนน้ีชีใ้หเหน็ถงึความยากลำบากในเร่ืองนี้

แมจะไมสามารถขจัดปญหาไดโดยส้ินเชงิกต็าม แตอยางนอยกค็งจะชวยเรา
ไดบาง หากเรานำพระวาจาบางตอนของพระเยซูเจามาพิจารณากลาวคือ
กฎบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกสามารถสรุปไดเปนพระบัญญัติ
เดียว กลาวคือการรกัพระเจาและเพ่ือนมนษุยของเรา หากเราเนนเร่ืองน้ี เรากจ็ะ
ไมหลงผดิ

“เราบอกความจรงิแกทานท้ังหลายวา ตราบใดทีฟ่าและดินยงัไมสญูส้ินไป
แมแตตวัอกัษรหรอืจดุเดยีวจะไมขาดหายไปจากธรรมบญัญตัิ

จนกวาทกุอยางจะสำเรจ็ไป” (มทัธวิ 5:18)

ขาแตพระเยซูเจา เม่ือจิตใจของลูกพยายาม
ที่จะเขาใจสวนตางๆ ในพระคัมภีร โปรดทรงชวย
ใหลูกเขาใจวา  จุดศูนยกลางแหงความหมายของ
พระคัมภีรนั้นชัดเจน พวกลูกอธิษฐานภาวนาวา  ใน
ขณะท่ีพระองคทรงใหความรักของพระองคฝงลึก
ลงในจิตใจของลูก  ขอใหลูกเจริญชีวิตดวยความ
เฉลียวฉลาดเสมอไปดวยเทอญ อาแมน

มาตรการ
อานขาวแลวอดเห็นใจไมได
ตอนแรกกร็ีบเทใจใหพนักงานตอนรบัชายหญงิ
ไหนจะตองคำนึงความสะดวกของผูโดยสาร
ไหนจะตองใหบริการอาหารเครือ่งดืม่ในเวลาจำกดั
ไหนจะตองคอยช้ีแจงดูแลเร่ืองผาหมเร่ืองไฟเรือ่งเสียง
แลวยังตองมารสูกึกดดันท้ังใจท้ังกาย
เม่ือมีนโยบายใหลดขนาดรอบเอวภายในเวลาหกเดือน
ชายตองไมเกนิสามสิบหาน้ิวหญิงไมเกนิสามสิบสองน้ิว
ไมเชนน้ันข้ึนเครื่องใหบริการเฉพาะภายในประเทศ
หากตางประเทศก็แคไปเชากลับเย็น
หากผานไปหน่ึงปยงัไมไดผลกต็องทำงานภาคพืน้ดิน
จนกวาจะถึงเกณฑที่กำหนด
ทั้งน้ีและทั้งน้ันเพ่ือประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริการ
แตพอฟงเหตุผลทางผูบริหารก็เขาใจได
แคคดิถงึเน้ือทีใ่ชสอยเพือ่ใหบรกิารบนเคร่ืองบิน
ยกเวนช้ันหนึง่และช้ันธุรกิจ
ทั้งคับแคบท้ังจำกัดเม่ือเทียบกับจำนวนคนท่ีรับบริการ
แคเข็นรถอาหารเครื่องด่ืมไปตามทางเดินระหวางท่ีนั่ง
ยงัตองใชความชำนาญใชความระแวดระวังเปนท่ีสดุแลว
ไมตองพูดถึงการกมการเงยยกถาดอาหารเสิรฟเคร่ืองด่ืม
หากแกไขท่ีนั่งทางเดินไมไดก็ตองแกไขท่ีคนใหบริการ
เพ่ือประกันความประทับใจของผโูดยสารคณุภาพของบรษิทั...

จะวาไปแลวคงไมใชมาตรการของสายการบินราบร่ืนดุจผาไหม
แตเปนมาตรการของทุกบริษัททุกหนวยงานทุกองคกร
หากยึดความมปีระสิทธภิาพประสทิธผิลของการบรกิารเปนหลกั
ความพึงพอใจความประทับใจความคมุความติดใจ...
แมแตทกุคนทีย่ดึมโนคติแหงประสทิธภิาพประสทิธิผลชวีติ
ก็คงตองใชมาตรการเดียวกันแมวิธีการเปาหมายจะแตกตาง
อันที่จริงทุกชีวิตคนเปนการบริการไมมากก็นอย
ใหบริการเพราะบทบาทหนาท่ีเพราะความผูกพันเพราะความเปนเพื่อน
พอแมบริการลูกเพ่ือใหลูกเติบโตแข็งแรงสมบูรณทุกดาน
พี่บริการนองคอยดูแลเอาใจใสใหนองมีความสุขสนุกสนาน
เพือ่นบรกิารเพ่ือนใหความปรารถนาดีใหความจริงใจใหความหวังดี
สามีภรรยาบริการกันและกันดวยความรักความทุมเทความเสียสละ
ครบูรกิารนักเรียนใสใจส่ังสอนอบรมใหนกัเรียนพัฒนาความรคูคูวามดี
รัฐบาลบริการประชาชนดูแลทุกขสุขใหอยูดีมีสุขกันท่ัวหนา
พระสงฆองคพระเจาบรกิารศาสนิกชนใหมหีลกัธรรมยึดเหน่ียว...
ทกุบริการตางเนนประสิทธิภาพประสิทธิผลความพึงพอใจผรูบัริการ
หากมอีะไรตองพฒันาตองปรบัปรงุตองมมีาตรการ
ผูบริการท่ีจริงใจยอมถือเปนหนาที่เพื่อใหบริการไดอยางลงตัว
โดยเฉพาะผูที่เปนศิษยของพระเยซูเจาตองจริงจังมากกวาน้ัน
เพราะความเปนศิษยอยูในชีวิตท่ีมีความรักเปนท่ีตั้ง
ชีวิตศิษยจึงเปนชีวิตบริการตามการเรียกรองแหงรัก
ประสิทธิภาพประสิทธิผลแหงการบรกิารไมถงึแคเพ่ือนพีน่อง
หากแตกระทบถึงองคพระผูเปนเจาดวยทุกครั้งทุกคราไป...

ในขณะท่ีสายการบนิแหงชาตกิำหนดชวงเวลาใหพนกังานปรบัปรงุ
เพือ่ใหการบรกิารผโูดยสารมปีระสิทธิภาพประสทิธิผล
พระศาสนจักรกำหนดชวงเวลา “มหาพรต” ใหครสิตชนทำเชนกนั
ทำใหความรักเปนใหญเปนทีต่ัง้เปนเปาหมายเปนแรงจูงใจ
อะไรที่เปนอุปสรรคอะไรท่ีไมสอดคลองอะไรท่ีไมเอื้อ
คงตองมีมาตรการปรับปรุงพัฒนาใหจริงจัง... มเิชนน้ันแลว
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ประกาศ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ที่ สสท.  018/2011

เรื่อง การใหความชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิในประเทศญ่ีปุน

เหตุการณแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุน เมื่อวันศุกรที่ 11 มีนาคม เวลา 14.46 น. โดยมีแรงส่ันสะเทือนวัดไดถึง 8.9 ริกเตอร ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของญ่ีปุน เหตุการณดังกลาวไดทำใหอาคารบานเรือนหลายแหงพังถลมลงมา เกิดเพลิงไหมขนาดใหญหลายจุด นอกจากน้ัน ยังสงผลใหเกิด
คลื่นยักษสึนามิสูงถึง 10 เมตร ซัดทำลายเมืองชายฝงทางเหนือของเกาะฮอนชูหลายเมือง โดยเฉพาะเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และเมืองโอนาฮามะ
จังหวัดฟูกุชิมะ พังราบไปหมด ระบบส่ือสารคมนาคมและการขนสงมวลชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรง มีผูเสียชีวิตเปนจำนวนมาก ซึ่งทางการญ่ีปุน
คาดวาอาจจะสูงถึงหน่ึงหม่ืนคน ความเสียหายจากแผนดินไหวคร้ังน้ีนบัวารุนแรงท่ีสดุในรอบ 300 ป ตามท่ีสือ่มวลชนไดเสนอใหรบัทราบโดยท่ัวกันแลวน้ัน

กรรมาธิการฝายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ขอรวมเปนหน่ึงเดียวกับผูที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึน อันกอใหเกิด
ความเสียหายตอชีวติและทรัพยสนิของประชากรในประเทศญ่ีปนุเปนอันมาก เม่ือคราวท่ีเกิดสึนามิในประเทศไทย ป 2004 ประเทศญ่ีปนุไดใหความชวยเหลอื
ตอประชาชนไทยอยางเต็มความสามารถ  ดังน้ัน เพ่ือมีสวนรวมในความทุกขยากของเพื่อนพ่ีนองของเรา และตอบแทนน้ำใจตอกันในยามทุกขยาก จึงขอ
เชิญชวนพ่ีนองครสิตชน  กลมุ องคกรตางๆ และประชาชนทัว่ไป ไดรวมกนัภาวนาขอพระเจาโปรดบรรเทาใจตอผทูีไ่ดรบัผลกระทบและดลบันดาลใหสถานการณ
คลีค่ลายในเร็ววนั นอกจากน้ี  ขอเชิญชวนใหรวมกนัสมทบปจจยัใหความชวยเหลอื โดยสามารถบริจาคไดที ่กรรมาธกิารฝายสังคม สภาพระสงัฆราชคาทอลกิ
แหงประเทศไทย

เช็คสั่งจาย : มสิซงัโรมนัคาทอลกิฯ (Caritas Thailand) หรอื
โอนเงิน : มสิซงัโรมนัคาทอลกิฯ (Caritas Thailand)

ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒนพงศ บญัชอีอมทรพัยเลขที ่170-2-07187-7

“เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ทานทำสิ่งใดตอพี่นองผูต่ำตอยที่สุดของเรา ทานก็ทำสิ่งนั้นตอเรา...” (มัทธิว 25:40)  ขอพระเจาโปรดตอบแทน
ในน้ำใจดีแดทุกทานท่ีรวมมือกัน เพื่อชวยบรรเทาทุกขใหกับพี่นองของเราในครั้งนี้ และขอพระโปรดอวยพรและบรรเทาใจใหเพื่อนพี่นองของเรา
ที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติภัยคร้ังน้ีดวย

   (พระอัครสงัฆราชหลยุส  จำเนยีร  สนัตสิขุนรินัดร)              (พระสังฆราชฟลปิ  บรรจง  ไชยรา)
   ประธานสภาพระสงัฆราชคาทอลกิ       ประธานกรรมาธกิารฝายสงัคม
                แหงประเทศไทย                                                                                                                                          Caritas Thailand

หมายเหตุ -  กรุณาสงเอกสารสำเนาการโอนเงินมาท่ี 0-2681-3900 ตอ 1502  (วงเลบ็ “ชวยเหลอืญีป่นุ”)
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14-17 พฤษภาคม  ลองอสีาน เยีย่ม 10 วดั
สดุทายฉลองแมพระแหงกวาดาลปู

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวน (ตอจากหนา 20)
เมื่อเที่ยงของวันอาทิตยที่ 13  มีนาคม พระองคตรัส
จากหนาตางที่ติดกับจัตุรัสเซนตปเตอร ตอฝูงชนท่ี
มาคอยเขาเฝาวาพระองคทรงรูสึกเศราพระทัยเปน
อยางยิง่กับภาพเหตุการณที่เกิดข้ึนในประเทศญีป่นุ

“ขณะท่ีขาพเจากำลังปราศรัยกับพวกทานในเชา
วนัน้ี ขาพเจาใครขอใหทานรวมใจกันกับขาพเจาในการ
สวดภาวนาสำหรับเหย่ือของการทำลายลางที่เกิดข้ึน
ในประเทศญ่ีปุน  ขอใหญาติของผูที่เสียชีวิตและผูที่
ไดรับบาดเจ็บจงไดรับความบรรเทา และขอใหผูที่
เขาไปทำการกูชีวิตจงมีกำลังใจและมีความพยายาม
อยางเขมแข็งในการใหความชวยเหลือชาวญี่ปุน
ผูกลาหาญ”

กอนสวดภาวนาบทพรหมถือสาร พระองคทรงมี
พระดำรสัเก่ียวกับบทอานพระวรสารของวันอาทิตยแรก
ในเทศกาลมหาพรตซ่ึงเลาถึงการประจญของปศาจ
ตอพระเยซใูนทะเลทราย  พระองคตรสัวาเมือ่เกดิมกีาร
กระทำความช่ัวละเมิดศีลธรรม พระเจาจะชิงชังบาป
แตจะชวยคนบาป พระองคตรัสวาในประวัตศิาสตรนัน้
พระเจาทรงเขามาแทรกแซงเสมอ เฉกเชนดังท่ีพระองค
ทรงชวยประชากรชาวอิสราเอลใหเปนไทจากอียิปต
พระเจาทรงต้ังพระทัยที่จะชวยบรรดาบุตรหลานของ
พระองคใหรอดพนจากการจองจำ และการเปนทาส
ทีห่นักหนาสาหสัท่ีสดุก็คอืบาป นีค่อืเหตุผลท่ีพระองค
ทรงสงพระบุตรของพระองคมาในโลกน้ี เพ่ือท่ีจะ
ปลดปลอยประชากรใหรอดพนจากอำนาจของปศาจ
ที่เปนตนเหตุแหงบาปท้ังปวง

พระองคตรัสตอไปดวยวา การยางเขาสูเทศกาล
มหาพรตหมายถึงการอยูขางพระเยซูตอสูกับความบาป
ทั้งหลาย ทั้งสวนตัวและดวยกันกับพระศาสนจักร
เราตองตอสูกับสงครามฝายจิตเอาชนะปศาจใหจงได
พระองคทรงประกาศดวยวาในสัปดาหนี้สมาชิก
ฝายตางๆ ของสันตะสำนักจะทำการเขาเงียบ จึงขอให
ทกุคนสวดภาวนาสำหรับพวกเขาดวย

คลื่นยักษสึนามิขนาด 6-10 เมตร พัดถลมญี่ปุน
หลังเกิดเหตุแผนดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอรที่บริเวณ
ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ  เกาะฮอนชู  ทำใหมี
ผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

เม่ือวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2011 เวลา 14.46 น.
ตามเวลาทองถิน่ เกดิเหตแุผนดนิไหวขนาด 8.9 รกิเตอร
บริเวณชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริเวณเมือง
เซนได จ.มิยากิ เกาะฮอนชู  ประเทศญ่ีปุน โดยตึกสูง
ทีโ่ตเกียวรับรไูดถงึแรงส่ันสะเทือน ไดมปีระกาศเตือน
อาจเกิดสึนามิสูงประมาณ 6-10 เมตร สรางความ
เสียหายใหกับอาคารบานเรือนกอนที่จะเกิดสึนามิ
ลูกใหญสูงกวา 6 เมตร ขึ้นในเวลาไมกี่นาทีตอมา
กวาดเอารถยนตและบานเรือนหลายหลังกลืนหาย
ลงทะเลพรอมกับเกลียวคลื่น ตามดวยอาฟเตอรช็อก
ความรุนแรง 7.4 รกิเตอรอีกครัง้ และลาสุดคล่ืนสึนามิ
สงูกวา 10 เมตร ระดบัน้ำทะเลยกตัวสูงขึน้ขนาด ชัน้ 2
ของอาคาร หลงัจากเกิดสนึามคิรัง้ใหญประมาณ 30 นาที
ตอมา สรางความเสียหายมหาศาล สวนรายงานผเูสียชวีติ
คาดวาจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  เพราะยังมีผสูญูหายจำนวนมาก

ศนูยสำรวจธรณีวทิยาสหรัฐฯ เปดเผยวา แผนดินไหว
ใตทะเลขนาด 8.9 ริกเตอร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของญี่ปุน  ปรับเพ่ิมความรุนแรงเปน 9.0 ริกเตอร
นับเปนแผนดินไหวครั้งใหญที่สุดของญ่ีปุนและ
มคีวามรุนแรงเปนอันดับ 4 ของโลก แผนดินไหวครัง้น้ี
มีความรุนแรงเปนรองแผนดินไหวครั้งรุนแรงท่ีสุด
ซึ่งวัดแรงส่ันสะเทือนได 9.5 ริกเตอรที่ชายฝงทะเล
ทางใตของประเทศชิลใีนป 1960 ซึง่คราชีวติประชาชน
กวา 1,600 คน และทำใหมีผูไรที่อยูอาศัย 2 ลานคน
และเปนรองแผนดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอรที่ประเทศ
อินโดนีเซีย เม่ือป 2004 ซึ่งสรางความเสียหายเปน
บรเิวณกวางทัว่มหาสมทุรอนิเดยี คาดวามผีเูสยีชวีติกวา

220,000 คน
ผูเชี่ยวชาญระบุวา แผนดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้

มคีวามรุนแรงกวาเหตุแผนดินไหว 7 รกิเตอรทีป่ระเทศ
เฮติเมื่อปที่แลวถึง 700 เทา และยังทำใหเกิดรอยแยก
ระยะทางยาว 298 กิโลเมตร และกวาง 149 เมตร
ในพ้ืนใตทะเล

อน่ึง สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ไดประกาศขอความชวยเหลอืผปูระสบภยัในครัง้น้ีดวย
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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
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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

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ขาพเจาจะเอนกายลงนอน
หลับในสันติ

ขาแตพระเจา พระองคเทานัน้
ทีท่รงทำใหขาพเจา

อาศัยอยูอยางปลอดภัย
(สดุดี 4:8)

ขอคำภาวนาอทุศิแด
เทเรซาแหงอาวิลลา วิมล อยูยืนยง (พูลวิทยกิจ)

ชาตะ 11 ตุลาคม 2489     ไปหาพระ 10 กุมภาพนัธ 2554
อาลยัรกัยิง่จากครอบครัวพลูวทิยกจิ

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ
คุยกันเจ็ดวันหน

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
คุณพอเปาโล เมธี วรรณชัยวงศ  อายุ 81 ป 11 เดือน พระสงฆสังฆมณฑลจันทบุรี มรณภาพ
เชาวันอาทติยที ่13 มนีาคม 2011 พธิมีิสซาปลงศพ วนัพฤหัสบดีที ่17 มนีาคม 2011 เวลา 15.00 น.
วดัอัครเทวดามีคาแอล อ.เมือง จ.ปราจนีบุรี
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รบับรกิารไดที ่คลนิกิสขุภาพเดก็ อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 2
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 โทรสาร 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

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

วนัน้ี - 31 ธ.ค. 54

เปดประตู
สูแสงธรรม

สวัสดีครับ สมาชิกอุดมสารทีร่กัทุกทาน  มาพบกนั
อีกครั้งนะครับกับคอลัมน “เปดประตูสูแสงธรรม”
ครั้งน้ีขาวคราวเราชาวแสงธรรมก็ยังคงอัดแนนไปดวย
เน้ือหาและสาระเหมือนเดิม   ซึ่งอยากจะมาบอกเลา
เกาสิบใหสมาชิกทุกทานไดทราบกันครับ

เร่ิมท่ีบรรยากาศงานฉลองบานเณรใหญแสงธรรม
ซึง่ไดจดัข้ึนในเย็นของวันท่ี  2  กมุภาพนัธ ทีผ่านมา  ตรง
กับฉลองแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร  พระ-
สงัฆราชซิลวีโอ สริพิงษ  จรสัศรี   เปนประธานพิธบีชูา
ขอบพระคุณ พระคุณเจาไดใหขอคิดในบทเทศนถึง
บรรดาสามเณรใหญวา “เราผูซึ่งเปนสามเณรที่ไดรับ
การฝกฝนน้ันควรเปนแสงสวางสองโลก โดยผานทาง
การเปนแบบอยางการดำเนินชีวิตในแตละวันของเรา
เราตองทำใหคนอ่ืนเห็นแสงในตัวเรา   คือแสงแหง
ความด ี  แสงแหงคุณธรรม”

เม่ือจบพธิบีชูาขอบพระคณุแลว    มกีารรบัประทาน
อาหารรวมกันท่ีหนาวัดแสงธรรมในบรรยากาศแบบ
พีน่อง  มกีารแสดงบนเวทีของสามเณรช้ันปรชัญาปที ่1
และการแสดงของนักศึกษาครสิตศาสนศึกษา พรอมกบั
มีการรองเพลงเปดตัวอัลบ้ัมชุดใหม ชื่อวา “สุดแต
น้ำพระทัย” อยางเปนทางการ  โดยการนำของคุณพอ
อนสุรณ  แกวขจร  และคณะนักขบัรองแสงธรรม   ซึง่

อลับ้ัมชุดน้ีไดพยายามถายทอด  ถงึเรือ่งราวการเดนิทาง
ของความเช่ือ  ความศรัทธาและความรักของคริสตชน
ทุกเพลงนั้นไดรับการคัดสรรมาอยางดี ทั้งไพเราะและ
มีความหมาย เม่ือจบงาน สามเณรใหญของเราก็ได

ชวยกันเก็บสถานที่คนละไมคนละมือ
ซึง่ทุกอยางก็เสร็จส้ินลงดวยดีครับ

ในปนีส้ามเณราลัยแสงธรรมก็ไดกาว
เขาสปูที่  39  แหงการเปนสถานท่ีอบรมผทูี่
จะ เต รียมตัว เปนพระสงฆ เพื่ อทำงาน
แพรธรรม  เปนเวลานานพอสมควรแหงการ
ยืนหยัดเ พ่ือจะเปนแสงสวางสองโลก
ขอขอบคุณพ่ีนองทุกทานสำหรับคำภาวนา
และการสงเสริมกระแสเรียกของสามเณร

ขอพระพรของพระครสิตเจาองคแสงสวางไดประทับอยู
กับพี่นอง คุมครองสุขภาพทั้งการทำงาน  การเดินทาง
ใหปลอดภยัตลอดไป  ขอบคณุครบั

ฉลองบานเณรแสงธรรม
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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

นักหนังสือพิมพไมเคยเขียนวา พระองคทรงเปน
พระสันตะปาปาท่ีประชาชนช่ืนชอบ  เปนผูศรัทธา
แรงกลา หรอืเปนพระสันตะปาปาท่ีทรงงานหนัก  เพราะ
คุณสมบัติเหลาน้ันเปนลักษณะโดดเดนในความเปน
ตวัตนของพระองคซึง่เปนท่ีรจูักดี

การจัดเตรียมพิธีประกาศเปนบุญราศีแสดงใหเห็น
ถงึ “สมบตัลิ้ำคา” ทีพ่ระองคทรงเปนประจกัษดวยชีวติ
วา “พระเปนเจาทรงเปนศูนยกลาง  เปนท่ียดึเหน่ียว  เปน
พละกำลังของพระองค ดวยการชิดสนิทเปนหนึ่งเดียว
กับพระเปนเจา ซึ่งพระองคทรงรักและทรงทราบดีวา
พระเปนเจาทรงรักพระองคเชนกัน”

มงซินญอรโอเดอร เลาวา  ครัง้หน่ึงพระสันตะปาปา
ตรัสวา “ผคูนมักพยายามเขาใจขาพเจาจากภาพท่ีปรากฏ
ภายนอก  แตแทจริงแลวผูที่รูจักตัวตนขาพเจาเทาน้ัน
จึงสามารถเขาใจขาพเจาไดถูกตอง”

“สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงให
ความสำคัญเร่ืองการภาวนาดังเปน  ลมหายใจเขาออก
น้ำทีท่รงดืม่ และอาหารท่ีทรงรบัประทาน  คำภาวนาที่
พระองคทรงยืนหยัดแมขณะทรงทรมานจากการ
ประชวรยาวนานกอนส้ินพระชนม”

คนจำนวนมากเปนพยานวา  “สำหรับสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 งานสำคัญอันดับแรกของ
พระองคคือการภาวนาเพ่ือพระศาสนจักรและเพื่อ
มนุษยโลก”

มงซินญอรโอเดอรยนืยันวางานของพระองคบงัเกิด
ผลสมบูรณอาศัยคำภาวนา  คร้ังหน่ึงพระสันตะปาปา
ทรงขอใหผูรวมงานของพระองคเสนอวิธีแกปญหา
ในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง และพวกเขากราบทูลวาไมพบ

หนทางทีจ่ะแกไขได  พระองคตรัสตอบวา  “พวกทาน
จะพบวธิแีกปญหา  หากเราชวยกนัภาวนามากกวานี”้

“คุณสมบัติโดดเดนอีกประการ คือ ในการภาวนา
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงพดูความจริง
โดยไมทรงกลวั เพราะผทูีอ่ยเูฉพาะพระพกัตรพระเปนเจา
จะไมกลวัมนุษย”

“อิสรภาพภายในของพระองคแสดงออกดวยการ
ไมทรงมีสิ่งใดเปนของสวนพระองค  เพราะทรงเปน
‘บรุษุแหงความยากจน’ อยางแทจริง”

ประจักษพยานชาวคราคูฟคนหนึ่งเลาวา “กอนที่
จะมอบเส้ือผาใหมใหแกคุณพอวอยติวา  จะตองนำไป
ซักหลายๆ คร้ังจนดูเหมือนเปนเสื้อผาเกา  คุณพอจึง
จะใชเอง  มฉิะนัน้จะนำไปมอบใหแกคนยากจนทันท”ี

“สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงยินดี
รับฟงคำวิพากษวิจารณจากผูอื่น  ไมวาจากเจาหนาท่ี
บานเมืองระหวางทรงใชชีวิตในประเทศโปแลนด
ระหวางการปกครองโดยระบอบคอมมวินิสต  และทรง
ฟงความคิดเห็นของประชาชนระหวางทรงดำรง
ตำแหนงพระสันตะปาปา”

“พระองคไมทรงคำนงึถงึความสำเร็จเปนเปาหมาย
ในการทรงงาน  แตทรงกระทำทุกอยางเพ่ือประกาศ
ความจริงแหงพระวรสารและทรงปกปองความจริง
เก่ียวกับมนุษย”

“การทรงเคารพในเสรีภาพของผูอื่นตั้งอยูบน
รากฐานของการทรงชิดสนิทกับพระเปนเจา และเปน
ทีม่าของขอความ  ‘จงอยาไดกลัวเลย’ คติทีท่รงยดึตลอด
สมณสมยัปกครองของพระองค”

มงซินญอรโอเดอรกล าว ช่ืนชมคุณลักษณะ
อีกประการของพระสันตะปาปา คือ ทรงใหความ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั (ตอจากหนา 20) เปนกันเองแกทุกๆ คน  “เพราะทรงสูญเสียสมาชิก
ในครอบครัวของพระองคตัง้แตวยัหนมุ จงึทรงตระหนัก
ถึงความสำคัญของครอบครัวและทรงทราบดีวามนุษย
ตองการความอบอนุ  พระองคจงึทรงมอบสายสมัพนัธ
แหงครอบครัวแกทุกๆ คน รวมถึงผูที่ไมใชคริสตชน
คาทอลิกดวย”

สตรีชาวยิวคนหน่ึงกลาวแกมงซินญอรโอเดอรวา
“ดฉินัสญูเสยีบดิาถงึ 2 คน  คนแรกคอืบดิาผใูหกำเนดิ
และสูญเสียบิดาคนที่ 2 เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 สิน้พระชนม”

“เราไมควรมองขามไมกางเขนอันไดแกความทุกข
ยากที่สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  ทรง
แบกรับไวดวยความชื่นชมยินดี  ขาพเจายังจำติดตาถึง
เหตุการณที่พระองคทรงทรมานจากความเจ็บปวย
ดานรางกายอยางเงียบๆ และสงางาม และในที่สุด
การเปนประจักษพยานดวยชีวิตจึงเปนบทสอนท่ี
กองกังวานกวาคำพูดทัง้ปวง”

มงซินญอรโอเดอร ผูดำเนินเร่ืองพิจารณาแตงต้ัง
บุญราศี กลาววา “ประชาชนหลายลานคนท่ัวโลก
ยังคงจำภาพสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงสวมกอดไมกางเขนในพิธีกรรมวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ
ค.ศ. 2005 ทีถ่ายทอดผานโทรทศัน”

“พธิสีถาปนาบญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ซึง่กำหนดวนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 จงึมี
ความหมายมากกวา ‘การประกาศอยางเปนทางการ’
แตเปนการยอนรำลึกถึงพระองค ‘อยางลึกซึ้งและ
แขง็ขนั’ ในรายละเอยีดเก่ียวกับชวีติของพระสนัตะปาปา
วอยติวา ทีช่าวโลกรจูกัด ีเพือ่นอมรำลกึถงึพระองคทาน
อกีครัง้หนึง่”                         คุณวีณา โกวทิวานชิย แปล

ความเชื่อคือพละกำลัง
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่ 16 ตรสัแกประชาชนประมาณ 4,000 คน
ทีม่าเฝา ณ จตัรุสัมหาวหิารนกับญุเปโตรวา “ความเช่ือ
ในพระเยซูคริสตเจาเปนพละกำลังสำคัญท่ีชวยให
มนษุยเผชญิกบัอปุสรรคของชวีติ  และสิง่ทาทายน้ีไมได
เปนภาระเพิ่มข้ึนแตอยางใด”

พระสนัตะปาปาตรสัวา “การเดินทางพรอมกบัพระองคบนหนทางทีพ่ระองค
ทรงกำหนดมิไดเปนภาระเพิ่มขึ้นสำหรับชีวิตเราซ่ึงตองเผชิญกับความยากลำบาก
อยูแลว”

พระสันตะปาปาทรงยกแบบอยางการดำเนินชีวิตของนักบุญยวงแหง
ไมกางเขน นักบวชคณะคารเมไลทชาวสเปนแหงศตวรรษท่ี 16 วา  “ความเชื่อ
ในพระเยซคูรสิตเจา คอืแสงสวางและพละกำลังท่ีชวยเราใหอดทนรับความทุกขยาก
ในชีวิตไดและหากมนุษยมีความรักที่ยิ่งใหญ  ความรักนั้นเปรียบดังปกที่พยุง
น้ำหนักและเปนพลังใหฟนฝาอุปสรรคในชีวติ”

ชมุนมุเยาวชนโลกทีม่าดริด ค.ศ. 2011
โรม (ซเีอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จะเสดจ็เยอืนกรงุมาดรดิ
เพื่อรวมชุมนุมเยาวชนโลกในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ตามกำหนดการพระองค

จะทรงพบกับเยาวชนท่ีเปนอาจารยในมหาวทิยาลัยและเยาวชนทีเ่ปนนกับวชหญงิ
ตนเดือนกุมภาพันธ คณะผจูดังานชุมนุมเยาวชนโลก ไดตพีมิพ  “กำหนดการ

ละเอียด” ของพระสนัตะปาปาระหวางวันท่ี 18-21 สงิหาคม เพ่ือเดินทางไปรวมงาน
ทีส่เปน

ผูจัดงานกลาววา  “งานชุมนุมเยาวชนโลกเริ่มวันท่ี 16 สิงหาคม กอนท่ี
พระสันตะปาปาจะเสด็จมาถึง  กิจกรรมตางๆ จัดขึ้นที่พลาซา เด ซีเบเลส
ในกรุงมาดริด และท่ีสนามบินกวาโตร เวียนตอส”

“วนัท่ี 18 สงิหาคม  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 เสด็จถึงสนามบิน
บารายาส  โดยพระราชาและพระราชินแีหงสเปนจะเสด็จฯ เขาเฝาถวายการตอนรับ
ในค่ำวันเดยีวกนัพระสนัตะปาปาเสด็จเปนประธานเปดงานชมุนุมตอนรบัเยาวชน
ทีเ่ดนิทางมาจากท่ัวโลก  กจิกรรมหลกัสวนใหญกจ็ะเหมือนการจดังานครัง้กอนๆ”

“วนัที ่19 สงิหาคม พระสนัตะปาปามีกำหนดการพบนกับวชหญงิทีเ่ปนเยาวชน
ทีอ่ารามเอล เอสโกเรยีล (Monastery of El Escorial) ตัง้อยทูางเหนือของกรงุมาดริด
ประมาณ  43 กโิลเมตร  และพบกบัเยาวชนทีเ่ปนอาจารย 2,000 คน ทีน่ัน่ดวย”

“วนัท่ี 20 สงิหาคม พระสนัตะปาปาจะทรงเปนประธานพิธบีูชาขอบพระคุณ
ใหกบัสามเณร ณ อาสนวิหาร ลา อลัมูเดนา  (Al Almudena Cathedral)”

นอกน้ันพระสันตะปาปาจะทรงพบผแูทนเยาวชนคนพิการท่ีมารวมงานชมุนมุ
เยาวชนโลก และจะทรงเย่ียมศูนยคนพกิารในกรุงมาดริด
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ประชมุสามญัพิธกีรรม (ตอจากหนา 2)
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวทิวาณชิ ประธานคณะกรรมการฯ  คณุพออันโตนโีอ
วาลเซ็กกี  เลขาธิการฯ  พรอมดวยคณะที่ปรึกษา
บรรดาผู แทน พิธี ก รรมของสั งฆมณฑลต า ง ๆ
ตลอดจนผูแทนจากคณะนักบวช เขารวมประชุม
เพื่อสรุปงานที่ผานมาและวางแผนงานในอนาคต
เกี่ยวกับงานพิธีกรรมของพระศาสนจักรไทย

ตอมาวันท่ี  18 กุมภาพันธ 2011 คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือพิธีกรรม ไดประชุมวางแผนยุทธศาสตร
เพ่ือสนองตอแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลกิ
แหงประเทศไทย ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัพธิกีรรม เพือ่ทำให
“การฉลองวันพระเจา” เปนวันสำคัญอันกอใหเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด หลอเลี้ยงชีวิตศิษยพระคริสต และ
พัฒนาความเชื่อโดยอาศัยพระวาจา ศีลมหาสนิทและ
การภาวนา โดยมุงใหเกิดเปนประสบการณกับพระเจา
จนสามารถเปนพลังขับเคล่ือนชีวิตคริสตชนที่เปน
ประจักษพยานในทุกมิติของชีวิตในสังคม โดยมี
อ.วิวัฒน  เลาหบุตร เปนผูนำการวางแผนยุทธศาสตร

รวมกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวทิวาณชิ ประธานคณะกรรมการฯ  คณุพออันโตนโีอ
วาลเซก็ก ีเลขาธิการฯ พรอมดวยผแูทนจากแผนกดนตรี
ศักด์ิสิทธ์ิ แผนกศิลปะในพิธีกรรม และบรรดาผูแทน

พิธีกรรมของสังฆมณฑลตางๆ  ซึ่งการวางแผน
ยุทธศาสตรนี้จะชวยใหคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
พิธีกรรม  ทำพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระ-
ศาสนจักรไดอยางมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหนาแผนกกิจกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผูประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำ

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร
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สชค.  กรงุเทพฯ (ตอจากหนา 2)
มีบุคลากรผูมีจิตอาสาเขารวม 30 กวาคน  โดย
คุณพอพรศักด์ิ ชื่นจิตอภิรมย ไดใหขอคิดแนวทาง
การทำงาน และการเปนอาสาสมัครในงานสงเสริม
ชวีติครอบครัวดวย

คุณพออนุสรณ  แกวขจร  มาแบงปนเรื่อง
พิธีกรรม โดยใชเกมสใบคำมาเปนแนวในการ
บรรยาย ซึ่งใหทั้งความสนุกสนาน และความรูกับ
ผูเขารวมเปนอยางมาก

คณุพอประจกัษ บญุเผา แบงปนเรือ่ง “คณุธรรม
ศีลธรรมของศีลแตงงาน” ซึ่งผู เขารวมไดสาระ
ความรูความเขาใจท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการนำเสนอ
ของคุณพอที่ชัดเจนเขาใจงาย

ในสวนของการประชมุกลมุ กไ็ดเหน็ขอด ีและ
ขอที่จะตองปรับปรุงของปที่ผานมาสำหรับป 2011
นี้ดวย เปนความต้ังใจดีของพี่นองบุคลากร สชค.
ที่จะอุทิศตนเพ่ือครอบครัวทุกครอบครัวตอไป
แมปนีด้เูหมอืนบคุลากร สชค. จะมานอยกวาปทีแ่ลว
เน่ืองจากมีภารกิจกัน แตความต้ังใจความมุงม่ัน
เพื่องานของครอบครัวยังคงเขมแข็งไมเสื่อมคลาย
สังเกตจากการปวารณาตนตองาน สชค. ที่บอกวา
“ใหใครมาไลใหออกจากความเปน สชค. กไ็มออก”
แมจะทอแทบาง แตก็ไมทอถอยเปนอันขาด ทำไม
สชค. เราน่ีเยี่ยมจริงๆ ที่ เหลือก็เปนการพิสูจน
ตนเองแลว  แตอยางไรก็ตาม สชค. เราก็ตอง
ทำตามนโยบายทิศทางของผูใหญ

“เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ
แตจะมชีวีิตนิรันดร”  (ยน 3:16)

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังท่ี 39
25 มนีาคม - 6 เมษายน 2011

เวลา 10.00-21.00 น.
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

พบกบับูธหนงัสือดี และส่ือคาทอลกิ
ไดที ่ N 51

“เพราะหนังสือที่ดี
คือเพื่อนแท

ยิง่อานมากยิง่ไดความรมูาก
มอบหนังสือท่ีดี

มคีาและมคีวามหมาย
แกคนทีค่ณุรกั

เพ่ือมอบเปนของขวญั
ใหแกกันและกัน”
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“สัญญาณแหงกาลเวลา (๒)”
โดยพระสงัฆราชกติตคิณุยอรช ยอด พมิพสิาร
บทความจากคอลัมน “ขอคิดสะกิดใจ”
ของอดุมสาร ถกูรวบรวมและรอยเรยีง
เพ่ืออานอยางตอเนื่องเปนชิ้นเดียวกัน
จดัพมิพโดย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

ราคาเลมละ 130 บาท
สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

หนังสือใหมเสริมศรัทธา

คณุเพ็ญศรี สงัขรัตน                                 700  บาท
เพ่ืออทุศิแด
อนัเดร จำรัส สงัขรัตน
อนันา บญุกลับ สแีดงงาม
เปาโล แคลว สแีดงงาม

คณุหมอประสิทธิ ์- คณุลดัดา จนัทราทพิย
ทำบุญกองทุนอุทิศแด
มารีอา เทเรซา สทิธิดา จันทราทพิย   2,000  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 : เม่ือทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงินให
ทานดวยความขอบพระคุณ

“เราทกุคนตางมีตะเกยีง :
อยาลืมเติมน้ำมัน”

แปลและเรียบเรยีงโดยคณุพอเชษฐา  ไชยเดช
“ชวีติตองเตมิน้ำมนั บำรุงสภาพเคร่ือง

ใหแลนตอไปได ดวยเรือ่งราว
ที่จรรโลงหัวใจและมีความหวัง”

จดัพมิพโดย สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ราคาเลมละ  80 บาท

สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เรือ่งเลา เคลาชวีติ(พิมพ
ครั้งท่ี 2)

สิง่ท่ีคาดไมถงึของมนษุย มกัจะเกดิข้ึนมา เพ่ือใหเราไดคดิ!
ภยัพิบตัสินึามิ (Tsunami) ทีเ่กิดจากแผนดินไหว และเกิดคล่ืนยักษเขาถลมญ่ีปนุ

ภาคเหนอืมยิาก ิ เกาะฮอนชคูรัง้นี ้ เม่ือวนัศกุรที ่ 11 มนีาคม ค.ศ. 2011 ระดบั 8.9
ริกเตอร มันรวดเร็ว รุนแรง สงผลรายแกชาวญี่ปุนเปนจำนวนมาก ทั้งชีวิตคน
ซึง่คาดวากวาหม่ืนคน และทรพัยสนิซ่ึงประเมนิคามิได

ซ้ำรายย่ิงกวาอีก วันเสารที่ 12 มีนาคม เม่ือเตาพลังงานนิวเคลียร เกิดระเบิด
แผรงัสีรายออกมา เราคงไดตดิตามขาวกนัอยางกวางขวางและละเอียดยิง่ข้ึนจากส่ือ
ตางๆ

ในนามพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย และคนไทย ขอรวมทุกข รวม
เสียใจกับพี่นองชาวญี่ปุนในคร้ังน้ี กับผูลวงลับและญาติพี่นองที่ไดรับผลกระทบ
จากภัยพิบตัใินคร้ังน้ี ดวยความรสูกึอาลัยอยางสุดซ้ึงดวยคำภาวนาเปนหน่ึงเดียวกัน

ขอเชิญรวมใจภาวนาเพ่ือพีน่องท่ีประสบภัยในครัง้นี ้ทัง้ผลูวงลับและยังมีชวีติอย!ู
ทั้งๆ ที่ญี่ปุนเคยมีเร่ืองแผนดินไหวเกิดข้ึนอยูบอยๆ ทั้งๆ ที่มีเคร่ืองเตือนภัย

ที่คอยเปนยามเฝาระวัง ผูคนตางก็คอยเตรียมพรอมเตรียมใจกันอยูแลว
แตครั้งนี้มันรุนแรงเกินกวาที่คิดและเตรียมตัวยิ่งนัก
นักวิชาการตางพยายามหาเหตุผล และอธิบายใหผูคนไดรับรูกันอยาง

กวางขวาง และจะไดพยายามหาทางปองกนั หรอืเตรยีมพรอมไวกอน
สิง่ท่ีนาคิดนาถามสำหรับเราคือ ภยัพิบตัริายแรงคร้ังน้ี มนัสอนหรอืบอกอะไร

แกมนุษยเราบาง? มันเปนเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งท่ีโผลขึ้นมาเหนือน้ำ ใหเราได
เห็นเพยีงหน่ึงในสิบรึเปลา หรือเราจะปลอยผานไป และรอวาเมือ่ไร ทีไ่หน อยางไร

แมเราจะอยหูางจากญ่ีปนุตัง้ 4,700 กโิลเมตร ใชวาภยัพบิตัจิะไมสามารถเกิด

ขึน้ในบานเรา  มนัเคยเกิดขึน้มาแลว บางคร้ังเกดิบานเขา แตสงผลมาถึงบานเรา
สำหรบัคาทอลกิเรา นาจะตองคดิใหลกึ มองดวยสายตาแหงความเช่ือใหมาก

เหตุการณคร้ังน้ี เปนเครือ่งหมายแหงกาลเวลา (sign of the time) ทีส่วรรคเบ้ืองบน
สงสญัญาณใหมนษุยไดตระหนักร ูคดิและสำนึกอะไรสักอยาง

ความสามารถของมนุษยแมจะย่ิงใหญ พยายามทีจ่ะคิดเคร่ืองมือปองกัน สกูบั
ภยัธรรมชาต ิเมือ่ธรรมชาตลิกุขึน้มา มนษุยเรากเ็ปนเพียง “อาซโิม” เทาน้ัน

มนุษยเปนเพยีงเม็ดทรายบนชายหาด เปนน้ำเพยีงหยดหนึง่ในมหาสมุทร
มนุษยเปนฝนุดิน หรอืเพียงธุล ีเถาถานเทาน้ัน!
ยามเมือ่มทีกุข น้ำใจของเพือ่นมนุษยทีม่อบใหแกผตูกทกุข จะเปนเครือ่งพิสจูน

วา เราเปนเพื่อนพี่นองรวมโลกใบเดียวกัน น้ำใจยามนี้ชวยซับน้ำตา เติมรอยย้ิม
ที่แกม

หันกลับมามองบานเรา  ใจมันโหวงเหวงยังไงบอกไมถูก จะโกรธเกลียดชัง
จะแบงพรรคแบงพวก จะแบงสีโจมตีกนัเหมือนเปน “คแูคน คพูยาบาท”

แตละฝายกอ็างเหตุผล หลกัฐาน พยาน “ขอมลูลบัๆ ลอๆ”  ตางตคีวาม ทำตัว
เปนศาลพิพากษา ตดัสินไปในตัว ยกตนใหดดู ีโจมตีคนอ่ืนเปนผรูาย

ประเทศไทยวันน้ี “แมสนึามิจะมาไมถงึ” แตภยัพิบตัทิีร่ายแรง กนิลึก กนินาน
ยิ่งกวาสึนามิ คือ ความแตกแยก การทุจริตคดโกงท่ีกัดกินถึงแกนของสังคม
ไมรบัผดิชอบตอหนาที ่ไมเคารพกฎหมายบานเมอืง

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้บานเขา ตองถอืเปนบทเรยีนชวีติสำหรบัเรา ความตายของ
คนอ่ืน คอืบทสอนใจสำหรับคนเชนเรา “มฉิะน้ันสักวันหน่ึง เราอาจจะย่ิงกวาเขา”

โออนิจจา...มนุษยเอย...ความตายอยูใกลแคปลายจมูกเทาน้ัน!
“ขาแตพระเจา ขอทรงพระเมตตาเทอญ!”
หมายเหต ุประเทศญ่ีปนุมีประชากร 128 ลานคน  มสิชันนารอีงคแรกของญีป่นุ

คอื นกับุญฟรังซิสเซเวียร ค.ศ. 1549 ผานมาจนวันน้ี มคีาทอลิก 509,000 คน คดิ
เปน 0.5% ม ี16 สงัฆมณฑล (ม ี3 อคัรสังฆมณฑล) มพีระสงฆ 1,589 คน และมีวดั
848 แหง

สงัฆมณฑลเซนได (Sendai) พระสงัฆราชมารตนิ เตสุโอะ ฮริากะ อายุ 66 ป
เปนพระสงัฆราชปกครอง อยใูนเขตท่ีคล่ืนสึนามิเขาถลมดวย มวีดัแหงหน่ึงไดรบั
ความเสียหาย  สวนอีก 8 แหงเสียหายเพียงเล็กนอย  คุณพออันเดร ลาชาเปลล
(Fr.Andre Lachapelle) ชาวแคนาดา คณะมิสซังตางประเทศ (MEP) เสียชีวิต
ขณะเดินทางกลับไปทีวั่ดชโิอกามา มยิาก ิของตน

“รวมใจ รวมภาวนาสญูีป่นุ ทกุขครัง้นีย้ิง่ใหญนกั”
โดย จติตาธิการ
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«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ ®.µ√“¥

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π ǻ 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.
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©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫â“πÀ¡—π¢“« Õ.¥à“π´â“¬

®.‡≈¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ®.ªíµµ“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 26 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1840-7884)
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©≈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)

«—¥·¡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 ‰∑√∑¡ Õ.ÀπÕßÀß å ®.∫ÿ√’√—¡¬å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚ππ·°â« Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 ‡¡…“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ‡®â“°≈—∫§◊π™’æ (‚√ß‡√’¬π¡“√’¬å

Õÿª∂—¡¿å) ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ÀπÕßÀà“ß Õ.∫—«≈“¬

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

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘¥Õ√å ∫ÿ‰∑ Õ.∫—«„À≠à ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‚ππ·Ω° Õ.Àâ«¬·∂≈ß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à¡“√’¬å ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

‡ ° ÿ “π
✝  «—¥·¡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’

‡°“–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§

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
§≥–¿§‘π’Õ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

¡’§«“¡¬‘π¥’¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“ æ—™√ ¡‚¿™ (60 ªï) „π™’«‘µπ—°∫«™

¢Õß§ÿ≥·¡à°“√‡¡≈“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ

À‘√—≠ ¡‚¿™ (25 ªï) „π™’«‘µπ—°∫«™

¢Õß‡´Õ√å¡“√’¬å ‡Õ≈’´“‡∫∏·Ààß·¡àæ√–¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈

‡´Õ√å‡∑·√ ·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́

∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ §.». 2011

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

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

‚¥¬§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™

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

ª√–‡∑»Õ‘ √“‡Õ≈  ®ÿ¥°”‡π‘¥·Ààß§√‘ µ»“ π“
®—¥æ‘¡æå‚¥¬ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

√“§“‡≈à¡≈– 180 ∫“∑
 —Ëß´◊ÈÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ TMS

¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° Õ“¬ÿ 16-25 ªï

√à«¡§à“¬‡¬“«™π∏√√¡∑Ÿµ ç°‘‡¥‚Õπé

10-15 ‡¡…“¬π 2011

‡æ◊ËÕ√à«¡ ß°√“πµå°—∫§π∑’Ë‰¡à¡’‚Õ°“ 

 ∂“π∑’Ë®—¥§à“¬ : ∫â“π§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥ ππ∑∫ÿ√’

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë §ÿ≥ ‘√‘√—°…å 08-4613-1125



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 13 ª√–®”«—π∑’Ë 27 ¡’π“§¡ - 2 ‡¡…“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����§≥–æ≈¡“√’  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π

Õ“™’·Õ  «—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ≈Ÿ°“ æ—≤π“

Õÿª°“√ ‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

�����°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ¢Õ‡™‘≠§√‘ µ™π

¶√“«“ ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ

§√‘ µ™π „πÀ—«¢âÕ ç∑”Õ¬à“ß‰√‡æ◊ËÕ»“ π‘° —¡æ—π∏åé

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–

§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡ªìπ«‘∑¬“°√ „π«—π‡ “√å∑’Ë

2 ·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ‡¡…“¬π 2011 ‡√‘Ë¡‡«≈“

08.30-15.30 π. ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡

(»Ÿπ¬å´’´’) Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π

Õ∫√¡ 250 ∫“∑/∑à“π ºŸâ π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

0-2681-3900 µàÕ 1301 ¿“¬„π«—πæÿ∏∑’Ë 30

¡’π“§¡ 2011

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 9

‡¡…“¬π 2011 §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà

æ√–∏“µÿ)

����� 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·®âßµ“√“ß„À¡à

¢Õß Lectio Divina ·≈–°“√‡¢â“‡ß’¬∫„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

«—π∑’Ë 14-17 ‡¡…“¬π 2011 ¡’°“√®—¥‡¢â“‡ß’¬∫

¢Õß°≈ÿà¡ Lectio Divina ∑’Ë»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π ‡«≈“ 17.00 π. ‡«≈“ 18.30 π.

√—∫ª√–∑“πÕ“À“√§Ë”√à«¡°—π À≈—ßÕ“À“√¡’°“√¿“«π“§Ë”

«—π»ÿ°√å·≈–«—π‡ “√å ¡’°“√Õ∏‘∫“¬æ√–«“®“‚¥¬

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

·°â∫“ª ‚ª√¥æ√–®‘µ‡®â“ ·∫àßªíπ„π°≈ÿà¡«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 ‡¡…“¬π 2011 ¡’¡‘ ´“·≈–·Àà„∫≈“π√à«¡°—π

À≈—ß√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡∑’Ë¬ß·≈â«·¬°¬â“¬°—π°≈—∫

§à“∑’Ëæ—°·≈–Õ“À“√∑ÿ°¡◊ÈÕ√«¡ 4 «—π 3 §◊π

√“§“∑à“π≈– 2,500 ∫“∑ °√ÿ≥“®Õß∑’Ë¥à«π∑’Ë§ÿ≥«—π¥’

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

ª√–¡“≥ 6 ∑’Ë‡∑à“π—Èπ  à«πºŸâ∑’Ë®Õß¡“·≈â«·µà¬—ß‰¡à‰¥â

®à“¬‡ß‘π°√ÿ≥“¬◊π¬—π°“√®Õß¡“Õ’°§√—Èß

µ“√“ß Lectio Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2011 (·∑π«—π‡ “√å∑’Ë 7

æƒ…¿“§¡) / «—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π  / «—π»ÿ°√å∑’Ë 1

°√°Æ“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë  19  ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3

°—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë 11

æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

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

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

(øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 131 «—π»ÿ°√å∑’Ë 25 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 ¡’π“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 132 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 133 «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17

°√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

√ÿàπ∑’Ë 135 «—π»ÿ°√å∑’Ë 18 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡

À¡“¬‡Àµÿ ∑ÿ°√ÿàπ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π.

¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å  ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837

¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.flpbkk2008.multiply.com

�����√—∫ ¡—§√Õ“ “ ¡—§√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◊Ë Õæ‘∏’ °√√¡„π ¿“

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

  √â “ ß · ≈ – π” §≥ –π— ° ¢— ∫ √â Õ ß ª √ –   “ 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 Conduct-

ing, 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
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ประกาศโยกยายพระสงฆคณะพระมหาไถ 2011-2014

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บานนกับญุยอหนนอยมนัน มนีบรุี
อธิการเจาคณะ คุณพออภิสิทธ์ิ  กฤษราลัมณ
อธิการบาน คุณพอไวยากรณ สุขสวัสด์ิ
เจาอาวาสวัดนกับญุโทมสัอไควนสั คณุพอมชียั  อดุมเดช
ผูชวยเจาอาวาส คุณพอ LEO TRAVIS

คณุพอ George Okoroigwe
คณุพอวิบลูย  ลมิปนวุฒิ

คลองลาน และกำแพงเพชร คณุพอปฏิญญา สริธิารารัตน
ภราดามนตรี  ออนทะเล
ภราดาวรุตม จติจรัสอำพนั

ทำงานอภิบาลท่ีสหรัฐอเมริกา คณุพอประสทิธิ ์ เครอืสวุรรณ
ทำงานอภิบาล และศึกษาตอทีส่หรฐัอเมรกิา คณุพอยทุธนา  ศรีประภา
ทำงานอภิบาล ที่ประเทศเกาหลี  คณุพอเจรญิ  เวยีนสรินินัทโชติ

บานพระมหาไถ กรงุเทพฯ  (วดัพระมหาไถ)
อธิการบาน / เจาอาวาส คณุพอไพบูลย  อดุมเดช
ผูชวยเจาอาวาส คุณพอ Charles  Cotant

คณุพอ  Robert Martin
คณุพอไพโรจน  สมงาม
คณุพอวเิชยีร ลขิติธรรม
คณุพอ  Daniel Aigbona
คณุพอวริชั อมรพฒันา
คณุพอจิตตพล ปล่ังกลาง
ภราดาประจบ เฮอืงแกว

ผูอำนวยการโรงเรียนพระมหาไถศึกษา คณุพอวริชั  อมรพฒันา
ผูชวยผูอำนวยการ คุณพอจติตพล  ปล่ังกลาง
ผูอำนวยการศูนยเมอรซี่ คณุพอ Joseph Maier
ผูชวยผูอำนวยการศูนยฯ คณุพอวริชั  อมรพฒันา

บานนักบุญอัลฟอนโซ สามพราน
อธกิารบาน / อธกิารเณร คณุพอทวี สวุรรณสนิ
ผูชวยอธิการเณร คุณพอศริชิยั  เลากอบกุล
อธกิารดานจิตวญิญาณ คณุพอประเสรฐิ โลหะวริยิะศิริ
อธกิารเณร SAT-MI, Davao คณุพอเดวิดเจียง  เกษสุรนิทร

สังฆมณฑลจันทบุรี
สามเณราลัยพระมารดานิจจานุเคราะห ศรีราชา
อธิการบาน คุณพอสมพงษ  เตยีวตระกลู
อธิการเณร คุณพอเอกพล ไชยรา
ผูชวยอธิการเณร ภราดาอธิคม บญุมณปีระเสรฐิ

คณุพอวลัลภ จำหนายผล

บานนักบุญเคลเมนต พทัยา  (ศนูยคณะพระมหาไถ พทัยา)
อธิการบาน / อธกิารศนูยฯ คณุพอพชิาญ  ใจเสรี
ผอูำนวยการฝายงานสังคมสงเคราะห คณุพอภทัรพงศ  ศรีวรกลุ
ผูชวยผูอำนวยการ คณุพอวราศักด์ิ บรูณะพล
ผูชวยผูอำนวยการ ภราดา  Joseph Denis Gervais

คณุพอ Francis Gautreaux

สงัฆมณฑลอดุรธานี     (รอประกาศการแตงตัง้จากสังฆมณฑลอุดรฯ)
บานนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
อธิการบาน / เจาอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ คุณพอวัฒนา ศรีวรกลุ
ดูแลเขตหนองสองหอง

ดแูลเขตโพนพิสยั โปงเย็น โนนสมบรูณ คณุพออินที ใสสวาง
ดแูลเขตทาบอ ศรีเชียงใหม นาเมืองไทย คณุพอพล เนตรธรรม

ดแูลเขตเวียงคุก โนนอุดม คณุพอจกัรายุทธ ปาละลี
ดแูลเขตดอนหวาย ไผสีทอง คุณพอ Michael Shea

บานนกับุญเยรารด ขอนแกน
อธิการบาน / เจาอาวาส คุณพอสุขุม ธนะสิงห
ดแูลเขตบานชาด โนนสมบูรณ คณุพอประสิทธิ ์ ตรงสหพงศ
ทมีเทศน / ดแูลมิสช่ันท่ีประเทศลาว คุณพอเทียนชัย  เกษสุรนิทร
ทมีมิสช่ันในประเทศลาว คณุพอ Joseph Dau Xuan Toan
คณุพอวญิญาณรักษ / คณะรกักางเขนอุบลฯ คณุพอชาย ขนัทะโฮม

สงัฆมณฑลเชยีงใหม  (รอประกาศการแตงตัง้จากสังฆมณฑลเชียงใหม)
บานนกับุญซลีอส เชยีงใหม
อธิการบาน คณุพอธนู  กระทอง

แมแจม
ดแูลเขต ปาตงึ คณุพอชาคริต แซทาว
ดแูลเขต ปาฝาง คณุพอวรวฒุ ิ สารพนัธุ
ดแูลเขต บานดินขาว คณุพอณัฐพงศ  แดงสวาท

ศูนยมงคาทอลิก คณุพอชชูาติ  ศรวีชิยัรัตน
นาน คณุพอประสทิธ์ิ  กนุุ

ภราดาสธุ ี ปยพันธอดุม
ลำปาง คณุพอธน ู  กระทอง

ภราดาสังคม  อำไพพพิฒัน
เชยีงราย คณุพอพงษศกัดิ ์  นารนิรกัษ

คณะสงฆพระมหาไถแหงประเทศไทยขอประกาศการโยกยายพระสงฆและบราเดอรของคณะฯ  ทัง้นีต้ามประกาศพระสงฆและบราเดอรจะทำการยายเขาประจำ
ตามบานตางๆ ระหวางวันท่ี 25 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2011 โดยรบัวาระท้ังส้ิน 4 ป

 จงึขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกนั  และขอขอบคณุทกุทานท่ีสนบัสนนุงานของคณะพระมหาไถมาโดยตลอด ขอพระหรรษทานของพระเปนเจาจงสถิตกบัทาน
ตลอดไป

(คุณพออภิสิทธิ์  กฤษราลัมณ)
อธิการเจาคณะพระมหาไถ แหงประเทศไทย

14 มนีาคม 2011
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ญีป่นุ เสียงร่ำไหอีกคร้ัง กับละครเร่ืองยาวช่ือวา

โลก (ทีท่ิง้ปรศินาวาใครเขียนตอนจบกันแน)
คลื่นกอตัวสูงขึ้น ถาโถมเขาฝง ระลอกแลว

ระลอกเลา ผมสังเกตรอยแตกของรองรอยท่ีพื้นปูน
ปริแตกอยางตอเน่ือง ผมเคยมาชายทะเล แตจำไดวา
ชวงเวลาเหลานั้น ทองทะเลท่ีดูเหมือนมีมนตเสนห
แหงความสุขสงบ เสียงคลื่น และความรูสึกรมเย็น
ท่ีสมัผสัได แปรเปล่ียนเปนความนาวติก เมือ่คล่ืนลม
ดูเหมือนแรงขึ้น  เมื่อคล่ืนชีวิตดูเหมือนวุนวาย
ทัว่ไปหมด

บายวนัท่ี 11 มนีาคม ขอความเรือ่งแผนดินไหว
ที่ญี่ปุน ก็ซัดเขามายังคล่ืนของการประชาสัมพันธ
และสือ่ตางๆ  แตคงนอยกวาภัยพิบตัขิองแผนดินไหว
สนึามิ อาฟเตอรชอ็ก และโศกนาฏกรรมท่ีเกดิขึน้จรงิ
วันที่ผมเขียนบทความอยูนี้คือวันที่ 15 มีนาคม
ผานมา 5 วันแลว ภัยพิบัตินาจะลงลด เพื่อจะได
สามารถจัดการกับผลท่ีเกิดขึ้นและเริ่มกันใหม แต
กลบัมีปญหาใหมตามมา นัน่คอื เร่ืองทีเ่ก่ียวกบัโรงไฟฟา
นิวเคลียร ไมวาจะเปนเรื่องของไฟไหม การร่ัวซึม
ของสารกัมมันตภาพรังสี ผมไมกลานับรวมถึงผูคน
ที่ไรบาน ไรญาติ หายสาบสูญ หรือธุรกิจท่ีแนนอน
ตองชะลอตัว ขาดทุนยอยยับ ภาพท่ีปรากฏในส่ือ
ทั้งหมด ผมปรารถนาใหมันเปนเพียงภาพฝน หรือ
ภาพในจอภาพยนตร แตมันคือเร่ืองราวของความ
เปนจริงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด

ขอมูลจากบล็อกของคุณ Kikuno ในโอเคเนชั่น
ไดใหรายละเอียดโดยแปลมาจากสำนักขาวญี่ปุน
(NHK)ไวไดพอสรุปใหเห็นภาพที่เกิดขึ้นกวางๆ
ดงัน้ี

“Tohoku Kanto Dai Shinsai คือชื่อที่ใชเรียก
เหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม
2554 “ภัยแผนดินไหวคร้ังใหญที่ภาคโทโฮคุและ
คนัโต”

มีคำอธิบายดังนี้ Tohoku คือภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของญ่ีปนุประกอบไปดวยจงัหวดัอาโอโมริ
จงัหวัดอิวาเตะ จงัหวัดมิยากิ จงัหวัดฟุคชุมิะ จงัหวัด
อะคิตะ จังหวัดยะมะกะตะ Kanto คือ ภาคทาง
ตอนกลางของญ่ีปนุ ประกอบไปดวย จงัหวดัอิบาราคิ
จงัหวดัโทจกิ ิจงัหวดัจบิะ นครโตเกยีว จงัหวดักนุมะ
จังหวัดไซตะมะ จังหวัดคะนะคะวะ Dai Shinsai
“ภยัแผนดนิไหวครัง้ใหญทีภ่าคโทโฮคแุละคันโต”

มีจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบจำนวน 9 จังหวัด
จำนวนผู เสียชีวิตลาสุด 2,500 คน และสูญหาย
รวมกวา 17,000 คน และผูไดรับผลกระทบมากกวา
449,096 คน (15 มีนาคม 2554)

นอกจากนั้นผู เขียนยังใหภาพความเสียหาย
แยกเปนจังหวัดตางๆ อีกดวย โดยแบงเปน 3 ภาพ
ดวยกนัคอื ภาคโทโฮคุ ภาคคันโต และนครโตเกียว

สวนศูนยกลางแผนดินไหวเม่ือวันท่ี 11 มนีาคม
อยูในทะเลตรงจังหวัดมิยากิ แผนดินไหวความแรง

ลาสุดปรับเปน 9.0 ริกเตอร (ญี่ปุน) แรงที่สุดใน
ประวัติศาสตรที่เคยบันทึกมาของญี่ปุน กอนหนาน้ัน
ที่เมืองเซนไดในจังหวัดมิยากิเคยมีการสำรวจชั้นดิน
และหินและสรุปไดวาเคยมีเหตุการณแผนดินไหวและ
สนึามิใหญเกิดข้ึนเม่ือ 1200 ปกอน

ตอนน้ีรอยแยกของแผนดินไหวในทะเลมีความยาว
ถึงเกือบ 500 กิโลเมตรและศูนยกลางของแผนดินไหว
กำลังเคล่ือนตัวไปเร่ือยๆ นักวิชาการญ่ีปุนเก่ียวกับ
แผนดินไหวกำลังดูความเคลื่อนไหวของรอยแยก
ที่ทำใหเกิดแผนดินไหว มีการจับจังหวะของการไหว
สรุปไดวา มีจังหวะและเวลาท่ีคอนขางเทากันคือไหว
ในชวงเชาและเย็น และอยูที่ระดับไหวที่ประมาณ
6 รกิเตอรเปนสวนใหญ คาดการณกนักวาแผนดนิไหว
ยงัคงจะไหวตอเน่ืองไปอีก ภายใน 1 เดอืนน้ี

สึนามิคร้ังน้ี รูแตวาเกิน 7 เมตร และอาจสูงถึง
10 เมตร ทั้งๆ ญี่ปุนมีการปองกันสึนามิเปนอยางดี
มีการทำรั้วปองกันสึนามิไว 7 เมตร ในระดับสูงสุด
ทีเ่คยปรากฏ แตเน่ืองจากครัง้น้ีนอกเหนือการคาดหมาย
ของความคิด จงึไมสามารถตานทานแรงของคล่ืนไวได

แตทีน่าเปนหวงมากกวาเร่ืองแผนดินไหวตอนนีค้อื
เรื่องโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ที่จังหวัดฟุคุชิมะที่มี
การระเบิดเกิดข้ึนมีการสั่งอพยพผูคนในรอบ  20
กิโลเมตรและในรอบ 30 กิโลเมตรใหอยูภายในอาคาร
ไวกอน และท่ีจงัหวดัอบิาราคทิีเ่ริม่มกีารรัว่ไหลเกดิขึน้
เนือ่งจากผลกระทบจากแผนดนิไหวครัง้ใหญ”

ผมพยายามติดตามขอมลูจากหนวยความชวยเหลือ
ของพระศาสนจักรซ่ึงพบขอมูลจากคาริตัส ประเทศ
ญีป่นุ ในสวนของพระศาสนจักรในประเทศญ่ีปนุ คอื

“ม ี4 สงัฆมณฑลท่ีไดรบัผลจากแผนดินไหว และ
คล่ืนสึนามิ อันไดแก สังฆมณฑล Sapporo Sendai
Saitama และ Tokyo สงัฆมณฑลท่ีสูญเสียมากท่ีสุดคือ
สังฆมณฑล Sendai

ในโตเกียวเอง วดัไดจดัสถานท่ีพกัใหกบัผปูระสบภัย
ซึง่ไมสามารถกลบับานได เพราะการรถไฟหยดุบรกิาร
รวมท้ังมีบริการอาหารดวย

ในสังฆมณฑล Saitama เริ่มที่จะมีการลงทะเบียน

อ าส าส มั ค รผู -
ปรารถนาจะชวย-
เหลือผูประสบภัย
ทั้ ง ใ นและนอก
สงัฆมณฑล”

ผมคิดวาโลก
ใบน้ีสอนเราถึง
มุมสองมุม  มุม
ห นึ่ ง คื อ ค ว า ม

สขุใจ ความดีงาม อกีมมุหนึง่คอืความทุกขใจ ความ
ชั่วราย ไมมีสิ่งใดท่ีแยสุดจนไมสามารถมองเห็น
สิง่ทีด่ไีด หรอืไมมสีิง่ใดท่ีขาวบริสทุธิจ์นไมสามารถ
หารอยตำหนิไดหรอก

ภาพความสูญเสียครั้งน้ีเปนภาพที่เทาไหรแลว
ไมร ูมนัคงไมใชภาพความเกร้ียวกราดของธรรมชาติ
ถายเดยีว เบ้ืองหลงัคงเปนภาพของมนษุยผโูหดเห้ียม
กวา เอารัดเอาเปรียบ เห็นเพียงแตประโยชน
เฉพาะหนา สรางความม่ันใจใหกับตนเอง ในการ
สรางโรงงาน เพ่ือพรอมจะห้ำห่ันและประหัต-
ประหารกนั สะสมกำลังอาวุธ เพือ่สรางความมัน่ใจวา
จะไมมีใครหาญกลามาตอกร จนหลงลืมไปวา
เราฝากความม่ันใจไวกับอะไรหรือสิ่งใดไมไดเลย
คำตอบแรกแตกลับเปนคำตอบสุดทายเมื่อความ
สูญเสียและหายนะมีใหเห็นอยูตรงหนา “เราจะใช
ชีวิตบนโลกใบนี้อยางไร?”

 เสียงโหยหวนของผูสูญเสีย และการระดม
ความชวยเหลือจากทุกประเทศเพ่ือนรวมโลก คง
ไมใชทางออกระยะยาว การหันหนาเขาหากัน เพื่อ
ผนึกกำลงัแตไมใชสรางโลกใบใหม หรือหาหนทาง
ไปยังดาวดวงอ่ืน แตกลับอยูบนโลกใบน้ี เก้ือกูล
ทั้งธรรมชาติและผูคน ระดมสรรพกำลังเพื่อใหการ
อยบูนโลกใบน้ีของทุกคน ไดรบัความสุขท่ีสมบรูณแบบ
และแทจริง เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเปนเจาที่เรา
แตละคนนับถือ กลับมาเปนรากฐานสำคัญของชีวิต
ของเรา เพื่อจะไดมีจุดยึดและฐานหลัก ผมเชื่อ
ในความดีงามของชีวิตมนุษย และผมเชื่อวายังไมใช
เวลาแหงกาลดับสูญของโลกใบน้ี

ผมเชือ่วา เม่ือพระเปนเจาสรางโลกเปนพระองค
ที่เขียนตอนเริ่มตน และฝากเรามนุษยใหดูแล รักษา
และทำใหโลกเจริญเติบโตข้ึน คือเผอิญวาตอนจบนี่
พระองคใหมนุษยเขียนนะครบั
                                                                                                    

บรรณาธิการบริหาร
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ç°‘πæÕ¥’ ‰¡à¡’Õâ«πé ·ºπ°°ÿ¡“√‡«™°√√¡ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

√à«¡°—∫‚√ß‡√’¬π°√ÿß‡∑æ§√‘ ‡µ’¬π«‘∑¬“≈—¬ ®—¥Õ∫√¡§à“¬ Day Camp „π‚§√ß°“√

ç°‘πæÕ¥’ ‰¡à¡’Õâ«πé ‡æ◊ËÕ™à«¬ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§ ·≈–‡ √‘¡ √â“ß

°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π‚¿™π“°“√„Àâ‡À¡“– ¡°—∫«—¬‡æ◊ËÕ°“√¡’ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’ ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡

‚√ß‡√’¬π°√ÿß‡∑æ§√‘ ‡µ’¬π«‘∑¬“≈—¬

ç¿—¬·≈âßé »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“Õÿ¥√∏“π’ ¡Õ∫‚Õàß·¥ß ”À√—∫√Õß√—∫πÈ”„πƒ¥ŸΩπ

∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß„πªïπ’È‡æ◊ËÕ·°âªí≠À“¿—¬·≈âß„π®—ßÀ«—¥ÀπÕß§“¬ ÷́Ëß§√Õ∫§√—«∑’Ë

‰¥â√—∫‚Õàß·¥ß·≈â«®–µâÕß¢¬“¬„Àâ°—∫§√Õ∫§√—«Õ◊Ëπ„πªïµàÕ‰ª„πÀ¡Ÿà∫â“π ∑”„Àâ

™ÿ¡™π “¡“√∂¡’‚Õàß·¥ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°ªï·≈–∫√√‡∑“¿—¬·≈âß‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’ ‡¡◊Õß§ßé  §ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈,

CSS. √Õß‡≈¢“∏‘°“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π

‡ªî¥°‘®°√√¡»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’ ∑’Ë∫â“π‡¡◊Õß§ß µ.§Ÿ¢“¥ Õ.§ß ®.π§√√“™ ’¡“

‚Õ°“ ©≈Õß§Ÿà«‘«“ÀåºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ Õß§åÕÿª∂—¡¿å§≥–π—°∫«™√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ

¡’‡¥Á°-‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„π§√—Èßπ’È®”π«π 70 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011

ç· ß∏√√¡ √ÿàπ 14é æ√– ß¶å· ß∏√√¡ √ÿàπ 14 æ∫ª–‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π

ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ß¶å ·≈–æ—°ºàÕπ√à«¡°—π∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√å  ®.æ—ßß“

√–À«à“ß«—π∑’Ë 14-17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

ç· «ß∫ÿ≠é √–À«à“ß«—π∑’Ë 18-20 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011  ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥

°‘ ®°√√¡· «ß∫ÿ≠

·≈–‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π§√‘ µ-

™ π „ π ¿ “ § ‡ À π◊ Õ

æ√âÕ¡¡Õ∫‡ß‘π°Õß∑ÿπ

‚≈ß»æ  ”À√—∫ —ß¶-

¡≥±≈π§√ «√√§å

‚¥¬∂«“¬·¥àæ√–-

§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å  «‘ ‘∞-

ππ∑™—¬  ·≈–‡¬’Ë¬¡

§”π—∫æ√–§ÿ≥‡®â“«’√–

Õ“¿√≥å√—µπå  æ√âÕ¡¡Õ∫‡ß‘π∑”∫ÿ≠°Õß∑ÿπ‚≈ß»æ ·≈–∂«“¬‡ß‘π √â“ß«—¥ ∑—Èßπ’È

‡æ◊ËÕ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ ·≈–· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡‡ªìπ

Àπ÷Ëß‡¥’¬«°—π„π§«“¡√—° æ√âÕ¡°—∫°“√‡¢â“∂÷ß®‘µµ“√¡≥å√à«¡°—π„πÀ¡Ÿà

§≥–°√√¡°“√·≈– ¡“™‘°¢Õß ¡“§¡œ π”§≥–‚¥¬§ÿ≥æàÕ∑«’»—°¥‘Ï  °‘®‡®√‘≠

·≈–§ÿ≥»‘√‘‚√®πå ™“«ª“°πÈ” π“¬° ¡“§¡œ
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µÕπ∑’Ë 12 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (3)

§«“¡À¡“¬·∫∫§√‘ µ™π

‡√“‰¡àæ∫§«“¡À¡“¬¢Õß¡À“«‘À“√

·∫∫§√‘ µ™π °àÕπ ¡—¬®—°√æ√√¥‘

§Õπ ·µπµ‘π (Constantine) §«“¡À¡“¬

¢Õß¡À“«‘À“√·∫∫§√‘ µ™π ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà

»µ«√√…∑’Ë 4 ‚¥¬ √â“ß‡ªìπ»‘≈ª–°√’°-‚√¡—π

π—°‡¢’¬πµà“ßÊ „π»µ«√√…∑’Ë 4 ∂÷ß

»µ«√√…∑’Ë 6 „™â§”«à“ ¡À“«‘À“√ „π

≈—°…≥–µà“ßÊ °—π ‡™àπ „™â„π§«“¡À¡“¬

¢Õß∫â“π §«“¡À¡“¬¢Õß«—¥ ®“°¢âÕ¡Ÿ≈

„πÀπ—ß ◊Õ·π«∑“ß°“√ÕÕ°·∫∫‚∫ ∂å

æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°„πª√–‡∑»‰∑¬

‚¥¬§≥–Õπÿ°√√¡°“√ΩÉ“¬»‘≈ª–„πæ‘∏’°√√¡ ‰¥â„Àâ§”Õ∏‘∫“¬‡°’Ë¬«°—∫ Basilica

‰«â«à“ çBasilica π’È ¡’§«“¡‡ªìπ¡“®“° ∂“ªíµ¬°√√¡‡ªÕ√å‡ ’́¬ ‡¥‘¡∑’‡¥’¬«

 √â“ß¢÷Èπ‰«â‡ªìπ∑âÕßæ√–‚√ß  ”À√—∫°“√‡¢â“‡ΩÑ“®—°√æ√√¥‘ (Imperial Hall)

™“«‚√¡—π™◊Ëπ™Õ∫≈—°…≥–∑“ß ∂“ªíµ¬°√√¡¢Õß°“√°àÕ √â“ß·∫∫π’È π—Ëπ§◊Õ

‡ªìπÀâÕß‚∂ß¢π“¥„À≠à ¡’°”·æß∑’Ë¡’‡ “‡√’¬ß√“¬‡ªìπ‚§√ß √â“ß√Õß√—∫°”·æß

π—Èπ‰«â (Nave) ‚¥¬∂◊Õ«à“ ∂“ªíµ¬°√√¡≈—°…≥–¥—ß°≈à“« ‡À¡“– ”À√—∫„™â‡ªìπ

ÀâÕßª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“§¥’ À√◊Õ„™â‡ªìπ ∂“π∑’ËæŸ¥§ÿ¬µ°≈ß°—π∑“ß¥â“π∏ÿ√°‘®

»“ π‘°™π¢Õß»“ π“Õ◊Ëπ∑’Ë¡’¡“°àÕπ§√‘ µ»“ π“ °Á„™â¡À“«‘À“√¢Õßæ«°‚√¡—π

‡ªìπ ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫»“ πæ‘∏’ ‚¥¬‡©æ“–æ‘∏’°“√√—∫‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß»“ π“

´÷Ëß®–¡’ “«°‡ªìπ°≈ÿà¡Ê ¡“√à«¡æ‘∏’‡ªìπ®”π«π¡“° °“√ª√–°Õ∫»“ πæ‘∏’

¢Õß§√‘ µ™π‰¥â¬â“¬®“° ç∫â“πé ¡“„™â ç¡À“«‘À“√é ‡À≈à“π’È ´÷ËßÀ≈“¬Ê ·Ààß

‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π¡“®“°®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π‡Õß À√◊Õ∑√ß √â“ß¢÷Èπ„À¡à

·≈â«æ√–√“™∑“π„Àâ„™â‡ªìπ‚∫ ∂å¢Õß§√‘ µ™π §√‘ µ™π‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß

°“√¥—¥·ª≈ß‚§√ß √â“ß¢Õß¡À“«‘À“√‡À≈à“π’Èµ“¡ª√–‚¬™πå„™â Õ¬„π∑“ß

æ‘∏’°√√¡¢Õßµπ...é

„π¡ÿ¡¢Õß§√‘ µ»“ π“ ¡À“«‘À“√¬—ßÀ¡“¬∂÷ß°“√ ∂‘µÕ¬ŸàÕ¬à“ß≈÷°≈—∫¢Õßæ√–

‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™‡ªìπª√–∏“π ·≈–§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈À¡Ÿà§√‘ µ™π ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬

¢Õß°“√ √â“ß¡À“«‘À“√®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß‡æ◊ËÕ°“√ª√–°Õ∫æ‘∏’π¡— °“√

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“¬„π¡À“«‘À“√·¡àæ√– ∂à“¬¿“æπ’Èæ√âÕ¡°—∫

§«“¡√”≈÷°∂÷ß«—¥∑’Ëº¡‰ª™à«¬ß“πÕ¿‘∫“≈«—π‡ “√å-Õ“∑‘µ¬å

°“√¿“«π“§◊ÕÀπâ“∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“

‚√¡ Õ‘µ“≈’ (´’π‘µ) ●  ¡ß´‘π≠Õ√å ≈“‚«¡’√å  ‚Õ‡¥Õ√å ºŸâ¥”‡π‘π‡√◊ËÕßæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ‡ªìπ∫ÿ≠√“»’ °≈à“««à“ ç°“√¥”‡π‘πß“π‡µ√’¬¡æ‘∏’

 ∂“ªπ“ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ‡ªìπ∫ÿ≠√“»’„π«—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡

· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“™’«‘µ à«πæ√–Õß§å·≈–°“√∑√ßª√“°ØµàÕ “∏“√≥™π‡ªìπ‰ª„π≈—°…≥–

‡¥’¬«°—π √Ÿª·∫∫°“√®—¥ß“π‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß™’«‘µæ√–Õß§å„π∞“π–∫ÿ§§≈∏√√¡¥“Ê

·≈–„π∞“π–æ√– ß¶åÕß§åÀπ÷Ëßé

ç¿“æ≈—°…≥å¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 ∑’Ëª√“°ØµàÕ “∏“√≥™π∑—Ë«‚≈°

µ≈Õ¥ ¡≥ ¡—¬ª°§√Õßπ“π°«à“ 26 ªï ¬◊π¬—π„Àâ‡ÀÁπµ—«µπ∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õßæ√–Õß§å ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß

√–À«à“ß™’«‘µ à«πæ√–Õß§å·≈–™’«‘µ∑’Ëª√“°ØµàÕ “∏“√≥™π·µàÕ¬à“ß„¥é  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß‡™‘≠™«π∑ÿ°§π¿“«π“
‡æ◊ËÕºŸâª√– ∫¿—¬·ºàπ¥‘π‰À«·≈– ÷π“¡‘„π≠’ËªÿÉπ

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–-

ª“ª“ ‡∫ ‡π¥‘ °µå

∑’Ë 16 ∑√ß‡™‘≠™«π

∑ÿ°§π «¥¿“«π“

‡æ◊ËÕºŸâ∑’Ëª√– ∫¿—¬

·ºàπ¥‘π‰À«·≈–

 ÷π“¡‘„πª√–‡∑»

≠’ËªÿÉπ

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ß «¥¿“«π“Õÿ∑‘»„Àâ·°à

ºŸâ∑’Ëµ°‡ªìπ‡À¬◊ËÕ¢Õß·ºàπ¥‘π‰À«·≈–§≈◊Ëπ¬—°…å ÷π“¡‘ „π¢≥–∑’Ë

 «¥∫∑¿“«π“æ√À¡∂◊Õ “√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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