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สภาพระสังฆราชฯ

ผศ. อารมณ พูลโภคผล
“ทานจะต้ังครรภและใหกำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง
ทานจะต้ังช่ือเขาวา ‘เยซ’ู  (ลก  1:31)”

สงบเงียบอยกูบั
พระนาม “เย...ซ”ู

เม่ือทำเล็กซีโอ ดวีนีา  (Lectio Divina)  พระวาจาที่
กลาวถึงทูตสวรรคแจงขาวการประสูติของพระเยซูเจา
นำผมกลับมาทบทวนการนมัสการศีลมหาสนิท และ
การเฝาศีลมหาสนิทในชีวิตท่ีผานมาวา  “ เมื่อผม
รบัศีลมหาสนิท หรือขณะเฝาศีลมหาสนิท  ผมนมัสการ
พระเยซูเจาหรือเปลา?”

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 สอนวา
เราผูเปนลูกของพระแมมารีย ตองเรียนท่ีโรงเรียนของ
พระแมมารีย ทำเชนเดียวกับท่ีพระแมทำ (RVM 14)
เพราะพระแมมารียทรงเปนแบบฉบับยอดเย่ียมและ
เปนอาจารยของเรา ในการเพงรำพึงพระพักตรของ
พระคริสตเจา พระแมมารียคือสตรีแหงศีลมหาสนิท
ตลอดชีวติของพระแม (EE 53) เม่ือพระแมไดยนิคำจาก
ทูตสวรรควา “ทานจะตั้งครรภและใหกำเนิดบุตรชาย
คนหน่ึง ทานจะต้ังช่ือเขาวาเยซู...” เราทราบวาดวยความ
สุภาพซ่ึงเปนธรรมชาติเดนของพระแม พระแมขอ
ความสวางเพื่อจะทราบวาจะปฏิบัติตามแผนการที่
พระแมยังไมเขาใจน้ีอยางไร ซึ่งการสนทนาระหวาง
ทูตสวรรคกับพระแมจบลงที่การยอมรับดวยความเชื่อ
วา “ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา ขอใหเปนไปกับ
ขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” (ลก 1:38)  ดวยการ
ตอบรบัน้ีเอง “พระวจนาตถทรงรบัธรรมชาติมนษุย และ
เสด็จมาประทับอยทูามกลางเรา” (ยน 1:14) พระวจนาตถ
ลงมาปฏิสนธิในครรภของพระนางมารีย พระนางจึงมี
พระเยซูคริสตเจาอยูในพระนางอยางเต็มบริบูรณ
ทั้งในจิตใจของพระนาง และในรางกายของพระนาง
ชวีติทัง้หมดของพระนางจดจออยทูี ่“สมบตั”ิ (มธ 6:21)
ประเสริฐสุดน้ีตลอดเวลา พระนางคิดคำนึงและเฝา
รอคอยพระบุตรช่ือ  “เยซู”  ที่จะเกิดมาพระองคนี้
อยางใจจดใจจอ ชือ่ “เยซ”ู ดงักองตลอดเวลาในหวัสมอง
และหัวใจของพระนาง เม่ือคิดถึงสภาพจติใจของพระแม
มารยีหลงัการจากไปของทูตสวรรค (ลก 1:38)  ผมเหน็

ความจริงน้ีจากชีวิตธรรมดาของเราผูเปนพอเปนแม
เราจะพูดถึงลูกนอยของเราที่กำลังอยูในครรภอยาง
อิ่มเอิบใจ ดวยความรัก เรารอคอยการเกิดออกมาอยู
ในออมกอดรักของเรา ผมรูสึกไดถึงดวงใจรักของ
ผเูปนแม ทีม่จีติจดจออยกูบัลูกนอยตลอดเวลา ประสบ-
การณที่สังเกตไดในธรรมชาติของความเปนแมนี้
ทำใหผมรับรูสภาพจิตใจของพระแมมารียขณะมี
พระเยซูเจาอยูในครรภของพระนาง ผมเห็นความรัก
ในดวงใจของพระแม ความคิดและหัวใจของพระแม
มุงจดจออยูที่พระบุตร “เยซู” ที่จะบังเกิดมา การต้ังอก
ตั้งใจ “ระลึกถึง” ชื่อ “เยซู” ที่ทูตสวรรคบอกและ
ทบทวนช่ือ “เยซู” ทั้งดวยปาก หัวสมองและหัวใจ
ดวยความปติยินดี ดวยความเคารพรักอยางสุดซ้ึง เปน
เหมอืนดังท่ีบทสดุดกีลาววา “เม่ือนอนบนเตียง ขาพเจา
ระลึกถึงพระองค ขาพเจาคำนึงถึงพระองคทุกโมงยาม
ตลอดคืน” (สดด 63:6) สำหรับพระแมแลว ชื่อ “เยซู”
หอมหวานท่ีสุด ไพเราะท่ีสุด มีคาท่ีสุด นารักที่สุด
นาเคารพท่ีสดุ ใหมสดตลอดเวลาในดวงใจของพระแม
ซึ่งเปนจรงิตามที่พระคัมภีรกลาววา ชื่อนี้ประเสริฐกวา
ชือ่อ่ืนใดท้ังส้ิน เปนช่ือเหนอืช่ือใดๆ ทกุคนทัง้ในสวรรค
และบนแผนดินรวมท้ังใตพืน้พิภพจะยอเขาลงนมัสการ
พระนาม “เยซ”ู นี ้ (ฟป 2:9-10) ผมเชือ่วานับแตวินาที
ที่พระแมและนักบุญโยเซฟไดยินและรับคำของ
ทูตสวรรค จงตั้งชื่อเขาวา “เยซู” (ลก 1:31 ; มธ 1:21)
ทานทัง้สองตองคดิคำนงึถงึชือ่นีต้ลอดเวลา ไมวากำลงั
ทำอะไรหรือเดินทางไปไหน คำสอนของนักบุญ
เอากุสตินยืนยันความคิดนี้ เมื่อทานสอนวา ในการรับ
เอาเนื้อหนังขององคพระวจนาตถ พระนางมารียไดรับ
เอาพระวาจาเขามาในจิตใจของพระนางกอน แลวจงึรบั
องคพระวจนาตถมาปฏิสนธิในครรภของพระนาง
ทานนักบุญถึงกับกลาววา จะไมมีความหมายใดๆ เลย
ถาพระนางมารียมีพระเยซูเจาในครรภของพระนาง
แตไมมพีระองคอยใูนหัวใจของพระนาง

 “โรงเรียนของพระแมมารีย”   สอนเราใหรจูกัสงบเงียบ
ดวยจิตจดจออยูที่พระเยซูเจา ซึ่งนักบุญเอากุสติน
สอนคริสตชนของทานวา ใหกราบนมัสการพระกายของ
พระคริสตเจากอนที่จะรับประทานพระกายน้ัน และ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 สอนวา จงจัด
ใหมีเวลาสงบเงียบพอสมควรหลังรับศีลมหาสนิท
(SC 50) เพราะการกราบนมัสการศีลมหาสนทิทำใหการ
รับศีลมหาสนิทของเราลึกซึ้งแทจริงและครบบริบูรณ
(SC 66)

คำที่ทูตสวรรคบอกพระแมมารียนำผมกลับมา
ทบทวนชวีติกบัพระเยซเูจาในศีลมหาสนิท เพือ่จดัเวลา
เงียบสงบอยูกับพระเยซูเจากอนไปรับศีลมหาสนิท
ขณะรับศีลมหาสนิท หลังรับศีลมหาสนิท และในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน พระศาสนจักร มารดาท่ีนารัก
ของเรา พร่ำสอนลูกๆ อยางเรียบๆ วา การจัดเวลา
เงียบสงบอยูกับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท จะทำให
ศลีศักด์ิสทิธ์ิทีเ่รารบัมีเวลาหยัง่รากในวญิญาณดังอุปมา
เรือ่งพชืทีง่อกงาม (มก 4:26-29) เริม่จากเมล็ด ออกราก
แตกยอดออน เปนลำตน ออกรวง มเีมลด็เต็มรวงและสุก
พรอมเพื่อการเก็บเกี่ยว การเงียบสงบอยูกับพระเจา
(contemplation) เปนเครือ่งมอืวเิศษซึง่พระเจาประทาน
ใหมนุษยเปนของขวัญ เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ

มนษุย ฝงลกึอยใูนมนษุยทกุคน และมนุษยมอีสิระเต็มที่
ที่จะนำของขวัญน้ีมาปฏิบัติหรือไมก็ได เม่ือใดมนุษย
ตัดสินใจจัดเวลาสำหรับการสงบเงียบอยูกับพระเจา
พระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไดรับ จะทำงาน
หลอหลอมการรูสึก การรับรู การนึกคิด การจำ และ
หัวใจของเขาได

การจัดเวลาเพ่ือสงบเงียบหลังการรับศีลมหาสนิท
ในพิธีบูชาขอบพระคุณสัก 2-3 นาทีเปนการปฏิบัติ
ตามท่ีพระจิตเจาตรัสผานทางพระศาสนจักร (SC 50)
ในชวงเวลาสงบเงียบ 2-3 นาทีนี้ เราต้ังจิตจดจออยูที่
พระนาม “เยซู” เหมือนพระแมมารียและนักบุญโยเซฟ
เรียกพระนาม “เย...ซู...”  ชาๆ ชัดๆ ในใจ เปน
2 พยางค ตามจังหวะของลมหายใจ หัวใจรักของพระ-
เยซูเจาในศีลมหาสนิทจะโอบกอดหัวใจเราไว แลว
พระธรรมล้ำลึกของบูชาขอบพระคุณจะทำเราให
เปนเหมอืนพระครสิตเจา ดงัน้ีแหละทีบ่รรดาปตาจารย
ของพระศาสนจักรสอนไววา หนทางชีวิตจิตของ
คริสตชนนั้นจะเริ่มเดินทางจากพระธรรมล้ำลึกสู
ความเงียบสงบอยูกับพระเจา และจากความเงียบสงบ
อยกูับพระเจาจึงออกไปปฏิบัตพินัธกิจตามกระแสเรียก
ที่ไดรับ

จากการสงบเงียบอยูกับพระนาม “เยซู” ตอหนา
ศีลมหาสนิทจะทำใหชีวิตประจำวัน ไมวาจะอยูที่ใด
หรือทำอะไร มีความหมาย “เชิงบวก” สำหรับชีวิต
ของเราและผูที่เราติดตอสัมพันธดวย พระแมมารีย
มีพระ “เยซู” อยูในรางกายและจิตใจ เมื่อพระนาง
ทกัทายนางเอลีซาเบธ นางเอลซีาเบธก็ไดรบัพระจติเจา
เต็มเปยม (ลก 1:41)

“ทานจะตั้งครรภและใหกำเนิดบุตรชาย
คนหน่ึง ทานจะต้ังชือ่เขาวา ‘เยซ’ู

(ลก 1:31)”

(ประชาสมัพนัธ : ชมุชนหรือกลมุทีส่นใจ Lectio Divina
เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 14 ประจำวันท่ี 3-9 เมษายน 2011หนา 4
เสกวดัแมพระนิจจานุเคราะห (ตอจากหนา 20)
ที่หมูบานดินขาว ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม และเสกหอประชุมตรีศตวรรษ
(มรณภาพคุณพอหลุยส โชเวต) ของโรงเรียนเซนต-
โยเซฟ แมแจม โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรตัน ประมุขสังฆมณฑลเชยีงใหม เปนประธาน
รวมดวยพีน่องสตับุรษุในเขตอำเภอแมแจม และเขตวดั
อืน่ๆ มารวมพธิีจำนวนมาก พระสงฆกวา 35 องค และ
พี่นองนักบวชทั้งชาย-หญิงหลายคณะ โดยเฉพาะ
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร นำโดยแมรไอรนี ชำนาญ-
ธรรม แมรฟรังซัวส ชีรานนท และสมาชิกคณะ
มาชวยกนัอยางเตม็ที่

ปจจุบันเขตวัดแมพระนิจจานุเคราะห บานดินขาว
มีคุณพอเรมอน ประสิทธ์ิ กุนุ คณะพระมหาไถ เปน
ผูดูแลอภิบาล และมีโรงเรียนเซนตโยเซฟ แมแจม ซึ่ง
สรางและบริหารงานโดยภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
เปนโรงเรียนการกุศลเต็มรอย มีนักเรียนสวนใหญ
ที่มาจากหมูบานหางไกลจะกินนอนประจำท่ีโรงเรียน
สวนเด็กท่ีอยูในหมูบานดินขาวน้ัน ใหพักอยูที่บาน
ของตนแลวมาเรียนในเวลากลางวัน

กอนทีจ่ะเร่ิมพธิเีสกวดันัน้ เวลา 09.00 น. พระคณุเจา
ไดประกอบพิธีเสกอาคารตรีศตวรรษ ของโรงเรียน
เซนตโยเซฟ แมแจม ซึ่งทางโรงเรียนไดสรางขึ้นเพื่อ
เปนเกียรติแดคุณพอหลุยส โชเวต ผูกอต้ังคณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร โอกาสครบรอบสามศตวรรษ
ของคุณพอ

จากน้ันเวลา 10.00 น. ไดเร่ิมพิธีเสกวัดแมพระ
นิจจานุเคราะห และประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ
อยางเปนทางการคร้ังแรก

สำหรับวัดแมพระนิจจานุเคราะหนี้ เปนหมูบาน
ชาวปกาเกอะญอ เดิมทีเปนวัดสาขาของเขตวัดนักบุญ
ปาตริก บานปาตึง แตเน่ืองจากปจจุบันมีความเจริญ
กาวหนาของงานแพรธรรมอยางรวดเร็ว และมีจำนวน
หมบูานกวา 70 หมบูาน สวนใหญเปนชาวปกาเกอะญอ
และละวาบางหมูบาน มีคริสตชนทั้งหมด 8,472 คน
ครอบคลุมพ้ืนท่ีอำเภอแมแจมท้ังหมด  นอกจาก
มโีรงเรียนของคณะเซนตปอล เดอ ชารตร ใหอปุการะ
เด็กแลว ทางวัดมีศูนยสำหรับอุปการะเด็ก 2 ศูนย
คือที่วัดนักบุญปาตริก บานปาตึง เปนวัดศูนยกลาง
มีนักเรียนระดับช้ันประถม และท่ีศูนยคาทอลิกปาฝาง
เปนศนูยสำหรบันกัเรียนระดับมธัยมศึกษา ทัง้สองศนูย
มีซิสเตอรแมปอนชวยดูแลและใหการอบรมรวมกับ
คุณพอ  และเนื่องจากพื้นท่ีกวางและมีคริสตชน
จำนวนมาก ดงัน้ันทางสังฆมณฑลฯ จงึเตรียมทีจ่ะจดัต้ัง
เปนเขตวัดแมพระนิจจานุเคราะหอยางเปนทางการ
ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมีหมูบานคริสตชนกวา 40 หมูบาน
ทางดานตะวันตกของอำเภอแมแจมอยใูนเขตรับผดิชอบ
ตอไป

สวนประวัติความเปนมาของหมูบานดินขาวน้ี
จากบนัทึกตอนหนึง่ของคณะสงฆพระหฤทัยพระเยซเูจา
แหงเบธาราม เก่ียวกับงานแพรธรรมในเขตอำเภอ
แมแจม วาชวงระหวางท่ีราบแมแจมและพ้ืนท่ีแมลานอย
จังหวัดเชียงใหมนั้น คุณพอโฟญีนี (Fr.Fognini) ได
เขาไปถึง เม่ือ 25 ปทีแ่ลว (ปจจุบนั 50 กวาปแลว) และ
มธีรรมทูตทานอ่ืนๆ ผานเขาไปเปนระยะๆ แตมเีฉพาะ

คุณพอโฟญีนีเทานั้นที่เดินทางไปทั่วแถบนั้น และรูจัก
บริเวณนั้นอยางดี คุณพอไดจัดใหคนมาเรียนคำสอน
ในหมูบานหลายแหง แตนาเสียดายท่ีไมมีคนไปสอน
พวกเขาอยางเหมาะสมและเพียงพอ คุณพอฝนวา
จะรวบรวมกลุมคริสตชนท่ีกระจัดกระจายอยูตาม
ยอดดอยในหมูบานเล็กๆ และสรางศูนยคริสตชนข้ึน
ณ ตรงบริเวณท่ีคุณพอเรียกวา ภูเขาซีนาย (Sina Co)
ทานไดสรางวัดไมหลังใหญขึ้นหลังหนึ่ง หลังคา
มุงสังกะสี มีครอบครัวคริสตชนสองสามครอบครัว
อยูรอบๆ  และมีครูสอนคำสอนคนหน่ึงอาศัยอยู
ในบริเวณน้ี เขามีลูกชาย 2 คน ซึ่งไดรับศีลลางบาป
มชีือ่วา โมเสส และอาโรน ไมไกลจากท่ีแหงน้ัน คณุพอ
ไดตัง้กางเขนอันใหญ อยใูนระดับความสูง 1,500 เมตร
จากระดับน้ำทะเล ซึ่งมองเห็นไดจากทุกที่ และคุณพอ
รสูกึภาคภูมใิจทีจ่ะเรียกกางเขนน้ีวาเปนกางเขนท่ีสงูสุด
ในประเทศไทย นาเสียดายที่คุณพอโฟญีนีใชพลัง
ของทานมากเกินไป จนทำใหวันหน่ึงทานไดลมปวย
จึงตองกลับไปรักษาตัวที่ยุโรป

สถานที่ที่ถูกเลือกไว ณ ที่แหงนี้ อากาศดีมาก
ในฤดูรอน แตไมเหมาะท่ีจะต้ังเปนหมูบานถาวร
ยอดเขาน้ีมีทิวทัศนที่สวยงามมาก  แตมีลมแรง
ตลอดเวลา และแทบจะอาศัยอยูไมไดในฤดูหนาว
ยิง่กวาน้ัน แหลงน้ำท่ีสามารถด่ืมกินได กอ็ยไูกลออกไป
หลายรอยเมตร ดังน้ัน ครอบครัวท่ีอยูรอบๆ วัด จึง
คอยๆ ยายไปในท่ีที่นาอยูอาศัยกวา ซึ่งอยูไมไกลจาก
แหลงน้ำ หมูบานใหมนี้มีชื่อวา “เหาะโคะวา  แปลวา
บานดินขาว”
 
อุปสรรคของงานแพรธรรมในเขตแมแจมตะวันตก

จากมรณภาพของคุณพอโฟญีนี ผูบุกเบิกงาน
แพรธรรมในเขตอำเภอแมแจม รวมท้ังความไมปลอดภัย
จากภัยคอมมิวนิสตที่อยูรอบๆ ในสมัยแรกๆ นั้นเปน
อุปสรรคสำคัญ ซึ่งทำใหบรรดาธรรมทูตไมไดเขามา
เย่ียมในเขตน้ีอยางสม่ำเสมอ ในชวงน้ันวัดท่ีภูเขาซีนาย
ตัง้อยโูดดเด่ียว เรียกไดวาแทบจะเปนวัดราง กางเขนใหญ
ซึ่งหุมดวยสังกะสีเพื่อไมใหไมผุพังไป ก็ยังคงต้ังเดน
อยูทามกลางสุสาน เพราะคริสตชนและผูที่ไดรับ
ศลีลางบาปท่ีอยรูอบๆ ยงัคงถูกฝงอยทูีน่ัน่อยางตอเนือ่ง
ตอมา บรรดาสุมทุมพุมไมก็เจริญเติบโตรุกล้ำพื้นที่
จนทำใหปจจุบันเรามองเห็นแตเพียงยอดกางเขน
โผลพนจากยอดไม

ตอมาป ค.ศ. 1983 คุณพอรอแยล เปเด บิโด
(Pedebideau) ไดยายจากเขตวัดนักบุญเซซีลีอา หวย-
ตนนนุ มารบัผิดชอบท่ีเขตบานดินขาวน้ี ซึง่ในชวงน้ัน
เปนชวงท่ีรัฐบาลตองการกำจัดคอมมิวนิสตใหสิ้น
จึงสรางเสนทางเพ่ือใหรถบรรทุกผานไดในฤดูแลง

เราไดเปดศูนยพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อนำการปลูกพืช
ชนิดใหมๆ เขามาแทนที่ฝน คุณพอไดสรางวัดเล็กๆ
หลายแหงในหมูบาน 6 แหง และที่บานดินขาวน้ีเอง
ที่คุณพอไดสรางเปนศูนยขึ้น มีกลุมชาวบานอาวุโส
ซึ่งเปนชางไม และชางกอสราง ไดมาชวยคุณพอ
สรางวัดใหม และสรางบานเล็กๆ ขึ้นโดยใชเสาและ
ไมจากวัดภูเขาซีนาย (Sina Co) และใชชางลากไม
เพ่ือมาทำเสา

ธรรมทูตไดกลับมาเย่ียมหมูบานเหลาน้ีอยาง
สม่ำเสมออีกครั้งหนึ่ง และทุกๆ ภาคเรียน บรรดา
เดก็หนมุสาวจะไปฝกงานทีแ่มปอน เพือ่เรยีนรกูารอาน
เขยีนและเรยีนคำสอน ผลดเีริม่คอยๆ ปรากฏ หนมุสาว
เหลาน้ีไดสอนลูกๆ ของเขาอีกทอดหน่ึง โดยสอน
ใหสวด รองเพลง และเปนผนูำการประชุมวนัอาทิตย
 
ซสิเตอรแมปอนเขาไปเยีย่มเปนครัง้แรก

ในเขตแมแจมนี้ยังไมเคยมีนักบวชหญิงมาเย่ียม
และเม่ือเวลาปดเทอมท่ีศูนยแมปอนไมมีเด็กๆ อยู
คณะซสิเตอรแมปอน จงึตัดสินใจสงกลมุธรรมทูตเขามา
เยี่ยมที่เขตแมแจมนี้เปนเวลา 15 วัน นำโดยซิสเตอร
เซซีลีอา และซิสเตอรอีก 2 ทาน โปสตุลันต 2 คน
ไดออกเดินทางวันท่ี 12 ธนัวาคม โดยมีคณุพอเซกินอต
เดินทางมาดวย คุณพอไมไดกลับมาที่ภูเขาน้ีเปนเวลา
เกือบ 20 ปแลว รถของแมปอนคอยๆ ไตเขาข้ึนมา
ตามเสนทางขึ้นดอยอินทนนท และพวกเขาก็ไดมาถึง
แมแจม ซึ่งคุณพอเปเด บิโด (Pedebideau) ทิ้งรถไว
ที่ตลาด และคอยอยูแลว คุณพอตองอาศัยคนนำทาง
ขึน้มา

มีจุดหยุดพักใกลๆ ทะเลสาบเล็กๆ ซึ่งสรางขึ้น
ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัเสด็จพระราช-
ดำเนนิ มลีกัษณะเหมือนวัด เพราะมีกางเขนอยบูนยอด
การขึน้เขานีย้ากลำบาก แตอากาศดมีาก และเสนทางกด็ี
เม่ือเราคอยๆ ขึน้ไป เราก็ไดคนพบทิวทัศนทีง่ดงามมาก
และยอดเขาท่ีแปลกตา ซึ่งครอบคลุมบริเวณปาท่ี
กวางใหญไพศาล รวมทั้งไรฝนที่บางสวนไดหันมา
ปลูกพืชชนิดอ่ืนตามนโยบายของรัฐบาล ในตอนค่ำ
เดินทางมาถึงบานดินขาว  ชาวบานตางดีใจที่ไดเห็น
คณะซิสเตอรและไดฟงคุณพอ วันรุงข้ึน หลังมิสซา
ก็ไปที่หมูบานเผาละวา ซึ่งมีคริสตชนและศิษยเกา
แมปอนอยู

ในตอนบายลงมาทีแ่มแจม และออกเดนิทางไปอีก
50 กิโลเมตร ในที่ราบตอนเหนือ เพื่อใหคณะซิสเตอร
ไดพกัทีห่มบูานแมนโีกล (แมนนิ) และกลับไปท่ีแมปอน
หลังจากที่คางคืนท่ีบานคุณพอโดนีนี ซิสเตอรและ
โปสตุลันตยังออกเย่ียมเยียนอีกหลายหมูบานเพื่อ
เตรียมพวกเขาสำหรับพระคริสตสมภพ คณะซิสเตอร
ตางดีใจในการเยี่ยมครั้งนี้

รายงานโดย คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา


14-17 พฤษภาคม  ลองอสีาน เยีย่ม 10 วดั
สดุทายฉลองแมพระแหงกวาดาลปู

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com
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เตรียมฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจา
วันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคมน้ี จะเปน “วันฉลอง

พระเมตตาของพระเยซูเจา” ประจำป แตปนี้พิเศษ
ยิ่งกวาทุกปเพราะเปนวันที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 เปนบุญราศี และพระองคทรงต้ังพระทัย
ประกอบพิธีมิสซาสถาปนาในวันดังกลาว เพราะวา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงรัก
พระเมตตา ทรงเปนผูประกาศการฉลองพระเมตตา
ในวันอาทิตยถัดจากวันอาทิตยสมโภชปสกาของทุกป
และทรงสถาปนาซิสเตอรโฟสตนิา โควลัสกา ผรูบัสาร
พระเมตตาจากพระเยซูเจา ใหเปนนักบุญในป “ปติ-
มหาการุญ” ค.ศ. 2000 อยางสงา ทามกลางความชืน่ชม
ยนิดีของคริสตชนผศูรัทธาตอพระเมตตาของพระเยซูเจา
ทั่วโลก

โอกาสนี ้“คณะพระเมตตาของพระเยซูเจาประเทศ
ไทย” ขอเสนอแนวทางแกคุณพอเจาอาวาสและพ่ีนอง
ทกุทานทีจ่ะฉลองพระเมตตาในโอกาสน้ี

สำหรับพ่ีนองสัตบุรุษทุกทาน
1. ควรทำนพวารพระเมตตา กอนวันฉลองพระ-

เมตตา คือในวันท่ี 22 ถึง 30 เมษายนน้ี โดยบทสวด
นพวารจะอยใูนหนังสอื “บทภาวนา และสารพระเมตตา
ของพระเยซูเจา”  ทีใ่ชสวดกนัอยางแพรหลาย หนา 14
เปนตนไป

2. ในชวงทำนพวาร 9 วนัน้ี ควรไปรบัศีลอภยับาป
มีความตั้งใจจะรับพระเมตตาอันสุดจะหยั่งถึงได
ของพระเยซเูจาในวนัฉลองพระเมตตา โดยรวมพธิบีชูา
ขอบพระคุณวันฉลองนี้ และรับศีลมหาสนิทอยาง
ศรัทธา วอนขอพระเมตตาจากพระเยซูเจา ดวยความ
ไววางใจอยางเต็มเปยมเพื่อตนเองและผูอื่น

สำหรับวัดและคุณพอเจาอาวาส
เพื่อเตรียมจัดฉลอง
1. ประชาสัมพันธใหสัตบุรุษไดทำนพวารพระ-

เมตตาสวนตัวหรือสวนรวมโดยจัดเวลาเหมาะสม
ที่จะมารวมกันสวดนพวารท่ีวัดโดยพรอมเพรียง ซึ่งถา
เปนเวลาคาบเก่ียวกับชวงบายสามโมงก็จะเปนการดี
เพราะสามารถสวด “บทภาวนาเวลาบายสามโมง” อยาง
พรอมเพรียง

2. ในวนัฉลองพระเมตตา
ตัง้บษุบกรูปพระเมตตาฯ ไว ณ ทีเ่หมาะสมตอหนา

สตับุรษุ

2.1 บทอานในพิธีมิสซาใหใชบทอานของวัน
อาทิตยที ่2 เทศกาลปสกาน้ันเอง เพราะเปนบทพระวรสาร
ตนกำเนิดความหมายรูปพระเมตตา

2.2 บทภาวนาเพื่อมวลชน อาจใชบทประจำของ
วันอาทิตยนั้น โดยเพิ่มจุดประสงคเก่ียวกับพระเมตตา
สำหรับชาวโลกหรือชุมชนใดโดยเฉพาะเปนพิเศษก็ได
หรือจะใชแบบท่ีเสนอมาใหตอนทายบทความน้ีก็ได

2.3 สำหรับวัดท่ีสามารถจัดพิธีแหหลังพิธีมิสซา
ได มลีำดบัดังนี้

- บทภาวนาหลังรบัศลีฯ และประธานอวยพรแก
สตับุรษุ

- พธิเีสกพระรูปอยางสงา
ประธาน : ชาวเรารับความชวยเหลอืในพระนาม

พระเจา
รบั : พระองคทรงสรางฟาและดิน
ประธาน : พระเจาสถิตกับทาน
รบั : และสถติกับทานดวย
ประธาน : ใหเราภาวนา ขาแตพระเปนเจาผทูรง

สรรพานุภาพนิรันดร พระองคไมทรงรังเกียจ แตทรง
รับรองรูปภาพ รูปปน และรูปแกะสลักของบรรดา
นกับุญ ทกุคร้ังท่ีตาเหน็รปูเหลาน้ี ใจจะระลึกถงึกิจการ
ดีงาม ความศักด์ิสิทธ์ิ และเจริญรอยตามแบบอยางของ
ทานนกับญุเหลานี ้โปรดอวยพร + และเสก + รปูพระ
เมตตาของพระเยซคูรสิตเจา ใหศกัด์ิสทิธ์ิ + เพือ่ผทูีแ่สดง
คารวะตอพระเมตตาของพระองค โดยมีรูปน้ีเปน

เคร่ืองหมายจะไดรับความชวยเหลือในโลกปจจุบัน
และความรุงโรจนนิรันดรในโลกหนา ทั้งนี้ ขอพึ่ง
พระบารมีพระคริสตเจาของขาพเจาทั้งหลาย

รบั : อาแมน
(ประธานพรมน้ำเสกบนรูปพระ)

- ประธานถวายกำยานแดพระรูปพระเมตตา
บนบุษบกแลวเริ่มขบวนแหโดยมีกางเขนและเทียน
นำหนา

- บทเพลง “พระเมตตา” และบทเพลงสรรเสริญ
พระเยซูเจาและพระหฤทัยของพระองคสามารถใช
ขับรองในขณะเดินแหพระรูปฯ

- เมื่อขบวนแหกลับมายังวัดและจัดตั้งบุษบก
ภาพพระเมตตาประดิษฐานเรียบรอยแลว ประธาน
ถวายกำยานแดพระรูป

- สวดบทภาวนา “ขอพระเมตตาเพื่อชาวโลก”
พรอมกันทุกคน (หนังสือบทภาวนาและสารพระ-
เมตตาฯ หนา 25 หมายเลข 7 หรอืเลือกบทใดบทหน่ึง
จากหมายเลข 7 ถงึ 9)

บทภาวนาของประธาน
ตอหนาพระรปูพระเมตตา
ประธาน : ขาแตพระเยซูพระทัยออนหวาน

พระองคทรงตั้งบังลังกแหงความเมตตาของพระองค
เพื่อนำความช่ืนชมยินดี และความหวังมาสูคนบาป
จากดวงพระหฤทัยทีเ่ปดกวางดจุเสมอืนตนธารบรสิทุธิ์
สายธารแหงความบรรเทาใจ ก็หล่ังไหลทวมทน
สจูติวญิญาณท่ีสำนกึผดิ

ขอใหคำสรรเสริญและคำสดุดีแหงพระรูปน้ี จง
หลั่งไหลจากดวงวิญญาณมนุษยมิ เวนวาย  ขอให
คำสรรเสริญแหงพระเมตตาของพระเปนเจาจงพรั่งพรู
ออกมาจากดวงใจทุกดวง ทุกๆ โมงยาม และตลอด
นรินัดร

ทกุคน : อาแมน
- ประกาศปดพิธีและถวายชอดอกไมแดพระรูป

พระเมตตาฯ

หากไมมีแหพระรูป

- ตั้งพระรูปประดิษฐาน ณ ที่เหมาะสมท่ีสัตบุรุษ
เห็นไดชัดเจน

- บทภาวนาหลังรับศีลและประธานอวยพรแก
สตับุรษุ

- พธิเีสกพระรูปอยางสงา (เหมอืนในขอ 2.3)
- ประธานถวายกำยานแดพระรปูพระเมตตา
- สวดบทภาวนา “ขอพระเมตตาเพื่อชาวโลก”

พรอมกันทุกคน (หนังสือบทภาวนาและสารพระเมตาฯ
หนา 25 หมายเลข 7 หรือเลือกบทใดบทหน่ึงจาก
หมายเลข 7 ถงึ 9)

- บทภาวนาของประธานตอหนาพระรปูพระเมตตา
(เหมือนในขอ 2.3)

- ประกาศปดพิธ ีและถวายชอดอกไมแดพระรูป-

(อานตอหนา 7)
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 14 ประจำวันท่ี 3-9 เมษายน 2011หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เริ่มตนใหม
“จงลกุขึน้ ยกแครทีน่อน

และเดินไปเถิด”  (ยอหน 5:8)
ในชวงยุคกลางน้ันชายหนุมที่เกิดในตระกูลสูงมักจะใฝฝนที่จะเปนอัศวิน

เพ่ือใหบรรลุถึงความฝนน้ี พวกเขาตองไดรับการฝกฝนเปนเวลาหลายป และ
ในที่สุดบรรดาผูฝกเหลานี้ ก็พรอมที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนอัศวิน จุดสูงสุด
ของการแตงต้ังใหเปนอศัวนิก็คอื เพ่ือผฝูกคกุเขาอยตูอหนาผอูาวโุสซึง่วางกระบ่ี
บนบาของพวกเขา แลวออกคำส่ังวา “จงลุกข้ึน” สถานภาพของพวกเขาและ
ความรับผดิชอบของพวกเขาก็คอื พวกเขาตองเจริญชวีติตามกฎท่ีเครงครัดของ
พวกเขา โดยมีหลักปฏิบัติของความกลาหาญ ความมีใจเผ่ือแผและเกียรติยศ
ในขณะท่ีเขาลุกข้ึนจากการคุกเขา อศัวินใหมกไ็ดรบัชีวติใหม

คนพิการขาเสียกอ็ยใูนสภาพชีวติใหมถงึสองเทา เม่ือพระเยซเูจาตรัสกับเขา
วา “จงลุกข้ึน ยกท่ีนอนของทานแลวเริม่เดิน” พระองคมิไดทรงบันดาลใหเขา
กลบัไปสชูวีติประจำวนัแบบใหมเทาน้ัน แตพระองคทรงเชญิชวนเขาใหสนใจ
ในชีวติจิต และตอนรับวถิชีวีติใหมทีแ่ตกตางไปกวาเดิม ชวีติใหมทีพ่ระเยซูเจา
ทรงประกาศสอนนั้น หมายถึงการหันไปในหนทางของพระเจา การท่ีอวัยวะ
ของเขาท่ีบกพรองเปนเหตุใหเขาไมสามารถดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางปกติ
บาปเปนอุปสรรคในความสัมพันธที่เขามีกับพระเจา พระเยซูเจาตรัสเตือนเขา
เมื่อตอมาพระองคทรงสนทนากับเขาวา “จงอยาทำบาปอีก”

พระวรสารจารกึคำสัง่ให “ยกแครแลวเดิน” สามคร้ังดวยกนั การกลาวซ้ำ
เปนการเนนถึงพลานุภาพแหงพระวาจาของพระเยซูเจา และทรงเนนใหเราฟง
พระวาจาและปฏิบัติตาม เทศกาลมหาพรตนับเปนเวลาท่ีดีที่สุดใหการกระทำ
เชนน้ัน กลาวคอื การพิจารณาสิง่ท่ีพระเจาตรสักับเราและการตอบสนองของเรา
และยังเปนโอกาสดีที่จะขจัดความผิดและความบกพรองของเรา ซึ่งอาจ
เปนอุปสรรคตอการเผชิญกับพระเจา

ขาแตพระเจา ลูกวอนขอพระองคไดทรงชวย
ใหพวกลูก มีความกลาหาญที่จะกระทำส่ิงตางๆ
ดวยความรักและความเมตตา  ใหลูกตอสูกับ
ความเมินเฉย และพยายามชวยใหโลกเปล่ียนแปลง
อาศัยความหวงใยของเพื่อนมนุษยดวยกัน เพ่ือมิให
ผูใดตองอดอยาก หรือรูสึกวาพวกเขาถูกทอดทิ้ง
และอยเูดียวดาย อาแมน

สายน้ำสายชีวิต
สายน้ำแหงแมน้ำดั้งเดิมไหลเอื่อยสงบเย็น
หากไมมีผักตบชวาลอยมาเปนแพเปนหยอมกค็งมอง

ไมออก
ความสงบเงียบสองฟากฝงถูกแทรกดวยเสียงเรือ

ขนาดยอม
คอยใหบริการนักทองเท่ียวไปตามลำน้ำ
ใหชื่นชมตื่นตาตื่นใจไปกับบานเรือนวัดวาอาราม
พรอมกับวิถีชาวบานชาวเมืองเรียงรายอยูสองฟากฝง
รานอาหารย่ืนตัวจากฝงล้ำไปถึงน้ำใหเปนจุดขาย
ลิม้รสชาติอาหารเคร่ืองดืม่ไปสดช่ืนสบายตัวความชมุฉ่ำของน้ำไป
จดจองมองน้ำทีไรใหเหมอืนกำลงัลองไปกับกระแสน้ำ
“มะมวงมนัหนอยไหมจะ” เสียงทักเรียกใหหนัสายตาไปจากน้ำ
เจาของเสียงในวัยคุณยายมือกะเต็งตะกราอีกมือยื่นถุงพลาสติก
“สดหวานจากสวน...เกบ็มาเม่ือกี”้ พดูพลางวางถงุมะมวงบนโตะ
พรอมกับหยิบมะมวงตัวอยางท่ีถูกเฉาะเน้ือไปคอนลูกจากตะกรา
“พนัธเุดียวกัน ทัง้มนั ทัง้หวานถาปลอยใหหามอีกนดิ...”
พรรณนาคณุภาพไปเฉาะมะมวงตัวอยางช้ินบางย่ืนใหไป
“ไมชอบทานเขยีวเสวย?... ซือ้ไปฝากคนท่ีบานกไ็ด...”
น้ำเสียงคุณยายสอความผิดหวังแตกไ็มยอทอ
“ถอืวาชวยคนแกเถอะ... นีก่เ็หลอืถุงสุดทายแลว...”
ทิ้งใหอีกฝายคิดเองเม่ือคำนึงถึงเวลาส่ีโมงเย็นขณะน้ัน
หมดมะมวงถุงนีค้งไดกลบับานพักผอนเตรียมกับขาวกับปลา
“ถงุละรอยบาท...หาทานท่ีอืน่ไมมนีะ...” คณุยายรีบตอบ
มะมวงเขียวเสวยหาลกูนอนกองอยใูนถงุพลาสตกิขาวขนุ
กนถุงมใีบมะมวงสดปฟูนไวใหดวูามากกวาทีเ่หน็
แตก็ยังถือวาแพงเกินอยูดีจนใหรูสึกเสียดายเงิน
หากเฉล่ียราคามะมวงแตละลกูในถงุกน็าปฏเิสธไดสบายใจ
แตพอคำนึงถึงวัยบวกรูปรางเต้ียผอมหลังโคงโกง
มอืหนึง่กะเตง็ตะกราอกีมอืถือถุงมะมวงหาหกลกู
เดินทั่วรานอาหารทีละโตะเพื่อแนะนำผลผลิตจากสวน
มะมวงเขยีวเสวยถงุน้ันกไ็มแพงจนนาเกลยีด
และแมขายแลวคุณยายหายไปหนารานพักใหญ
กอนกลับมาพรอมกับตะกราพรอมกับมะมวงเขียวเสวยถุงใหม
บอกแขกโตะถดัไปวา “ถงุสุดทายแลว” กไ็มเสยีความรสูกึ...

เรือทองเท่ียวลำใหญเตรียมออกจากทาโรงแรมพรอมแขกเต็มลำ
อาหารค่ำถูกลำเลียงจัดวางบนโตะทรงกลมโดยพนักงานขมีขมัน
ใหความม่ันใจท้ังรสชาติทัง้บรรยากาศท้ังความประทับใจ
“นกัทองเท่ียวจีนท้ังลำ...” เสยีงดงัจากน้ำขางแพอาหาร
คุณยายผมสั้นน่ังอยูบนเรือไมลำเล็กมือจับขอบแพทานกระแสน้ำ
ขวดพลาสติกเปลาเล็กใหญเรียงรายอยูหัวเรือสลับขวดเบียรไทย
“ตอนน้ีขวดพลาสติกโลละสามบาท...” คณุยายชิงพดูแนะนำตัว
“ขวดมันเบา กวาจะไดโลตองเก็บคอนวนั...” คณุยายพูดตอ
ตาก็หนัมามองคนท่ีคยุดวยแวบหนึง่กอนจะจดจองไปกลางแมน้ำ
แลวผลักเรือจ้ำพายทวนกระแสน้ำไปดักรอขวดพลาสติกที่ลอยมา
ไดขวดพลาสติกแลวเทน้ำท้ิงกอนจะวางไวหัวเรือหันกลับเขาฝง
“ขายไดเงินพอกินพออยแูถมไดชวยขจัดขยะในแมน้ำ...”
น้ำเสียงคุณยายบอกความภูมิใจฐานะคนกรุงเกา
“ไดเงนิกแ็บงซือ้ขาวซ้ือปกไกกนิแลวเกบ็ทีเ่หลอืเผือ่ไว...
ชวีติคนเราก็แคนีว้นันีอ้ยพูรงุนีต้ายไมตองยดึตดิ
ตืน่เชาพายเรอืออกมากส็วดมนตขอพรกอนนอนกส็วดมนตใหอนุใจ”
เสียงคุณยายขาดไปเม่ือมีขวดพลาสติกลอยมาตามน้ำเปนระยะ
“เกบ็ไวทานเถอะ...ใหยายแคลกูสองลกูพอแลว...ขอบใจมากจา”...
ถุงมะมวงเขียวเสวยถูกวางแทรกขวดเปลาอยูหัวเรือกอนคุณยายบอกลา
กระแสน้ำในแมน้ำยงัคงไหลเรือ่ยไปไมมวีันยอนกลับ
ในขณะทีก่ระแสวถิชีวีติมนุษยยงัคงวนเวียนจากคนถงึคน
เฉกเชนถงุมะมวงเขยีวเสวยจากมอืถงึมือมากดวยน้ำใจดวยมิตรไมตรี
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เราเอาแตพดูกันมากขึน้ มคีวามรักนอยลง แตมคีวามเกลยีดมากขึน้


  

โอกาสวันส่ือมวลชนคาทอลิก วันท่ี 1 สิงหาคม 2010 “พระสงฆ
กับงานอภิบาลในยุคดิจิทัล” ในการนำเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนเพื่อส่ือสารมวลชน ดานวิทยุ
โทรทัศน

เน่ืองจากท่ีผานมางานดานส่ือส่ิงพิมพ  เราตองพยายามหาความชวยเหลือ
และไดจัดตั้ง “กองทุนส่ิงพิมพสรางสรรค” ไดรับการสนับสนุนดวยดีมาก
จนพอมคีวามม่ันใจไดระดับหน่ึงแลว

แตสำหรับส่ือดานวิทยุโทรทศัน ซึง่ท่ีผานมาเราไดรับความชวยเหลอืบาง
ในจำนวนจำกดั และทุกวนันี ้กม็นีอยลงๆ ทกุป

ดังน้ัน เพ่ือใหงานส่ือมวลชนแผนกซิกนิส (SIGNIS) คืองานดานวิทยุ
โทรทศัน และส่ือใหมๆ  สามารถดำเนินงานไปดวยความม่ันคงและกาวหนาตอไป

สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ไดเสนอขออนมุตัจิากสภาพระสงัฆราชฯ
ตัง้กองทุนสือ่มวลชนคาทอลิก  เพือ่งานดานวิทย ุโทรทัศน ฯลฯ เพือ่รบับริจาค
และการสนับสนุนจากพ่ีนองทกุทาน เน่ืองจากส่ือดานน้ี มคีาใชจายสูงมาก

วัตถุประสงค
1. เพือ่ใชจายในรายการวทิย ุโทรทศัน และสือ่ใหม
2. เพื่อการประกาศขาวดี จะไดกาวไกล ทันตอความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมในปจจบุนั
3. เพือ่การมสีวนรวม สนบัสนุน ของพ่ีนองคริสตชนโดยทัว่ไป
4. เพ่ือความม่ันคงในการทำงานดานส่ือวิทยุ โทรทัศน

ลักษณะของกองทุน เปนเงินที่ฝากเขาบัญชี และเบิกเฉพาะดอกเบี้ย
มาดำเนินการใชจาย

บริจาคผานทาง
1. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล ชื่อบัญชี

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
บญัชีเลขท่ี  226-0-04126-0

2. เชค็ สัง่จาย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
3. ธนาณตั ิสัง่จาย ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ (กองทนุฯ วทิยุ โทรทศัน)

ป.ณ. ยานนาวา

บทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีมิสซา วันฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจา
ประธาน : พระเมตตาของพระเยซูเจาท่ีประทานแกชาวเรานัน้สุดจะหย่ังถึงได

ในขณะท่ีเรากำลังเฉลิมฉลองพระวาจาและศีลมหาสนิทของพระองคอยูนี้ ใหเรา
ไววางใจในพระเมตตาของพระองคอยางเต็มเปยม โดยทูลวิงวอนตอพระองค
พรอมกันวา

1. เพือ่องคสมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นกับวชชาย
หญิง และมวลประชาสัตบุรุษ จะมีความเปนหน่ึงเดียวกัน ในสังฆภาพขององค
พระเยซเูจา จะไดเปนประจกัษพยานสองสวางหนทางแหงความรอดพนของพระเยซูเจา
แกมวลมนุษยทกุคน.....ใหเราภาวนา

2. เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคจะทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ ทรงพระเจริญ
เปนม่ิงขวัญแกปวงชนชาวไทยตลอดไป.....ใหเราภาวนา

3. เพื่อมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไดรับภัยพิบัติจากธรรมชาติไดรับ
ความยากลำบากจากสงคราม และความไมสงบวนุวายในดินแดนตางๆ จะไดรบัการ
ฟนฟูชีวิตความเปนอยูจากภัยพิบัติ และพบสันติภาพอันแทจริงจากสงครามในพ้ืนท่ี
เหลาน้ัน.....ใหเราภาวนา

4. เพื่อพระเมตตาของพระเยซูเจา จะหลั่งไหลมายังทุกสังคม เพื่อมนุษยจะได
เรียนรูที่จะมีความเมตตาตอกันและกันมากย่ิงกวาจะมีใจคับแคบ และลงมือปฏิบัติ
ความรกัเลยเสนขดีคัน่ตามกฎเกณฑ ทีเ่ครงครดัแบบผดิๆ .....ใหเราภาวนา

5. เพือ่พระเมตตาของพระเยซูเจา จะไดหลัง่ไหลมายังสังคมไทยใหมีความรัก
สามคัคเีปนน้ำหนึง่ใจเดียวกนั ประกอบอาชพีดวยความสุจรติและเอ้ือเฟอเผือ่แผดวย
การใหอภัยไมเอารัดเอาเปรียบกลับชวยเหลือผูดอยโอกาสกวาตน....ใหเราภาวนา

6. เพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ในขณะท่ีไดรับพระเมตตาจาก
พระเยซูเจา จะไดเลียนแบบพระเมตตารักของพระองคดวยการปฏิบัติศาสนกิจและ
หนาท่ีประจำวันดวยจิตตารมณแหงความรักอันรอนรนและเสียสละตนเอง เพ่ือ
ความดีของสวนรวม....ใหเราภาวนา

ประธาน : ขาแตองคพระผเูปนเจา ขาพเจาทัง้หลายมคีวามไววางใจในพระบตุร
ของพระองค ซึ่งเปนหนทางเดียวที่จะตักตวงความเมตตาจากมหาสมุทรแหง
ความเมตตาของพระองคมาด่ืมกนิได ขอความไววางใจในพระเมตตาของพระองคนี้
ประทานแกขาพเจาตามท่ีเสนอวิงวอนนี้ดวยเถิด ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซู
คริสตเจาพระเจาของขาพเจาทั้งหลาย.....อาแมน

ขอคณุพอและพ่ีนองทุกทานไดฉลองพระเมตตาในป ค.ศ. 2011 อยางมคีวามสุข
และเต็มเปยมไปดวยพระเมตตาขององคพระเยซูเจา

คณุพอยอหน บปัตสิ  พงศเทพ ประมวลพรอม
จิตตาธิการคณะพระเมตตาประเทศไทย

ขอมูลเพิ่มเติม : คณุปเตอร อนันต สริสินัต โทร. 08-9813-9915
: คณุสุดจิตต มจัฉาชพี โทร. 08-1575-1484
: คณุนิทัศน นวชาตโฆษิต โทร. 08-1846-6245

เตรยีมฉลองพระเมตตาของพระเยซเูจา (ตอจากหนา 5)
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คณะภคินอีารามคารแมล
จนัทบรุี

มคีวามยินดีขอเชญิรวม
ขอบพระคณุพระเจา

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
ขอเชญิรวมแสวงบญุ  จ.พระนครศรอียุธยา

ทางเรือ
พรอมมอบของบริจาคใหกับเด็กและเยาวชน

เย่ียมเยือนคริสตชนตามวัดริมแมน้ำ
และเทีย่วชมแหลงทองเทีย่ว เพือ่แสดงออกถงึ
ความเปนหน่ึงเดียวกันในความรักพระเจา
และเขาถึงจิตตารมณรวมกันในหมูคณะ

(มคีณุพอจติตาภิบาลประจำคณะ)

ในวนัที ่ 3 เมษายน  2011
คาใชจายทานละ 800 บาท รบัจำนวนจำกัด

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

โอกาสพชัรสมโภช (60 ป) ในชีวตินักบวช
คณุแมการเมลา แหงพระกมุารเยซู

หริญัสมโภช (25 ป) ในชีวตินักบวช
เซอรมารยี เอลซีาเบธ แหงแมพระภเูขาคารแมล

เซอรเทแรส แหงพระกุมารเยซู
ณ อารามคารแมล จนัทบุรี

วนัอาทติยที ่8 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
พธิบีูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชซลิวีโอ สริพิงษ จรัสศรี

เปนประธาน
(หลังพิธขีอเชิญรวมรับประทานอาหาร)
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

1. ฟาติมา - สเปน  (4-10 พฤษภาคม)
2. แหพระโลหติศกัดิส์ทิธ์ิ - ลรูด - ฟาติมา

(31 พฤษภาคม - 11 มถินุายน)
3. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั (29-31 กรกฎาคม)
4. เซนตแอนน - เมดาน - ทะเลสาบโทบา

(29 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม)

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ
คุยกันเจ็ดวันหน

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

ไมมสีิง่ใดทีซ่อนอยจูะไมปรากฏชดัแจง
ไมมีความลับใดจะไมมีใครรู
และไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)

www.uni-smart.co.th

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

เคร่ืองนับธนบตัร จบัปลอม
เคร่ืองนับเหรียญ พรอมแยก
ทนทานคมุคา ประหยัดเวลา
ราคายุติธรรม ความแมนยำสูง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล ซลูบิ แซอึง้
เกดิใหมในพระเจา 19 กมุภาพนัธ 2521

ครบรอบ 23 ป

อากาทา สจุนิต โชตวิยีรตัน
เกดิใหมในพระเจา 5 เมษายน 2544

ครบรอบ 10 ป
ดวยความอาลยัรักและคดิถึง ทกุวันทุกเวลา จากมารอีา วณีา มารอีา ธญัญพัทธ เปโตร ธนวฒัน โชติวยีรัตน

และหลานๆ ทุกคน
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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

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

โรคกระดูกพรนุ คอื ภาวะทีก่ระดกูมคีวามหนาแนนนอยกวาปกติทำใหกระดกูบาง
และเปราะบางเส่ียงตอกระดูกหักงายข้ึน โดยเฉพาะตรงขอมือ สะโพก และ
กระดูกสันหลัง จะพบมากในคนสูงอายุ ซึ่งเม่ือคนเราอายุ 35 ปขึ้นไป การ
เส่ือมสลายของกระดูกจะมมีากขึน้ในเพศหญิง
โดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือน

ตรวจพบไดดวยวธิ.ี..
การตรวจวัดความหนาแนนกระดูก

สันหลังสวนเอวและขอสะโพก (Bone
Densitometry)
สอบถามรายละเอียดไดที ่: ศนูยกระดกู ไขขอและกลามเนือ้ ชัน้ 3  อาคารรอยปบารมบีญุ

โทร. 0-2675-5000 ตอ 10350-51

สาสนถึงบรรดา
พระสงฆ  โอกาส
“มหาพรต  2011”
จากพระคารดนิลั
เมาโร  ปอาเชนซา

สมณมนตรี
                          สมณกระทรวงเพือ่พระสงฆ
พีน่องสงฆทีน่บัถือ

นีเ่ปนเวลาแหงพระหรรษทาน  ซึง่พระเจาประทาน
แกเราใหดำเนนิชวีติ  เรียกรองเราใหฟนฟกูลบัใจ  ฐานะ
สงฆศาสนบริกรใหมเสมอ  และอาศัยพระพรนี้  เรา
แสดงพระเยซูเจาในชีวติของเรา  และอาศยัชวีติของเรา
ไปสชูวีติของมนุษยทกุคน

สำหรบัเราพระสงฆ  การกลบัใจหมายถึงการทำให
ชวีติสอดคลองยิง่ขึน้กบัการเทศน  ทีเ่รามอบใหสตับรุษุ
แตละวนั  กลายเปนพระวรสารทีม่ชีวีติ  ทีท่กุคนสามารถ
อานและยอมรับได

ไมตองสงสัยวา  การกลับใจสอูตัลกัษณเปนพืน้ฐาน
พฤติกรรมของเรา  เราตองกลับใจมาสูสิ่งที่เราเปน
อตัลกัษณแหงศลีศกัดิส์ทิธิ ์ เรยีกรองใหเราม่ันคงกาวหนา
ทัง้ในหัวใจ  ในความคดิ  และความประพฤตติอทกุสิง่
ที่เราเปนภาพลักษณของพระคริสตเจา  ผูเล้ียงแกะที่ดี
ทีป่ระทับตราในเรา  โดยอาศยัศีลศักด์ิสทิธ์ิ

เราตองเขาไปในพระธรรมล้ำลึกท่ีเราเฉลิมฉลอง
โดยเฉพาะในศีลมหาสนิทและยอมใหธรรมล้ำลึกนั้น
สรางชีวิตของเรา  ในศีลมหาสนิท  พระสงฆคนพบ

อตัลกัษณแทของตน  ในการเฉลมิฉลองพระธรรมล้ำลกึ
นี ้  เราสามารถเห็น  วิธีการเปนผเูลีย้งแกะ  (ผอูภบิาล)
และสามารถรวูาอะไร  เปนสิง่จำเปนเพือ่รบัใชกนัและกัน
จรงิๆ

ในสังคมท่ีลดความสนใจศาสนาคริสต  จำเปนตอง
ไดรับการประกาศขาวดีใหม  ฉะนั้นจึงเรียกรอง
พระสงฆใหม  มิใชพระสงฆที่ผิวเผิน  เหมือนแฟชั่น
ที่ผานไป  แตพระสงฆตองลึกซึ้งและไดรับการฟนฟู
โดยพธิมีสิซา  ดวยความรกัของพระหฤทยัของพระเยซเูจา
ผูทรงเปนมหาสงฆและผูเลี้ยงแกะท่ีดี

เร่ืองดวนพิเศษ  คือ  การกลับใจจากการอึกทึกสู
ความสงบ  จากความกังวลที่จะทำ  สูความปรารถนา
ทีจ่ะคงอยูกบัพระเยซ ู ตอหนาพระองคอยางมีสติยิง่ข้ึน
กิจการอภิบาลทุกอยางตองเปนเสียงสะทอน  และการ
ขยายส่ิงท่ีพระสงฆเปน  เราตองกลับใจไปสคูวามสนิท
สมัพนัธ  กลาวคอื  การคนพบสิง่ทีเ่ปนจรงิๆ  คอื  ความ
สนิทสัมพนัธกบัพระเปนเจา  กบัพระศาสนจกัร  และกบั
ผูอื่นแตละคน

ความสนิทสัมพันธในพระศาสนจักร  มีลักษณะ
พืน้ฐาน  อาศยัมโนธรรมทีไ่ดรบัการฟนฟู  ดำเนินชีวติ
และประกาศขอความเช่ือเดียวกัน  ธรรมประเพณี
เดียวกัน  ประวัติศาสตรของผูศักด์ิสิทธ์ิเดียวกัน  และ
พระศาสนจักรเดียวกัน  เราไดรับเรียกใหดำเนินชีวิต
มหาพรต  ดวยการตระหนักรูลึกซ้ึงในพระศาสนจักร
คนพบความงดงามในการอพยพของประชาชน  ซึง่รวม
พระสงฆศาสนบริกรและประชากรทุกคนผูมองดู

ผนูำของตน  วาเปนรูปแบบม่ันคงอางองิได  และหวังวา
ทานจะเปนประจกัษพยานทีไ่ดรบัการฟนฟแูละสองแสง

เราตองกลับใจตนเอง  สูการมีสวนรวมทุกวันกับ
บชูาของพระคริสตเจาบนไมกางเขน  พระองคทรงไถกู
เราใหพบความรอด  ในทำนองเดียวกนั  พระสงฆผเูปน
พระครสิตเจาอีกองคหน่ึง  ไดรบัเรยีกใหเปนผศูกัดิส์ทิธิ์
ยิง่ใหญ  ดำเนินชีวติอันดับแรกเพือ่รับใชทกุคน  โดยเฉพาะ
ในศีลอภัยบาป  พระสงฆเองก็ตองรับศีลศักด์ิสิทธ์ินี้
และโปรดใหทกุคนอยางใจกวาง  พรอมดวยการแนะนำ
ชีวิตฝายจิต  การถวายชีวิตประจำวันของเราเชนน้ี
เราจงึชำระบาปของสังคมโลก    พระสงฆผกูลบัใจและ
สงบตอหนาศีลมหาสนิท  นำแสงสวางแหงปรีชาญาณ
ในพระศาสนจักร  ยงัสภาพแวดลอมปจจุบนั  ซึง่ทาทาย
ความเชื่อของเรา  ดวยวิธีนี้  ทานจึงเปนประกาศกแท
สามารถประกาศพระวรสารท่ีเรียกเราใหกลับใจในโลก
ที่มีการทาทายน้ี

บางคร้ังทานเหน่ือยลา  และอาจรูสึกวาเปนเพียง
คนสวนนอยตอหนาความตองการมากมายของพระ-
ศาสนจักร  อยางไรก็ดหีากเราไมกลับใจ  เราจะมีจำนวน
ลดลงเรือ่ยๆ  เพราะเหตวุาพระสงฆทีก่ลับใจ  และไดรบั
การฟนฟูใหมเทาน้ัน  สามารถกลายเปนเคร่ืองมือ  ซึง่
พระจิตเจาทรงเรยีกใหเปนพระสงฆใหม

ขอพระนางมารยีพรหมจาร ี ราชนิแีหงคณะอัครสาวก
ชวยเราใหกาวหนาในมหาพรต  อาศัยพระเมตตาของ
พระเจา  และแบบอยางของพระมารดา  เพ่ือหวัใจของ
พระสงฆจะกลายเปนท่ีพึง่ของบรรดาคนบาปดวยเทอญ

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
สาสนมหาพรต⌫

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
พระสันตะปาปาทรง
เร่ิมตนเทศกาลมหา-

พรตตรัสวา “ผูที่ไมหลอเลี้ยงจิตวิญญาณของตน ดวย
พระวาจาทรงชีวิต   ก็ไมอาจเรียกวาเขาไดถือศีลอด
อยางแทจริง”

พระสนัตะปาปาทรงกลาวยืนยนัความจรงิประการน้ี
โอกาสทีป่ระชาชนมาเฝาพระองค ณ จตุัรสัหนามหาวิหาร
นกับุญเปโตร  พระองคทรงสะทอนถึงคุณคาของศลีลางบาป
จากบทอานประจำวันอาทิตยในเทศกาลมหาพรต

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัส
เปรียบเทียบเทศกาลมหาพรตเสมือนการเดินทาง  “ซึ่ง
จำเปนอยางย่ิงท่ีคริสตชนพึงติดตามพระเยซูคริสตเจา
เมือ่พระองคเสดจ็ยงักรงุเยรซูาเล็ม  สถานทีท่ีท่รงทำให
รหัสธรรมล้ำลึกเรื่องพระมหาทรมานสำเร็จไป  อาศัย
การส้ินพระชนมบนไมกางเขน และการกลับฟนคืน
พระชนมชพี”  พระสันตะปาปาทรงเตือนใจเราวา  “ชวีติ
คริสตชนเปน ‘การเดินทาง’ ที่ไมไดเรียกรองอะไร
มากไปกวาแสวงหาองคพระเยซูครสิตเจา ผทูีเ่ราจะตอง
พบพระองค  ตอนรับพระองค และติดตามพระองค”

พระสนัตะปาปาตรสัวา  “พระเยซคูรสิตเจาตรัสแก
เราวา เพ่ือจะติดตามพระองคจนไดมีสวนในพระสิริ
รุงโรจนและความช่ืนชมยินดีเมื่อพระองคทรงฟน
คนืพระชนมชพี  ใหไดรบัชยัชนะแหงชวีติ แหงความรกั
แหงคุณความด ี เราจำเปนตองแบกกางเขนทกุๆ วนั และ
ตดิตามพระองค”

“การจำลองแบบพระคริสต  หมายความวา  หากเรา
รวมในพระมหาทรมานของพระองค  เราจะไดมีสวน

ในชัยชนะเหนือความตายดวยเชนเดียวกัน”
พระสันตะปาปาทรงอธิบายความสำคัญของคำวา

“วันน้ี”  ซึ่งกลาวในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติวา “ใน
วันนี้ ขาพเจาขอเรียกฟาดินมาเปนพยานตอหนาทาน
ขาพเจาเสนอใหทานเลือกชีวิตหรือความตาย  เลือก
คำอวยพรหรือคำสาปแชง  ทานจงเลือกชีวิตเถิด เพื่อ
ทานและบุตรหลานของทานจะมีชีวิต”   (ฉธบ 30:19)
และในพระวรสารโดยนักบุญมาระโก วา “เวลาท่ี
กำหนดไวมาถึงแลว วันนี้ พระอาณาจักรของพระเจา
อยูใกลแลว  จงกลับใจและเชื่อขาวดีเถิด”  (มก 1:15)
และวันนี ้พระเยซูครสิตเจาส้ินพระชนม  พระองคทรง
กลับฟนคืนพระชนมชีพจากความตาย และเสด็จสู
สวรรค ประทับเบ้ืองขวาพระบิดา

พระสันตะปาปา ตรัสอธบิายบทสอนประจำสัปดาห
ในเทศกาลมหาพรตวา  “สปัดาหแรกของเทศกาลมหาพรต
พระเยซูเจาทรงถูกทดลองในที่เปล่ียว เชื้อเชิญเรา
ใหยึดพระเปนเจาเปนที่พึ่งและเผชิญกับอุปสรรคตางๆ
ดวยความกลาหาญ”

“สัปดาหที่สอง เปนเร่ืองของอับราฮัมและการ
สำแดงองคของพระเยซคูรสิตเจา  เชนเดยีวกับอบัราฮมั
บิดาแหงความเช่ือ เราไดรับเชิญใหมอบความวางใจ
ในพระเปนเจา แทนการยึดติดกบัทรัพยสมบัตฝิายโลก”

“สามสัปดาหตอมาเปนเรื่องศีลลางบาป ที่เปนดัง
แสงสวางและชีวิต  เราไดอานเร่ืองราวของหญิง
ชาวสะมาเรียผใูจด ี ชายท่ีตาบอดแตกำเนดิ และการฟน
จากความตายของลาซารัส”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงสรุป
หัวใจของการดำเนินชีวิตคริสตชนในเทศกาลมหาพรต

ดวยการถอืศลีอดอาหาร  การสวดภาวนา และการทำบุญ
ใหทานวา “ผูที่ไมหลอเล้ียงจิตวิญญาณของตน ดวย
พระวาจาทรงชีวิต   ก็ไมอาจเรียกวาเขาไดถือศีลอด
อยางแทจริง  ยิ่งไปกวานั้น การถือศีลอดยังเกี่ยวของ
กับการใหทาน” โดยทรงยกคำกลาวของนักบุญเลโอ
พระมหาสมณะท่ีวา “สิง่ทีค่รสิตชนยดึปฏิบตัเิปนกจิวตัร
ทานจะถือตามดวยการเสียสละและอุทิศตนใหมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเติมเต็มบรรทัดฐานของการอดอาหารท่ี
ไมเพยีงละเวนการรับประทานอาหาร แตยงัตองละเวน
จากการทำบาป  ผูที่ยึดถือตามขอกำหนดการถือศีลอด
ทีศ่กัดิส์ทิธิน์ี ้ การทำทานอืน่ๆ กไ็มจำเปน  ทัง้นีเ้พราะ
ฤทธ์ิกุศลของความเมตตา รวมความหมายถึงกิจการดี
ทุกอยางที่เรากระทำ”

พระสันตะปาปาตรัสวา “สำคัญกวาส่ิงอ่ืนใดก็คือ
เทศกาลมหาพรตเปนชวงเวลาแหงการสวดภาวนา  ทัง้น้ี
เพราะพระศาสนจักรเขาใจดีวา มนุษยมีความออนแอ
จึงยากท่ีจะน่ังเงียบๆ ตอเบ้ืองพระพักตรพระเปนเจา
และสำนึกวาเราเปนสิ่งสรางท่ีตองพ่ึงพระหรรษทาน
ของพระองค  และยังเปนคนบาปท่ีจำเปนตองไดรับ
ความรักจากพระองค  ดวยเหตนุีเ้ทศกาลมหาพรตจงึเปน
โอกาสดีทีค่รสิตชนจำตองสวดภาวนาและรำพึงพระวาจา
ของพระเปนเจาใหมาก   การฟนฟจูติใจตลอดเทศกาล
มหาพรตน้ีดวยความต้ังใจ  เมื่อถึงเทศกาลปสกาเรา
อาจกลาวดังที่ทานนักบุญเปาโลไดกลาวไววา ‘ขาพเจา
มชีวีติอย ูมใิชตวัขาพเจาอีกตอไป  แตพระครสิตเจาทรง
ดำรงชวีติอยใูนตัวขาพเจา’ (กท 2:20)”

พระศาสนจกัรคอืพระพร
นครรฐัวาตกินั (ซเีอ็นเอส)   วนัท่ี 10 มนีาคม อนัเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติที่เจาอาวาสวัดตางๆ ประจำสังฆ-
มณฑลโรมจะเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 โอกาสเร่ิมตนเทศกาลมหาพรต   พระองคตรสัวา
“แมพระศาสนจักรจะเต็มไปดวยปญหาตางๆ แตพระ-

ศาสนจักรยังคงเปนพระพรจากพระเปนเจา”
“ความยากลำบากและปญหาตางๆ เปนส่ิงท่ีเราตองเผชิญในชีวิต  แตการ

สามารถดำรงอยูคูกับพระศาสนจักรยอมเปนพระพรท่ีงดงาม และยังไดรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์แหงความรักและพระเมตตาของพระเปนเจา”

“พระศาสนจักรถกูคกุคามและตกอยใูนอันตรายเสมอ  แตครสิตชนพึงมัน่ใจวา
ความจริงยอมอยูเหนือการพูดปด  ความรักยอมอยูเหนือความเกลียดชัง และ
พระเปนเจาจะทรงมีชัยชนะเหนือความช่ัวรายท้ังปวง”

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จะมพีระชนมายุครบ 84 ชนัษาในวันท่ี
16 เมษายน นี้ และจะทรงครบ 60 ป การบวชเปนพระสงฆในเดือนมิถุนายน
ปเดียวกัน

แตกตางจากปกอนๆ ทีพ่ระสันตะปาปาจะทรงตอบคำถามพระสงฆ   แตในปนี้

พระองคทรงใชเวลา
ประมาณ 40 นาที
กลาวเตือนใจพระ-
สงฆ ดวยบทอานจาก
จ ด ห ม า ย นั ก บุ ญ
เปาโล  ที่กลาวถึง
พระสงฆในฐานะ
ข ารับใชของพระ-
เปนเจาหมายความวา
“ขออยาไดกระทำ
ในส่ิงท่ีคิดวาพระ-
สันตะปาปาจะพึง
พอใจมากที่สุด  แต
จงกระทำกิจการท่ี
จำเปนในการรับใช

ผอูืน่”  (เทยีบ ยน 4:34  อาหารของเราคือการทำตามพระประสงคของพระผทูรง
สงเรามา)
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มีคาและมีความหมายแกคนท่ีคุณรัก เพ่ือมอบเปนของขวัญใหแกกันและกัน”

พบกบับูธหนังสอืดี
สือ่คาทอลกิ
ไดที ่ N 51

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ) กำลัง
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ขอบคุณ
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท

“การประชุมคือหัวใจของการทำงาน”  ปกติ
สภาพระสังฆราชฯ  มีประชุมสามัญ ปละ 2 คร้ัง แต
กวาจะประชุมกันได แตละฝายงาน ตองทำการบาน
กลัน่กรองเร่ืองราวตางๆ  มาให เมือ่วนัที ่15-17 มนีาคม
มปีระชุม ทีบ่านผหูวาน  “เด็กสาธุฯ” ไดมโีอกาสว่ิงไป
วิง่มา เพ่ือเก็บขาว มาเลาบาง เพ่ือเปนประโยชนตอพ่ีนอง

พระคุณเจาจำเนียร สนัติสขุนิรนัดร ประธานสภาฯ
พรอมหนา เอกสารเพียบ จากคุณพอพิพัฒน รุงเรือง-
กนกกุล และซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ และทีมงาน
ทำงานกนัตัวเปนเกลียวหัวเปนน็อต(หลุด) หนงัสอื
ใหม “ชมุชนครสิตชนเลก็ๆ” แบบอยางของการมสีวนรวม
ในพระศาสนจักร พระคุณเจาดีอาส เขียน  คุณพอ

เด็กสาธุฯ นรินทร ศริวิริิยานันท มอืแปลจากอสีานเหนอื ทาแรฯ
และไดจดัพมิพอยางดี สวยงามเรยีบรอย  หนา 284  หนา
เรียกวา บอีซี.ี ครบถวนกระบวนความ    สมกบัท่ีทาแรฯ
เปนตนแบบ บีอีซี. นาอานและควรอานมากครับ 
คณุพอปยะชาต ิมะกรครรภ นำเสนอโปรแกรมทะเบียน
คริสตชน โดยฝมือคุณพอธนันตธง สุขสุทิพย หรือ
พอตะ ผลูะวางจาก “โปรแกรมเมอร” ไปเปน “ฟารมเมอร”
อยูสุพรรณบุรี มาได 2 ปแลว  แตไดทิ้งผลงานนี้ไวที่
กรุงเทพฯ และท่ีราชบุรี บางวัดก็ไดเดินหนาใชแลว
ตอไป คุณพอจะเชิญผูแทนจากสังฆมณฑลตางๆ มา
ปรึกษากัน แนวทางการปฏิบตัิจริง และพรอมกับกำลัง
วางระบบประชุมทางไกลแบบประหยัด กับทีมงาน
ไอที. กรุงเทพฯ คุณธวัชชัย (เขียด) กิจเจริญ และ
คณุวรีนนท ทรรทรานนท จากหองประชมุบานผหูวาน
ทดลองแลวทุกอยาง โอเค. ครับ เสียงดี แตหนาหลอ
นอยไปหนอย!! ขอตัวกลับบาน คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก หลังจากทำงานดานศาสนสัมพันธ แทน
คุณพอไพศาล (พอเขยีว) อานามวฒัน ได 2 ป พองาน
เขาที ่ตองกลบับานไปชวยงานราชบุร ีพรรคพวกเพือ่นๆ
เสียดาย คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ แจงวา ชมรม

เวชบคุคลคาทอลิกรวมตวัและขยายตวัไปตามสังฆมณฑล
ตางๆ เพ่ือชวยเหลอืผปูวย โดยเฉพาะผปูวยเปนแรงงาน
ตางดาว ที่ระนอง เหลือเชื่อวาจะทนเจ็บไดถึงขนาดน้ี
เร่ิมตนเลก็ แตไมไดรกัษาดี เร่ืองเลก็ๆ กลายเปนแผลใหญ
เร้ือรัง สังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมสมัชชาของ
สังฆมณฑล เม่ือวันท่ี 17-18  มีนาคม เรียกวาระดม
สรรพกำลัง เพื่อพัฒนาสังฆมณฑลใหกาวไปขางหนา
และเปนประจักษพยานความเชื่อท่ีเขมแข็งตอไป

สภาพระสังฆราชฯ ไดมีมติตามท่ีคณะกรรมการ
พธิกีรรม ไดเสนอใหวนัสมโภชนักบญุเปโตรและเปาโล
ตรงกับวันพุธ ไมสามารถเลื่อนไปฉลองวันอาทิตยได
เพราะตรงกับวันอาทิตยสมโภชพระคริสตกายา สภา
พระสังฆราชฯ จึงไดมีมติ “ยกเวนวันสมโภชนักบุญ
เปโตรและเปาโล” ในป ค.ศ. 2011  เปนวันสมโภช
ไมบงัคับ” รวมท้ัง ค.ศ. 2012 กเ็ชนเดยีวกนั  บานเณร
กลาง พระวิสุทธิวงศ โคราช คุณพอสุเทพ วนพงศ-
ทิพากร เสนอโครงการปรับปรุงบานเณรท้ังเรงดวน
และโครงการใหญ และยาว ใหสภาฯ เห็นตัวเลข
ลวงหนา เพ่ือของบ แตงานเรงดวน ไดรับบริจาคจาก
ผูมีน้ำใจดี รวมทั้งหมดสองลานเศษๆ พอดี และฝาก
ขอบคุณมายังพีน่องทกุทาน ทีไ่ดชวยบานเณรกลาง และ
สามเณรจะต้ังหนาตั้งตาเรียน  เปนพระสงฆที่ดี
ตอไปครับ ขอสัญญา! เนื่องจากทำงานดี สภาฯ
จึงอนุมัติใหเปนอธิการตออีกวาระหน่ึง คุณพอ
อาดรีอาโน เปโลซิน อธิการคณะธรรมทูตไทย (TMS,
Thai Missionary Society) จดัโครงการเพือ่ปลุกจิตสำนึก
หนาท่ีการประกาศขาวดสีำหรบัฆราวาส ตามวดั  เรียกวา
พเีอ็มจี. ( PMG, Parish Missionary Group) ผานไปแลว
2 รุน แตละคน “ลวนมีไฟอยูในใจ” ใชบานคริสตินา
วดัพระแมมหาการุณย นนทบุร ี เปนท่ีอบรม  มคีณุพอ
วัชศิลป กฤษเจริญ  ผูอำนวยการ พีเอ็มเอส. (PMS,
Pontifical Missionary Society) สมณองคกรสนับสนุน
การแพรธรรมของสันตะสำนัก จับมือกันอยางใกลชิด
และเมือ่วันท่ี 16 มนีาคม ยงัไดจดัอบรมใหผรูับผิดชอบ
งานยุวธรรมทตู จำนวน 58  คน ทีบ่านซาวีโอ  สามพราน

พระคณุเจาสิริพงษ จรัสศรี ตองขอลาประชุมกอน
จบครึ่งวัน เพราะไปถวายมิสซาปลงศพ คุณพอเปาโล
เมธี วรรณชัยวงศ อายุ 82 ป ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล
ปราจีนบุรี คุณพอเคยทำงานดานกฎหมาย ทั้งแปล
หนังสือกฎหมายใหสภาฯ  ดวย ขอระลึกถึงคุณพอ
ดวยความขอบคุณ และในคำภาวนา อยาลืมไป
อดุหนุนหนังสอืและส่ือดีๆ ของคาทอลิกในงานสัปดาห
หนังสือแหงชาติ 25 มีนาคม - 6 เมษายน 2011 เวลา
10.00-21.00 น. ทีบ่ธู N 51 โซน C “สือ่มวลชนคาทอลกิ”
(Catholic Media Center) ศนูยการประชมุแหงชาตสิริกิติิ์
มารวมกันพรอมหนาพรอมตาเหมือนเดิม ครบทุกสำนัก

 “ชมุชนศษิยพระคริสต เจรญิชีวติพระวาจา”  คำขวัญ
ปพระวาจา ค.ศ. 2011   สวสัดคีรบั
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เวลา...
(tanpanlop@gmail.com)

เปนความจริงท่ีวา... เราไมสามารถเปล่ียนแปลง
อดีตไดแมแตสักวินาทีเดียว

และเปนความจริงอีกวา... เหตุของอดีต... คือ
ผลของปจจบุนั

ผมเคยมีเพื่อนท่ีสนิทมาก รูจักกันมามากกวา
สิบป แตดวยความเขาใจผิดบางประการ ทำให
ความรูสึกท่ีดีในความเปนเพื่อนหายไป ผมไมมี
โอกาสแมแตจะอธิบาย

ผมมีความผิดพลาดในอดีตมาไมนอยทั้งเร่ือง
งานและเรื่องสวนตัว... ผมไดแตมองยอนไปใน
ความผิดพลาดเหลาน้ัน พรอมกับความต้ังใจท่ีวา
จะไมใหเหตุการณเหลาน้ันเกิดข้ึนอีก

หลายตอหลายเหตุการณที่เรามีบทเรียนในอดีต
ในขณะทีบ่างคนทำผิดพลาดอกีซ้ำแลว ซ้ำอีก จนยาก
จะทำใหเกิดความเปล่ียนแปลง และการพฒันาตัวเอง
ใหเปนผใูหญทีด่ขีึน้

เราเติบโตจากเด็ก... ขึ้นไปเปนผูใหญ (แตมี
ผใูหญบางคนไมยอมโตทางภาวะจิตใจ กลับไปเปน
เดก็อกีคร้ังหนึง่)

เหมือนสายน้ำท่ีไมมีวันหวนกลับมา เหมือน
พระอาทิตยและดวงจันทรที่โคจรรอบโลกไปใน

ทิศทางเดียว และไมมีวันยอนกลับมาได เชนเดียวกับ
เวลาในชีวิต

ชวงเวลาของชีวิต ชวงวัยเด็ก วัยรุน และวัยชรา
มักเปนชวงเวลาที่มีเวลาวางมากที่สุด ผมมักจะไดยิน
ประโยคที่วา ไปเดินเลนตามหางเพื่อ “ฆา” เวลา หรือ
ถาเปนผูใหญหนอยก็จะบอกวาไปดูหนัง ฟงเพลง
นั่งกินเหลาเพื่อฆาเวลา สวนลูกชายผมมักใชคำวา
เลนเกมเพื่อฆาเวลา

ผมเคยทำงานกับหัวหนางานท่ีทำงานตลอด 24
ชั่วโมง แมแตนอนก็ยังคิดเรื่องงาน ผมไดยินอยูเสมอ
วา หวัหนางานผมคนน้ันอยากจะมีเวลาวันละ 48 ชัว่โมง

ผมเปนลูกศิษยพอบอสโก และเคยเปนครูสอน
ที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกระยะหนึ่ง ผมยังจำไดวา
พอบอสโกทำงานวันละ 20 ชั่วโมง พักผอนวันละ
4 ชั่วโมง ผมถูกบมเพาะมาใหเห็นคุณคาของเวลา
อยาใหเวลาเดินผานไปโดยเปลาประโยชน ชวงเวลาวาง
ผมมักจะหากิจกรรมทำ ตั้งแตปลูกตนไม เล้ียงนก
เล้ียงไก เล้ียงหาน เล้ียงปลา ไปจนถึง เดินดูงานศิลปะ
งานถายภาพ อานหนังสือ และเขียนหนังสือ ผม
เปนเ ด็กกิจกรรมสมัย ต้ังแต เ รียนท่ีดอนบอสโก
จนทุกวันน้ีเม่ือมีโอกาสเขารวมกิจกรรมผมจะไมพลาด
โอกาสน้ัน

สิ่งท่ียากคือ ผมสอนใหลูกเปนเหมือนผมไมได
ดวยยุคสมัยท่ีตางกัน แตผมก็ยังเปนแบบอยางใหกับ

บคุคลท่ีอยใูกลตวัผมท่ีสดุ โดยหวงัวาวันหน่ึง In Put
ที่ผมใสเขาไป จะเกิด Out Put ออกมาเมื่อถึงเวลา
อนัสมควร

ในแงสื่อสารมวลชน เวลาคือตนทุนท่ีมีคา
มหาศาลเชนกัน กวาจะปดตนฉบับได สงโรงพิมพ
จนกระทั่งจัดสง เวลาถูกระบุเปนนาที โดยเฉพาะ
ยุคของการแขงขันดานความเร็ว และความเทาทัน
ของส่ือ

สื่อโทรทัศนและวิทยุ จะมีสัดสวนของรายการ
ถายทอดสดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรายการขาว
เหตุการณทั่วโลกท่ีเกิดข้ึน  จะถูกถายทอดสด
ดวยเวลาท่ีทันตอเหตุการณ

เพื่อนชาวอเมริกันของผมคนหน่ึง  ไมอาน
หนังสือพิมพเลย ไมยอมแมแตจะหยิบขึ้นมา ดวย
เหตุผลท่ีวา หนังสือพิมพ คือแผนกระดาษทาง
ประวัติศาสตร (ขาวที่ลงตีพิมพนั้น เปนรายงานทาง
ประวัตศิาสตร)

ผมน่ังงงอยูพักใหญกวาจะเขาใจเหตุผลของ
เพ่ือนคนน้ัน พยายามหาขอโตแยงท่ีเปนขอดีของ
สือ่สิง่พมิพ แตทีส่ดุก็ตองยอมรบัวา ความเรว็ของขาว
ทางอินเทอรเน็ต หรือโทรทัศนชอง CNN นั้น
เปนความตองการของคนในยคุสมยันี้

ที่สุดแลวทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเรื่องของ
ประวัติศาสตร ทำใหดีที่สุดในทุกชวงเวลาของชีวิต
นอกจากจะเปนอดีตท่ีนาจดจำแลว เรายังมีปจจุบัน
ที่มีความหมาย และพรอมจะกาวสูความทาทาย
ในอนาคต

อนัเปนวฏัจกัรของ “กาลเวลา”

“พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ”
(Jesus of Nazareth)

นพินธโดยสมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16

เรือ่งราวจากการส่ังสมประสบการณ
มายาวนานของ

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 ครอบคลมุชวงเวลาพระเยซเูจา
ทรงรับพิธีลางในแมน้ำจอรแดน

ถงึตอนเปโตรประกาศความเชือ่ และ
พระเยซูเจาทรงสำแดงพระองค

อยางรงุโรจน

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลางทำ
ความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

หนังสือบำรุงศรัทธา

จดัพมิพโดย สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย      ราคาเลมละ 390 บาท
สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

(เตรียมพบกับเลม  2   ภาคจบในไมชา)
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«—¥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.

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’¬åœ ∫“ß·§ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

¡“√’¬å ‡«’¬π‡π¬å ∑—»‰π¬å §¡°ƒ  ‡ªìπª√–∏“π (ß¥

®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡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)

�����°√√¡“∏‘°“√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

�����§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ TMS ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬

§“∑Õ≈‘° Õ“¬ÿ 16-25 ªï √à«¡§à“¬‡¬“«™π∏√√¡∑Ÿµ

ç°‘‡¥‚Õπé √–À«à“ß«—π∑’Ë 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

����� ¢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≠‡°‘¥

«—¥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≠‡∑‡√´“ ‚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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“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

�����§≥–¿§‘π’Õ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ¢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¡“√‡¬´Ÿ ∑’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

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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¥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∫§√—«

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å «‘∂’™ÿ¡™π«—¥

(BEC)

√ÿàπ∑’Ë  2       «—π∑’Ë 4-5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

√ÿàπ∑’Ë  3       «—π∑’Ë 6-7  ‘ßÀ“§¡ 2011

√ÿàπ∑’Ë  4       «—π∑’Ë 8-9 µÿ≈“§¡ 2011

√ÿàπ∑’Ë  5       «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 1        «—π∑’Ë  7-8 æƒ…¿“§¡  2011

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë  9-10 °√°Æ“§¡ 2011

ºŸâπ” 3        «—π∑’Ë  3-4 °—π¬“¬π  2011

ºŸâπ” 1        «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë 10-11 ∏—π«“§¡ 2011

ºŸâπ” 3        «—π∑’Ë 7-8 ¡°√“§¡ 2012

(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ

®÷ß®– “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È

‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3)) ∑’Ë»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡

ß“πÕ¿‘∫“≈ ç∫â“πºŸâÀ«à“πé

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â√—∫

§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥  ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈  Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡

57 ́ .‡®√‘≠°√ÿß 40   ∫“ß√—°   °√ÿß‡∑æœ   10500

‚∑√. 0-2237-7315   ‚∑√ “√   0-2233-8159

À√◊Õ§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  08-1258-7771

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 ‡¡…“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

(øø.1)

√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‘πà“  69/15 ¡.1  ∂.µ‘«“ππ∑å-ª“°‡°√Á¥ 56

´.æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å Õ.ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’  11120

‚∑√. 0-2583-5924 ‚¥¬®–∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡

√ÿàπ≈– 5 §√—ÈßµàÕ‡π◊ËÕß°—π ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π»ÿ°√å 6 ‚¡ß‡¬Áπ

∂÷ß‡∑’Ë¬ß«—πÕ“∑‘µ¬å ¥—ßπ’È

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

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2675-5304

�����¢Õ‡™‘≠∑à“π ÿ¿“æ µ√’§“∑Õ≈‘°‚ ¥ Õ“¬ÿ√–À«à“ß

20-30 ªï µâÕß°“√„™â™’«‘µ„Àâ¡’§«“¡À¡“¬¡“°¢÷Èπ

·≈–¡’§«“¡ π„®∑’Ë®–∑”ß“π‡æ◊ËÕ√—∫„™âæ√–»“ π®—°√

„π°“√‡ªìπ∏√√¡∑Ÿµ (missionary) „π 39 ª√–‡∑»

∑—Ë«‚≈° ‡√“¬‘π¥’µâÕπ√—∫∑à“π Ÿà°“√§âπÀ“§ÿ≥§à“·Ààß

™’«‘µ„π∏√√¡∑Ÿµ·Ààß§“√å·¡≈ (§≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘ -

™—ππ“√’) ‡¢â“ —¡º— ·≈–∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—∫§≥–œ ‰¥â

„π«—π∑’Ë 13-14 æƒ…¿“§¡ 2011 π’È ∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß

§≥–œ „πª√–‡∑»‰∑¬  π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

´‘ ‡µÕ√åÕ¿‘™≠“ æŸ≈‚¿§º≈, cm ∑’Ë§≥–§“√å‡¡‰≈∑å

¡‘ ™—ππ“√’ ∫â“π —πµ‘ 47 ¡.3 Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

70150 ‚∑√. 0-3226-1056, 08-3978-0420 À√◊Õ

Õ’‡¡≈å‰¥â∑’Ë merciful_56@yahoo.com

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

«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

����� §≥–°√√¡°“√§“∑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 ∫“∑

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å °¥ 1412 À√◊Õ ‚∑√.

0-2675-5533, 0-2675-5577

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

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

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

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-8433-3141 Õ’‡¡≈å camillian-

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

∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡≈¢∫—≠™’ 842-0-07714-

3   “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §√—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
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ความคิดเห็นของคาทอลิกเล็กๆ

ผมไดอานบทอานจากพระวรสาร ประจำวันที่ 17
กุมภาพันธ 2011 เรื่อง เปโตรประกาศความเชื่อของ
นักบุญมาระโก (มก 8:37-30) แลวคิดยอนไปเมื่อ 125
ปกอน ของหมบูานคริสตชนทาแรแหงนี ้คงจะเปนปาไม
ดงไม หนาทึบ อาจจะมีสัตวปาดุรายอาศัยอยูมากมาย
แตคงเปนพระประสงคของพระเจา ที่จะใหที่นี่คือ
ชุมชนคริสตชนของพระองค ทำใหคริสตชน 120 คน
รุนแรกที่ลองเรือแพมาจากเมืองสกล  อยูรวมกัน
จนเปนหมูบานที่มีประชากรเปนหมื่นๆ ในปจจุบัน
ความเชือ่ของพวกเขาเขมขน หนกัแนน มัน่คงยิง่นกั

เม่ือวันเวลาผานไป คนเพิ่มจำนวนมากข้ึน ทั้งท่ี
มาจากท่ีอื่น รวมกันในพ้ืนท่ีดั้งเดิมมีทั้งคนตางศาสนา
และศาสนาคาทอลิกดัง้เดิมมาต้ังถิน่ฐานอยทูีน่ี ่พยายาม
ทีจ่ะทำใหกลมกลืนเขากับคนทองถ่ิน แตเปนการลำบาก
ทีจ่ะใหความเช่ือเขมขนม่ันคงดงัเดิม ผมเขารวมประชุม
กับกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน หรือกลุม BEC หลายครั้ง
ไดฟงสมาชิกแบงปนประสบการณของเขาแลว
มีความประทับใจ ครั้งหนึ่งมีคนๆ หนึ่งแบงปนวา
“ผมชอบคำวา “ตางศาสนา” ผมไดเห็นความแตกตาง
ระหวางศาสนา เพราะผมไดพบปะ ทำงานกับคนตางศาสนา

ตลอดมา จนเกือบจะเปนคนในศาสนาเดียวกับเขา
ในภาวะแวดลอม ผมไมเคยไดมีโอกาสเขาวัด แตผม
ไดพบกับเหตุการณตางๆ มากมายท้ังดีและไมดี ผม
เคยมาขอแกบาปคร้ังหน่ึง แตคุณพอทานหนึ่งบอกวา
เวลาแกบาปหมดแลว ทำไมไมมาแกบาปตามเวลา
ที่คุณพอกำหนดที่วัดเลา  ผมคิดวาการจะกลับใจ
แกบาปรับศีลตองมีเวลาดวยหรือ ผมเลยคิดไปวาผม
เปนเหมอืนคนตางศาสนา”

การประชุมกลมุครสิตชนพ้ืนฐาน จงึเปนการร้ือฟน
ความเชือ่ ความเขมขน ความมัน่คงของการเปนครสิตชน
ดั้งเดิม เราไมคอยมีเวลาท่ีจะไดอานพระวรสาร เพราะ
การประกอบอาชีพของเรา แตเม่ือเราไดมาพบกัน
ไดอานหรือไดฟงการอานพระวรสาร รำพึงเพียง

ระยะเวลาสัน้ๆ ไดฟงคนอืน่แบงปนประสบการณ แมวา
เราจะไมสามารถแบงปนได หรือแบงปนไมเปนก็ตาม
ก็ทำใหเราไดพบกับพระเปนเจาแลว ทำใหเรารูจักกัน
รกักัน ผกูพันกันมากข้ึน

ในสมยันี ้ไมเหมอืนสมยัพระเยซเูจา ทีจ่ะไดพบเหน็
พูดคุยกับพระเยซูเจา ติดตามพระองค กระน้ันก็ดี
เปโตรผูเปนสาวกก็ยังไมมั่นใจในพระองคหลายครั้ง
แตเพราะความเช่ือที่มั่นคง เขมแข็ง เขมขน ก็สามารถ
รอดปลอดภัยได ในสมัยนั้น ผานมาเปนพันปแลว
ไมเคยเห็นพระเยซูเจา แตเราก็ยังมีความเชื่อท่ีเขมแข็ง
มั่นคงเสมอ และจะตองยืนหยัดตอไปช่ัวนิรันดร ดัง
พระวรสารที่วา พระองคตรัสถามบรรดาศิษยวา “คน
ทั้งหลายวาเราเปนใคร” เขาทูลตอบวา “บางวา
เปนยอหนผูทำพิธีลาง บางวาเปนเอลียาห บางก็วา
เปนประกาศกองคหนึ่ง” ...ฯลฯ เปโตรทูลตอบวา
“พระองคคอื พระครสิตเจา”

โดย นายทอม บานนอก
อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

โดย เงาเทียน
สวัสดีครับเพื่อนๆ เยาวชนที่รัก...จากการที่

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตชน
ฆราวาส ไดรบัเลือกใหเปนผปูระสานงานอนภุมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉยีงใต (1) ซึง่เปนหนึง่ในกรรมการ
ประสานงานของโตะงานเยาวชน ฝายงานฆราวาส
ของสหพนัธสภาพระสังฆราชแหงเอเชยี (Coordination
Body, Youth Desk of FABC-OL) รวมกับประเทศ
ลาว โดยมีบทบาทในการสะทอนภาพความเปนจริง
ตางๆ ของเยาวชนในอนุภมูภิาคน้ีตอการประชมุของ
โตะงานเยาวชนฯ นอกจากน้ียังมีบทบาทสำคัญ
ในการประสานความรวมมือกับประเทศตางๆ ให
อนุภูมิภาคน้ีเพื่อสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
กลมุเยาวชนในอนภุมูภิาคน้ีใหความเขมแขง็ข้ึนอยาง
เปนรปูธรรมและตอบสนองตอผลจากงานวันเยาวชน
เอเชียและการประชุมจิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย

วนัที ่16 -18 มนีาคม ทีผ่านมา ทางแผนกเยาวชน
รวมกบั Youthdesk ของ FABC จดัใหมกีารประชมุ
การประชุมจิตตาภิบาล ทีมประสานงานและผูนำ
เยาวชน จากอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขึ้น
โดยมีจดุประสงคเพ่ือประสานงานกับผแูทนเยาวชน
จากประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต (1) และนำเสนอความเปนจรงิเกีย่วกบัอนภุมูภิาคน้ี
รวมกระตุน ปลุกเรา สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และ
การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางประเทศตางๆ ในอนุ-
ภูมิภาคฯ และสงเสริมใหเกิดการตอบสนองตอผล
อันเกิดข้ึนจากงานวันเยาวชนเอเชียและการประชุม
จิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย เพ่ือใหการทำงานอภิบาล
เยาวชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมในคร้ังนี้ จัดที่ศูนยคณะพระมหาไถ
พัทยา  มีผู เขารวมจำนวน  15 คน  ประกอบดวย
คณะกรรมการประสานงาน (Coordination Body) ของ
โตะงานเยาวชน ฝายงานฆราวาสของสหพันธสภาพระ-
สงัฆราชแหงเอเชีย และจิตตาภิบาล ทมีประสานงาน และ
ผูนำเยาวชนจากอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดแก ไทย ลาว กมัพชูา เวยีดนาม และพมา เรานำภาพ
บรรยากาศของการประชมุสวนหนึง่มาแบงปนกนัครับ

สดุทายน้ี เชิญชวนนองๆ เยาวชน รวมภาวนาเพือ่โลก
ประเทศเพ่ือนบานของเราท่ีประสบภยัโดยเฉพาะพ่ีนอง

ชาวไทยในญ่ีปนุ เพือ่นชาวญ่ีปนุของเรา ทีป่ระสบภัย
แผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ  ใหพวกเขามีกำลังใจ
ที่จะสูชีวิตตอไป...hanawa hanayo hitasurasaku....
hanawa hanayo hitasurani shiru...คือดอกไม
อนัดีงาม คงอยดูวยความสดใส...คอืดอกไมของน้ำใจ
งดงามเพียงใดใหแกกนั แลวพบกนัใหม

“ที่นี่มีนัด” คายเยาวชนชวงเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม 2011 ใครสนใจติดตอสอบถาม
รายละเอียดท่ีตนสังกัดเลยนะครับ

28-31 มนีาคม คายเยาวชน 4 อีสาน จดัท่ีสงัฆ-
มณฑลนครราชสีมา

7-15 เมษายน คายผูนำเยาวชนคาทอลิก
ขั้นเขมขน จัดโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
เยาวชน สงัฆมณฑลจันทบรุี

28-30 เมษายน คายเยาวชน สงัฆมณฑลราชบุรี
3-8 พฤษภาคม คายเยาวชน สังฆมณฑล

สรุาษฎรธานี
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ทางจร บนทางจรงิ
ขนุเขาตดัสลบัพยบัแดดรอนจนพาใหใจลา มพิาลตองคดิวา ถาไมไดอยใูนรถ

ดวยแลวละก ็จะรอนแสบทรวงขนาดไหน พวกเรา 9 ชวีติกำลงัเดนิทางมงุไปยงั
เขตงานอภิบาลแถวอำเภอแจหม จงัหวดัลำปาง

การประชุมสื่อมวลชนสัญจร เปนกิจกรรมที่พาเราผูเปนคุณพอผูรับผิดชอบ
งานส่ือสารมวลชนคาทอลิกของระดบัสงัฆมณฑลและระดับชาติมาพบกัน แมวา
จุดต้ังตน หรือหมุดหมายแรกจะคืออะไร แตเม่ือจำเปนตองไปหรือตัดสินใจไป
โดยสวนตัวแลวไมเคยพลาดเพชรพลอย ที่เก็บไดเสมอกับประสบการณตรงน้ัน
ปนีเ้รามาประชุมกันท่ีสงัฆมณฑลเชียงใหม คณุพอทานหน่ึงถึงกับเอยปากข้ึนมาวา
“เราตัดสินใจถูกแลวท่ีมาสังฆมณฑลนี้ เพราะเราพบวาผูนำสูงสุดท่ีนี่ หรือ
พระสงัฆราชนัน่เอง ผานงานและยังทำงานสือ่อยางตอเนือ่ง”

ผมชอบตอนหน่ึงท่ีพระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน พระสังฆราชของสังฆมณฑล
เชียงใหม ไดแบงปนใหขอคิดกับเรา พระคุณเจาบอกวา “มันอยูที่เราคิดใหญ
หรือคิดเล็กเทาน้ันเอง ถาคิดเล็กก็ทำเล็ก ทำใชกันเอง แตถาคิดใหญก็ตองเผื่อแผ
ใหกับคนอ่ืน สังฆมณฑลอ่ืนดวย” ผมคิดวาพระคุณเจาคิดใหญนะ และใน
ความคิดใหญของทานน้ันมีสิง่ดีๆ ใหกบัพระศาสนจักรในเมอืงไทย แถมยงัสราง
ความมัน่ใจใหกบัคนทำส่ือคาทอลิกอยางเราๆ ทานๆ ดวย

คณุพอณรงคชยั หม่ันศึกษา เพือ่นรวมรนุ อนันีส้ถานะความสัมพนัธยาวนาน
ฟนฝาและเรยีนรชูวีติในชวงคึกคะนองมาดวยกัน พบกันแตละทีกม็วิายจะเลาเร่ือง
ความหลังครัง้สรางวรีกรรมทีบ่านเณรกลาง โคราช กบัการแสดงในชุดพระบญัญตัิ
10 ประการ หนาวัดบานเณรกลาง ซึง่หลังภาวะน้ำทวมแลวจะเปล่ียนไปมากนอย
แคไหนไมทราบได คุณพอเลาวา “มีคนนั่งอยูหนาวัด คงไมไดตั้งใจมาเขาวัด
เทาไหร แถมมีความหลังคางคาในหัวใจ ชวีติดูไมมคีวามสุข เพ่ือฆาเวลาเมือ่เห็น
หนังสือเลมหนึง่วางอยจูงึหยบิข้ึนมาอาน ไมมคีวามคาดหวังใดๆ ทัง้ส้ิน ไมนาเชือ่
วาคอลัมนเดียวจากหนังสือเลมน้ัน ทำใหคนๆ นี้ตองตามหาคุณพอเจาวัด และ
บอกวา ผมจะมาวัดเหมือนเดิม เพราะไดแรงบันดาลใจจากชีวิตของคน
ในบทสัมภาษณของหนังสือเลมน้ี” อยาเดาซะใหยากวาหนังสือเลมนี้ชื่ออะไร
อุดมศานตครับ

พลงัของสือ่มวลชนคาทอลกิ มาน่ิงๆ แตซมึลกึ จะเสยีงชม หรอืเสยีงตำหนิ
จะเสียงเพียงพูดใหฟงหรือขอเสนอแนะ ทุกเสียงลวนแลวแตมีความใสใจ
อยตูรงนัน้ ซึง่ผมเองไมสามารถผานเลยไปได ผมหวงัของผมวาหนังสืออุดมสาร
หรืออุดมศานต เขาเหลานั้นจะเขาไปอยูในใจของพี่นองคริสตชน เปดใจและ
รับฟงเร่ืองราว และเสียงของพระที่ตรัสผานทางส่ือเล็กๆ ซึ่งพระองคทำงาน
ผานทางเคร่ืองมือสื่อสารเหลานี้แนนอน

สัปดาหหนังสือแหงชาติ คร้ังท่ี 39 กำลังจะเร่ิมข้ึนแลว พวกเราสำนักพิมพ
และสำนักส่ือคาทอลกิหลายๆ สำนกัรวมตัวกันอีกครัง้ เพ่ือเผยแผสือ่สารความรัก
ของพระ ทามกลางส่ือส่ิงพิมพและสื่อหลากหลายทั่วประเทศ ปนี้มีพิเศษตรงท่ี
เรานำเสนอสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 อยางจัดเต็ม ไมวาจะเปน
เส้ือที่อาสาสมัครของเราจะใส (ซึ่งจะมีขายที่บริเวณงานดวย) กลุมหนังสือและ
สือ่ท่ีเก่ียวกบัองคสมเด็จพระสนัตะปาปา และปนีพ้ระโปรดใหเราสามารถปรบัช่ือ
ที่เคยติดเปนชื่อบูธของเรา จากศูนยสื่อมวลชนคณะพระมหาไถ เปนสื่อมวลชน
คาทอลิก  (Catholic Media Center) จากจุดต้ังตนท่ีคณะพระมหาไถไดเปนผู
บุกเบิกจนมาเปนสื่อมวลชนคาทอลิก  นอกจากจะเหมาะสมท่ีสุดแลวยังยืนยัน
ตวัตนของเราอยางชัดเจน และภาพประกอบบธูดานหลงั เปนภาพขององคสมเดจ็
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 พรอมถอยคำวันเวลาการสถาปนาเปนบุญราศี
และคำที่เปนคำหลักที่พระองคตรัสและแสดงออกดวยชีวิตเสมอ “อยากลัว”

แนนอนวาในชีวติจริงคงมีความหวาดหวัน่ท้ังในระดับสวนตัว สวนรวม และ
ในระดับโลกกันเลยทีเดียว เรากังวลและสับสนได แตเม่ือตองเดินหนา เราตอง
ไมขลาดกลัว ผมมั่นใจวาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนคนท่ีเกง
และเกงมากดวย ไดทัง้บแูละบนุ เปนกุนซือ และเปนแมทพั แตในความไมกลัว
ของทาน มใิชเพยีงความเกงกาจสวนตนทีท่านมอียเูตม็รอย แตกลบัเปนความเชือ่
ในพระท่ีทานมอบวางหัวใจและชีวติไวทัง้สิน้เกินรอยเปอรเซน็ต

ดวงอาทิตยคอยๆ เคล่ือนลับขอบฟา รถตูบรรทุกเพ่ือนรวมทางทั้ง 9 ชีวิต
กลับจากลำปาง มุงสูเชียงใหมอีกคร้ัง หนทางขลุกขลัก ขึ้นลงตามความสูงชัน
และต่ำเต้ียแหงขุนเขา แสงแดดจางหาย ดูนุมนวล ออนโยนลงอยางเห็นไดชัด
วันเวลาพาชีวิตสัญจรไปเจอเรื่องราวดีๆ มากมาย ผมบอกกับพี่ นอง เพื่อนๆ
พระสงฆทีม่ารวมประชมุส่ือสัญจรในคร้ังน้ีวา “ขอบคณุทกุคนทีส่รางเรือ่งราวดีๆ
ใหแกกันอีกครั้ง หวังวาจะไดพบกันอีก ขอบคุณเจาภาพ ขอบคุณส่ิงดีๆ ที่ได
แบงปนตอกัน”

ผมคิดวา “สุดทายแลวเมื่อเราเขาใจชีวิต” ทุกเสนทางพระเจาก็ตระเตรียม
สิง่ดีๆ  รอไวอยแูลว จะทางจรหรอืทางจริงกเ็ปนทางทีพ่ระนำไปอยดูี

บรรณาธิการบริหาร

เชญิมาชมบูธคาทอลิก

   

ตอเน่ืองกันมา 7 คร้ังแลวสำหรับการรวมกันออกบูธในงานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ ของสำนักส่ือตางๆ  ปนี้เปนอีกครั้งครับ แตไหนๆ จะจัดท้ังทีตองมีพิเศษ
กนับาง ความพิเศษในปนีอ้าทิ

1. เนนเรื่องราวของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนธีมหลัก
ดงันัน้การจัดบรรยากาศ การจดัมมุสนิคา รวมท้ังสือ่ตางๆ และพเิศษจะมีเสือ้ทีร่ะลกึ
งานสถาปนาพระสันตะปาปา มาจำหนายกนัไมวาจะเปนคอปกทางการ หรอืคอกลม
ใสสบาย ฯลฯ ลองติดตามกัน

2. พบกับอาสาสมัครเพียบ และหลากหลาย ปนี้เราเนนอาสาสมัครเปนพิเศษ
ในแงของการบริการและการมีสวนรวม บางชวงอาสาสมัครอาจจะมากกวาคนซ้ือ
ก็ไมตองแปลกใจนะครับ นอกจากน้ันปนี้ เราประชุมเตรียมงานเปนพิเศษกับ
อาสาสมัครดวยครับ อาสาสมัครเหลาน้ี เชน นองๆ เยาวชนจากหลากหลายวัด
วดัอคัรเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ อาสนวหิารอสัสมัชญั บางรกั วดัราชนิแีหงสนัตสิขุ

วดัพระมารดานิจจานุเคราะห วดัแมพระปฏสินธนิริมล โรงหมู จากกลมุตางๆ ไมวา
จะเปนหองเอกสาร อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ สือ่มวลชนคาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ  หรอืหวัหนากองบ.ก. แฟนๆ จากอุดมสารแฟนคลับ ฯลฯ กล็งทนุลงแรง
มารวมดวยชวยกัน

3. หนงัสอืปกใหมอกีกวา 10 รายการ จากหลากหลายสำนกัพมิพ ไมวาจะเปน
ของสือ่มวลชนคาทอลกิฯ เอง สญัญาณแหงกาลเวลา (๒)   ของศนูยครสิตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อีกหลายปก และดีวีดีการตูน ของสำนักพิมพแมพระ
ยคุใหม ของวัดบางวัดท่ีฝากขาย ผมลองนับดูจากรายการท้ังหมดมีกวา 370 รายการ
แบบวายกสื่อคาทอลิกกันมาไวที่นี่อยาใหพรอง

4. ลดแลกแจกแถม รางวัล ยงัมเีหมอืนเดมิ ของแจกพิเศษสำหรับปนีน้อกจาก
ของกระจุกกระจิกเล็กๆ นอยๆ แลวยังมีหนังสือจากแผนกสงเสริมชีวิตครอบครัว
ฝากมากำนัลอีก 2 เลม สวนผูที่สมัครสมาชิกอุดมสารทั้งรายเดือนรายสัปดาหก็จะ
ไดรับของพิเศษกันอีก รวมทั้งการจัดประกวดภาพ การจัดตอบคำถามในอุดมสาร
แฟนคลับก็พามารับรางวัลกันท่ีนี่ ซื้อครบ 500 บาทข้ึนไป เราจะนำรายช่ือมา
จบัสลากในวันสรปุงานของเราดวย ฯลฯ

สาธยายกันไมหมดแลว มาชมกันเองแลวกันนะครับ งานเร่ิมวันที่ 25 มีนาคม
และจบวนัที ่6 เมษายน บธูของเรา คอื  N 51  นะครับ แลวพบกนัท่ีบธูนะครับ
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‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚Õ°“ øóôπøŸ®‘µ„®‡µ√’¬¡©≈Õßæ√–‡¡µµ“

§.». 2011 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 ¡’π“§¡ 2011 ∑’ËÕ“§“√«—π∑“¡“√’Õ“ «—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

 “∑√



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 ‡¡…“¬π 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 13 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (4)

 ‘Ëß ”§—≠¢Õßß“π √â“ß

§√‘ µ™π‰¥â„™â≈—°…≥–

¢Õß°“√°àÕ √â“ß·∫∫°√’°

·≈–‚√¡—πº ¡º “π°—∫

≈—°…≥–∫“ßÕ¬à“ß¢Õß«—¥πâÕ¬

∑’Ë æ «°§√‘  µ™π ¡— ¬∂Ÿ °

‡∫’¬¥‡∫’¬π‰¥â √â“ß‰«â„π

°“µ“§Õ¡∫å (Catacomb) ·≈–

µ—Èß·µàÀ≈—ß°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π

(µ—Èß·µàÀ≈—ß°“√°≈—∫„®¢Õß

®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π)

æ«°§√‘ µ™π°Á„™â ‘Ëß √â“ßπ’È

÷́Ë ß°Á§◊Õ Basilica ‡æ◊ËÕ

‡ªìπ ∂“π∑’Ëπ¡— °“√æ√–‡®â“

‡ °«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå        ∫â“π¥‘π¢“«
‡™’¬ß„À¡à ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å §.». 2011 ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠ª“µ√‘° ·¡à·®à¡

‰¥â®—¥æ‘∏’‡ °«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ç‡¢â“‡ΩÑ“æ√– —πµ–ª“ª“é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ∑’Ëª√÷°…“

 ¡≥ ¿“ ◊ËÕ “√ —ß§¡  —πµ– ”π—° ‡¢â“‡ΩÑ“ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë  16 ‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠ª√–®”ªï

¢Õß ¡≥ ¿“ ◊ËÕ “√ —ß§¡ √–À«à“ß«—π∑’Ë  28 °ÿ¡¿“æ—π∏å - 3 ¡’π“§¡

æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß‡πâπ¬È”°“√øíß‡ ’¬ß¢Õß¬ÿ§ ¡—¬·≈–°“√∑”ß“π

¢Õßæ√–‡®â“∑à“¡°≈“ß¬ÿ§¥‘®‘∑—≈ ç„π “ åπ«—π ◊ËÕ¡«≈™π “°≈ªïπ’È

¢â“æ‡®â“¢Õ√âÕß„Àâ∫√√¥“§√‘ µ™π‰µ√àµ√Õß§«“¡®√‘ß«à“‡∑§‚π‚≈¬’

 ¡—¬„À¡à ‰¡à‡æ’¬ß·µà®–‡ª≈’Ë¬π‚≈°¢Õß°“√ ◊ËÕ “√‡∑à“π—Èπ ·µà¬—ß°àÕ

„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß«—≤π∏√√¡Õ¬à“ß°«â“ß‰°≈¥â«¬ «‘∏’°“√

‡º¬·æ√à¢à“«·≈–§«“¡√Ÿâ°àÕ„Àâ‡°‘¥·π«∑“ß„À¡à„π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–

§«“¡π÷°§‘¥æ√âÕ¡°—∫‚Õ°“ ∑’Ë®–µ‘¥µàÕ°—π ·≈–‡ √‘¡ √â“ß¡‘µ√¿“æ

¥—ß∑’Ë‰¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπé

‚¥¬¡’≈—°…≥–∑—Ë«Ê ‰ª 3 ª√–°“√π’È§◊Õ

1. ¡’™àÕß∑“ß‡¥‘π°≈“ß·≈–¢â“ßÊ ‚¥¬¡’·π«‡ “À‘π·∫àßÕÕ° ¡’ª√–µŸ∑’Ë®–

π”‰ª Ÿà¡À“«‘À“√·≈–™àÕß∑“ß‡¥‘π‡À≈à“π’ÈÕ¬à“ßπâÕ¬ 3 ª√–µŸ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’

≈“π°«â“ß¿“¬πÕ°‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∑’Ë “∏“√≥–µà“ßÊ (Forum)

2. ¡’·∑àπ∑’Ë·¬°ÕÕ°®“°°”·æß  √â“ßÕ¬Ÿà¿“¬„π¡À“«‘À“√ ‚¥¬¡’ª–√”

§≈ÿ¡·∑àπ‰«â ¿“¬„µâ·∑àπ®–‡ªìπ Confessio ´÷Ëß¡—°®–„™â‡ªìπ∑’Ë‡°Á∫√à“ß°“¬

À√◊Õæ√–∏“µÿ¢ÕßÕß§åÕÿª∂—¡¿å À√◊Õ‡ªìπµ”·Àπàß∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ ‡™àπ

Confessio ¢Õß¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡ªìπ∑’ËΩíß»æ¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡ªìπµâπ

3. ∑’Ëπ—ËßÀ√◊Õ∫—≈≈—ß°å¢Õßæ√– —ß¶√“™ ®–µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë°”·æß¥â“πÀ≈—ß∑’Ë‡ªìπ¡ÿ¢

¬◊ËπÕÕ°‰ª ‚¥¬¡’∑’Ëπ—Ëß¢Õßπ—°∫«™Õ¬Ÿà 2 ¢â“ß ‡ªìπ√Ÿª§√÷Ëß«ß°≈¡ ·≈–

æ√– —ß¶√“™À—πÀπâ“‡¢â“À“ —µ∫ÿ√ÿ…

 à«π°“√µ°·µàßπ—Èπ¢Õ¬°¬Õ¥‰ª§√—ÈßÀπâ“§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æÀπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ πÕ°®“°®–‡ªìπ∑’Ë

· «ß∫ÿ≠·≈â«∫“ß∑’‡√“¬—ß‡ÀÁπºŸâ§π¡“∑”°‘®«—µ√ª√–®”«—π ¡À“«‘À“√‰¡à‰¥â

¥Ÿ‡§√àß¢√÷¡«‘®‘µ√æ‘ ¥“√ «¬ß“¡≈÷° ÷́Èß°—πÕ¬à“ß‡¥’¬« ·µàÀ—«„®À≈—° ”§—≠§◊Õ

∑’Ë·Ààß°“√æ—°æ‘ß„®


	Udomsarn14_Cover
	Udom14
	udomsarn14_15-16
	Udomsarn14_Caption

