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          ครบ 6 ปสิน้พระชนม
สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
ความหมายของคำวา “ลมื” สิน้สุดความจำ  สิน้สุด

ความรัก เลนิเลอในส่ิงทีค่วรจำ
ลกูขอถามอะไรพระองคสักอยาง
พระองคลืมลูกหรือเปลา?
หากพระองคลมื
ลกูกจ็ะเตือนความจำของพระองควา ลกูคอืใคร
ลูกคือ “โลเล็ก”
และนี่คือเรื่องราวของลูก
ลกูเกดิเมือ่วนัที ่ 18 พฤษภาคม 1920  ทีเ่มอืงวาโด

วิเช ประเทศโปแลนด แมของลูกคือ นางเอมิเลีย ทาน
ไปอยูกับพระเจาแลว แตทานใหของขวัญอันประเสริฐ
สดุแกลกู นัน่คือ “ชีวิต”

บิดามารดาของลูกส้ินชีวิตเมื่อตอนที่ลูกยังเล็กอยู
ลูกตองเดินทางคนเดียว...

ลูกพบกับมิตรที่ดีที่สุด เม่ือลูกอายุเพียง 8 ขวบ
และลูกไมเคยลืมพระองคเลย

ลูกเปนเด็กท่ีสนุกสนาน  ลูกชอบเลนฟุตบอล
วายน้ำ และเปนนักเรียนท่ีดี

เม่ือโตขึน้ ลกูชอบเลนละคร พวกเพ่ือนๆ อยากให
ลกูเลนละครตอไป …

ลกูมชีวีติในชวงความทารุณของสงครามโลก ครัง้ที่
2 ลูกไปโรงเรียนอยางเปดเผยไมได เน่ืองมาจากพวก
“นาซี” ลกูตองเรยีนลบัๆ

ลูกมอบชีวิตใหกับ “พระสหายของลูก” และลูก
ไดรับสิ่งตอบแทนมากกวาเยอะ…

วนัหนึง่ ลกูไดรบัแตงตัง้ใหเปนผนูำพระศาสนจกัร
ของพระองค  แลวลูกหวังวาชีวติของลกู ไดเปล่ียนแปลง
ไป

ลกูตองทำงานหนัก แตทกุคนก็สนบัสนุนลกู  ลกูใช
เครื่องมือทุกอยางที่มี

มผีทูีค่ดิวาลูกผดิ แต…
ลกูสรางมิตรภาพกบับางคน… เพยีงไมกีค่น…
ครัง้หน่ึงลกูลม.. แตอาศัยความรัก ลกูลกุขึน้มาได

แลวลูกใหอภัย
ลูกสำนึกไดวา ลูกมิไดอยูคนเดียว ยังมีผูที่รวม

แบงปนความรักใหแกผอูืน่ และความรักตอเดก็ๆ
สำหรบัเยาวชนน้ัน ลกูยืน่มือไปหาพวกเขาหลายคร้ัง

ในท่ีสุดพวกเขาก็มาหาลูก
ลูกเดินทางและลูกก็ไดพบกับพระองค
พระองคกับลูกอยูรวมกันหลายคร้ัง

ลูกพยายามกระทำตนเหมือนกับพระองค
แตเวลาหมดแลว…
พออยากอยูกับลูกตอไป
แตถงึเวลาแลวทีพ่อจะตองไปพบกบัพระสหายของ

พอ แลวพูดกับพระองควา... พนัธกิจขอลูกส้ินสุดลงแลว!
ลกูเหน็ประชาชนรองไหใหกับลูก
พวกเขาโศกเศรา ลกูเห็นพวกเขากำลังทุกขทรมาน

… อยารูสึกวาตัวเองเดินอยูคนเดียว ลูกไมเคยเดินอยู
คนเดียว! พออธิษฐานภาวนาเพ่ือลูกและบาปของลูก
พออธิษฐานภาวนาและรำพึงภาวนาตอไป

เราตองเขมแข็งมองเห็นความย่ิงใหญของพระองค
เม่ือเปรียบเทียบกับปญหาของเรา ซึ่งเล็กนอยมาก

ลกูขอบพระคุณพระองค ทีท่รงสถิตอยกูบัลูก!!!
ขอบคณุทีแ่สดงใหพอเห็นวา

ลกูตองการพอมากเพยีงใด !!!!!!
เหตวุา พอตองการพวกลกูดวย
แลวพอจะดูแลพวกลกู พอจะไมลมืลกูเลย
จงจดจำรอยยิม้ของพอ !!!!!
ชวยพีน่องของพอ
ทีจ่ะตองทำงานของพระคริสตเจาตอไป
เพ่ือพระองคจะไดไมทรงลืม…
พอไมไปไหนหรอก…
พอจะอยูกับลูก
ยอหน ปอล ที ่2
ครบปที ่6 ทีพ่ระองคเสดจ็ไปพบกับพระเจา

แปลโดย พระสงัฆราชกิตตคิณุยอรช ยอด พมิพสิาร,
C.Ss.R
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เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2
แตละประเทศ แตละองคกร ใครชวยอะไรได

ในยามนี้ ไมมีเวลาคิดมาก ตางก็พยายามที่จะยื่นมือ
เขาใจไปชวย ในฐานะเพ่ือนผูตกทุกข หลายคนไดแต
สวดภาวนา สงกำลงัใจไป อยางไรก็ด ีศาสนาคาทอลิก
พยายามใหความชวยเหลอื ทัง้ดานคำภาวนา และน้ำใจ
รวมบริจาคเพ่ือพีน่องผปูระสบภยัในคร้ังน้ี

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ได
ประชุมกันวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2011 ที่บานผูหวาน
สามพราน นครปฐม ไดมมีติอนุมตัชิวยเหลอืชาวญีป่นุ
ที่ประสบภัยพิบัติ (สึนามิ) เปนเงินท้ังส้ิน 30,000
ดอลลารสหรัฐฯ

พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชัย ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม อดีต
ผูอำนวยการโคเออร ไดแจงใหทราบวา “เม่ือคร้ังท่ี
เกิดสึนามิที่ภาคใต ในประเทศไทย ค.ศ. 2004  นั้น
สภาพระสังฆราชคาทอลิกญ่ีปุนไดสงเงินมายังสภา

พระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย เพือ่ชวยเหลอืพีน่อง
ทีป่ระสบภัยสึนามิในคร้ังน้ันเปนเงิน 30,000  ดอลลาร
สหรฐัฯ ประมาณ 1.14 ลานบาทสมัยนัน้ (ดอลลารละ 38
บาท)

พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี ประมุข
สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดแจงให “อดุมสาร” ทราบวา
“ทันทีที่ไดรับทราบขาว พอก็ไดประกาศใหพระสงฆ
นักบวช และพี่นองสัตบุรุษในสังฆมณฑลสุราษฎรฯ
ขอใหรวมมือชวยเหลอืผปูระสบภัยเปนพิเศษ เน่ืองจาก
เราเคยไดรับความทุกขยากมากอน รวมท้ังประกาศ
ไปตามวัดและโรงเรียน ขอรับบริจาคชวยเหลือ
เปนพิเศษ เพราะสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ญี่ปุน
ไดเคยสงเงินมาชวยเหลือเราเม่ือครั้งกอนดวย ขณะน้ี
กำลังรอรวบรวมน้ำใจจากพี่นองอยู”

พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา ประธานคาริตสั
ไทยแลนด (Caritas Thailand) ไดกลาววา “เงินท่ีเรา
สงไปชวยเหลือนี้ เปนเครื่องหมายและสัญลักษณของ
น้ำใจจากชาวไทย ใหเขาทราบวา เราขอรวมทุกขรวมสุข

กับเขาในความทุกขยากลำบาก แมประเทศญี่ปุนเอง
จะมีความพรอมท่ีจะชวยตนเองไดอยูแลวก็ตาม”

นอกจากน้ี ที่ประชุมยังไดอนุมัติเงินชวยเหลือ
ประเทศนิวซีแลนด  ที่ไดรับความเสียหายจาก
แผนดินไหวดวย เปนเงิน 20,000 ดอลลารสหรฐัฯ

พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย เหรัญญิกสภาฯ
ไดกลาววา “เงนิจำนวนดงักลาว ไดรบับรจิาคจากพ่ีนอง
ทัว่ไปผานตามวัด โรงเรยีน คณะนักบวช องคกรตางๆ
และตองขอบคุณพี่นองทุกทานเปนพิเศษท่ีไดมีน้ำใจ
ชวยผปูระสบภยัทกุครัง้ทีผ่านมา”

ปกติทีผ่านมา ในกรณีฉกุเฉนินี ้สภาพระสังฆราชฯ
จะใหความชวยเหลือเรงดวน โดยสงจดหมายไปรวม
แสดงความเปนหนึ่งเดียวกับพี่นองผูประสบภัย และ
สงเงินชวยเหลือไปจำนวนหน่ึงกอนผานทางสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ ประเทศน้ันๆ  และเม่ือไดรับ
บริจาคมาจากพ่ีนอง จึงจะพิจารณาสงตามไปภายหลัง
อกีสวนหน่ึงแลวแตกรณี

สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย ไดประชมุ
สภาพระสังฆราชฯ  สมัยสามัญคร้ังท่ี  1/2011 ที่
บานผูหวาน สามพราน นครปฐม เมื่อวันที่ 15-17
มนีาคม ค.ศ. 2011

คุณพออดิศักด์ิ พรงาม อธิการสถาบันแสงธรรม
ซึ่งรวมท้ังบานเณรแสงธรรม และวิทยาลัยแสงธรรม
ไดรายงานตอสภาพระสังฆราชฯ เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม
วา ปการศึกษา พ.ศ. 2553/ค.ศ. 2010 นักศึกษารวม
ทั้งส้ิน 274 คน แบงเปนสาขาปรัชญาและศาสนา 129
คน และสาขาวิชาเทววิทยา 68   คน สาขาวิชาคริสต-
ศาสนาศึกษา (ครูคำสอน) 66 คน นักศึกษาสมทบ
11  คน

นอกจากน้ี คุณพออดิศักดิ์ พรงาม ยังไดเสนองบ
คาใชจายประจำปการศึกษาหนาดวย ประมาณ 6
ลานบาท ทัง้นี ้สวนทีเ่ปนคาใชจายทางบานเณร แตละ
สงัฆมณฑลจะจายเปนคาใชจายเปนรายบคุคล เดมิปละ
6 หมื่นบาทมาหลายป จนกระท่ังปการศึกษาน้ี สภา
อนุมตัิใหปรับเปนปละ 100,000  บาท (หน่ึงแสนบาท)
ซึ่งรวมทั้งคาหนวยกิตของวิทยาลัยแสงธรรมดวย
เงินจำนวนนีเ้ปนเพียงคาใชจายประจำเทาน้ัน ซึง่ไมคอย
พอสักเทาไร

คุณพอชาติชาย  พงษศิริ  อธิการบดีวิทยาลัย
แสงธรรม ไดรายงานถงึ  เรือ่งการรวมมอืกบัมหาวทิยา-
ลัยอาเธเนียว (Ateneo University) ของคณะเยสุอิต ที่
ฟลิปปนส  เพื่อชวยเหลือดานวิชาการแกวิทยาลัย
แสงธรรม  ทัง้แลกเปลีย่นเรียนรดูานวิชาการ โดยเฉพาะ
เชิญอาจารยผูเชี่ยวชาญมาสอน ไดดำเนินการไปบาง
แลว ไดเชิญคุณพอเอริก มารเซโล, เอส.เจ. มาสอน
ใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทววิทยา จริยธรรม วิชา
Bio Ethics and Sexual Ethics. เมื่อเดือนกรกฎาคม
ปที่แลว

ในอนาคต คงจะไดรวมมือกันมากข้ึน ซึ่งจะเปน
ประโยชนใหแกทั้งอาจารยและนักศึกษาท้ังสอง
มหาวิทยาลัย

บานเณรพระวิสุทธิวงศ  หรือบานเณรกลาง

ไทยชวยญ่ีปนุสึนามิ (ตอจากหนา 20)

วทิยาลัยแสงธรรม (ตอจากหนา 20)
นครราชสีมา คุณพอสุเทพ วนพงศทิพากร ซึ่งเม่ือ
ปที่แลว โดนน้ำทวมเสียหายอยางมาก ไดรับความ
ชวยเหลือจากสภาพระสังฆราชฯ และสวนที่บริจาค
จากสตับรุษุกวา 2 ลานบาท

สวนงบประมาณปกติปละ 1.2  ลานบาท แตละป
จะมเีณรประมาณ 20  คน

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ผูรับผิดชอบงานแผนกกระแสเรียก และ
บานเณรแสงธรรม และอดีตอธิการบานเณรแสงธรรม
กลาววา ทั้งบานเณรใหญและบานเณรกลาง สภา
พระสงัฆราชฯ ตองรบัผิดชอบทัง้หมด  รวมทัง้คาใชจาย
ของบานเณร ซึง่งบประมาณคอนขางจำกดั เพราะสภาฯ
ยังตองหาเงินมาใหกับหนวยงานตางๆ ของสภาซึ่งมี
กวา 20 หนวยงาน แตสภาฯ จะตองคดิถึงความชวยเหลือ
ระยะยาวสำหรับสถาบันแสงธรรมดวย เพ่ือใหสามารถ

อยูไดดวยตนเอง
ในโอกาสน้ี คุณพอวสันต พิรุฬหวงศ ผูแทน

สหพันธอธิการเจาคณะในประเทศไทย ไดแจงวา
มีนักบวชในสังกัดทั้งชายและหญิงรวม 53 คณะ มีทั้ง
ใหญ เปนรอย และคณะเล็ก มไีมถงึ 10 คนก็ม ี ในขณะน้ี
เยาวชนทัง้ชายและหญิงท่ีสนใจกระแสเรยีกเปนนักบวช
มีนอยลงอยางเห็นไดชัด และนาเปนหวงในทุกคณะ
ซึ่งจะตองพยายามหาทางแกไขอยางเรงดวน

พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ไดเสริมวา
“เร่ืองกระแสเรยีกน้ัน เปนงานสวนหน่ึง ในงานอภิบาล
เยาวชน การเอาใจใสและความใกลชิดกับเด็กๆ และ
เยาวชน เม่ือเขาไดรู ไดเห็นและใกลชิดกับพระสงฆ
นักบวชแลว จึงทำใหเขาคิดและตัดสินใจเลือกทางเดิน
ชีวิตของเขา”

“พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ”
(Jesus  of  Nazareth)

นพินธโดยสมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16

เรือ่งราวจากการส่ังสมประสบการณ
มายาวนานของ

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 ครอบคลมุชวงเวลาพระเยซเูจา
ทรงรับพิธีลางในแมน้ำจอรแดน
ถึงตอนเปโตรประกาศความเชื่อ

และพระเยซเูจาทรงสำแดงพระองค
อยางรงุโรจน

หนังสือบำรุงศรัทธา

จดัพิมพโดย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
ราคาเลมละ 390 บาท

สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 (เตรียมพบกับเลม  2   ภาคจบในไมชา)
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“อศัจรรยพระเมตตา ผานทาง

ทานนกับญุโฟสตนิา โควลัสกา”
“จงมอบความไววางใจของลูกแดพระองค และ

วอนขอตอซสิเตอรโฟสตินาของเรา ใหเสนอวิงวอนเพือ่
ลกูเถดิ” (สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2)

อโูก  เฟสตา เกดิในเมอืงวิเซนซา (Vicenza), อติาลี
ในป 1951 เขาไดลมปวยลงอยางหนกัขณะท่ียงัมีอายนุอย
ดวยโรดปลอกหุมเสนประสาทอักเสบ สุขภาพของเขา
ก็ไดทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ และน่ีเองท่ีเปนสาเหตุซึ่ง
ทำใหเขาตองประสบกับปญหา และความยุงยากตางๆ
อีกมากมายในชีวิตวัยรุนของเขาดวย เม่ืออายุได 39 ป
เขาก็ตองรับทนทรมานอยางหนักจากอาการของโรค
กลามเน้ือเจรญิผดิเพ้ียน และโรคลมชัก (หรอืลมบาหมู)
และในชวงตนๆ ป 1990 นั้น กระดูกสันหลังของเขา
ก็เร่ิมมีอาการบิดเบ้ียวไป ในชวงเวลาเหลาน้ันเองท่ีเขา
ถูกจูโจมดวยอาการลมชักอยางปจจุบันทันดวนเปน
ประจำทกุวนั เขาตองไปพบแพทยเพือ่ทำการบำบัดรกัษา
อยางไมหยุดหยอนต้ังแตที่มีสัญญาณเตือนของโรคน้ี
ขึน้มา แตบรรดาแพทยเหลานัน้กช็วยอะไรเขาไมไดเลย
แมแตนอย เขาจึงไดตัดสินใจวาไมมีอะไรที่จะรักษาได
อีกแลวนอกจากการสวดภาวนาเทานั้น

ในวันท่ี 28 เมษายน 1990 อโูกไดเดินทางไปกรุงโรม
พรอมกับกลมุนักจารกิแสวงบุญกลมุหน่ึง ในสภาพแหง
ชะตากรรมเชนนั้น เขาไดรับการแนะนำใหรูจักกับ
คุณแมเทเรซาซ่ึงอยูที่กรุงโรมในเวลานั้น พรอมกับ
กลุมนักแสวงบุญท่ีเขาเร่ิมมีความสนิทสนมคุนเคย
มากกวาเดิม อูโกไดรับคำเชิญพรอมกับนักแสวงบุญ
กลุมนี้ใหไปเขาเงียบท่ีปูชนียสถานแหงพระเมตตา
ในเมืองเทรนต แตเขาตอบปฏิเสธ ในขณะท่ีกำลังจะ
เดินทางจากไป สมาชิกในกลุมผูแสวงบุญคนหน่ึงซึ่ง
เปนซิสเตอรก็ไดมอบภาพพระเมตตาจำนวน 5 รูป
พรอมทั้งเหรียญพระเมตตาใหเขาดวย

ในวนัตอมา คอืวนัที ่29 เมษายน 1990   อโูกไดสวม
เหรียญพระเมตตาน้ัน และไดถือภาพพระเมตตาไว
ในมือของเขาเพื่อใหพระสันตะปาปาทรงอวยพรและ
เสก ขณะทีพ่ระองคทานกำลงัจะทรงพระดำเนนิผานไป
ยังรูปปนของทานนักบุญเปโตรนั้นเอง อูโกไดขอให
พระองคทรงเสกภาพพระเมตตาที่เขากำลังถืออยู หลัง
จากท่ีไดทรงเสกภาพดงักลาวแลว สมเด็จพระสนัตะปาปา
กไ็ดทรงถามเขาวาเปนอยางไรบาง อโูกไดตอบพระองค

ทานวาเขารูสึกทอแทและสิ้นหวังมาก ทั้งยังจมปลักอยู
ในวิกฤติของชีวิตตัวเอง แลวพระสันตะปาปาก็ไดตรัส
วา “ลูกจะมีวิกฤติในชีวิตไดอยางไร ในเมื่อลูกกำลัง
ถือภาพพระเยซูเจาผูทรงเปยมดวยพระเมตตาไวใน
สองมือของลูกเชนนี้? จงมอบความไววางใจทั้งหมด
ของลูกไวในพระองค และสวดออนวอนตอซิสเตอร
โฟสตินาของเราเพื่อใหทานชวยเสนอวิงวอนเพ่ือลูก
เถิด”

โดยคำแนะนำของพระองคทานนี้เอง ที่ทำใหอูโก
เปล่ียนใจและไดตัดสินใจวาเขาจะไปท่ีปูชนียสถาน
แหงพระเมตตาในเมืองเทรนต ณ ในหมูบานโอซาน
ตสิซิมา วลิลาสซาโน (Villa O’Santissima Villazzano)
ของเมืองเทรนตนั้น มีปูชนียสถานแหงพระเมตตา
ที่ประดิษฐานรูปปนขนาดเทาองคจริงของพระเมตตา
ตั้งอยูดวย ในวันท่ี 4 ของการสวดตอหนาพระรูป
ดงักลาวน้ี ทนัใดน้ัน อโูกไดสงัเกตเห็นอยางไมคาดคิด
มากอนวาพระกรท้ังสองขางของพระรูปไดยื่นออกมา
หาเขา และแลวความอบอนุอนัมากมาย มหาศาลท่ีทำให
มีชีวิตชีวาก็ไดแผซานเขามาสูรางกายทุกสวนของเขา
ในเวลาน้ัน

เขาไดพบวาตัวเองกำลังยืนขึ้น พรอมกับไดยื่นมือ
ทั้งสองออกไปหาพระเจา แลวเขาก็ไดยินเสียงตนเอง
ที่รองสรรเสริญพระเยซูเจาผูทรงพระเมตตาดวยเสียง
ดังล่ัน เขาไดเห็นพระเยซูเจาดำเนินลงจากพระแทน
มาหาเขา พรอมกบัฉลองพระองคสขีาวท่ีปลิวไสวดจุดัง
อยใูนกระแสลม เขาไดคดิในตอนน้ันวา “ขาแตพระเจา
ของขาพเจา นี่คือชายหนุมจากแควนกาลิลีที่เดินทาง
มาหาลูก” แลวเขาก็ไดยินพระเยซูเจาตรัสดวยพระ-
สรุเสียงอันชัดเจนแจมใสวา “จงลุกขึน้และเดินไปเถดิ”
จากน้ัน อูโกก็ไดเริ่มตนเดิน อาการเจ็บปวยทางกาย
ของเขาทัง้หมดน้ันไดรบัการรักษาใหหายภายในพรบิตา
พรอมกันน้ันเขาก็รูสึกวารางกายของตนเองมีความ
สมบูรณพรอมยิ่งกวาที่เคยผานมาในชีวิตดวยซ้ำไป

เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 1990   4 เดือนตอมาอูโก
ไดเดินทางกลบัไปยงันครรัฐวาติกนั และในระหวางชวงเวลา
การพบปะกับพระสันตะปาปาท่ีหอประชุมเปาโล ที่ 6
เขาก็ไดมีโอกาสเขาพบสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 เขาไดเลาใหพระองคทานฟงถงึพระหรรษทาน
แหงการรกัษาอนัยิง่ใหญและนาอศัจรรยใจทีเ่ขาไดรบัมา
และไดขอบพระคุณพระองคทานสำหรับคำแนะนำที่
ไดสรางแรงบันดาลใจแกเขาในวันน้ัน จนกระทั่งเขาได
ตดัสนิใจเดินทางไปยังเมอืงเทรนตดวยตนเอง และนีเ่อง
ทีช่วยทำใหเขาไดรบัผลของอัศจรรยอนัยิง่ใหญในวันน้ัน

ในวนัน้ี อโูก เฟสตา ไดอทุศิชีวติของเขาเพ่ือพระ-
เยซูเจา ดวยการเปนอาสาสมัครทำงานในโรงพยาบาล
และประกาศสารแหงพระเมตตาไปท่ัวท้ังอิตาลี

ความเชื่อฝายจิตวิญญาณ
ความไววางใจ – จงวางใจในพระองคพระเยซูเจา
อยางสิ้นสุดจิตใจ

จงวางใจในองคพระเยซูเจา คือเน้ือหาสาระสำคัญ
ของสารแหงพระเมตตาน้ี เมื่อเราไปท่ีน้ำพุสาธารณะ
แตละแหงน้ัน เราสามารถรองน้ำจากท่ีนัน่ไดนานเทาท่ี
เราตองการ ตามขนาดของภาชนะหรือกระบอกน้ำทีเ่รา
มีไวเพ่ือเก็บน้ำไวดื่มในแตละชนิดของมัน  ถาหากวา
กระบอกน้ำหรือภาชนะใดๆ ของเรามีขนาดเล็ก เรา
ก็สามารถนำน้ำดื่มกลับไปไดเพียงเล็กนอย แตถา
กระบอกน้ำหรือภาชนะเหลาน้ันใหญมาก  เราก็จะได
น้ำด่ืมกลับไปในปริมาณมากมายและใครๆ  ที่มี
กระบอกน้ำหรือภาชนะตางๆ ก็สามารถท่ีจะรองน้ำ
จากน้ำพุนั้นได  น้ำอยูที่นั่นเสมอเพ่ือพวกเรา และไมมี
ใครเลยท่ีถูกกีดกันหรือไดรับการยกเวน สิ่งที่พวกเรา
ทุกคนตองการเปนอยางยิ่งก็คือกระบอกน้ำหรือภาชนะ
นัน้น่ันเอง

ดงันัน้ ดวยพระเมตตาของพระเจาเอง ทีไ่ดทรงเผยแสดง
ครั้งแลวครั้งเลาแกซิสเตอรโฟสตินา องคพระผูไถของ
เราไดทรงทำใหเขาใจอยางแจมแจงวาน้ำพุดังกลาวน้ัน
กค็อืพระหฤทยัของพระองคเอง น้ำนีห้มายถึงพระเมตตา
ของพระองค สวนความไววางใจก็คือกระบอกใสน้ำ
หรอืภาชนะตามชนดิและขนาดตางๆ ของเราน่ันเอง

เราไดเปดดวงพระทัยของเราออก เปรียบ
ประดุจธารน้ำพุแหงพระเมตตาอันทรงชีวิต เพ่ือดึงดูด
และชกันำดวงวิญญาณทัง้มวลใหเขามารบัชีวติทีห่ล่ังไหล
ออกมาจากดวงพระทยัน้ัน เพ่ือใหพวกเขาเขามาใกลชดิ

ตอนที ่7

(อานตอหนา 8)
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“ชือ่ของเจาจะมิใชอบัรามอีกตอไป
เจาจะมีชือ่ใหมคอือับราฮัม”  (ปฐมกาล 17:5)

พระสนัตะปาปาองคแรกทีเ่ปลีย่นช่ือเม่ือไดรบัตำแหนงคือ สมเดจ็พระสัน-
ตะปาปายอหน ที ่2 ในป ค.ศ. 533 พระนามเดิมของพระองคคอื เมครูอีสั เปน
ชื่อของพระเมอรคูรีของคนตางศาสนา ซึ่งไมคอยจะเหมาะสำหรับหนาท่ีของ
พระองค ภายหลังการเปล่ียนนามของผูที่ไดรับเลือกใหเปนพระสันตะปาปา
กก็ลายเปนธรรมเนียมปฏบิตัทิีไ่ดรบัการตอบรบั การเลอืกนามน้ีอาจมคีวามหมาย
ลกึซ้ึงมาก ในป ค.ศ. 1958 อนัเยโล รอนคาลล่ี ไดเลือกนามท่ีมไิดใชมาเปนระยะนาน
หลายรอยป แทนท่ีจะใชพระนามปโอ ซึง่พระสันตะปาปากอนหนาพระองคได
ใชกัน ในฐานะสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 พระองคทานกลายเปน
เครือ่งมอือันทรงอำนาจแหงการริเร่ิมส่ิงใหมๆ  ในพระศาสนจักร

ในพนัธสญัญาเดิม อบัรามไดรบันามใหมวาอับราฮัม ซึง่เปนการเริม่ตนใหม
เหตุวาพระเจาทรงกระทำพันธสัญญากับทานและผูสืบตระกูลของทาน ผูสืบ
ตำแหนงของทานบางคนเผชิญหนากับพระคริสตเจา ในพระวรสารของวันน้ี
พวกเขาไมรูเร่ืองใดๆ เกี่ยวกับบุคคลท่ีพวกเขากลาวหาวากลาวผรุสวาท
พระองคทรงเปนผทูีท่ำใหพนัธสัญญาแตเกากอนเปนความจริงขึน้มา พระเยซเูจา
ตรสัวา “กอนที่อับราฮัมและเปนตัวเปนตน เราเปนผูที่มีชีวติอยูแลว” สำหรับ
พวกชาวยวิแลว นีค่อืการกลาวผรุสวาท สำหรบัพวกเราพระดำรัสของพระองค
คอืความจริงทีว่า พระองคคอืใคร

เชนเดียวกับพระสันตะปาปา พวกเราหลายคนเลือกนามใหมในโอกาส
รบัศลีกำลงั ซึง่นบัวาเปนกาวใหมในชวีติของเรา บางทีเราอาจมีความหวังและ
แบบอยางที่ดีของเยาวชน เรายังมีสิ่งหลงเหลืออยูในตัวเราบางหรือเปลา?
บทเพลงสดุดทีี ่103 กลาวถึงพระเจาวา “พระองคทรงฟนฟคูวามเปนเยาวชนของ
ทานดังเชนนกอนิทรีย ความหมายก็คอืนกอนิทรียไดรบัพลังกลับคืนมาหลังจาก
ฟนตวัขึน้มาใหม นีอ่าจเปนความหวังของเราในสัปดาหศกัดิส์ทิธิ ์มนัไมสายเกิน
ไปเลยทีจ่ะละท้ิงสิง่เกาและเริม่ตนใหม อบัราฮมัอาจจะมอีายุมาก แตผทูีด่ำเนนิ
ชีวิตติดตามพระเจาอยางใกลชิดกอนหนาน้ันตองเปนผูที่มีจิตใจของเยาวชน
พวกเราซ่ึงเปนบุตรธิดาฝายจิตวิญญาณของพระเจาเราสามารถกระทำดังเชน
ทานไดหรือไม?

ชื่อใหม - เริม่ตนใหม

ขาแตองคพระผู เปนเจา อาศัยความเชื่อของ
อับราฮัม ลูกสามารถมองเห็นจุดเร่ิมตนแหงความ
รอดพนของลูก โปรดใหลูกยึดมั่นในส่ิงที่เริ่มตน
ในพระองค โปรดใหจติใจและชีวติของลูก ไดรบัการ
ฟนฟใูนเทศกาลศักด์ิสทิธ์ินี ้ เปนการเฉลิมฉลองพระ-
ธรรมล้ำลกึแหงปสกาขององคพระครสิตเจา พระองค
ทานทรงเปนพระเจาผยูิง่ใหญตลอดนิรนัดร อาแมน

ปญหาใครกนัแน (1)
ภยัพิบตัจิากธรรมชาตดิจูะถ่ีขึน้ในชวงน้ี
แผนดนิไหวคลืน่สนึามิกลายเปนประเดน็พดูคยุประจำวนั
พรอมกับความคิดเห็นความเช่ือหลากหลายกนัไป
หรอืวาจะเปนจริงตามท่ีคาดคะเนคาดเดากลาวพยากรณ
วันเดือนปสิ้นโลกมีระบุกันไวชัดเจนในรายละเอียด
ยิ่งใกลเขาไปก็ยิ่งมีอะไรเกิดข้ึนใหเร่ิมตระหนัก
คนทีเ่ช่ือกระแสตางรสูกึหวาดหวัน่เริม่เตรยีมกายเตรียมใจ
คนทีไ่มเชือ่กถ็อืเปนเรือ่งของครรลองธรรมชาติ
ทวาท้ังคนเช่ือและคนไมเช่ือมีความรสูึกเหมือนกัน
พลังแหงธรรมชาติอยูเหนือความสามารถมนุษยจะควบคุม
ทัง้ท่ีมนุษยพฒันาขีดความสามารถไปเกินตัวไปหลายดาน
แตกต็องสงบเสง่ียมเจยีมตัวตอหนาส่ิงท่ีเกดิในธรรมชาติ
พรอมทำใจรับผลที่ตามมาแตละอยางโดยดุษฎี
หาทางแกไขสถานการณทีละอยางไปกล้ำกลืนความหย่ิงผยองไป
ทีเ่ช่ือในพระเจาก็ถอืวาพระองคทรงตสีอน
ทีไ่มเช่ือก็ยิง่ไมคดิอยากเชือ่เพราะถาพระดีจริงส่ิงเหลาน้ีคงไมเกิด
ทีเ่ช่ือในพระเจาก็ยิง่รสูกึตองการพระเจา
ทีไ่มเชือ่กถ็อืวามพีระก็ไดไมมกีไ็มเหน็เปนไร...

อนัท่ีจรงิปญหามพีระเจาหรือไมมพีระเจา
เปนปญหามนุษยมากกวาปญหาพระเจา
ทำนองเดียวมนุษยและพลงัแหงธรรมชาติ
ความหายนะท่ีเกิดข้ึนแตละคร้ังเปนเพราะมนุษยเอง
เพราะทกุอยางในธรรมชาตดิำเนนิไปตามครรลองของมนั
แตมนุษยไมรูจริงไมปรับเปลี่ยนไมหามาตรการปองกัน
แถมยังไมรักไมดูแลไมบำรุงรักษาสภาพแวดลอม
กระท่ังความสมดุลในธรรมชาตติองเสียไปจนตองหวง
ทั้งน้ีเพราะมนุษยไมยอมเปล่ียนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม
ถึงอยางไรมนุษยก็เปลี่ยนธรรมชาติไมไดอยูแลว
จะเปลีย่นไดกต็วัมนษุยนัน้หากอยากเปล่ียนหากยอมเปลีย่น
ฉนัใดกฉ็นันัน้มนษุยกบัพระเจา
ตราบใดที่มนุษยไมยอมใหพระเจาเปนพระเจา
ปญหาเกี่ยวกับพระเจาก็คงเปนปญหามนุษยเร่ือยไป
พอมนุษยเอาตนเองเปนหลัก
ก็จะพยายามใหพระเจาเปนตามท่ีตนตองการ
พอไมไดดัง่ใจก็หมดความศรัทธาเลือ่มใส
หาวาเช่ือไปก็ไรประโยชนไมเช่ือก็เหมือนกัน
ทั้งท่ีพระเจาทรงเปนทรงกระทำเย่ียงพระเจา
ใครท่ีเชื่อใครท่ีคลอยตามครรลองของพระเจา
สิง่งดงามกเ็กิดขึน้ดวยพลงัความรกัความเมตตาของพระองค
พอมนุษยถือวาพระเจาเปน “ตัวสำรอง”
ทำอะไรไดก็ทำแบบไมคำนึงไมเกรงใจพระเจา
เหมือนตัวเปนพระเจาอยางใดอยางน้ัน
พอทำไมไดพอมีอะไรผิดพลาดกโ็ยนให “ตวัสำรอง”
ใหทำแทนบางใหแกไขบางใหตามเช็ดตามลางบาง
พอไมไดดังใจก็เดือดดาลพาลหาเร่ืองพระเจา
หนักเขาก็เลิกกราบไหวเลิกนับถือเลิกเชื่อ
ทัง้ทีพ่ระเจาไมเคยถือวามนษุยเปน “ตวัสำรอง”
ทรงใหเกยีรติใหแสดงความสามารถใหใชศกัยภาพ
แลวทรงคอยเสริมคอยเพิ่มเติมคอยชี้แนะชี้นำ...

จะวาไปแลวที่พูดกันวาคนเลิกเชื่อเลิกนับถือพระเจา...คงไมถูกนัก
เพราะจากพฤติกรรมทีเ่ห็นๆ คนยงัไมไดเชื่อไมไดนบัถือพระดวยซ้ำ
ปญหาจึงไมอยทูีพ่ระหากแตอยทูีม่นุษย...นัน่เอง
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ป พ.ศ. 2512 พวกเราชาวศนูยกลางเทวาไดมโีอกาส
รจูกักับ “คณุพอบญุเล่ือน หม้ันทรพัย” พระสงฆนกิาย
โรมันคาทอลิกผูมีเมตตา  ใบหนาประดับดวยรอยยิ้ม
อันอบอุนเสมอ  คุณพอไดเขามาชวยสานเสริมเติมเต็ม
งานเครดิตยูเนียนที่คุณพอบอนแนงกไดสรางไวที่
“ศูนยกลางเทวา” คุณพอชวยบมเพาะจิตใจของพวกเรา
ใหตระหนักถึงคุณธรรม จิตตารมณ  อุดมการณของ
เครดิตยูเนี่ยน  การมีจิตสาธารณะ  เมตตากรุณาตอ
เพื่อนมนุษยผูขัดสนและดอยโอกาส  การรวมกลุมเพื่อ
ชวยเหลอืซึง่กนัและกัน การยกระดับคุณภาพชวีติเติมเต็ม
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ฯลฯ  เหลานี้ลวนเปนคำสอน
ของคุณพอบญุเลือ่นทีล่กูๆ ชาวศนูยกลางเทวานอมรบัฟง
และยึดถือปฏิบตัมิาโดยตลอด  กลาวกันวาคุณพอบอนแนงก
คอืผใูหกำเนดิ  สวนคณุพอบญุเลือ่นคอืผทูีเ่ลีย้งดเูครดติ
ยูเนียนมาต้ังแตเด็กจนเติบใหญทุกวันนี้  ดวยความ
หวงใย  ความรัก ความผูกพัน  ตราบจนวาระสุดทายของ
ชวีิตทาน

นบัแตนีต้อไป  ลกูๆ จะไมมคีณุพอบญุเล่ือน  หม้ัน-
ทรัพย  ผเูปรียบเสมอืนรมโพธ์ิรมใหญของชาวศูนยกลาง
เทวาอีกแลว  หากแตคำสอนของคุณพอจะอยูในจิตใจ
ของพวกเราตลอดไป  และขอปวารณาวา  พวกเรา
จะเดินตามรอยทางของคุณพอ  ยึดม่ันในจิตตารมณ
อุดมการณ เพ่ือสืบสานงานเครดิตยูเนียนใหเจริญ
รุดหนาไปอยางเปยมดวยคุณธรรม  มุงเนนการพัฒนา
คนท้ังครบ  เปน “เครดิตยูเน่ียนแท” สมดังคำพูดของ
คณุพอ  ตราบสิน้อายขุยัของพวกเราชาวศนูยกลางเทวา

    ขอคณุพอท่ีรักย่ิง ไดพกัผอนอยางสงบสุขช่ัวนิรันดร
      ลกูๆ ชาวศูนยกลางเทวา

พระสังฆราชมคีาแอล บญุเลือ่น  หมัน้ทรพัย
พอปผููสรางสรรคสงัคม

ป พ.ศ. 2509 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไดเร่ิมดำเนินงานการพัฒนาควบคูไปกับ
กิจกรรมทางศาสนา โดยไดกอตั้งศูนยสังคมพัฒนาข้ึน
มีพระสังฆราชคลาเรนซ เจมส ดูฮารต เปนประธาน
นายแพทยชวลติ จติตานุเคราะห เปนเลขาธิการ ตอมา
ในป พ.ศ. 2511 คณุหมอชวลิตไดลาออกไปอยตูางประเทศ
กับครอบครัว “คุณพอบุญเลื่อน หมั้นทรัพย” จึงได
รับเชิญใหมาดำรงตำแหนงเลขาธิการศูนยสังคมพัฒนา
แทนคุณหมอชวลิต คุณพอบุญเลื่อนไดสรรคสราง
งานของศูนยสังคมพัฒนาใหเจริญกาวหนา  เปน
ประโยชนอยางยิ่งตองานการพัฒนาคน พัฒนาสังคม
เปนทีย่อมรับและเปนแบบฉบบัของงานพัฒนาโดยท่ัวไป

ป พ.ศ. 2512 ชวงเวลาเดียวกับท่ีคุณพอบุญเล่ือน
เปนเลขาธิการศูนยสังคมพัฒนา ทานก็ไดเร่ิมกอต้ัง
ขบวนการเครดิตยูเนียนในประเทศไทยข้ึน โดยมี
คณะทำงานอีก 2 ทานซ่ึงตองขอเอยนามไว ณ ที่นี้
ไดแก คุณพอญานี แซรแวญินี และคุณพอประสิทธ์ิ
สมานจิต แมคุณพอญานีจะอยูกับศูนยกลางเทวาเพียง
ชั่วระยะเวลาส้ันๆ แตทานก็ไดแปลเอกสารเก่ียวกับ
เครดิตยูเนี่ยนไวเปนจำนวนมิใชนอย สามารถใช
เปนตนแบบการเรียนรูมาจนถึงปจจุบัน สวนคุณพอ
บุญเล่ือนและคุณพอประสิทธ์ิก็ไดชวยกันเผยแพร
สรางความเจรญิเปนปกแผนแกขบวนการเครดติยเูนยีน

เปนแกนสารท่ีเ อ้ือประโยชนตอสังคมไทย  ดังท่ี
ปรากฏชัดในปจจุบัน ทานท้ังสองเปนผูวางรูปแบบ
การฝกอบรม การเรยีนร ูหลกัการ วธิกีารเครดติยูเนยีน
ตลอดจนการทำบัญชี การบริหารจัดการ ตอสูเพื่อ
พิสูจนขอกลาวหาวาเปนคอมมิวนิสต  จนกระทั่ง
เครดิตยูเนี่ยนไดรับการยอมรับและใหจดทะเบียน
เปนสหกรณเครดิตยูเนียนอยางถูกตองตามกฎหมาย
ซึง่ผลงานชิน้สำคญัท่ีคณุพอบญุเล่ือนไดวางรากฐานไว
ใหแกเครดติยเูนยีน สามารถสรปุไดดงัน้ี

- วางรูปแบบการเรียนรู การศึกษาอบรม การ
บริหารจัดการอยางเปนระบบสากล

- บัญญัติคำวา จิตตารมณและคุณธรรมเครดิต
ยเูนียนพรอมท้ังนิยามข้ึน

- ติดตอประสานงานกับหนวยงานภาครัฐเพ่ือ
ผลักดันใหเปน “สหกรณเครดิตยูเนียน”

- ประสานงานกับขบวนการเครดิตยูเนียนท่ัวโลก
เพือ่จดัต้ังชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย
และกระชับวงสัมพันธระดับโลก

ตอมาในป พ.ศ. 2519 คณุพอบุญเล่ือน หม้ันทรัพย
ไดรับอภิเษกเปนพระสังฆราชแหงสังฆมณฑลอุบล-
ราชธานี ภารกิจทางพระศาสนจักรของทานจึงมีมากข้ึน
แตพระคุณเจาบุญเล่ือนก็มิไดทอดท้ิงงานพัฒนา
ขณะเดียวกันกลับเหมือนจะเพิ่มมากข้ึน ทั้งตอบุคคล
ตอองคกร ทานไดใหการสนับสนุนทั้งดานความคิด
ทั้งการรับรองตอองคกรทุนในตางประเทศ กลาวไดวา
คุณพอบุญเล่ือนไดชวยสงเสริมองคกรพัฒนาทั้งดาน
เงินทุนและความรู ดวยจิตเมตตาเปนท่ีตัง้ งานของทาน
ทีล่วนแลวแตมคีณุคาอเนกอนันต ตลอดจนความดีงาม
ของทาน เปนแบบอยางทีด่แีกผทูี่ทำงานพฒันาเสมอมา

พระสงัฆราชบุญเลือ่น หมัน้ทรพัย คอืผทูีท่รงคณุคา
และมีพระคุณอยางยิ่งตอขบวนการเครดิตยูเนียน
ในประเทศไทย  ทานไดชื่อวาเปนผูที่เสียสละอุทิศตน
ใหแกงานพัฒนาสังคม พัฒนาชีวิตเพ่ือนมนุษย ตาม
แนวคิดทางคริสตศาสนา อนัสอดคลองกบัวธิกีารเครดติ
ยูเน่ียน  ทานตระเวนไปท่ัวประเทศเพ่ือใหการศึกษา
อบรมเรือ่งเครดติยเูนีย่นแกกลมุตางๆ  ดวยความศรัทธา
และเช่ือมั่นในวิธีการนี้มาเกือบตลอดชีวิตของทาน
สมกับที่คุณพอบอนแนงก บิดาแหงเครดิตยูเนี่ยนไทย
ไดเคยกลาวไววา “ถาไมมีคุณพอบุญเล่ือน ก็จะไมมี
เครดิตยูเน่ียนในประเทศไทย”

เราชาวศูนยกลางเทวา ขอรำลึกถึงพระคุณและ
ความเมตตาของทาน
เราจะสืบสานตอพันธ-
กิจพัฒนาคน  สังคม
ชาติบานเมือง  ตาม
วิธีการ   จิตตารมณ
อุ ด ม ก า ร ณ ที่ พ อ ปู
บุญเลื่อน  หม้ันทรัพย
ไดใชทัง้ชีวติสานสราง
วางไวตอไปตราบนาน
เทานาน...

               เครดิตยเูนียน
ศนูยกลางเทวา จำกัด
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มหาสมุทรแหงพระเมตตาดวยความไววางใจอันไมรสูิน้สุด
(สมดุบนัทกึ ของนกับญุโฟสตนิา หมายเลข 1520)

บนกางเขน สายธารแหงพระเมตตาของเรา
ไดเปดกวางออกดวยหอกเพื่อวิญญาณท้ังมวล – ไมมี
ใครเลยที่เราไดมองขามไป! (1182)

เรากำลังมอบภาชนะแกบรรดาผูคน ซึ่งจะตอง
หม่ันเขามารับพระหรรษทานตางๆ จากสายธารแหง
พระเมตตาน้ีอยางสม่ำเสมอเรื่อยไป ภาชนะนั้นก็คือ
ภาพพรอมกับถอยคำที่วา  : “พระเยซูเจาขา  ลูก
วางใจในพระองค”

ความไววางใจคือความเชื่ออันมีชีวิตชีวา
ความไววางใจ หมายความวาเราตกลงใจที่

จะปลอยใหพระเจาเปนพระเจา แทนท่ีเราจะทำตัวเปน
พระเจาเสียเอง (ความไววางใจก็คือยาถอนพิษสำหรับ
บาปกำเนิดที่อาดัมทำไว) นี่หมายความวาพระเจา
สามารถท่ีจะเขียนบทละครแหงชีวิตของเราดวย
พระองคเองไดเชนกันแทนท่ีเราจะยืนกรานเขียน
บทละครนี้ดวยตนเอง มันหมายถึงวาเราไดตกลงใจ
ทีจ่ะใหคำม่ันสญัญาอันยิง่ใหญทีเ่ราไดสวดในบทขาแต
พระบิดาฯ วา “พระประสงค (ไมใชของขาพเจา)
จงสำเรจ็ในแผนดินเหมือนในสวรรค...”

นี่หมายความวา แมแตในชวงเวลาตางๆ แหง
ความทุกขทรมานของเรา เราก็ควรจะตองตัดสินใจ
เลอืกทีจ่ะรองออกมาพรอมกบัพระเยซูเจาในสวนมะกอก
ดวยวา “ขออยาใหเปนไปตามความตองการของลูก
แตใหพระประสงคของพระองคสำเร็จลุลวงไป” (ลูกา
22:42)

พระเจาทรงเปนพระเมตตาในพระองคเอง และ
พวกเราไดรับการเรียกใหมาฝกฝนในความเมตตา
แบบเอบีซี ซึ่งนั่นก็คือ การวอนขอพระเมตตาของ
พระองค การมีเมตตาตอผูอื่น และดวยการไววางใจ
อยางเต็มท่ีในองคพระเยซูเจา (ABC’s of mercy : Ask
for His Mercy, Be merciful to others, Completely
TRUST in Jesus) หรอืทำ 3 ประการดังน้ี

- วอนขอพระเมตตาของพระองค
- มเีมตตาตอผอูืน่
- ไววางใจในพระเยซูเจาอยางเต็มเปยม
ขณะทีเ่ราทำเชนนัน้ ความไววางใจของเรา ในพระ-

เยซูเจาก็จะเปรียบเสมือนสวนผสมท่ีสำคัญ เราไมได
วอนขอพระเมตตาแบบงายๆ และเราก็ไมสามารถทำดี
แกคนอื่นๆ  ไดงายๆ  เหมือนกัน  เราวอนขอดวย
ความไววางใจอยางครบถวน และพระเจาของเรา
ไดเติมเต็มเราดวยพระหรรษทาน เพ่ือใหเราสามารถ
มอบความเมตตาใหแกผอูืน่ไดเหมอืนกบัทีเ่ราไดรบัจาก
พระบิดาเจาสวรรคผูทรงพระเมตตาย่ิงของเราเอง

“เราคือองคความรักและเมตตานั้นเอง เมื่อใด
ที่ดวงวิญญาณเขามาใกลชิดเราดวยความไววางใจ เรา
จะเติมเตม็วญิญาณดวงน้ันดวยพระหรรษทานอนัอดุม
ตางๆ อยางลนเหลือ จนกระทั่งจิตวิญญาณของเขาเอง
จะไมสามารถรองรับพระหรรษทานเหลานัน้ไดทัง้หมด
แตจะตองฉายแสงแหงความสวางเหลาน้ันตอไปยัง
ดวงวญิญาณอ่ืนๆ ทีร่ออย”ู  (หมายเลข 1074)

“พระเยซูเจาขา ลูกวางใจในพระองค”

“อศัจรรยพระเมตตา...” (ตอจากหนา 5)

คณุสุกญัญา  กจิเจริญ ทำบุญกองทุน  2,000  บาท
คณุลงุบญุศรี  คนพูดเพราะ                      200   บาท
คณุดนัย  หริพฒันกลุ                                200   บาท
คณุสมนึก  สหุฤทดำรง อทุศิแด

ยอแซฟ  ถนอม  สหุฤทดำรง                200   บาท
คณุประไพศร ี ววิฒันวฒุวิงศ                   200   บาท

เพือ่อทุศิแดอนันา  ใหญ  แซตัง้
โทมัส  ฮไีล  แซโคว
ยอแซฟ ชวน  ศวิิไล
ประเทอืง  หม่ืนยนัต
ตัง้เฮง  แซโคว
เปาโล  บญุสง  แซโคว

รานเมืองไทยพานชิ ทำบุญกองทุน           200   บาท

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

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

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

หมายเหตุ : เมือ่ทานสงเงนิแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะไดจดัสงใบเสร็จรับเงินให
ทานดวยความขอบพระคุณ
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ประกาศเรื่องแปล
คณะกรรมการแปล ขอเรียนใหทราบวา
1. BENEDICT XVI  LIGHT OF THE WORLD.
The Pope, the Church, and the Signs of the Times.
A CONVERSATION WITH PETER SEEWALD.
กำลังจัดแปลอยู
2. VERBUM DOMINI พระสมณสาสนของสมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 แปลโดยคุณพอ
ทศัไนย คมกฤส

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและหากใครจะแปล
หนังสือเลมไหน  โปรดแจงมายังสื่อมวลชน
คาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1901  เพือ่จะได
ไมซ้ำซอน

  
โอกาสวันสื่อมวลชนคาทอลิก วันที่ 1 สิงหาคม 2010 “พระสงฆกับงานอภิบาลในยุคดิจิทัล”

ในการนำเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดอนุมตัใิหจดัต้ังกองทุนเพ่ือส่ือสารมวลชน
ดานวิทยุ โทรทัศน

เนือ่งจากท่ีผานมางานดานสือ่ส่ิงพมิพ  เราตองพยายามหาความชวยเหลอืและไดจดัตัง้ “กองทนุสิง่พมิพ
สรางสรรค” ไดรบัการสนับสนุนดวยดีมาก จนพอมคีวามม่ันใจไดระดับหน่ึงแลว

แตสำหรบัส่ือดานวทิยุโทรทัศน ซึง่ท่ีผานมาเราไดรบัความชวยเหลือบางในจำนวนจำกัด และทุกวันน้ี
กม็นีอยลงๆ ทกุป

ดังนั้น เพื่อใหงานส่ือมวลชนแผนกซิกนิส (SIGNIS) คืองานดานวิทยุ โทรทัศน และส่ือใหมๆ
สามารถดำเนินงานไปดวยความมัน่คงและกาวหนาตอไป

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไดเสนอขออนุมัติจากสภาพระสังฆราชฯ ตั้งกองทุนสื่อมวลชน
คาทอลิก  เพ่ืองานดานวิทยุ โทรทัศน ฯลฯ เพื่อรับบริจาคและการสนับสนุนจากพี่นองทุกทาน
เน่ืองจากส่ือดานน้ี มคีาใชจายสูงมาก

วัตถุประสงค
1. เพือ่ใชจายในรายการวิทย ุโทรทศัน และสือ่ใหม
2. เพือ่การประกาศขาวด ีจะไดกาวไกล ทนัตอความเปล่ียนแปลงของสังคมในปจจบุนั
3. เพือ่การมสีวนรวม สนบัสนุน ของพ่ีนองคริสตชนโดยทัว่ไป
4. เพ่ือความม่ันคงในการทำงานดานส่ือวิทยุ โทรทัศน
ลกัษณะของกองทนุ เปนเงนิทีฝ่ากเขาบญัช ีและเบิกเฉพาะดอกเบ้ียมาดำเนนิการใชจาย
บริจาคผานทาง
1. โอนเงินเขาบญัช ีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ล ชือ่บญัช ีสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

บญัชีเลขท่ี  226-0-04126-0
2. เชค็ สัง่จาย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
3. ธนาณัต ิสัง่จาย ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวัสด์ิ (กองทุนฯ วทิยุ โทรทัศน) ป.ณ. ยานนาวา
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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)

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

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

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)

www.thaicatholicradio.com
เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก
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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

เปดประตู
สูแสงธรรม

สวัสดีครับทุกทาน  พบกันอีกครั้งกับเปดประตู
สูแสงธรรม ประจำสัปดาหนี้  ชวงน้ีเปนชวงเวลาแหง
การเก็บเกี่ยวแลว คือ  การสอบปลายภาคเรียน ซึ่งเปน
ชวงเวลาท่ีบรรดาสามเณรใหญเอาจริงเอาจังกับการ
เตรียมสอบ  แตกอนท่ีจะถึงเวลาแหงการเครงเครยีดน้ัน
พวกเราชาวแสงธรรมไดจัดกิจกรรมคลายเครียดข้ึน
3  คืนดวยกัน เราใหชื่อวา “คืนสรางสรรคประพันธ
เพลง”  ซึง่ไดจดัข้ึนในวันท่ี 16-18 กมุภาพนัธ ทีผ่านมา
โดยคณะอนุกรรมการดนตรีศักด์ิสิทธ์ิของบานเณร
พรอมกับชมรมกีฬาและนันทนาการ ชมรมอภิบาล
และแพรธรรม ไดรวมกนัจดัขึน้ เพ่ือสงเสริมใหบรรดา
สามเณรใหญทีม่พีรสวรรคในดานดนตรี  ไดสรางสรรค
บทเพลงใหมๆ  เพื่อใชในงานอภิบาล และกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ โดยเฉพาะในชวงปดภาคเรยีน

การประกวดครัง้นี ้ ไดจดัใหสามเณรใหญจบักลมุกัน
เปนภูมิภาค  คือ ภาคเหนือ (สังฆมณฑลเชียงใหม)
ภาคกลาง (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
ราชบุรี นครสวรรค จันทบุรี สุราษฎรธานี) และภาค
อีสาน (อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑล
อดุรธาน ี อบุลราชธาน ีนครราชสมีา)  โดยท่ีสรางสรรค
บทเพลงใหออกมาในกล่ินไอของวฒันธรรมของตน

ในแตละค่ำคนืทีม่กีารจัดกจิกรรมนี ้  แตละภูมภิาค

คืนสรางสรรคประพันธเพลง
ก็ไดนำเสนอบทเพลงสรางสรรคตามเอกลักษณและ
วฒันธรรมของตน  ซึง่ไดรบัเสียงตอบรับจากสมาชิกบาน
อยางลนหลาม  ทกุคนใหความสนใจ  และสนกุสนาน
เพลดิเพลินไปตามๆ กนั  โดยเฉพาะคณุพอแลสเซน็สก้ี
คณุพอผอูาวโุส (คณุปขูองเรา)  ซึง่ดเูหมอืนวาคณุพอจะมี
ความสุขมากเวลารวมกิจกรรมกับพวกเรา

กิจกรรมคืนสรางสรรคประพันธเพลงน้ี  ไดทำให
พวกเราชาวแสงธรรมไดหวนกลบัไปสวูฒันธรรมของตน
ในประเพณี  วิถีชีวิต ภาษา  การกินอยู  การแตงกาย
สภาพแวดลอม ซึ่งหลอหลอมตัวเราใหเปนเราในวันน้ี
และแนนอนเราไมสามารถท่ีจะท้ิงส่ิงเหลาน้ีไปได  และ
ไมสมควรอยางย่ิงที่จะละทิ้งดวยเชนกัน   เพราะ
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สวยงาม มีคุณคา มีความหมายกับ
วิถีชีวิต  และสักวันหนึ่งเราก็ตองกลับไปรวมชีวิต ใช
ชวีติ อทุศิตนรับใชดวยชวีติในวัฒนธรรมตางๆ ในฐานะ
ทีเ่ปนพระสงฆ  เราปฏเิสธไมไดทีจ่ะไมเรียนรวูฒันธรรม

ของเรา และวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในที่ตางๆ ที่เราจะไป
ทำงานอภิบาลดวย

หวงัวากิจกรรมน้ี คงจะมีประโยชนกบับรรดาสามเณร
ทุกคน  ที่อยางนอยมีโอกาสมองวัฒนธรรมของตน
ไมลืมวาตนเองเปนใคร มาจากไหน  และตองกลับไป
ทำงานกับใคร  ในภูมิภาคตางๆ  และใชสิ่งดีงาม
ในวัฒนธรรมของตนใหเกิดประโยชนในงานอภิบาล
ในอนาคตอันใกลนี.้..
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
สาสนมหาพรต

โรม (ซีนิต) สมเด็จ
พ ร ะ สั น ต ะ ป า ป า
เบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา

“ชมุชนวดัจำเปนตองไดรบัการยกระดบัเปน ‘ครอบครัว
แหงครอบครวัชมุชน’ หนวยเลก็ในสังคมท่ีเปนศูนยรวม
แหงความช่ืนชมยินดีของคูสมรสและลูกๆ และรวม
‘ฟนฝาอปุสรรคทัง้มวล’ อนัเปนธรรมดาของชวีติ”

พระสนัตะปาปาตรัสขอความดังกลาวโอกาสเสดจ็
เปนประธานเสกวัดนักบุญคอรบิเนียน (St.Corbinian)
ชมุชนคริสตชนใหมลาสุด ตัง้อยทูางใตของชานกรงุโรม
นักบุญคอรบิเนียนซ่ึงเปนองคอุปถัมภของวัด เปนช่ือ
เดียวกับพระสังฆราชองคแรกแหงสังฆมณฑลไฟรซิง
ตำแหนงท่ีพระอัครสังฆราชโยเซฟ  รัตซิงเกอร ดำรง
ตำแหนงใน ค.ศ. 1977  ทั้งนี้หมีคอรบิเนียยังปรากฏ
ในตราประจำตำแหนงของพระสันตะปาปาดวย

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“โอกาสท่ีพระศาสนจักรไดสรางวัดแหงใหม ขาพเจา
ประสงคใหลูกๆ ดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดีเสริมสราง

พระศาสนจักรใหเขมแข็งดังศิลาทรงชีวิต  ที่คริสตชน
ทุกคนในชุมชนวัดแหงน้ีมีสวนรวมสรางและดำรงอยู
อยางเขมแข็งม่ันคง  ขอใหสมาชิกทุกคนในชุมชนวัด
แหงนี้เสริมสรางบรรยากาศใหวัดเปนแหลงเรียนรู
พระวาจาของพระเปนเจา  เปนดงั ‘โรงเรยีน’ การอบรม
วถิชีวีติครสิตชนทีด่ ีผานทางกิจกรรมตางๆ ทีช่มุชนวดั
ไดจัดข้ึนอยางตอเน่ือง”

ชุมชนแหงน้ีกอต้ัง ค.ศ. 1999 เพื่อรองรับจำนวน
คริสตชนทีเ่พ่ิมมากขึน้  ปจจุบนัมีสมาชิก 10,000 คน จาก
4,000 ครอบครัว  เปนชุมชนท่ีเร่ิมสรางครอบครัวใหม
ทีใ่หญทีส่ดุแหงหนึง่ในกรงุโรม  ค.ศ. 2010 มเีดก็รบัศลี
ลางบาปแรกเกิด 60 คน ปจจุบันมีนักเรียนเตรียมตัว
รบัศลีมหาสนทิครัง้แรก 195 คน

พระสันตะปาปาตรัสวา “ชมุชนคริสตชนควรมสีวน
ทำใหงานอภิบาลครอบครัวมีชีวิตชีวาดวยการตอนรับ
สมาชิกครอบครัวใหมในบรรยากาศท่ีอบอนุ  ใหความรู
ซึ่งกันและกันเพ่ือวาชุมชนวัดจะกลายเปน ‘ครอบครัว
แหงครอบครัวชุมชน’ ที่สามารถแบงปนความช่ืนชม

ภาวนาเพ่ือผูประสบภัยในญี่ปุน
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  วันที่ 13 มีนาคม สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 เชิญชวนคริสตชนทีม่า
เฝาพระองค ณ จัตุรัสหนามหาวิหารนักบุญเปโตร
ใหภาวนาเพ่ือผูประสบภัยพิบัติวา “เพื่อผูประสบ
เคราะหกรรมที่สิ้นหวังและไดรับบาดเจ็บ จะไดรับ

ความบรรเทาใจ เพ่ือคนงานกภูยัจะเขมแข็ง  อดทน  และพยายามทุกวิถทีางท่ีจะชวย
ชาวญ่ีปุนท่ีกลาหาญเหลาน้ัน”

“ภาพเหตกุารณแผนดินไหวทีน่าสะพรงึกลวั และตามดวยสนึามใินญีป่นุทำให
ผูพบเห็นตกตะลึง  ขาพเจาจึงขอภาวนาเพ่ือประชากร ที่เผชิญภัยพิบัติและตอสู
อุปสรรคอยางมีศักด์ิศรีและดวยความกลาหาญและในอาการสงบ  ขาพเจาภาวนา
เปนพิเศษแกผูประสบเคราะหกรรมและครอบครัวของเขาเหลาน้ัน ซึ่งทนทุกข
ในการสูญเสียท่ียิ่งใหญคร้ังน้ี  ขอใหกำลังใจผูที่นำความชวยเหลือแกผูประสบภัย
และขอใหเราทุกคนรวมใจภาวนา”

สมณสภากอร อนูมุ หนวยงานเมตตากิจประจำสันตะสำนัก ใหสมัภาษณสถานี
วทิยุวาติกนัวา “พระสังฆราชปกครองสังฆมณฑลรถูงึความจำเปนของผปูระสบภัย
และรับผิดชอบชวยเหลือพวกเขาในเบ้ืองตน  พระศาสนจักรเล็งเห็นความสำคัญ
ใหความชวยเหลือในระยะยาว”

ธรรมทตูเซนไดมรณภาพจากสนึามิ
เซนได  ญีป่นุ (ยแูคน)  สงัฆมณฑลเซนได สญูเสียผอูภบิาลชาวแคนาดาจากภัยพบิตัิ
สึนามิที่นำความเสียหายเปนบริเวณกวางทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงญี่ปุนประกาศในเว็บไซตของสภาฯ แจงขาว
มรณภาพของคุณพออังเดร ลาชาเปลเล  พระสงฆชาวแคนาดาจากเมืองควีเบค
สงักดัคณะมสิซงัตางประเทศแหงกรุงปารีส

คุณพอปเตอร ชิโร  โคมัตสุ เลขาธิการสังฆมณฑล กลาววา “คุณพออังเดร
ซึ่งอุทิศตนทำงานดานยุติธรรมและสันติมาตลอดชีวิต  ตกตะลึงจากความเสียหาย

ยินดีและมีสวนรวมในการเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ใน
ชวีติ”

“จงอยาละเลยตอครอบครัวที่ประสบปญหา  แต
จำเปนตองชวยกันเอาใจใสดูแลพวกเขาอยางใกลชิด
ดวยความรัก  และชวยครอบครัวเหลาน้ันใหไดเขาใจถึง
แผนการของพระเปนเจาสำหรับกระแสเรียกศีลสมรส
และสถาบนัครอบครวั  ทัง้น้ีพระสงฆทีไ่ดรบัมอบหมาย
ใหอภิบาลชุมชนมีบทบาทสำคัญตอชุมชนและตอ
ครอบครัวอยางมาก”

คุณพออันโตนีโอ แม็กนอตตา  กลาววา “พระ-
ศาสนจักรทองถ่ินอยูเคียงขางพวกเขา เขาใจดีถึงภาระ
หนาท่ีที่ครอบครัวตองรับผิดชอบเพื่อรวมเสริมสราง
ชมุชนทีเ่พิง่กอตัง้ใหมนีใ้หเขมแขง็  เราตางรวมวอนขอ
พระเมตตาจากพระเปนเจาใหบรรดาผูอาวุโสไดเปน
แบบอยางคริสตชนท่ีดีสำหรับครอบครัวใหมซึ่ง
พยายามทีจ่ะสรางครอบครวัคริสตชนท่ีดขีองสังคม”

ที่เกิดจากภัยธรรมชาติคร้ังรุนแรงท่ีสุดท่ีนำความเสียหายท้ังทรัพยสินและชีวิต
ประชาชนจำนวนมาก”

“คณุพออังเดรอภิบาลคริสตชนวัดชิโอกามา ชมุชนมิยากิ  เมอืงเซนไดขณะท่ี
เกิดเหตุแผนดินไหว  คณุพอเสยีชวีติขณะเดินทางกลับวัด ซึง่อยหูางจากจุดเกดิเหตุ
ประมาณ 15 กโิลเมตร”

สงัฆมณฑลเซนได  มอีาณาเขตปกครองแควนอาโอโมร ิ อวิาเตะ  มยิาก ิและ
ฟกูชูมิา ซึง่ลวนไดรบัผลกระทบโดยตรงจากเหตภุยัพบิตัเิมือ่วนัที ่11 มนีาคม

คุณพอโคมัตสุ กลาววา “พระสังฆราชมารติน เตซูโอะ ฮิรากะ แหงเซนได
ไมไดรับบาดเจ็บแตอยางใด แตกำลังรอรายงานความเสียหายท่ีสมบูรณ เน่ืองจาก
การส่ือสารยังคงถูกตัดขาด เชนวัดท่ีฟูกูชิมาบริเวณชายฝงพังท้ังหลัง และวัดอีก
8 แหง เสียหายเลก็นอย”

องคกรคาริตัสชวยผูประสบภัยพิบัติในญ่ีปุน
เซนได  ญีป่นุ  (ยแูคน)  องคกรคารติสัญ่ีปนุชวยผปูระสบภยัสนึาม ิ  ทีท่ำลายลาง
สงัฆมณฑลเซนได เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2011

คณุพอโคอชิิ โอทาก ิแหงสังฆมณฑลนิอกิาตา ใหสมัภาษณสำนักขาวฟเดสวา
“ครสิตชนจำนวนมากตกตะลึงในเหตุการณสนึามทิีเ่พ่ิงเกดิขึน้  สงัฆมณฑลเซนได
ไดรบัความเสียหายหนกัท่ีสดุ  พระสงัฆราชอซิาโอะ คคิชู ิ ประธานองคกรคาริตสั
ญี่ปุน กลาววา “แมชุมชนคริสตชนคาทอลิกในญ่ีปุนจะมีจำนวนนอย  แตเราจะ
ไมทอดท้ิงผใูด และเราจะใหความชวยเหลอืผปูระสบภัยทกุคนในความเปนพีน่อง
กัน และเปนพิเศษในเทศกาลมหาพรตน้ี”

คุณพอบอนน ีเมนเดส ผอูำนวยการคาริตสัเอเชยี ใหสมัภาษณสำนักขาวฟเดส
วา “เราติดตอกับคาริตัสญ่ีปุนอยางใกลชิดเพื่อติดตามสถานการณ  ความเสียหาย
และจำนวนผปูระสบภยัพบิตั ิ และหวงัวาจำนวนผเูสยีชวีติจะไมมาก  เราจำเปนตอง
ไดขอมูลที่แทจริงของผูไรที่อยูอาศัยและสิ่งของท่ีจำเปนสำหรับผูประสบภัย
เพ่ือเตรียมใหความชวยเหลือเรงดวน”
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จำนวนมาก และในโอกาสนี้ พระสังฆราชกิตติคุณ
ยอแซฟ สงัวาลย ศรุะศรางค ไดมารวมพธิดีวย

คุณพอเปาโล เมธี  วรรณชัยวงศ เกิดวันท่ี  23
เมษายน ค.ศ. 1929  ทีร่านเคยีมไถ  อ.เมือง  จ.ปราจนีบรุี
รับศีลลางบาปท่ีวัดอัครเทวดามีคาแอล  จ.ปราจีนบุรี
เปนบุตรคนท่ี  3  ในครอบครวัยอแซฟ ลกั  แซเซยีว  และ
มารีอา อมิ  แซอึง้  ทัง้สองทานเสียชีวติแลว

จำนวนพีน่องในครอบครัว  6  คน
1. คณุกวย แซเซียว (เสยีชวีติ)
2. คณุเจริญ วรรณชยัวงศ (เสียชวีติ)
3. คุณพอเปาโล เมธี วรรณชยัวงศ
4. คณุซามวย แกวจนิดา (เสียชีวติ)
5. คณุธรรมยทุธ วรรณชยัวงศ (เสียชวีติ)
6. คณุวรเทพ วรรณชัยวงศ (เสยีชวีติ)

กระแสเรียก
เหตุจูงใจในการเขาบานเณร  คือ  อยากอุทิศตัว

เขาบานเณรในนามของวัดอคัรเทวดามีคาแอล  จ.ปราจีนบรุี
พระสงฆผสูงเขาบานเณร  คอื  คุณพอซีมอน

- บานเณรเลก็ พระหฤทยัศรีราชา ศรรีาชา  ชลบรุี
- บานเณรใหญ  General  College ปนงั  มาเลเซยี
- ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี  ผชูวยพิธกีรรม

ที ่ General  College  ปนงั มาเลเซีย
- ไดรบัศีลบวชเปนสังฆานุกรท่ีวดันักบุญฟลปิและ

ยากอบ หวัไผ  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี  โดยพระสงัฆราช
ฟรงัซสิ สงวน  สวุรรณศรี

- บวชเปนพระสงฆที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ
หวัไผ  อ.พานทอง  จ.ชลบรุ ี เม่ือวนัที ่29  มกราคม 1959
โดย พระสงัฆราชฟรังซสิ สงวน  สวุรรณศรี  พรอมกบั
พระสงัฆราชลอเรนซ เทยีนชยั  สมานจติ

คตพิจนในชวีติสงฆ
“Omnia Omnibus Sum”
“เปนทุกส่ิงสำหรบัทุกคน”

การศึกษาและอบรมกอนบวชเปนพระสงฆ
- ระดับประถมศกึษา โรงเรียนอสัสมัชญั บางรัก

กรงุเทพฯ จบชัน้ประถมศึกษาปที ่5
- ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรยีนดาราสมุทรศรีราชา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-3  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4-6

- ระดับอุดมศึกษา สามเณราลยัปเูลาตกีสู ปนงั
มาเลเซีย

การศึกษาและอบรมหลังบวชเปนพระสงฆ
ค.ศ. 1966-1970 ศึกษาตอปริญญาเอก สาขา

กฎหมายพระศาสนจักร ทีส่ามเณราลยัโปรปากันดา ฟเด
กรงุโรม ประเทศอิตาลี

ค.ศ. 1992 ศึกษาตอประเทศอินเดีย สาขาวิชา

อาลยัรกัคณุพอเมธี (ตอจากหนา 20)

Pastoral Care

งานอภิบาลในชีวิตสงฆ
ค.ศ. 1959-1966 เจาอาวาสวัดพระหฤทยัแหงพระ-

เยซูเจา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ค.ศ. 1966-1970 ศกึษากฎหมายทีก่รุงโรม
ค.ศ. 1970-1972 อาจารยประจำสามเณราลัย

General College ปนงั ประเทศมาเลเซีย
ค.ศ. 1972-1973 อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย

ศรีราชา  จ.ชลบุรี
ค.ศ. 1974-1979 เจาอาวาสวดันักบุญฟลปิและยากอบ

หวัไผ  อ.พานทอง  จ.ชลบรุี
ค.ศ. 1980-1987 เจาอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอา

ปฏสินธนิริมล จนัทบุร ี และวัดนกับญุยอหน อคัรธรรมทตู
อ.มะขาม  จ.จนัทบุรี

ค.ศ. 1975-1992 อปุสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
ค.ศ. 1992-2000 จติตาภิบาลซิสเตอรคณะรักกางเขน

แหงจนัทบุรี
ค.ศ. 2000-ปจจุบัน เกษียณ พักที่ศูนยสังฆมณฑล

จนัทบุรี

ตำแหนงหนาท่ีอืน่ๆ
-  ผแูทนสังฆมณฑล
-  ทีป่รึกษาพระสังฆราช
-  ตลุาการศาลสังฆมณฑล

-  จิตตาธิการ
ชมรมผอูาวโุสสงัฆมณฑล

ประสบการณในชีวิตสงฆ
หอระฆัง  และ

ปรับปรุงสรางหอประชุม
วดันักบุญฟลปิและยากอบ
หัวไผ  สรางหอประชุม
นริมลและปรับปรงุอาสน-
วิห ารพระนางมา รีอ า
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
โอกาสฉลอง 75 ป  ซื้อ

ที่ดินและสรางวัดพระคริสตราชา ปะตง  อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี  จัดหาทุนเพ่ือสรางวัดและสรางบานพัก
ซิสเตอรที่วัดแมพระท่ีพึ่งแหงคริสตังค แหลมโขด
อ.เมอืง  จ.ปราจนีบรุี

บั้นปลายของชีวิต
ชวีติในวัยเกษียณ  คณุพอไดพกัอยทูีศ่นูยสงัฆมณฑลฯ

ตัง้แตป ค.ศ. 2000
เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม ค.ศ. 2007  คณุพอไดเขา

รับการรักษาสุขภาพ ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส  ดวย
โรคชราและมีโรคหัวใจแทรกซอน  พกัอยทูีโ่รงพยาบาล
เซนตหลุยสระยะหนึง่  จนถงึวันท่ี 28 มกราคม ค.ศ. 2009
คุณพอไดกลับมารวมงานฉลอง 50 ปชีวิตสงฆของ
คุณพอ  พรอมกับพระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย
สมานจิต  และคุณพอยออากิม สงา  จันทรสมศักดิ์
สงฆรวมรนุ

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ. 2010  คุณพอไดเขารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยสอีกคร้ังหนึ่ง  และ
พกัรกัษาตวัถงึวนัที ่19 เมษายน ปเดยีวกนั จงึไดกลบัมา
พกัรกัษาสขุภาพท่ีศนูยสงัฆมณฑลฯ  ศรีราชา

และสุดทาย  คุณพอไดมอบชีวิตคืนใหกับพระ-
เปนเจา  เมือ่เวลา 05.00 น. โดยประมาณของวันอาทิตยที่
13 มนีาคม 2011 รวมอายุ 81 ป 10 เดือน 18 วนั

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑล
จันทบุรี
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อยา...ยอมแพ
(tanpanlop@gmail.com)

หากเราต่ืนขึน้มาในตอนเชา และพบกบั “ความ
สญูเสีย” ทกุอยางในชีวติ เราจะทำอยางไรดี

หากเราตองผดิหวังกบัสิง่ทีต่ัง้ใจ ตองแบกภาระ
และปญหาของคนอ่ืนไวกบัตวัเอง เราควรทำอยางไร

และที่ยากกวาน้ันคือ หากเราตอง “อยู” กับ
ความสูญเสีย ความผิดหวัง และปญหาทุกชนิด
ในชีวติ เราจะหาทางออกกับวังวนท่ีเกิดข้ึนอยางไร...

ทีน่ีม่คีำตอบ... อยายอมแพ ! ... Never Give Up!
ความพายแพที่ยิ่งใหญในชีวิตมนุษย... คือ การ

ยอมแพตัวเอง
และ “ภัย” ที่เกิดข้ึนและงายตอการพายแพ คือ

การแพภัยตัวเอง เนื่องมาจากวาเรานำเอาจุดออน
และความออนแอของตัวเราเองเปนตัวนำชีวิต
โดยไมรูตัว ทั้งท่ีเรามีจุดเดนและโอกาสอื่นในชีวิต
อีกมากมายแตเรามองไมเห็น

เสนผมเสนเดียว...บังภูเขาไดฉันใด... อารมณ
ความรูสึก เหตุการณบางอยาง ปญหาบางเร่ือง
ก็สามารถตัดสินชีวิตไดอยางขาดเหตุผล

เรามองท่ีความงามของสวนดอกไม หรือเรา
จองอยทูีต่วัหนอนทีก่ำลังกัดกินใบอยไูมกีต่วั

ความรอนแรงของแสงอาทิตยอาจเปนอุปสรรค
ของเรา แตแสงอาทติยชวยใหเรามองเห็นความชัดเจน
ของสิ่งรอบขาง และเปนท่ีมาของการเจริญเติบโต
ของตนไมใบหญา

ผมมเีพ่ือนเปนชาวญีป่นุ รสูกึสลดใจและเสียใจ
ในภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ

ครัง้หน่ึงในความเปนมนุษย
ผมไมคิดวาในชีวิตน้ี จะมีโอกาสไดเห็น “สึนามิ”

ภยัธรรมชาตทิีร่ายแรงอยางน้ี...
ผมม่ันใจและเชื่อมั่นวา คนญ่ีปุนไมออนไหวงาย

และไมยอมแพกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ผมเคยไปฉลองวันข้ึนปใหมกับเพื่อนชาวญี่ปุนท่ี

จังหวัดสระแกว เปนประเพณีและวัฒนธรรมของชาว
ญี่ปุนท่ีวา ทุกเชาตรูของวันปใหมคนญี่ปุนจะออกมา
ดพูระอาทติยขึน้ มารับพลงัและอยกูบัธรรมชาติ

พลังและความอัศจรรยที่ยิ่งใหญของพระอาทิตย
เปนเหมือนชวีติท่ีตองดำเนินตอไป ตราบใดท่ีพระอาทติย
ยังคงสองแสงใหกับเชาวันใหม เปนสัญลักษณของ
“วงจรชีวติ”

สึนามิ ครั้งน้ี จะทำใหคนญี่ปุนแกรงและเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับคนรุนใหม เด็กและเยาวชน ไดมี
บทเรียนแหงความยากลำบากและความสูญเสีย

ทีส่ำคัญคอื การตองยอมรบัและอยกูบัความสญูเสีย
นัน้ อยกูบัธรรมชาติและมชีวีติตอไป

เปนแบบทดสอบชีวติไมใชระดบัประถม แตผมคดิ

วามนัเปนระดบั “ปรญิญาเอก” ทเีดยีว
หันกลับมามองชีวิตเราแตละคน... เม่ือตอง

พบกับความยากลำบากและความสูญเสีย เรามอง
เปนโอกาสในการเรียนรู เปนบททดสอบท่ีตอง
กาวผาน หรือ มองเปนปญหาและอุปสรรคที่กาว
ตอไปไมได

เราไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือยอนเวลากลับ
ไปแกไขเหตุการณตางๆ ได แตเราควรเชื่อมั่นวา
เราทำดีที่สุดในแตละวันแลว  และควรอยูกับ
“ความเปนจรงิ” ในชีวติประจำวนั

เม่ือไรก็ตามท่ีเราหนีปญหา ไมอยูกับความเปน
จริง เพอฝนกับจินตนาการ เมื่อนั้นเรากำลังสราง
“หลุมพราง” ใหกับตัวเอง หากเราไมสามารถ
แกปญหาไดกอ็ยาทำใหเกดิปญหาเพิม่ขึน้ ทกุปญหา
มกัมีทางออกของมันเสมอ

มชีวีติอย.ู.. ตองสตูอไป
ออนแอและออนลาได แต... อยา...ยอมแพ

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภัสสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com


14-17 พฤษภาคม  ลองอสีาน เยีย่ม 10 วดั
สดุทายฉลองแมพระแหงกวาดาลปู

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

“จงถอมตนอยเูสมอ
จงมคีวามออนโยนพากเพยีร
อดทนตอกนัดวยความรกั”

(อฟ 4:2)
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«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30

‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ª√–∑’ª

°’√µ‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß ®.ππ∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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)

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

 —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡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.‰∑¬‡®√‘≠

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ �����§≥–¿§‘π’Õ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡

¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“ ‚Õ°“ æ—™√ ¡‚¿™ (60 ªï)

„π™’«‘µπ—°∫«™¢Õß§ÿ≥·¡à°“√‡¡≈“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́

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 µ“√“ß¢Õß Lectio

Divina ·≈–°“√‡¢â“‡ß’¬∫„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π

«—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 ®–®—¥Õ∫√¡‡¬“«™π ç∫∑∫“∑≈Ÿ°

µàÕ§√Õ∫§√—« (¬.1) √ÿàπ∑’Ë 22é „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 13

æƒ…¿“§¡ ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë

∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¢Õ‡™‘≠™«π

æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ… àß∫ÿµ√À≈“π∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 12-15 ªï

‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ (‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê) √—∫®”π«π®”°—¥

‚¥¬·®âß§«“¡ª√– ß§å‰¥â∑’Ë‚∑√. 08-6546-2856,

0-2681-3837 ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë http://flpbkk2008.

multiply.com/

�����»Ÿπ¬å°≈“ßπ‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

°”≈—ß®–®—¥°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“·≈– ¡—™™“„À≠à¢÷Èπ

®÷ß¢Õ‡™‘≠π‘ ‘µπ—°»÷°…“¡“√Ÿâ®—°‚≈°„∫π’È æ√âÕ¡

 —ß‡°µ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Õ∫µ—« ¥Ÿ —≠≠“≥®“°∏√√¡™“µ‘

∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫§”∑”π“¬ ·≈–‡µ√’¬¡µ—«„Àâæ√âÕ¡

¡“‡ªî¥¡ÿ¡¡Õß„À¡àÊ °—∫§à“¬π’È ¿“¬„µâÀ—«¢âÕ çªí≠À“

‚≈°·µ°!?é „π«—π∑’Ë 18-22 æƒ…¿“§¡  2011 ∑’Ë

»Ÿπ¬å‡¬“«™π¥Õπ∫Õ ‚° ‡¢“µ–‡°’¬∫ ®—ßÀ«—¥

ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

 ¡—§√‰¥âµ—Èß·µà«—ππ’È-«—π∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ 2011

∑’Ë www.carefor.org/student À√◊Õ  Facebook : www.

facebook.com/cuctxavier À√◊Õµ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë§ÿ≥®Ÿπ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß ‚∑√. 08-1857-4335)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 15 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 ‡¡…“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‚∑√. 08-6908-2455 À√◊Õ§ÿ≥Õ’ø ‚∑√. 08-1751-

6896

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë  1  ª√–®”ªï°“√»÷°…“  2554  µ—Èß·µà

∫—¥π’È®π∂÷ßæƒ…¿“§¡  2554 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√-

¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

ª√‘≠≠“‚∑  (·ºπ ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡   §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡ ‡µ‘¡‰¥â∑’Ë «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100-3 µàÕ 607     E-mail

: college@saengtham.ac.th

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

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

(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

§√—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-

¡’«‘™“‡Õ°  ‰¥â·°à  ®‘µ«‘∑¬“§≈‘π‘° ®‘µ«‘∑¬“°“√ª√÷°…“

®‘µ«‘∑¬“Õß§å°√¡’«‘™“‚∑ ‰¥â·°à «‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ…

«‘™“‚∑¿“…“®’π «‘™“‚∑¿“…“≠’ËªÿÉπ «‘™“‡≈◊Õ°„π “¢“

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

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2675-5304

�����¢Õ‡™‘≠∑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 ∑’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√◊ÕÕ’‡¡≈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‰∑¬ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

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

3   “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) 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—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥

(Basic 1) √ÿàπ∑’Ë 2 ç‡∑§π‘§°“√π”‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß

·≈–°“√®—¥µ—Èß§≥–π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å

®‘πµπ‡ √’ (M.A. in Music, Choral Conducting, Uni-

versity 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≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡√‘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

�����·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∫â“πºŸâÀ«à“π

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

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

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

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

27 ‡¡…“¬π  “¢“∑’Ë‡ªî¥√—∫ ¡—§√ 1. §≥–æ¬“∫“≈

»“ µ√å 2. §≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ 3. §≥–»‘≈ª»“ µ√å

 —≠≠“≥·Ààß°“≈‡«≈“ (Ú)
ç ‘Ëß¥’∑’Ë®–¡“∂÷ßé

‚¥¬æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥
¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√, C.Ss.R.

∫∑§«“¡
®“°§Õ≈—¡πå

ç¢âÕ§‘¥
 –°‘¥„®é

¢ÕßÕÿ¥¡ “√
∂Ÿ°√«∫√«¡

·≈–√âÕ¬‡√’¬ß
‡æ◊ËÕÕà“π

Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

®—¥æ‘¡æå‚¥¬ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬
√“§“‡≈à¡≈– 130 ∫“∑

 —Ëß´◊ÈÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801
E-mail : udomsarn@gmail.com
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คณะภคินอีารามคารแมล
จนัทบรุี

มคีวามยินดีขอเชญิรวม
ขอบพระคณุพระเจา

โอกาสพัชรสมโภช (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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ไมเคยแปรเปล่ียนไปจริงๆ

ลมธรรมชาติใหความรสูกึตางไปจากสายลมของ
เครื่องปรับอากาศ  บนตึกสูงท่ีผมนั่งทำงานอยู
พนักงานบริษทั ผมนึกถึงคำนี ้บางคนบอกวา เหมือน
มนุษยถ้ำ หายเขาไปตอนเชา เที่ยงออก และกลับ
เขาไปในถ้ำอีก เพื่อจะออกมาในตอนเย็นย่ำค่ำมืด
สังสรรคกนับางหลงัเลิกงาน และค่ำคนืกอนวนัหยดุ
สดุสัปดาห ที่คลับบารสักแหง พักแตเหน่ือยกับการ
พกัผอน บางคนออกไปตางจังหวัด สดูกล่ินธรรมชาติ
และกลับมาอยถู้ำกันตอ บางคนเลือกไมได แตบางที
บางคนไมเลือก ผมนึกถึงตัวผมเอง เราเลือก หรือ
ใครเลือก ดีที่ชีวิตผูกโยงไวกับคำวา “น้ำพระทัย
ของพระ” เราจงึเลือกท่ีจะทำตามและยอมรับในสิง่ท่ี
เราอาจไมไดเลือกทั้งหมด แตเมื่อตองทำแลว ก็ไมมี
เหตุผลที่จะลดทอนคุณภาพของส่ิงที่ตองทำ พระ
เลอืกใหชางเปนคำทีด่ดู ีถาไมใชคำท่ีอวดอางเกนิตัว
แตมนุษยก็ชอบเลือกเอง และบอกวาพระเลือกให
คงมี ไมตองอะไรหรอกครับ สายลมธรรมชาติทีพ่ระ
เลือกให มนุษยก็ไปสรางลมปรับอากาศข้ึนมาเอง
บนถนนปาคอนกรตี จงึคอยๆ หลอมคนใหไมเปนคน
เห็นแกตวั และลดทอนความเห็นแกคนอ่ืน ผมจะบน
อีกนานไหม นั่นนะสิ ในท่ีสุดแลวผมก็ตองใชชีวิต
ในเมืองนีต้อไป จนกวา...น้ำพระทยัของพระ

ผมเขียนหมายเหตุฉบับน้ีหลังจากดูทุกคอลัมน
หรอืภาษางานพิมพเขาเรียกวา “ปรฟูงาน” ประมาณ
วาตรวจงานอีกคร้ัง กอนสงเขาโรงพิมพ สะดุดใจ
กบัหลายๆ เรือ่งราวของผเูขยีนหลากหลาย สะกิดใจ
กับขาวสารที่หัวหนากองบ.ก. และทีมงาน รวมทั้ง
ผูสื่อขาวในพ้ืนที่ตางๆ ของเราไดสงขาวกันเขามา
ภาพขาวมากมายหลากหลาย กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ในประเทศ ศูนยกลางสันตะสำนัก หรือพื้นท่ีซึ่ง
ประสบภัยพิบัติตางๆ  เห็นการแจงขาวมากมายใน
ทีน่ีม่นีดั ประชาสัมพันธฉลองวดั ขาวระลึกถึงผตูาย
ขาวกิจกรรมเพื่อย้ำอีกครั้งหนึ่ง  ฯลฯ ผมมอง
หนังสือพิมพคาทอลิกอุดมสารฉบับปรูฟอีกคร้ัง
ดวยสายตาและความรูสึกผูกพัน ไมนึกวามันเปนสิ่ง
อัศจรรยยอยๆ ที่พระเปนเจาเปดโอกาสใหเรามา
มสีวนรวม เลก็ๆ ไมไดยิง่ใหญอะไร ไมไดมอีทิธิพล
ผกูขาดหรอือยเูบือ้งหลงั คำวาผรูบัใชทีซ่ือ่สตัยลอยมา
ในหวงความรูสึก ตอกย้ำถึงการกาวเดิน “ทำใหดี

ทีส่ดุ”
“พระเยซูเจา พระพักตร

ที่ไม เคยแปรเปล่ียน” ถอยคำ
ที่โปรยขางลางภาพปกอุดมสาร
ฉบับลาสุดนี้ หลังจากท่ีเดินทาง
ไปรวมประชุมส่ือคาทอลิก เม่ือ
เดือนตุลาคมปที่ผานมา ผมซ้ือ
ภาพกลับมาหลายภาพ ภาพน้ีคงซ้ือ
มาจากรานหนังสือสักแหงแถว
วาติกนั ผมวาดูแปลกด ีพระเยซูเจา
ทรงสวมมงกุฎหนาม ดูนาจะเศรา
และรันทดกวานี้  ผมเห็นภาพ
มากมายท่ีบอกเลาถึงชวงเวลา
อันทุกขทรมานนี้ แตไมเคยเห็น
ภาพ “ทุกขแตเปยมสุข” แบบน้ี
จงึเปนท่ีมาทีไ่ปของถอยคำทีค่ดิข้ึน
ไดทันที  “พระพักตรที่ไม เคย
แปรเปลี่ยน” ยังคงย้ิมใหกับเรา
เสมอ ไมมทีาทีตำหนติิเตียน  หรือ
ทำใหรูสึกวา มนุษยเราเหนื่อยกับ
พวกเจามามากแลว เด๋ียวลางบาง
ซะเลยดีไหม ฯลฯ

เรากำลังจะขามผานมหาพรต
สัปดาหศักดิ์สิทธ์ิ  และปสกา
ไปดวยกัน ในขณะท่ีเรากำลังจะตองขามไปใหได
ในหนทางแหงความยากลำบากท่ียุคสมัยน้ีกำลัง
เผชิญอยู วันที่ถูกผิดถูกทำใหแยกแยะลำบากย่ิงขึ้น
เหตุการณที่ประเทศลิเบีย ภาครัฐเขนฆาประชาชน
ประชาชนไมมีทางสู ประเทศอ่ืนจึงไลฆาภาครัฐ
ของลิเบีย ไมมีวิธีอื่นอีกแลวใชไหม เราจับอาวุธข้ึน
ประหัตประหารคนอีกกลุมหนึ่ ง เพราะเพียงคิด
ไมเหมือนเรา ภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกมากมาย ยิ่งวัน
ยิ่งใกลตัว จากเฮติ มุงสูนิวซีแลนด ญี่ปุน พมา และ
สงผลสะเทอืนแผนดนิและแกนของโลกยงัประเทศไทย
ของเรา ฝนตก และอากาศหลงฤดูอีกมาก ขาวของ
ขึ้นราคา ภาครัฐกับการเลือกตั้งและคนการเมือง เปน
ผนูำในแบบท่ีตนตองการ หรอืประชาชนตองการ ฯลฯ
สิง่เหลาน้ีถาอาจจะทำใหเราหมดหวังแตอยาเพิง่สูญส้ิน
ศรัทธาตอชวีติ และการประทับอยขูองพระองค

ขอเชญิรบัชมการเสวนาโตะกลม คร้ังท่ี 3 “ทำไมเราถึงรักพระสนัตะปาปา” ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต
อดุมสาร รวมกบัส่ือมวลชนคาทอลกิ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จดัเสวนาโตะกลม คร้ังท่ี 3

หวัขอ “ทำไมเราถงึรกัพระสันตะปาปา” โอกาสสถาปนาสมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนบญุราศี
รวมเสวนาโดยคณุพอสุรชัย ชมุศรีพนัธ ุ คณุพออนชุา ไชยเดช  อาจารยชยัณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
ดำเนนิการเสวนาโดยคณุพอวชัศิลป กฤษเจริญ   วนัศุกรที ่8 เมษายน  2011 เวลา 14.00-16.00 น.

ถายทอดสดพรอมตอบคำถามแบบสดๆ  สนใจคลกิไปที ่www.catholic.or.th

พระพักตรของพระองคไมเคยเปลี่ยนไป ยัง
คงยิ้มอยางเขาใจ แตคงเปนพระพักตรที่รอคอย
การกลับใจ  เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตใหมเชนกัน
มหาพรตบอกกับเราใหเขมขนถงึเร่ืองเหลานี้

สายลมธรรมชาติ ใหความเย็นที่ไมปรุงแตง
บางทีชีวิตก็ถูกปรุงแตงเกินจริง ผมพลิกกลับไปดู
ที่ปกอุดมสารฉบับน้ีอีกคร้ัง  ผมคิดวาเปนการ
ปดตนฉบับครั้งท่ีไมปรุงแตงรสชาติใหเกินงาม
ความรักของพระมีอยูรายลอม และความอบอุนจาก
เพือ่นพีน่องทำใหเราเดนิหนาเพือ่แสวงหาน้ำพระทยั
ของพระกันตอไป

สายลมแมจะหนาวเพยีงใดแตใจยงัอนุเสมอ

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∫√¡§√Ÿ§” Õπ·≈–ºŸâπ” «¥é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22-24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å  „Àâ°“√Õ∫√¡·°à§√Ÿ§” Õπ ºŸâπ” «¥ ºŸâπ”À¡Ÿà∫â“π

·≈–ºŸâ∑’Ë π„®„π‡¢µ«—¥·¡àæ√–·Ààß —πµ‘¿“æ Õ.·®âÀà¡ ®.≈”ª“ß ‚¥¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

√—∫°“√Õ∫√¡°«à“ 30 §π ¿“¬„µâÀ—«‡√◊ËÕß ç°“√‡ªìπºŸâπ”·∫∫æ√–‡¬´Ÿ‡®â“„πæ√–-

«√ “√é

çøóôπøŸ®‘µ„®é °≈ÿà¡æ√–‡¡µµ“·¢«ß®—π∑∫ÿ√’ ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®ºŸâ√—°·≈–»√—∑∏“

„πæ√–‡¡µµ“¢÷Èπ∑’Ë«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡’π“§¡

2011 ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡©≈Õßæ√–‡¡µµ“¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë Õß ‡∑»°“≈

ªí °“

çµâÕπ√—∫é «—π∑’Ë 5-11 ¡’π“§¡ 2011 »Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ „Àâ°“√

µâÕπ√—∫§≥–§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π ®”π«π 21 §π ®“° Hong Kong International School

Association Limited ´÷Ëß¡“‡¬’Ë¬¡™¡°“√¥”‡π‘πß“π·≈–√à«¡∑”°‘®°√√¡°—∫‡¥Á°Ê

∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ‚§√ß°“√¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬å ´÷Ëß°“√‡¬’Ë¬¡™¡ß“π„π§√—Èßπ’È∂◊Õ‡ªìπ°“√

∫”‡æÁ≠ “∏“√≥ª√–‚¬™πåª√–®”ªï„πª√–‡∑»‰∑¬

ç·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâé »Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-

ÀπÕß· ß  ®—¥‡«∑’‡ «π“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ µ‘¥µ“¡º≈ ª√–‡¡‘πº≈·≈–®—¥µ—Èß°≈ÿà¡

™’«‘µ§√Õ∫§√—«Õ“ “ „π‚§√ß°“√ ç‡ √‘¡ √â“ß∑—°…–™’«‘µ§√Õ∫§√—«‰∑¬ ŸàÀ—«„®

∑’ËæÕ‡æ’¬ßé ‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“° ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡

 ÿ¢¿“æ (   .) «—π∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “¬ª√–§”

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫â“π®Õ¡·®âß µ.∫â“π·ªÑπ Õ.‚æππ“·°â« ®. °≈π§√ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√

®”π«π 68 §π

ç™à«¬°—πé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21-24 °ÿ¡¿“æ—π∏å  2011 §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ™“«·æ√°πâÕ¬

®‘µµ“∏‘°“√§≥–Õ“ “ ¡—§√§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–Àå (Õ“ “‚§‡ÕÕ√å) π”§≥–Õ“ “

‚§‡ÕÕ√å ª√–°Õ∫¥â«¬‚§‡ÕÕ√å√’‰´‡§‘≈ (Õ“ “‚§‡ÕÕ√å «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√) Õ“ “

‚§‡ÕÕ√å«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥

·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ‰ª√à«¡°—π √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ π“ –Õÿâß

¿Ÿ∑—∫‡∫‘° ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å æ√âÕ¡∑—Èß™à«¬°—π √â“ßÀâÕßπÈ”„Àâ°—∫«—¥¥—ß°≈à“« „π§√—Èßπ’È

‰¥â¡’™“«∫â“π®“°À¡Ÿà∫â“π

À¡—π¢“«¡“™à«¬ß“π¥â«¬

·≈–„π‚Õ°“ π’È‰¥â¡’°“√

°àÕµ—Èß§≥–Õ“ “‚§‡ÕÕ√å

∫â “ππ“ –Õÿâ ß ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ  ’¢âÕπ

‡®â “Õ“«“  „Àâ°“√

 π—∫ πÿπ
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µÕπ∑’Ë 14 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (5)

µ°·µàß¡À“«‘À“√
°“√µ°·µàßÕ◊ËπÊ ¿“¬„π¡À“«‘À“√¡—°®–·µ°µà“ß°—π‰ª ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫®ÿ¥ª√– ß§å

¢Õß°“√ √â“ß ·≈–µ”·Àπàß∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å ·π«∑“ß¥â“π ∂“ªπ‘°°Á·µ°µà“ß°—π

¥â«¬  Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√ √â“ß¡À“«‘À“√∂Ÿ°‡√’¬°«à“ ‡ªìπ√Ÿª·∫∫·√°¢Õß‚§√ß √â“ß

∑’Ë∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ ”À√—∫°“√π¡— °“√æ√–¢Õß§√‘ µ™π ‡ªìπ™◊ËÕ∑’Ë∂Ÿ°¡Õ∫„Àâ°—∫

«—¥µà“ßÊ ∑’Ë¡’§«“¡‡°à“·°à ¡’»—°¥‘Ï»√’ ¡’§«“¡ ”§—≠∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√åÀ√◊Õ‡∑««‘∑¬“

À√◊Õ¡’§«“¡À¡“¬„π∞“π–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ßæ‘‡»…¢Õß°“√π¡— °“√æ√–‡®â“

«‘À“√∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡≈à– ‡ªìπ¡À“«‘À“√‰À¡? «‘À“√∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ‡ªìπ

´’π“‚°ä° (Sinagoque) ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß∑’Ë™ÿ¡πÿ¡¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–‡æ◊ËÕª√–°Õ∫æ‘∏’

∑“ß»“ π“ ·µà¡À“«‘À“√¡’§«“¡À¡“¬≈÷°´÷Èß°«à“ ·≈–°«â“ß¢«“ß°«à“π—Èπ

ª√–‡∑»‰∑¬¡’¡À“«‘À“√‰À¡? §”µÕ∫§◊Õ ‰¡à¡’À√Õ°§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“¬„π¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ¡≈—ß‡¡≈◊Õß Õ≈—ß°“√

«—ππ’È‡√“‰ª·µà‡™â“ ¬—ß‰¡à¡’ºŸâ§π¡“¡“°¡“¬ ·≈–∑’Ë ”§—≠‡æ‘Ëß‡≈¬ªïπ—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

‰ª‰¡àπ“π °“√´àÕ¡·´¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®÷ß∑”„Àâ¡’ ’ —π ·≈–∫√‘‡«≥∑’Ë«à“ «¬Õ¬Ÿà·≈â«

 «¬¢÷ÈπÕ’°‡ªìπ‡∑à“µ—«

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ‡¡∏’

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡
°â“«„À¡à Ÿàπ“π“™“µ‘
‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ª√–∏“π

æ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√ §ÿ≥æàÕÕ¥‘»—°¥‘Ï

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‰∑¬ ™à«¬≠’ËªÿÉπ  ÷π“¡‘

ç ÷π“¡‘- Ÿâπ–¡‘µ√!é
‡æ◊ËÕπ„π¬“¡∑ÿ°¢å¬“°

À≈—ß®“°¢à“«·ºàπ¥‘π‰À«·≈–‡°‘¥§≈◊Ëπ¬—°…å ç ÷π“¡‘é ∫ÿ°‡¢â“°«“¥∑—Èß‡¡◊Õß„Àâ√“∫‡√’¬∫

ºŸâ§πµ“¬‡ªìπÀ¡◊Ëπ ·≈–∑√—æ¬å ‘π‡ ’¬À“¬¡À“»“≈ ¿“æ∑’Ë‡ÀÁπ§≈◊Ëπ‡¢â“∑”≈“¬Õ¬à“ßπ‘Ë¡π«≈

·µàæ≈—ß√ÿπ·√ß ¬‘Ëß°«à“π—Èπ ‡µ“‰øøÑ“æ≈—ßß“ππ‘«‡§≈’¬√å‰¥â√–‡∫‘¥¢÷Èπ √—ß ’Õ—πµ√“¬·ºà¢¬“¬

ÕÕ°‰ª‚¥¬√Õ∫ Õ¬à“ß‰¡à√Ÿâ¢Õ∫‡¢µ ¿“æºŸâ§π´÷¡‡»√â“ ‡ ’¬„®°—∫§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬ ‡ªìπ¿“æ

 –‡∑◊Õπ„®§π∑—Èß‚≈° ¬‘Ëß‡µ◊Õπ„®„Àâ§‘¥∂÷ß√–‡∫‘¥π‘«‡§≈’¬√å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡À¡◊Õπ√à¡‚æ∏‘Ï∑’Ë¢“¥À“¬‰ª...
Õ“≈—¬ æ√–§ÿ≥‡®â“∫ÿ≠‡≈◊ËÕπ  À¡—Èπ∑√—æ¬å

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

ª√“®’π∫ÿ√’ ●  «—π∑’Ë 17

¡’π“§¡ 2011 ≥ «—¥

Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

æ√– —ß¶√“™ ‘́≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπ

ª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

‡¡∏’ «√√≥™—¬«ß»å

æ√âÕ¡°—∫æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π ǻ ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ·≈–æ’ËπâÕß

æ√– ß¶å„π —ß¶¡≥±≈ ·≈–µà“ß —ß¶¡≥±≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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