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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่35 ฉบบัที ่16-17 ประจำวนัที ่17-30 เมษายน 2011 หนา 3
“กำลงัใจ” ใหคณุพอลออ (ตอจากหนา 20)

ใบพรลงนามโดยพระอัครสังฆราชเฟอรนันโด ฟโลนี่
รองเลขาธิการนครรัฐวาติกัน

วันท่ี 19 มีนาคม 2011 ตรงกับวันบวชครบ 65 ป
ของคุณพอไดจัดพิธีที่วัดนอยชั้น 24 อาคารรอยป
บารมีบญุ โรงพยาบาลเซนตหลยุส

คุณพออนัเดร ลออ สังขรัตน เกิดวันท่ี 12 กรกฎาคม
ค.ศ. 1917  อายุ 94 ป  ที่ ต.บางล่ี อ.สองพี่นอง
จ.สุพรรณบรุ ี  เปนบุตรของนายจอน  สังขรตัน    และ
นางจีน สังขรตัน

การศึกษา
โรงเรยีนแมพระประจกัษสองพีน่อง จบช้ันประถม

ปที ่4
ค.ศ. 1930-1935 เรียนท่ีสามเณราลัยพระหฤทัย

บางนกแขวก
ค.ศ. 1935-1938 เรียนท่ีสามเณราลัยพระหฤทัย

ศรีราชา
เปนครูเณรท่ีวัดแมพระประจักษ สองพี่นอง เปน

เวลา 2 ป

กระแสเรียก
ค.ศ. 1940-1946 เรยีนท่ีบานเณรใหญปนงั (General

College) จบปริญญาตรี สาขาปรัชญาและเทววิทยา
คุณพอไดสมัครเขาบานเณร ค.ศ. 1930 ในนามของ

วัดแมพระประจักษ สองพ่ีนอง และไดรับศีลบวช
เปนพระสงฆวันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 1946 ที่วัดนักบุญ
ฟรงัซิสเซเวียร สามเสน โดยพระสงัฆราชเรอเน แปรรอส
ประมุขสังฆมณฑลกรงุเทพฯ

หนาท่ีประจำท่ีไดรับมอบหมาย
1. ผชูวยเจาอาวาสวดัอคัรเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
วนัท่ี 19 มีนาคม - มิถนุายน  ค.ศ. 1946   เปนผชูวย

เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  คุณพอได
เรยีนภาษาจีนกบัคณุพอยออากมิ และไดโปรดศีลศักด์ิสิทธ์ิ

2. ผชูวยเจาอาวาสวดัเจาเจ็ดและวัดหนาโคก
       กรกฎาคม ค.ศ. 1946 - กุมภาพันธ ค.ศ. 1948  
คุณพอเปนผูชวยคุณพอบรัวซาต ดูแลวัดเจาเจ็ดและ
วดัหนาโคก   คุณพอไดชวยงานอภิบาลวัดโดยการเย่ียม
สัตบุรษุและจัดใหเด็กรับศีลมหาสนิท

3. เจาอาวาสวัดนักบุญนิโกลาส  พิษณุโลก
ค.ศ. 1948-1949   คุณพอไดเปนเจาอาวาสวัดนักบุญ

นิโกลาส พิษณุโลก ขณะประจำอยูที่วัดมีสถานการณ
ทางการเมือง โดยเฉพาะจังหวัดพษิณุโลก อยใูตอทิธิพล
ของพวกคอมมิวนิสต ซ่ึงยึดเขาลอมเปนฐานปฏิบติัการ
ครสิตชนของวัดถูกขมข ู จงึท้ิงวัดกันสวนมาก โรงเรียน
ของวัดใหเชาเปดสอนภาษาจีนเปนเวลา 20 ป ครูใหญ
หามเด็กมาวัดรวมมิสซา ภายหลังคุณพอไดอนุญาตให
ฟองศาลขอโรงเรียนกลับคืน โดยมีนายเทียม ศิริพงศ
เปนทนาย  ทางวัดชนะคดี ศาลตัดสินใหการทำสัญญา
เชาโรงเรียน 20 ปเปนโมฆะ  ไดโรงเรียนกลับคืนมา
ดำเนินการเอง ต้ังชื่อโรงเรียนเซนตนิโกลาส สอน
ป.1-ป.4 ทางดานงานอภิบาลวัดไดโปรดศีลศักด์ิสิทธ์ิ
และเย่ียมสัตบุรุษ

4. ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ธันวาคม ค.ศ. 1949 - 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1951  
คุณพอเปนผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
คุณพอไดชวยงานอภิบาลเร่ืองศีลศักด์ิสิทธ์ิ สอนคำสอน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญ
คอนแวนต และโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

5. ผูชวยเจาอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร
สามเสน

ค.ศ. 1951-1956 คุณพอไดเปนผูชวยเจาอาวาส
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน คุณพอไดชวยงาน
อภบิาลท่ีวดั และสอนคำสอนทีโ่รงเรยีนเซนตคาเบรียล
โรงเรียนโยนออฟอารค และโรงเรียนเซนตฟรัง
ซีสซาเวียรคอนแวนต และชวยดูแลการสรางวัดเกาะใหญ
เนื่องจากคุณพออัมบรัวซีโอมรณภาพ  การสรางบันได
ยังไมเสร็จ  พระสังฆราชโชแรงใหคุณพอไปดูแล
การกอสราง

6. ผชูวยเจาอาวาส วดัซางตาครสู กฎุจีีน
ค.ศ. 1956-1957   คุณพอไดเปนผูชวยเจาอาวาส

วัดซางตาครูส กุฎีจีน คุณพอไดจัดต้ังคณะพลมารีและ
ไดทาสีวัดใหม โอกาสฉลอง 25 ป  คุณพออังแซลโม 
บวชเปนพระสงฆ  สอนคำสอนท่ีโรงเรียนของวัดและ
โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท

7.  ผชูวยเจาอาวาส วดันักบุญเทเรซา หนองจอก
ค.ศ. 1957-1959 คุณพอไดเปนผูชวยเจาอาวาส

วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก  คุณพอเปนผูจัดการ
โรงเรียนเซนตเทเรซา หนองจอก  และสอนคำสอน
ในโรงเรียน คุณพอไดสรางหอประชุม หอระฆัง ติดต้ัง
เคร่ืองกำเนิดไฟฟา และไดส่ังระฆัง 3 ใบ จากฝรั่งเศส
ดานงานอภิบาลวัด คุณพอไดเยีย่มเยียนสัตบุรษุ และได
ถวายมสิซาวัดบางวัวทกุวนัอาทติย

8. เจาอาวาสวัดธรรมาสนนกับุญเปโตร บางเชือกหนัง
กมุภาพันธ ค.ศ. 1959 - กนัยายน ค.ศ. 1966   คุณพอ

ไดเปนเจาอาวาสวัดธรรมาสนนกับญุเปโตร บางเชือกหนงั
คุณพอไดขอไฟฟาเขามาในหมบูาน ใหทางการตัดถนน
ผานท่ีดินของวัด เลียบถนนขางคลองราชมนตรี ออก
ถนนจรัญสนิทวงศ ทางดานการศึกษา  คุณพอไดขอ
รบัรองวทิยฐานะโรงเรียนตรีมิตรวทิยา ชัน้ประถมปที ่4
และไดตออาคารเรียนอีก 2 หอง ทางดานสุสานคุณพอ
ไดยายสุสานไปไวในท่ีใหม ทางดานงานอภิบาลวัด
คุณพอไดทำมาน่ังในวัด ติดพัดลมในวัดและสงเสริม
ใหชาวบานมีอาชีพเลีย้งไก  ขยายพ้ืนท่ีปลูกตนมะพราว
และตนหมาก คุณพอยงัไปถวายมิสซาวันอาทิตยใหกบั
กลมุครสิตชนท่ีบางกรวย

9. เจาอาวาสวัดดวงหทัยนริมลของแมพระ ปากลดั
วันท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 1966 - 5 ธันวาคม ค.ศ. 1973

คุณพอไดเปนเจาอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ
ปากลัด ทางดานการศึกษา  ต้ังซิสเตอรคณะพระหฤทัยฯ
เปนครูใหญแทนครูใหญฆราวาส และสอนศีลธรรม
นกัเรยีน สัปดาหละ 2 ครัง้  ทางดานการกอสราง คุณพอ
ไดขุดบอน้ำบาดาลใหโรงเรียน  สรางหอประชุม
อเนกประสงค สรางหอระฆัง ใสหินเข่ือนหนาวัด
ปรบัปรงุบานพกัซสิเตอร ทางดานงานอภบิาลวดั ไดจดั
ต้ังสภาภิบาลวัด ต้ังกลุมพลมารี และเย่ียมคริสตชน
ตามโรงงานในอำเภอพระประแดง

10. เจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวยีร สามเสน
วนัท่ี 5 ธันวาคม ค.ศ. 1973 - 19 เมษายน ค.ศ. 1976

คุณพอไดมาประจำท่ีวัดสามเสนอีกเปนคร้ังท่ี 2 โดย
ตำแหนงท่ีสองไดเปนเจาอาวาสวัด  คุณพอไดสราง
โรงเรียนสำหรับเด็กกอนวัยเรียน (อนุบาลโยนออฟ-
อารค) ไดทำพระแทนใหญไดพืน้ท่ีนัง่รวมมิสซาเพ่ิมข้ึน
ทำแฟลตบรรจุศพ  ดัดแปลงโรงขนมจีนเปนท่ีจอดรถ
สรางหองแถวใหคนยากจนเชาอยู ขยายที่สวดศพ
ดานงานอภิบาลวัดไดออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษ ไปถวาย
มิสซาวันอาทิตยใหกับสัตบุรุษท่ีสะพานพระราม 6
มีอยู 8 ครอบครัว ทำอาชีพทอดแห ซ่ึงมาจากวัด
เกาะใหญ-บานแพน

11. เจาอาวาสวัดเซนตหลยุส
วนัท่ี 19 เมษายน  ค.ศ. 1976 - 10 พฤษภาคม  ค.ศ.

1979 คุณพอไดเปนเจาอาวาสวัดเซนตหลยุส  คุณพอได
เชญิมาเซอรคณะเซนตปอล เดอ ชารตร มาเปนครูใหญ
ที่โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา ดานการกอสราง คุณพอ
ไดจัดทำทอระบายน้ำ ทำท่ีจอดรถตามแนวกำแพง
หนาวัด คุณพอไดปรับปรุงทางเขาโรงเรียนวิริยาลัย 
ดานงานอภิบาลวัด คุณพอไดเย่ียมเยียนสัตบุรษุ เริม่พธีิ
นพวารแมพระนิจจานุเคราะห

12. เจาอาวาสวดัมารยีสมภพ บานแพน
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1979 - 10 พฤษภาคม  ค.ศ.

1981 คุณพอไดเปนเจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน
คุณพอไดยายศพจากปาชาวัดบานปลายนา และหลังวัด
บานแพนไปไวในสุสานแหงใหม ซ่ึงอยูถัดจากวัด
กระโดงพอง (วัดพุทธ) คุณพอไดมาอยูวัดบานแพน
เปนคร้ังท่ีสอง ทางดานการกอสราง คุณพอไดทาสี
วัดใหม ใสกระจกสีใหม สรางพ้ืนวัดใหม ติดพัดลม
ในวัดใหม สรางพระแทนในวัดใหม คุณพอไดปรบัปรุง
บานพักพระสงฆ และบานพักซิสเตอรใหม คุณพอได
เปดรบัเด็กประจำ ดานงานอภบิาล คุณพอไดเยีย่มเยยีน
สัตบุรุษตามหมูบานตางๆ เชน บานแดง บานขนมจีน
ฯลฯ คุณพอไดถมดินดานหลังอาคารโรงเรียน  โดย
ขอดินจากเรือขุด

13. วดัเซนตจอหน
วนัท่ี 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1981 - 10 มิถนุายน ค.ศ.

1984  คุณพอไดมาดูแลวัดนอย 3 แหง  คือ วดัเซนตจอหน
วดันอยโรงเรยีนมารียสวรรค และบานแดนตะวัน  ดาน
งานอภิบาลวัด คุณพอเริ่มทำพิธีมิสซาวันเสารแทน
วันอาทิตยที่บานแดนตะวัน

14. วดัอัครเทวดามคีาแอล สะพานใหม
วนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 1983 - 10 มิถนุายน ค.ศ. 1984

ดานงานอภิบาลและงานวัด คุณพอไดมาดูแลวัดนอย
เซนตจอหน วัดสะพานใหม และวัดนอยโรงเรียน
มารียสวรรค  คุณพอไดออกเยี่ยมเยียนกลุมคริสตชน
ที่วัดเซนตจอหนและวัดมารียสวรรค  เริ่มพิธีนพวาร
แมพระนิจจานุเคราะห

15. อารามพระหฤทยัฯ คลองเตย
วันท่ี 10 มิถนุายน ค.ศ. 1984 - 1 พฤษภาคม ค.ศ.

1985   ดานงานอภิบาลและงานวัด  คุณพอไดมาดูแล
เรื่องศีลศักด์ิสิทธ์ิ  คุณพออบรมภคินี แอสปรันต
โปสตุลนัต และโนวิส

16. วดันอยโรงเรยีนเซนตจอหน
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 - 1 พฤษภาคม  ค.ศ.

1989 คุณพอไดมาประจำวัดนอยโรงเรียนเซนตจอหน
(อานตอหนา 4)
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คุณพอไดจัดทำทะเบียนศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ  คือ ไดจัด
ทำทะเบียนศีลลางบาป ศีลกำลงั และศีลสมรส ดานงาน
อภิบาลและงานวัด คุณพอไดมาดูแลเรื่องศีลศักด์ิสิทธ์ิ 
คุณพอไดเยี่ยมครอบครัวคริสตชน  ไดต้ังกลุมเยาวชน
ข้ึนมา รวมท้ังต้ังกลมุพลมารีอาวุโสและเยาวชนดวย

วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1989     ครบเกษยีณ
วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1989 - 5 พฤษภาคม ค.ศ.

1996 พกัประจำ และชวยงานอภิบาล อารามพระหฤทัยฯ
คลองเตย

วันท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1996  พักประจำบานพัก
พระสงฆอาวุโสอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สามพราน

ผลงานแปล
คุณพอแปลหนังสือไว 12 เลม  1. แงคิดจากพระ-

วรสาร 2. ประวัตินักบุญฟรังซิสเซเวียรรวม 25 เลม
3. อยูกับพระเจาวันละ 15 นาที 4. ปแมพระ 1987
5. ศีลมหาสนิทกับพระตรีเอกภาพ 6. ฉลองแมพระ
ในรอบป 7. พระวาจาวันละคำ มี 5 เลม 8. ขอคิด
ของคุณพอยอหน มารีย เวียนเนย  ภาคผนวกในประวัติ
ของทาน  9. คุณพอมคีาแอล  การกีอยส  ผต้ัูงคณะสงฆ

“กำลงัใจ” ใหคณุพอลออ (ตอจากหนา 3) เบธาราม 10. พระวาจาวันอาทิตย  ป A. B. C.  11.
วิญญาณของผูแพรธรรม  12. พิธีเสกบาน  พิมพ ค.ศ.
1973

โอกาสบวชครบ 50 ปของคุณพอ ในป ค.ศ. 1996
จดัตามวัดตางๆ เชน วดัสองพีน่อง ซ่ึงเปนบานเกิดของ
คุณพอ

บวชครบ 60 ป จัดท่ีวัดแมพระฟาติมา วันท่ี 13
พฤษภาคม ค.ศ. 2006 พรอมคุณพอทีบ่วชครบ 25 ป

คุณพอลออ สังขรัตน บวชป ค.ศ. 1946 ซ่ึงเปน
ปเดียวกับวาที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ทรงรับศีลบวชเปนพระสงฆ

และในป 1996 คุณพอไดเดินทางไปกรุงโรม
รวมมิสซาท่ีถวายโดยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 พรอมกับพระสงฆที่บวชปเดียวกับพระ-
สันตะปาปาจากท่ัวโลก พรอมทั้งไดรับสตอลาท่ีระลึก
จากพระหัตถของพระสันตะปาปาท่ีประทานให และ
รองเลขาธิการนครรัฐวาติกันที่ลงนามในใบพรของ
สมเด็จพระสันตะปาปา และเอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำประเทศไทย ทั้งสองทานไดรับการอภิเษกเปน
พระสังฆราชโดยวาท่ีบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ในวันท่ี 19 มีนาคม 2001 และ 6 มกราคม

2002 ตามลำดับ
จากวันอังคารท่ี

19 มีนาคม 1946 ที่
ไดรับการบวชเปน
พระสงฆ ที่บวชโดย
พระสังฆราชเรอเน
แปรรอส เปนองค
สุดทายที่วัดนักบุญ
ฟ รั ง ซิ ส เ ซ เ วี ย ร
สามเสน จนถึงวันท่ี

19 มีนาคม 2011 เปนเวลา 65 ปแหงชีวิตสงฆ เปน
พระสงฆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บวชเปน
พระสงฆเปนเวลานานท่ีสุดของพระสงฆที่เปนคนไทย
ในขณะน้ี คุณพอเคยเปนผูชวยเจาอาวาสตามวัดตางๆ
6 แหง เปนเวลา 11 ป เปนเจาอาวาสตามวัดตางๆ
9 แหง เปนเวลา 32 ป พักประจำและชวยงานอภิบาล
อารามพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
คลองเตย เปนเวลา 8 ป พักท่ีบานพักพระสงฆอาวุโส
11 ป พกัรกัษาสุขภาพท่ีโรงพยาบาลเซนตหลยุส 3 ป

รายงานโดย คณุพอโชคชยั ครูตันสุวรรณ

ฝนแผน 5 ปใหเปนจรงิ (ตอจากหนา 20)
แตละสังฆมณฑล แตละหนวยงาน และองคกรตางๆ
กพ็ยายามท่ีจะนำไปศกึษาและหาทางปฏิบัตใิหเปนจริง
โดยเฉพาะบุคลากรท่ีสำคัญคือ บรรดาพระสงฆ
นักบวช และสภาภิบาล เปนกลุมเปาหมายแรก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ (คพส.) ซ่ึง
รบัผดิชอบหนวยงานพระสงฆทัว่ประเทศ จงึไดกำหนด
จัดสัมมนาพระสงฆระดับประเทศ วันจันทร 11-16
กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ทีบ่านผหูวาน สามพราน หวัขอ
“พระสงฆ : ผูอภิบาลศิษยพระคริสต” (PRIESTS :
Pastoral Ministers of Christ’s Discipleship Communities)

หัวขอครั้งน้ี เน่ืองจากสภาพระสังฆราชฯ ได
ประกาศแผนงานอภิบาลฯ 5 ป เม่ือสิงหาคม 2010
และตามแผนนั้น ไดเนนหัวขอ “วิถีชุมชนคริสตชน
กลุมยอย” หรือบีอีซี. (Basic Ecclesial Communities)
เพือ่ใหแผนงานท่ีไดลงสภูาคปฏิบติัจริง บคุคลท่ีสำคัญ
คือ พระสงฆ ควรจะเปนบุคคลแรกทีร่ ูเขาใจ และนำไป
ปฏบิติัใหเปนจรงิ หลายสังฆมณฑลไดศึกษา วางแผนงาน
เริ่มนำไปปฏิบัติบางแลว

ดังน้ัน การสัมมนาคร้ังน้ี สภาพระสังฆราชฯ
เรียกรองใหบรรดาพระสงฆ ไดเขารวมสัมมนาคร้ังน้ี
เปนพเิศษ โดยหวังวา เม่ือสมัมนาแลว จะไดเปนผมีูสวน
สงเสริม สนับสนุน สามารถเปนผูแนะนำ และปฏิบัติ
ใหเปนแบบอยางแกสัตบุรุษในแตละวัดได ถือวา
พระสงฆคือหวัใจ ทีจ่ะทำใหแผนอภิบาลฯ เปนจริงได

ภราดาทินรัตน คมกฤส ผูอำนวยการ  สำนัก
นโยบายและผูประสานงานบีอีซี. กับทีมวิทยากร ได
กลาววา “ทีมวิทยากรคร้ังน้ี เปนผูมีประสบการณและ

ทำงานดานวิถีชุมชนคริสตชนกลุมยอยของสหพันธ
สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย  (FABC) ใชภาษาอังกฤษ
คงไมมีปญหา เน่ืองจากทีมคนไทยคอยชวย มีทั้งแปล
สรุป และคุณพอที่เคยไปเขารับการอบรมมาแลว ชวย
เปนผูดำเนินรายการ (facilitators) ในกลุมยอย คุณพอ
จะไดมีโอกาสแบงปน แลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ
เพราะคุณพอหลายองคมีประสบการณดานอภิบาล
อยแูลว มิใชเปนเพยีงผรูบัเทาน้ัน”

อาจารยสุมติรา  พงศธร ผแูทนฆราวาส และกรรมการ
จดัสัมมนา สะทอนความคิดการสัมมนาของพระสงฆวา
“หัวขอการสัมมนาคร้ังน้ี  “พระสงฆ : ผูอภิบาลศิษย
พระคริสต”  รองรับและสอดคลองกับแผน 5 ป ของ
สภาพระสงัฆราชฯ ถอืวาเปนแผนอภบิาลระดับประเทศ
ส่ิงท่ีคุณพอไดรบัจากการสัมมนาคร้ังน้ี  จะเกิดประโยชน
แกสัตบุรุษท่ีคุณพอดูแลรับผิดชอบดวย”

“ในฐานะท่ีเปนฆราวาส อยากจะ 1. เชิญชวนให
แตละวัดไดสวดใหกับการสัมมนาของพระสงฆครั้งน้ี
เปนพเิศษใหคุณพอเจาวัดของตนเอง และผชูวย  2. หลงั
สัมมนาแลว แตละวัด สัตบุรษุนาจะไดติดตาม พยายาม
ศึกษาจากคุณพอของตนเอง เพื่อจะไดทำความเขาใจ
รวมกัน และกาวเดินไปดวยกัน 3  ดานปจจัย ถา
เปนไปได นาจะมีบรจิาคใหกบัการสมัมนาคร้ังน้ี เนือ่ง
จากมีคาใชจายสูง  มีวิทยากรจากตางประเทศถึง
5 คน  ทีต่องชวยคาเดินทางเขา เพราะผลประโยชน จะ
ตกอยูกับพวกเราฆราวาสโดยตรง”

คุณพอศิริชาญ เอียงผาสุก ประธานจัดงานคร้ังน้ี
ไดกลาววา “อยากใหคุณพอไดมากันมากๆ ในสวนของ
พระคุณเจาแตละสังฆมณฑลและพระสงฆผูแทน

แตละสังฆมณฑล และกรรมการจัดการสัมมนาคร้ังน้ี
เราก็พยายามทำใหดีทีสุ่ด เพือ่พระศาสนจักรท่ัวประเทศ
จะไดฟนฟูข้ึน ตามแผนอภิบาลฯ ที่ เราไดรวมกัน
ทำข้ึนมา”

คุณพอสมจิตร พ่ึงหรรษพร ประธานคณะสงฆ
สังฆมณฑลจันทบุรี ใหขอสังเกตถึงพระสงฆที่จะ
เขารวมสัมมนาวา “ส่ิงท่ีสำคัญคือ ความเขาใจเร่ือง
บีอีซี. ยังตางกันมาก อาจจะมีบางคน ยังไมเขาใจ ไมรู
และไมเหน็ความสำคัญ ดังน้ัน เรือ่งสำคัญมากกวา เรา
จะทำอยางไร ใหคุณพอแตละองคไดตระหนักถึง
ความสำคัญของเน้ือหา และส่ิงท่ีคุณพอที่เขาสัมมนา
จะไดรับ และจะชวยสำหรับงานอภิบาลของคุณพอ
แตละวัด”

คุณพอประภาส ทองอินทร จากสังฆมณฑลอุบล-
ราชธานี พดูถึงในเขตอีสานท่ีไดเริม่ไปแลว โดยเฉพาะ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง แตในสังฆมณฑล
อุบลราชธานีเอง “สังฆมณฑลอุบลฯ ไดประชุมกัน
วนัท่ี 28 มีนาคม และเร่ิมทำงานกนัไปแลว การท่ีคุณพอ
ไดเขาสัมมนาคร้ังน้ี นาจะชวยใหเขาใจ และม่ันใจมากข้ึน
เม่ือตองปฏบิติัตามวัดของตน”

การสัมมนาพระสงฆประจำป คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 28
จัดข้ึนปเวนป และในระหวางปที่เวน ก็จะเปนการ
สัมมนาในระดับภมิูภาค เชน อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
มี 6 สังฆมณฑล และอัครสังฆมณฑลทาแรฯ 4
สังฆมณฑลอีสาน ทุกวันนี้ เรามีพระสงฆประมาณ
750 องค คาดวา นาจะมีไมต่ำกวา 300 องค มารวม
สัมมนา

คุณพอโชคชัยและคุณพอลออ
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“เปนเจาคนนายคนท่ีแทเปนอยางไร”

ตอนท่ี 8

คนไทยสมัยกอนชอบบอกเด็กๆ วา “ต้ังใจเรียน
หนงัสือใหเกงๆ เรยีนสูงๆ   โตข้ึนทำงานหรือเปนคนเกง
แลว ก็จะ “เปนเจาคนนายคน” แตแทจริงความหมาย
ทีผ่ใูหญสอนเด็กๆ เชนน้ี  แฝงไวดวยความหมายวา  ให
เราต้ังใจเรียน ศึกษาหาความร ู  เพือ่จะมีงานทำท่ีดี  ถา
ทำงานเกง การงานก็จะกาวหนาเล่ือนข้ันสูงข้ึนไป  ใน
ระดับหวัหนาหรือผจูดัการ  ซ่ึงกแ็นนอนวาตองมีผูอยู
ใตบังคับบัญชาที่เราสั่งงาน ดูแลปกครอง  ใหการงาน
สำเร็จลุลวงไปดวยดี  ไมไดหมายถึงการเปนเจาคน
นายคนในความหมายกดข่ีใคร  แมจะมีความหมาย
เปนใหญเปนโตแฝงอยูบางก็ตาม

พระเยซูเจาทรงสอนวา “ทานท้ังหลายยอมรูวา
คนตางชาติที่เปนหัวหนายอมเปนเจานายเหนือผูอื่น
และผใูหญยอมใชอำนาจบังคบั  แตทานท้ังหลายไมควร
เปนเชนน้ัน  ผูที่ปรารถนาจะเปนใหญ  จะตองทำตน
เปนผูรับใชผูอื่น  และผูใดท่ีปรารถนาจะเปนคนท่ีหน่ึง
ในบรรดาทานท้ังหลาย  ก็จะตองทำตนเปนผูรับใช
เหมอืนกับท่ีบุตรแหงมนษุยมไิดมาเพ่ือใหผอูืน่รบัใช  แต
มาเพื่อรับใชผูอื่น  และมอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อ
มวลมนษุย” (มธ 20:17-28)

การต้ังใจเรียนแลวไดงานดีๆ ทำ  เพือ่ไตเตาไปเปน
เจาคนนายคนในความหมายท่ีถูกตองคือ  ใชความ
สามารถและความรูตอนเรียนเกงๆ ไปบริหารงานให
ประสบความสำเร็จแลวนำเอาพระวาจาของพระเยซูเจา
มาพงึปฏบิติั  นัน่คือตองรบัใชครอบครวั  สังคม  ประเทศ
ชาติบานเมืองและมวลมนุษยชาติ  โดยเฉพาะคนลำบาก
ยากไรไมใชไปกดข่ีผูอื่น

ในมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีชื่อเสียงระดับแนวหนา
แหงหนึง่  เขามีหนวยงานวิจยัพฒันานักศึกษา  และสรุป
เปาหมายออกมาวานักศึกษาท่ีจบออกไปจากมหาวิทยาลัย
จะตองมีคุณลักษณะ 5 ประการดังน้ี

1. ตองมีความรู   อันนี้เปนเปาหมายพื้นฐานท่ี
สถาบันการศึกษาทุกแหงตองทำใหไดคือ  ใหนักเรียน
นกัศึกษามีความร ู ไมโงงม  เพราะความรกูอเกิดแสงสวาง
แกปญญา  แตมิใชรูเปนสวนๆ เชี่ยวชาญเปนอยางๆ
แตตองมีความรแูบบองครวม  เพือ่สัมพนัธเชือ่มโยงกับ
ความรูในวิชาอื่นหรือศาสตรแขนงตางๆ บาง  แมเรา
จะไมไดศึกษาวิชาเหลาน้ันเปนวชิาเอกกต็าม  กลาวคือ
มีความรูวิชาที่เราเลือกเรียนเปนวิชาเอกใหลึก  รูจริง
เช่ียวชาญ  แตกต็องรูกวาง  คอืรจูกัวชิาอืน่ๆ บาง รจูกั

โลกสวนอืน่ๆ ดวย  รจูกัโลกสังคมอ่ืนท่ีเขาแตกตางจาก
เรา  สาขาวิชาชีพที่แตกตางจากเราจะไดนำความรูเอก
สาขาวิชาท่ีเราเลือกเรียนเชิงลึกไปบูรณาการสัมพันธ
กับสังคมอื่นที่แตกตางจากเราเพราะเราตองกาวไป
ดวยกัน  แลวอยาลืมนะครับความรูเรื่องพระเยซูเจา
เปนแสงสวางสองปญญาท่ีเจิดจาทีสุ่ด  ดุจดังวนัรบัศีล
ลางบาปเราไดรับเทียนที่ จุดมาจากมือพระสงฆ
พรอมกับคำพูดของทานวา “จงรับแสงสวางของ
พระคริสตเจา”

2. ตองคิดเปน  อันหมายถึงตองเปนคนรูจักมี
วิจารณญาณ  ตีความ  แยกแยะ  สรางสรรค  และมี
จิตสำนึกตอสภาพแวดลอมท่ีเราดำเนินชีวิตอยู  เชน
คุณแมสงเสียเราเรียนจนจะรับปริญญาอยแูลว  ตอนน้ัน
ทานแข็งแรงทำงานได  แตเราก็มาคิดไดวาเออ…ทาน
กแ็กแลว  อายมุากข้ึน  พละกำลงักถ็ดถอย  แลวนองๆ

อกีหลายคนใครจะสงเสียเพราะทานก็ทำงานไมไหวแลว
เราตองทำหนาท่ีตรงน้ีแทนทาน  อยางน้ีเรยีกวา  เรยีน
แลวรูจักคิดเปน

3. มคีวามเปนผนูำ   เพ่ือจะเรียนจบออกไปเปนหลัก
แกสังคม  แกครอบครัว  เปนหลกัใหคนอ่ืนยดึถือมัน่คง
ในทางท่ีดี  ไมใชไปครอบงำผูอื่นในทางท่ีผิด  แตใน
ขณะเดียวกนักส็ามารถเปนผตูามท่ีดีไดดวย  เม่ือตองให
ความรวมมือตอสังคมเม่ือจะกระทำส่ิงใดเพ่ือสวนรวม

4. รูจักแกปญหา  เม่ือดำเนินชีวิตในสังคมไมวา
เล็กหรือใหญ  ทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคมโลกเรา
จะพบปญหาอยเูสมอ  โดยเฉพาะโลกทุกวนัน้ีจะมีปญหา
ใหมๆ  เกิดข้ึนมากมาย  เหมือนแพทยพบวามีโรคใหมๆ
เกิดข้ึนกับผคูนมากกวาแตกอน  ดังน้ันความรทูกุอยางท่ี
เราเรียนมาตองทำใหเรากลายเปนคนรูจักเอาความรู

เหลาน้ันมาแกปญหาอยางมีสติคอยเปน
คอยไป  ไมต่ืนตระหนก  ทอแท หรือ
ยอมจำนนตอปญหา  เพราะทุกปญหา
มีไวใหแก  ทกุปญหายอมมีทางออก  และ
คนท่ีเรียนหนังสือยอมมีความรู เปน
อปุกรณแกไขอยางมีสติไดอยางแนนอน

5. ตองเปนคนมีจริยธรรมและ
ศลีธรรมดงีาม   คือตองรดีู – รชูัว่  และ
รูจักเลือกปฏิบัติดีละเวนบาป  อันน้ีพอ
จะระบุลงไปเลยวาตองเปนคนปฏิบัติ
ศาสนกิจสม่ำเสมอ  ในศาสนาท่ีตน
นบัถือ  เพราะแคบอกวารดีูรชูัว่กย็งัไมพอ
เพราะคนเราจิตใจออนแอมักมีความ
โนมเอยีงไปในทางช่ัว  แมรดีูรชูัว่กไ็มมี
กำลังใจพอไปทำดีอยางที่รู  ตองพึ่งพา
พระหรรษทานจากพระเปนเจาในการ
ตอสูกับความโนมเอียงฝายต่ำท่ีปศาจ
ชกันำเราใหไปทำชัว่อยเูสมอ  การปฏบัิติ
ศาสนกิจไปวดั – แกบาป – รบัศีลฯ เทาน้ัน
จึงจะเปนคนมีจริยธรรมและศีลธรรม
ไดอยางแทจรงิ  เพราะในความจริงขอนี้
ยังย้ำเตือนเราใหเปนคนมีพระเปนเจา
เบ้ืองบนประทับอยตูอหนาในชีวติเสมอ
และสำนึกวามนุษยเปนเพียงส่ิงสราง
ท่ีพระองคทรงยกข้ึนมาเปนลูกของ

พระองค
พีน่องไมตองเรียนในมหาวิทยาลัยกไ็ดครบั  เพราะ

แทจริงคุณลักษณะเหลาน้ีเกิดข้ึนไดกับผูสนใจใสใจ
ในการรับผิดชอบดำเนินชีวิตของเราแตละคนอยางดี
ในองคพระผูเปนเจาทุกๆ วัน  พอยังอยากจะเพ่ิมขอ 6
อีกขอหนึ่ง  นั่นคือ  จะตองเปนคนรูจักดูแลเอาใจใส
รักษาสุขภาพและชีวิตของตนเองอยางดีดวย

ไมมีประโยชนอะไรที่เฝาเรียนหนังสือสูงๆ แต
โงเขลาเบาปญญาในการไมดูแลรกัษาสุขภาพใหแข็งแรง
หรือประมาทตองพิการเสียชีวิต  เปนภาระใหแกคน
ขางหลัง  พอชอบประโยคโฆษณารณรงคใหสวมหมวก
นิรภัยขณะขับข่ีมอเตอรไซคทางโทรทัศน  เอามาจบ
ขอ 6 ในบทความน้ีไดอยางดีเลยครับ “ไมสวมหมวก
กนัน็อก ไมไดนอ็กคนเดยีว”
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“แลวทรงเทน้ำลงในอาง
เริ่มลางเทาบรรดาศิษย

และใชผาที่คาดสะเอวเช็ดให”
(ยอหน 13:5)

เทาท่ีสะอาดก็ถือวาเปนความสุขชนิดหนึ่ง  สำหรับผูตองอาศัยอยู
ตามชนบทท่ีรอนระอแุละมีฝนุละอองปลวิอยตูลอดเวลา การลางเทาดวยน้ำเยน็
จึงนับเปนความสุขชนิดหน่ึงในยามเย็น ความเหนื่อยออนก็พลางหายไป
โลกเปล่ียนไปเม่ือเทาถูกลางใหสะอาด

ประเพณกีารลางเทาในสมัยของพระเยซเูจา นบัเปนสวนทีส่ำคัญสวนหนึง่
ของการใหการตอนรับ เปนกิจกรรมท่ีคนใชหรือทาสเปนผูกระทำในนาม
ของเจาของบาน ในการกินเล้ียงครั้งสุดทาย พระเยซูเจาทรงสำแดงพระองค
มิใชเปนเพียงผูรับใชที่ถอมตนของพวกสาวกเทาน้ัน แตทรงเปนผูรับใช
ในบานของพระบิดา ดวยการทรงเอาพระทัยใสความตองการของบรรดาแขก
ทีม่ารวมรับประทานอาหารกับพระองค เม่ือพระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดาสาวก
เปนการแสดงวาพระเจาทรงรับพวกเขาเขาในบานของพระองค โดยทรงกระทำ
ส่ิงท่ีจำเปน เพือ่ทรงประทานชีวติใหมและพลังใหแกพวกเขา พวกสาวกรสึูกอาย
และไมเขาใจการกระทำของพระเยซูเจา เม่ือพระจิตเจาเสด็จมา พวกสาวก
จงึเริม่เขาใจวา การเปนผนูำน้ันเปนการรบัใช มิใชเปนผมีูอำนาจเหนือผอูืน่

เราลองถามตัวเราเองดูซิวา “ฉันเคยจำไดไหม เม่ือฉันไดรับการตอนรับ
อยางดี มันทำใหฉนัมีพลงัจิตท่ีจะทำอะไรพเิศษสักอยางหน่ึงไหม? การตอนรบั
ที่ดีทำใหฉันรูสึกวาตัวเองมีคุณคา และไดรับความนับถือเปนพิเศษมิใชหรือ?
มีอะไรบางท่ีเราสามารถทำได เพื่อใหรูสึกวาเรามีชีวิตใหม และใหความมี
ชีวิตชีวาแกผูที่กำลังเครียดหนักและมีความกังวลสูง? ฉันสามารถชวยใหผูที่
มีความหวงกังวล รูสึกดีข้ึนบางไหม? เปนไปไดที่เราสามารถชวยผูที่กำลัง
มีความทุกขดวยรอยยิ้มของเรา?”

การตอนรับสูพระอาณาจักรของพระเจา

ขาแตพระเจา บางคร้ังความถอมตนอาจเปน
ยาขมท่ีจะตองกลืนสำหรับลูก   แมจะเปนการ
เลยีนพระฉบบัแบบของพระองค  โปรดใหลกูมีจติใจ
โอบออมอารี แมจะยากเย็นสักเพยีงใดก็ตาม  โปรดได
ทรงเปดตาและเปดใจใหลูกไดสังเกตเห็นชวงเวลา
ที่จะชวยใหผูใดผูหน่ึงใหไดรับกำลังใจ ดวยการ
กระทำทีโ่อบออมอารแีละดวยความเคารพรกั อาแมน

ปญหาใครกนัแน (2)
การพัฒนาความเจริญกาวหนาแตละยุคแตละสมัย
ทำใหมนุษยรสึูกภาคภมิูในความรคูวามสามารถ
พรอมกันน้ันก็เห็นถงึความสามารถและศักยภาพ
ชนรนุหน่ึงสงตอใหชนรนุถดัไปตอยอดไดไมรจูบ
ยิง่ศึกษาย่ิงคนควาย่ิงทดลองก็ยิง่ใหรสึูกท่ึง
การคนพบแตละอยางดูจะเปนการพิชิตไดมา
ทั้งท่ีทุกอยางมีอยูต้ังแตไหนแตไรมาแลว
เหมือนการไลลาหาเมืองข้ึนสมัยกอน
พบแผนดินใหมพบชนชาติใหมทกีถ็อืเปนพชิติมา
ทำราวกับวาหากไมไปคนพบเขาก็คงไมมีอยู
แถมยังรีบต้ังช่ือแผนดินชื่อชนชาติที่ไปพบไปเห็น
เหมือนทุกอยางเปนตัวเปนตนข้ึนมาก็ตอนไปพบไปเจอ
ทั้งท่ีแผนดินอีกท้ังชนชาติก็มีมาเปนรอยเปนพันปแลว
ไมฉุกคิดสักนิดวาจริงๆ แลวเราเจอเขา-เขาเจอเราดวย
โคลมับัสคนพบอเมรกิา-อเมรกิาคนพบโคลมับัส
แถมยังตองลงทุนลงแรงใชเวลาขามน้ำขามทะเลไปพบ
ในขณะท่ีคนพ้ืนท่ีอยทูีน่ัน่ไมตองลงทุนลงแรงอะไรท้ังส้ิน
แลวก็เที่ยวเหมาวาคนพื้นที่ลาสมัยปาเถื่อนไรอารยธรรม
แตกลับปลนสะดมฉกฉวยทรัพยากรเขากลับประเทศ
อีกทั้งยึดครองเปนเมืองขึ้นทำลายคุณคาด้ังเดิมเขาอยางไรสำนึก
จะวาไปแลวการคนพบแตละครั้งคือการคนพบตนเองน่ันแหละ
ฉนัไปพบอีกชนชาตหินึง่ฉันกค็นพบวา “ฉนั”  มีเพือ่นรวมโลก
ฉนัไปพบแผนดินใหมฉนัก็พบวา “ฉนั” อยใูนโลกกวางมากกวาท่ีคิด...

ฉนัใดก็ฉนันัน้กบัทาทีตอพระเจา
คนมักจะถือวามีพระเจาหรือไมขึ้นอยูกับตนเอง
ถาฉันเชื่อวามีพระเจาเม่ือนั้นพระเจามีอยูจริง
ถาไมเชือ่วามีพระเจาก็แสดงวาพระองคไมมีตัวตน
ความเช่ือจึงมากอนพระเจาความเช่ือเปนตัวกำหนดพระเจา
ทัง้ท่ีความเช่ือเกดิข้ึนเม่ือสำนกึและตระหนักวามีพระเจา
มนุษยเลยถือวิสาสะจะมีทาทีอยางไรกับพระเจาก็ได
ถาฉันยืนยันวาฉันไมเชือ่วามีพระเจา
พระเจาก็ไมมีความหมายสำหรับฉัน
ถาฉันเห็นวาฉันไมตองการพระเจาฉันก็อยูได
พระเจากค็งเปนแค “อากาศ” มีกไ็ดไมมีกไ็มเหน็เปนไร
ทำราวกับวาพระเจาข้ึนอยูกับฉัน
ทัง้ท่ีพระเจาทรงอยกูอนฉนัเกดิทรงอยตูอหลงัฉันตาย
ฉันจะคิดอยางไรพระเจาก็ทรงเปนพระเจาอยูดี...

อนัท่ีจรงิสังคมท่ีหมกมนุกบัวตัถุส่ิงของ
คนพากันนับถือขาวของเงินทองเปนพระเจา
กระทัง่กลายนืยนัวาไมมีทีส่ำหรบัพระเจาในสังคมอีกตอไปแลว
เหมือนประกาศอิสรภาพจากการตองข้ึนกับพระเจาในอดีต
แลวพากันรูสึกวาคนเราย่ิงใหญมีศักด์ิศรีข้ึน
หารูไมวาทุกส่ิงเหลาน้ีสงผลกระทบกับมนุษยเต็มๆ
เพราะพระเจาทานสูงสงเกินกวามนุษยจะอาจเอ้ือม
หารูไมวาทุกครั้งที่ปฏิเสธพระเจาคนปฏิเสธตนเอง
ไมตางกับผลงานศิลปะท่ีปฏเิสธศิลปน
ตัว “ผลงาน” จะเลอเลศิล้ำคาแคไหนนัน้ข้ึนอยกูบั “ศิลปน” โดยแท
และนั่นคือจุดเริ่มตนของปญหาทุกอยางท่ีตองเจอะเจอทุกวันน้ี
เหน็คนแค “ผลงาน” ไวใชประโยชนแตไมเลยไปถึง “เจาของผลงาน”
ปญหาจึงไมอยูที่พระเจาแตเปนปญหาของมนุษยโดยแท
ขนาดกลาปฏิเสธพระเจาได...ปฏเิสธมนุษยดวยกนัจะเปนไรไป
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สถานการณน้ำทวมเขตสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม ค.ศ. 2011 หลงัจากท่ีไดรบัแจง

จากคุณครูโรงเรียนมารียพิทักษวาท่ีโรงเรียนน้ำทวม
แลว  ซสิเตอรจินตนา   รตันศักดิช์ยัชาญ  ผอูำนวยการ
โรงเรยีนพรอมกับคณุพอยทุธการ  ยนปลดัยศ  คณุพอ
อรรคเดช  ทบัปง  ตัวแทนสัตบุรษุจากอาสนวิหารราฟาเอล
สุราษฎรธานีจึงไดเดินทางไปสำรวจและเย่ียมเยียน

ระหวางทางตองพบกับความยากลำบากเล็กนอย
เม่ือตองฝากระแสน้ำท่ีไหลเชีย่วระหวางอำเภอกาญจน-
ดิษฐ  อำเภอขนอม  อำเภอสชิล  และอำเภอทาศาลา  เพือ่
มุงหนาสูวัดพระมารดาพระศาสนจักรและโรงเรียน
มารียพิทักษ  จ.นครศรีธรรมราช  ความยากลำบากน้ี
นำไปสคูวามคิดท่ีจะเล้ียวรถ  กลบับานเถอะเรา…

แตที่สุดก็ฝาไปจนได  เม่ือไปถึงไดพบกับคุณพอ
สมชาย  กจินิจช ี เจาอาวาส และคณะครูทีค่อยชวยเหลือ
คุณพอในการเก็บของและสงอาหาร  เสบียงบาง

บรเิวณภายในของวัดน้ัน  น้ำยังทวมไมถงึ  เน่ืองจาก
ไดถมสูง  สวนบานพักพระสงฆน้ำไดทวมบริเวณช้ันลาง
ของบานพัก  ซ่ึงเปนหองอาหาร  และสำนักงานของวัด
นำความเสยีหายพอสมควร

บริเวณโรงเรียน  ภายในอาคารไมสามารถเก็บส่ิงของ
ไดทัน  เน่ืองจากน้ำมาในเวลากลางคืนและขณะน้ัน
ซิสเตอรที่อยูที่นั่น  ไดไปรวมพิธีปฏิญาณตนคร้ังแรก
และฉลองการปฏิญาณตนครบ 60 ป ของสมาชิก
ในคณะท่ีจงัหวดัราชบรุี

สถานการณลาสุด (30 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา
20.30 น.) ไดรบัการบอกเลาจากซิสเตอรจนิตนา  รตัน-
ศักดิช์ยัชาญ  และคุณพอสมชาย  กจินิจช ี  วาขณะน้ีที่
บานพักพระสงฆระดับน้ำประมาณ 80 เซนติเมตร
สวนท่ีโรงเรียนมารียพทิกัษระดับน้ำประมาณ 1.30 เมตร
ทั้งคุณพอและซิสเตอรยังคงไมสามารถไปไหนได
ขณะน้ีบรโิภคเสบยีงท่ีพอมอียบูาง

สามารถสอบถามความเปนไปหรือชองทาง
ความชวยเหลือเพิ่มเติมไดที่ซิสเตอรจินตนา รัตนศักด์ิ-
ชยัชาญ

ที่จังหวัดสุราษฎรธานี
ฝนไดตกตอเนื่องกันโดยตลอดต้ังแตวันท่ี 24

มีนาคม ค.ศ. 2011 - วนัน้ี (30 มีนาคม ค.ศ. 2011) เวลา
20.00 น. ฝนที่ตกยาวนานติดตอกันตลอด 1 สัปดาห
ไดสงผลใหหลายอำเภอในจังหวัดสุราษฎรธานีเกิด
น้ำปาไหลหลากและน้ำทวมฉับพลนัในหลายพ้ืนท่ี

ทีโ่รงเรยีนเทพมติรศกึษา
บริเวณหนาโรงเรียนและในตัวเมืองน้ำไดทวม

ทีร่ะดับประมาณ 70 เซนติเมตร  การจราจรยงัสามารถ
สัญจรไปมาได

ที่ศูนยอภิบาลบานชุมพาบาล
ระดับน้ำไดทวมถงึบรเิวณบนัไดบานดานหลงั (ติด

รมิคลอง) การจราจรยังสามารถเดินทางเขาออกได
กลุมคริสตชนอาสนวิหารราฟาเอล (เขตขุนทะเล)
พี่นองหลายครอบครัวไมสามารถออกจากบานได

การจราจรมีเพียงการเดินลุยน้ำหรือพายเรือเทาน้ัน
ขณะน้ีทางวัด  โดยความรวมมือของคุณพออรรคเดช
ทบัปง เจาอาวาส  ตัวแทนสภาภิบาล  กรรมการมูลนธิิ
คาทอลิกสุราษฎรธานี  สามเณรใหญสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี  ไดใหความชวยเหลือเรงดวน  ดวยการ
จดัหา  จดัสง  ขาวสาร  อาหารแหง  และเย่ียมเยียนพีน่อง
ครสิตชนท่ีประสบปญหาอทุกภยัแลว

กลุมคริสตชนวัดอัครเทวดามีคาเอล  สมหวัง
(ต.วดัประด)ู

ขณะน้ี (30 มีนาคม ค.ศ. 2011) ไมสามารถเดินทาง
ออกจากบานพกัได  เนือ่งจากระดบัน้ำไดเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ
หลายครอบครัวไดอพยพมานอนคางคืนท่ีศาลา
อเนกประสงคของวัดเปนท่ีเรียบรอยแลวและตอง
ปลอยใหทรัพยสินท่ีไมสามารถขนยายไดจมไปกับน้ำ
เน่ืองจากการขนยายส่ิงของเปนไปดวยความยากลำบาก
รถไมสามารถผานเขาออกได   และพี่นองไดรับ
ผลกระทบจำนวนมาก  เรือที่ใหบริการขนยายจึง
ไมเพียงพอ  ทางวัดโดยการประสานงานของคุณพอ
ยุทธการ  ยนปลัดยศ  เจาอาวาส  ตัวแทนสัตบุรุษ
กรรมการมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี  และสามเณร
ใหญ  สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  ไดใหความชวยเหลอื
เบ้ืองตน  ดวยการจดัหา  จดัสงบรกิารสิง่ของเครือ่งใช
ที่จำเปนเรงดวนใหกับพี่นองผูประสบภัย  พรอมกันน้ี
ทางโรงเรียนเทพมิตรศึกษา  ไดอำนวยความสะดวก
ในการใหบริการเส่ือเพื่อนอนพักคางคืน

ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ อ.พนม จ.สุราษฎรธานี
ฝนที่ตกลงมาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  ทำใหมี

พีน่องบางสวนท่ีติดอยภูายในหมบูาน  ใกลกบัเทือกเขา

ไมสามารถออกมาหาอาหารได  และยังเฝาระวัง
ดินโคลนถลม  ทางวัดไดชวยเหลือโดยการจัดหาและ
จดัสงอาหารท่ีจำเปนเขาไปให  และในพิธีมิสซาปลงศพ
ของเปาโล ประชิต  ศรีระหงษ (คุณอาของคุณพอ
ทรงราชย ศรีระหงษ) พี่นองที่มารวมในพิธีมิสซา
ไมสามารถรวมสงรางของผลูวงลบัท่ีสุสานได  ทางวัด
จึงจัดใหมีการสงและคำนับรางของผูลวงลับภายในวัด
จากน้ันจึงใหญาติดำเนินการตอไป

พีน่องสามารถรวมสมทบทุน  ชวยเหลอืผปูระสบภัย
ในเขตสงัฆมณฑลสุราษฎรธานี  ไดทีธ่นาคารกสิกรไทย
สาขาตลาดใหม  หมายเลขบัญชี  317-2-12998-5
บญัชอีอมทรัพยชือ่ “มูลนธิิคาทอลิก  สุราษฎรธานี”

รายงานโดย คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี
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หยดุกลิน่เหมน็จากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหม็นเปนอาหารลงไป

บรกิารสาธิตการกำจัดกล่ินใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พิเศษสำหรับโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดีสุดจิตร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

ไมมีส่ิงใดทีซ่อนอยจูะไมปรากฏชดัแจง
ไมมีความลับใดจะไมมีใครรู
และไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล ซลูบิ แซอึง้
เกดิใหมในพระเจา 19 กมุภาพันธ 2521

ครบรอบ 33 ป

อากาทา สจุนิต โชตวิยีรตัน
เกดิใหมในพระเจา 5 เมษายน 2544

ครบรอบ 10 ป
ดวยความอาลยัรกัและคดิถึง ทกุวนัทกุเวลา จากมารอีา วณีา มารอีา ธญัญพัทธ เปโตร ธนวฒัน โชตวิยีรตัน

และหลานๆ ทุกคน

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 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 คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

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

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

(29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม)

www.thaicatholicradio.com
เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทั่วโลก


14-17 พฤษภาคม  ลองอสีาน เยีย่ม 10 วดั
สุดทายฉลองแมพระแหงกวาดาลูป

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com
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เชญิรวมทำบญุ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรวีเิชยีร จ.เชยีงราย

วัดนักบุญคามิลโล

หมูบานศรีวิเชียร

เปนวัดสาขา ที่ขึ้นกับ “วัดแมพระบังเกิด” อ.เมือง
จ.เชียงราย

วดัหลังเดิม
วัดไดสรางมาเปนเวลาเกือบ 30 ปแลว
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีขนาด
ไมเพียงพอกับพี่นองที่ เขามารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
เน่ืองจากวัดนักบุญคามิลโล ซ่ึงประกอบไป
ดวยคนไทย อาขา ไทยใหญ ไทยล้ือ  รวม
102 ครอบครัว
และมีศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
เชียงราย ที่มีเด็กชาวเขา 212 คน มีเด็กพิการ
15 คน เณรคามิลเลียน 50 คน เจาหนาท่ี 34
คน ซิสเตอรคณะมารีอาบัมบีนา 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 เหลีย่ม
ภายในกวางขนาด 18x18 เมตร ระเบียง
รอบๆ วดั 3 เมตร ภายในวัดสามารถน่ัง
ได 230 คน และรอบๆ สามารถน่ังไดอกี
หลายสิบคน นอกน้ัน ทางวัดมีแผนสราง

หอระฆงั ศาลาอเนกประสงค หอง
รบัแขก 2 หอง หองน้ำ และหองครวั

ตดิตอ :
คุณพอสัมพันธ วาปโส โทร. 08-1940-1606
คณุพอเกรยีงไกร สุขจิต 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 เชยีงราย
101 ม.8 บานศรีวิเชียร ต.ทาสุด อ.เมือง

จ.เชยีงราย 57100

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

ทกุวนัศกุร   เวลา 18.00-20.00 น.
งดใหบรกิารในวนัทีต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ

 บรกิารตรวจวนิจิฉยัและใหการรกัษาในรายทีม่าดวยอาการเฉยีบพลนั ทัง้นีก้ารรกัษา
ไมครอบคลมุ
   โรคเรือ้รังทีต่องรกัษาตอเนือ่ง แตจะเนนใหคำแนะนำผทูีเ่ปนโรคเรือ้รงั ไปรบั
บริการจากระบบประกันสุขภาพท่ีตนไดรับจากรัฐ/เอกชนตามความเหมาะสม
   การออกใบรับรองแพทยเพือ่ลางานหรือใชในกิจกรรมท่ีมผีลทางกฎหมาย
 ใหบรกิารความรเูรือ่งสขุภาพอนามยัและการปฏิบตัตินในทกุเรือ่ง
 ใหคำแนะนำเก่ียวกบัการใชบริการตามสิทธทิีผ่รูบับรกิารมอีย ูอาท ิบตัรประกนัสังคม

โรงพยาบาลเซนตหลยุส มงุม่ัน แนวแนในปรชัญาทีว่า “เมตตากรณุาอยทูีใ่ด พระเจาสถติทีน่ัน่”
จงึพรอมทีจ่ะมอบความรักผานกจิกรรมบริการสขุภาพโดยเฉพาะผทูีร่กัษในสขุภาพและผทูีย่ากไร

เพื่อมุงหวังที่จะใหทุกคนมีสุขภาพที่ดี

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ
เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี

เพื่อความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีพระสงฆ
บวชใหม  พระสงฆไปศึกษาตอในตางประเทศ  พระสงฆไปชวยงานสังฆมณฑลอ่ืน
และพระสงฆทีส่มควรเปลีย่นแปลงหนาท่ี  จงึใหพระสงฆดังมีรายชือ่ตอไปนี ้พนจาก
ตำแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม ดังน้ี :
1. คณุพอชมุภา  ครูตัน เจาอาวาสวัดนักบญุหลยุสมารีฯ  บางแค
2. คณุพอวชิา  หิรญัญการ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยธุยา
3. คณุพอสุทศ  ประมวลพรอม ศึกษาตอตางประเทศ
4. คณุพอพงษเกษม  สังวาลยเพช็ร รบัการอบรม  พกัประจำบานผหูวาน
5. คณุพอธรีวฒัน  เสนางคนารถ พกัประจำและชวยงานอภิบาลวัดนักบุญอนันา  ทาจีน
6. คณุพอคมสันท  ยนัตเจริญ ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุเปโตร  สามพราน
7. คุณพอศักด์ิชัย  ทรัพยอัประไมย เจาอาวาสวัดเซนตหลุยส และประธานสำนัก
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาของฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
8. คณุพอศรปีราชญ  ผวิเกลีย้ง จติตาธิการคณะศรีชมุพาบาล พกัประจำท่ีวดัแมพระ
ฟาตมิา  ดินแดง
9. คณุพอวจิิตต   แสงหาญ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
10. คณุพอชาญชัย  ทวิไผงาม เจาอาวาสวัดพระกมุารเยซู  ก.ม.8
11. คณุพอศริพิจน  สกลุทอง รบัการอบรม  พกัประจำบานผหูวาน
12. คณุพอธรีะ  กจิบำรงุ เจาอาวาสวัดเซนตจอหน
13. คณุพอเชษฐา  ไชยเดช ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร   ผจัูดการสักการสถานฯ
14. คุณพอจินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล เจาอาวาสวัดแมพระปฏิสนธินิรมลแหง
เหรยีญอัศจรรย  คลองเตย ศึกษาตอภายในประเทศดานบริหารการศึกษา

15. คณุพอโดเมนโิก  โรดกีเิอโร, OMI เจาอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล  สะพานใหม
16. คณุพออนศุกัด์ิ   กจิบำรงุ ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม
17. คุณพอชูศักด์ิ  บุญอนันตบุตร ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด
หัวตะเข
18. คณุพออภเิดช  สุภาจักร เจาอาวาสวัดพระบิดาเจา  ผจูดัการแผนกองคกรคริสตชน
ฆราวาส    พกัประจำทีว่ดัพระกมุารเยซ ู ก.ม.8
19. คณุพอสหพล  ตัง้ถาวร ผชูวยอธกิารสามเณราลัยนกับญุยอแซฟ ชวยงานอภบิาล
วดัพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง
20. คณุพอเอกชยั  โสรจัจกิจ ศึกษาตอตางประเทศ
21. คณุพอเกรยีงชยั  ตรมีรรคา ศึกษาตอตางประเทศ
22. คุณพออิทธิพล  ศรีรัตนะ ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระลูกประคำ  กาลหวาร
ผูอำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา
23. คุณพอสราวุธ  อมรดิษฐ ผูจัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ชวยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค
24. คุณพอวรพจน  วิสิฐนนทชัย ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล  ปากน้ำ
ศึกษาตอภายในประเทศดานพฒันาสังคม
25. คณุพอวนิยั  ฤทธบุิญไชย ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุฟรงัซิสเซเวียร สามเสน
26. สังฆานุกรบญุชรสัมิ ์ สุขสวาง ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร  สามพราน
27. สังฆานุกรณฎัฐว ี กงักง ผชูวยเจาอาวาสวัดเซนตหลยุส
28. สังฆานุกรเชษฐดนัย  ไชยเผอืก ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร  สามเสน

ทั้งน้ี ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงต้ังโยกยายเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม
อยางชาภายในวนัที ่30 เมษายน  ค.ศ. 2011

ประกาศ ณ วนัท่ี  8  เมษายน ค.ศ. 2011
พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์ โกวทิวาณชิ

                      ประมขุแหงอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ
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โรงเรยีนอสัสัมชญั เปดรบัสมัครนกัเรยีน ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนสำหรบั นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ ดานคณติศาสตรและวทิยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชญั 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

อหูลมูฉู ี ซนิเจียง  จีน
(ยแูคน)   พระสงัฆราช
พอล เซี่ย  ติงฉี แหง

สังฆมณฑลอูหลูมูฉีในเขตปกครองตนเอง แควน
ซินเจียง  เชิญชวนคริสตชนใหสราง “สักการสถาน”
ที่บาน เพื่อใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวสวดภาวนา
พรอมกันทุกวนั

พระสงัฆราชติงฉ ีกลาววา “หองสำหรบัสวดภาวนา
ที่บานสามารถทดแทนวัดท่ีขาดแคลน เปนรูปแบบ
การประกาศขาวดีที่เรียบงายวิธีหนึ่ง”

ในสารอภิบาลของสังฆมณฑล ประกาศเม่ือวนัท่ี 19
มีนาคม โอกาสสมโภชนักบุญยอแซฟ  ภสัดาของพระแม
พรหมจารมีารยี  เชญิชวนครสิตชนใหฟนฟ ู  “การปฏบิติั
ศาสนกิจท่ีดี”  ประเพณทีีบ่รรพบรุษุยึดปฏิบติัสืบตอกนั
มายาวนานของพระศาสนจกัรจนี

พระสังฆราชติงฉี กลาววา “ขาพเจาในฐานะผูนำ
พระศาสนจกัรทองถิน่  ‘ขอเชญิชวนและถอืเปนขอบงัคับ’
ใหคริสตชนทุกครอบครัวในสังฆมณฑลซินเจียงที่มี
สมาชิกเปนคาทอลิกต้ังแตสองคนขึ้นไปอาศัยในบาน
เดียวกนั ใหสวดสายประคำพรอมกนัอยางนอย 10 เม็ด
เปนประจำทุกวัน”

พระสังฆราชติงฉี  ซ่ึงไมไดรับการรับรองโดย
รฐับาลจีน  กลาววา “การปฏบิติัเชนน้ี ชวยใหทุกครอบครวั

กลายเปน ‘บานแหงการภาวนา’ ที่สมาชิกทุกคน
จะพัฒนาตนกาวหนาในความศักด์ิสิทธ์ิ   สายใยรักแหง
ครอบครวันีจ้ะสรางความเปนหนึง่เดียวกนัอยางแนนแฟน
ยิง่ข้ึน”

“ขาพเจาสงสารอภิบาลคริสตชนโอกาสเทศกาล
มหาพรต เพื่อบำรุงน้ำใจคริสตชนคาทอลิกใหสวด
ภาวนามากๆ  และเช่ือวาการประกาศขาวดีอยางงายๆ ที่
คริสตชนทุกคนสามารถทำได มีอยู 3 ประการ คือ
การสวดภาวนา  การดำเนินชวีติตามขอคำสอนของพระ-
ศาสนจักร และการชวยงานเมตตากิจตามความสามารถ”

“เหตุผลของการสนับสนุนคริสตชนทำแตละ
ครอบครัวใหเปน ‘บานแหงการสวดภาวนา’ เปนความ
จำเปนเรงดวนเพราะในสงัฆมณฑลซินเจยีงมวีดัคาทอลิก
เพียง 18 แหง และรัฐบาลยังไมอนุญาตใหครอบครัว
คาทอลกิมาชุมนุมกันเพือ่สวดภาวนา”

ในจดหมายอภิบาลน้ี พระสังฆราชติงฉี เตือนใจ
พระสงฆ 26 องค ถงึความจำเปนของการเย่ียมครอบครัว
คาทอลกิทกุ  ๆครอบครวัภายในสังฆมณฑลอยางสม่ำเสมอ

เมืองอหูลมูฉู ีหรอือรูมุช ีเปนเมืองหลวงของแควน
ซินเจียง  มีคาทอลิก 2,000 ครอบครวั มีครสิตชน 10,000
คน  แตละปมีผูสมัครเรียนคำสอนเพื่อเตรียมรับศีล
ลางบาปประมาณ 90 คน ในเทศกาลปสกา  วันท่ี 15
สิงหาคม สมโภชพระแมมารียรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

หรอืเทศกาลพระคริสตสมภพ
นายฟาง ซื่อจุน อายุ 43 ป เจาหนาท่ีประจำ

อาสนวิหารพระแมมารยีผปูฏสินธินริมลในเมืองอหูลมูฉูี
เมืองหลวงของแควนซินเจยีง กลาววา “การสวดภาวนา
พรอมกันในครอบครัวเปนเ ร่ืองปกติที่คริสตชน
ยึดปฏิบัติสืบตอกันมานานหลายยุคหลายสมัย  แต
ครสิตชนท่ีลางบาปใหมหรอืเยาวชนเร่ิมใหความสำคัญ
ของการสวดพรอมกนันอยลง”

นายฟางกลาววา  “ผมเชื่อวาคาทอลิกท่ีมีหองพระ
ที่บานจะรอนรนในการประกาศขาวดีมากข้ึน อาจเปน
เพราะการสวดภาวนาเตือนใจเราใหเห็นความสำคัญ
ของหนาท่ีประกาศขาวดีที่พระเปนเจาทรงมอบหมาย
แกครสิตชนทุกคน”

(อหูลมูฉู ีหรอือรูมุชี มาจากภาษามองโกเลีย แปลวา
ทุงหญาท่ีงดงาม  มีประชากรกวา 2.5 ลานคน เปน
เมืองใหญที่สุดทางตะวันตกของจีน เปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของเสนทางสายไหม  ใน
ค.ศ. 648 จักรพรรดิไตซงแหงราชวงศถัง กอต้ังเมือง
ลุนไตเปนศูนยกลางบริหารราชการแผนดิน และ
เก็บเงินภาษีที่มีกองคาราวานลำเลียงมาสงตามเสนทาง
สายไหม  เมืองอูรุมชีในปจจุบันหางจากเมืองลุนไต
ประมาณ 10 กิโลเมตร………ขอมูลจากสารานุกรม
วกิพิเีดีย)

ชมุชนวดั : สถานทีภ่าวนาและงานเมตตากจิ
โรม  (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ตรัสในพิธีเสกวัดใหมในโรมวา  “ชมุชนวัด คือ
สถานท่ีซ่ึงคริสตชนเรียนรูเกี่ยวกับพระเปนเจาดีข้ึน
รวมเปนหน่ึงเดียวกันเพื่อนมัสการพระเปนเจา  และ
นำสารแหงความรักไปมอบแก เพื่อนพี่นองและ

ตอประชาคมโลก”
พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนคริสตชนชุมชนวัดนักบุญคอรบิเนียให “เรียนรู

และรักพระเยซูครสิตเจาเพ่ิมข้ึน  ดวยการรบัศีลมหาสนิท  ฟงพระวาจาและนำมา
ใชในชีวติประจำวนั”

วัดนักบุญคอรบิเนีย ต้ังอยูทางตอนใตของกรุงโรม ไดรับการสนับสนุนเงิน
กอสรางวัดจากอัครสังฆมณฑลมิวนิคและไฟรซ่ิง ประเทศเยอรมนี ซ่ึงสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16 เคยดำรงตำแหนงพระอคัรสังฆราชในปลาย ค.ศ.
1970 ถึงตน ค.ศ. 1980 กอนไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงประธานสมณกระทรวง
พระสจัธรรม

พระสันตะปาปาตรัสวา “หมีคอรบิเนียที่ปรากฏบนตราประจำตำแหนง
พระสันตะปาปาน้ี ตามตำนานเลาวา  นักบุญคอรบิเนีย พระสังฆราชชาวฝรั่งเศส
ซ่ึงเปนพระสังฆราชองคแรกท่ีปกครองสังฆมณฑลไฟรซ่ิงเม่ือตน ค.ศ. 700  ระหวาง
เดินทางมากรุงโรม  หมีคอรบเินียไดฆามาของพระคุณเจาตาย  พระคุณเจาจึงทำโทษ
หมดีวยการใหมันแบกสัมภาระไวบนหลงัตลอดทางมาถึงโรม”

ฮองกงพมิพคมูอืคำสอน
ฮองกง  จีน  (ยแูคน) อคัรสงัฆมณฑลฮองกงจัดพิมพหนังสือคมืูอคำสอนดานสังคม
ของพระศาสนจักรในภาษาจีน ซ่ึงใชเวลาแปลนาน 6 ป

พระคารดินลัโยเซฟ เซน ซ-ีกนุ อาย ุ79 ป เริม่โครงการแปลคมืูอในภาษาจีน
ใน ค.ศ. 2004  กอนจะลาเกษียณในอีก 5 ป ตอมา

หนังสือคำสอนดานสังคมของพระศาสนจักรน้ี จัดสงเปนอภินันทนาการแก
สังฆมณฑลมาเกา  จนีไตหวนั และพระศาสนจักรในประเทศสิงคโปร และชุมชน
คาทอลิกชาวจีนท่ีอาศัยในตางประเทศ

พระคารดินัลเซน กลาววา “หนังสือนี้เปนเคร่ืองมือที่ดีในการเผยแผคุณคา
ดานสังคมของพระศาสนจักร  แมคาทอลิกในจีนแผนดินใหญมีปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนและความไมเปนธรรมดานสังคม”

คุณพอสเตเฟน ชาน มูน-ฮัง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสันติ
กลาววา “เน้ือหาของขอคำสอนแนะนำคริสตชนใหรวมพัฒนาสังคมใหดีข้ึน ซ่ึง
สอดคลองกับปรัชญาชาวจีนท่ีสืบทอดมานานหลายพันป  จึงมีคุณคาอยางย่ิงแก
ชาวจีนทุกคนซ่ึงมีจำนวนประชากรมากถึงหน่ึงในหาของประชากรโลก”

“การจัดสัมมนาเพ่ือศึกษาเน้ือหาหนังสือนี้ทำไดยากในจีนแผนดินใหญ หาก
ไมไดรับอิสรภาพในการพูดจากรัฐบาล  อยางไรก็ตามคริสตชนทุกคนมีหนาท่ี
รับผิดชอบท่ีจะชวยกันหวานเมล็ดพันธุแหงความเช่ือน้ี  เราตองไมเก็บหนังสือน้ี
ไวบนห้ิงโดยเปลาประโยชน แตใชเปนแนวทางเปล่ียนแปลงสังคมใหดีข้ึนทีละเล็ก
ละนอย”

พระศาสนจักรในเอเชีย ไดแก ญีป่นุ เกาหลี อนิโดนีเซีย  เวียดนาม และไทย
ไดจดัแปลหนังสือนีเ้ปนภาษาทองถิน่แลว
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อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มีความยินดีขอเชิญ

บรรดาพระสงฆ นกับวช
และพีน่องสตับรุุษ รวมงาน
ฉลองวดั-เสกระฆังใหม

และระลึกถึงการจากไป
สอูอมกอดพระเจา

ครบ 5 ปของยอแซฟ ลอง เหวีย่น ครบ 10 ปของเปาโล เขียน สวุรรณสาร ครบ 53 ปของยอหน แบปตสิต
ทว ีสนัตพิิทกัษสกลุ

“ความสุขเท่ียงแทมอียใูนพระอาณาจักรของพระเจา”
ณ วดันกับญุยอแซฟ หวยหวด ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย จ.สกลนคร
วนัศกุรที ่29 เมษายน ค.ศ. 2011 พิธบีชูาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

โดยพระอัครสงัฆราชหลยุส จำเนียร สนัตสิขุนรัินดร เปนประธาน
ถวายระฆงัโดย ยอแซฟ จักรกฤษณ สวุรรณสาร

คณุพอวชัรนิทร ตนปรกึษา เจาอาวาส โทร. 08-7950-3413
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ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเข็มขัด  กระดุม  เคร่ืองหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกยีรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ของที่ระล
ึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

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

ตดิตอ คณุสมศักดิ ์สุเสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172
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“จงถอมตนอยูเสมอ
จงมีความออนโยนพากเพียร
อดทนตอกันดวยความรัก”

(อฟ 4:2)

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ
คุยกันเจ็ดวันหน

ทกุวนัอาทิตย โดยทมีงานคาทอลิก บนคล่ืน
FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.

พระสงฆ สภาภิบาล
และสตับรุุษ

วัดแมพระฟาติมา ดินแดง
ขอเชิญพีน่องรวมเทดิเกียรติแมพระ

โอกาสฉลองวัด
วันศุกรที ่13 พฤษภาคม 2011

10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคุณ
โดยพระคารดินัลไมเกิล้ มชียั กิจบญุช ูเปนประธาน

15.00 น. สวดพระเมตตา
15.30 น. อานพระวาจาและแบงปนพระวาจา
16.30 น. แบงปนประสบการณชีวติ
18.00 น. ตัง้ศีลมหาสนทิ สวดสายประคำโลก

โดยคุณพอชวลติ กิจเจรญิ

19.00 น. พธิบีชูาขอบพระคุณ
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปนประธาน

คณุสำอางค  เรอืงพงษ                               100    บาท
คณุสอาด  สกลุทอง                                  200   บาท
คณุเสาวณี  ตนัประยรู                              100   บาท
คณุพิพัฒน  ธญัญาพิทกัษ                       100   บาท
คณุพิชญา  ธญัญาพิทกัษ                         100   บาท
คณุสมลกัษณ  สุเมธ ทำบญุอทุศิแด

มารอีา  คำ  สุขสทุพิย                      200   บาท
“ลูกหลาน” อุทิศแด

มารอีา  ลออวิจง                               300   บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”

อุทิศแดวิญญาณในไฟชำระ      300   บาท
อทุศิแด
เปาโล สุวทิย บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ         300   บาท

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

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

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง
ธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ”
ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ชองนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็คส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชื่อบัญชี “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส  เลขท่ี
บัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินให
ทานดวยความขอบพระคุณ

www.thaicatholicradio.com   เวบ็เดียวฟงวิทยคุาทอลกิไดทัว่โลก    ติดตอรายการวิทยุ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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«— ¥ 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“)

�����§≥–∏√√¡∑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

�����«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ °∑¡. ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’‡¥‘π√Ÿª·≈–

π¡— °“√‰¡â°“ß‡¢π ‡«≈“ 15.00 π. æ‘∏’∂Õ¥æ√–√Ÿª

(· ß ’‡ ’¬ß) ‡«≈“ 18.00 π. À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–√Ÿª

æ√–‡¬´Ÿ√Õ∫«—¥ «—π»ÿ°√å∑’Ë 22 ‡¡…“¬π 2011

�����§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß

25 ªï™’«‘µ ß¶å §ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï °ƒ…√“≈—¡≥å §ÿ≥æàÕ

æ‘™“≠ „®‡ √’ ·≈–§ÿ≥æàÕÕ‘π∑’ „  «à“ß «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

5 æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

‚∑¡—  Õ‰§«π—  ¡’π∫ÿ√’ (‚√ß‡√’¬π√à«¡ƒ¥’«‘‡∑»»÷°…“

√“¡§”·Àß 184)

�����§≥–¿§‘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¡“√‡¬ Ÿ́ ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß Lectio

Divina ·≈–°“√‡¢â“‡ß’¬∫„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡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 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´àß·¬â Õ.‰∑¬‡®√‘≠

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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‡™‘≠™«πæ’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/

�����§≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π ∑à“·√à ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

©≈ÕßÕ“√“¡§√∫ 25 ªï ·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπ

§√—Èß·√°¢Õß´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“ ‚¬‡´øªïπ“ ¿—∑√‘π∑√å

æ√À¡ “¢“ ≥  °≈π§√ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 14

æƒ…¿“§¡ 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.00 π.

�����»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

‚∑√. 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  «‘∑¬“≈—¬

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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√’
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· 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-

7981-2455  E-mail : missionbkk@catholic.or.th

§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å  ‚∑√. 08-4613-1125

E-mail : sirirakje@hotmail.com

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

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

°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥

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

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

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

University of Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π

™—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) ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 13.00-16.00 π. («—π≈– 3 ™—Ë«‚¡ß

‡ªìπ®”π«π 10  —ª¥“Àå) ∑’ËÕ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡√‘Ë¡‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2011

·≈–¡’°“√¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√ ‡¡◊ËÕ®∫À≈—° Ÿµ√°“√

Õ∫√¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π 3,200 ∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 16 ∑à“π

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 1) ‡ªìπºŸâπ”§≥–π—°¢—∫√âÕß

„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™ 2) ¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π¥â“π¥πµ√’

3) ¡’§≥–π—°¢—∫√âÕß∑’Ë “¡“√∂„™âΩñ°Ωπ‰¥â 4)  “¡“√∂

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

„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ∑’Ë

08-4141-5844 À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 15 ‡¡…“¬π 2011

�����·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

¡’«‘™“‡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¡‘ -

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π‡ªî¥µ—«Àπ—ß ◊Õ

ç¿Ÿ‡¢“‡§≈◊ËÕπ∑’Ë‰¥âé
(Mountain Can Move)
º≈ß“π§ÿ≥»√‘π∑√ ‡¡∏’«—™√“ππ∑å

«—πæÿ∏∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2011

‡«≈“ 13.30 π. ≈ß∑–‡∫’¬π

‡«≈“ 14.00 π. æ∫°—∫

§ÿ≥À≠‘ß ÿæ—µ√“ ¡“»¥‘µ∂å

¡.≈.º°“·°â« ∫ÿ≠‡≈’È¬ß

·≈–§ÿ≥»√‘π∑√ ‡¡∏’«—™√“ππ∑å

∑’ËÀâÕß ¡ÿ¥¡“√«¬

§≈Õß‡µ¬ °√ÿß‡∑æœ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß§√∫ 50 ªï°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß

§ÿ≥æàÕÕ—πµπ ‡ ß’Ë¬¡ ¥’»√’«√°ÿ≈ ·≈–§√∫ 25 ªï

°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∑«’™—¬

»√’«√°ÿ≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ æ‘™“≠ „®‡ √’

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2011 ¡‘ ´“ ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

∑à“·√à ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่35 ฉบบัที ่16-17 ประจำวนัที ่17-30 เมษายน 2011 หนา 17
การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การเรีย่ไรวันศุกรศักดิส์ทิธ์ิ

การเรี่ยไรวันศุกรศักดิ์สิทธิ์  ชวยเราใหคิดถึงการ
อทุศิตัว  ยอนไปในสมัยอัครสาวก    นกับุญเปาโลแถลง
เร่ืองน้ีในจดหมายถึงชาวกาลาเทีย  “เขาเหลาน้ีขอเพยีง
แตไมใหเราลืมคนยากจน  คำขอน้ีเปนส่ิงท่ีขาพเจา
ปรารถนาจะทำอยแูลว”  (กท  2:10)  และทานยงัยนืยนั
เรื่องน้ีกับพ่ีนองชาวโครินธ และชาวโรม  (1คร 16,
2คร 8-9 ; รม 15)  “เวลานี ้ขาพเจากำลงัเดินทางไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม  ...ทำบุญชวยเหลือคนยากจนในกลุม
ครสิตชนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม”  (รม 15:25-26)

แผนดินศักด์ิสิทธ์ิคาดหวังภราดรภาพของพระ-
ศาสนจักรสากล  และปรารถนาแบงปนประสบการณ
แหงพระหรรษทาน และความทุกข  ซ่ึงพวกเขากำลัง
ประสบ  กอนอืน่ใด เราปรารถนาใหตระหนักถงึพระพร
แหงสมัชชาพระสังฆราชสำหรับตะวันออกกลาง   ซ่ึง
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จไซปรัส  เหตุการณเหลาน้ี
ไดทวีความสนใจของโลก  และทำใหมีผจูาริกแสวงบุญ
จำนวนมากกลบัไปติดตามรอยพระบาทของพระเยซูเจา
อยางไรก็ ดียัง มีความเศรา ท่ี เ กิดความรุนแรงตอ
คริสตชนในดินแดนตะวันออก  ซ่ึงมีผลกระทบตอ
แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ   บรรดาคริสตชนตะวันออก  กำลัง
ประสบสภาพมรณสักขี  กำลังทนทุกข  เพราะความ
ไมมีเสถยีรภาพ  หรอืขาดสันติภาพ   เราเหน็การอพยพ
ประชาชน  แมมีเครือ่งหมายทีดี่บางในบางสถานการณ
คือพลงัของคนรนุใหม  แตกไ็มทดแทนความทุกขของ
บรรดาคริสตชนท่ีตองอพยพ  ซ่ึงทำใหดินแดนท้ังหมด
นัน้ยากจนมากขึน้

ดังน้ันใหเรารวมมือกบัสมเด็จพระสนัตะปาปา  ให
กำลังใจคริสตชนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม  อิสราเอล  และ
ปาเลสไตน   จอรแดนและประเทศในแถบตะวันออกนัน้
ดังพระโอวาทเดียวกันวา   “เราตองไมยอมแพตอการ
ขาดสันติภาพ  สันติภาพเปนไปได  สันติภาพเปนเร่ือง
เรงดวน  สันติภาพเปนเง่ือนไขจำเปนสำหรับชีวิตท่ีมี
คุณคาของมนุษยชาติและสังคม   สันติภาพเปนยาดีทีสุ่ด
เพื่อหลีกเลี่ยงการอพยพออกจากตะวันออกกลาง
(บทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ในมิสซาปดปการประชมุพเิศษของสมัชชาพระสงัฆราช
ตะวันออกกลาง)

การรองขอการเร่ียไรนี ้ เปนประเพณีเพือ่สนัติภาพ
ซ่ึงพีน่องชายหญิงในดินแดนศักด์ิสิทธ์ิปรารถนาใหเปน
เครือ่งมือทีมี่ผลในพระหตัถของพระเจาเพือ่ความดีของ
ประเทศตะวันออกท้ังหมด

ต้ังแตเริ่มการเดินทางมหาพรตสูปสกา  และ
สามารถถึงจุดสูงสุดในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ   หรือโอกาส
ทีเ่หมาะสมในบริบททองถิน่  แตละแหง   อยางไรก็ตาม

การเรีย่ไรทกุแหง  ยงัคงเปนวธีิจำเปน  และธรรมดาเพ่ือ
สงเสริมชีวติคริสตชนในดินแดนอันเปนท่ีรกัน้ัน

สมณกระทรวงพระศาสนจักรตะวันออก  เปนผู
ประชาสัมพนัธ  ความตองการของพระศาสนจักรเหลาน้ัน
สำหรบัการเอาใจใส อภบิาล   การศึกษา  การชวยดาน
สังคมและเมตตาจิต ขอบคุณตอความเปนน้ำหน่ึงใจ
เดียวกันของพระศาสนจักรสากลท่ีรวมทุกข  และให
ความหวังแกประชาชนเหลาน้ัน  ดวยการพัฒนา  ความ
รวมมือดานคริสตจักรสัมพันธ และศาสนสัมพันธ
พวกเขาจะถวายพระสิรริงุโรจนแดพระเจา   จะปกปอง
สิทธิและหนาท่ีของปจเจกชนและชมุชน   เริม่ดวยการ
ปฏบิติัเพือ่เสรีภาพในการนับถือศาสนา  ในระดับสวนตัว
และสวนรวม พวกเขาจะยืนเคียงขางคนจน  โดยปราศจาก
การแบงแยก  สนับสนุนการรณรงคสังคมพัฒนาแก
ตะวันออกกลาง เหนืออื่นใด พวกเขาจะดำเนินชีวิต
แหงความสุขแทของพระวรสาร  ในการใหอภยั  และการ
คืนดีกนั

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  เชญิชวนเรา
ใหชวยเหลืออยางเปนรปูธรรม   ความสัมพนัธตองลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน  เพือ่ใหไดรบั  “ชวีติจิตแททีป่กหลกัในดินแดน
ของพระเยซู : ยิ่งเราชื่นชมในสากลภาพ  และเอกภาพ
ของพระคริสตเจา   เราย่ิงมองดวยความกตัญูตอดินแดน
ที่พระเยซูประสูติ  สถานท่ีพระองคเจริญชีวิต  และ
สถานท่ีพระองคไดมอบชีวิตแกเรา  บนหินท่ีพระผูไถ
ไดดำเนิน   ยังมีความทรงจำและเสียงรองของขาว
ประเสริฐ... คริสตชนท่ีอาศัยในดินแดนของพระเยซู
และเปนพยานความเช่ือในพระองคผูกลับคืนพระ-
ชนมชีพ.... เราไดรับเรียกใหรับใชมิใชพระศาสนจักร
สากลเทาน้ันแตใหเปนเชือ้แปงประสานสัมพนัธ  ปญญา
และสมดุลแหงชีวติสังคมตามประเพณี  และตอในสังคม
หลายหลาก  ชาติพันธุ  และศาสนาหลายหลาก
(Verbum  Domini 89)

ในนามของสมเด็จพระสนัตะปาปา ขาพเจาขอบคณุ
บรรดาผูอภิบาล  และสัตบุรุษของพระศาสนจักร
ม่ันใจในความใจกวางของทาน  ขอบคุณท่ีพระศาสนจักร
ลาตินไดแบงปนแกสังฆมณฑลเยรูซาเล็ม  และคณะ
ฟรงัซิสกันผดููแล   (สักการสถาน)  พระศาสนจักรเมลไคท
มาโรไนท  ซีเรยีน   อารมีเนียน  และคัลเดียน  ซ่ึงรวมมือ
กบัพระศาสนจักรคาทอลิกในแผนดินศักด์ิสิทธ์ินี้

ดวยความปรารถนาดีฉนัพีน่อง  ในพระเยซูคริสต-
เจา

โอกาสมหาพรต  2011
พระคารดินลัเลโอนารโด  ซนัดรี

สมณมนตรีสมณกระทรวงพระศาสนจักร
ตะวันออก

พระคณุเจาวีระ  อาภรณรตัน

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 พระสมณสาสนของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 แปลโดยคุณพอ
ทศัไนย คมกฤส

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและหากใครจะแปล
หนังสือเลมไหน  โปรดแจงมายังส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1901  เพือ่จะได
ไมซ้ำซอน
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เพราะดังนั้น...
วันที่ 13 พฤษภาคม ในป 1981

องคสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
กำลังเตรียมเสด็จออกไปพบฝูงชนท่ีมา
ชุมนุมอยางแนนขนัด ที่หนามหาวิหาร
นักบุญเปโตร เหมือนเชนทุกครั้ง ไมมีใคร
คาดคิดวาเหตุการณที่จะเกิดข้ึนหลังจากน้ี
จะเปนอีกเหตุการณหนึ่งท่ีโลกไมสามารถ
ปฏิเสธขอคำสอนของพระคริสตเจาได

“ปง” ผคูนแตกฮือ ชายฉกรรจชาวเติรก
อาลี  อักกา  ลั่นกระสุนหมายปลิดชีวิต
ผูนำดานจิตวิญญาณแหงศาสนาคริสต
นกิายโรมนัคาทอลิก สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 หนวยอารักขาพยายาม
พาพระองคออกไปจากพื้นที่  เพื่อไปสู
โรงพยาบาล ใหเรว็ทีสุ่ด ใครจะนึกไดทนัวา
วันน้ี เปนวันเดียวกับการฉลองแมพระ
ประจักษทีฟ่าติมา ประเทศโปรตุเกส

หลังจากน้ันเพียงไมกี่วันท่ีหนาตาง
โรงพยาบาลเยเมลลี สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงภาวนาบทเทวทูต
พระองคตรัสวา “ขาพเจาภาวนาเพื่อผูที่
ลอบยิงขาพเจา ซึ่งขาพเจายกโทษใหเขา
อยางจริงใจ” พระองคไมเพียงตรัสเทาน้ัน
พระองคทรงพระดำเนินไปหาเขาดวย คำสอน
เรื่องการใหอภัยขององคพระคริสตเยซูเจา ปรากฏ
ทนัทีตอหนาคนท้ังโลก

ที่เลามาขางตนเปนฉากเปดของภาพยนตรเร่ือง
“Life & Time of Pope John Paul II”  อนัแสนประทับใจ
ซ่ึงเปดเร่ืองดวยเหตุการณนีแ้ละพาเรายอนเหตุการณ
ไปในวัยเด็กของพระองค  จนกลับมาอีกครั้งท่ี
ตลอดสมณสมัย 26 ป

การสถาปนาพระองคเปนบุญราศี พาผมยอน
กลบัไปสเูรือ่งราวของทานเชนเดียวกนั ไมวาจะเปน
ความทรงจำคร้ังไดมีโอกาสตอนรับพระองคที่
เมืองไทยบานของผม ในวัยมัธยมปลาย และไดไป
เย่ียมสถานท่ีทำงานของพระองคจากคำเชิญของ
การพบปะกันในงานเยาวชนโลกป 2000 หลังจาก
บวชเปนพระสงฆได 5 ป และเม่ือป 2009 หลังจาก
การส้ินพระชนมของพระองค ผมยังไดรับโอกาสดี
อีกครั้งท่ีมีเวลาถึง 4 วันท่ีบานเกิดเมืองนอนของ
พระองคที่ประเทศโปแลนด ซ่ึงผมกำลังคอยๆ
เรยีบเรียงความทรงจำ ณ วนัน้ัน บวกกับขอมูลเพิม่เติม
จากการอานและแสวงหา เพือ่มอบเปนอีกหนึง่ชิน้งาน
แทนความระลึกถึง

การสถาปนาพระองคเปนบุญราศียงัพาผมนกึถงึ
ของทีร่ะลกึเพือ่มอบใหกบัคนอืน่ดวย ทีบ่ธูคาทอลิก
ตามวัดตางๆ ทุกสังฆมณฑลท่ัวประเทศ แมวาเวลา
เพียงนอยนดิ แตความรักในองคสมเด็จพระสันตะปาปา

และความผูกพัน หลายวัดในเขตอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จึงรณรงคใหสวมเส้ือที่ระลึกนี้มาวัดเพื่อ
แสดงพลัง หรือถามีความยากลำบากก็เพียงแตสวมเส้ือ
สีขาวมารวมพิธี พรอมกันกับวันสถาปนาท่ีกรุงโรม
แผนกการพิมพยังไดจัดสงขาวส้ัน ไปใหส่ือมวลชน
ทีส่นใจ จดัเสวนาโตะกลมในหัวขอทีไ่มมีใครปฏิเสธได
“ทำไมเราถึงรักพระสันตะปาปา” และยังมีแอบ
เซอรไพรสนิดๆ เม่ือแขกรับเชิญท่ีตอบรับในวันทายๆ
ใกลวันจริง คือ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กจิบุญช ูที่
ไมเพียงแตจะรวมงานในตำแหนงพระคารดินัลเทาน้ัน
ยงัมีสวนอกีมากมาย ระหวางพระศาสนจักรในเมืองไทย
ชวงสมณสมัยของพระองคทานกับพระคารดินัล
การแตงต้ังบุญราศี การเสด็จเยอืนเมอืงไทย  การประชุม
อัดลิมินา (Ad Limina) รวมทั้งการรวมพิธีปลงพระศพ
ของพระองคทาน แขกรับเชิญอีกทานหนึ่งยังเปน
อัศวินไทยทานแรกจากการแตง ต้ังของพระองค
อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย  สวนคุณพอ
วัชศิลป กฤษเจริญ ผูที่ไดรับศีลบวชจากพระหัตถของ
พระองคทานเอง

การสถาปนาพระองคเปนบุญราศียังสรางกระแส
ใน Social Network ไมวาจะเปนเฟซบคุของอดุมสารเอง
หรือ Pope Report คนรุนใหมที่ตองบอกวาไดรับ
กระแสเรียกพเิศษเพ่ือเผยแผเรือ่งราวของพระสนัตะปาปา
ในภาคภาษาไทยแบบวินาทีตอวนิาที บวกกับความเช่ือ
ความศรัทธาเพ่ือสรางแบบอยางใหกับคนรุนของเขา

วาตองลุกขึ้นมาชวยพระศาสนจักรกัน อนาคต
ของพระศาสนจักรอยูในมือของพวกคุณ เรื่องราว
ของพระสันตะปาปาทุกซอกมุมอยใูนเน้ือหาของเขา

เรายังเห็นส่ือตางๆ  ที่ เคยผลิตเ ก่ียวกับ
พระองคทาน หนังสือ วิดีทัศน ถูกนำข้ึนมา
ปดฝนุ และแปรเปล่ียนเปนส่ือลงในชองทาง
ตางๆ หรอืจดัจำหนาย ซ่ึงกไ็ดรบัการตอบรับ
มากมายเชนกนั

การสถาปนาพระองคเปนบุญราศี
ยังพาผมกลับไปที่ส่ือมากมายของพระองค
ทั้งท่ีพระองคไดทรงนิพนธ อัตชีวประวัติ
หนังสือภาพสวยงาม และหนังสือที่ไดรับ
แรงบันดาลใจจากพระองคทาน หรือแม
กระท่ังนิตยสารตางๆ ที่ลงเรื่องราวของ
พระองค การตูน แสตมป อีบุค เว็บไซต
อกีมากมาย แทบจะทุกภาษาในโลก ฯลฯ

“(จำเปนท่ีจะตอง) ผานกางเขน
สูแสงสวาง” ถาประโยคน้ีมาจากพระวาจา
ของพระเจา “ตลอดชีวิตขององคสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทานพบ
แตความยากลำบาก” ก็ไมแปลกอะไรท่ี
ในวันน้ี  ผลของชีวิตไดพิ สูจนแลววา
ผานกางเขน และจะพบแสงสวาง เปนเชนไร
กนั

วันปสกาใหความหมายของ
ส่ิงเหลาน้ี  บอกและตอกย้ำถึงชีวิตใหม
ชีวิตใหมที่ไมเพียงผานมาพรอมกับเวลา

แตใหมเพราะเราไมทำชีวิตซ้ำเดิม เราไมทำชีวิต
ซ้ำเดิมดวยความหมนหมองหมดหวัง และมองโลก
อยางหวาดวิตก แตเรามีความหวังและรอยย้ิม
“อยากลัว” พระวาจาท่ีนำทางองคสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไปถึงเสนชัย และ
จะไดรับการประกาศเปนบุญราศี ในสัปดาหที่สอง
ของเทศกาลปสกา “วนัแหงพระเมตตา”

เราจะกาวเดินไปพรอมกันกับองคพระครสิตเจา
ทีป่ระทับอยใูนพระศาสนจักร ในผแูทนของพระองค
บนโลกนี้ ในแบบอยางชีวิตของบรรดาผูศักด์ิสิทธ์ิ
เพราะดังน้ีนี่เอง หมายเหตุแหงการมีชีวิตตอไป
จึงไมเพียงเดินเขาไปหาความสุขกายสบายใจ แต
เปนการเดินเขาไปทามกลางเร่ืองราวมากมาย เพื่อ
พบวา กางเขนคือเสนทางชีวติ แสงสวางคือเปาหมาย
ที่แทจริง

บรรณาธิการบริหาร
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ç§π‡°àßé ‚√ß‡√’¬πæ√–°ÿ¡“√√âÕ¬‡ÕÁ¥  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√âÕ¬‡ÕÁ¥

‡¢µ 1 ¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘°—∫ ç ÿ¥¬Õ¥‡¥Á°‰∑¬ °â“«„À¡à∑’Ë‰°≈°«à“é  ‰¥â√—∫√“ß«—≈

™π–‡≈‘»‡À√’¬≠∑Õß √–¥—∫™“µ‘ °“√ª√–°«¥‡æ≈ß§ÿ≥∏√√¡√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“

ªï∑’Ë 1-3 ª√–‡¿∑∑’¡ 3 §π ß“π»‘≈ªÀ—µ∂°√√¡π—°‡√’¬π √–¥—∫™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 60

ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2553  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰¥â·°à ‡¥Á°À≠‘ßªƒ≥¥“  ·æß«ß»å π— ° ‡ √’ ¬π™—È πª√–∂¡

»÷°…“ªï∑’Ë 3 ‡¥Á°À≠‘ß®√‘≠≠“ ™Õÿà¡º≈ π—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 2 ‡¥Á°À≠‘ß

°™æ√   ÿ«√√≥»√’ π—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 1

ç‡µ√’¬¡ª√–‡¡‘π√Õ∫ 3é  ‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å ®.π§√ª∞¡ ®—¥Õ∫√¡‡µ√’¬¡

ª√–‡¡‘π√Õ∫ 3 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™ √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-12 ¡’π“§¡ 2011

ç≈Ÿ°æàÕ∫Õ ‚°§◊π Ÿà —ß§¡é  §≥–ºŸâ∫√‘À“√ §√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π∫Õ ‚°æ‘∑—°…å

®.π§√ª∞¡ ®—¥ÕÕ°§à“¬®‘µÕ“ “æ“π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡ª≈“¬‰ª∫√‘®“§ ‘Ëß¢Õß

 —ß°– ’ ¢â“« π¡ ¢π¡ √«¡∑—Èß®—¥°‘®°√√¡„Àâ°—∫πâÕßÊ ª°“‡°Õ–≠Õ ∑’Ë µ.æÿ∂àÕß

·≈–∫àÕßµ’È ®.°“≠®π∫ÿ√’ √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-18 ¡’π“§¡ 2011

ç„Àâ‚Õ«“∑é  À¡àÕ¡À≈«ßªπ—¥¥“  ¥‘»°ÿ≈  ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à  „Àâ‚Õ«“∑

·≈–¢âÕ§‘¥·°àπ—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ „πæ‘∏’®∫À≈—° Ÿµ√

π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 ¢Õß‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ª√–®”ªï°“√»÷°…“

2553 ≥ ÀâÕßª√–™ÿ¡‡´πµå‚¬‡´ø Õ“§“√‡´πµå‚¬‡´ø ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬

®.‡™’¬ß„À¡à

çÕ∫√¡é  §ÿ≥æàÕ‰æ¬ß ¡π‘√“™ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√æ—≤π“™’«‘µ§√‘ µ™π

À—«¢âÕ ç ‘∑∏‘·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß§√‘ µ™π¡’¥â«¬À√◊Õé √–À«à“ß«—π∑’Ë 5-6 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2011 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ (»Ÿπ¬ǻ ’́ ’)  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

¡’ ºŸâ ‡ ¢â “

√— ∫ ° “ √

Õ ∫ √ ¡

10 §π

ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∏—≠≠“ »√’ÕàÕπ

ºŸâÕ”π«¬°“√§≥–°√√¡°“√™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π ·≈–ºŸâπ”°≈ÿà¡ BEC

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈∑à“·√à ‰¥â„Àâ°“√µâÕπ√—∫§≥–»÷°…“¥Ÿß“π®“°

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®”π«π 147 §π π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ§”¥’ ∑Õß¡“° ºŸâÕ”π«¬°“√

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥œ ·≈–§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡≈‘» æ√À¡‡ π“ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡¢µ´àß·¬â √–À«à“ß

«—π∑’Ë  18-19

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2011

∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√-

‡∑«¥“¡’ § “·Õ≈

∑à“·√à  ·≈–«—¥

¥ « ßæ√–Àƒ∑— ¬

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¬‘Ë ß¢Õß

æ √ – ‡ ¬ ´Ÿ ‡ ®â “ œ

Õ.‡¡◊Õß ®. °≈π§√
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µÕπ∑’Ë 15 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (6)

¡À“«‘À“√„À≠à·≈–¡À“«‘À“√πâÕ¬

„π ¡—¬ªí®®ÿ∫—π ¡À“«‘À“√¡’Õ¬Ÿà

2 ™π‘¥„À≠àÊ §◊Õ ¡À“«‘À“√„À≠à

(Major Basilica) ·≈–¡À“«‘À“√πâÕ¬

(Minor Basilica)

¡À“«‘À“√„À≠à ¡’æ√–·∑àπ¢Õß

æ√– —πµ–ª“ª“·≈–Õ“®®–¡’ª√–µŸ

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¥â«¬ ‡æ◊ËÕ®–‡ªî¥√—∫ªï»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π∫√√¥“¡À“«‘À“√·∫∫π’È‡√“√Ÿâ®—°°—π¥’

‰¥â·°à Partiarchal Basilica À√◊Õ®–·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬ πà“®–·ª≈‰¥â«à“ çBasilica

·ÀàßÕ—¬°“¢Õßæ√–»“ π®—°√é ‡™àπ

1. ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π (St.John Lateran) ‡ªìπ¡À“«‘À“√‡Õ°

‡ªìπ¡“√¥“¢Õßæ√–»“ π®—°√ ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘ Ÿß ÿ¥„πæ√–»“ π®—°√ ‡ªìπ¡À“«‘À“√

¢Õß —ß¶Õ—¬°“ (Patriarch) ·Ààßæ√–»“ π®—°√µ–«—πµ° À√◊Õæ√– —πµ–ª“ª“

2. ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (St.Peter) ‡ªìπ¡À“«‘À“√ ”À√—∫ —ß¶Õ—¬°“

(Patriarch) ·Ààß§Õπ ·µπµ‘‚π‡ªî≈ (Constantinople)

3. ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ (St. Paul) πÕ°°”·æß  ”À√—∫ —ß¶Õ—¬°“ (Patri-

arch) ·ÀàßÕ‡≈Á°´“π‡¥√’¬ (Alexandria)

4. ¡À“«‘À“√·¡àæ√– (Santa Maria Maggiore)  ”À√—∫ —ß¶Õ—¬°“ (Patri-

arch) ·ÀàßÕ—π∑‘‚Õ° (Anthioch) æ√–·∑àπ¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“∑’Ë°≈à“«∂÷ßπ’È

¡’·µàæ√– —πµ–ª“ª“·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‚¥¬µ√ß‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–ª√–°Õ∫æ‘∏’

∫πæ√–·∑àππ’È‰¥â Minor Basilica ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥æ‘∏’

À≈“¬Ê Õ¬à“ß„π¡À“«‘À“√¡’®”π«π¡“°¡“¬ ∑—Èß∑’Ë°√ÿß‚√¡·≈–∑’ËÕ◊ËπÊ ∑—Ë«‚≈°

‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“ «—¥ St.Francis ·≈– St.Mary of the Angels ∑’Ë‡¡◊ÕßÕ— ´’´’

(Assisi) ∂Ÿ°®—¥‡ªìπ Major Basilica Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß  —ß§“¬π“ “°≈∑’Ë‡¡◊Õß

Ferrara-Firenze-Rome ªï §.». 1439 ‰¥â√«¡æ√–»“ π®—°√µ–«—πµ°·≈–

µ–«—πÕÕ°‡¢â“¥â«¬°—π ¥—ßπ—Èπ ¡À“«‘À“√∑’Ë∂Ÿ°¡Õ∫„Àâ°—∫ —ß¶Õ—¬°“ (Patriarch)

µà“ßÊ ®÷ß‡ªìπ‡æ’¬ß‡°’¬√µ‘·≈–»—°¥‘Ï»√’∑’Ë¡Õ∫„Àâ‡∑à“π—Èπ

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‡≈◊Õ°¿“æ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈¡“Õ’° 1 ¿“æ ‡ªìπ

¡ÿ¡∑’Ë™Õ∫‡æ√“–‡ÀÁπ∑—Èß∑à“ππ—°∫ÿ≠‡ª“‚≈·≈–©“°À≈—ß‡ªìπ¡À“«‘À“√ · ß

„π«—ππ—Èπ·≈–¥“∫∑’Ë∑à“π∂◊Õ ‡ªìπ¥“∫·Ààß· ß «à“ß ‡æ◊ËÕµàÕ Ÿâ°—∫Õ”π“®¡◊¥

·Ààßªï»“®¡‘„™à¥“∫∑’Ë®–„™â‡¢àπ¶à“·µà‡æ’¬ß∂à“¬‡¥’¬«

ç°”≈—ß„®é   „Àâ§ÿ≥æàÕ≈ÕÕ       —ß¢√—µπå
æ√– —πµ–ª“ª“¡Õ∫„∫æ√ 65 ªï™’«‘µ ß¶å
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  «—π∑’Ë 17 ¡’π“§¡ 2011 ‡«≈“ 16.30 π.  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â¡Õ∫„∫æ√

¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ·°à§ÿ≥æàÕÕ—π‡¥√ ≈ÕÕ  —ß¢√—µπå

‚Õ°“ ∫«™‡ªìπæ√– ß¶å§√∫ 65 ªï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

ç°”≈—ß„®é

æ√– ¡≥∑Ÿµ‚®«“ππ’

¥“π’‡Õ≈‚≈ ¡Õ∫„∫æ√¢Õß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ·°à

§ÿ≥æàÕÕ—π‡¥√ ≈ÕÕ

 —ß¢√—µπå ‚Õ°“ §√∫

65 ªï™’«‘µ ß¶å

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ¡’π“§¡

2011

∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

 ∂“π°“√≥åπÈ”∑à«¡ —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√åœ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

Ωíπ·ºπ   5   ªï„Àâ‡ªìπ®√‘ß
æ√– ß¶å§◊ÕÀ—«„®

 —¡¡π“ ß¶å∑—Ë«ª√–‡∑»æ√âÕ¡
À≈—ß®“°∑’Ë ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥âª√–°“»

·ºπÕ¿‘∫“≈ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ 2010  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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