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สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
แรงศรัทธา พยานชีวติ ผพูยุงและสรางสันติสขุ
บคุคลทีโ่ลกปจจุบนัแสวงหา

ค่ำวันเสารที่    2 เมษายน ค.ศ. 2005  มีขาวอันนา
เศราสลดไมเฉพาะคริสตศาสนิกชนทัว่โลกเทานัน้ แตยงั
รวมไปถงึผคูนอกีมากมายท่ีไดสมัผัสและรจูกัชายท่ีมอบ
เร่ืองราวแหงความประทับใจมากมายใหกับโลกใบน้ี
ในขณะท่ีดำรงตำแหนงประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก  ดวยจำนวนผูนับถือทั่วโลก
กวา    1,000  ลานคน สื่อมวลชนท่ัวโลกจับจอง และ
ติดตามเรื่องราวของพระองคทานจนถึงวินาทีสุดทาย
ทีม่กีารประกาศวาพระองคสิน้พระชนม เวลา  21.37 น. 
ตามเวลาในประเทศอติาลี    หรอืตรงกับเวลา 02.37 น.
ของวันอาทิตยที่ 3    เมษายน ตามเวลาในประเทศไทย
ณ หองประทับสวนพระองค   และมีพิธีปลงพระศพ
ในวนัศุกร ที่ 8 เมษายน 2005 สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่ 2                                              

หลงัจากน้ันผคูนจากท่ัวทกุสารทิศ ผนูำและบุคคล
สำคัญท้ังพระมหากษัตริย ผูนำศาสนาและผูนำรัฐบาล
ของประเทศตางๆ เดินทางมาเพื่อเคารพพระศพ แม

จะตองเขาคิวแถวยาวเหยียดนานหลายชั่วโมง ขามวัน
ขามคืน แตฝูงชนเหลาน้ันก็ไมมีทีทาเหน่ือยลาและ
หมดกำลังใจ เพราะตลอดชีวิตของพระองคทานท่ีมี
พระชนมายุ 84  ชนัษา  และดำรงตำแหนงพระสันตะปาปา
ยาวนานถึง 26   ป พระองคไดเดินทางไปเยี่ยมเยือน
พวกเขา ใหกำลังใจ และบัดน้ีพวกเขาเดินทางมาเพ่ือ
สงพระองคทานกลับไปสบูานแทนรินัดร

“เปนนักบุญในทนัที”  (Santo Subito) เสียงเรยีกรอง
ดงักองไปท่ัวบริเวณหนามหาวิหารนกับุญเปโตร ในพธิี
ปลงพระศพของพระองค ความหมายกค็อืคนจำนวนมาก
เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองคทาน และปรารถนา
อยางย่ิงท่ีจะใหสถาปนาข้ึนเปนนักบุญในทันทีทันใด
โดยข้ันตอนของการแตงต้ังนกับญุจะเริม่จาก  1. ผรูบัใช
พระเจา (Servant of God) 2. ผทูีน่าเคารพ (Venerable)
3. บญุราศ ี(Blessed) 4. นกับุญ (Saint)   แตตามระเบียบ
ปฏิบัติแลว พระศาสนจักรตองใหผูนั้นสิ้นใจไปกอน
5 ปถึงจะเร่ิมกระบวนการ แตเม่ือสวรรคเปดทาง องค
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 หลังจากไดรับ
เลือกใหดำรงตำแหนงพระสันตะปาปาองคที่  265
ตอจากสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดทรง
อนุมัติใหเริ่มกระบวนการไดโดยไมตองรอถึง 5 ป
ไมใชเพราะความเรงรีบ หรือตามกระแส แตชีวิต
ขององคสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทานน้ี
มีความดี ความศรัทธา และแบบอยางความศักดิ์สิทธ์ิ
อยางไมมขีอกังขาใดๆ

ขั้นตอนแหงการไดเปนผูศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากการ
ไดรบัการประกาศแตงต้ังใหเปนผนูาเคารพ (Venerable)
ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2009  และตนป 2011 วันอาทิตยที่
16 มกราคม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ไดลงพระนามอนุมัติการเปนบุญราศี และใหมีพิธี
สถาปนาในวันอาทิตยที่ 1 พฤษภาคม 2011 ดวยเหตุผล
โดย “พิธีสถาปนาจะจัดข้ึนในวันท่ี 1 พฤษภาคม นี้
ตรงกับวันอาทิตยที่ 2 ของเทศกาลปสกา เปนวันที่
สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดทรงกำหนด
ใหฉลองพระเมตตาของพระเยซูเจา ซึ่งสมเด็จพระ-

ไดรบัการสถาปนาเปนบญุราศีแลว

สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 สิน้พระชนม ในวันเดียวกัน
นี้เอง

ผูที่รูจักสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ผทูีเ่คารพศรทัธาในพระองค  และผทูีร่กัพระองค  ยอม
รวมชืน่ชมยินดีกบัพระศาสนจักรคาทอลิกในเหตกุารณ
สำคัญนีอ้ยางแนนอน

อกีคร้ังหน่ึงทีโ่ลกจะจบัจองและมองไปท่ีเหตุการณ
สำคัญน้ี มิใชแตเร่ืองราวของการสถาปนาเทาน้ัน แต
บคุคลทีร่วมสมยักับเรา ผานทุกขสขุ  ความเจ็บปวด การ
ถูกลอบปลงพระชนมและการใหอภัย ผูสรางสันติสุข
และผลงานความสขุสนัตใิหเกดิขึน้บนโลกใบน้ี บคุคล
แบบน้ีมิใชหรือท่ีโลกกำลังตองการ และสามารถ
เปนบุคคลตนแบบใหกับเราท่ียังมีชีวิตอยูทุกคน

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย มีความ
ยนิด ีรวมบันทกึประวัตศิาสตรหนานี ้และเผยแพรขอมลู
ใหกับผูที่สนใจ ดังจะสามารถติดตามไดที่เว็บไซต
อยางเปนทางการของงานน้ี  ไดแก

1. Vatican’s YouTube channel  http://
www.youtube.com/user/vatican

2. Vatican Facebook page for pope’s U.K. visit
http://www.facebook.com/papalvisit

3. Website for beatification cause of Pope John
Paul II  http://www.karol-wojtyla.org
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สาสนในโอกาสวนัวิสาขบชูา
จาก สมณสภาเสวนาระหวางศาสนา

แสวงหาความจริงในเสรภีาพ :
พทุธและครสิตศาสนิกชนเจรญิชีวติอยางสันติ

พี่นองพุทธศาสนิกชนท่ีเคารพรัก
1. ในนามของสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี

มายังทานในโอกาสวันวิสาขบูชา ขาพเจาภาวนาอธิษฐานใหวันฉลองในปนี้
นำความสงบ และความช่ืนชมยนิดมีาสพูทุธศาสนกิชนทัว่โลก

2. ในการแสดงมิตรภาพระหวางกันและกันดังเชนในกาลท่ีผานมา ขาพเจา
ขอแบงปนความเชือ่ม่ันบางประการ โดยหวังท่ีจะเพ่ิมพูนความสัมพันธอนัแนนแฟน
ระหวางศาสนิกชนของเราท้ังสอง ประการแรกคิดถึงความสัมพันธระหวางสันติ
ความจริง และเสรีภาพ ในการแสวงหาสันติที่แทจริง ความมุงม่ันที่จะแสวงหา
ความจริงเปนเง่ือนไขจำเปน ทุกคนมีหนาที่และขอผูกมัดตามธรรมชาติที่จะตอง
แสวงหาความจริง ตดิตามความจริง และเจริญชีวติไปตามความจริงน้ันดวยอสิรเสรี
(เทียบ สงัคายนาวาติกนั คร้ังท่ีสอง คำแถลงเรือ่งเสรีภาพในการถือศาสนา ขอ 1)
ความพยายามของมนุษยในการแสวงหาความจริงกอใหเกิดใหเกิดโอกาสสำหรับ
ผทูีน่บัถอืศาสนาตางกัน ไดพบกันอยางลึกซึง้และเกิดความช่ืนชมในความประเสริฐ
ของแตละฝาย

3. ในโลกของเราทุกวันน้ีที่เต็มไปดวยโลกียนิยมและมูลฐานนิยมท่ีเปน
ปฏิปกษตอเสรีภาพและคุณคาฝายจิตท่ีแทจริง การเสวนาระหวางศาสนาสามารถ
เปนทางเลือกซึ่งจะทำใหเราพบกับ “หนทางประเสริฐ” ที่จะดำรงชีวิตในสันติ
และทำงานรวมกันเพ่ือความดีสวนรวม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ตรัสไววา “สำหรับพระศาสนจักรการเสวนาระหวางศาสนิกชนตางศาสนาเปน
เครื่องมือสำคัญสำหรับการรวมมือกันระหวางชุมชนศาสนาตางๆ เพ่ือความดี
สวนรวม” (สาสนวันสันติภาพสากล ป 2011 ขอ 11) การเสวนาดังกลาวยังเปน
เคร่ืองกระตุนท่ีทรงพลังใหมีการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในเสรีภาพ
แหงมโนธรรมและเสรีภาพในการนมัสการดวย ที่ใดมีการยอมรับเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยก็จะไดรับการเคารพอยางจริงจัง อาศัย
ความจริงใจในการแสวงหาความจริงและความดี มโนธรรมอันถูกตอง และ
การปฏิบัติตนตามกฎหมายบานเมืองก็จะมีความเขมแข็ง ความยุติธรรมและสันติ
กจ็ะเกิดขึน้อยางม่ันคง (เทียบสาสนฉบับเดียวกนั ขอ 5)

4. พี่นองพุทธศาสนิกชนท่ีเคารพรัก เราขออธิษฐานใหการเฉลิมฉลองวัน
วิสาขบูชาของพวกทานจงเปนบอเกิดแหงความม่ังคั่งฝายจิตและเปนโอกาส
ที่จะต้ังใจใหมในการแสวงหาความจริง ความดี แสดงมุทิตาจิตกับทุกคนท่ีมี
ความทุกข และพรอมใจกันท่ีจะเจริญชีวิตในความกลมเกลียวสมานฉันท ขอรวม
แสดงความยินดีและมอบความปรารถนาดีมายังทุกทานอีกครั้งในโอกาส
วนัวิสาขบูชา

พระคารดนิลัฌอง-หลยุส  โตรอ็ง
        ประธานสมณสภาฯ

พระอคัรสงัฆราชปแอร ลยุจี เชลาตา
                                                                                                   เลขาธกิาร

คายคำสอนภาคฤดูรอน  เวยีงปาเปา (ตอจากหนา 20)

คณะครูคาทอลิกโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ และอาสาสมัคร  ไดจัดคายคำสอน
เพิม่พนูความรใูหกบัเดก็ๆ และเยาวชน ทีโ่รงเรยีนนชุนาถอนุสรณ   อ.เวยีงปาเปา
จ.เชียงราย  ระหวางวันท่ี  7-11  มนีาคม   ค.ศ. 2011  ในหัวขอ  “สรางชุมชน
ศษิยพระคริสต เจรญิชีวิตดวยพระวาจา”

ในการจดัคายครัง้นี ้  ไดแบงเด็กทีม่าเรียนคำสอนออกเปน  4  กลมุดวยกัน
คอื  นกัเรียนช้ันป.1-3  ป.4-6   ม.1-3  และ ม.4-6    จำนวนรวมทัง้ส้ิน   173    คน
เด็กท่ีมาเขาคายคำสอนน้ีโดยสวนมากแลวเปนเยาวชนศูนยหอพักนักบุญ
เทเรซาในความดูแลของซิสเตอรคณะเมตตาธรรมแหงมิลานและจากหมูบาน
และชนเผาตางๆ หลายชนเผา  ในเขตวัดนักบุญเทเรซา เชน  หมูบานแมพระ
บงัเกิด   เผาอาขา   เผาปกาเกอะญอ  เผามง    เผาลาห ู  บรรยากาศในคายเปนไป
ดวยด ี เดก็ๆ มคีวามกระตอืรือรนในการเรยีนคำสอน  และไดรบัความรคูำสอน
เก่ียวกับหนาทีแ่ละบทบาทของการเปน ครสิตชน   การเตรยีมตวัรบัศลีตางๆ  เชน
ศลีลางบาป ศลีมหาสนทิ ศลีกำลงั  และขอคดิทีเ่ดก็ๆ สามารถนำไปใชในชวีติ
ประจำวนั 

โอกาสนีข้อขอบคณุคณุแมเชลยีง เวชยนัต มหาธิการณิคีณะภคนิพีระหฤทยั
ของพระเยซเูจาแหงกรุงเทพฯ คณุพอศรีปราชญ   ผวิเกลีย้ง เจาอาวาสวัดนักบุญ
เทเรซา คณะวิทยากร คณะครูคาทอลิกและตลอดจนทุกทานท่ีมีน้ำใจดี
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สองเรื่องงดงามท่ีแยกจากกันไมได
ตอนที ่9

ใกล “วนัอาทิตยพระเมตตา” ปนี้มากข้ึนเทาใด (1
พฤษภาคม 2011) ใจผูคนก็จดจออยูกับพิธีสถาปนา
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนบุญราศี
มากข้ึนเทานัน้  ดงัเร่ืองราวสวยงามสองเร่ืองทีแ่ยกออก
จากกนัไมได เพราะบุญราศีองคใหมนีท้รงรกัพระเมตตา
อยางลนเหลือ บางทีเราอาจจะรูวาขอความที่เขียนอยู
ในรูป “พระเมตตา” ที่วา “พระเยซูเจาขา ลูกวางใจ
ในพระองค” นัน้ มอีทิธพิลตอพระองคทานตัง้แตวยัหนมุ
มากสักเพยีงใด ดงัเรือ่งเลานี้

แรงบันดาลใจจากพระคุณเจาวอยติวา
การไดสนทนากับพระคุณเจาวอยติวาทำใหผูรวม

สนทนารจูกัตนเองดขีึน้ เพือ่นชาวโปแลนดทีท่ำงานใกลชดิ
กับพระคุณเจาตางยอมรับวา กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และตอสกูบัปญหาตางๆ นัน้ไดมาจากคำพูดทีช่าญฉลาด
ของพระคุณเจา อาท ิ“งานหนักมใิชการลงโทษ แตเปน
ความวางใจที่พระเปนเจาทรงมอบใหมนุษยที่พระองค
ทรงเรยีกเพือ่รวมสานตองานของพระองค มนษุยจงึควร
เล็งเห็นความสำคัญของงานท่ีตรากตรำวาเปนเกียรติ
ทีต่นไดรบัจากพระเปนเจา” หรอื “ทกัษะและความเปน
คนที่สมบูรณนั้นส่ังสมมาจากประสบการณการทำงาน
คนท่ีไมทำงาน คือคนท่ีไมใชพระพรที่ไดรับใหเกิด
ประโยชน”

ครั้งหน่ึงพระคุณเจากลาววา “นอกจากมีความเชื่อ
ในพระเปนเจาแลว มนุษยเราจำเปนอยางยิ่งท่ีจะมอบ
ความไววางใจในพระองคโดยสิ้นเชิง” หมายความวา
มนุษยเรามักเชือ่ในพระเปนเจา แตเรามักวางใจในตัวเราเอง
และจำนนตออำเภอใจของตัวเองเสมอ

คำแนะนำของพระคุณเจาวอยตวิาในเรือ่งการใหอภยั
กอ็าจทำใหนกัจติบำบัดตกงานไปตามๆ กนั ทานกลาว
ไวนาฟงวา “การใหอภยั...เปนการสรางอสิรภาพใหกบั
ตวัเราเอง  การใหอภยั...เปนกุญแจดอกสำคัญท่ีอยใูนมือ
เรา เปนกุญแจท่ีจะไขใหเราออกมาจาก ‘คุก’ ที่คุมขัง
ตัวเราเอง” และ “เมื่อเราใฝหาการอภัย ตัวเราเองตอง
พรอมทีจ่ะใหอภัยผอูืน่ดวย”

ทุกวันผูปรารถนาจะไดรับความเมตตาจากองค
พระเยซเูจา จะตองปฏิบตัเิมตตาตอผอูืน่อยางนอยวันละ
1 อยาง หากแสดงความเมตตาดวยการปฏบิตัไิมไดกต็อง
พดูดีถงึเขา หากพูดดีถงึเขาไมไดกต็องสวดภาวนาใหแก
เขา  สมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงลงมือ
ปฏิบัติกิจเมตตาอยูเสมอ พระองคจึงเหมาะสมดวย
ประการท้ังปวงท่ีพระเปนเจาทรงเลือกสรรใหพระองค
เปนผรูกัซาบซ้ึง และผนูำประกาศรบัรองเรือ่งพระเมตตา
ของพระเยซูเจา เราลองอานกิจเมตตาของพระองคที่

คดัมาเล็กๆ นอยๆ ในวัยหนมุของพระองค
เมตตาทีท่ำอยางธรรมชาต ิพระคารดนิลัวอยตวิา
ในป 1969 เม่ือพระคารดนิลัไปเยือนสหรฐัอเมริกา

นายเอ็ดเวิรด อารซี สัตบุรุษมิชิแกน เกิดประทับใจ
ในพระคารดินัลชาวโปแลนดทานน้ีมาก เขาจึงซ้ือ
รถฟอรดรุน 1970 พรอมวิทยุ แอร และพวงมาลัย
พาวเวอร สงไปใหทานใชทีเ่มอืงคราคฟู ดวยคิดวาการ
มรีถยนตจะทำใหทานทำงานไดมากขึน้

พระคารดินัลวอยติวาใชรถยนตคันนั้นดวยความ
รสูกึไมสบายใจ เพราะคิดวา ทานไมสมควรเปนเจาของ
รถหรูคันนี้  ขณะที่ผูคนรอบขางยังขาดแคลน ตอมา
ไมนาน นายอารซีก็ไดขาววาพระคุณเจาไดนำรถคันนี้
ไปประมูล แลวนำเงินท่ีไดจากการประมูลมาสราง
โบสถเล็กๆ ของหมูบานแทน พอพระคุณเจาวอยติวา
กลับไปยังสหรัฐอเมริกาในป 1976 ทานไดพบ
นายอารซ ี- ผมูอีปุการคณุ -  เปนการสวนตัวและขอบคุณ
เขา ทีท่ำใหชมุชนเล็กๆ ของทานมวีดัเปนของชุมชน

ตอมาในป 1979 คุณพออธิการวิทยาลัยแหงหน่ึง
ในอเมริกาไดรวบรวมเงินจากศิษยเกาซื้อรถยนต ‘คา-
ดิแล็คสีขาวมันวาว’ มอบใหพระคารดินัลวอยติวา
เชนเดียวกัน แตพระคุณเจายังไมพรอมสำหรับชีวิต
ที่หรูหรา จึงนำรถคันนั้นไปประมูล เพื่อนำเงินมาใช
ในกิจการกุศลแทน

พระคารดินัลวอยติวาไดเปดรับฟงความทุกขของ
ผูประสบความเดือดรอนทั่วไป จึงมีโอกาสไดพบกับ
ปญหาทีห่ลากหลายอยเูสมอๆ

วันท่ีพระคารดินัลวอยติวาตองเดินทางไปกรุงโรม
เพื่อรวมพิธีคัดเลือกพระสันตะปาปาองคใหมแทน
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 1 นั้น มีคุณยาย
คนหนึง่มารอพบท่ีวดั คณุยายรำพันดวยน้ำตานองหนา
จนพระคารดินัลรูสึกสงสาร คุณยายกลาวเสียงเครือวา
“พระคุณเจาคะ ไมทราบใครขโมยแมวของดิฉันไป
พระคุณเจาจะชวยดิฉนัหามันไดไหมคะ”

พระคารดนิลัวอยติวาปลอบคณุยายเสร็จ กพ็าคณุยาย
ขึน้รถไปกบัทานดวย แลวทานก็ใหคนขับรถ... ขบัตระเวน
หาแมวท่ีหาย  ไปตามถนนในเมืองคราคูฟ จนกระท่ัง
พบเจาเหมียวน่ังรออยหูนาประตูบานหลังหน่ึง คณุยาย
ดใีจใหญ จากนัน้ พระคณุเจาวอยติวากแ็วะสงคณุยายกับ
เจาเหมียวที่บานกอนแลวถึงไดเดินทางไปสนามบิน

ทำไมบุรษุผมูฐีานนัดรศักด์ิสงฆ ทีม่คีวามสำคัญเปน
อนัดับท่ีสองของประเทศโปแลนด จงึไดสภุาพถอมตน
เชนน้ีหรือ เราพบเคล็ดลับของพระคุณเจาในบทความ
ภาษาโปแลนดฉบับหนึง่ มเีน้ือความวา “มนุษยมคีวาม

สขุแทจริง เม่ือไดทำหนาท่ีรบัใชพีน่อง มใิชเม่ือเขาออก
คำสั่ง  บุรุษผูยิ่ งใหญคือผูรับใช  แม เมื่อตนเองอยู
ในตำแหนงสูง และตองปกครองผคูนจำนวนมากก็ตาม”

หลงัจากท่ีพระคารดนิลัวอยติวาไดรบัเลอืกใหดำรง
ตำแหนงประมุขของชาวคาทอลิก ซึ่งเปรียบเสมือน
ผแูทนของพระเปนเจาบนโลกน้ี ทานน่ังซึม...น้ำตานองหนา
อยูหนาภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง ‘การพิพากษา
คร้ังสุดทาย’ ผลงานของไมเคิล แองเจโล ทานครุนคิด
พิจารณา วา ควรรับตำแหนงพระสันตะปาปาหรือไม
ในท่ีสุด พระคุณเจาก็ไดใหคำตอบเปนภาษาละตินวา
“ขาพเจาเขาใจดีถึงความจำเปนในยามวิกฤติ ขณะน้ีรู
แนชัดถึงความรับผิดชอบตอการไดรับเลือก และ...
ขาพเจาขอมอบความวางใจท้ังสิ้นในพระเปนเจา
ขาพเจาจึงขอรับตำแหนงนี้”

ขอยอนกลับไปใน “วันอาทิตยพระเมตตา” ป
ค.ศ. 2000 (วนัท่ี 30 เมษายน ) หวนคิดถึงพระดำรสั และ
การกระทำส่ิงใดอันเปนเคร่ืองพิสูจนวา  บุญราศี
องคใหมนี้ เดินเคียงขางคูไปกับ “พระเมตตา” ของ
พระเยซูเจาประดุจเรื่องราวงดงามของพระศาสนจักร
ซึ่งเปนเร่ืองเดียวกันอันแยกไมออก

คำเทศนบางสวน “วนัอาทติยพระเมตตา”
ค.ศ. 2000

วนัท่ี 30 เมษายน ป 2000 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ไดประกาศแตงตั้งซิสเตอรโฟสตินา
เปนนักบุญกลุมแรกของป  “ปติมหาการุญ” และ
เปนอีกปหน่ึงท่ีตรงกับวันอาทิตยฉลองพระเมตตา
อันท่ีจริงพระสันตะปาปาไดทรงประกาศในบทเทศน
ของพระองควา “บัดน้ีไดมีการประกาศใหวันอาทิตย
ที่สองเทศกาลปสกาเปนวันอาทิตยพระเมตตาของ
พระศาสนจักรทั่วโลกแลว”

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ตรัส
ในบทเทศนของพระองควา “วันน้ีพอมีความชื่นชม
ยนิดเีปนอยางยิง่ ทีจ่ะมอบชวีติและการเปนประจกัษพยาน

(อานตอหนา 17)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“บรรดาศิษยเห็นพระเยซเูจาทรงพระดำเนนิ
บนทะเลเขามาใกลเรอื”  (ยอหน  6:19)

พระเจาแหงบรรดาสิง่สรางทัง้ปวง

ปญหาใครกนัแน (3)
ตั้งแตพระเจาเสด็จมาในโลกใบนี้แลว
มนุษยเริ่มรูสึกอึดอัดตองลำบากใจ
แทนที่จะพากันดีใจรูสึกเปนเกียรติมีลาภ
พระเจาทรงทำตวัเปนมนุษย
เพ่ือยกศกัด์ิศรีมนุษยใหเทียบเคยีงพระเจา
โปรดใหเปนบุตรพระเจาเปนทายาทแหงพระอาณาจักร
ทกุอยางท่ีเส่ือมเสียในธรรมชาติมนุษยอันเนือ่งจากบาป
พระเจาทรงกูคืนใหดวยพระทัยเมตตา
ทกุอยางท่ีดงีามสงูสงในความเปนมนุษย
พระเจาทรงเติมเต็มตอยอดใหดวยชีวิตพระองคเอง
ทุกอยางเปนไปไดหากมนุษยตองการหากมนุษยยินยอม
แตมนุษยกลับมองวาดีเกินกวาท่ีจะเปนจริงได
ที่มีที่เปนอยูก็ถือวาดีเหลือหลายแลว
ไมตองออกแรงฝนกระแสธรรมชาติใหลำบาก
ไมเลวรายต่ำชาไปกวาน้ีก็ถือวาดีถมแลว
ไมมใีครดใีครเดนกวากันกย็ิง่สบายใจท่ัวหนา
เพราะหากมีใครดีเกินหนาเดนเกินตา
คนใกลตวัยอมรสูกึอึดอัดเหมน็หนาจิตใจตองวาวนุ
แมคนดีจะไมตำหนิติเตียนแตก็ถือวาดาวาโดยพฤตินัย
เหมือนคนเพิง่อาบน้ำลางหนาถสูบหูอมจรงุกล่ิน
คนทีไ่มอาบน้ำรอบขางยอมรสูกึตวัสกปรกโดยไมตองบอก...

สองพนัปกอนนีผ้คูนเร่ิมมีความหวงัเมือ่พระเจาเสด็จมา
ชนชาติอิสราเอลแอบต้ังความหวังจะไดเปนไทจากอำนาจโรมัน
แตพระองคกลับเนนการปลดปลอยจิตใจใหเปนอิสระ
เพราะทุกอยางเริ่มจากใจท่ีเปนทาสความไมดีความช่ัว
กระท่ังศักด์ิศรีความย่ิงใหญของแตละคนถูกทำลายยับเยิน
พระเจาทรงนำสิง่ท่ีดทีีส่ดุมาเสนอใหมนุษย
แตมนุษยยงัไมพรอมยงัพอใจกบัส่ิงท่ีเปนอยู
แผนการของพระเจาเลยไมตรงกับความคาดหวังของมนุษย
พวกเขาจึงไมลงัเลรองตะโกน “เอามันไปตรึงกางเขน”
คดิวาจะขจัดผมูาทำลายความสงบสุขใหสิน้ซาก
แตหารูไมวาผูที่ถูกทำรายทำลายคือตัวพวกเขาเอง
ในขณะท่ีพระเจาทรงอยูเหนือความตายทรงกลับคืนชีพ
พวกเขายังคงตกอยูใตอำนาจความตายเหมือนเดิม
ที่แยไปกวานั้นยังตองตายฝายจิตใจจมปรักอยูในความชั่ว
นอกจากไมยอมรับความดีแลวยังพยายามทำลายความดี
ปญหาจึงไมอยทูีพ่ระเจาแตเปนปญหาของคนอยดู.ี..

ประวัติศาสตรก็ยังคงซ้ำรอยเรื่อยมา
ตราบใดท่ีมนุษยยังมองวาพระเจาเปนตัวปญหา
ทำใหมนุษยเปนอยางท่ีตองการไมได
เพราะพระเจาทรงนำ “การเปน” ทีด่ีกวามาเสนอให
ทำใหมนษุยทำตามใจชอบไมได
เพราะพระเจาทรงเสนอ “แนวการกระทำ” ทีด่กีวาให
ทำใหมนุษยปลอยเนื้อปลอยตัวตามสบายไมได
เพราะพระเจาทรงยืนยันวามนุษยสงูสงไปกวาน้ัน
เมื่อไมอยากเมื่อไมพรอมเม่ือไมออกแรงพยายาม
มนุษยก็เร่ิมรูสึกถูกคุกคามรูสึกไมปลอดภัยรูสึกอึดอัด
ทีส่ดุกร็องตะโกน “เอามันไปตรึงกางเขน”
หารไูมวากำลงัสงศักด์ิศรสีงูสงของตนเองไปตรึงกางเขน
ที่แยกวานั้นกางเขนท่ีตรึงเปนแคเครื่องประหารธรรมดา
หาใช “กางเขนศักด์ิสิทธ์ิ” แตอยางใดไม
เพราะเอาแตถือวาพระเจาเปนตัวปญหา
ทัง้ทีป่ญหาอยทูีต่นเองและตนเองกำลังกลายเปนปญหา...จรงิๆ ดวย

ปที่แลวรัฐบาลอิสราเอลสั่งหามการลา “ปลานักบุญเปโตร” เปนเวลา
สองป ปลาท่ีวาน้ีเปนปลาที่มีรสดีในทะเลสาบกาลิลี ปลาชนิดน้ีซึ่งถูกจับ
มาเปนเวลาพนัๆ ป ไดลดจำนวนลงอยางนาวติก มกีารจับปลานีเ้ปนจำนวนมาก
เกนิควร และไมมกีารดแูลสิง่แวดลอมอยางเพียงพอ

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาน้ี มิใชเปนเพียงการแสดงออกซ่ึง
ความสงสารอยางมากมาย ที่พระเยซูเจาทรงมีตอบรรดาสาวก แตพระองค
ยงัทรงพสิจูนวา ทรงเปนเจาเหนอืสิง่สรางทัง้ปวง ดวยการเสด็จดำเนินเหนอืน้ำ
ทีท่ะเลสาบกาลิล ีเราไดทราบจากเรือ่งราวเกีย่วกับการท่ีทรงบันดาลใหคล่ืนลม
สงบ ทรงเพิ่มอาหารอยางอัศจรรยเมื่อมีความตองการ ในชวงเวลาตางๆ ใน
พระชนมชีพของพระองค กม็มีติขิองดวงดาวในทองฟา ในโอกาสตางๆ ในชีวติ
ของพระองค การประสูติของพระองคก็มีดวงดาวเปนสัญลักษณ เม่ือพระองค
สิ้นพระชนมทองฟาก็มืดมิดและมีแผนดินไหว แมพระเยซูเจาจะทรงมีอำนาจ
เหนือธรรมชาติ แตพระองคก็ทรงแสดงออกซึ่งความรักตอธรรมชาติ และ
มองดูธรรมชาติในมิติแหงการอธิษฐานภาวนา บางคร้ังพระองคทรงหลบหลีก
การอยูกับมนุษย และทรงใชเวลากับสัตวปาและความเงียบสงัดของธรรมชาติ
ทรงหลบหลกีไป ทรงอธษิฐานภาวนาบนเนนิเขา และทรงสัมผสักบัพระบดิาเจา

สังคมมนุษยบางคร้ังก็แสดงวา ไมมีความถอมตนในความสัมพันธ
กับธรรมชาติ การหาปลาจนเกินควรที่ทะเลสาบกาลิลี ซึ่งพระเยซูเจาทรง
ทราบดี นับเปนเหตุการณหนึ่งท่ีเรามองเห็นได พวกเราคริสตชนและคนอ่ืน
สามารถเรียนรูจากแนวความคิด ที่พระเยซูเจาพระองคเองทรงเปนแบบอยาง
ในพนัธสัญญาใหมนัน้ พระองคมไิดทรงสนบัสนนุการทำลาย การโยนส่ิงสกปรก
และสังคมที่เอาแตประโยชนของตนเอง และทำลายธรรมชาติที่เราพบเห็น
ในท่ีตางๆ

ขาแตพระเจา พวกลูกเช่ือวา พระองคทรงสราง
มหาสมุทรท่ีลึก และทางน้ำตางๆ ในโลก รวมท้ัง
สัตวนานาชนิดท่ีอยูในน้ำและบนแผนดิน พวกลูก
รักโลกอันสวยงามนี้ และขอบพระคุณพระองค
สำหรับพระพรเหลาน้ี  โปรดอยาใหลูกน่ิงเฉย
เม่ือสังคมมนุษยทำลายสิ่งท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมา
อาแมน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 18 ประจำวันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2011 หนา 7
ศาสนาในประเทศไทย (ตอจากหนา 20)

รองประธานสภาฯ  พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย
วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค พระ-
สงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธ์ิ ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิก เ พ่ือศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ
คุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย เลขานุการสถาน
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย คุณพอ
พิพฒัน รงุเรอืงกนกกลุ รองเลขาธกิารสภาพระสงัฆราชฯ
ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ ผูชวยเลขาธิการสภาฯ
เขาเยี่ยมคารวะสมเด็จพระพุฒาจารย ประธาน
คณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และเยี่ยม
คารวะพระเถระชั้นผูใหญของมหาเถรสมาคม ณ วัด
สระเกศวรมหาวหิาร   เมือ่เวลา 14.00 น. ของวันจันทร
ที ่11 เมษายน ค.ศ. 2011

พระสมณทูตไดกลาวชื่นชมยินดียิ่งในการมาเย่ียม
คำนับนี ้  “เปนเหมือนการระลกึถงึเหตุการณซึง่สมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ไดทรงประกาศโอกาส
ครบรอบปที่ 25 ของเหตุการณประวัติศาสตรในการ
พบปะกันของศาสนาตางๆ ณ เมืองอัสซีซ ี เม่ือวันท่ี 27
ตุลาคม ค.ศ. 1986  โดยเปนความริเร่ิมของสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

ในวนัท่ี 27 ตลุาคม ทีจ่ะถงึน้ี สมเด็จพระสนัตะปาปา
ทรงต้ังพระทัยท่ีจะยึดวันดังกลาวเปนวันของการ
ไตรตรอง  การเสวนา และการภาวนาเพ่ือสันติภาพ
และยุตธิรรมในโลก  โดยการจาริกแสวงบญุไปยังบานเกิด
ของทานนักบุญฟรังซิสอัสซีซี  พรอมกับเชื้อเชิญ
คริสตศาสนิกชนจากนิกายตางๆ ผแูทนของศาสนาตางๆ
และศาสนิกชนชายหญิง ผมูนี้ำใจด ีรวมจารกิไปดวยกัน

สาระสำคัญในวันน้ัน คือ “ผูจาริกแหงความจริง
ผูจาริกแหงสันติภาพ” สมเด็จพระสันตะปาปา ทรง
เชื่อมั่นวา มนุษยทุกคน คือ ผูจาริกแสวงหาความจริง
และความด ี ผเูชือ่ตางมงุมัน่ไปสพูระเจา มคีวามเปนไปได
และจำเปนอยางย่ิงท่ีจะเขาสูกระบวนการเสวนากับ
ทกุคน ทัง้ผมูคีวามเช่ือและผไูมเช่ือ โดยละจากเอกลักษณ
แหงตน หรือยินยอมรวมเปนหน่ึงเดียวในความหลากหลาย

ภายใตรมเงาของอาสนวิหารนักบุญฟรังซิส
อสัซซี ี ทีซ่ึง่จดัการประชุมครัง้กอนนัน้ จะไดมกีารรือ้ฟน
อยางสงางามแหงฉันทามติเพื่อสันติภาพ อันเปนชวง
สดุทายของการจาริกแสวงบุญป ค.ศ. 2011

สวนสำคัญประการหน่ึงท่ีจะขาดเสียมิได  ในการ
ทำงานของทกุศาสนาท่ีค้ำจุนหนุนเกียรติของประชาชน
ทุกคน คือ การรณรงคใหสังคมอยูดีมีสุขอยางทั่วหนา
ขาพเจามั่นใจวา การรวมมือกันระหวางคริสตศาสนา
และพุทธศาสนาจะยังคงดำเนินตอไปอยางม่ันคง
เขมแข็ง ในความเปนหนึ่งเดียวฉันพี่นอง เราสามารถ
สรางสังคมอันทรงคุณคาแหงชีวิตมากย่ิงๆ ขึ้น  ตั้งแต
กำเนิดชีวิตจนกระทั่งดับสูญ  อีกทั้งคุณคาของ
ความยุติธรรม สันติภาพ เสรีภาพทางความเช่ือ การ
เคารพสทิธิมนุษยชน หรอืเพือ่สภาพแวดลอมทีด่ี

ขาพเจาขอขอบคุณเปนอยางมาก ที่ไดกรุณามอบ
โอกาสอนัดีแหงการมาพบกันน้ี ดวยความหวงัวาจะไดมี
โอกาสเชนนี้อีกในอนาคต เพื่อจักไดรวมกันประกาศ
ความงดงามแหงวัฒนธรรมความรักและสันติภาพ
สบืไป”

สมเดจ็พระพุฒาจารย ประธานคณะผปูฏบิตัหินาที่

สมเด็จพระสังฆราชกลาวในโอกาสน้ี โดยมีใจความ
สรปุวา “อาตมาภาพในนามของกรรมการมหาเถรสมาคม
ขอตอนรบัและแสดงความยินดีเปนอยางยิง่ท่ีไดตอนรบั
ทาน  ผมูคีวามสำคัญทางศาสนาในประเทศไทย  ทาน
ทั้งหลายมีความเขาใจดีตอศาสนาในประเทศไทย
เพราะฉะนัน้เร่ืองศาสนาระหวางเราท้ังสองจึงไมจำเปน
ตองกลาวในท่ีนี ้ เพยีงแตวาเราไดพบกนั เราก็พอใจแลว
กรรมการมหาเถรสมาคมทุกทานที่ไดเขารวมประชุมนี้
ตางมีความปตยิินดีวาจะไดพบกนัในวันน้ี  พบกบัทาน
ทัง้หลาย  เมือ่ทานท้ังหลายมคีวามประสงคอยางไรบาง
ทีจ่ะสอบถามมหาเถรสมาคม  อาตมาภาพท้ังหมดยินดี
ที่จะตอบขอซักถามของทานท้ังหลาย

ศาสนาในประเทศไทยเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
และอยูในพระอุปถัมภของในหลวง  ดังน้ันในหลวง
ทกุพระองคแมจะนับถอืพทุธศาสนา  แตพระองคกท็รง
เคารพศาสนาอ่ืนๆ เหมอืนกนัหมดทุกๆ ศาสนา  ศาสนา
ทกุศาสนามีความสำคัญ  คำสอนของศาสนาทุกศาสนา
มีความสำคัญตอโลก  โดยเฉพาะในปจจุบันมีความ
สำคัญตอโลกมากๆ  ก็มุงหมายท่ีจะใหสังคมอยูกัน
ดวยความผาสุกตลอดไป  จึงขอแสดงความยินดีเปน
อยางยิง่ทีท่านท้ังหลายไดมโีอกาสมาพบปะกนั  มาเยีย่ม
เยียนกัน

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
กลาวตอบในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย โดยสรุปวา “ถือเปนวันอันเปนม่ิงมงคล
สำหรับพวกเรา  ที่มีโอกาสไดมาแสดงคารวะและ
เยี่ยมเยียนทานท้ังหลาย  เราตางทราบวา  ยิ่งวันเราย่ิง
จะเห็นเดนชัดขึ้นวา  เราทุกคนเปนสมาชิกคนหน่ึงใน
ครอบครวัใหญของโลก  และเราตางมีความรบัผดิชอบ

ที่ หนั ก ในก า ร ท่ี จ ะนำ
ประชากรให เปนคนดี
และนำไปถึงจุ ดหมาย
ที่ปลอดภัย

ความรับผิดชอบ
ของศาสนาใดศาสนาหน่ึง
นั้นยังไมพอที่จะชวยให
โลกทัง้โลกไปถึงจดุหมาย
พระสันตะปาปาไดตรสัวา
ความรวมมือที่พวกเราให

กันและกัน นี่แหละที่จะชวยใหมนุษยชาติของเราได
ปลอดภัยไปถึงทีห่มาย พวกเราพรอมท่ีจะใหความรวมมือ

ในนามของพ่ีนองสตับรุษุ  พระสงฆ  และบรรดา
พระคุณเจาท่ีทำงานอยู  ขอพระเปนเจาไดประทาน
พระพรใหพวกเราทุกคน  โดยเฉพาะทานสมเด็จและ
พระคุณเจาทัง้หลายไดอยเูยน็เปนสขุ  มคีวามสุขในการ
ปฏบิตัหินาทีช่วยเหลอืประชากร   ขอบคณุครบั”

สมเด็จพระพุฒาจารยไดมอบของท่ีระลึกแด
พระสมณทูต พรอมหนังสือประวัติวัดสระเกศแก
ทุกทานดวย

ในโอกาสนี้ พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร ถวายพระรูปสำริดสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2 และหนงัสือ “สมเด็จพระสนัตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2 เสนทางแหงรกัและความทรงจำ
(Pope John Paul II : Journey of Love and
Remembrance)”  หนงัสือ “องคเอกอัครศาสนูปถัมภก”
หนังสือ  “ความสัมพันธไทย-วาติกัน” แดสมเด็จ
พระพุฒาจารยในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย

ทางมหาเถรสมาคม แจงใหทราบถึงการเขารวม
ชมุนุมภาวนาเพ่ือสันติภาพของโลก ระหวางวนัท่ี 26-27
ตุลาคม 2011 ณ กรุงโรม และเดินทางตอไปยังเมือง
อสัซีซ ีประเทศอติาลี  พรอมมอบหมายพระพรหมโมลี
วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เปนผูแทน
มหาเถรสมาคม ใหพระธรรมโกศาจารย วัดประยุร
วงศาวาส กรุงเทพมหานคร  เปนพระอนุจรผูแทน
มหาเถรสมาคม ใหพระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศ
วิหาร  กรุงเทพมหานคร เปนพระอนุจรผูแทน
มหาเถรสมาคม  เขารวมพธิี
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เปาโล ซลูบิ แซอึง้
เกดิใหมในพระเจา 19 กมุภาพนัธ 2521

ครบรอบ 33 ป

อากาทา สจุนิต โชตวิยีรตัน
เกดิใหมในพระเจา 5 เมษายน 2544

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

และหลานๆ ทุกคน

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)

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!


14-17 พฤษภาคม  ลองอสีาน เยีย่ม 10 วดั
สดุทายฉลองแมพระแหงกวาดาลปู

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา ตรัน ถิ

อาย ุ75 ป
เกดิใหมในพระเจา
20  มกราคม  2011
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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

ทกุวันศุกร   เวลา 18.00-20.00 น.
งดใหบรกิารในวนัทีต่รงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ

 บรกิารตรวจวินจิฉยัและใหการรกัษาในรายทีม่าดวยอาการเฉยีบพลนั ทัง้นีก้ารรกัษา
ไมครอบคลมุ
   โรคเรือ้รังท่ีตองรกัษาตอเน่ือง แตจะเนนใหคำแนะนำผทูีเ่ปนโรคเรือ้รัง ไปรับ
บริการจากระบบประกันสุขภาพท่ีตนไดรับจากรัฐ/เอกชนตามความเหมาะสม
   การออกใบรับรองแพทยเพือ่ลางานหรอืใชในกิจกรรมทีม่ผีลทางกฎหมาย
 ใหบรกิารความรเูรือ่งสุขภาพอนามัยและการปฏบิตัตินในทุกเร่ือง
 ใหคำแนะนำเก่ียวกับการใชบริการตามสิทธิทีผ่รูบับริการมอีย ูอาทิ บตัรประกนัสังคม

โรงพยาบาลเซนตหลุยส มุงม่ัน แนวแนในปรัชญาท่ีวา “เมตตากรุณาอยูที่ใด พระเจาสถิตท่ีนั่น”
จงึพรอมทีจ่ะมอบความรักผานกจิกรรมบรกิารสขุภาพโดยเฉพาะผทูีร่กัษในสขุภาพและผทูีย่ากไร

เพ่ือมุงหวังท่ีจะใหทุกคนมีสุขภาพที่ดี

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

เปดประตู
สูแสงธรรม

ประธานคณะกรรมการสามเณรคนใหม

สวสัดคีรบัผอูานท่ีรกั  พบกับเปดประตูสแูสงธรรม
เรื่องราวความเปนไปรอบร้ัวบานเณรใหญแสงธรรม
อกีครัง้หนึง่ครบั  ในสปัดาหนี ้ผมขอนำเสนอกจิกรรม
สำคัญอีกกิจกรรมหน่ึงที่สามเณรทุกคนตองใหความ
สำคญัและดวยความรับผิดชอบเปนอยางย่ิง  นัน่คือ   การ
เลือกประธานคณะกรรมการสามเณรคนใหม สำหรับ
ปการศึกษาหนา ตลอดปนีท้ีผ่านมา เรามีบราเดอรศศิน
โหมโพ จากสังฆมณฑลเชียงใหม เปนประธาน
คณะกรรมการสามเณร  ผซูึง่เปนท่ีรกัของนองๆ ในบาน
และไดทำหนาท่ีอยางดเีสมอมาดวยความทมุเท เสียสละ
ไดหมดวาระลง  ดังน้ันเราจึงไดทำการเลือกประธาน
คณะกรรมการสามเณรคนใหม เพือ่จะไดเปนผปูระสานงาน
และชวยการขบัเคล่ือนมิตติางๆ ในการศึกษาอบรมชวีติ
ในบานเณรรวมกับคณะผูใหการอบรม

ในการเลือกต้ังคร้ังน้ี ผมูสีทิธิรบัเลือก คอื บรรดาพี่ๆ
เทววิทยา ชัน้ป 6 ทกุคน ซึง่จะข้ึนชัน้ป 7 และเปนพีใ่หญ
ในปการศึกษาหนา และหนึ่งในน้ันตองทำหนาท่ีเปน
ประธานคณะกรรมการสามเณร ซึง่ในปนีเ้ราม ีชัน้ปที ่6
ทั้งหมด 20 คน การเลือกตั้งครั้งน้ี  เราสามเณรทุกคน
ตางใหความสำคญัและจริงจงักบัการเลือกบุคคลทีจ่ะมา
เปนผนูำของเรา  โดยท่ีทกุคนมาสวดทำวตัรค่ำพรอมกัน
ตอหนาศีลมหาสนทิ  เม่ือสวดจบ คณุพออดิศกัดิ ์ พรงาม

อธิการบานเณรไดใหขอคิด เพื่อที่จะไดตระหนักรู
และรบัผิดชอบในสิง่ท่ีเราไดตดัสินใจเลือกผทูีจ่ะมาเปน
ผนูำของตน  ซึง่ในการเลอืกตัง้ครัง้นี ้ คณะผใูหการอบรม
ไดใชการเลือกตามแบบของพระศาสนจักร คือ ให
สมาชิกบานทุกคนเลือกบุคคลท่ีตนเองตองการมา
หน่ึงถึงสามช่ือลงในกลองลงคะแนนเสียง  แลวข้ัน
ตอไปเปนหนาท่ีของคณะผูใหการอบรมจะเปนผูลง
ความเห็นชอบ และตัดสินใจ เลือกบุคคลท่ีเหมาะสม
ที่สุด เพียง 1 คน เปนประธานคณะกรรมการสามเณร
หรือท่ีเราสามเณรใหญชอบเรยีกวา “ประธานบาน”

ซึ่งตางจากปที่ผานๆ มา  ที่มีการเลือกต้ังแบบ
ประชาธิปไตย  ดวยการลงคะแนนเสียง และมีการนับ
คะแนนเสียงอยางตื่นเตน รอลุน  และมีทีมกองเชียร
อยางสนุกสนาน  ผทูีไ่ดรบัคะแนนเสยีงมากทีส่ดุกไ็ดรบั
ตำแหนงไป การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีก็เปนผลจากการ

ฟนฟูชวีติสามเณร
ที่ ต อ ง เ อ า จ ริ ง
เอาจัง  ใสใจ ให
ความสำคัญกับ
การพัฒนาชีวิต
ทั้งสวนตัวและ
ส ว น ร ว ม เ พ่ื อ
ความก าวหน า
พรอมกันในทุก

มิติของชีวิต  ใหสมกับท่ีเราไดใหปแหงการฟนฟูนี้
เปนปแหง “ประกาศกแท ”  และกาวสปูแหง “นายชมุพา-
บาลที่ดี” ในปการศึกษาหนา  และบุคคลที่จะเปนผูนำ
พาเรากาวเขาสปูแหงนายชุมพาบาลทีด่ ีในฐานะประธาน
คณะกรรมการสามเณรคนใหม ในปการศึกษาหนาก็คอื
บราเดอรนนัทพล  สขุสำราญ จากสังฆมณฑลจันทบุรี
ซึง่เราหวังและม่ันใจวา  ดวยคำภาวนาของเราและพ่ีนอง
สัตบุรุษทุกทาน  เขาจะทำหนาท่ีอยางดีดวยความ
เสียสละทุมเท และชวยประสานงานกับคณะผูให
การอบรมในการขับเคล่ือนชีวิตของสามเณรทุกคน
ในการศึกษาอบรมในบานเณรใหญแสงธรรม  เพ่ือจะได
เปนประกาศกแท  ผูอภิบาลท่ีดี และสงฆผูศักด์ิสิทธ์ิ
ในการรับใชพระศาสนจักรตอไป
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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

โลก... ของโรค
(tanpanlop@gmail.com)

ความไมมโีรค... คอืลาภอนัประเสรฐิ
เราเกิดมาไดแคครั้งเดียว... และคงตายไดแค

คร้ังเดียว
คงไมมีใครอยากมีชีวิตอยูบน  “โลก” ใบน้ี

ดวยการมี “โรค” ตางๆ ไวในตัวเอง นอกเสียจากวา
ธรรมชาติและโชคชะตาลิขิตไวใหเราบางคนเกิดมา
พรอมกบั “โรค” บางประเภทท่ีเปนพันธกุรรม

นอกน้ันเราแตละคนตองรับผิดชอบกับ “โรค”
ที่เกิดข้ึนกับเราแตละคน

โรค หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดข้ึนกับรางกาย
และจิตใจของมนุษย อันมีผลมาจากเช้ือโรคท่ีเขาสู
รางกาย หรอืการฝนธรรมชาติของรางกายมนษุย

ปกติแลว รางกายจะมีภูมิคุมกันโดยธรรมชาติ
ที่ เปนผลผลิตอยูใน “เม็ดเลือดขาว” ที่คอยดูแล
สิง่แปลกปลอมตางๆ ทีเ่ขามายังเซลลในรางกาย

“วัคซีน” ยังเปนภูมิคุมกันในแตละชวงวัยที่เรา
ไดรบั เพือ่ปองกนัโรคฉวยโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้โดยท่ี
เราไมรตูวั เปนสิง่ทีม่นษุยคดิคนขึน้เพือ่ปองกนัตัวเอง
นอกเหนอืจากท่ีธรรมชาติใหมา

ชวงท่ีรางกายของเราออนแอ คือชวงท่ีรางกาย
ของเรากำลังตอตานกับส่ิงแปลกปลอมท่ีมาในรูปแบบ
ของเช้ือโรค หรือความไมคุนเคยกับสภาพแวดลอม
ที่รางกายเคยเปนอยูและตองการปรับตัว

อาการทีบ่งบอกถงึความออนแอของรางกาย เชน

การมไีข ปวดหวั ตวัรอน ไอ จาม การคลืน่ไส อาเจยีน
ทองเสีย ทองผูก เปนตน ซึง่เปนไปตามธรรมชาติ

หากเรารับรูอาการดังกลาว หมายความวารางกาย
ตองการการดูแลและการพักผอนเปนพิเศษ

ควรหาสาเหตุที่ทำใหรางกายเกิดอาการเหลาน้ัน
กอนท่ีจะกลายเปน “โรคเรื้อรัง” ยากตอการรักษาให
หายขาด

บอยคร้ังท่ี สาเหตุของการเจ็บปวยทางรางกาย มี
ตนเหตุมาจากการปวย “ทางจิตใจ” เกดิจากความเครยีด
นอนไมหลบั การมองโลกในแงราย...

สาเหตุที่สำคัญอีกประการหน่ึงของการปวยทาง
รางกายคือ  “พฤติกรรมการใชชีวิตในแตละวัน”
โดยเฉพาะพฤติกรรมในการกิน

กนิอยางไร... กเ็ปนอยางน้ัน... (You are what you
eat!!!)

โรคเร้ือรัง... ทีเ่กิดจากพฤติกรรมในการกินมีหลายโรค
อาทิ โรคอวน โรคเบาหวาน โรคคลอเรสเตอรอลสูง
โรคกระเพาะ โรคเกาท จนกระท่ัง โรคมะเร็ง

หลายคนโดยไมรตูวั ดืม่น้ำอัดลม มากกวาหนึง่ลิตร
ตอวัน “สารอาหาร” ในน้ำอัดลมน้ัน นอกจากความ
เปนน้ำแลว สวนท่ีเหลอืคอืสารเคมี

บางคน ดืน่เหลาแทนอาหารเย็น ปรมิาณแอลกอฮอล
มากเกินกวาที่อวัยวะในรางกายจะรับได เชนเดียวกับ
การด่ืมชา กาแฟ เคร่ืองด่ืมบำรงุกำลงัตางๆ อาหารรสจัด
อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง อาหารปรุงสำเร็จรูป และ
อาหารฟาสฟดู

รางกายสะสมสารอาหารท่ีเกินความตองการและ
ตกคางอยตูามอวัยวะตางๆ ของรางกาย

ผมเองเปนคนหน่ึงท่ีชอบทานของ “อรอย” เพ่ือ
ที่จะไดทานไดอยางเกินอิ่ม เกินปริมาณท่ีกระเพาะ
จะบรรจไุด เปนไปตามกเิลสของตนเอง

มีอยูคร้ังหน่ึง ผมมีโอกาสไปทานอาหารกับ
ผูใหญทานหน่ึง ทานแนะนำอาหารท่ีอยูบนโตะ ซึ่ง
แตละอยางท่ีผมเห็นอยูตรงหนาน้ัน คงไมพลาด
กระเพาะผมแนๆ

กอนที่จะเริ่มทานอาหาร ทานเพียงแตเตือนวา
“ระวัง อยาทานเยอะ เด๋ียวอ่ิม...”

ทแีรกผมนกึวาทานพูดเลนเพราะอาหารแตละอยาง
อรอยแบบไมมทีีต่.ิ.. แตทานทำจริง คอื ทานทานอาหาร
ที่อยูบนโตะอยางมีความหลากหลายและพอดี ทาน
สัง่อาหารอยางเพียงพอไมมเีหลือ

ถึงเวลาทานรวบชอน แลวหันมาถามผมวา
“อิ่ม... มั้ย” ผมไดแตตอบวาอ่ิม ทั้งๆ ที่กิเลสในใจ
ผมมันบอกวาอยากไดเหมอืนเดมิอีกสักชุดหน่ึง

นี่เปนอีกบทเรียนหนึ่งบนโตะอาหารของผม
คนเราควรจะทานอาหารตามท่ีรางกายตองการ

มใิชตามใจตนเอง
หากเราอยกูบัความพอดี รจูกัประมาณตน ไมฝน

ธรรมชาติของรางกาย รจูกัแยกแยะและเลือกในส่ิงท่ี
เหมาะสมและมีประโยชนแลว นาจะเปนของขวัญ
ที่เรามอบใหกับตัวเองในแตละวัน

เราจะไดไมตองแบก “โรค” ไว บน “โลก” ใบน้ี

“พระเยซเูจาแหงนาซาเร็ธ”    (Jesus of Nazareth)
นพินธโดยสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

เรือ่งราวจากการสัง่สมประสบการณมายาวนานของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
ครอบคลุมชวงเวลาพระเยซูเจาทรงรับพิธีลางในแมน้ำจอรแดน

ถงึตอนเปโตรประกาศความเช่ือ และพระเยซเูจาทรงสำแดงพระองคอยางรงุโรจน

จดัพมิพโดย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
ราคาเลมละ 390 บาท

สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

(เตรียมพบกับเลม  2   ภาคจบในไมชา)

หนังสือบำรุงศรัทธา
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มคีวามยนิดขีอเชญิรวมเปนเกยีรตใินงานบวชพระสงฆ ของ

วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2554
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เปนประธานในพิธี

พธิบีูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ณ วดันักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี
(วดัอยทูีร่ามคำแหง 184)

สงัฆานุกรยอแซฟ ภวูนัย ตนัติกลุ, C.Ss.R.
สงัฆานุกรยอหน เมธี ศรีวรกุล , C.Ss.R.
สงัฆานุกรยอแซฟ เจตนา กจิเจริญ , C.Ss.R.
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พระสงฆ สภาภิบาล
และสัตบุรษุ

วดัแมพระฟาติมา ดนิแดง
ขอเชญิพีน่องรวมเทดิเกียรติแมพระ

โอกาสฉลองวัด
วนัศุกรที่ 13 พฤษภาคม 2011

10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ
โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูเปนประธาน

15.00 น. สวดพระเมตตา
15.30 น. อานพระวาจาและแบงปนพระวาจา
16.30 น. แบงปนประสบการณชวีติ
18.00 น. ตัง้ศลีมหาสนทิ สวดสายประคำโลก

โดยคณุพอชวลติ กจิเจริญ

19.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เปนประธาน

สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
ขอเชิญรวมแสวงบุญ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสมีา อดุรธานี สกลนคร มกุดาหาร อบุลราชธาน ีและยโสธร)
พรอมเยี่ยมคำนับและขอพรพระสังฆราชประจำแตละสังฆมณฑล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบทุนบริจาคโลงศพ
เยีย่มเยอืนครสิตชน และเทีย่วชมแหลงทองเทีย่ว

ทั้งน้ีเพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคมคาทอลิกฯ
และแสดงออกถึงความเปนหน่ึงเดียวกันในความรักพระเจา

พรอมเขาถึงจิตตารมณรวมกันในหมูคณะ
(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ในวันท่ี 5-7 พฤษภาคม 2554

ตดิตอเราวนัน้ีดวน รบัจำนวนจำกัด
คาใชจายทานละ 2,700 บาท

โทร. 0-2681-3900  ตอ 1313  มือถือ  081-695-4468

ผูสนใจรวมทำบุญบริจาคโลงศพ กับสมาคมคาทอลิกฯ
สามารถโอนเขาบัญชีไดที่ชื่อบัญชี สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย

 สาขา โรงพยาบาลเซนตหลุยส บญัชีออมทรัพย   เลขท่ี 002-7014877
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«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√

∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫

À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

10.30 π.

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

28 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

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

‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠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“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30

����� 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 ‡ªìπª√–∏“π

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  „π ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ

ºŸâ∑’Ë π„®¥—ßµàÕ‰ªπ’È

1. ‚§√ß°“√Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥ (Basic 1) √ÿàπ∑’Ë 2 ç‡∑§π‘§

°“√π” ‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß·≈–°“√®—¥µ—È ß§≥–

π—°¢—∫√âÕßé  Õπ‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ (M.A. in

Music, Choral Conducting, University of Santo

Tomas, Philippines) ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 13.00-

16.00 π. (®”π«π 10  —ª¥“Àå)  ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡√‘Ë¡‡ “√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2011 §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)

2. ‚§√ß°“√ª√–°«¥°“√ª√–æ—π∏å ‡æ≈ß

„πæ‘∏’°√√¡ 2011 ®—¥‚§√ß°“√ª√–°«¥°“√ª√–æ—π∏å

‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡  ”À√—∫∫∑‡æ≈ß∑’Ëª√–æ—π∏å¢÷Èπ„À¡à

‡¡…“¬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√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

°∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

‡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

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

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

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫„™â„πæ‘∏’°√√¡

ª√–‡¿∑¢Õß‡æ≈ß∑’Ëª√–°«¥ 1. ∫∑‡æ≈ß ¥ÿ¥’

(‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡æ≈ß¡“®“°∫∑‡æ≈ß ¥ÿ¥’ ∑’Ë¡’∑—ÈßÀ¡¥ 150

∫∑) 2. ∫∑‡æ≈ß¿“§ª°µ‘ (√Ë”«‘ß«Õπ / æ√– ‘√‘√ÿàß‚√®πå

/· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ/ »—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï / ≈Ÿ°·°–æ√–‡®â“) 3. ∫∑‡æ≈ß

µ“¡‡∑»°“≈ (¡À“æ√µ/ªí °“/‡µ√’¬¡√—∫‡ ¥Á®/§√‘ µå¡“ /

·µàßß“π/ª≈ß»æ)

‡√‘Ë¡ àßº≈ß“πµ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª À¡¥‡¢µ àß

º≈ß“π 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ·≈–ª√–°“»º≈ 15

°√°Æ“§¡ 2011

3. ‚§√ß°“√Õ∫√¡°“√‡√’¬∫‡√’¬ß‡¢’¬π‡æ≈ß ”À√—∫

§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß (Choral Arranging)

∫√√¬“¬‡√◊ËÕßæ◊Èπ∞“π ‡∑§π‘§ ·≈–·π«∑“ß°“√‡√’¬∫‡√’¬ß

‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß (∑”„Àâ∑”πÕß‡ ’¬ß‡¥’¬«°≈“¬‡ªìπ

‡ ’¬ßª√– “π) (∫√√¬“¬‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…) ‚¥¬ Prof.

Arwin Tan (øî≈‘ªªîπ å) ·≈–Ralph Hoffman (‡¬Õ√¡—π)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“ 13.00-

16.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“

À—«À¡“° §à“Õ∫√¡ 300 ∫“∑ (√«¡Õ“À“√«à“ß·≈–

‡Õ° “√) √—∫®”π«π 20 ∑à“π À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 5

æƒ…¿“§¡  (§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡  ‡ªìπ§√‘ µ™π

·≈–¡’§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π¥â“π¥πµ√’ Õ¬à“ßπâÕ¬‡√◊ËÕß Chord

·≈– Harmony)

 π„®√à«¡°‘®°√√¡/‚§√ß°“√ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1407 À√◊Õ 08-9483-6640

Email : thailiturgy@gmail.com

�����§≥–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)

�����¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡

°—∫π“¬·æ∑¬åª√– ‘∑∏‘Ï ·≈–§ÿ≥≈—¥¥“ ®—π∑√“∑‘æ¬å

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’‡ªî¥·≈–‡ °∫â“π ‘∑∏‘¥“ - »Ÿπ¬å

æ—≤π“°“√‡¥Á°æ‘°“√ (¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬) «—π‡ “√å∑’Ë 7 æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“

09.00-12.00 π. ∑’ËÕ“§“√∫â“π ‘∑∏‘¥“-»Ÿπ¬å

æ—≤π“°“√‡¥Á°æ‘°“√ (¥â“πÀ≈—ß‚√ßæ¬“∫“≈´“π

§“¡‘≈‚≈) 31/2 ¡.10 µ. «π°≈â«¬ Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’

�����§≥–¿§‘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

�����§≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π  “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ªØ‘≠“≥µπ§√—Èß·√°

¢Õß´‘ ‡µÕ√å¡“‡√’¬ ‚√´“¡‘ µ‘°“·Ààß§«“¡√—°‡¡µµ“

(®—π∑√å∏‘¡“ §ß§“Õÿ∑‘») ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥¢ÕßÕ“√“¡°≈“√‘  °“ªŸ™‘π  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡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)

∂ππ≈“¥¬“ß ∂÷ß«—¥·≈â«

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ¥Õ¬ –‡°Á¥ ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ·∑√’Ë µ“‰ª¬å ‚∑√. 08-4344-

6429)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 æƒ…¿“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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/

�����§≥–´‘ ‡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  «‘∑¬“≈—¬

· 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∞¡

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¡‘ -

™—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

�����∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ™≈∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡ß“π§◊π Ÿà‡À¬â“«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 14.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ µ√’«“√«—π ÿ¥∑â“¬°àÕπ©≈Õß ‡«≈“ 17.00 π.

À≈—ßæ‘∏’¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π‡≈’È¬ß —ß √√§å (ºŸâ∑’Ëª√– ß§å

®–§â“ß§◊π µ‘¥µàÕ≈à«ßÀπâ“∑’Ë§ÿ≥‡ªîô≈ ‚∑√. 08-7614-

8851) ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß 75 ªï∫â“π‡≥√œ

·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“‡™‘≠æ√– ß¶å·≈–»‘…¬å‡°à“∂à“¬¿“æ

√à«¡°—π‡æ◊ËÕ‡ªìπ∑’Ë√–≈÷° „π™à«ß∫à“¬‡™‘≠»‘…¬å‡°à“

∑ÿ°∑à“πª√–™ÿ¡æ√âÕ¡°—π ·≈–™¡°“√·¢àß¢—π°’Ã“

�����¢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) √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°«‘∂’™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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 18 ประจำวันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2011 หนา 17

คณะอัศวินแหงศีลมหาสนทิ (อศส)
Knights of the Blessed Sacrament (KBS)

คณะอัศวินแหงศีลมหาสนิท เปนองคกรฆราวาส
องคกรหนึ่งของพระศาสนจักร ที่ไดรับรองจากสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนองคกร
แพรธรรมที่สงเสริมใหสมาชิกและมวลคริสตชน
มคีวามศรัทธาพิเศษตอศีลมหาสนิท มคีวามกระตือรอืรน
ที่จะขยายกิจศรัทธาสูคริสตชนทุกคนใหมีความรักตอ
พระเยซูเจาในศีลมหาสนิท ดวยการรับพระกายและ
พระโลหิตสม่ำเสมอ เพื่อจะไดมาซ่ึงชีวิตนิรันดร ดัง
พระดำรัสของพระเยซูเจาวา “ผทูีก่นิเน้ือของเรา และด่ืม
โลหิตของเรา ก็ดำรงอยูในเรา และเราก็ดำรงอยูในเขา
(ยน  6:56)”  และอกีตอนหน่ึงวา “ผทูีก่นิเนือ้ของเรา และ
ดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำใหเขากลับ
คืนชพีในวันสุดทาย (ยน  6:54)”

คณะอัศวินแหงศีลมหาสนิทในประเทศไทย ถือ
กำเนิดโดยการนำเขามาจากประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.
1926 โดยภราดาไมเกิล เรอเน เลอตึ๊ก อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ เพ่ือใหบรรดาครูคาทอลิกที่สอนอยูใน
โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนเซนตคาเบรียล ใหมี
ความศรัทธาตอศีลมหาสนิท เพ่ือจะไดเปนครูทีด่ ีอบรม
สั่งสอนใหนักเรียนเปนคนดีครบบริบูรณ สมาชิกของ
คณะในอดีตมีหนาท่ีชวยเหลือกิจการตางๆ  ของ
อาสนวหิารอัสสัมชญั เชน ชวยแบกบุษบกแมพระ และ
ชวยยกพลับพลาปรกพระสงฆผูอัญเชิญศีลมหาสนิท

บรรจุในรัศมีเขาขบวนแห เปนตน ปจจุบันสมาชิก
ทุกคนก็มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือชวยเหลือ
กจิการตางๆ ของวัดทีต่นสังกดัอย ูบำเพญ็ตนเปนลกูวดั
ทีด่อียางสม่ำเสมอ

คณะอศัวนิแหงศลีมหาสนทิ เริม่กจิการตัง้แต  ค.ศ.
1926 จนถึงปจจุบัน รวมเวลาได 85 ป นับเปนองคกร
ฆราวาสแหงแรกก็วาได ทีด่แูลเอาใจใสคริสตชนดวยกนั
ใหมีความศรัทธาตอศีลมหาสนิท โดยไดปฏิบัติหนาที่
ตามคมูอื (เลมสีน้ำเงินเขม) ของคณะตลอดมา   คณะได
รับสตรีเขารวมอยู ในคณะอัศวินดวยแนวปฏิบัติ
อยางเดียว เพือ่จกัไดเพิม่พลงัความศรทัธาตอศลีมหาสนิท
ใหทวจีำนวนสมาชกิมากขึน้เรือ่ยๆ

ปจจุบัน คณะอัศวินแหงศีลมหาสนิท มีจำนวน
สมาชิกกระจายอยตูามวัดตางๆ พรอมท้ังผเูปนประธาน
ดงัน้ี

1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ คณุทวธีวัส  มัน่ธนาการ
ประธาน สมาชิก 25 คน

2. วัดแมพระฟาติมา ดินแดง คุณศุภรดา เกาะ-
สวุรรณ ประธาน  สมาชิก 40 คน

3. วดัพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง คณุสขุใจ
กลุชัยพานิช ประธาน สมาชิก  27 คน

4. วดันกับญุเปโตร สามพราน คณุสุวโรจน นทิศัน-
โภคิน ประธาน สมาชิก 18 คน

5. วัดนักบุญอันนา ทาจีน คุณทองสุก ชาวจีน
ประธาน สมาชิก 19 คน

6. วดัพระเยซเูจาเสด็จข้ึนสวรรค คณุสพุรรณ ีบญุ-
ยะรตัน ประธาน สมาชิก 15 คน

7. วัดพระคริสตกษัตริย นครปฐม คุณประภาพร
นะวาระหะคณุ ประธาน สมาชกิ 16 คน

8. วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม คุณบุญชู
หนึง่น้ำใจ ประธาน สมาชิก  27 คน

9.วดันักบุญหลุยส มารีฯ บางแค คณุสุปราณี วงษ-
ยรรยง ประธาน สมาชิก 19 คน

10. วดันกับญุอนัเดร บางภาษี คณุบญุลอื กจิสมคัร
ประธาน สมาชกิ 5 คน

11. วดันักบุญฟรงัซิสเซเวียร สามเสน คณุเพญ็ศรี
ยนัตเจริญ  ประธาน  สมาชิก 27 คน   รวมท้ังส้ิน 238 คน

คณะอัศวินแหงศีลมหาสนิท ขอมอบคณะอยูใน
คำภาวนาของคริสตชนทุกทาน เพื่อวอนขอพลังจาก
พระเจาในศีลมหาสนิทใหคณะฯ ดำรงอยูดวยความรัก
ความสามคัค ีใหดำเนินชีวติเปนแบบอยางทีด่แีกกนัและ
กนั เพือ่พระสิรริงุโรจนของพระเจาตลอดไป

ค.ศ. 2011 คณะจะจดังานฉลองครบ 85 ป ในเดอืน
พฤศจิกายน รายละเอียดของงานจะแจงใหทราบ
พรอมท้ังกราบเรยีนเชญิใหมารวมงานเพือ่เปนเกียรติกบั
คณะดวย

ของซิสเตอรโฟสตินา โควัลสกา ใหแกมวลพระ-
ศาสนจักร เปนของประทานจากพระเจาสำหรบัยคุสมยั
ของเรา ดวยเดชะพระญาณสอดสองของพระเจา ชีวิต
ข อ ง ธิ ด า ที่ ต่ำ ต อ ย แ ห ง โ ป แ ล น ด นี้ ไ ด ผู ก พั น
เชื่อมโยงอยางครบถวนกับประวัติศาสตรแหงศตวรรษ
ที ่20 ทีเ่ราทิง้ไวเบือ้งหลงั...

อันที่จริงแลว  เวลานั้นเปนชวงสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งและคร้ังที่สอง ที่องคพระคริสตเจาไดทรง
มอบสารพระเมตตาไวแกเธอ บรรดาผูที่จดจำ ผูเปน
ประจักษพยานและผูมีสวนรวมในเหตุการณระหวาง
หวงเวลานั้น ทั้งหายนะอันเลวรายที่เขาเหลาน้ันได
กอขึ้นตอผูคนหลายลานชีวิต  ยอมทราบดีวาสาระ
พระเมตตาน้ันมคีวามสลักสำคญัเพยีงไร”

“พระ เยซู เ จ า ต รัสกับซิส เตอร โฟสตินาว า
“มนุษยชาติจะไมมีวันประสบสันติสุข จนกวาพวกเขา
จะหันมาพึ่งพระเมตตาของเรา” [300] ดวยผลงานของ
ภคินีชาวโปแลนด สารพระเมตตามีความสัมพันธ
เก่ียวโยงตลอดกาลกับศตวรรษท่ี 20 อันเปนชวง
ปลายสหสัวรรษทีส่องและเปนสะพานเช่ือมสสูหสัวรรษ
ที่สาม สารน้ีมิใชเรื่องใหม แตถือไดวาเปนพระพร
การสองสวางทางปญญาพิเศษท่ีชวยเราใหหวนรำลกึถงึ

พระวรสารวันสมโภชปสกาไดเขมขนยิง่ขึน้ เพือ่มอบให
แกชายหญิงทั้งหลายเสมือนหน่ึงลำแสงความสวาง
ในยคุสมัยของเรา”

“จะเกิดอะไรขึน้ในอนาคตขางหนาของเรากระน้ัน
หรือ... เปนเร่ืองท่ีมิไดกำหนดใหเรารู... แตความสวาง
ของพระเมตตาซ่ึงองคพระผูเปนเจาไดทรงปรารถนา
จะสงกลับมายังชาวโลกในบางสวน ผานทางพระพร
พิเศษของซิสเตอรโฟสตินาน้ัน จะสองนำทางบรรดา
ชายหญิงแหงสหัสวรรษที่สาม... พิธีแตงต้ังซิสเตอร
โฟสตินาเปนนักบุญน้ันมีโวหารเฉพาะ : โดยการนี้
พอหมายม่ันจะถายทอดสารนีไ้ปยังสหัสวรรษใหม...”

บัดน้ี เม่ือไดรับแรงบันดาลใจจากมรดกท่ีเรารับ
ชวงตอจาก ‘โปปพระเมตตา’ แลว จงึถอืเปนภาระหนาที่
ของเราท่ีจะเผยแผสารพระเมตตาในสหัสวรรษท่ีสาม

สองเรือ่งงดงาม (ตอจากหนา 5)

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

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร
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 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ...
บญุราศใีนโลกปจจบุนั
  
  

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ
คุยกันเจ็ดวันหน

ทกุวนัอาทติย โดยทมีงานคาทอลิก บนคลืน่
FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 18 ประจำวันท่ี 1-7 พฤษภาคม 2011หนา 18

ผมยึกยักอยูนาน จนความจำเปนถึงขีดสุด เร่ืองราวของประเทศโปแลนด
ประเทศบานเกิดของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ก็ถูกร้ือฟนข้ึนมา
อีกคร้ัง

ตอนแรกผมต้ังใจจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับประเทศโปแลนดใหอยูในชุดเร่ืองราว
ของคอลัมน “ภาพจากที่เกิดเหตุ” เปนซีรียที่ 3 ตอจากวาติกัน กรุงโรม อิตาลี
ทีเ่ปนซีรยีที่ 2 (ตอจากแผนดินศักด์ิสทิธ์ิ)  แตเพราะการสถาปนาเปนบุญราศีของ
ทานน่ันเอง ผมมีความเช่ือของผมอยูมันอาจจะผิด แตแนนอนมันไมทำรายใคร
ความเช่ือท่ีผมวาก็คือ ผมเชื่อวาสายน้ำไมไหลกลับ วันเวลาจะผานไป มันอาจ
จะผานไปพรอมกับเหตุการณ ผูคน หรืออะไรก็ตามแต ถาเรามีโอกาสแลว
เราไมทำ เราคงเสียโอกาส และเม่ือเลยโอกาสของเราไปแลว ดวยวัย ดวยหนาท่ี
การงาน ดวยชีวิต จะมารูสึกเสียดายวา มันจะไมมีประโยชนกับใคร ผมจึงนั่งลง
เพื่อทบทวนวา  กี่วันที่ เราไปที่ประเทศโปแลนดที่ เปนบานเกิดเมืองนอน
ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 แลวเราไปทำอะไรมาบาง เรารูสึก
อยางไร ผมฟนธงวา ใหเวลาจำกดัแคไหน  จะไมเปนอปุสรรคกบัเร่ืองราวทีจ่ะตอง
เรยีบเรยีงและเขยีนใหเสร็จออกเปนหนังสือเลมใหทนัโอกาสสถาปนาเปนบุญราศี
ของสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 นีใ้หได

และเรื่องราวก็เริ่มตน “สายการบินเตอรกิชแอรไลน พาผมไปถึงสนามบิน
เมอืงอสิตนับลู ประเทศตุรก ี เราพักรอเครือ่งเพือ่จะไปยงัประเทศโปแลนดกนัทีน่ี่
นานพอทำใจ 5 ชั่วโมง และหลังจากนั้น ดวยสายการบินชื่อเดียวกันเท่ียวบินที่
TK 1765 อีกเพียงชั่วโมงกวาๆ ทัวรของพวกเราก็มาถึงยังสนามบินวอรซอ
ประเทศโปแลนด เม่ือลอแตะแผนดิน ผมนึกถึงฉากท่ีองคสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 เสด็จถึงประเทศไทย พระองคกมลงจูบแผนดิน ความรสูกึของคน
ที่อยูบนแผนฟามาหลายช่ัวโมง คงไมมีอะไรวิเศษเทาเม่ือเรารูวา เรากลับมายืน
บนแผนดินไดอยางปลอดภัย แตแผนดินผืนนี้ไมธรรมดาเสียแลว เพราะเปนที่
ใหกำเนิดบุคคลสำคัญของโลก... “ฉากเปดของตอนที่ 3 เม่ือผมไปเย่ียมบาน
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ตอนหนึ่งในหนังสือเลมใหมลาสุดของ
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย ทีร่ะลกึโอกาสการสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา

เมื่อมานแหงความทรงจำ
ถกูเปดออก...ดวยรักและรำลกึถึง

ยอหน ปอล ที่ 2 เปน
บุญราศี

ผ ม เ ดิ น ท า ง ไ ป
ประเทศโปแลนดและ
เชคโกสโลวาเกีย ตอนน้ัน
ประมาณ 10 วนั แตอยทูี่
โปแลนดเพียง 4 วัน
เทา น้ัน  ที่ เหลือผมจึง
ตองออกแรงคนหาขอมลู
จากแหลงตาง  ๆซึง่หนังสือ
ในสวนของภาษาไทย
มีนอยมาก แตใชวาจะ
ไมมีเลย ผมไปสถานท่ี
หลักๆ ในโปแลนดคือ
กรุงวอรซอ เมืองหลวง
ปจจุบนั วดัแมพระจสันา
โกรา (หรอืเรารับรใูนชือ่แมพระฉวีดำ) ภาพวาดแมพระอนัเลือ่งชือ่ วดัพระเมตตา
คราคูฟและวาโดวิเช วัดพระนางพรหมจารีมารียและบานเกิดของทานที่ปจจุบัน
ทำเปนพิพิธภัณฑของทาน เรื่องเลาเหลานี้จะอยูในตอนท่ี 3 นี้ โชคดีกวานั้น
เพราะผมสังเกตวา  ทุกอยางมีคุณคาเมื่อถึงเวลาของมัน  เอกสารเหลานี้
กองสงบเสง่ียมมา 2 ปแลว ผมเองไมไดคดิอะไรมากไปกวา อยากแบงปนใหคนท่ี
รกัพระสันตะปาปาเชนกนั อยากสรางงานทีอ่าจจะไมงายนกั เพราะตองเรียบเรยีง
จากประสบการณและความสามารถอันนอยนิด ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาด
คลาดเคลือ่นบาง แตกห็วงัจะไดรบัคำแนะนำอนัเปนประโยชนตอไป และทีส่ำคญั
คงตองขอบคุณแหลงขอมูลตางๆ ที่อาจจะอางถึงบาง อางไมครบบาง ขอบคุณ
ผูประสานงานชวยเก็บรายละเอียด งานแบบนี้ทำคนเดียวไมได และไมจริง
หรอกครับ และขอบคุณหลายๆ กำลังใจที่ถามไถ เปนกำลังใจใหเสมอ รวมทั้ง

ผูใหญที่นารักอีกหลายๆ ทานท่ียังไมเห็น
หนังสือ แตกส็ั่งหนังสือกอนซะแลว”

ผมปดฉากบทความของตอนท่ี 3
ไววา “รถคอยๆ พาเราหางออกไปจากบาน
ถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 เมอืงวาโดวิเช แตเรากลับไมรสูกึวา
เราหางไกลจากพระองคทานเลย เราย่ิงรสูกึวา
เขาใกลทานมากข้ึนทุกที เพราะบานของทาน
คอืโลกใบน้ี ทกุทีท่ีเ่สด็จไป เพือ่มอบความรัก
สันติสุข  และการประทับอยูของพระ
ทามกลางเรา ถาความศกัดิส์ทิธิข์องคนๆ หนึง่
จะเร่ิมขึ้นที่บาน มันก็จบลงที่บานเชนกัน
แตบานแรกคือบานเกิด สวนบานหลังน้ี
ผมหมายถงึ บานแทนริันดร”

ดวยรักและรำลึกถึงสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 โอกาสสถาปนา
เปนบุญราศี

บรรณาธิการบริหาร
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‡®â“Àπâ“∑’Ë 4 »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“¿“§Õ’ “π ®—¥ —¡¡π“‡®â“Àπâ“∑’Ë§√—Èß∑’Ë 19 ‚¥¬

»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“Õÿ¥√∏“π’‡ªìπ‡®â“¿“æ ´÷Ëßªïπ’È®—¥∑—»π»÷°…“∑’Ëª√–‡∑»≈“«‡æ◊ËÕ√à«¡

‡√’¬π√Ÿâ°“√‡ «π“√–À«à“ß™’«‘µ°—∫™’«‘µ ‚¥¬Õ“»—¬°“√»÷°…“‰µ√àµ√Õßµ“¡·π«

§” Õπ∑“ß»“ π“ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π«‘∂’°“√∑”ß“π °“√¥”√ß™’«‘µ ¥â“π‡»√…∞°‘®

 —ß§¡ °“√‡¡◊Õß »“ π“ «—≤π∏√√¡„πª√–‡æ≥’∑âÕß∂‘Ëπª√–«—µ‘»“ µ√å¢Õß™“«≈“«

·≈–‰¥â√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ æ√âÕ¡°—ππ’È‰¥â‡¢â“‡¬’Ë¬¡™¡·≈–„Àâ°”≈—ß„®

´‘ ‡µÕ√å∑’Ë∑”ß“π™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°·≈–√à«¡°—π∑”∫ÿ≠‚¥¬¡Õ∫ªí®®—¬„Àâ°—∫´‘ ‡µÕ√å

‡æ◊ËÕ„™â®à“¬„π‚§√ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°„π‚§√ß°“√∫â“π´‘ ‡µÕ√å¥â«¬

ç∂«“¬æ√–æ√é  ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡’π“§¡ 2011 §ÿ≥æàÕ«‘«—≤πå ·æ√à ‘√‘

π”°≈ÿà¡‡¬“«™π«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´øµ√Õ°®—π∑πå √à«¡≈ßπ“¡∂«“¬æ√–æ√

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ≥ ‚√ßæ¬“∫“≈»‘√‘√“™

ç‡¥‘π√Ÿª«—¥®—π∑åé  —µ∫ÿ√ÿ…Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

®—π∑∫ÿ√’ ‡™◊ÈÕ “¬‡«’¬¥π“¡ √à«¡°—π‡¥‘π√Ÿª ‡ªìπ¿“…“‡«’¬¥π“¡∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å

„π√–À«à“ß‡∑»°“≈¡À“æ√µ ‡«≈“ 14.00 π. À≈—ß®“°‡¥‘π√Ÿª·≈â« ‰¥â∫—π∑÷°¿“æ

À¡Ÿà‰«â‡ªìπ∑’Ë√–≈÷°

ç‡¢â“‡ß’¬∫é §≥–¿§‘π’æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï ∑’Ë∫â“πæ√– ß¶å

§≥–æ√–¡À“‰∂à ¡’π∫ÿ√’ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡¥«‘¥‡®’¬ß ‡°… ÿ√‘π∑√å  ß¶å§≥–æ√–¡À“‰∂à

‡ªìπºŸâπ”°“√‡¢â“‡ß’¬∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19-25 ¡’π“§¡ 2011

(¿“æ¢«“) ç —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø.1) √ÿàπ∑’’Ë 130 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

25-27 ¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’ºŸâ‡¢â“ —¡¡π“

∑—Èß ‘Èπ 7 §Ÿà

 àß¿“æ¢à“«‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com

ç‡¥‘π√Ÿª«—¥¢≈ÿßé  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß  ®—π∑∫ÿ√’

‡™◊ÈÕ “¬‡«’¬¥π“¡ √«¡µ—«°—π‡¥‘π√Ÿª‡ªìπ¿“…“‡«’¬¥π“¡ ∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å „π√–À«à“ß

‡∑»°“≈¡À“æ√µ ‡«≈“ 14.00 π. À≈—ß®“°‡¥‘π√Ÿª·≈â« ‰¥â∫—π∑÷°¿“æÀ¡Ÿà‰«â

‡ªìπ∑’Ë√–≈÷°



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 æƒ…¿“§¡ 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 16 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (7)

¡À“«‘À“√πâÕ¬

¡À“«‘À“√πâÕ¬ À√◊Õ Minor Basilica ‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫

°“√®—¥æ‘∏’À≈“¬Ê Õ¬à“ß„π¡À“«‘À“√ ´÷Ëß¡’®”π«π¡“°¡“¬∑—Èß∑’Ë°√ÿß‚√¡‡Õß

À√◊Õ∑’Ëª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ∑—Ë«‚≈° ‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ∑’Ë‡¡◊ÕßÕ— ´’´’

·≈–«—¥·¡àæ√–¢Õßπ‘°√‡∑«¥“ ∑’Ë‡¡◊ÕßÕ— ´’´’‡™àπ°—π ∂Ÿ°®—¥‡ªìπ¡À“«‘À“√„À≠à

¢âÕπà“ —ß‡°µÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß§◊Õ „πªï §.». 1439 ¢≥–∑’Ë¡’ —ß§“¬π“

 “°≈∑’Ë‡¡◊Õß Ferrara-Fienze-Rome ‰¥â¡’°“√√«¡æ√–»“ π®—°√µ–«—πµ°·≈–

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

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

‰¡à‰¥â¡’°“√¡“¥Ÿ·≈ª°§√ÕßÀ√◊Õ®—¥°“√„¥Ê

 à«π§”∑’Ë¬—ß¥Ÿ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«—¥ ‚∫ ∂å Õ“ π«‘À“√ ¡À“«‘À“√§◊Õ —°°“√ ∂“π

 ∂“π∑’Ë·∫∫π’Èª√–‡∑»‰∑¬°Á¡’§√—∫ Õ¬“°√ŸâµâÕßµ‘¥µ“¡§√—ÈßµàÕ‰ª

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ °“√‡¬’Ë¬¡™¡¡À“«‘À“√ ∑—Èß„À≠à·≈–πâÕ¬ ∫“ß§π

¡“·∫∫π—°∑àÕß‡∑’Ë¬« ∫“ß§π¡“·∫∫¡’§«“¡‡™◊ËÕ º≈∑’Ë‰¥â°≈—∫‰ªÕ“®®–µà“ß

À√◊Õ‰¡àµà“ß ‡æ√“–æ√–∑”ß“π ‰¡à„™à§π∑’Ë‰ª·∫°®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‰«â·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«

»“ π“„πª√–‡∑»‰∑¬
‡ªìπÕ—πÀπ÷ËßÕ—π‡¥’¬«°—π
æ√– ¡≥∑Ÿµ‡¬’Ë¬¡§“√«–
¡À“‡∂√ ¡“§¡

 ¡‡¥Á®æ√–æÿ≤“®“√¬å°≈à“«»“ π“„πª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπÕ—πÀπ÷Ëß

Õ—π‡¥’¬«°—π  ·≈–Õ¬Ÿà„πæ√–Õÿª∂—¡¿å¢Õß„πÀ≈«ß  ¥—ßπ—Èπ„πÀ≈«ß

∑ÿ°æ√–Õß§å·¡â®–π—∫∂◊Õæÿ∑∏»“ π“  ·µàæ√–Õß§å°Á∑√ß‡§“√æ»“ π“Õ◊ËπÊ

‡À¡◊Õπ°—πÀ¡¥∑ÿ°Ê »“ π“  »“ π“∑ÿ°»“ π“¡’§«“¡ ”§—≠  §” Õπ

¢Õß»“ π“∑ÿ°»“ π“¡’§«“¡ ”§—≠µàÕ‚≈°  ‚¥¬‡©æ“–„πªí®®ÿ∫—π

¡’§«“¡ ”§—≠µàÕ‚≈°¡“°Ê

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ

«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡¥â«¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ª√–∏“π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ√–-

Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

§à“¬§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ     ‡«’¬ßªÉ“‡ªÑ“
‡™’¬ß√“¬ ● §≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫

‚√ß‡√’¬ππÿ™π“∂Õπÿ √≥å·≈–«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ‚¥¬´‘ ‡µÕ√å¡“√»√’ ®—π∑√å™≈Õ

´‘ ‡µÕ√å ÿ√’¬åæ√  ‘πª√–‡ √‘∞ ´‘ ‡µÕ√åπ—¬π“ ®—π∑√ ÿ¢ —πµå §ÿ≥§√Ÿπ‘µ¬“

 ‘ßÀå “ ºŸâΩñ°À—¥·≈–∑’¡ß“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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