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เสวนาโตะกลม ครัง้ที ่3 (ตอจากหนา 20)

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับส่ือมวลชน
คาทอลกิอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ และแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดเสวนา
โตะกลม ครัง้ท่ี 3 หวัขอ “ทำไมเราถงึรกัพระสนัตะปาปา”
ถายทอดสดทาง www.catholic.or.th  เม่ือวันศุกรที่ 8
เมษายน ค.ศ. 2011    ทีห่องสตดูโิอ สือ่มวลชนคาทอลกิ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแตเวลา 14.00-16.00 น.
โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู คุณพอวัชศิลป
กฤษเจริญ อาจารยชัยณรงค มนเทียรวเิชียรฉาย  รวม
เสวนา   มีผูเขาชมจำนวน 113 ทาน รวมถึงการถาม
ตอบคำถามเก่ียวกบัพระสันตะปาปา   ผานทางกระดาน
สนทนา

ประเด็นคำถามนาสนใจหลายประเด็นไมวาจะเปน
คำถามท่ีวาทำไมพระศาสนจักรถงึเลอืกพระสนัตะปาปา
ที่มาจากประเทศคอมมิวนิสต  ทำไมทุกครั้งท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศ
ตางๆ แลวพระองคจะตองกมลงจุมพิตพ้ืนแผนดินน้ันๆ

พระคารดนิลัใหความเห็นเกีย่วกบัพระสนัตะปาปา
ที่มาจากประเทศคอมมิวนิสตวา “พระศาสนจักรต้ังม่ัน
อยใูนคำส่ังสอนของพระเจา และความเปนสากล สมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนชาวโปแลนดทีเ่ปน
ประเทศคอมมิวนิสตจริง แตเรารักตัวบุคคลมากกวา
ลทัธ ิถาความไมถกูตองจะอยทูีล่ทัธ ิตวับคุคลน้ันๆ กย็งั
จะเปนท่ีรักของเรา และขององคพระคริสตเจาอยูดี”

ตอคำถามท่ีวาทุกครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 เสด็จเยอืนประเทศตางๆ  แลวพระองค
ทานจะตองกมลงไปจมุพติพืน้แผนดินน้ันๆ อ.ชยัณรงค
กลาววา “ไมมีคำตอบออกมาชัดเจน แลวก็ไมใช
เปนธรรมเนียมวาพระสันตะปาปาทุกพระองคเสด็จ
ไปที่ไหนตองทำอยางนี้ เปนเอกลักษณของพระองค
ทานเอง ตามความเขาใจของผม ผมเขาใจวาเปนเพราะ
วาพระองคตองการแสดงออกวาพระองคเคารพแผนดิน
พระองคเคารพในวัฒนธรรม เคารพในขนบธรรมเนียม
ประเพณี เคารพในประวัติศาสตรความเปนประเพณี
ไดใจต้ังแตวนิาทีแรก ในมุมมองของผสูือ่ขาวตางประเทศ
เขามองละเอียดกวาเราวา ในการเขาเฝาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ีพระบรมมหาราชวัง เวลาที่สัมผัส
พระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั พระสันตะปาปา
นอมพระองคมาก พระสันตะปาปาไมเคยปฏิบัติกับ
กษัตริยองคใดท่ีไหนเลย แตแสดงถึงความช่ืนชม
และเคารพในหลวงของเรา อีกหลายอยางท่ีเปน
พระองคเอง ที่แสดงออกมา ลักษณะอยางนี้ เอง
ทีผ่มคดิวามนัสะสมเรือ่ยๆ ในการทีท่ำใหพระองคไดใจ
ของพวกเราไปอยางเต็มท่ี เพราะพระองคแสดงออกถึง
ความรักความเมตตาของพระเจาตอพวกเราทุกคน”

ชวีติของพระสันตะปาปา เปนคณุลกัษณะภายนอก
ที่บงบอกถึงคุณลักษณะภายในที่มีความเมตตา

พระคารดนิลั “พระองคทรงมีพระเมตตา มโีอกาส
ใกลชดิพระองค และมโีอกาสเขาเฝาพระองคหลายครัง้
พระองคเปนอยางไร พระองคแสดงออกมาอยางนั้น
ตรงไปตรงมา เชือ่มัน่จริงๆ วาดวยพระพรความศกัด์ิสทิธ์ิ
ทีพ่ระองคทรงมีในชวีติของพระองคนัน่แหละ เปนรศัมี
เปนท่ีประจักษแกทุกคน สิ่งท่ีพระองคทรงกระทำตอ

พระศาสนจักรในฐานะพระสันตะปาปา เราในฐานะ
คริสตชนตองใหความเคารพนับถือ และรักพระองค
ในฐานะเปนผแูทนของพระเยซูคริสตเจา ผแูทนนักบุญ
เปโตรบนแผนดินน้ี  พระบุคลิกภาพและเอกลักษณของ
พระองคจากใจจริงน้ัน เปนประจักษยืนยันและเปน
เครื่องหมายท่ีพระองคแสดงตอทุกคน และทุกคนเม่ือ
ไดรบัอิทธิพลเชนน้ีจงึสนองตอบความรักตอพระองค”

“ทำไมเราถึงรักพระสันตะปาปา”
พระคารดนิลั “ในเม่ือพระเปนเจาซ่ึงมีพระทัยดีตอ

พระศาสนจักร ไดโปรดประทานองคสมเด็จพระ-
สนัตะปาปาใหกบัเรา เราก็ตองขอบพระคณุพระเปนเจา
และเม่ือพระเปนเจาไดสงบุคคลนั้น ซึ่งมีจิตใจรักพระ
อยางแทจริง อุทิศชีวิตอยางสูงสุดตอพระเจาและ
พระศาสนจักร สิ่งน้ีพระเปนเจาทรงสรางหัวใจของ
มนุษยไวเพ่ือรัก เม่ือประชาชนและเราไดเห็นบุคคลน้ัน

ซึ่งพระเจามอบใหกับเรา ซึ่งมีหัวใจท่ีรักเรา เช่ือแนวา
ไมมหีวัใจดวงใดท่ีมปีระสบการณเชนน้ีจะไมรกัตอบ”

คณุพออนุชา “เราไมไดเทิดทูนคนหนึง่ข้ึนมา แลว
รสูกึวาเขาคือฮโีร แตเราเห็นความรกัของพระท่ีอยใูนตัว
ของเขา เราเหน็แบบอยางชีวติท่ีเราอยากทำตาม เรารสูกึ
วาความดีมนัอยใูกลตวัเรา เราสมัผสัได เราอยรูวมยุคสมัย
กับพระองค ชีวิตแบบนี้ที่ทำใหเราพบกับความรักของ
พระ เพราะความรกัของพระเราเลยรักพระองค ผานทาง
ชีวิตและเรื่องราวของพระองค  พระองคทรงยืนยัน
ความเช่ือดวยชวีิตสำหรบัคนท้ังโลก”

คุณพอวัชศิลป “ขอบคุณพระเจาที่สงพระองคมา
เปนประมุขของเรา ไมมเีหตผุลใดอ่ืน เราไดอยรูวมสมัย
กับพระองค โดยเฉพาะเมืองไทยไดตอนรับพระองค
และผมกับเพื่อนที่ไดรับศีลบวชจากพระองค”

อ.ชัยณรงค “ผมมองแบบฆราวาส เปนพอซ่ึงมีลูก
10 คน ถามวาทำไมลกูถงึรกัพอแม พอแมรกัลกู รกัหมด
หวัใจ รกัดวยการกระทำ ไมใชรกัดวยคำพูด แตรดูวยวา
พอแมแมแตชีวิตก็ใหไดสำหรับลูก ผมเช่ือวาคนที่รัก
พระสันตะปาปารูวาพระสันตะปาปารักเขาจริงๆ รัก
ในการอภิบาล รักในลักษณะท่ีเปนผูแทนของพระเยซู
ครสิตเจาบนโลกน้ี สำนกัวาติกนัมชีางภาพเปนทางการ
ประจำพระองคที่จะถายภาพพระองค ชื่ออารตูโร
(อารเธอร) พระสนัตะปาปาทรงประชวร อยโูรงพยาบาล
หลายเดือน ออกมาอยูวังวาติกัน ในการประชวรของ
พระองค พระองครูสึกพระองคตลอด จนกระท่ัง
ประมาณไมถึง 24 ชั่วโมงสุดทายเทานั้นที่จะจากไป
กอนท่ีพระองคจะโคมาและไมรูสึกพระองค พระองค
เรียกอารตโูรมาพบ แลวขอบใจเขา ทีถ่ายรปูและทำงาน
รับใชพระองคมาตลอดสมณสมัย 26 ปของพระองค
อารตูโรบอกถายรูปตออีกไมไดแลว เพราะน้ำตามัน
เปอนเต็มไปหมดแลว ขนาดคนเล็กๆ คนหน่ึง พระองค
ยังรัก และคนอื่นๆ อีกท่ัวโลกพระองคก็ใหความรัก
เชนเดียวกัน ดังน้ันจึงไมแปลกใจท่ีวาทำไมเราถึงรัก
พระองค
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ฉลอง  50  และ  25 ป (ตอจากหนา 20)
คุณพออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล  เกิดเมื่อวันที่ 20

ธันวาคม ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ที่บานทาแร ตำบล
ทาแร อำเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร คณุพอเปนบตุรคนท่ี
3 ของนายห่ิว กบันางชุน ศรีวรกุล มพีีน่องท้ังหมด 12
คน ดงัรายนามตอไปน้ี  1. นางสำราญ ศรีวรกุล  2. เซอร
ยอแซฟ มารี คณะยออันนาอันตดีา สปป.ลาว  3. คณุพอ
อนัตน เสง่ียม ดศีรีวรกุล 4. นายจำเนยีร (เอิน) ศรีวรกลุ
5. นายสงวน ศรีวรกุล 6. นางสาวทัศนีย ศรีวรกุล
7. นายประยรู ชืน่สงวนสัตย (ถงึแกกรรม)  8. นางประไพ
ศรีวรกุล อยูประเทศฟลิปปนส 9. นางวราภรณ ทิพ-
ธนวฒันะ 10. นายวรีะศกัด์ิ ชืน่สงวนสตัย 11. นายวรีะ-
พงษ ชืน่สงวนสตัย  12. นางจารวุรรณ มโนมยักจิ

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรยีนเซนตยอแซฟ ทาแร
มัธยมศึกษา โรงเรยีนเซนตยอแซฟ ทาแร
ปรัชญา (Philosophy) Pont Collegio di Propaganda

Fide, Rome ค.ศ. 1954-1957 (พ.ศ. 2497-2500)
เทววทิยา (Theology) Pont Collegio di Propaganda

Fide, Rome ค.ศ. 1957-1962 (พ.ศ. 2500-2505)

กระแสเรียก
บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาตมิา ทาแร ค.ศ. 1947-

1954 (พ.ศ. 2490-2497)
บานเณรใหญ Pont Collegio di Propaganda Fide,

Rome ITALY ค.ศ. 1954-1962 (พ.ศ. 2497-2505)
รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร ค.ศ. 1959 (พ.ศ.

2502)
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรม ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503)
รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504)
บวชเปนพระสงฆ เม่ือวันท่ี 20 ธนัวาคม ค.ศ. 1961

(พ.ศ. 2504) ที่มหาวิทยาลัยปรอปากันดาฟเด โดย
พระคารดินัลอากายาเนียน
           คติพจน      “โปรดทวคีวามเช่ือใหลกูมากข้ึนทุก  ๆวนั”

หนาที่การงาน
ค.ศ. 1962-1963 (พ.ศ. 2505-2506) ผชูวยเจาอาวาส

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
ค.ศ. 1963-1964 (พ.ศ. 2506-2507) ผชูวยเจาอาวาส

วดันกับญุอนันา หนองแสง
ค.ศ. 1964-1976 (พ.ศ. 2507-2519) เจาอาวาสวัด

นกับุญอันนา หนองแสง
ค.ศ. 1976-1979 (พ.ศ. 2519-2522) เจาอาวาส

วดัแมพระไถทาส สองคอน
ค.ศ. 1979-1983 (พ.ศ. 2522-2526) เจาอาวาสอาสน-

วิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
ค.ศ. 1983-1988 (พ.ศ. 2526-2531) เจาอาวาสวัด

แมพระถอืศลีชำระ จนัทรเพญ็
ค.ศ. 1988-1992 (พ.ศ. 2531-2535) เจาอาวาสวัด

นกับุญยอแซฟ ดอนทอย
ค.ศ. 1992-1993 (พ.ศ. 2535-2536) เจาอาวาสวัด

พระครสิตประจักษ นาบวั
ค.ศ. 1993-1994 (พ.ศ. 2536-2537) พักที่สำนัก

อคัรสังฆมณฑล  สกลนคร

ค.ศ. 1994-1996 (พ.ศ. 2537-2539) จิตตาธิการ
อารามกลาริส กาปูชนิ ทาแร

ค.ศ. 1996 - (พ.ศ. 2539) วิญญาณรักษ บานเณร
ฟาตมิา ทาแร

ค.ศ. 1996-2006 (พ.ศ. 2539-2549) จิตตาธิการ
คอมเิซยีมคณะพลมารี  จติตาธิการชมรมผสูงูอายุ

ค.ศ. 1996-1998 (พ.ศ. 2539-2541) หวัหนาแผนก
คำสอน

ค.ศ. 2000 - (พ.ศ.2543) ผรูบัผดิชอบกลมุสงเสรมิ
การเฝาศีลมหาสนิท

ปจจุบัน เกษียณและพักประจำท่ีบานเณรฟาติมา
ทาแร

ผลงาน
ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) สรางรองอาสนวหิารนกับญุ

อนันา หนองแสง หลงัปจจบุนั
ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) สรางถ้ำแมพระ และบาน

พกัพระสงฆ ทีว่ดัแมพระไถทาส สองคอน
ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) สรางถ้ำแมพระและหอระฆงั

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) สรางถ้ำแมพระท่ีวดัแมพระ

ถอืศีลชำระ จนัทรเพ็ญ
ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) สรางถ้ำแมพระท่ีวดันักบุญ

ยอแซฟ ดอนทอย
“คุณพอเปนผูใหการอบรมและไดรับเชิญไปเทศน

เตือนจติใจพีน่องสตับุรษุตามวัดตางๆ ตามโอกาสเสมอๆ”

คณุพอเปโตร ทวีชยั ศรีวรกุล  เกดิเม่ือวันจันทรที่
13 กรกฎาคม ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) ทีบ่านทาแร ตำบล
ทาแร อำเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร คณุพอเปนบตุรคนท่ี
5 ของนายกรมเรยีน กบันางทองสุข ศรีวรกลุ มพีีน่อง
ทั้งหมด 10 คน ดังรายนามตอไปน้ี  1. นางรัตนศรี
รัตนอุดม 2. นางสาวมะลิภรณ ศรีวรกุล  3. นางอุดม
ลักษณ กัลยาบาล  4. นายชัยสวสัด์ิ ศรีวรกลุ 5. คณุพอ
ทวีชัย ศรีวรกุล 6. นางสาวรำไพวัลย ศรีวรกุล 7. นาง
สาววราภรณ ศรวีรกลุ 8. นายวีระพฒัน ศรวีรกลุ 9. นาย
อดิศักด์ิ ศรีวรกลุ 10. นางสาวรชัดาวลัย ศรีวรกลุ

การศึกษา
ประถมศึกษาปที ่1-7 โรงเรยีนเซนตยอแซฟ ทาแร
มธัยมศึกษาปที่ 1-5 โรงเรยีนเซนตยอแซฟ ทาแร
อดุมศึกษา ศลิปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วทิยาลยั

แสงธรรม สามพราน ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)
ศาสนศาสตรบัณฑติ ( เทววิทยา) วทิยาลยัแสงธรรม

สามพราน ค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

สโุขทัยธรรมาธิราช ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530)

กระแสเรียก
บานเณรเลก็ สามเณราลัยฟาติมา ทาแร จ. สกลนคร

ค.ศ. 1973-1978 (พ.ศ. 2516-2521)
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสีมา ค.ศ. 1978-1979 (พ.ศ. 2521-2522)
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

ค.ศ. 1979-1986 (พ.ศ. 2522-2529)

รับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 15 สิงหาคม
ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)

รับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม
ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.
1985 (พ.ศ. 2528)

บวชเปนพระสงฆ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
(พ.ศ. 2529) ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
โดยพระอัครสังฆราชลอเรนซ คายน แสนพลออน

คตพิจน    “ ชวีติสงฆ = งานสงฆ”

หนาที่การงาน
ค.ศ. 1986-1987 (พ.ศ. 2529-2530) ผชูวยเจาอาวาส

วดัแมพระเมอืงลูรด น้ำบนุ
ค.ศ. 1987-1988 (พ.ศ. 2530-2531) ผชูวยเจาอาวาส

รองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร
ค.ศ. 1988-1989 (พ.ศ. 2531-2532) เจาอาวาส

วดัพระแมมารยี กาฬสนิธุ
ค.ศ. 1989-1993 (พ.ศ. 2532-2536) รองอธิการ

สามเณราลัยฟาติมา ทาแร และดูแลวัดราชินีแหง
สายประคำศักด์ิสทิธ์ิ จอมแจง

ค.ศ. 1994-1998 (พ.ศ. 2537-2541) เจาอาวาส
วดัราชินแีหงสายประคำศักด์ิสทิธ์ิ จอมแจง ผอูำนวยการ
ศูนยสังคมพัฒนา และผูอำนวยการชวยเหลือเด็กและ
ครอบครัวทาแร (ซซีเีอฟ)

ค.ศ. 1998-2003 (พ.ศ. 2541-2546) เจาอาวาสวัด
แมพระที่พึ่งคริสตชน  ปาหวาน  และวัดแมพระ
องคอปุถัมภ ดอนเชยีงคูณ

ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) - ปจจุบัน เหรัญญิกอัคร-
สงัฆมณฑล และผอูำนวยการฝายการเงินและทรพัยสนิ
อคัรสงัฆมณฑล

ค.ศ. 2003-2004 (พ.ศ. 2546-2547) เจาอาวาส
วดัพระคริสตราชา ชางม่ิง

11 มิถนุายน 2003 (พ.ศ. 2546) เหรญัญิกสภาสงฆ
ค.ศ. 2004-2007 (พ.ศ. 2547-2550) ผูจัดการ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร
ค.ศ. 2004-2005 (พ.ศ. 2547-2548) พอบานสำนัก

อคัรสงัฆมณฑล
ค.ศ. 2004-2005 (พ.ศ. 2547-2548) ผชูวยเจาอาวาส

สกัการสถานฯ  สกลนคร
ค.ศ. 2005-2007 (พ.ศ. 2548-2550) เจาอาวาส

สกัการสถานฯ  สกลนคร
ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เจาอาวาสวัดนักบุญปโอ

หวยทราย
7 มถินุายน 2006 (พ.ศ. 2549) ทีป่รึกษาพระสังฆราช
ค.ศ. 2007-2008 (พ.ศ. 2550-2551) เจาอาวาส

วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด ดงมะไฟ
ค.ศ. 2007-2008 (พ.ศ. 2550-2551) เจาอาวาส

วดัแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย-โนนคอ
1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 - ปจจุบัน (พ.ศ. 2551-

ปจจุบัน) เจาอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ทาแร หวัหนาเขตกลาง

ผูอำนวยการฝายงานอภิบาล จิตตาธิการสมาคม
นักบุญวินเซนเดอปอล

(อานตอหนา 7)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 19 ประจำวันท่ี 8-14 พฤษภาคม 2011 หนา 5
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ตอนที ่9

ถาถามวาเร่ืองราว “พระเมตตา” ของพระ-
เยซูเจาเขามาสัมพันธและมีอิทธิพลตอ สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ตั้งแตเมื่อใด?
ก็ตองตอบวา ตั้งแตขณะเปนสามเณร และเขาสู
วยัหนมุแหงชวีติสงฆนัน่เลยทีเดยีว

ขณะที่  คาโรล วอยติวา เตรียมตัวเปน
พระสงฆ เขายังตองทำงานในโรงงาน สนใจงาน
ดานละครกับกลุมใตดิน ปลุกปลอบใจเพื่อน
รวมชาติ ขณะประเทศโปแลนดถกูเผด็จการนาซี
เขารุกรานครอบครอง แต...ความเชือ่ศรัทธา และ
ความวางใจในพระเปนเจา ทำใหชวีิตของคาโรล
เปนไปตามแผนการท่ีพระกำหนดไวให

พระองคประสูติป ค.ศ. 1920 (นักบุญโฟส-
ตนิา เกดิ ค.ศ. 1905 กอนพระองคเพียง 15 ป และ
ในปทีน่กับญุโฟสตนิาส้ินชีวติ ค.ศ. 1938 ทีค่ราคฟู
หนมุนอยวอยติวา ในวัย 18 ป ก็ไดยายไปอยูที่นี่
พรอมกับบิดาของทาน เราอาจพูดไดวาทาน
ทั้งสองเปนคนรวมสมัยกัน) และเม่ือถึงป ค.ศ.
1948 คณุพอวอยตวิา ในวัย 27 ป กเ็ลือกทำวิทยา-
นิพนธระดับปริญญาเอกทางวิชาปรัชญาใน
หัวขอ “คุณคาแหงความวางใจ” ตามแบบฉบับ
ผลงานของนักบุญยอหนแหงไมกางเขน (เรา
พบอิทธิพลของความวางใจท่ีพระองคทรงให
ความสำคัญต้ังแตวยัหนมุเลยทเีดียว)

กอนบวชเปนพระสงฆ คอืกลางป ค.ศ. 1938  คาโรล
วอยตวิา และบดิาของทานกจ็ากเมอืงวาโดวเิช  อนัเปน
บานเกิดไปอาศัยอยทูี่เมืองคราคฟู ทีซ่ึง่พระองคไดทรง
ศึกษาวิชาศึกษาศาสตร และวิชาเก่ียวกับภาษาตางๆ
ในมหาวทิยาลยั ซึง่พระองคตรสัไดถงึ 9 ภาษา ปถดัมา
ค.ศ. 1939 นาซีเยอรมันไดยกทัพรุกรานประเทศ
โปแลนด และไดตัง้กองกำลังใกลกบัมหาวทิยาลัยท่ีทรง
ศกึษาอย ูผชูายทุกคนท่ีมรีางกายสมบูรณจะตองทำงาน
วอยติวาไดทำงานเปนพนักงานรับสงหนังสือในราน
อาหารตั้งแตป ค.ศ. 1940   ตอมาไดสมัครเปนคนงาน
ในเหมืองถานหิน และไดทำงานในโรงงานเคมี เพื่อ
หลบใหพนจากการจับกุมไปประเทศเยอรมนี ทำได
เพียงปเดียว ค.ศ. 1941 บิดาของพระองคก็เสียชีวิต
เพราะโรคหัวใจลมเหลว ขณะรับราชการในกองทัพ
โปแลนด และนั่นทำใหพระองคไมเหลือใครอีกเลย
ในครอบครัว และมีชีวิตเพียงลำพังบนโลกแหงความ
ยงุยากของสงครามโลกครัง้ท่ี 2   ในวนัท่ีผอูืน่มายึดครอง
บานเมืองของทาน เมื่ออายุไดเพียง 19 ป  และในป

รุงขึ้น ค.ศ. 1942 พระองคจึงสมัครเขาบานเณรใตดิน
ซึ่งดำเนินไปอยางลับๆ โดยพระอัครสังฆราชอดัม
สเตฟาน พระคารดนิัลซาปเอฮา แหงเมืองคราคฟู  และ
ทีค่ราคฟูนีเ้องท่ีสามเณรวอยติวา ผโูดดเด่ียวในครอบครัว
และบนโลก จะไมเคยไดยิน และไดเคยไปเยี่ยม
“อารามพระมารดาแหงพระเมตตา” ทีน่กับญุโฟสตนิา
ไดรับสารเรื่อง “พระเมตตา” จากองคพระเยซูเจาบาง
เลยหรือ?  พระองคไมทรงมอบอนาคตดวยความไว
วางใจในชวีติท่ีตองเผชญิอยางเขมแขง็อีกยาวไกลไวกบั
“พระเมตตา” บางละหรือ? และเม่ือเรามอง ณ จุดน้ี
ยอนกลับไปในวันน้ัน  เราจงึรไูดเลยวา “ความไววางใจ”
ทีพ่ระองคทรงมตีอ “พระเมตตา” นัน้  ไดนำพาชวีติของ
พระองคมาไกลเพียงใด ดวยวาท่ีเมืองคราคูฟนี่เอง
อันเปนอัครสังฆมณฑลสำคัญที่ทำใหเรื่องราวสวยงาม
ยิง่ใหญทัง้สองมาพบกัน หน่ึงงดงามน้ันคือ พระเมตตา
ของพระเยซูเจา ผานทางนักบุญโฟสตินา โควัลสกา
อีกหนึ่งงดงามนั้นคือ บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2

แทจริงเสนทางการประจักษของพระเยซูเจาเพ่ือ

ทรงมอบขาวสารเร่ือง “พระเมตตา” ที่มีแกนักบุญ
โฟสตินาน้ัน เปนไปตามลำดับ อารามท่ีทานยายไป
รับหนาท่ีประจำอันต่ำตอยตามเมืองตางๆ เ ร่ิมตน
ทีว่อรซอ ไปยังคราคฟู (ทีน่ีม่สีถาบันการศึกษาขนาดใหญ
เพ่ืออบรมเด็กหญิง ณ ตำบลลาเจียฟนิกิ อีกท้ังยังมี
บานอบรมผูเตรียมเขาสูชีวิตนักบวชท่ีเรียกวา “บาน
ยอแซฟ”) ไปยงัเมืองวลิเนียส  และวกกลับมาท่ีวอรซอ
อีกครั้ง และท่ีสำคัญคือ ยายไปยังเมืองพล็อค (ที่นี่เอง
ที่ทานนักบุญไดเห็นภาพประจักษ “พระเมตตา” ของ
พระเยซูเจา เปนคร้ังแรก ป ค.ศ. 1931) วกกลบัไปวอรซอ
และกลับไปยังคราคูฟ (ลาเจียฟนิกิ) ไดปฏิญาณตน
ตลอดชีพท่ีนีใ่นป ค.ศ. 1933 จะเหน็ไดวาสถานท่ีทัง้สาม
คือ  คราคูฟ พล็อค และวิลเนียส มีการเผยแสดง
ขาวสารเร่ืองพระเมตตาเกิดข้ึนมากท่ีสดุ และทานนักบุญ
กส็ิน้ใจทีล่าเจยีฟนิก ิคราคฟูนีเ้อง เวลาสีท่มุสิบหานาที
ของวันท่ี 5 ตลุาคม ค.ศ. 1938 มอีายุได 33 ป

เราจะเห็นไดวา คราคูฟ อัครสังฆมณฑลท่ีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงศึกษาเลาเรียน
ขณะเปนเณร

ขณะท่ีทานปกครองเม่ือรับศีลบวชเปนพระ-
สังฆราช พระองคตองทรงเคยไปสวด ณ ที่ เ ร่ือง
“พระเมตตา” เกิดขึ้นในสังฆมณฑลของทานอยาง
แนนอน จนเกิดความเช่ือศรัทธา และความไววางใจ
ใน “พระเมตตา” ของพระเยซเูจา ณ ทกุชวงขณะของ
ชวีติ

ขณะดำรงตำแหนงพระอัครสังฆราชแหงคราคูฟ
พระคารดินลัวอยติวา ทรงเริ่มสืบหาขอมูลที่เชื่อมโยง
กับชีวิต และคุณธรรมของซิสเตอรโฟสตินาในป ค.ศ.
1965 จนเปนผลนำไปสู การย่ืนเรื่องสูการพิจารณา
แตงตั้งซิสเตอรโฟสตินาเปนบุญราศีอยางเปนทางการ
ตอสันตะสำนักในป ค.ศ. 1968   ป ค.ศ. 1978 ทาง
กรุงโรม โดยสมณกระทรวงพระสัจธรรมไดยกเลิก
คำสั่งหามเผยแผเรื่อง “พระเมตตา” ที่เคยส่ังหามมา
ตัง้แต ป ค.ศ. 1959   หกเดอืนตอมา คอื ตลุาคม 1978
พระคารดินัลวอยติวาก็ไดรับเลือกเปน สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ซึ่งพระองคไดสถาปนา
ซิสเตอรโฟสตินา เปนบุญราศี ในป ค.ศ. 1993 และ
เปนนักบุญกลุมแรกในป “ปติมหาการุญ” ค.ศ. 2000
วนัอาทิตยสปัดาหทีส่องเทศกาลปสกา (30 เมษายน) ซึง่
พระองคทรงประกาศในบทเทศนของพิธวีนันัน้วาตอไป
พระศาสนจักรจะเรียกชื่อวันอาทิตยที่สองเทศกาล
ปสกาน้ีวา “วนัอาทิตยพระเมตตา”

ในป ค.ศ. 1984 ที่สมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 เสด็จมาเมืองไทยและทรงบวชพระสงฆ 23
องค  ที่บานเณรเล็ก  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
สามพราน ในวันศกุรที ่11 พฤษภาคม ทานผอูานลองอาน
บทเทศนบางสวนทีพ่ระองคทรงเตือนจติใจพระสงฆใหม
ในวันนัน้ดสูคิรบั  “ในฐานะพระสงฆ ลกูจะรวมงานกบั
พระคริสตเจาองคพระผูชวยใหรอด  ลูกคือบุคคล
ที่แสดงการอภัยโทษ และพระเมตตาของพระเปนเจา
อยาใหละเวนที่จะประกาศพระเมตตาแกบรรดาผูที่
ตองการมากที่สุด กลาวคือ ผูยากไร ผูปวย ผูใกลตาย
ผมูคีวามทกุขใจ และบรรดาผตูดิอยใูนบวงบาป จงแสดง
พระเมตตาของพระเปนเจาแกพีน่องสงฆดวยกัน...”

ใน 4 บรรทัด มีคำวา “พระเมตตา” 3 ครั้ง เฉลี่ย
ตอบรรทัดเปนอัตรา 75% ของเนื้อหา เราจะไมเรียกวา
“สองเร่ืองงดงามท่ีแยกจากกันไมได”  ไดอยางไร
กันเลา?

(ตอจากฉบับที่แลว)
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“โปรดอยาทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย”  (กิจการ 7:60)
เปนประจกัษพยานใหแดพระครสิตเจา

ในชวงหลังๆ นี้ คริสตชนชาวอิรักไดอพยพออกจากบานเกิดเมืองนอน
ของเขา สืบเนื่องมาจากการถูกเบียดเบียน ในเดือนมิถุนายน 2009 ซิสเตอร
ฮันนาซ่ึงเปนซิสเตอรคณะโดมินิกันท่ีอาศัยอยูในอารามท่ีเมืองโมซุลกลาววา
“ซิสเตอรขออยูในอิรัก เพ่ือเห็นแกผูที่ไมยอมอพยพไปไหน เชน คนยากจน
คนที่ตกเปนเหย่ือการเบียดเบียน หญิงหมาย และเด็กๆ” ในเดือนพฤศจิกายน
ปเดียวกันน้ัน อารามท่ีโมซุลโดนระเบิด โชคดีที่ไมมีผูใดเสียชีวิต แตเปนการ
แสดงถงึการเส่ียงตอภยัตางๆ เบือ้งหลังคำพูดของซสิเตอรฮนันา

ในบทอานจาก “กิจการอัครสาวก” ที่เรานำมาพิจารณาและใหเห็นวา
สเตเฟนดำเนินชีวิตหลังจากที่ทานเช่ือในพระคริสตเจาอยางไร ทานตองเผชิญ
กับการถูกเบียดเบียนดังเชนพระคริสตเจา เมื่อพระองคตรัสถึงบทบาทของ
พระวหิาร พระดำรสัของทานกลายเปนการกระทำ เมือ่ทานกลายเปนมรณสักขี
ของคริสตชนคนแรก ทานไดเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจา ดวยการ
ยอมพลีชีพในการตายของทาน ทานไดเลียนแบบพระคริสตเจาในการเผชิญ
ความตาย และการใหอภัยผทูีเ่บียดเบยีนทาน โดยใชคำพูดเดียวกบัท่ีพระเยซูเจา
ตรสัไว

ในโลกปจจบุนั คริสตชนสวนมากมักจะมไิดถกูเบียดเบียน แตกม็หีลายคน
ที่ตองเผชิญกับอันตรายที่จะตองเสียชีวิตเพราะการถูกเบียดเบียน พวกเขา
เปนประจักษพยานใหแกเรา และเปนการเตือนใจเราวา เราอาจถูกเบียดเบียน
เมื่อไรก็ได และการเปนมรณสักขียังเปนประจักษพยานท่ียิ่งใหญที่สุดเพ่ือ
ความเชื่อของเรา นักเขียนคริสตชนรุนแรกชื่อเทอรทูเลียนเขียนไววา “เลือด
ของมรณสักขีคือเมล็ดพันธุของพระศาสนจักร” สิ่งที่ทานเขียนไวยังเปน
การทาทายเรา อยาเอาแตความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตตามความเช่ือ
ของเรา

ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคตรัสกับศิษย
ของพระองควา เขาตองยกกางเขนขึ้นแบกตาม
พระองคไป พวกลูกวอนขอพระองคไดทรงปกปอง
บรรดาผูที่กำลังเผชิญกับการถูกเบียดเบียน เพราะ
พวกเขาเปนประจักษพยานใหแดพระองค โปรด
ประทานพระพร เพือ่ผทูีอ่อนแอในความเชือ่ จะไดรบั
พลงัจากพระองคดวยเทอญ อาแมน

ไมเหมือนท่ีคิด
เปนคร้ังแรกท่ีเขาลมเหลว
ที่ผานมาแตละภารกิจสำเร็จไดอยางลงตัว
ในฐานะมืออาชีพความผิดพลาดไมมีเนื้อที่ใหแทรก
ตัง้แตรบังานตามดวยการวางแผนการตระเตรียมการลงมือ
ทกุรายละเอียดหมายถึงความเปนความตายความสำเร็จ

ความลมเหลว
ฝมือระดับเขามีนอยคนนักกลาจะเทียบรุน
นอกจากใจถึงใจหนักแนนใจกลาแลวยงัตองไรหวัใจ
แคความรูสึกเขามาพัวพันแมเล็กนอยทุกอยางพังไดในพริบตา
ยิง่งานครัง้น้ีดวยแลวท้ังใหญทัง้ดังท้ังกระเทอืนไปทุกวงการ
แมแตประวัติศาสตรเองยังตองจารึกยังตองกลาวขวัญไมรูจบ
จะวาผิดพลาดเพราะฝมือครั้งนี้ตกก็ไมใช
เพราะทุกอยางเปนไปตามแผนตรงตามเปาหมาย
จะวาทำงานคร้ังน้ีไมสำเรจ็ก็ไมเชิง
เพราะมองในแงเทคนิคก็ถือวาแมนยำทะลุเปา
แตผลทีไ่ดกลบัไมเปนไปตามมงุหวงั...

เขาเดินเขาบริเวณงานทำตัวกลมกลืนกับคนนับหม่ืนนับแสน
แตละคนเรงรีบกาวเดินไปสถานที่เปาหมายไมสนใจใคร
ที่มาเปนกลุมเล็กกลุมใหญก็สงเสียงเรียกขานกันไปเดินเกาะกลุมกันไป
ที่มาคนเดียวก็ถือโอกาสเรงฝเทาแทรกซายแซงขวาไปขางหนา
เหมือนที่เขากำลังทำอยูขณะสายหาทำเลเหมาะ
จากท่ีเคยมาดูสถานที่จากท่ีเคยเห็นเหตุการณเชนน้ีมากอน
เขาเลือกยนือยทูีน่ั่นตรงจุดท่ีเขาคำนวณแลวเหมาะทีส่ดุ
ถึงอยางไรคนที่อยูที่นั้นก็ไมมีใครสนใจเขาอยูแลว
เพราะท้ังเขาท้ังทุกคนท่ีแออัดกันอยทูีน่ั่นกำลงัสนใจอยแูคคนเดียว
แมเบ้ืองหลงัความสนใจของเขาจะตางกับคนอืน่ราวฟากับดิน...

เสียงตะโกนกึกกองไดยินไปท่ัวบริเวณ
ลานใหญโตดูเล็กไปถนัดเม่ือคนเปนเรือนแสนยืนออกันอยู
จากท่ีมาของเสียงอื้ออึงเขาเห็นบุคคลเปาหมายไดชัดเจน
ทานยืนตระหงานทายรถจ๊ีปญี่ปุนเส้ือขาวตระการตา
ใบหนาทานย้ิมแยมหันไปทักทายผคูนท่ีชมูอืสลอนสองฟากฝง
บอยครั้งทานจะโนมตัวไปอุมเด็กนอยพรอมกับจูบดวยความเอ็นดู
เสยีงปรบมือเสียงรองทักทายเสียงถวายพรดังไมขาดสาย
และนั่นดูจะเปนใจใหเขาทำงานของเขาไดสะดวกขึ้น
ทกุคนหันไปทางท่ีทานกำลังผานจนไมสงัเกตเขาชูปนส้ันอยใูนมือ
ระยะหางขนาดน้ีบวกเปากระสุนรางใหญยนืสงูพนหวัคนไป
กระสุนปนแผดเสียงสนั่นออกจากปากกระบอกตรงเขาเปา
แคนัดแรกก็ทำใหทานสีหนาบิดเบ้ียวเจ็บปวดตามดวยนัดท่ีสอง
มือทานกุมหนาทองบริเวณท่ีกระสุนพิฆาตทะลุชุดขาวเขาไป
เขารีบเหน่ียวไกหวงัล่ันกระสุนนัดท่ีสามหมายปลิดชีพ
หากไมมีสตรีที่อยูดานขางปดแขนเขาอยางแรงจนกระสุนเปลี่ยนวิถี
หลังจากนั้นเขาไมมีโอกาสรับรูอะไรเมื่อหัวเขาถูกจับกดแนบพื้น
แตเขาก็ยงัม่ันใจวากระสุนสังหารสองนัดนาจะทำใหภารกิจเขาลลุวง...

ขาวการลอบสังหารพระสนัตะปาปาสะกดโลกใหหยดุนิง่
เสียงสาปแชงเสียงประณามสอดแทรกเสียงสวดรอนรน
ใจคอคนลอบยิงทำดวยอะไรท้ังๆ ทีพ่ระองคมแีตรกัมีแตเมตตา
กระทั่งขาวพระสันตะปาปาประกาศใหอภัยผูที่หมายฆาพระองค
ทำใหทั้งโลกตองตะลึงยิ่งกวาครั้งแรกครั้งดวยคิดไมถึงเขาใจไมได
ในขณะท่ีเขาไดแตพดูซ้ำไปซ้ำมา “ทำไมเขาไมตาย...ทำไมแกไมตาย”
ทัง้งงงวยท้ังแปลกใจทัง้ทำใจไมไดทัง้รสูกึผิดท้ังรสูกึลมเหลว
กระท่ังวันนี้เขาจึงไดเขาใจทุกอยางชัดเจนแมใจไมอยากยอมรับ
เม่ือผทูี่เขาหมายเด็ดชีพวันน้ันเปน “บญุราศยีอหน ปอล ที ่2”...วนัน้ี



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 19 ประจำวันท่ี 8-14 พฤษภาคม 2011 หนา 7

ผลงาน
ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) สรางบานพักพระสงฆ

วดัราชินแีหงสายประคำศักด์ิสทิธ์ิ จอมแจง
ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สรางวดัราชนิแีหงสายประคำ

ศกัด์ิสทิธ์ิ จอมแจง หลังท่ี 3
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) สรางวดัแมพระทีพ่ึง่ครสิตชน

ปาหวาน หลังท่ี 5
ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) สรางกำแพงและบานพัก

พระสงฆวดัแมพระองคอปุถมัภ ดอนเชยีงคูณ
ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) สรางถนนและหอระฆัง

วดัแมพระท่ีพึง่คริสตชน ปาหวาน
ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) สรางศาลาอเนกประสงค

วดัแมพระท่ีพึง่คริสตชน ปาหวาน
ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) สรางวัดนักบุญปโอ ที ่ 10

หวยทราย
ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) สรางกำแพงวดันกับญุปโอ

ที ่10 หวยทราย

ฉลอง 50 และ 25 ป (ตอจากหนา 4) คุณพอมีคาแอล พิชาญ ใจเสรี พระสงฆคณะ
พระมหาไถคนแรกจากหมูบานทาแร จังหวัดสกลนคร
บวชเปนพระสงฆที่บานเกิดพรอมกับคุณพอทวีชัย
ศรีวรกุล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 โดยพระ-
อคัรสังฆราชลอเรนซ คายน  แสนพลออน

ในอดตี
ไดทำงานในเขตอีสานที่สังฆมณฑลอุดรฯ เพียง

หนึง่ป หนึง่เดอืนกบัหาวนั ในฐานะเจาวดัหนมุ ณ หมบูาน
หวยเลบ็มอื จ.บงึกาฬ

ที่เหลือพระเจาใหรับใชพระองคในสังฆมณฑล
จนัทบุรแีละอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

9 ป เปนผูอบรมในบานเณร ทั้งเล็ก นวกสถาน
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นอกน้ันเปนนักเทศน นักสังคมสงเคราะหและ
นักศึกษา

ในปจจุบัน
เปนท่ีปรึกษาเจาคณะพระมหาไถแขวงประเทศ

ไทย
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เปนจิตตาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

ยตุธิรรมและสนัติ
เปนอาจารยสอนหลักสูตรคำสอนภาคฤดูรอนที่

ศูนยซีซี
และเปนอาจารยประจำมหาวิทยาลัยเจาพระยา
ขอบคุณพระเจาที่ไดหลอหลอมจากทาแรสูฐานะ

สงฆในระดับสากลจนกระท่ังบัดน้ี
ขอบคณุพระคณุเจาหลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนรินัดร

และคณะสงฆอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ที่
เปดโอกาสไหไดกลบัมาฉลองความจงรักและภักด ี25 ป
ชีวิตสงฆที่บานเกิด รวมกับคุณพอทวีชัย ศรีวรกุล
ในวันท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 2011

“ขาพเจาเปนเพียงผูรับใชที่ต่ำตอยของพระเจา
ขอพระองคจงไดรบัการสรรเสรญิสดดุเีสมอไป”

“สุขสันตวันปสกา อัลเลลูยา แดพี่นองทุกทาน”
วันที่ 1 พฤษภาคม สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 สถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร
หลายคนคงไดติดตามขาวจากส่ือที่หลากหลาย
กันแลว ขอบคุณเว็บไซต www.popereport.com
คุณวศิน (วิน)  มานะสุรางกุล  ABAC Channel
ภราดาประทปี ม. โกมลมาศ และโรงเรียนอสัสมัชัญ
บางรัก ภราดาอานันท ปรีชาวุฒิ อธิการจัดให
พรอมสรรพ   ผูบรรยาย คุณพอบรรจง สันติสุข-
นิรันดร ทางเอแบค  และคุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร
หอประชุมอัสสัมชัญ และเว็บไซต www.catholic.
or.th อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และพระคุณเจา
ชูศัก ด์ิ  สิริสุท ธ์ิ  เดินทางไปรวมพิธีในนามสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย และผทูีไ่ดรบั
ศลีบวชเปนพระสงฆจากพระองค รวม 23 องค และ
ไดทราบวาบริษัทคาริสมา แทรเวล จำกัด และทัวร
เจยิ้ม ไมจำกัด จัดกลุมไปดวย จากประเทศไทย

วันเสื้อขาว สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ไดเชิญชวนใหวนัท่ี 1 พฤษภาคม ไปวดัสวมเส้ือสีขาว
กัน และจัดทำเสื้อพิมพภาพสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 โอกาสเปนบุญราศี และสีขาวเปน
สีประจำองคพระสันตะปาปา สรางบรรยากาศได

ดีครับ คนอายุ 90 ป เม่ือวันกอนไดแวะไปเย่ียม
ซิสเตอรราฟาแอล  ผังรักษ  ที่อารามพระหฤทัยฯ
กรงุเทพฯ อายุ 99 ป นอนสวดอยบูนเตียง และแมรลซูอีา
บุญประจักษ ทรรทรานนท ที่โรงเรียนมาแตรเดอีฯ
ปเดียวกนั แตยังสอนเรียนอนบุาล 3 สปัดาหละ 8 คาบ
และอบรมครู 3 ชั่วโมง อยางนี้ไมเรียกวา “คุณแม
กระดูเหล็ก (ไหล)” ก็ไมรูวาจะเรียกอะไรแลว ทั้งๆ ที่
แตละยางกาว ตองใชรถและไมเทาเปนตวัชวย อาจารย
ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปนแหงชาติ อายุ 92 ป
ยังแข็งแรง ยังแปลเพลง และประชุมกรรมการบัญญัติ
ศัพท กับคุณพอจำเนียร กิจเจริญ ทุกเดือน ครูบุญสม
เจริญเอง พักอยูคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ซอย
ศรีเสถียร สามพราน แตก็ยังเขียนและแปลงาน อายุ
91 ป อีกไมนานคงมีหนังสือ “ยอดคน” ออกมาอีก
1 เลม คุณปาประหยัด จันทะรัคคะ  แผนกจัดสง
“อดุมสาร”  มานาน ลกูหลานเปนหวง ขอใหอยบูานนอน
แวะมาประชุมพลมารีที่อาสนวิหารอัสสัมชัญสักคร้ัง
สำหรับบางคน “อายุเปนเพียงตัวเลข แตตวัเลข (เด็ดๆ)
ใครๆ ก็ชอบ” เพ่ือเด็กยากจน คุณพอสำรวย
กิจสำเร็จ เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน มี
โรงเรยีนวดัใหญโต ถงึ ม.6  เดก็นกัเรยีนอืน่ๆ มาเรยีน
บานเรา แตลูกหลานคริสตังเองไปเรียนที่อื่น เพราะ
เงินคาเทอมเปนเหตุ คุณพอจึงไดรวมกับสภาภิบาล
จัดกองทุนเพื่อชวยลูกหลานเหลานี้ ไดเปนหลักแสน
แตคาใชจายเปนหลายแสน แตเพ่ือเด็กๆ ยังไงๆ ก็ตอง
ชวยกันใหถึงท่ีสุด “ขอปรบมือดังๆ!” คาทอลิก
รวมใจถวายพระพร โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวของเรามีพระชนมพรรษา 84 พรรษา คาทอลิก
รวมใจกันภาวนาเพ่ือพระองคตลอดทุกวันอาทิตย
กำลังเตรียมพิมพภาพพระองค ที่ทรงฉายภาพรวมกับ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เมื่อคร้ัง
เสด็จเยือนประเทศไทย “ภาพประวัตศิาสตร” อกีไมนาน

คงไดเห็นครับ หนังสือ Spiritual Theology  by
Fr.Jordan AUMANN หนาประมาณ 400 หนา
ทางสภาพระสังฆราชฯ  กำลังแปลอยู  จึงเรียนมา
เพื่อทราบหากทานใดกำลังแปลหรือคิดจะแปล
เร่ืองอะไร โปรดติดตอสอบถามไดที่สื่อมวลชน
คาทอลิกฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ1901 หรือที่
สภาพระสังฆราชฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1202

“ดวยรักและรำลึกถึง” (In Loving Memory)
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
หนังสือใหมล า สุดของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
ขณะพิมพอยูที่โรงพิมพอัสสัมชัญยอดสั่งจอง
กเ็ทากับยอดพิมพพอดี สำหรบัทานท่ียงัไมไดสัง่จอง
รอการจัดพิมพคร้ังท่ี 2 ขอขอบคุณทุกทานที่ให
การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพของพระศาสนจักรดวยดี
เสมอมานะครับ ในเลมประกอบดวยหลากหลาย
เร่ืองราวของพระสันตะปาปา การเปนบุญราศี
บานของพระองค ผูคนและสื่อ ดวยความรูสึกรัก
และรำลึกถึงพระองค จึงกลายเปนหนังสือเลมน้ี
ขึน้มา ราคาเลมละ  175 บาท สัง่ซ้ือโทร. 0-2681-3900
ตอ 1801 โทรสาร 0-2681-5401  อเีมล udomsarn@
gmail.com  ใกลเปดเทอมใหมกนัแลว นองๆ หนูๆ
อยาลืมทบทวนตำราเรียน ตรวจสอบอุปกรณ
การเรียนและเครื่องแบบใหพรอมนะครับ  
ฤดแูตงตัง้และโยกยายพระสงฆนกับวชท้ังสงัฆมณฑล
และคณะ ตางประกาศกันทัว่ไปแลว ใครไป ใครมา
ทราบกันแลว บางคนก็ตั้งตัวไมติด แตไมวาจะอยู
หรือยาย ก็ขอใหคิดเสมอ “เราเปนเพียงคนใช”
ของพระเจา พระองคตรสัวา “อยากลวั” เปนพระวาจา
ที่ใหกำลังใจ และเชื่อวา พี่นองครูอาจารยพรอม
รวมมอืเพ่ือวดั โรงเรยีนและชมุชน อลัเลลยูา

เด็กสาธุฯ
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สัมมนาพระสงฆทั่วประเทศ
วันท่ี 11-16 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
ณ บานผูหวาน สามพราน นครปฐม

“พระสงฆ ผอูภบิาลศษิยพระคริสต”
(PRIESTS : PASTORAL MINISTERS

OF CHRIST’S DISCIPLESHIP
COMMUNITIES)

“เพ่ือสัตบุรุษทุกวัด ทุกครอบครัว
คริสตชนทุกคน รวมประกาศขาวดี”

สงฆ : คอืบุคคลสำคัญ ทำใหฝนเปนจริง!

“ดวยรกัและรำลึกถึง” (In Loving Memory)
บญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
หนังสือพันธไุทยหลากหลายเรือ่งราวของพระสันตะปาปา

การเปนบุญราศ ีบานของพระองค ผคูนและสือ่
ดวยความรสูกึรกัและรำลกึถงึพระองค จงึกลายเปนหนังสอืเลมนี้

จดัพิมพคร้ังท่ี 2 โดย สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ราคาเลมละ  175 บาท

สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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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

⌫ ⌫
⌫⌫
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอดุมศานต
ผูลวงลับทุกดวง

วิญญาณในไฟชำระ
และวิญญาณที่ไมมีใครคิดถึง

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)


7-19 ตุลาคม สุภาทัวรโกอินเตอรยุโรป 4 ประเทศ

อติาล ี  ฝรัง่เศส  โปรตุเกส  สเปน

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

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

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

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

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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ซาบนีา สนทิ สทุธาธาร
ชาตะ  4  มกราคม  1923
มรณะ  12  มกราคม  2011

ตองการแมบานดวน!
งานบาน และดูแลผสูงูอายุ

เงนิเดือน 8,000 บาท  โบนัส + สวสัดกิาร
หยุด 2 วนั / เดือน

(คาทอลิกพจิารณาเปนพเิศษ)
สนใจติดตอไดที ่08-3449-6649, 08-1816-1212

 


⌫   

 สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ...
บญุราศใีนโลกปจจบุนั
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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

เปดประตู
สูแสงธรรม

พนัธกิจท่ีอมกอย (Mission to Omkoi)

หลังจากทีบ่รรดาสามเณรใหญแสงธรรมไดทำการ
ประเมินผลตนเองทางดานวิชาการ จากการสอบ
ปลายภาคเรียนเรียบรอยแลว หลายคนไดกลับไปยัง
ตนสังกัดของตนเองตามสังฆมณฑลตางๆ เพื่อสอน
คำสอน ชวยงานอภิบาลตามวัด หรือชวยงานตางๆ
ที่สังฆมณฑลของตนจัดขึ้น นับวาเปนชวงเวลาที่ดี
และมีคณุคาทีส่ดุ  ทีส่ามเณรจะไดนำความรทูีไ่ดรบัการ
ถายทอดจากผสูอนในชัน้เรยีน รวมทัง้สิง่ทีต่นไดรบัจาก
การฝกฝนอบรมจากบานเณรตลอดปการศึกษาไปใช
ในสนามงานจริง

ขณะเดียวกัน ยังมีสามเณรอีกกลุมหน่ึงท่ีเดินทาง
ไปยัง อ.อมกอย จ.เชียงใหม เพื่อสัมผัสชีวิตธรรมทูต
โดยการนำของคณุพอบญุเลศิ  สรางกุศลในพสธุา (ผใูห
การอบรม / อาจารยประจำวิทยาลัยแสงธรรม) ใน
ระหวางวันท่ี 4-14 เมษายน 2011

อมกอยเปนดินแดนท่ีเต็มไปดวยหุบเขา หลายคน
บอกวามันเปนสวรรคของนักเดินทาง และการเดินทาง
ในคร้ังน้ีก็เปนการเดินทางจริงๆ เพราะเราเดินทาง
ดวยเทาทุกๆ วนั  เพือ่ท่ีจะไปยังหมบูานตางๆ รวมแลว
ก็มากกวา 100 กิโลเมตร สำหรับพื้นที่การแพรธรรม
ในเขตอมกอยนั้นมีมากกวา 40 หมูบาน มีคุณพอสุธี
เจริญกุล พระสงฆสังฆมณฑลเชียงใหมเปนผูดูแล

กลมุครสิตชนท่ีนัน่ ในจำนวนหมบูานทัง้หมดน้ี ถกูแบง
ออกเปน 4 เขตการดูแลดวยกัน ไดแก 1. เขตแมตื่น
2. เขตแมหลองหลวง  3. เขตนาเกียน  4. เขตสบเมย

โดยมีศูนยกลางอยูที่ศูนยพระเมตตา  อมกอย
ครสิตชนในเขตการแพรธรรมอมกอยนีม้จีำนวนท้ังสิน้
543 คน มีคริสตังสำรอง 1,246  คน เปนพ่ีนองชนเผา
ปกาเกอะญอสกอร กับปกาเกอะญอโพลง สำหรับการ
เดนิทางของทีมงานในคร้ังนี ้ไมเพยีงแตไดรบัจติตารมณ
ธรรมทูตเทาน้ัน แตการไปเยี่ยมเยียน การอภิบาลท่ี
พีน่องไดรบัจากพวกเราทมีงาน ยงัชวยใหมผีคูนกลบัใจ
ขอสมัครเขามาเปนคริสตังสำรองอีกดวย นับวาเปน
พระคุณพระพรทีพ่ระเจาประทานใหกบัเราอยางแทจรงิ

การแพรธรรมนั้นในแตละพื้นท่ีก็มีความแตกตาง
กนัออกไป แตมสีิง่หน่ึงทีเ่หมือนกันไมวาเราจะแพรธรรม
ณ แหงหนใด นั่นก็คือ  “การประกาศพระนามของ
พระเจา” สิ่งนี้ถือวาเปนธรรมชาติออยางหน่ึงที่สำคัญ

ของพระศาสนจักร โอกาสนี้ขอเชิญชวนผูอานทุกทาน
ไดภาวนาเ พ่ืองานแพรธรรมของพระศาสนจักร
ในประเทศไทยของเราเปนพิเศษ รวมทั้งภาวนาเพ่ือ
พระสงฆ นกับวช คณุพอเจาอาวาสของเรา และบรรดา
ฆราวาสผทูำงานแพรธรรม  เพือ่เราทุกคนจะไดรวมกนั
เปนหน่ึงเดียวในงานแพรธรรมตอไป

“Go and make disciples of all nations” (Mt 28:19)

บทอธิษฐานภาวนาวอนขอ
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ขาแตพระเจา  ผูทรงเปยมดวยพระเมตตา และทรงมี

พระประสงคใหทานบญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที ่2  ดำรงตำแหนงพระสนัตะปาปาปกครองพระศาสนจกัรสากล
ขาพเจาทั้งหลายวอนขอพระองค เพื่อวาหลังจากที่ไดรับฟง
คำสอนของทาน  ขาพเจาท้ังหลายจะไดเปดใจนอมรับ
พระหรรษทานแหงความรอดของพระคริสตเจา ผูทรงเปน
พระผูไถกูมนุษยชาติเพียงพระองคเดียว พระองคผูทรงจำเริญ
และครองราชยตลอดนรินัดร  อาแมน

พระสงัฆราชกิตตคิณุยอรช ยอด พมิพสิาร แปล
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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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ
เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพื่อความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม  มีการแบงเขต

ปกครองใหม    มกีารเปล่ียนตำแหนงในคณะนักบวชบางคณะ มกีารสงพระสงฆ
ไปศึกษาตอตางประเทศ และมีพระสงฆบวชใหม จึงใหพระสงฆดังมีรายช่ือ
ตอไปนี ้ พนจากตำแหนงหนาทีเ่ดมิ และเขาประจำตำแหนงหนาทีใ่หม ดงันี:้

ก. เขตปกครองใหม
1. คุณพอปแอรลุยจี  ซีวีเอโร (PIME) เจาอาวาสวัดแมพระแหงภูเขาคารแมล

เขตงาว ผชูวยพระสังฆราชฝายการเงนิและทรพัยสนิ / ทีป่รกึษาพระสงัฆราช
2. คุณพอมารโก  ริโบลินี (PIME) ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระแหงภูเขาคารแมล

เขตงาว
3. คุณพอจูเซปเป  แบรตี (Triveneto) เจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี

เขตลำพูน  หวัหนาแผนกยวุธรรมทตู (PMS)
4. คุณพอเปโตร  เมล็อตตอ (Triveneto) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแหง

อสัซีซ ีเขตลำพนู  ผชูวยพระสงัฆราชฝายธรรมทูต / ทีป่รกึษาพระสังฆราช
5. คุณพอติดคำ  ใจเลิศฤทธ์ิ (SCJ) เจาอาวาสวัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย

เขตแมแตง  ทีป่รึกษาพระสังฆราช
6. คุณพอประสิทธิ์  ดิมู  ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย เขต

แมแตง
7. คณุพอสมพงษ  กมัพลกลู เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร เขตขุนแมลา

ผชูวยพระสงัฆราชฝายสังคม
8. คุณพอคำมา  อำไพพิพัฒน  เจาอาวาสวัดนักบุญเยโนเวฟา เขตนาปาแปะ

(ตำบลเสาหิน)
9.  คณุพอทนู ประภาสสนัต เจาอาวาสเขตวัดแมพระลกูประคำ ขนุยวม
10. คุณพอประภาส สายธารวนาวาส ผูชวยเจาอาวาสเขตวัดแมพระลูกประคำ

ขนุยวม

ข. โยกยาย
11. คณุพอจตพุงษ  โชคบวรสกลุ เจาอาวาสวัดนักบุญเซซีลอีา เขตหวยตนนนุ
12. คณุพอดุรงคฤทธ์ิ  กระบวนศริิ เจาอาวาสวัดนักบุญยอหน บปัติสต เขตแมโถ
13. คณุพอวศิน ฌานอรุณ เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร เขตแมลานอย
14. คณุพออนุศกัด์ิ  กจิบำรงุ (กทม.) เจาอาวาสวัดนกับญุเทเรซา เขตเวียงปาเปา
15. คณุพอเทดิศกัดิ ์ กจิสวสัดิ ์(กทม.) พกัประจำศูนยสงัฆมณฑลฯ / หวัหนาแผนก

ครอบครวั / ชวยงานอภบิาลวดันักบุญเทเรซา เขตเวียงปาเปา (วนัเสาร - จนัทร)
16. คุณพอธนู  กระทอง (C.Ss.R.) เจาอาวาสวัดแมพระแหงลูรด เขตลำปาง

ที่ปรึกษาพระสังฆราช
17. คณุพอชาครติ  แซทาว (C.Ss.R.) เจาอาวาสวัดนกับญุปาตริก เขตปาตงึ
18. คณุพอวรวฒุ ิ สารพันธ ุ(C.Ss.R.) ผชูวยเจาอาวาสวัดนกับญุปาตริก เขตปาตงึ

(บานปาฝาง)
19. คุณพอณัฐพงศ  แดงสวาท (C.Ss.R.) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญปาตริก เขต

ปาตึง (บานดนิขาว)
20. คณุพอชชูาต ิ ศรวีชิยัรตัน (C.Ss.R.) เจาอาวาสวัดพระมหาไถ / อธกิารศูนยมง
21. คณุพอประสทิธิ ์ กนุ ุ(C.Ss.R.) เจาอาวาสวดันกับญุเทเรซา เขตนาน
22. คณุพอพงษศกัด์ิ  นารินรกัษ (C.Ss.R.) เจาอาวาสวัดแมพระบงัเกดิ เขตเชียงราย

23. สงัฆานุกรเมธ ี ศรวีรกลุ (C.Ss.R.) ผชูวยเจาอาวาสวดัพระมหาไถ / รองอธกิาร
ศนูยมง

24. ภราดาสงัคม  อำไพพพิฒัน (C.Ss.R.) ผชูวยงานวัดแมพระแหงลูรด เขตลำปาง
25. คณุพอบัญชา  วงษวฒุพิงษ (TMS) เจาอาวาสวัดนกับญุสเตเฟน เขตแมจนั
26. คุณพอประสิทธิ์  ตันเจริญ (TMS) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน เขต

แมจนั
27. คุณพอเทพประสิทธ์ิ  ทอแสงธรรม (TMS) เจาอาวาสวัดพระกุมารเยซู เขต

เวียงแกน
28. คณุพอสุธน  ครีวีฒันสกุล (SCJ) เจาอาวาสวดัแมพระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค

แมปอน
29. คณุพอสันติ  ยอเปย  ผชูวยเจาอาวาสวัดแมพระองคอปุถมัภ พาน รองอธิการ

บานเณรดอมินิก
30. คุณพอธงชัย  ววิัฒนเชาวพันธ ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปาโล  เขต

แมสะเรียง
31. คุณพออนุพงศ  ดำรงอุษาศีล พักประจำศูนยสังฆมณฑลฯ ชวยงานอภิบาล

อาสนวิหารฯ / อภบิาลผปูวยในเขตเชียงใหม และบริเวณใกลเคยีง
32. คณุพอธงชยั  สวุรรณใจ  ชวยงานอภิบาล เขตแมสะเรียง (วนัเสาร - อาทติย)
33. คณุพอธรรมนญู  จนิดาดุจสายชล ชวยงานอภบิาล เขตแมสะเรยีง (วนัเสาร -

อาทิตย)
34. สังฆานุกรศตวรรษ  ใฝหาคุณธรรม ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร เขต

แมลานอย
35. สังฆานุกรศศิน  โหมโพ ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญไมเกิล การีกอยส เขต

เชียงดาว
36. สงัฆานุกรศรชยั  ดพิอ  ผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารพระหฤทยั เชยีงใหม

ค. อืน่ๆ
37. คุณพอบรูโน  รอสซี่ เจาอาวาสวัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ เขตแจหม /

รองประธานแผนกส่ือมวลชน / ประธานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (I.C.T.)
38. คุณพออัตตีลีโอ เด บัตติสตี ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระราชินีแหงสันติภาพ

เขตแจหม
39. คณุพอศราวุธ  แฮท ู  ศกึษาตอดานกฎหมายพระศาสนจักร ณ ประเทศอติาลี

3 ป
40. คณุพออนุรกัษ  ประจงกจิ (TMS) พกัภารกิจและศึกษาเพ่ิมเติม
41. คุณพอหัตถชัย  วงศมาแสน (TMS) มีภารกิจหนาที่งานธรรมทูตที่ประเทศ

กมัพูชา
42. คณุพอสบุญัชา  ยนิดงีาม  (SCJ) อธกิารบานเณรเล็กเบธาราม สามพราน
43. คณุพอจีรภทัร  รกัสขีาว  (SCJ) อธกิารบานเณรใหญการีกอยส สามพราน
44.  คณุพอบรโูน  ซบุเปลซา (Triveneto) เรียนภาษาไทย (พกัประจำท่ีอาสนวิหาร

พระหฤทัย เชยีงใหม)

ทัง้นี ้ขอใหเขาประจำการภายใน วนัอาทิตย ที ่15 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
ประกาศ ณ วนัที ่20 เมษายน ค.ศ. 2011

พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลเชียงใหม
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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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สขุสันตปสกา (ตอจากหนา 2)
โดยมงซินญอรวษิณุ ธญัญอนนัต  เปนผเูทศนให และ
เปนประธานพิธมีสิซา

คุณพอไดใหขอคิดแกเราหลายแงมุม โดยใหเรา
พจิารณาบคุคลตางๆ ในพระคมัภรีภาคพระทรมานของ
พระเยซูเจา ตามพระวรสารนักบุญมัทธิว “เราเปน
เหมือนใคร เม่ือเปรียบเทียบกับพวกเขาเหลาน้ัน?” …
เราปดทายดวยมิสซาในวัดนักบุญอากาทา ซึ่งมีอายุ
เกาแกหลายรอยป โดยมีคุณพอมหาธิการเจาคณะ
รอยแผลศกัด์ิสทิธ์ิไดใหเกียรติรวมถวายมิสซาพรอมกับ
เราดวย

และหลังมิสซาพวกเราไดมีโอกาสขอบคุณ
มงซินญอรวิษณุและรวมแสดงความยินดีลวงหนา
โอกาสฉลองชีวติสงฆครบ 25  ปในปนีด้วย หลังจากน้ัน
พวกเราก็ไปเตรียมสถานท่ีสำหรับมิสซาและกิจกรรม
กลุมคนไทยในกรุงโรม ที่บานศูนยกลางคณะปเม ที่
กรงุโรม

วันอาทิตยที่  17 เมษายน  พวกเราไดรวมกัน
ถวายมิสซาแหกิง่มะกอก ทีว่ดัในเขตบานคณะปเม  โดย
คุณพอลีวีโอ  มัจจี  รองอธิการใหญ ของคณะปเม
เปนประธานพิธมีสิซา  คณุพอกลับมาอยอูติาลี ไดปที่ 4
แลว หลังจากเคยทำงานธรรมทูตในเขตสังฆมณฑล
เชียงใหมกวา 15 ป ดวยสำเนยีงไทยทางเหนอื

หลงัมสิซา พวกเรามีพธิรีดน้ำดำหวัโอกาสสงกรานต
โดยเชิญผูอาวุโสของกลุมคนไทย มาเปนผูใหพร

พวกเรา หลัง
จ า ก น้ั น ก็ รั บ
ประทานอาหาร
รวมกนั

หลังเก็บ
ง า น ทำ ค ว า ม
สะอาด เ รี ยบ -
รอย  คุณพอ
เอกภพ ผลมูล
ไดนำพวก เรา
ประชุมประเมิน
ผ ล ง า น กั น
ตลอดท้ังป ตาม

หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย  พรอมกับไดเลือกตั้ง
ประธานคนใหมสำหรับปการศึกษาหนา ซึ่งผลการ
เลือกตัง้ไดแก คณุพอชัชชัย รวมอราม

เราจะพบกันอีกคร้ัง กอนปดเทอมใหญภาคฤดูรอน
ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเราก็จะตองผานการสอบในวิชา
ตางๆ มากมาย ตองขอคำภาวนาจากพ่ีนองดวย

โอกาสนีข้อขอบคุณผมีูน้ำใจด ีทีใ่หการสนบัสนนุ
กลุมกิจกรรมพวกเราคนไทย ทั้งเร่ืองอาหาร และ
สถานท่ี ขอบคุณทาง “อดุมสาร” ทีไ่ดสนับสนุนส่ือดีๆ
ใหพวกเราไดอาน ขอพระเปนเจาอวยพรทุกทาน
ในโอกาสปสกานีด้วยเทอญ

รายงานโดย มสิช่ัน

ประกาศการโยกยายและหนาที่ใหมของสมาชิกซาเลเซียน
แขวงประเทศไทย ปการศึกษา 2554

1. บานเจาคณะ  กรงุเทพมหานคร
คณุพอชารลส  เวลารโด เหรัญญกิประจำสถานเอกอัครสมณทตูวาติกนัประจำประเทศไทย
คณุพอหลยุส  พรจติ  พลูวทิยกิจ ศึกษาอบรมตอเน่ือง

2. บานดอนบอสโก ดอยสะเกด็ เชยีงใหม
คณุพอเอด็เวริด  อดุม  นธิภิทัราภรณ จิตตาธิการ

3. ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด
คณุพออารอน  อลัโกเซบา ผูอำนวยการ

4. บานดอนบอสโก กรงุเทพมหานคร
คณุพอซมีอน บญัชา  กจิประเสริฐ ผูอำนวยการ และผูรับผิดชอบแผนกนักเรียนประจำ

5. บานอบรมซาเลเซียน สามพราน
คณุพอดอมนิกิ ซาวโีอ สพุจน  ริว้งาม อธกิาร และเหรญัญิก
คณุพอเปาโล  ตราบกุกี จิตตาธิการ

6. บานสารสิทธิ์พิทยาลัย บานโปง
คณุพอเอากุสตนิ ยะรตัน  ไชยรา อธกิาร และเหรญัญิก
คณุพอกาเบรยีล  มณฑล  โรจนสทุศันกลุ ผูอำนวยการ และผูรับผิดชอบศูนยขอสอบซาเลเซียน

7. บานนาซาเรท บานโปง
คณุพอฟลปิ  สมชาย  กจินชิี อธิการ
คณุพออันตน บญุเลิศ  ปณตีธัยาศัย รองอธิการ และเหรญัญิก
คณุพอวาเลนติโน   โซซิโอ จิตตาธิการ
บราเดอรไมเก้ิล บญัชา ลวดคำ ผูดูแลอภิรติกชน

8. บานหัวหินวิทยาลัย หวัหิน
คณุพอยอหน บอสโก เทพรัตน  ปตสินัต อธิการและเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา

ผูรับผิดชอบโรงเรียนอรุณวิทยา บานแสงอรุณ
คณุพออันตน ปยะ  พชืจันทร ผรูับผิดชอบอภิรติกชน และรองผูอำนวยการ

9. บานดอนบอสโก อดุรธานี
คณุพอโยเซฟ มานะชัย  ธาราชัย ผูอำนวยการ

10. บานดอนบอสโก สุราษฎรธานี
คณุพอเปโตร สามคัค ี ชยัพระคณุ อธิการและผูรับผิดชอบโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก

11. วดัพระมารดาพระศาสนจักร นครศรธีรรมราช
คณุพอเฮนรี ่ ดาเนยีลี เจาอาวาส

12. วดันักบุญโยเซฟ  ถ้ำสงิห
คณุพอยอหน บอสโก สมโรจน  ไชยชนะ เจาอาวาส

ใหพี่นองสมาชิกท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีใหมประจำปการศึกษา 2554  ไดเขารับตำแหนงใหมภายใน
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554  ขอพระเยซูเจาไดประทานพระพรแกพี่นองในภารกิจท่ีพระองคไดมอบหมาย
ใหกระทำ ทั้งนี้เพื่อใหชีวิตของพี่นองทุกทาน ไดเปนการประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค
ดวยความช่ืนชมยินดี

ประกาศในวันปสกา และระลึกถงึแมพระองคอปุถมัภ
24 เมษายน 2554

คุณพอประเสริฐ สมงาม
เจาคณะแขวงซาเลเซยีนแหงประเทศไทย
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‡¥’¬«°≈“¬‡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 ∫“∑ (√«¡

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡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 ‰™¬√“

‡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
Õ“À“√«à“ß·≈–‡Õ° “√) √—∫®”π«π 20 ∑à“π À¡¥‡¢µ

√—∫ ¡—§√ 5 æƒ…¿“§¡ 2011 (§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¡“√‡¬ Ÿ́

À‘√—≠ ¡‚¿™ (25 ªï) „π™’«‘µπ—°∫«™ ¢Õß‡´Õ√å¡“√’¬å

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

·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

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

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

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–´‘ ‡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

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 131é „π«—π∑’Ë 20-22

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/

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥·¡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 19 ª√–®”«—π∑’Ë 8-14 æƒ…¿“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����§≥–´‘ ‡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

�����§≥–°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫ —ß¶¡≥±≈

π§√ «√√§å  ‡ªî¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç°“√‡¢’¬π‚§√ß°“√

‡æ◊ËÕ¬◊Ëπ¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°·À≈àß∑ÿπµà“ßÊé  ‡À¡“–

 ”À√—∫Àπà«¬ß“π Õß§å°√ ·≈–™ÿ¡™π«—¥§“∑Õ≈‘°

∑’Ë π„®¢Õ√—∫ß∫ª√–¡“≥®—¥∑”‚§√ß°“√¥â“π°“√

æ—≤π“  ‚¥¬®–‡ªî¥Õ∫√¡√–À«à“ß«—π∑’Ë 3-5 ¡‘∂ÿπ“¬π

2011  ∑’Ë ”π—°¡‘  —́ßπ§√ «√√§å §à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈–

1,500 ∫“∑ (§à“‡Õ° “√ §à“Õ“À“√ §à“∑’Ëæ—° §à“

≈ßæ◊Èπ∑’Ë™ÿ¡™π)  ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë www.

caritasthailand.net   Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈– ¡—§√‰¥â∑’Ë

§ÿ≥‡Õ πæ√—µπå ‚∑√. 08-0609-7986 À¡¥‡¢µ

√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡ 2011 √—∫®”°—¥‡æ’¬ß

30 ∑à“π‡∑à“π—Èπ

�����·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«—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“

�����§≥–´“‡≈‡ ’́¬π ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 25 ªï¢Õß

°“√‡ªìπ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ‰¡‡°‘È≈ ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 2

°√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

�����¢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√“¬)

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

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

0-2675-5533, 0-2675-5577

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) 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

�����·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¡‘ -

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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß
¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å

3 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ ‡¥àπ  ™à«¬ ÿ¢

 —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ æπ¡ ≈◊Õª√– ‘∑∏‘Ï

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø  ‡¥àπ™—¬  ∑Õß§” §≥–

¿√“¥“πâÕ¬ °“ªŸ™‘π (OFM. cap.) ·≈–∫«™

 —ß¶“πÿ°√ 1 Õß§å ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√ «—≈≈¿

®—π∑√å¥«ß «—π‡ “√å∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ¥Õπ∑Õ¬

(Õ.Õ“°“»Õ”π«¬ ®. °≈π§√) ‚¥¬æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π

®ß‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 19 ประจำวันท่ี 8-14 พฤษภาคม 2011 หนา 17

ขอขอบคุณ
บรรดาพระสงฆ นกับวชชายและหญงิ

พีน่องสตับรุษุ ญาตมิติร
และผมูเีกียรตทิกุทาน ทีไ่ดสละเวลา

รวมฉลองวดันกับญุยอแซฟ หวยหวด จ.สกลนคร
ในวนัศกุรที ่29 เมษายน ค.ศ. 2011 ดวย

ขอขอบคุณทุกทาน
สำหรบัคำอวยพร คำภาวนา
กำลังใจและน้ำใจดีทีม่อบให

ขอบคุณสำหรบัทุกทานทีอ่ยเูบ้ืองหนาและเบือ้งหลัง
ของการจัดงานคร้ังนี้

ขอพระเปนเจา พระแมมารอีา และนกับญุยอแซฟ
ตอบแทนน้ำใจดีของทุกทาน

โดย ยอแซฟ จกัรกฤษณ สวุรรณสาร



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 19 ประจำวันท่ี 8-14 พฤษภาคม 2011หนา 18

การขามผานของผมในชวงปสกา

อยาหามศลิามมุเอก
   

ผมเคยนกึขำๆ ในขณะทีว่นัปสกาเราแจกไขแลวบางวัดอาจจะแจกลูกเจีย๊บไป
ซะเลย แลวใหสัตบุรุษเอาไขที่จะฟกจากลูกเจ๊ียบเมื่อโตขึ้นเปนแมไกมาใหตอ
ในปหนา ไมรูวาจะไดไขไกสักก่ีฟอง สวนความหมายนั้นคงงงๆ จากส่ิงท่ีเรา
พยายามจะบอกวา “ปสกา คอืการขามผาน ....เราขามผานจากความตายสชูวีติ”

ผมชอบความหมายของการขามผาน และมันยังเปนพ้ืนฐานของความเช่ือ
ของคริสตชน เราพบเรือ่งการขามผานมากมาย อนัยงัประโยชนมา
ใหกับกาวเดินตอไปของเรา ถาในพระคัมภีรเราเห็นชาวยิว
เดินขามผานทะเลแดงอยางสบายใจ พอเหลียวหลังไป น้ำก็ปด
และจมชาวอียิปตตายกันเปนเบือ ยังครับ เขายังไมขามผาน
จากความตายสชูวีติ ถาพวกเขาไมพบความยากลำบาก การกันดาร
และขาดอาหาร คำบนวาดังไปถึงพระเปนเจา และในท่ีสุด
พระเปนเจาก็ชวยพวกเขาไวอกีคร้ัง อกีคร้ังและอีกคร้ัง มากจนเขา
เดินทางเขาสแูผนดินแหงพันธสัญญา

อัครสาวกก็ขามผาน จากชาวประมงคนหาเชากินค่ำ สูผูนำ
พระศาสนจักร “พวกเขาเอาความรูมาจากไหน” คำถามพรอม
รอยยิ้มสแยะของชนชั้นผูปกครองและผูนำ เมื่อพระองคสิ้นพระชนมและจาก
พวกเขาไป การกลับคนืชพี และคำสัญญาของพระองคทำใหเขา ขามผานท้ังหมด
จากความขลาดกลัวสูความม่ันใจ จากความไรซึ่งความหวังสูการมีความหวัง
จากความตองการปกครองอาณาจักรบนโลกนีแ้ละไมตกเปนทาสของคนตางศาสนา
หรอืคนอืน่อกีตอไป กลายมาเปนการปกครองอาณาจกัรแหงหวัใจ และชวีตินรินัดร
พระศาสนจักรที่ไมมีผูใดจะทำลายได พวกเขาขามผานและสงไมตอมายังเรา
คริสตชนในยุคปจจุบนั

ในนิตยสาร ฅ.คน ดานหลังบทความของคุณสุทธิพงศ ธรรมวุฒิ ฉบับเดือน
เมษายน ไดเลาถึงชีวิตในเมืองไทยใหกับลูกที่เรียนอยูนิวซีแลนด มีประสบการณ
หน่ึงคือน้ำทวมภาคใต น้ำใจไหลหลั่ง แตบางน้ำใจไปไมถึง นั่นเพราะคนบางคน
ไมสามารถละจากกิเลสได ผมอานดู แคเร่ืองน้ำทวมก็หดหูใจจะขาดแลว ยังมี
เหลือบคอยสูบเลือดกันแบบน้ีอีก ชีวิตตองขามผานอยางแทจริง บางคร้ังตอง
ขามผานแมกระท่ังตัวเอง ตัวตนท่ีเห็นแกตัวไวกอนและปฏิเสธท่ีจะเห็นความ
ยากลำบากของผูอืน่เปนที่ตั้ง

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ผูนำจากประเทศคอมมิวนิสต

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เลาในรายการเสวนาโตะกลม คร้ังท่ี 3 วา
“สื่อมวลชนสนใจวา ทำไมพระสันตะปาปาถึงมาจากประเทศคอมมิวนิสต เรา
กำลงัญาตดิกีนัระหวางศาสนจักรกบัประเทศคอมมิวนิสตใชไหม? คำตอบไมใชวา
ใช หรือไมใช คำตอบคือ พระศาสนจักรต้ังม่ันอยูในคำส่ังสอนของพระเจา และ
ความเปนสากล สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนชาวโปแลนด

ที่เปนประเทศคอมมิวนิสตจริง แตเรารักตัวบุคคลมากกวาลัทธิ
ถาความไมถูกตองจะอยูที่ลัทธิ ตัวบุคคลน้ันๆ ก็ยังจะเปนท่ีรัก
ของเรา และขององคพระคริสตเจาอยูดี” ผมชอบคำตอบน้ี และ
ผมคิดวาในท่ีสุดแลว เราก็มีประสบการณการขามผานของ
พระสันตะปาปา จากประเทศคอมมิวนิสต จากประเทศท่ีไมใช
อติาลี พระองคพสิจูนใหเห็นความเปนสากล และความรักตอบุคคล
ไมใชลทัธิความเชือ่ สิง่ดีงามและถูกตองจะยังคงอย ู แตสิง่ท่ีไมดงีาม
และผิดเพี้ยนจะคอยๆ ลมสลายไป ในที่สุด การขามผานของ
พระสนัตะปาปาไดทำใหเราเหน็บทชวีติบทนี้

พักหลังๆ ผมมีความคิดวาเราตองขามผานจากการม่ันใจใน
ตวัเอง เพือ่ไปสคูวามม่ันใจในพระเปนเจา มปีรากฏการณหนึง่ทีผ่มแปลกใจท่ีสดุ
ในชวงงานสถาปนาสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เปนบุญราศี แนนอน
สิง่ท่ีผมควรจะใหความสำคัญคืองานท่ีผมทำ ผมพิมพหนังสือออกมา 1 เลม โดย
ใชมาตรฐานปกติ คือพิมพ 1,000 เลม หนังสือยังไมทันเสร็จยอดส่ังทันที ก็
950 เลมเขาไปแลว มนันาประหลาดใจตอไปอกีตรงทีห่นงัสอืกำลงัจะมาตอนเย็น
ตอนเชาเราสั่งโรงพิมพ พิมพครั้งที่ 2 อีก 1,000 เลมทันที ผมทำงานที่นี่มารวม
5 ปแลว หนังสือเลมน้ีเปนเลมแรกทีผ่มไดรบัประสบการณแบบน้ี

 ปสกาสอนบทเรียนใหกับเราคริสตชนเร่ืองการขามผาน นาคิดวาเราตอง
ขามผานไปทุกวันหรือเปลากับทางสายน้ี หรือบนโคงสะพานนี้ แลวถาเราขาม
ผานมาแลวเรายอนกลับไปอีกละ การขามผานของเราจะเสียเวลาเปลาไหม?
อยาคิดไปเยอะ เพยีงแตใหเราพบวา ทกุวนัใหเราขามพนจากความออนแอ ผดิพลาด
สคูวามเขมแข็งถูกตอง และแนนอนวา ทีส่ดุแลว เม่ือวันสุดทายของชีวิตเดินทาง
มาถึง ทุกคนก็คงตองขามผานความตาย และชีวิตบนโลกน้ีเพื่อไปสูชีวิตนิรันดร
ในเมืองสวรรคกนัอยางถวนหนา

บรรณาธิการบริหาร

ผมมีโครงการสนกุๆ มานำเสนอ 2 โครงการ
โครงการแรกคือ “โครงการศิลามุมเอก” จากพระวาจาท่ีบอกวาศิลากอสราง

ที่ชางท้ิงขวาง กลับกลายเปนศิลาหัวมุม เราพบวามีบทความดีๆ กระจัดกระจาย
ไปตามท่ีตางๆ โดยเฉพาะในโลกของไอที บล็อก เฟซบุค หรือหลายๆ ทานที่มี
ผลงานและเก็บไวอยางดี เราจึงอยากจะเชิญชวนใหสงมาท่ีกองบ.ก. เพือ่การแบงปน
และนำลงในอุดมสารหรืออดุมศานตในโอกาสตอไป

วธิกีารสงทำได 2 ทาง คอื 1. สงตรงมาท่ีกองบ.ก.  122/11 อาคารสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ซอยนนทร ี14 ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา
กรงุเทพฯ 10120    2. นำมาลงในเฟซบคุของเรา “อดุมสารแฟนคลับ เฟซบคุ” ผสูง
จะเปนเดก็ ผใูหญ นกับวช พระสงฆ ชายหรือหญงิ ฯลฯ ไมมเีกีย่งงอน และถาไดรบั
การตีพิมพเรามีหนังสือดีๆ จากการพิมพคาทอลิก มาแบงกันอาน เพื่อพัฒนาผลงาน
ตอไป  และปจจยัเล็กๆ นอยๆ เพือ่สงเสริมการเขียน ( ตอนน้ีม ี1 บทความพรอมตีพมิพ
ในอุดมศานตรายเดือนฉบับเดือนมิถุนายน)

มารวมเปน “ศลิามุมเอก” เพือ่แบงปนความเช่ือความศรัทธา ในรปูแบบงานเขียน
กนันะครับ

โครงการ “อยาหาม” แรงบันดาลใจจากการเห็นพอแมผูปกครองพาเด็กๆ มา
เขาวัด และพบวาเด็กคือกำลังสำคัญตอไปของพระศาสนจักร ขอเชิญรวมสงภาพ
เด็กๆ ในหัวขอแตกตางไปในแตละเดือนจนครบส้ินปนี้

เดือนแรก (พฤษภาคม) “อยาหาม...เด็กมาเขาวัด” สงภาพเด็กๆ ขณะไปวัด
จะดวยอิรยิาบถไหนไมสำคัญ ขอใหถายท่ีวดั บรรยายภาพมาสักนิดหนอย วธิกีารสง
ทำได 2 ทางเชนกันคือ1. สงตรงมาท่ีกองบ.ก. 122/11 อาคารสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ซอยนนทร ี14 ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120  2. นำมาลงในเฟซบุคของเรา “อุดมสารแฟนคลับ เฟซบุค” ผูสง
จะเปนตัวเด็กเอง หรือพอแมผูปกครองก็ยอมได

เมื่อครบรอบ 1 เดือน เราจะมอบรางวัลเปนหนังสือการตูนที่จัดพิมพโดย
สื่อมวลชนคาทอลิกฯ แผนกการพิมพ ใหกับภาพท่ีโดนใจ ไมเกิน 10 ภาพในรอบ
เดือนน้ัน และนำลงอุดมสาร รายสัปดาห กอนที่จะเปล่ียนหัวขอถัดไปในเดือนใหม
ไมแนวากอนส้ินปจะนำภาพของผูชนะในแตละเดือนมาโหวตหาสุดยอด อยาหาม...
กนัอกี ชกัสนกุแลวละส ิเอาเปนวาของเดือนน้ีรบีสงกนัมาเลยนะครับ (ปดรบัสงภาพ
วันท่ี 15 มถิุนายน)

เอาละครับ รวมสนุกกันในรูปแบบเปนกันเองกับอุดมสาร  แตมีความหมายกัน
อีกครั้งครับ
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çæ‘∏’ªØ‘≠“≥µπ§√—Èß·√°é §≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ

®—¥æ‘∏’ªØ‘≠“≥µπ§√—Èß·√°¢Õß ‘́ ‡µÕ√å‡∫‡π¥‘°µ“ ≈“«—≈¬å · π¬“°ÿ≈ ·≈–

´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“  “«‘µ√’  —ß¢åÕπ—πµå «—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡¡…“¬π 2011 ∑’Ë«—¥ª√–®”

Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬ °√ÿß‡∑æœ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«’√»—°¥‘Ï  «π“‚√®πå ÿ«‘™ ®‘µµ“∏‘°“√

‡ªìπª√–∏“π

çæ‘∏’≈ßπ“¡é
À¡àÕ¡√“™«ß»å

 ÿ¢ÿ¡æ—π∏ÿå ∫√‘æ—µ√

ºŸâ«à“√“™°“√

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

√à«¡≈ßπ“¡∫—π∑÷°

¢âÕµ°≈ß‚§√ß°“√

√≥√ß§å„Àâ°√ÿß‡∑æ

‡ªìπ¡À“π§√·Ààß

°“√Õà“π°—∫¿“§’

‡§√◊Õ¢à“¬ ‚¥¬ ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

·ºπ°°“√æ‘¡æå ‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√¥â«¬ ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ 2011

∑’Ë»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡

·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï

ç√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√é ΩÉ“¬ —ß§¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√ ®“°

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ ®“° ¥√.æ√√≥ ‘√‘  °ÿ≈π“∂»‘√‘  √—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

 “∏“√≥ ÿ¢  ‚¥¬§ÿ≥¡“πæ  º‘«‡°≈’È¬ß  ‡ªìπºŸâ·∑π§ÿ≥æàÕ∑πÿ   ‡®…Æ“æß»å¿—°¥’

ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ —ß§¡  ‡¢â“√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√µ“¡‚§√ß°“√™ÿ¡™πª≈Õ¥§«—π∫ÿÀ√’Ë

100%  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ 2011 ∑’Ë‚√ß·√¡√‘™¡Õπ¥å  ®.ππ∑∫ÿ√’  ´÷Ëß®—¥∑”

°‘®°√√¡„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë»“ π“ 3 ·Ààß  §◊Õ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß  «—¥¡“√’¬å «√√§å

¥Õπ‡¡◊Õß  ·≈–«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß √«¡∑—Èß¿“§’  2 ‡§√◊Õ¢à“¬

‰¥â·°à  ‡§√◊Õ¢à“¬∫“ß´◊ËÕ√à«¡„®æ—≤π“  ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —ß§¡ÀπÕß·¢¡

ç§à“¬§” Õπé §≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬

°“√π”¢Õß ‘́ ‡µÕ√å¡“√»√’ ®—π∑√å™≈Õ ·≈–∑’¡ß“π‰¥â™à«¬®—¥§à“¬§” Õπ

¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ„Àâ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‰¡‡°‘≈°“√’°Õ¬ å ‡™’¬ß¥“« √–À«à“ß«—π∑’Ë 27

¡’π“§¡ - 2 ‡¡…“¬π 2011

 àß¿“æ¢à“«‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ

3 MB ¢÷Èπ‰ª  àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√»—æ∑å·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çÕÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫é §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞  µ√√°‡«»¡å ·≈–§ÿ≥æàÕ»«ß »ÿ√–»√“ß§å

√à«¡∂«“¬¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥à≠“µ‘ºŸâ„À≠à∑’Ë≈à«ß≈—∫‰ª·≈â«  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2011

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π ™—Èπ 8
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µÕπ∑’Ë 17 ¡À“«‘À“√ - ¡“À“«‘À“√ (8)
¡“ —°°“√ ∂“π

 —°°“√ ∂“π‡ªìπ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ´÷Ëßæ√– —ß¶√“™ºŸâª°§√Õß Õπÿ≠“µ

„Àâ„™â ‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë§√‘ µ™π‰ª· «ß∫ÿ≠Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°‡Àµÿº≈∑“ß

§«“¡»√—∑∏“æ‘‡»…¡’ 3 √–¥—∫ ‰¥â·°à

1. √–¥—∫ —ß¶¡≥±≈ (Diocesan Shrine) ´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õßæ√–-

 —ß¶√“™ºŸâª°§√Õß

2. √–¥—∫™“µ‘ (National Shrine) ´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õß ¿“æ√– —ß¶√“™

3. √–¥—∫π“π“™“µ‘ (International Shrine) ´÷ËßÕ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õßæ√–-

 —πµ– ”π—° (The Holy See)

√–‡∫’¬∫°Æ‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫ —°°“√ ∂“π®–¡’√–∫ÿ‡√◊ËÕß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâª°§√Õß¥Ÿ·≈°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π∑√—æ¬å ‘π ·≈–°“√∫√‘À“√∑√—æ¬å ‘π

·≈– —°°“√ ∂“π‡À≈à“π’È¡—°®–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘æ‘‡»…∫“ßª√–°“√∑’Ë®–∫—ß‡°‘¥º≈¥’

µàÕ —µ∫ÿ√ÿ…

ª√–‡∑»‰∑¬¡’ —°°“√ ∂“πÕ¬Ÿà 2 ·Ààß §◊Õ —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’∑—Èß 7

 Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√ ·≈– —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

 “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ∑—Èß 2 ·Ààßπ’È Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ —ß¶¡≥±≈

(§√“«Àπâ“§ßµâÕßæ“‡¢â“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√°—π·≈â«§√—∫)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ À“¿“æ —°°“√ ∂“π∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’¬—ß‰¡à‰¥â ®÷ß≈ß

¿“æ«—¥πâÕ¬¢ÕßÕ“√“¡°“ªŸ™‘π∑’Ë‰¥â‰ªæ—°„π™à«ß —¡¡π“ «—¥ «¬ ∑—Èß ’·≈–· ß

·µà§«“¡À¡“¬À≈—ßæ√–·∑àπß¥ß“¡°«à“ ‰«â«—πÀ≈—ß®–‡≈à“„ÀâøíßÕ’°§√—Èßπ–§√—∫

«—π∑’Ë 20 ‡¡…“¬π 2011  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ √Õßª√–∏“π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡

¥â«¬§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈ √Õß‡≈¢“∏‘°“√ ¿“æ√– —ß¶√“™œ

´‘ ‡µÕ√å°ƒ…¥“  “µ√åæ—π∏å ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ ¿“œ ·≈–§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑ŸµÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ß‚√ßæ¬“∫“≈®ÿÃ“≈ß°√≥å ‡æ◊ËÕ‡¬’Ë¬¡§“√«– π“¬Õ“»‘   æ‘∑—°…å§ÿ¡æ≈

®ÿÃ“√“™¡πµ√’ ́ ÷Ëß‡¢â“√—∫°“√√—°…“Õ“°“√‡ âπ‡≈◊Õ¥ΩÕ¬„π ¡Õß·µ° ∑’ËÀÕºŸâªÉ«¬

µ÷°¿ª√. ™—Èπ 17

‡ «π“‚µä–°≈¡     §√—Èß∑’Ë     3
ç∑”‰¡‡√“∂÷ß√—°æ√– —πµ–ª“ª“é
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

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 æ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

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

‡ªìπª√–∏“π

©≈Õß    50    ·≈–   25    ªï
™’«‘µ ß¶å∑à“·√àœ

§ÿ≥æàÕÕ—πµπ ‡ ß’Ë¬¡ §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∑«’™—¬ §ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ æ‘™“≠

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡¬’Ë¬¡§“√«–®ÿÃ“√“™¡πµ√’
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