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ผศ. อารมณ พูลโภคผล
“ทหารคนหนึง่ไดเอาหอกแทงดานขางพระวรกาย
ของพระเยซูเจา  โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที
ผไูดเห็นก็เปนพยาน... เหตุการณทัง้หมดนีเ้กิดข้ึน
เพ่ือขอความในพระคัมภีรเปนความจริงวา ... เขา
ทัง้หลายจะ มองดู ผทูีเ่ขาแทง” (ยน 19:34-37)

มองดูพระองค

เชิงอรรถ v. ของพระวรสารประโยคนี้อธิบายวา
“การมองดู” หมายถึง “การมองดูและเขาใจ” และใน
เชิงอรรถ r. ของยอหน 19:34 อธิบายวา พระโลหติท่ีไหล
ออกมาแสดงวาลกูแกะไดถกูประหารเปนบชูาแลวจรงิๆ
สำหรับความรอดพนของโลก เพ่ือใหโลกมีชีวิต (ยน
6:51-58) และน้ำเปนสัญลักษณหมายถึงพระจิตเจา
แสดงวาการถวายบูชาของพระเยซูเจาน้ันเปนบอเกิด
ของพระหรรษทานอันอุดม การมองดูและเขาใจน้ีจึง
นำเรากลบัไป “ระลึกถงึ” คำพยากรณลวงหนาท่ีมจีารึก
ไวแลวในพันธสัญญาเดิมโดยประกาศกเศคาริยาหวา
“เขาท้ังหลายมองดูเรา ผซูึง่เขาเองไดแทง” (ศคย 12:10)
ดังน้ี ขอความในพระคัมภีรก็ เปนอันสำเร็จไปใน
พันธสัญญาใหมบนเนินเขากัลวารีโอ เมื่อ “ทหาร
คนหนึ่งไดเอาหอกแทงดานขางพระวรกายของพระ-
เยซเูจา  โลหิตและน้ำกไ็หลออกมาทนัท.ี..  และเขาทัง้หลาย
มองดูผทูีเ่ขาแทง” (ยน 19:34-37) ยิง่กวาน้ัน “การมองดู”
มิไดเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนบนเนินเขากัลวารีโอ แลว
จบลงที่ภูเขาน้ัน แตเปนการกระทำที่คงอยูตลอดไป
ทุกยุคทุกสมัยของทุกคน ดังที่พระคัมภีรระบุไววา
“ทุกคน แมผูที่เคยแทงพระองค ก็จะมองดูพระองค”
(วว 1:7) จงึเรียกไดวาเปน “กจินิตยนรินัดรของทุกคน”
ซึง่หนังสอืววิรณพดูถึงนมิติของแผนการล้ำลกึทีพ่ระเจา
เขยีนไวในมวนหนงัสือ (วว 5:1 เชงิอรรถ a.) เราจึงรวูา
“การมองดู” นี้จะคงอยูตลอดไปบนแผนดินนี้และ
บนสวรรค  ดวยการ “ขบัรองสรรเสริญตลอดวันตลอดคืน
โดยไมหยุดเลยวา ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ องค
พระผเูปนเจา...”  (วว 4:8) การมองดูนีเ้ปนการกระทำที่
มกีารพยากรณไวลวงหนาแลว และสำเรจ็ไปบนเนินเขา
กัลวารีโอ ขณะน้ีเปนกิจท่ีมีการกระทำอยูตลอดเวลา
ของพระศาสนจักรบนโลกน้ีรวมกับพระศาสนจักร
ในสวรรค (วว 4:8 เชิงอรรถ i.) การมองดจูงึนำเราทกุคน
เพงสายตาอยทูี ่“ลกูแกะ” ตัง้แตบนโลกนีแ้ละตลอดไป
ในโลกหนาดวยความเช่ือม่ันคง (วว 5:6-14)  ดวยวาใน
ยคุของฟาใหมแผนดนิใหมนัน้ ลกูแกะจะไมตองถกูฆา

อกี จะไมมกีารกินเนือ้ลกูแกะอีก ทัง้การเสกศลีมหาสนิท
และการรับศีลมหาสนิทก็จะจบลง แต “การมองดู”
ลูกแกะท่ีถูกฆาเพื่อเรา (และเขาถึงหัวใจ) จะไมมีวัน
เลิกราไป กิจกรรม “มองดู” นี้แหละท่ีบรรดานักบุญ
ในสวรรคเขา “อยทูำกิจกรรมนีก้นั” (ววิรณ บทท่ี 4-10)

เมื่อผมทำ เล็กซีโอ ดีวีนา พระวาจาของพระเจา
ที่กลาวถึงเหตุการณทหารเอาหอกแทงสีขางของพระ-
เยซเูจา และพวกเขามองดูผทูี่เขาไดแทง (ยน 19:34-37)
ทำใหผมเขาใจวาทำไมพระศาสนจักรจึงย้ำนักย้ำหนา
ใหคริสตชนจัดเวลาเพ่ือมาอยูกับพระเยซูเจาในศีล
มหาสนทิ มานมัสการพระองคดวยความเชือ่ ทัง้เปนการ
สวนตัว เปนหมคูณะ และดวยรปูแบบตางๆ กนัออกไป
(สมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 : สมณจดหมาย
วนัพฤหสัฯ ศกัด์ิสทิธ์ิ ป 1980) สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา ขาพเจาพรอมกบัท่ีประชุมสมชัชา
พระสงัฆราช ขอใหคำแนะนำจากใจแกบรรดาผอูภิบาล
ของพระศาสนจักรและประชากรทั้งหลายของพระ-
เปนเจา ใหพวกเขากราบนมัสการศีลมหาสนิทท้ัง
เปนสวนตัวและเปนหมคูณะดวย...ขาพเจาขอใหกำลงัใจ
สมาคมคริสตชนและคณะภราดรภาพท้ังหลาย
ทีอ่ทุศิตนเปนพิเศษ ใหแกการกราบนมัสการศีลมหาสนทิ
(SC 67) และขาพเจายงัรสูกึวาจำเปนตองกระตนุใหวดั
ตางๆ และกลมุวัดจัดใหมเีวลากราบนมสัการศีลมหาสนิท
รวมกันดวย (SC 68)

การนมัสการศีลมหาสนิทมิใชเปนกิจกรรมของ
มนุษย หรือของพระเจา เพียงฝายใดฝายหน่ึงเทาน้ัน แต
เปนของขวัญที่พระเจาประทานใหมนุษยเปลาๆ  และ
มนุษยตอบรับของขวัญน้ีดวยใจรัก การนมัสการศีล
มหาสนทิ จงึเปนกจิกระทำของสัมพนัธภาพรักระหวาง
“หวัใจกับหวัใจ” ของสองฝาย  “พระเจามองดูเรา เรามอง
ดพูระองค” มบีนัทึกในประวัตขิองนักบุญยอหน มารีย
เวียนเนย วาท่ีวัดท่ีทานประจำอยูมีชายสูงอายุที่เปน
ชาวบานธรรมดาผูหนึ่งมานั่งสงบเงียบอยูในวัดเปน
ประจำ ครัง้ละเปนชัว่โมง ไมไดทำอะไรนอกจากมองท่ี
ตูศีลมหาสนิทอยางสงบนิ่งเงียบ วันหนึ่งทานนักบุญ
จึงถามคุณลุงทานนั้นวา ทานทำอะไรตลอดเวลาท่ีอยู
ในวัด คุณลุงตอบอยางซ่ือๆ เรียบๆ วา “ผมไมได
ทำอะไรเลยครับ ผมมองที่พระเยซูเจา และพระองค
ก็มองผม เรามองกันและกัน และเราท้ังสองก็เปนสุข”
คำตอบของคณุลงุชาวบานธรรมดาผนูี ้บอกเราวา “การ
สงบเงยีบอยกูบัพระเจา” ไมใชเปนการมองของพระเจา
หรือของเรา ฝายใดฝายหนึง่เทาน้ัน ทัง้ไมใชมจีดุมงุหมาย
อยทูีจ่ติวาง แตการสงบเงยีบอยกูบัพระเจาของครสิตชน
เปนการพบกนัของหวัใจพระเจาและหัวใจของเรา เปน
การกระทำของสองฝาย “ผมมองดูพระองค พระองค
มองดผูม” แมบางครัง้การมองของเรามนษุยจะลมเหลว
ไปบาง แตการมองของพระเจามัน่คงตลอดเวลา

เราตองยอมรับความจริงดวยวา บางคร้ังการ
นมัสการศีลมหาสนิทของเราดูแสนจะจืดชืด แหงแลง
ซึง่อาจจะเกิดจากจิตใจฟงุซานของเราเอง หรอืเพราะเรา
ยงัติดพันอยกูบับาป และพยศชัว่เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ
เรายังดำเนินชีวิตตามเน้ือหนัง  ไมไดดำเนินชีวิต
ตามพระจิตเจา หรืออาจเปนเพราะพระเปนเจาทรง
อนุญาตใหเกิดเพื่อชำระจิตใจของเรา หรือไมวาจะดวย
เหตุผลใด เรากจ็ะเฝานมสัการพระเยซเูจาในศลีมหาสนทิ
และอยตูอหนาพระองค มองดูพระองค และใหพระองค
มองดูเรา เพราะพระองคถงึกับปลอยวาง “นรินัดรภาพ”
ลงมาอยใูน “กาลเวลา” เพือ่ทำใหเรา “เปนสุข” เราซึง่มี

เวลาอยูในโลกน้ีเพียง “ชั่วคราว”  จึงตองจัดเวลาเพ่ือ
ทำใหพระองค “เปนสุข” พระเจาทรงใหโอกาสเราอยกูบั
พระองคไดตัง้แตยงัอยบูนโลกนี ้จงึเปนโอกาสพิเศษสุด
แลวเราจะปลอยใหโอกาสนี้หลุดลอยไปไดอยางไร

การนมัสการพระเยซูเจาในศีลมหาสนิทนอกพิธี
บูชาขอบพระคุณทำให “ความทรงจำ” ถึงองคพระเยซู
คริสตเจาที่เราไดรับจากพระจิตเจา สดใหมและเปน
ปจจบุนัอยตูลอด เพราะเปนพระจิตเจาเองท่ีทรงกระทำ
“การระลึกถึง” นี้ในเราดวยวิธีการและภาษาท่ีไมอาจ
บรรยาย (เทียบ รม 8:26) แตเรียบๆ ซื่อๆ ไมยุงยาก
สลบัซบัซอนสำหรบัเรา จรงิอยทูีจ่ติใจเรา หวัสมองเรา
มีเรื่องท่ีตองคิด ตองไตรตรอง ตองวางแผนมากมาย
หลายเรื่อง ทั้งในอาชีพการงาน ความเปนอยู และ
ในสงัคมโลกแตละวนั แตการเขาไปอยใูน “ความทรงจำ
ของพระเยซูเจา” ภายใตการกระทำของพระจิตเจา
ก็เปนไปไดสำหรับทุกคน

ขอแบงปนวิธีนมัสการศีลมหาสนิทแบบเรียบๆ
วธิหีนึง่ ทีน่ำการกลบัใจคร้ังสำคัญมาสชูวีติของผม เมือ่
วันท่ี 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 ผมไดเรียนรูการทำ
ภาวนาสมาธิแบบคริสตชน ควบคูกับการทำ เล็กซีโอ
ดีวีนา เบ้ืองตนจาก Fr. William Meninger, OCSO. ที่
หองประชุมโรงเรียนมาแตรเดอีฯ แลว ผมก็นำมาฝก
ปฏิบัติและศึกษาเพิ่มเติมจากคำสอนของ Fr. John
Main, OSB. และ Fr. Laurence Freeman, OSB. พบวา
พระจิตเจาทรงทำใหการอานหรือฟงพระวาจาของ
พระเจา หรอืฟงเทศนในพธิบีชูาขอบพระคุณ หรอือาน
หนังสือศรัทธาและฟงบทบรรยายในการสัมมนา เกิด
ความเขาใจดีขึน้ ซาบซ้ึงขึน้ และรบัใชไดดขีึน้ จงึขอนำ
วธินีีม้าแบงปนส้ันๆ ดงัน้ี

เร่ิมดวยการนั่งใหถนัดและผอนคลาย สรรเสริญ
พระเจา นมัสการและขอบพระคุณพระองคสั้นๆ แลว
ทำจติใจใหสงบเงียบอยตูอหนาพระเยซเูจาในศีลมหาสนทิ
รูตัวเต็มท่ีวาอยูตอหนาพระองค มอบชีวิตและเวลาให
พระองค แลวเรียกขานพระนาม “เย...ซู...” ชาๆ ชัดๆ
ในใจ เปน 2 พยางค ตามจังหวะของลมหายใจ หรือ
จะออกพระนาม “เย...ซ.ู..” ดวยปากพรอมมีเสียงเบาๆ
กไ็ด ทีส่ำคัญคอื จงพดูคำ  “เย...ซ.ู..” อยางตัง้อกต้ังใจ
รคูำทีพ่ดู และฟงคำท่ีพดูอยางต้ังใจ จงทมุเทจิตใจท้ังหมด
อยูที่คำวา “เย...ซู...” เพียงคำเดียว ตั้งสติใหรูตัวเต็มท่ี
ณ เวลานี ้ไมคดิถงึอะไร ไมคดิถงึอดีต ไมคดิถงึอนาคต
ไมฟุงซานไปเร่ืองอื่นใด ไมวางแผนงาน ไมวิเคราะห
ถามีความคิดใดๆ เขามาในสมองในชวงเวลาน้ี ไมวา
จะเปนความคิดดีหรือไมดี จงปลอยวาง อยาไปสนใจ
คดิตอ อยาหงดุหงดิกบัความคดิตางๆ ทีเ่ขามาในสมอง
อยาตอสูกับความคิดเหลาน้ัน จงกลับมากลาวคำวา
“เย...ซู...” อยางต้ังอกต้ังใจตอไป จงซ่ือสัตยพูดคำวา
“เย...ซ.ู..” และตัง้อกตัง้ใจฟงตลอดเวลาท่ีเรากำหนดไว
เชน 15 หรือ 20 นาท ีแลวจงเปดพระวาจาของพระเจา
อานชาๆ แลวทำ เล็กซีโอ ดีวีนา ตอไป ดังนี้หัวใจรัก
ของพระเยซูเจาจะโอบกอดหัวใจเราไว และทำเราให
เปนเหมือนพระคริสตเจาดวยพระองคเอง เพราะใครที่
ลืมตนเองเพ่ือพระเยซูเจา พระองคจะดูแลเขาแทน

“ขาแตพระเจา ขาพเจารอคอยพระองค พระนาม
อันเปนท่ีระลึกถึงของพระองค เปนท่ีจิตวิญญาณของ
ขาพเจาปรารถนา” (อสย 26:8)

(ประชาสมัพนัธ : ชมุชนหรือกลมุทีส่นใจ Lectio Divina
เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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สรุาษฎรธานี ประกาศแผน (ตอจากหนา 20)
ชุมนุมวันครอบครัวพระสงฆนักบวช และประกาศ
แผนอภิบาล ค.ศ. 2011-2015

วนัท่ี 20 เมษายน 2011 เวลา 10.00 น. พระสงัฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี เปนประธานในพิธีมิสซาเสกน้ำมัน
ศักด์ิสิทธ์ิ ทามกลางพระสงฆ  36 องค และนักบวช
ชายหญิงคณะตางๆ 25 ทาน ที่ทำงานในสังฆมณฑล
พรอมท้ังตัวแทนสัตบุรุษ หลังมิสซาพระสังฆราช
ประกาศแผนอภิบาลแลวมอบใหตัวแทนแตละวัด
พระสงฆและนักบวชทุกคนไดรับมอบเทียนปสกา
และแผนอภิบาลเพ่ือนำไปประกาศตอไป

คุณพอนที ธีรานุวรรตน อุปสังฆราช ไดกลาว
รายงานวา หลังจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทยไดประกาศแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015
เพ่ือมงุเนน “อภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต รวมพันธกิจ
แบงปนขาวดี” แลว สังฆมณฑลสุราษฎรธานี อัน
ประกอบดวยพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และ
ฆราวาส ไดรวมกันวางแผน เพ่ือคนหาแนวทางในการ
ทำงานอภิบาลและประกาศขาวดี ภายในกรอบแผน
ทศิทางงานอภิบาล ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย กระบวนการวางแผนน้ีสังฆมณฑลได
ดำเนินเรื่อยมาต้ังแตการสัมมนาพิเศษ เดือนกรกฎาคม
ป 2010 และ การสัมมนาพระสงฆ นักบวช ฆราวาส
ประจำป ในเดือนตุลาคม ที่ผานมา อีกท้ังการสัมมนา
ในระดับวัดอีก  6 วัด  เพื่อใหสัตบุรุษมีสวนรวม
ในแผนอภิบาลน้ีอยางแทจริง

หัวขออภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต มีเปาหมาย
5 ประการ  แตละประการมีกลยุทธและตัวชี้วัด
ความสำเร็จเพ่ือใหคริสตชนเฉลิมฉลองวันอาทิตย

อยางมีชีวิตชีวา มีความรูในพระคัมภีรและคำสอนของ
พระศาสนจักร

การสรางและพฒันาชมุชนวดัมีเปาหมาย 3 ประการ
เพื่อใหครอบครัวและชุมชนเขมแข็ง มีสวนรวมและ
ไดรับการอภิบาลอยางท่ัวถึง

การประกาศความรักและความเมตตาของพระเจา
นั้น มีเปาหมาย 10 ประการ ครอบคลุมประชากร
ทุกระดับ ในทุกสนามงานท่ีบุคลากรของสังฆมณฑล
ปฏบิตัพินัธกิจอยู

จากบทเทศน พระคณุเจาประธานเนนวา “พระเยซเูจา
เร่ิมพันธกิจของพระองคดวยการเสด็จไปรับพิธีลาง
จากยอหน แลวพระองคทรงเปยมดวยพระจิตเจา ใน
ศาลาธรรมเมืองนาซาเร็ธ ดวยพลังของพระจิตเจา
พระองคทรงอานมวนหนังสือของประกาศกอิสยาห

พระองคประกาศวา ขอความท่ีทานไดยินกับหูก็เปน
ความจริงในวันน้ี พระจิตทำใหพระวาจาท่ีอานมีชีวิต
เกิดผลตามท่ีกลาวออกมา เราควรใหความสำคัญกับ
พระวาจา พระวาจาเปนอาหารประจำวัน เปนปงท่ีเรา
สวดขอในบทขาแตพระบิดา ปากของเรามีไวประกาศ
พระวาจา ขอใหวาจาท่ีออกจากปากของเราเปนวาจา
ที่ใหพร พระวาจาที่บันทึกไวในพระคัมภีรถาไมมีการ
ประกาศก็ยังไมมีผล จงหม่ันประกาศพระวาจา แลว
พระวาจาจะเกิดผลในจิตใจผูฟง”
     วนัอังคารในสัปดาหศกัด์ิสทิธ์ิ สงัฆมณฑลสุราษฎร-
ธานีจัดใหเปนวันครอบครัวสังฆมณฑล พระสงฆ
นักบวชมาชุมนุมกัน ฟนฟูจิตใจในบรรยากาศพ่ีนอง
ปนี้คุณพอยอดชาย เล็กประเสริฐ จากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ มาบรรยายเก่ียวกับคำสอนดานสังคม ของ
พระศาสนจักร และคุณพอสุวัฒน  เหลืองสอาด
นำเสนอพันธกิจดานสังคม พรอมทั้งรายงานการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน 3 สัปดาหที่ผานมา เปน
แรงบันดาลใจใหเรารวมพันธกิจกับพระเยซูเจาตอไป
อยางชดัเจนย่ิงขึน้ ดวยความหวงใยเราแบงปนกบัพีน่อง
ที่ประสบภัยหรือผูออกไปรวมทุกขกับผูคนเหลานั้น
ตามอัตภาพและบทบาทหนาที่ของแตละคน

รายงานโดย คณุพออมรกจิ พรหมภกัดี

แหงประเทศอนิเดีย  ซึง่หมดวาระหนาที่
พระอัครสังฆราชเฟอรนันโด ฟโลนี่  เกิดวันท่ี

15  เมษายน  ค.ศ. 1946  (ปจจุบันอายุ  65  ป)
ทีม่นัดูเรีย  (ตารันโต  ภาคใตของอติาลี)  ไดรบัศีลบวช
เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  ค.ศ. 1970  ไดเคยเปน
พระสมณทูตหลายประเทศ  คือ  ศรีลังกา  อิหราน
บราซิล  และสุดทายฟลิปปนส  (ค.ศ. 1992-2001)

แมไดรับตำแหนงพระสมณทูตท่ีมะนิลา  แต
สำนกังานอยทูีฮ่องกง  เปนผมูบีทบาทสำคัญ  ศกึษา
พันธกิจในประเทศจีน  โดยเช่ือมกับพระสมณทูต
ฟลปิปนส  ทานไดเริม่ความสัมพนัธกบัพระศาสนจักร
คาทอลิกจนี  ทัง้ทีเ่ปนทางการและแบบใตดนิ

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล  ที่ 2  ได
แตงต้ังทานใหเปนพระสมณทูตในจอรแดนและอิรกั
วันท่ี  17  มกราคม  ค.ศ. 2001  โดยพำนักท่ีกรุง
แบกแดด  เม่ือเกิดสงครามในอิรัก  ทานไมตองการ
ละทิ้งสถานเอกอัครสมณทูต  ยังคงอยูในนครหลวง
ระหวางท่ีมคีวามขัดแยง  วนัท่ี  25  กมุภาพันธ  ค.ศ.
2006  ไดถูกเรียกกลับไปเปนพระสมณทูตอยูที่
ฟลปิปนส

ในเดือนมิถุนายน  ค.ศ. 2007  สมเด็จพระ-

สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ไดเรียกทานกลับ
กรงุโรม  เพือ่รบัหนาทีแ่ทนเลขาธกิารรัฐ  และวนัที่
10  พฤษภาคม  ค.ศ. 2011  ไดทรงอนุมตักิารลาออก
ของพระคารดินัลอีวาน  ดีอัส  และทรงแตงต้ัง
พระอัครสังฆราชเฟอรนนัโด ฟโลน่ี  ดำรงตำแหนง
สมณมนตรีของสมณกระทรวงการประกาศ
พระวรสารสปูวงชน

รายงานโดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรัตน

สมณมนตรี (ตอจากหนา 20)

คุณวิลาสิน ีศุภลักษณ ทำบุญอุทศิแด
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2                                  200  บาท
บญุราศีนโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ 200  บาท
เบเนดิกต นคร ศภุลักษณ ครบ 30 ป   200  บาท
เปโตร มะลิ
อนันา สาหราย  ศภุลกัษณ                  200   บาท
ยวง บปัติสตา เต็กคิม
อกัแนส เช็ง แซลี้                       200   บาท
เปโตร ทองใบ
อมาดีอสู จติรกว ีศภุลกัษณ               200   บาท
วิญญาณญาติพี่นอง
และวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง         200   บาท
สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ

สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เช็คส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย ชือ่บัญชี
“กองทุนการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ
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ประกาศสังฆมณฑลอุดรธานี
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ
เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
การแตงต้ังและการปรับเปลี่ยนตำแหนงหนาท่ีพระสงฆในสังฆมณฑล

อดุรธานี ประจำป ค.ศ. 2011
1. คุณพอโทมัส กำจัด เสาะกาน เจาอาวาสวัดนักบุญอักแนส บานหวยเซอืมใต
เจาอาวาสวดันกับญุมทัธวิ บานกลาง จติตาภบิาลคณะพลมารี เขตบานหวยเซือม
ใต ทีป่รกึษาดานเศรษฐกิจ รองประธานคณะกรรมการการกอสราง อนกุรรมการ
รางกฎระเบยีบของสังฆมณฑล
2. คณุพอยอแซฟ วชิยั อวนเยน็ดี เจาอาวาสวดันักบุญยอแซฟ บานถิน่ เจาอาวาส
วัดแมพระแหงกวาดาลูเป บานสวยหลง เจาอาวาสวัดเซนตไมเก้ิล บานนาพระ
ดแูลเขตบานสวยหลง, บาน ส.ป.ก. บานหมมูน และบานโคก ผชูวยพระสังฆราช
ฝายสงัคม ผจูดัการแผนกสงฆ สงฆหนมุ และวฒันธรรมอสีาน กรรมการบริหาร
สังฆมณฑล กรรมการดำเนินการและติดตามแผนอภิบาล กรรมการกอสราง
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ อนุกรรมการรางกฎระเบียบของสังฆมณฑล
3. คุณพอไมเกิ้ล ประสิทธ์ิ  ไกรโหล เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา เมืองพล
เจาอาวาสวัดนักบุญอิสิดอร บานหนองแขม ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ
โรงเรียนมหาไถศึกษาเมืองพล ผูจัดการแผนกกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน (BEC)
ประธานคณะกรรมการกลุมคริสตชนพื้นฐาน (BEC) กรรมการดำเนินการและ
ติดตามแผนอภิบาล รองประธานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการการเงิน
จิตตาภิบาลชมรมขาราชการคาทอลิก จิตตาภิบาลคณะเซอรรา บานไผและ
เมอืงพล จติตาภิบาลคณะพลมาร ีเมอืงพล
4. คณุพอซโีมน ไมตร ีทาสวุรรณ เจาอาวาสวัดแมพระปฏสินธินริมล บานนอย
สามเหล่ียม และชุมชนบานสันติสุข ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียน
มหาไถศกึษา บานนอยสามเหล่ียม ผชูวยพระสังฆราชฝายส่ือสารสังคม ผจูดัการ
แผนกวิทยุและโทรทัศน ผูจัดการแผนกการแปลและบัญญัติศัพท กรรมการ
บรหิารสังฆมณฑล กรรมการบรหิารและติดตามแผนอภบิาล กรรมการการศกึษา
ประธานหนวยงานประชาสมัพันธ สมาชิกสภาภบิาลสังฆมณฑล
5. คุณพอเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ ผูชวยเจาอาวาสวัดพระคริสตกษัตริยแหง
สากลจกัรวาล เลย ผแูทนผรูบัใบอนญุาตและผจูดัการโรงเรียนมหาไถศกึษา เลย
ผจูดัการแผนกพิธกีรรม ศลีศกัดิส์ทิธิ ์และดนตรีศกัดิส์ทิธิ ์กรรมการการศึกษา
6. คุณพอเปโตร สุรินทร อยูสุข ศึกษาตอระดับปริญญาโทดานงานอภิบาล
เยาวชน ทีป่ระเทศฟลปิปนส
7. คุณพอฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ ลาบุดดี เจาอาวาสวัดนักบุญยูดาห บานดุง
เจาอาวาสวัดบุญราศีทั้งเจ็ดแหงประเทศไทย บานทุงกวาง เจาอาวาสวัดนักบุญ
โรซาแหงลีมา บานคำสีดา และดูแลสัตบุรษุเขตบานปูลแูละบานนาสีนวล ผแูทน
ผรูบัใบอนญุาตและผจูดัการโรงเรยีนมหาไถศกึษา บานดุง ผจูดัการแผนกการพมิพ
กรรมการการศกึษา จติตาภิบาลคณะเซอรรา เขตบานดุง จติตาภิบาลคณะพลมารี
เขตบานดุง
8. คณุพอเปโตร วนิยั แสนงาม เจาอาวาสวัดนกับญุยอแซฟ กรรมกร บานชยัพร
เจาอาวาสวัดแมพระราชนิสีวรรคแหงนกิรเทวดา บานโนนยางคำ ผจูดัการแผนก
ผปูระสบภัยและผลูีภ้ยั
9. คณุพอยอหน บปัติสต ปรีชา ศลิาโคตร เจาอาวาสวัดนกับญุอนันา กมุภวาป
เจาอาวาสวัดนักบุญไอลีน บานหนองแสง ผแูทนผรูบัใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถ
ศกึษา กมุภวาป ผจูดัการแผนกผสูงูอายุ ผชูวยอธิการสถานฝกธรรมสันตริาชา
10. คุณพอเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย ผูชวยเจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ บาน
โพนสูง ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บานปากดง ผูชวยเจาอาวาสวัดนอย
แมพระนิจจานุเคราะห โพนสูงนอย ผูชวยเจาอาวาสวัดพระบิดามหาการุญ
บานโนนสมบูรณ ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญวินเซนเดอปอล บานศรีวัฒนา
ผแูทนผรูบัใบอนญุาตและผจูดัการโรงเรยีนอนุบาลมหาไถศกึษา บานโพนสงูนอย
ผูจัดการเยาวชน ผูจัดการแผนกยุวธรรมทูต ผูจัดการแผนกเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ
11. คุณพอนิโคลัส สราวุธ สหายแกน ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารพระมารดา
นิจจานุเคราะห ผูชวยเจาอาวาสวัดนอยแมพระรับสาร  ผูชวยเจาอาวาส
วดัแมพระองคอปุถัมภ ผชูวยเจาอาวาสวัดนอยมารยีพทิกัษ ผจูดัการแผนกผยูากไร
และดอยโอกาส
12. คณุพอเปโตร ปยพงษ ลอืเลือ่ง เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลรูด บานไผ
เจาอาวาสวัดแมพระนจิจานุเคราะห บานโนนโจด ผจูดัการโรงเรียนมหาไถศกึษา
บานไผ

พระสงฆคณะพระมหาไถ (C.Ss.R.)
13. คุณพอไมเกิ้ล เช เจาอาวาสวัดนักบุญโครเนลิอัส บานไผสีทอง เจาอาวาส
วดัพระศรีชมุพาบาล บานดอนหวาย จติตาภิบาลหนวยงานการอภิบาลผตูดิเช้ือ
14. คุณพอเปโตร ประสิทธ์ิ ตรงสหพงศ เจาอาวาสวัดนักบุญทั้งหลาย บาน
มวงใหญ เจาอาวาสวัดพระคริสตประจักษ บานชาด ที่ปรึกษาพระสังฆราช
ผูจัดการแผนกฆราวาส
15. คุณพอพอล พล เนตรธรรม  เจาอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมลแมพระ ทาบอ
เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก  ศรีเชียงใหม เจาอาวาส
วดัพระเมตตา บานนาเมืองไทยและสตับรุษุเขตบานผอื ผจูดัการแผนกผถูวายตวั
16. คุณพอเปโตร  อินที  ใสสวาง  เจาอาวาสวัดพระศรีหฤทัย  โพนพิสัย
เจาอาวาสวัดนักบุญยอหน อัครสาวก บานโปงเย็น เจาอาวาสวัดแมพระรับสาร
บานโนนสมบูรณ หัวหนาเขตหนองคายและบึงกาฬ กรรมการดำเนินการและ
ติดตามแผนอภิบาล กรรมการกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน (BEC) ผูชวยผูจัดการ
แผนกครอบครัว
17. คุณพอไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล เจาอาวาสวัดนักบุญอัลฟอนโซ หนองคาย
เจาอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  บานหนองสองหอง  กรรมการกลุม
คริสตชนพืน้ฐาน (BEC)
18. คุณพอมาระโก จักรายุทธ ปาละลี เจาอาวาสวัดแมพระลูกประคำ บาน
เวยีงคกุ เจาอาวาสวัดนกับญุยอรช บานโนนอดุม
19. คณุพอเปาโล สขุมุ ธนะสิงห  เจาอาวาสวดันกับญุเยรารด ขอนแกน เจาอาวาส
วัดพระเยซูเจาทรงคืนพระชนม บานโนนสมบูรณ เจาอาวาสวัดนักบุญลูเซีย
บานคำใหญ หัวหนาเขตขอนแกน ดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและนักศึกษา
กรรมการดำเนินการและติดตามแผนอภิบาล จิตตาภิบาลคณะเซอรรา เขต
ขอนแกน จติตาภิบาลคณะพลมาร ีเขตขอนแกน
20. คุณพอเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร ผูชวยเจาอาวาสวัดพระเยซูทรงคืน
พระชนม บานโนนสมบูรณ ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญลูซีอา บานคำใหญ ดูแล
ทีมเทศนในประเทศลาว
21. คุณพอลอเรนซ ชาย ขันทะโฮม สมาชิกบานเยรารด ขอนแกน จิตตาธิการ
ซิสเตอรรักกางเขนอุบลราชธานี
22. คุณพอโจเซฟ ตวน สมาชกิบานเยรารด ขอนแกน มสิช่ันในประเทศลาว

พระสงฆคณะธรรมทูตแหงสเปน
23. คณุพออังเฮล เบเครลิ เจาอาวาสวัดนกับญุคลารา บานปกหมู
24. คุณพอเฟอรมิน รีอาโน ผูชวยพระสังฆราชฝายการเงินและทรัพยสิน
วญิญาณรกัษสถานฝกธรรมสันติราชา เหรญัญิกสังฆมณฑล ทีป่รึกษาพระสงัฆราช
ทีป่รึกษาดานเศรษฐกิจ ผจูดัการแผนกการเงิน รองประธานคณะกรรมการการเงิน
ผอูำนวยการศนูยคำสอน  กรรมการบริหารสังฆมณฑล กรรมการดำเนินการและ
ติดตามแผนอภิบาล กรรมการกลุมคริสตชนพ้ืนฐาน (BEC) กรรมการท่ีดิน
กรรมการกอสราง อนกุรรมการรางกฎระเบียบของสงัฆมณฑล
25. คณุพอหลุยส มเิกล อาบีเลส เจาอาวาสวัดพระวิสทุธิวงศ โพนสูง เจาอาวาส
วัดนักบุญเทเรซา บานปากดง เจาอาวาสวัดนอยแมพระนิจจานุเคราะห บาน
โพนสูงนอย  เจาอาวาสวัดพระบิดามหาการุญ บานโนนสมบูรณ เจาอาวาส
วดันกับญุวนิเซนเดอปอล บานศรีวฒันา หวัหนาเขตอุดรธานี กรรมการดำเนินการ
และติดตามแผนอภิบาล กรรมการกลุมคริสตชนพื้นฐาน (BEC) กรรมการที่ดิน

(อานตอหนา 17)
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“เราไมเขาใจวา พระองคกำลังตรัสอะไร”  (ยอหน 16:18)
เร่ืองราวที่กลาวถึงอนาคต
เราทุกคนอยากรูวาอนาคตของเราจะเปนอยางไร และมีหลายคนยึดเร่ืองน้ี

เปนอาชพีท่ีจะตอบสนองความตองการน้ัน ตัง้แตคำพยากรณเร่ืองดินฟาอากาศ
ของกรมอตุนุยิมวทิยา ไปจนถงึบรรดาหมอดู และหมอเดาทัง้หลาย ซึง่ยดึอาชพี
พยากรณลวงหนาวาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตจนกลายเปนอาชีพ
ที่มีรายไดไมใชนอย พระศาสนจักรก็ตองเผชิญกับความยากลำบากท่ีจะชวย
ใหสมาชิกละเวนการดูดวงดูดาว และความเชื่อท่ีผิดๆ ซึ่งอาจจูงใจคริสตชน
ใหคิดวาสิ่งที่พวกเขาทำนายนั้นคืออนาคตของเราจริงๆ

ในบทอานจากพระวรสารท่ีเรานำมาพจิารณาในวันนี ้เราจะเห็นวาพระเยซูเจา
ตรสัพยากรณถงึสิง่ท่ีจะเกดิข้ึนกบัพระองค ในทามกลางความกระวนกระวายใจ
ของพวกเขา พวกสาวกอยากทราบรายละเอยีดและความชัดเจน แตพระเยซเูจา
ก็มิไดทรงขจัดความสงสัยและความไมแนใจของพวกเขา แตพระองคทรง
ประทานกำลังใจใหแกพวกเขา พระองคทรงเตือนพวกสาวกวา พระองคจะเสด็จ
ไปแตก็จะเสด็จกลับมาอีก และวันเวลาท่ีแสนจะลำบากยังรอพวกเขาอยู แต
ความทุกขของพวกเขาจะเปล่ียนเปนความยินดี พระองคมิไดทรงปรารถนา
ทีจ่ะแสดงใหเห็นวาทรงเปนผทูำนายท่ีโดดเดน พระองคมไิดทรงมพีระประสงค
ที่จะใหความแนใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น พระองคทรงมีพระประสงค
เพยีงอยางเดยีว กลาวคอืใหพวกเขามคีวามหวงั

เม่ือมองยอนหลังกลับไป เราจึงเขาใจไดวา พระเยซูเจาทรงเตรียมจิตใจ
ใหสานุศิษยนอมรับความจริงที่พระองคจะตองทรงรับทรมานและถูกตรึง
บนไมกางเขน เราทราบดีวาสานุศิษยของพระองค ไมสามารถเขาใจเก่ียวกับ
พระทรมานและการส้ินพระชนมของพระองค จนกวาพระองคจะทรงกลับคืน
พระชนมชีพ ทรงปรารถนาใหพระดำรัสของพระองคชวยพวกเขามีความหวัง
เก่ียวกับความมืดมนและความไมแนใจท่ีกำลังรอคอยพวกเขาอยู นับเปนสาร
ที่ยังสามารถนำมาซึ่งความหวังในโลกของเรา ซึ่งหลายครั้งดูเหมือนจะมืดมน
และไมแนนอนไปหมด

ขาแตพระเยซูคริสตเจา ศิษยรุนแรกท่ีติดตาม
พระองค ตองเผชิญกับความโศกเศรา เม่ือพระองค
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน แตพวกเขาก็เปยมดวย
ความยินดี เมือ่พวกเขาเช่ือมัน่ในการกลับคนืพระชนม
ของพระองคและม่ันใจในองคพระจิตเจา เม่ือลูก
ตองจมอยูในความมืดโปรดทรงบันดาลใหความเช่ือ
และความไววางใจในพระองคเขมแขง็เสมอ อาแมน

วังวนอีกแลวหรือน่ี?
ตัง้แตยบุสภาอะไรก็เคล่ือนไหวไปหมด
เร่ิมจากนักการเมอืงรนุเการนุใหม
พากนัวิง่ขาปดหาพรรคลงหาถิน่ขอคะแนนเสียง
แลวน้ันก็ประชาชนทุกระดับทุกฐานะ
พากนัคาดหวังพากนัลนุใจจดใจจอ
เลอืกต้ังแลวขอใหมนีกัการเมืองดีๆ ถกูเลือก...โอมเพีย้ง
ขอใหคนดีคนรักชาติเขาบริหารบานเมือง...สาธุ
แตพอเห็นนักการเมืองที่แตละพรรคประกาศชูเปนจุดขาย
กต็องทำใจเหมอืนคนเดยีวกนัแคเปลีย่นชือ่เปล่ียนนามสกุล
ยอมสียอมแมวประกาศตนเปนน้ำใหมใสแจว
พรอมออดออนบีบน้ำตาฝากเนื้อฝากตัว
ถูกเลือกเมื่อไรฝากผีฝากไขไดเอาหัวเปนประกัน
เอาจริงๆ เขาฝากอะไรไมไดสักอยางอยาวาแตประเทศชาติเลย
ปากก็บอกรักชาติรักพอแมพี่นองประชาชน
แตการกระทำลวนผลประโยชนแหงตนเปนหลัก
แทนที่เขาไปเปนตัวแทนแลวจับมือรวมใจสรางชาติใหเจริญ
ประชุมรัฐสภาแตละคร้ังถาไมเบี้ยวถาไมโดดรม
กม็แีตสาวไสกนัใหประชาชนเหน็จนตองสะทอนใจ
ตอนอยใูนอำนาจไปไหนไมเหน็หนาอนิทรหนาพรหม
ทัง้ๆ ทีย่ืนยันน่ังยันนอนยันวาเปนผแูทนราษฎร
แคยุบสภาทุกอยางเปลี่ยนหนามือเปนหลังมือ
ยกมอืไหวดะทัง้เดก็ผใูหญทัง้ออนนอมพนิอบพเิทา
เลยยังไมพนวังวนกันอีกหรือนี่การเมืองบานเรา...

จุดออนคนไทยใครก็รูโกรธงายหายเร็ว
โดนมาจนช้ำจนเจ็บถึงขนาดประกาศไมเผาผี
แตพอเห็นสำนกึทำทานาสงสารท้ังกราบทัง้ไหว
กใ็จออนพรอมใหอภัยพรอมลืมพรอมใหโอกาส
ทัง้ๆ ทีร่ทูัง้รวูาประวตัศิาสตรมนัจะซ้ำรอย
แตก็ไมยอมเข็ดไมยอมเด็ดขาดไมยอมฟนธง
แคพดูดพีดูหวานแคหยบิยืน่ปจจยัใหเงนิสองรอยสามรอย
กพ็รอมจะถอืเปนบุญคุณข้ึนมาทันทีทนัดวน
ปากก็ดาวานักการเมืองที่เอาแต “เลน” การเมือง
ถึงขนาดเอาเอกราชความอยูรอดของบานเมืองมาเปนเดิมพัน
แตก็ยังสงเสริมเทคะแนนใหอยางไมสำนึกอยางไมคิดเสียดาย
นักการเมืองท่ีไรอุดมการณก็ไดใจถือเปนโอกาส
เลนกับความคาดหวังของคนเลนกับความอยูรอดของชาติ
แถมยังคอยสกัดดาวรงุนักการเมืองน้ำใหมไมใหไดแจงเกิด
ตอนแรกก็มาแรงดูมีอุดมการณจริงจังแกรงกลา
พอแชอยูในน้ำเสียสักพักก็กลายเปนโคลนตม
เลนมาก็เลนไปเลนเชาเลนเย็นเลนในเลนนอกสภา
ลงเอยก็เก็บอุดมการณเขาลิ้นชักจนลืมในท่ีสุด
พรอมกับปลอบจิตสำนึกวากระแสมันแรงตานไปก็ไรประโยชน
ไหนๆ ตานไมไดกเ็ขาเปนพรรคเปนพวกซะหมดเร่ือง...

ใกลเวลาเลือกตั้งอีกครั้งก็อดหว่ันใจไมได
ดูอยางไรก็คงไมพนลงเอยอีหรอบเดิม
คงตองชวยกันอธิษฐานเบือ้งบนขอพระสะกิดตอมสำนึก
ใครที่อาสาเขามาบริหารบานเมือง
ขอใหยึดประโยชนประชาชนเปนท่ีตั้ง
สำนึกวาบานเมืองบอบช้ำมามากจนไมไหวแลว
ใครท่ีจะไปใชสิทธ์ิใชเสียงเลือกตัวแทน
ขอใหเลือกคนดีคนเสียสละโดยไมนำพาตอปจจัยลอกิเลส
อยาคิดวาหน่ึงคะแนนเสียงจะเล็กนอยจะไมสำคัญ
จะมจีำนวนรอยจำนวนพนัก็ตองเริม่จากหน่ึงกอน...นัน่แหละ
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ความดี...ที่มองไมเห็น
(tanpanlop@gmail.com)

ความดไีมมขีาย... อยากไดตองทำเอง
บอยครั้งท่ีเราทำในส่ิงท่ีเรียกวา “ความดี” นั้น

กลบัไมมใีครมองเหน็
ที่ไมมีใครมองเห็นน้ัน เพราะเรามักคาดหวังวา

การทำความดีนัน้ ควรมีสิง่ตอบแทนเสมอ
ในชีวิตจริง สิ่งท่ีถูกเรียกวา “ความดี” นั้น มัก

จะถูกมองขามไป เพราะความดีนั้นถือเปนหนาท่ี
ของทุกคนที่ตองทำ เปนกติกาของสังคมที่ตองอยู
รวมกนั

หนาท่ีหน่ึงของผมคอื ดแูลคณุแมอาย ุ 82 ป ผม
ใชเวลาอยกูบัแม พาแมไปวัด ไปซ้ือของ ไปทานขาว
ดวยกัน และมักรูเสมอวาเม่ือไหรที่แมรูสึกนอยใจ
หากผมทำอะไรท่ีไมถูกใจ ในใจผมไดแตคิดวา เรา
ทำดมีารอยอยาง ขดัใจเร่ืองเดียวไมเหลอืความดเีลย...

อีกหนาท่ีหนึ่งของผมคือ  พอที่ตองดูแลลูก
สองคน เฝาทะนุถนอม เอาใจใสดูแล ถึงเวลาท่ีตอง
ลงโทษบาง มกัจะไดยนิลูกชายผมพูดวา พอไมรกัผม
มนัเปนความดทีีม่องไมเห็นเชนกนั

ผมเคยทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
มานานกวา 10 ป และตองคลุกคลีกับระบบประเมิน
ผลงานของพนักงานมาไมนอย ทั้งการประเมินผลงาน
รายไตรมาส รายครึง่ป และรายป เพือ่การปรบัตำแหนง
และขึ้นเงินเดือน

ระบบการประเมินผลงานเปนระบบที่นาเชื่อถือ
แตบางทีหัวหนางานบางคนใชระบบประเมินผลงาน
เพื่อประโยชนสวนตน คนที่เอาใจนาย คนที่ฝากมา
คนทีร่จูกั มากกวาคนท่ีมผีลงาน ทำความดี

หัวหนางานบางคน ประเมินผลงานท่ีขอผิดพลาด
มากกวาผลงาน พนักงานท่ีทำงานแบบเร่ือยๆ ความช่ัว
ไมมีความดีไมปรากฏ กส็ามารถทำงานแบบเอาตัวรอด
ไปไดในแตละป

ตามประสบการณสวนตัวแลว ความดีนั้น เม่ือทำ
ไปแลว มักไมเห็นผลทันที มันเหมือนกับตนไมที่รอ
การพสิจูนวา ดอกและผลผลติทีอ่อกมานัน้ มนัมคีณุคา
มากขนาดไหน

ความดี...คอืรางวลัทีเ่กดิขึน้กบัตวัเราเองเปนสำคญั
ความดี...เปนเร่ืองเฉพาะบุคคล เลียนแบบได แต

บางคร้ังก็ทำยาก
ความดี...เปนเหมือนเกราะคุมกัน เม่ือมีภัย เปน

ภมูคิมุกนัโดยธรรมชาติ
ความดี...เปนเหมือนสมุดบัญชีธนาคาร ที่เรา

สะสมไว ออกดอกออกผลกบัตวัเราเองเม่ือถงึเวลา
ความดี...ไมเคยสูญสลาย หรือหายไปจากโลกน้ี

ถงึแมตวัเราเองจะไมอยใูนโลกน้ี
คนท่ีคิดดี ทำดี มักจะไมมีความลับคอยปดบัง

คนอืน่ มสีขุภาพจติทีด่ี
ความดีที่แทจริง คือ “การปดทองหลังพระ”

...ทำแลวไมหวังส่ิงตอบแทน ไมตองการใหผูอื่นรู
ไมตองการโดดเดน ความดีมกัจะอยคูกูบัความสุภาพ
ถอมตน

อยาทอแท...และหมดหวงั แตจงม่ันใจและพิสจูน
ในสิง่ท่ีทำ

มองใหเห็นความดีในตัวผูอื่น  และผลของ
ความดีนั้นจะปรากฏในตัวเราเอง

ความดีนัน้...สือ่ไดดวยความดี
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั
(29-31 กรกฎาคม)

2. เซนตแอนน - เมดาน - ทะเลสาบโทบา
(29 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม)

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุ ณ สกัการสถาน
เซนตแอนน ปนงั พรอมทำกจิศรัทธา

พลีกรรมเดนิรูป 14 ภาค
27-31 กรกฎาคม 2011

และสัมผัสวิถชีวีติหลากหลายวัฒนธรรมบนเสนทาง
แหลมมลายู สงิคโปร มะละกา กวัลาลัมเปอร

เมืองใหมปตุตราจายา ปนงั
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ตดิตอเรา วนัน้ี ดวน ทีโ่ทร.  080-449-2819,
081-383-8137,  02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

***********************************************

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

“ผไูมมคีวามรัก ยอมไมรจูกัพระเจา เพราะพระเจาทรงเปนองคความรัก” (1 ยอหน 4:8)

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!


17-19 มิ.ย. เย่ียมชาวมอแกน สึนามิ ฉลองพระหฤทัยท่ีระนอง

28 ก.ค. - 1 ส.ค.  เดอืนแหงนกับญุอนันา

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารอีา ทนั ตรัน ถิ

อาย ุ75 ป
เกดิใหมในพระเจา
20  มกราคม  2011

เปาโล งวนฮัว้
แซเตาะ

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม 2535
ครบรอบ 19 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ขอคำภาวนาสำหรับวิญญาณในไฟชำระ
และวิญญาณท่ีถูกลืม

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง
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สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
ขอเชิญพ่ีนองผูสนใจและสมาชิกสมาคมฯ

รวมงานสัมมนาทิศทางสมาคมฯ
บนรากฐานงานอภิบาลของพระศาสนจักร

และประชุมใหญสามัญประจำป สมาคมคาทอลิกฯ
ณ ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง (สุวรรณภูมิ)

วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2011
เวลา 09.00-17.00 น. โดยไมมีคาใชจายใดๆ

ศนูยอภบิาลคามลิเลยีน โทร. 0-2360-7848
สมาคมคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900  ตอ 1313

ผสูนใจรวมทำบญุบริจาคโลงศพ กบัสมาคมคาทอลกิฯ
สามารถโอนเขาบัญชีไดที ่ธนาคารกรงุเทพ
ชือ่บัญชี สมาคมคาทอลกิแหงประเทศไทย

สาขาโรงพยาบาลเซนตหลุยส
บญัชีออมทรพัย   เลขที ่002-7014877

หนังสือคำสอนเยาวชน
บุญราศี

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ -
สั น ต ะ ป า ป า
ยอหน ปอล ที ่2

ทรงรักเยาวชน  ทรงเปนผูริเริ่มปเยาวชนสากล  (ค.ศ.
1985)  และประกาศเม่ือวันท่ี  20  ธนัวาคม  ค.ศ. 1985
ใหวนัอาทติยใบลานของทุกปคอื  วนัเยาวชนโลก  ดงัน้ัน
วันอาทิตยใบลานป  ค.ศ. 1986  จึงนับเปนวันเยาวชน
โลกครั้งแรก  และการชุมนุมเยาวชนโลกระหวางวันท่ี
10-23  สงิหาคม  ค.ศ. 2011  ณ  กรงุมาดริด  ประเทศ
สเปน  เปนคร้ังท่ี  26  และมีหนังสือคำสอนเยาวชน
(Youth  Catechism - YOUCAT)  ไดรับการตีพิมพ
เปนภาษาเยอรมัน  เมื่อเดือนมีนาคม  ค.ศ. 2010  จาก
สภาพระสังฆราชออสเตรีย  มกีารแปลเปนภาษาอติาเลียน
องักฤษ ฯลฯ  โดยสมณกระทรวงพระสจัธรรม - พระสงฆ
และฆราวาส  ไดรบัรองเม่ือวนัที ่ 6  ธนัวาคม  ค.ศ. 2010
สำหรับเยาวชนในการชุมนุมเยาวชนโลกคร้ังน้ี

พระคารดินัลคริสตอฟ  เชิญบอน  (Christoph
Cardinal  Schoenborn)  เปนผูเขียน  Ignatius  Press
หนา  330  หนา  ราคา  510  บาท  เปนลกัษณะถาม-ตอบ
จำนวน  527  ขอ  มีการอางอิงจากหนังสือคำสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก  (ค.ศ. 1997)  อางพระคัมภีร
มรีปูภาพประกอบและดัชนเีนือ้หา  เพ่ือผทูีส่นใจจะได

คนควาเพิม่เติมใหลกึซึง้ขึน้ได  สาระสำคญัแบงเปน  4
หมวด  คอื

1. คาทอลิกเช่ืออะไร และทำไมจึงเช่ือ? (ขอ-
ความเช่ือ)  ม ี 165  ขอ

2. คาทอลกิฉลองพระธรรมล้ำลึกแหงขอความเช่ือ
อยางไร?  (พธิกีรรม - ศลีศักด์ิสทิธ์ิ)  ม ี 113  ขอ

3. คาทอลิกดำเนินชีวติอยางไร?  (ชวีติศีลธรรม)
ม ี 190  ขอ

4. คาทอลกิภาวนาอยางไร?  (การภาวนาและชีวติ
จติ)  ม ี 59  ขอ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ไดทรง
กลาวในคำนำของหนังสือคำสอนเยาวชนวา  “ในการ
ชมุนมุเยาวชนโลกทีก่รงุโรม  โตรอนโต  โคโลญ  ซดินยี
เยาวชนจากท่ัวโลกมาชุมนุมกัน  เยาวชนตองการเช่ือ
ตองการแสวงหาพระเจา  พวกเขารกัพระคริสตเจา  และ
ตองการมิตรภาพ  เราจึงควรแปลหนังสือคำสอน
พระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  เปนภาษาสำหรับ
เยาวชนมิใชหรือ  เราควรนำมรดกย่ิงใหญใหเยาวชน
ปจจุบนัมใิชหรอื  ดงันัน้พระคารดนิลัครสิตอฟ  เชิญบอน
แหงกรุงเวียนนา  (ออสเตรีย)  จงึไดเขียนหนงัสือเลมน้ี
สำหรับเยาวชน  พอหวังวาบรรดาเยาวชนจะติดใจ
หนังสือเลมน้ี”

“หลายคนกลาวกับพอวา  เยาวชนสมัยนี้ไมสนใจ

ศาสนา  พอไมเหน็ดวย  พอแนใจวาพอคดิถกู  เยาวชน
สมยัปจจบุนัไมใชคนผวิเผนิ  บางคนชอบคดิ  พวกเขา
ตองการรูความหมายของชีวิต  จุดมุงหมายของชีวิต
(ตายแลวไปไหน)  หนังสือเลมน้ีจงึนาสนใจ  เพราะพดู
ถงึจดุมงุหมายของตนเอง  และเกีย่วของกบัเราทกุคน

พอจงึขอเชิญลูกศึกษาคำสอนน้ี...  อาจไมทำใหชวีติ
ของลกูสบายขึน้  เพราะมนัเรยีกรองลกูใหดำเนนิชีวติใหม
ดังในพระวรสารบอกวาเสมือน  “พบไขมุกท่ีมีคาสูง”
(มธ  13:46)  ลูกตองใหทุกสิ่ง  ดังน้ันพอขอรองลูก
จงศึกษาหนังสือคำสอนเลม น้ีดวยความรักและ
เพยีรพยายาม สละเวลา ศกึษาอยางเงียบๆ  ในหอง  อาน
กับเพ่ือน  ตั้งกลุมศึกษา  แบงปนกันในอินเทอรเน็ต
สนทนากันเกี่ยวกับความเช่ือของลูกดวยสื่อทุกอยาง

ลูกตองรูวาลูกเชื่ออะไร  ลูกตองรูถึงความเชื่อ
ใหชัดเจน  เหมือนผูชำนาญ  IT  ที่รูจักการทำงาน
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร  ลูกตองเขาใจเหมือนนักดนตรี
ที่ดี  รูจักเคร่ืองดนตรีที่เขาเลน  ลูกตองมีรากลึกใน
ความเช่ือมากกวาพอแม  ผปูกครอง  เพือ่ลกูจะสามารถ
เผชิญส่ิงทาทาย  และการผจญตางๆ  ในสมัยปจจุบัน
ดวยความเขมแข็งเด็ดเด่ียว

สุดทาย  ลูกรูดีวาชุมนุมแหงความเชื่อถูกความชั่ว
โจมตี  ลกูอยาถือเปนขอแกตวั  เพ่ือหนีจากพระพกัตร
พระเจา  ลกูคอืสมาชิกของพระศาสนจกัร  จงนำความรกั
เขามาในพระศาสนจักร...  “จงมีจิตใจกระตือรือรน
ในการรบัใชองคพระผเูปนเจา”  (รม  12:11)  “อยาพูด
วาทานยังเปนเด็ก  เราสงทานไปหาผใูด  กจ็งไปเถดิ  เรา
สัง่ทานพูดอะไร  กจ็งพูดเถิด”  (ยรม  1:7)”

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

โรงพยาบาลเซนตหลยุส
ขอเชิญทุกทาน

รวมพิธีฉลอง
วัดพระจิตเจา

วนัอาทิตยที ่12 มถินุายน 2011
พธิบีชูาขอบพระคุณ เวลา 16.00 น.

ณ วดัพระจิตเจา โรงพยาบาลเซนตหลยุส
นักบุญเบอรนารดบอกวา ความรักของพระบิดาและความรักของพระบุตร

มาพบกัน และหลอมเขาดวยกัน จนกลายเปนพระจิต พูดส้ันๆ คือ พระจิต
ทรงเปนความรักเปนความรักที่ยิ่งใหญมากจนตองแผความรักของพระองค
เขามาในจิตใจของเรา (รม 5:5) ยิ่งไปกวาน้ัน พระจิตประทับอยูในเรา
แตละคนและทรงเปนลมหายใจเขาออกของเรา

พระจติทรงเปนของขวญัยิง่ใหญทีส่ดุทีพ่ระเยซเูจาทรงมอบใหแกโลก
ขอมลูจาก www.salit.org

โรงพยาบาลเซนตหลยุส  27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000 www.saintlouis.or.th



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 22 ประจำวันท่ี 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2011 หนา 11

โรงเรยีนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรยีน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชัญ โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫⌫
ญีป่นุ (ยแูคน)  โครงการ
แลกเปลี่ยนสามเณร
ระหวางพระศาสนจกัร

ในประเทศญ่ีปุนและประเทศเกาหลีใต ชวยใหมี
พระสงฆชาวเกาหลี อภิบาลงานในสังฆมณฑลโออิตะ
ในญ่ีปนุ

คุณพอจอหน ฉอย แจ-เคียง แหงสังฆมณฑล
แดจอนในเกาหลีใตไดรับมอบหมายใหอภิบาลงาน
แหงแรกทีว่ดัมยิาซาก ิ  ในตำแหนงผชูวยเจาอาวาส

คณุพอฉอย  ซึง่สังฆมณฑลแดจอนในเกาหลีสงไป
เขารับการอบรมท่ีสามเณราลัยในญ่ีปุน  เมื่อเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2007 ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ ที่
อาสนวิหารนักบุญฟรังซิสเซเวียร ในเมืองโออิตะ*
เม่ือวันท่ี 21 มนีาคม  ตามความตองการของสังฆมณฑล
โออติะ  โอกาสประชมุประจำประหวางสภาพระสงัฆราช
เกาหลีและญ่ีปนุ  เนือ่งจากขาดแคลนพระสงฆตอเนือ่ง
นานหลายป

คณุพอฉอย กลาววา “ในระยะแรกๆ  ผมรสูกึลำบาก
ที่ตองปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น เน่ืองจาก
ชาวญ่ีปุนไมคุนเคยกับคริสตศาสนาคาทอลิก  เพราะ

ประชากรสวนใหญนบัถือศาสนาชนิโต”
“กระน้ัน  เด็กๆ ญีป่นุมีโอกาสไดพบกบัศาสนกิชน

คาทอลิกจำนวนมาก  เพราะมีโรงเรยีนหลายแหงในเมือง
โออติะ ซึง่ดำเนินการสอนโดยนักบวชคาทอลิก”

คุณพอฉอย  กลาววา “นอกนั้นผมคิดวาจะเริ่ม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหวางญี่ปุนและเกาหลี
ใตเพิม่ขึน้อกีโครงการ  เปนโอกาสใหบรรดาเยาวชนได
เรียนรูประสบการณและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน”

คุณพอฉอยสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยคาทอลิก
ทีเ่มืองแดจอนใน ค.ศ. 2000  กอนจะถูกสงไปศึกษาตอ
ที่สามเณราลัยแหงสังฆมณฑลโออิตะใน ค.ศ. 2007
คณุพอเลอืกเรยีนวชิาเทววทิยา ณ สามเณราลยัคาทอลกิ
แหงเมืองฟกููโอกะ* ประเทศญ่ีปนุ ตัง้แตเดือนเมษายน
ค.ศ. 2008  และไดรบัศลีบวชสังฆานุกรในเดอืนมีนาคม
ค.ศ. 2010

คณุพอฉอยกลาววา  “วดัมิยาซากิมสีตับุรษุประมาณ
1,100 คน สวนจำนวนของพระสงฆชาวเกาหลีที่
เปนธรรมทูตในญ่ีปนุมีอย ู10 องค”

* (ประชากรประมาณ 50 ลานคน ในเกาหลีใตซึง่
เปนชาวเกาหลีทั้งหมด นับถือศาสนาคาทอลิก 11%

ศาสนาพุทธ 47%  คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท
38%  ลัทธิขงจ้ือ 3% และศาสนาอื่นๆ อีก 1%  สวน
ในประเทศญ่ีปุน ประชากร 128 ลานคน ซึ่งเปน
ชาวญ่ีปุน 99%  อีก 1% เปนเชื้อชาติอื่นๆ รวมท้ัง
ชาวเกาหลี  นับถือทั้งศาสนาชินโตและศาสนาพุทธ
76%  ศาสนาพุทธ 16% ศาสนาอ่ืนๆ รวมถึงศาสนา
ครสิต 8%……World Desk Reference)

* (โออิตะ เปนเมืองหลวงของจังหวัดโออิตะ
บนเกาะคิวชู ประเทศญ่ีปนุ มขีนาดพืน้ท่ีทัง้ส้ิน 501.25
ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรในป พ.ศ. 2551
ประมาณ 467,267 คน)

* (เมืองฟกูโูอกะ  เมืองใหญตัง้อยทูางตอนใตของ
ญี่ปุน บนเกาะคิวชู และเน่ืองจากต้ังอยูใกลกับจีนและ
เกาหลี จึงเปนหน่ึงในเมืองทาสำคัญของญ่ีปุนต้ังแต
อดีตมาจนถึงปจจุบัน สงผลใหเกิดการแลกเปล่ียน
ทางวัฒนธรรมอยางมากมาย ปจจุบันฟูกูโอกะแมจะ
ทนัสมัยและเตม็ไปดวยปาคอนกรตีสูงเสียดฟา แตคงไว
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ  ไมวาจะเปนวัด
ศาลเจา  งานสถาปตยกรรม และสวนแบบเซ็นท่ีเรียบงาย
แตแฝงดวยปรัชญา)

ประจักษพยานถึงศักด์ิศรีมนุษย
นครรัฐวาติกัน  (วีไอเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 ทรงตอนรบัผนูำศาสนาฮีบรู  จากองคกร
ทีเ่กาแกทีส่ดุซึง่กอตัง้ในนวิยอรกใน ค.ศ. 1843

พระสันตะปาปา  ทรงกลาวขอบคุณผูนำ
ศาสนาฮีบรูที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการสากล

เพือ่ความสัมพนัธระหวางคาทอลิกและชาวยวิ ซึง่จัดขึน้ทีก่รงุปารีส โอกาสครบรอบ
40 ป ความสัมพนัธระหวางสองศาสนา

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “การรวมประชุมท่ีกรุงปารีส
แสดงถึงเจตจำนงท่ีศาสนิกชนคาทอลิกและศาสนิกชนยิวจะรวมเคียงบาเคียงไหล
เผชิญกับขอทาทายผลของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลก เพ่ือตอสูกับ
ความยากจน   ความอยุตธิรรม   การแตกแยก  และการไมเคารพในสิทธมินษุยชน”

“สิ่งสำคัญที่เรารวมกันทำได คือ การเปนประจักษพยานตามขอคำสอนวา
มนุษยทุกคน ไมเวนผูใดถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเปนเจา จึงเปนผูที่
มเีกียรติและศักดิศ์รีซึง่ไมมผีใูดอาจทำลายได  เพือ่รวมกันสงเสริมสิทธิมนุษยชน”

พระสันตะปาปาขอใหสวดสายประคำมากๆ
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญชวน
ครสิตชนทีม่าเฝาพระองค ณ จตัรุสัมหาวหิารนกับญุเปโตรประจำวนัพธุ  ใหสวด
สายประคำใหมากข้ึนในระหวางเดือนพฤษภาคม  ซึง่พระศาสนจักรระลึกถึงแมพระ
เปนพิเศษ

พระสันตะปาปาตรัสแกบรรดาเยาวชน “ขอลูกๆ จงใหคุณคาการภาวนา
วอนขอผานพระแมมารอีา ตามประเพณีทีค่รสิตชนปฏบิตัสิบืตอกนัมายาวนาน ซึง่
ชวยเราใหเขาใจดีขึ้นและตระหนักถึงความย่ิงใหญที่พระเยซูคริสตเจาทรงไถกู

มนษุยใหรอด”
พระสันตะปาปาตรัสแกผปูวยวา “ขอใหลกูมอบตนเอง และวางใจในพระแม

และเช่ือม่ันวาพระแมจะประทานใหในส่ิงท่ีจำเปนสำหรบัลูก”
ทีส่ดุ พระสันตะปาปาทรงอวยพรคสูมรสใหม  “ใหสวดสายประคำพรอมกัน

ในครอบครัว  เพื่อความกาวหนาดานจิตวิญญาณภายใตความพิทักษคุมครองของ
พระแมมารีอาผปูฏิสนธินริมล”

ผูแทนสำนักวาติกันประจำเวียดนาม
เวียดนาม (ยแูคน)  พระอคัรสงัฆราชลีโอโปลโด  กเิรลลี ่  เอกอัครสมณทตูวาติกนั
ประจำเวียดนาม ซึ่งมีถิ่นพำนักที่ประเทศสิงคโปร  ออกเดินทางไปเวียดนาม
เปนเวลา 2 อาทติย

พระคารดนิลัจอหน บปัติสต ฟาม  มนิห มาน  แหงอคัรสงัฆมณฑลโฮจมินิห
กลาววา  “เอกอัครสมณทูตกิเรลลี่เดินทางมาเวียดนามเพ่ือชวยพระศาสนจักร
ทองถ่ินเปนประจักษพยานขาวดีและประกาศพระวรสารผานการศึกษา  งาน
เมตตากิจ และกจิกรรมดานวฒันธรรมและสุขอนามัย”

 “โอกาสเดียวกนันี ้เอกอคัรสมณทูตวาติกนั จะพบกบัพระอคัรสังฆราชปแอร
เหงียน วาน นนห แหงฮานอย และผนูำพระศาสนจักรจากสงัฆมณฑลทางตอนเหนือ
ของประเทศ”

พระคารดินัลมาน  อายุ 77 ป กลาววา “หากไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
พระอัครสังฆราชกิเรลลี่  ชาวอิตาเลียน จะเปดประชุมพระสังฆราชทองถิ่น ซึ่ง
จดัขึน้ทกุ 2 ป   ระหวางดงูานจะพักอย ูณ สำนักพระสงัฆราช  พบพระสงฆทองถิน่
นกับวช และฆราวาส และถวายมิสซา ณ อาสนวิหารนอเตรอะดาม”

“กอนเดินทางกลับประเทศสิงคโปร เอกอัครสมณทูตกิเรลล่ี จะเย่ียม
สงัฆมณฑลตางๆ ทางตอนใต  และพบสามเณรใหญในเวียดนามดวย”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 22 ประจำวันท่ี 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2011หนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 22 ประจำวันท่ี 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2011 หนา 13

คุณพออันตน  ไพเราะ   มนิราช  เปนสัตบุรุษ
วัดพระคริสตหฤทัย  วัดเพลง จ.ราชบุรี เกิดเม่ือวันที่
14 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) รับศีลลางบาป
วันท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เปน
บุตรชายของยอแซฟ แช และมารีอา  เยื้อน  มนิราช
มพีีน่อง 11 คน  ชาย 9  คน หญงิ 2 คน  คณุพอเปนบตุร
คนท่ี 9

การศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนเรืองวิทย

และศึกษาตอท่ีโรงเรียนดรุณาราชบุรีจนจบชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 เรียนตอที่บานเณรใหญแสงธรรมเปนเวลา
6 ป  จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี  คณะมนุษยศาสตร

เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

ไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1978 
ทีว่ดัแมพระมหาทุกข  ทามวง โดย
พระสงัฆราชยอแซฟ เอก ทบัปง

ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ 
เม่ือวันท่ี 23  มถินุายน ค.ศ. 1979 
ที่วัดพระคริสตหฤทัย  วัดเพลง 
โดยพระสังฆราชยอแซฟ  เอก 
ทบัปง

ตำแหนงหนาท่ี
ค.ศ. 1978-1979 ผจูดัการโรงเรยีนวรีศลิป  ทามวง

ค.ศ. 1979-1981 ผูจัดการ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค.ศ. 1981-1983 ผูชวย
เ จ า อ า ว า ส วั ด อั ค ร เ ท ว ด า
มคีาแอล  ดอนกระเบ้ือง

ค.ศ. 1983-1985 เจาอาวาส
วดัแมพระเปนท่ีพึง่  ทาหวา และ
เจาอาวาสวัดแมพระประจักษ
เมืองลูรด  ทาเรือ

ค.ศ. 1985-1990   เจาอาวาส
วัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอน
กระเบื้อง

ค.ศ. 1990-1992 เจาอาวาสวัดนักบุญมารคารีตา 
บางตาล

ค.ศ. 1992-1998 ผูประสานงานพระคัมภีร ระดับ
ชาติ

ค.ศ. 1998-2002 พักรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาล
เซนตหลุยส

ค.ศ. 2002 -  พักรักษาสุขภาพที่อาคารราชินีแหง
อคัรสาวก (บานพกัพระสงฆสงัฆมณฑลราชบุร)ี

ทีส่ดุคุณพอมรณภาพวนัพธุท่ี 6 เมษายน ค.ศ. 2011 
เวลา 12.33 น. ที่โรงพยาบาลพรอมแพทย  จ.ราชบุรี
และมีการสวดภาวนาอุทิศแดคุณพอ  ที่วัดนักบุญ
ยอหนบอสโก ราชบุร ีวนัพุธท่ี 6 เมษายน - วนัศุกรที ่8
เมษายน

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑล
ราชบุรี

อาลยัรกัคุณพอไพเราะ (ตอจากหนา 20)
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95 ป
คุณพอชวลิต  ไดเทศนใหขอคิดวา  ถาความรู

เปนส่ิงสำคัญของมนุษย  พระองคไดทรงสง  ครู

นครปฐม    คุณพอชวลิต กิจเจริญ เปนประธานพิธี
มสิซาปลงศพ ซาบีนา สรอย (ซยุฟา) กิจเจริญ มารดา
อายุ  95 ป  เมื่อวันศุกรที่  8  เมษายน  ค .ศ .  2011
ทีว่ดันักบุญเปโตร สามพราน

ซาบีนา สรอย เปนลูกสาวคนโต ในจำนวนพ่ีนอง
10 คน ของยวง เตน และกาโลรา กี่ แซลี้ สมรสกับ
ยอแซฟ ประทาน กจิเจรญิ

ซาบีนา สรอย ไดรับการศึกษาที่โรงเรียนนักบุญ
เปโตร สามพราน ไดมีโอกาสเรียนคำสอนและรับศีล
ศกัด์ิสทิธ์ิตางๆ ในสมัย คณุพอเอวเยน รเิซอร ในบ้ันปลาย
ของชวีติ ปวยเปนโรคสมองเส่ือม และชรา ไดมโีอกาส
รบัศลีมหาสนิททกุเดอืน

ตลอดชีวิตที่ผานมา ซาบีนา สรอย เจริญชีวิต
เรยีบงาย ไมมอีะไรเปนพเิศษ มคีวามหวงใยลูกๆ ทกุคน
บุตรชายคนหน่ึง  ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆคือ
คณุพอชวลิต กจิเจริญ จติตาธิการ คณะพลมารปีระเทศ
ไทย และผูชวยจิตตาธิการ อารามพระหฤทัยของ
พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ

ที่สุดถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2011 อายุ

อาจารย มาสอนความรใูห ถาสขุภาพ
เปนสิง่สำคัญทีส่ดุของมนุษย พระองค
จะสงหมอมาให ถาความสนุกสนาน
เปน ส่ิ ง ท่ีสำคัญ ท่ีสุดของมนุษย
พระองคจะสงนักแสดงมาให ถา
ครอบครัวเปนส่ิงสำคัญท่ีสุดของ
มนุษย  พระองคจะสงพอแมให
เปนผูใหกำเนิด และดูแลบุตร และ
ถาความรอดเปนส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด
ของมนุษย พระองคจะสงพระสงฆ
เปนผูอภิบาลสัตบุรุษ
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ปญหาที่พบคือ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดการ
ศึกษา บุคลากร ทุนอาหารกลางวัน  อคติของคนไทย
ความเปนหวงเร่ืองความมัน่คง  และหลายฝายไมทราบ
มติคณะรัฐมนตรี 2548 ที่ใหโอกาสทางการศึกษา
เด็กท่ีไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติ
ใหเขาเรียนไดทุกที่  ดานครูผูใหการศึกษาเด็กเหลาน้ี
เผยยังมีเด็กที่ขาดโอกาสการศึกษาอีกมาก ตองชวยกัน
หวานเมล็ดพันธุแหงความรัก ความดี ความงาม  เด็ก
ลูกแรงงานขามชาติมีสิทธิ ศักด์ิศรี มีความเปนมนุษย
เหมอืนกบัเรา รกัเขา ดแูลใหการศกึษาเขา สิง่ทีไ่ดรบัคอื
ความสุขใจ  เร่ืองของชวีติ ความยตุธิรรม ความเมตตา
ตองมากอนสิ่งอื่นใด

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพฒันาสังคม แผนก
ความยุตธิรรมและสันต ิ (ยส.)  คณะกรรมการคาทอลิก
เพ่ือการอภิบาลสังคม แผนกผูอพยพยายถิ่นและผูถูก
คุมขัง (NCCM)   สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย จัดสัมมนา “รวมสงเสริมโอกาสทางการศึกษาแก
ลกูแรงงานขามชาต”ิ เม่ือวนัที ่ 2 มนีาคม ค.ศ. 2011 ที่
หองประชมุเดอ มงฟอรต  อาคารมลูนธิเิซนตคาเบรยีล
ซอยทองหลอ 25  สุขุมวิท 55 โดยมีผูเขารวมสัมมนา
กวา 40 คน

คุณปฎิพัทธ ไผตระกูลพงศ เจาหนาท่ีฝายสิทธิ-
มนุษยชน ยส. นำเสนอกรณีศึกษาที่ไปเก็บขอมูล
ในพ้ืนที่ อ.แมสอด จ.ตาก  อ.เมือง จ.ระนอง  อ.เมือง
จ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และศูนยการเรียนรู
ลาซาล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ปญหาที่พบคือ
ลูกแรงงานตองออกไปทำงานกอนวัยอันควร ทำงานท่ี
ไมเหมาะสม หรอืไมมผีดูแูลชวงท่ีพอแมออกไปทำงาน
ซึง่จะนำไปสปูญหาสังคมตางๆ ตามมา การใหการศึกษา
ลูกแรงงานจะชวยสงเสริมใหเด็กมีความรู มีทักษะ
ในการดำรงชีวติ พฒันาชีวติของเขาใหอยใูนสังคมไทย
ไดอยางมีความสุข ลูกแรงงานเหลาน้ีมีไมต่ำกวา
2 แสนคนท่ัวประเทศ

ปญหาจัดการศึกษาใหลูกแรงงานขามชาติ คือการ
ขาดแคลนงบประมาณในดานบุคลากร อุปกรณ
การศึกษา อาคารสถานท่ี ทนุอาหารกลางวัน การส่ือสาร
ภาษาไทยของเด็ก อคติของผูปกครองเด็กไทยและ
ชมุชนรอบๆ ความตอเนือ่งในการเรียนของเด็ก ประเดน็
ความม่ันคงของชาติจากหนวยงานทหาร สวนปญหา
เพิม่เติมของศูนยการเรียนรกูค็อืมาตรฐานของหลักสูตร
การเรียนการสอน ความตอเนื่องในการจัดการเรียน
การออกวุฒิการศึกษา

แนวทางสนับสนุนการศึกษาแกลูกแรงงาน ไดแก
1. สนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา ทุนอาหาร
กลางวนั อปุกรณการเรยีน สือ่และบคุลากร  2. ใหความ
ชวยเหลอืศนูยการเรียนหรือโรงเรียนรฐับาลในลกัษณะ
เปนโรงเรียนคูแฝดที่จะชวยเหลือกันในทุกๆ ดาน  3.
สนับสนุนจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสงเคราะห  4. เปด
โอกาสใหลูกแรงงานขามชาติเขาเรียนในโรงเรียน
มากข้ึน  5. เผยแพรขอมูลเพ่ือสรางความเขาใจในเร่ือง
สทิธิการศึกษาของเด็กตอสังคมในวงกวาง

ชวงสำคญัของการเสวนาคือการแบงปนประสบการณ
จากคุณครูผูใหโอกาสทางการศึกษากับเด็กๆ ไดแก
คุณสุรีย วินิจชอบ อดีตผูอำนวยการโรงเรียนสันถว-

ใหโอกาสการศกึษา (ตอจากหนา 20) ไมตรีศกึษา  อ.แมสอด  จ.ตาก  คณุวรีวรรณ  วเิศษสิงห
ครูผูรวมกอต้ัง  Bamboo School อ .สังขละบุรี
จ.กาญจนบุร ี  คณุเสาวนยี  สวางอารมณ  ผอูำนวยการ
โรงเรยีนวดัศริมิงคล  อ.เมอืง  จ.สมทุรสาคร

คณุสรุยีกลาววา สิง่ทีท่ำสำเรจ็คือ ผลกัดันศูนยการเรียน
ใหเปนโรงเรียนเอกชนสงเคราะห จัดตั้งไดในป 2552
ขอดขีองศูนยการเรยีนคือ มคีาใชจายนอยหรือไมเสยีเลย
เพราะผูปกครองเด็กบางคนในหนึ่งเดือนมีงานทำแค
5 วันเทานั้น ไดคาจางเพียงวันละ 80-90 บาท จึง
ไมสามารถเรียกเก็บเงินจากเด็กได  สองคือ มีความ
หลากหลายของภาษา สอนภาษาพมา ภาษากะเหร่ียง
องักฤษ คณิตศาสตร ศนูยการเรียนไมมรีะเบียบเขมงวด
เชน เรื่องตองเรียนใหครบ 80% ไมเขมงวดเรื่อง
ชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน

เม่ือเด็กมีวุฒิการศึกษาทำใหไปเรียนตอหรือนำไป
สมัครงานได เชนทำงานโรงงานจะไดตำแหนงสูงกวา
เด็กพมาท่ีไมสามารถส่ือสารภาษาไทย  ป 2549 เรา
สงเด็กไปโรงเรียนทาอาจ 170 คน มีเด็กออกกลางคัน
30 กวาคน เพราะรับระบบโรงเรียนไทยไมได หรือ
มาเรียนไมไดเพราะความยากจนตองไปทำงานชวย
พอแม เชน ไปเย็บผา ทำงานกอสราง ชวงกลางคืนเรา
สอนผูใหญดวย ไดแก คนงานโรงงานถาเขาส่ือสาร
ภาษาไทยได จะไดชวยตัวเองได และมีการอบรมตางๆ
เชนการทำบัญชีครัวเรือน การทำงานของเราใชหัวใจ
หลายๆ หวัใจ สมองหลายๆ สมอง

ดานคุณวีรวรรณใหขอมูลวา อ.สังขละบุรีมีคน
ยากจนมาก พดูกนัหลายภาษา ไดแก พมา มอญ กะเหร่ียง
โพลง ความเปนมาของแบมบู สคูล หรือศูนยการเรียนรู
ลาซาล เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2550 ตัวเองและเพ่ือนๆ
เขาไปในบริเวณใกลดานเจดยีสามองค เรียกวาหกพนัไร
เปนสวนยางพารา มีชาวพมา กะเหร่ียง มอญมาขาย
แรงงาน เห็นเด็กๆ วิ่งเลนอยูในโรงงานไมมีโอกาส
เรียนหนังสือ จึงมาสอนหนังสือเด็กใตตนยาง ตอมา
คิดจะหยุดสอนแลวเพราะไมมีเงิน แตเมื่อเห็นเด็กๆ
ก็ตัดสินใจสอนตอ ตอมาเจาของโรงงาน ใหคาอาหาร
วันละ 400 บาท ในที่สุด NCCM พาบราเดอรวิกตอร
เขามาเย่ียมและใหความชวยเหลือปจจุบันมีเด็กเรียน
อยทูีศ่นูย 233 คน ชาย 119 คน หญิง 114 คน เช้ือชาติ
พมา มอญ กะเหรีย่ง ลาว ไทย เนนสอนภาษาไทยใหเดก็
พดู อาน เขยีนภาษาไทยได และนำไปใชในชวีติประจำวนั

การศึกษาไมควรจำกัดอยูแคในหองสี่ เหลี่ยม
หรอืตึกสวยงาม การจัดการศกึษาไมใชหนาท่ีของคนใด
คนหน่ึงหรือหนวยงานใด แตเปนหนาที่ของเราทุกคน
ในถิ่นทุรกันดารที่หางไกลความเจริญ ยังมีเด็กๆ ที่
ดอยโอกาสทางการศึกษาอีกมาก แมมีผูใจบุญใหความ
ชวยเหลือก็ยังไมเพียงพอ ขอเชิญชวนทุกทานหวาน
เมล็ดพันธุแหงความดี ความรัก ความงาม ในการจัด
การศึกษาใหกับเด็กๆ ที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
ใหมากทีส่ดุ

ผ.อ.เสาวนีย เผยถึงชีวิตความเปนอยูของแรงงาน
ตางชาติวาลำบากมาก เดก็ลกูแรงงานบางคนตองทำงาน
ดวย ถาไมทำงานก็ไมมีเงินกินขาว เด็กเหลาน้ีตนทุน
ทางสังคมต่ำ กอนที่รัฐบาลจะประกาศใหเด็กเหลาน้ี
เขาเรียนได เวลาเขตพ้ืนท่ีฯ มาตรวจ ก็ตองนำเด็กไป
ซอนในปาจาก จากไมกี่คนตอนนี้มีเด็ก 800 กวาคน

บอกครูวาใหเราอยูกันดวยความรัก เราตองรักเด็ก
พวกนี้กอน รักเขา ดูแลเขา จะไดอานิสงสมากกวา
ไปสรางโบสถเสียอีก เรารักเขา เขาก็รักเราตอบ แลว
ความสุขจะเกิดขึ้น เราเปนโรงเรียนแหงความสุข ใคร
เขามาแลวจะมีความสุข เด็กเหลาน้ีเราท้ิงเขาไดหรือ
จะปลอยเขาว่ิงเลน โดนรังแก เปนปญหาของสังคม
ไดหรือ ขาราชการมาบรรจุในโรงเรียน จะเรียกมาคุย
กอนวาบริบทโรงเรียนเราเปนอยางน้ี  ถาคุณครู
หวังผลประโยชน จะมากอบโกยสอนพิเศษท่ีโรงเรียน
ไมม ี เพราะโรงเรียนนีจ้ะใหอยางเดียว

ถาเลือกเกิดได เขาก็เลอืกเกิดมาในทองคนไทยแลว
ถาเราไมดูแลเขาแลวใครจะดูแล ถาเขายังอยูในไทย
แลวความเปนอยเูขาจะเปนอยางไร เพราะกฎหมายไทย
หามไมใหพวกเขาทำหลายอาชีพ จะเปนไดแตแรงงาน
ในโรงงานเทานัน้หรอื เราตองแหกกฎบางอยางเพือ่เดก็
ตองคิดหลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กกลุมนี้ เขาตองรู
ภาษาไทยเพ่ือใชในการสื่อสาร จำเปนตองสอนทักษะ
ชีวิต  ความเปนอยูในสังคม ใหเขาอยูในประเทศ
ไทยอยางมีความสุข ไมมีปญหากับคนไทย ประกอบ
อาชีพได เราดแูลเขามากกวาคนไทยไหม ตอบไดเลยวา
ไมมากกวา และอยากใหชุมชนและผูปกครองไดมา
เรียนภาษา วัฒนธรรมของเขา ไมใชไปรังเกียจเขา
เดก็กลมุนีม้สีทิธ ิมศีกัดิศ์รคีวามเปนมนุษยเหมอืนกบัเรา

คณุวิโรจน นติตะโย  จากศนูยสงัคมพฒันา สรุาษฎร-
ธานี  รวมแสดงความคิดเห็นวา ปญหาน้ีเปนปญหาสากล
ในอเมริกา ยุโรปก็มีปญหาเชนกัน เปนเรื่องความรูสึก
ของมนุษยที่รักหวงแหนถิ่นฐาน หวาดระแวงคนที่
แตกตางจากเรา ดูถูกเหยียดหยามคนท่ีดอยกวา รังแก
คนท่ีสูเราไมได ตองเรียนรูธรรมชาติของตัวเรา ตัวเขา
คนท่ีเราเก่ียวของ การทำงานกับความรูสึกของคน
ตองใชเวลามาก คนทำงานดานน้ีตองเตรยีมใจวาจะยาว
จะหนัก ตองทน แตเราทำเพ่ือแกปญหาสังคม เพื่อ
ความเปนธรรม คนไทยที่เกี่ยวของกับแรงงานพมา
กม็มีาก คนขายสมตำ ขายไอตมิ ขายน้ำทีภ่เูกต็ พอพมา
ถกูจับไปท้ังแคมป กย็ืนงงขาดรายไดไปเลย

ภราดาวิกตอร กิล มูโนส ผูดูแลศูนยการเรียนรู
ลาซาล อ.สงัขละบุร ีกลาววา อยากใหกำลงัใจกับพวกเรา
ทุกคนที่ทำงานในดานน้ี ดีใจมากท่ีมีมติคณะรัฐมนตรี
ป 2548 ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลที่ไมมี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย
คนสวนใหญที่ทำงานดานการศึกษายังไมรูเรื่องนี้ หรือ
รูแลวแตไมอยากรู ทุกโรงเรียนถารับเด็กพมาเขาเรียน
คุณไมไดทำผิดกฎหมาย เราตองชวยกันใหระเบียบน้ี
เปนที่รูจักกันทั่วไป

ในป 1960 ยูเนสโกไดออกอนุสัญญาตอตาน
การเลือกปฏิบัติในเร่ืองการศึกษา เปนเอกสารสำคัญ
ในการแกปญหาเด็กตางชาติ  ระบุวาเด็กทุกคนที่
อาศัยอยูในประเทศน้ัน  จะตองไดรับการศึกษา
เหมือนกับเจาของประเทศ หามเลือกปฏิบัติ การให
การศึกษาลูกแรงงาน เราทำนอกกฎหมาย กฎหมาย
ยังมาไมถึง  แตเราไปขางหนากอน  ชีวิตมากอน
ความยุติธรรม ความเมตตาตองมากอน กฎระเบียบ
มาทหีลงั
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08.30 π. ≈ß∑–‡∫’¬π

09.30 π. «®πæ‘∏’°√√¡‡ªî¥‚¥¬§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï

™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å ºŸâ®—¥°“√·ºπ°

10.00 π. °ÆÀ¡“¬æ√–»“ π®—°√«à“¥â«¬

°“√·µàßß“π·∫∫µà“ß§πµà“ß∂◊Õ ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–®—°…å

∫ÿ≠‡ºà“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π«‘π‘®©—¬§¥’ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

13.00 π. À≈—°°“√∑”»“ π —¡æ—π∏å„π

§√Õ∫§√—« ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬

æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ/ºŸâ®—¥°“√·ºπ°»“ π-

 —¡æ—π∏å

15.30 π.  √ÿª

À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê  ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‚∑√.

0-2681-3837, 08-6546-2856 ¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë

30 æƒ…¿“§¡ 2011

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

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

‡æ◊ËÕºŸâ∑’Ë π„®¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‚§√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∑’Ë

«—¥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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ («—¥§“∑Õ≈‘°

æÿ∑‰∏ ß) Õ.æÿ∑‰∏ ß ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÕ“°‘¡-Õ—ππ“ (‰√à 74) Õ.«—ßπÈ”‡¢’¬«

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ (‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë) Õ.‡¡◊Õß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

µ.«—ß™¡¿Ÿ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß

§ÿ≥æàÕ ¡§‘¥ ‡®√‘≠π“√∂ ‚∑√. 08-1876-4758)

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9837-4215)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
‡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

/¢â“æ‡®â“‡™◊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

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È

«—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«“§¡

����� §≥–°√√¡“∏‘°“√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 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

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

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß Õ.®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ«—™√– æƒ°…“‚√®π°ÿ≈ ‚∑√.

08-1943-7965)

«—¥·¡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)

«—¥·¡àæ√–‡ ¥Á®‡¬’Ë¬¡ ∫â“π§Ÿ «à“ß Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π∑—æ‰∑¬ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 22 ª√–®”«—π∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ - 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

�����¢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≈ ∑’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“

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√·¢àß¢—π·√≈≈’Ë

°“√°ÿ»≈ ç¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å Charity Rally 2011é

‚Õ°“ ©≈Õß 15 ªï ‚¥¬„™â‡ âπ∑“ß· «ß∫ÿ≠ 200

°‘‚≈‡¡µ√ °√ÿß‡∑æœ- ¡ÿ∑√ “§√- ¡ÿ∑√ ß§√“¡-

√“™∫ÿ√’-π§√ª∞¡ ‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â™à«¬ºŸâªÉ«¬¬“°‰√â·≈–

ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  ¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  π„®µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡·≈– ¡—§√‰¥â∑’Ë  ”π—°ß“π¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‚∑√. 0-2675-5000 µàÕ 40125-6  ¡—§√«—ππ’È - 31

æƒ…¿“§¡ 2011

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

ºŸâ∑’Ë π„® ·≈– ¡“™‘° ¡“§¡œ √à«¡ß“π —¡¡π“

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ∑‘»∑“ß ¡“§¡œ ∫π√“°∞“πß“πÕ¿‘∫“≈¢Õß

æ√–»“ π®—°√·≈–ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

( ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘) «—π‡ “√å∑’Ë  18   ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ‡«≈“

09.00-17.00 π. ‚¥¬‰¡à¡’§à “„™â®à “¬„¥Ê

»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ‚∑√. 0-2360-7848

 ¡“§¡ §“∑Õ≈‘°œ ‚∑√. 0-2681-3900  µàÕ 1313

ºŸâ π„® √à«¡∑”∫ÿ≠∫√‘®“§‚≈ß»æ°—∫ ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ

 “¡“√∂‚Õπ‡¢â“∫—≠™’‰¥â∑’Ë∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ™◊ËÕ∫—≠™’

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  “¢“‚√ßæ¬“∫“≈

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å   ‡≈¢∑’Ë 002-7014877

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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¢Õ
‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å

3 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ¿Ÿ«π—¬ µ—πµ‘°ÿ≈

 —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ‡¡∏’ »√’«√°ÿ≈  —ß¶“πÿ°√

¬Õ·´ø ‡®µπ“ °‘®‡®√‘≠ «—π‡ “√å∑’Ë 28

æƒ…¿“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥

π—°∫ÿ≠‚∑¡—  Õ‰§«π—  ¡’π∫ÿ√’ («—¥Õ¬Ÿà∑’Ë

√“¡§”·Àß 184) ‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ   ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å 3 Õß§å ‰¥â·°à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ‡™…∞å¥π—¬ ‰™¬‡º◊Õ°

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß

 —ß¶“πÿ°√¡’§“·Õ≈ π—Ø∞«’ °—ß°ãß ·≈– —ß¶“πÿ°√

‡ª“‚≈ ÕßÕ“® ·§‡´Õ §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’

π‘√¡≈ (OMI) «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

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

 “¡æ√“π ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

✟  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ·≈–Õ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à ¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡®â“‚Õ°“  ¡‚¿™ 80 ªï Õ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à ·≈–æ‘∏’∫«™‡ªìπæ√– ß¶å

2 Õß§å ‰¥â·°à  —ß¶“πÿ°√¡—∑∏‘« »»‘π ‚À¡à‚æ

·≈– —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø »√«√√…  „ΩÉÀ“§ÿ≥∏√√¡

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬

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

‡ªìπª√–∏“π

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

ç©≈Õßæ√–‡¡µµ“é

™àÕß NBT

‡«≈“ 04.00 π.- 04.50 π.

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é
(udomsarn fanclub)

„π‡ø´∫ÿâ§

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 22 ประจำวันท่ี 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2011 หนา 17

โรงเรยีนเซนตพอล (เชยีงใหม)
รบัสอนพิเศษ เสาร - อาทติย ทกุวชิา ประถม - มธัยม

เปดรับสมัครแลว
ติดตอครหูง 084-041-6002, 053-272-222,

053-271-341  (13.00-22.00 น.)
ป.1 ลด 50%  ในเดอืนแรกทีม่าสมคัรเรยีน

เพียง 250 บาท/เดือน

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอา มสัซาแรลโล
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ
เกิดใหมในพระเจา 5 มถินุายน 2552
ครบ 2 ป  5 มถินุายน 2554
ผสูรางสนัติยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชือ่วาเปนบุตรของพระเจา

จติตาภิบาลคณะเซอรรา เขตโพนสงู จติตาภิบาลคณะพลมารี เขตโพนสงู

พระสงฆคณะธรรมทตูแหงมารีนริมล (O.M.I.)
26. คุณพอโทมัส ทศพร นารินรักษ เจาอาวาสวัดครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิ
บานหมันขาว ผจูดัการแผนกกลมุชาติพนัธุ

พระสงฆคณะธรรมทตูของนักบุญวินเซนเดอปอล (C.M.)
27. คณุพอแดนน ีอาโบกาโด ผชูวยเจาอาวาสวัดพระเยซชูาวนาซารีน พรเจรญิ
ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระปฏิสนธินิรมล บานสังคมพัฒนา ผูชวยเจาอาวาส
วดันกับญุฟรังซิสอัสซีซ ีบานซอมกอก ผชูวยเจาอาวาสวัดนกับญุเปาโล เซกา
28. คุณพอเปโตร อุทัย ถาวร เจาอาวาสวัดพระเยซูชาวนาซารีน พรเจริญ
เจาอาวาสวัดแมพระปฏสินธินริมล บานสังคมพัฒนา เจาอาวาสวัดนักบญุฟรงัซสิ
อสัซซี ีบานซอมกอก เจาอาวาสวัดนกับญุเปาโล เซกา
29. คณุพอฟรงัซิสโก วรีะศกัด์ิ สภุาเพิม่ ผชูวยอธิการบานพระมารดาพระสงฆ
เลขานกุารพระสังฆราช จติตาภบิาลคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม จติตาภบิาล
สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล อดุรธานี

“ ความสำเรจ็ของมนษุยอยใูนพระหตัถขององคพระผเูปนเจา” (บสร 10:5)
ขอใหพระสงฆทุกทานเขารับตำแหนงหนาท่ีใหมภายในวันที่  15

พฤษภาคม ค.ศ. 2011
ประกาศ ณ วนัที ่25 เมษายน ค.ศ. 2011

อวยพรมาในองคพระผูเปนเจา

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชัย  ธาตุวสิยั
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

ประกาศสงัฆมณฑลอดุรธานี (ตอจากหนา 5)

“ไมมีสิ่งใด
ทีซ่อนอยู

จะไมปรากฏ
ชดัแจง

ไมมีความลับใด
จะไมมีใครรู
และไมถกู
เปดเผย”
(ลก 8:17)


  

โอกาสวันสื่อมวลชนคาทอลิก วันที่ 1 สิงหาคม 2010 “พระสงฆ
กับงานอภิบาลในยุคดิจิทัล” ในการนำเสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ไดอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนเพ่ือส่ือสารมวลชน ดานวิทยุ
โทรทัศน เพื่อใหงานส่ือมวลชนแผนกซิกนิส (SIGNIS) คืองานดานวิทยุ
โทรทศัน และส่ือใหมๆ  สามารถดำเนินงานไปดวยความมัน่คงและกาวหนาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใชจายในรายการวทิย ุโทรทัศน และส่ือใหม
2. เพื่อการประกาศขาวดี จะไดกาวไกล ทันตอความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมในปจจบุนั
3. เพือ่การมสีวนรวม สนบัสนุน ของพ่ีนองคริสตชนโดยท่ัวไป
4. เพ่ือความม่ันคงในการทำงานดานส่ือวิทยุ โทรทัศน
ลักษณะของกองทุน เปนเงินที่ฝากเขาบัญชี และเบิกเฉพาะดอกเบ้ีย

มาดำเนินการใชจาย
บริจาคผานทาง
1. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล ชื่อบัญชี

สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย บญัชีเลขท่ี  226-0-04126-0
2. เชค็ สัง่จาย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
3. ธนาณัต ิสัง่จาย ซสิเตอรศรินทิพย กจิสวัสด์ิ (กองทนุฯ วทิยุ โทรทศัน)

ป.ณ. ยานนาวา

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมีกจิกรรมดีๆ  เขียนมาแบงปนกันไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

การสอนคำสอนในโรงเรยีนคาทอลกิ
การสอนคำสอนของประเทศไทยในยุคปจจุบันนับไดวามีความกาวหนา

มากข้ึนในทุกๆ ดาน มสีถาบันการฝกอบรมท่ีสำคญัคอืวทิยาลัยแสงธรรม และ
ศนูยคริสตศาสนธรรม (ซซี)ี มกีารจัดทำหนังสือคำสอนมากมาย มกีารกำหนด
กลมุเปาหมาย เน้ือหาเหมาะสมกับวัย หนังสือสรุปแกนคำของเน้ือหาคำสอน
และหนังสือที่เปนคูมือแนะแนวสำหรับครูคำสอน เพื่อที่จะเปนหลักในการ
นำไปสอนคำสอนไดอยางถูกตองและถูกวิธี พรอมกับส่ืออุปกรณที่ทันสมัย
ซึง่เปนสวนหน่ึงทีจ่ะทำใหผเูรยีนมีความสนใจมากข้ึน และเขาใจเน้ือหาคำสอน
ไดงายข้ึน

โดยสวนตัวแลว ขาพเจาเปนครูในสถานศึกษาคาทอลิก แตก็ไมไดทำ
เก่ียวกับการสอนคำสอนแบบเต็มตัว เปนครูพี่เล้ียงเด็กปฐมวัยซ่ึงไดมีโอกาส
สอนคำสอนเดก็เลก็ๆ อยบูาง ซึง่ความรดูานคริสตศาสนธรรมกม็เีพยีงพืน้ฐาน
นับวาเปนโอกาสดีที่ผูบริหารไดใหความสำคัญของการสอนคำสอน จึงได
สงขาพเจามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมท่ีวิทยาลัยแสงธรรม การสงเสริมจาก
ผูใหญถือวาเปนเรื่องสำคัญ หากเราไดรับการสนับสนุนสงเสริมเชนน้ี ไมวา
จะเปนหนวยงานหรือสถาบันไหนก็จะทำใหการสอนคำสอนมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ซึ่งพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช ไดพูดถึงเร่ืองน้ีบอยๆ
และไดใหการสงเสรมิเชนกัน

สวนโรงเรียนของขาพเจาก็มีการสอนคำสอนเด็กคาทอลิกทุกวัน
ในชวงเชา โดยใชหนังสอืทีเ่หมาะกบัวยัของตนเอง ซึง่นักเรยีนกม็คีวามเขาใจ
อยางดี อีกท้ังยังมีการสอนวิชาคริสตศาสนธรรมลงในรายวิชาสำหรับเด็ก
ทัง้โรงเรียนอีกดวย ในสวนของครูคาทอลกิก็มกีารเรยีนคำสอนทุกวันอาทิตย
โดยมีคุณพอ (พระสงฆ) เปนผูสอน พรอมท้ังมีการจัดอบรมหรือสัมมนา
ทั้งภายในโรงเรียน จัดเปนเขตการศึกษาอยางสม่ำเสมอ และมีการเขาเงียบ
ฟนฟูจติใจ

การจัดการอบรมเปนส่ิงท่ีสำคัญท่ีเราจำเปนจะตองเขารับฟงเพื่อรื้อฟน
ความรูเพิ่มเติมส่ิงท่ีขาดไป ขาพเจาคิดวาคงมิใชเพียงโรงเรียนของขาพเจา
เทานัน้ เพราะจากท่ีเหน็แลวกม็กีารจดัอบรมในทุกเขตพ้ืนที ่ในแตละสงัฆมณฑล
ก็มีศูนยคำสอน มีการสงผูสนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติม นำความรูที่ไดไปใช
ในทองถิ่นของตน มีการสงพระสงฆไปศึกษาตอตางประเทศ เพื่อที่จะนำ
ความรมูาถายทอดใหกบัครสิตชนในประเทศของเรา และเมือ่เราไดรบัความรู
แลวก็มีหนาที่ในการประกาศขาวดีตอไป บอกสอนนักเรียนเพ่ือใหเขารัก
พระเปนเจา พระเยซูเจา และอยากจะเลาเรื่องของพระเยซูเจาสืบตอไป
อยางไมสิน้สุด

จาก นางสาวนันทิดา เต็มรักษ วทิยาลยัแสงธรรม
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จากถึงนอง
จดหมาย

สวสัดคีรบั นองๆ ทกุคนทีก่ำลงัจะกาวเขาสฐูานนัดรศกัดิส์งฆ

ทกุๆ ปในเดือนมถิุนายน พระศาสนจักรจะมีความช่ืนชมและอาแขนตอนรบั
คนหนุมกลุมหนึ่งจากท่ัวทุกพ้ืนท่ีในเมืองไทย คนหนุมกลุมน้ีจะยืนยันตอหนา
สาธารณชนวา ชีวิตท่ีเหลือตอไปนี้ของพวกเขา คือการอุทิศตนรับใชพระเจา
โดยผานทางเพ่ือนมนุษย มอบตนเองเปนผูรับใช ศาสนบริกรของพระศาสนจักร
ซึง่ตอจากวนัรบัศลีบวชเราจะเรียกพวกเขาวา “คณุพอ” โดยมีชือ่อยางเปนทางการ
วา “บาทหลวง” และช่ือทีเ่ขาใจไดในภาพรวมวา “พระสงฆ”

นองๆ ครับ ถานองมีโอกาสไดสัมผัสกับเร่ืองราวของวันบวชดวยตัว
ของนองเอง นองจะพบวามันชางเปนวันท่ีนาต่ืนเตนยินดีเสียน่ีกระไร ความขลงัขรมึ
ของขัน้ตอนการบวชเปนพระสงฆคาทอลกิ บทเพลง ผคูน ในวันนัน้จะมหีลายคน
มารวมยินดีทัง้ท่ีเรารจูกัและไมรจูกั แนนอนวาครอบครัวของเราจะยนิดีเปนพิเศษ
และไมตองบอกวาครอบครัวสงฆของเรา หรือสังฆมณฑลของเราจะปลาบปล้ืม
ยินดีแคไหน ตัวแทนของพวกเราจะบอกวา “ขอพระคุณเจาไดบวชนองชาย
ของเรา” เราจะจดจำความสัมพันธดวยถอยคำใหม จากสังฆานุกร หรือบราเดอร
หรอืเณร ตอไปนีเ้ราจะผกูสัมพันธกนัไวในความเปนครอบครวัสงฆ ผกูพนักนัไว
ดวยสงัฆภาพแหงการเจิมเลอืกของพระคริสตเจา

ความรสูกึในวันน้ันจะยังคงอยกูบัเราเสมอ บางคนบอกวาชวงทีน่อนราบลงไป
กบัพ้ืน (ขัน้ตอนหนึง่ของพธิบีวช) ใหขอในสิง่ท่ีเราปรารถนา แลวจะไดรบัแนนอน
พีก่เ็ชือ่เชนนัน้ แลวพีก่ล็องทำมาแลวดวย ผลปรากฏดงัทฤษฎทีีว่า “อยากไดอะไร
ก็ตองทำแบบน้ันดวยเชนกัน” และเม่ือพิธีบวชส้ินสุดลง นองๆ คงพบวาเรา
ไมไดเปล่ียนแปลงไปอยางใดเลย เปนพระเปนเจาเองท่ีเปล่ียนตัวเรา ความยินดี
ยังมีอยางตอเนื่อง  มิสซาแรกตามท่ีตางๆ  ยังมีคนปรารถนาจะรับพรจาก
พระสงฆใหม นองๆ อาจจะเริม่เดินสายไปใหกำลังใจเพือ่นๆ ทีค่อยๆ ทยอยบวช
ตามสังฆมณฑลตางๆ เชนกัน และเม่ือวันแหงความช่ืนชมยินดีเดินทางมาถึง
วันทายๆ เม่ือมิสซาแรกเร่ิมนอยลงและส้ินสุด เม่ือเพ่ือนๆ ตางบวชกันครบ
หมดทัง้รนุ  เวลาแหงความเปนจริงกจ็ะเปดเผยตัวตนของมัน

วันที่เราบวชทันทีถาเราหลงใหลไดปลื้มกับความสำเร็จเพียงชั่วขามคืน
เราก็จะไมไดสมัผสัพืน้ผวิดนิทีเ่ปนสนามจริงมากกวา พีต่องการจะบอกวา ในวันที่
เราบวชแลวเราจะมีทุกอยาง ที่ความม่ันคงในชีวิตมีได และจำเปนตองมีดวย
เพ่ือเราจะไดไมตองไปเสาะแสวงหาใหวุนวายกับการทำงานของเรา เชน เรา
จะมีบานที่อยูอยางสงบ และมีความสุข เราจะมีอาหารทานครบทุกมื้อ เราจะมี
ยานพาหนะพอเหมาะพอควรสำหรับจัดการธุระ เราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก
สอดคลองและเหมาะสมกับชีวิตท่ีเลือก เพ่ือไดผอนคลายจากภารกิจมากมาย
และความกดดันรอบดาน แตสิ่งที่สำคัญคือ เราจะไดรับการยอมรับในสิ่งที่เราพูด
สิง่ท่ีเราคิด สิง่ท่ีเราสอนส่ัง แตสิง่เหลาน้ีกลับเปนอนัตรายถาเราคดิวาเรารหูมดแลว
เราเขาใจทุกส่ิงแลว และเราเหนือกวาคนอื่น บางทีเราอาจหลงไป เพราะ
ความสำเร็จชัว่ขามคืน

พี่อานพบในบทสัมภาษณของสังฆมณฑลหน่ึง ซึ่งผูสัมภาษณไดถาม
พระสงฆใหมวา “ในยุคปจจุบันพระสงฆตองเปนอยางไร?” พี่อยากจะลองตอบ
เหมือนกัน พี่คิดวา จะเปนพระสงฆในยุคไหนก็ตองเปนอยางเดียวกัน นั่นก็คือ
ตองรักและรับใชพระเปนเจาโดยผานทางเพื่อนมนุษย มนุษยทุกคนควรรูดี
ในศาสตรที่เราเปน พระสงฆถารูเร่ืองธุรกิจดี เร่ืองกอสราง เร่ืองการศึกษา
เร่ืองการเงินบัญชี เร่ืองดนตรี กีฬา ฯลฯ ก็ดีหมดละครับ แตถาไมรูและไมสนใจ
ที่จะเรียนรูเพิ่มเติมในศาสตรที่ตนเองตองใช พี่วามันอาจจะเดินผิดทาง พระสงฆ
จงึควรรพูระคมัภีร ควรฝกปฏิบตัชิวีติจิต ภาวนา พระสงฆควรหาความรทูัง้ทางโลก
และทางธรรม แตก็เพื่อนำมาใชพยุพยุงสังคม สืบทอดงานของพระเปนเจา
พระสงฆควรจะรูจักพระ และรูจักวาเรากำลังติดตามใครและรับใชใคร แนนอน

อยแูลวนองเอย มทีนุระเบิดวางไวรอบกาย แตมนัไมใชสิง่ทีจ่ะทำใหเราไมกลาเดนิ
ออกไปเผชิญความเปนจริงของชีวิต เปนเราตางหากที่จะเปนผูนำทางจิตวิญญาณ
และเปนมโนธรรมของสังคม พี่วาพูดรวมๆ แลวจะเปนยุคปจจุบันหรืออดีต
รูปแบบท่ีจะเปนสำหรับพระสงฆคงไมแตกตางกัน

การอยูกับสัตบุรุษมีเร่ืองที่ละเอียดออนเหมือนกัน แตคงไมทำใหเราไมกลา
เปนตัวของตนเอง หรือมีจุดยืนท่ีแทจริง พระเปนเจาใหบุคลิกใหความสามารถ
พเิศษมา เพือ่นองจะไดเปนพระสงฆในแบบทีพ่ระครสิตเจาจะใชนอง เพราะฉะน้ัน
พอไปสักพักนองจะเห็นวาเรามีกระแสเรียกพิเศษบางอยาง แตพี่วาประเด็นนี้
ก็นาขำนะ เพราะพ่ีเองกอนบวชมีความคิดวาตนเองนาจะทำงานเยาวชนไดดี
บวชได 2 ป ก็ไปอยูตางสังฆมณฑล เปนคุณพอภูธรไปสักพัก พอดีที่วัดนั้น
มีกิจการโรงเรียนซึ่งไมงาย แตเราก็พอจะทำไดบาง จัดตั้งโรงเรียนรวมกับ
คณะซสิเตอรทีร่วมงานกัน พอกลบัมาสงัฆมณฑลตัวเองจึงพบวาเรานาจะทำงาน
ดานการศึกษาไดบาง ลงเรียนปริญญาโท ยังไมจบดี พระคุณเจาก็ใหมาทำงาน
สื่อมวลชน จากเยาวชน สูสนามการศึกษา และเวทีสื่อมวลชน กระแสเรียก
และพระพรพิเศษของพ่ีชัดทันทีเลยนอง ...ติดตามพระเปนเจาและน้ำพระทัย
ของพระในทุกๆ วัน ในทุกโอกาส แตตอบรับอยางเต็มท่ี และพระจะประทาน
อาวธุ และความสามารถท่ีจำเปนใหกบัน้ำใจดขีองเรา พีว่าเราทำไดทกุอยางแหละ
เคล็ดลบังายๆ กค็อื เราไมไดทำเอง พระเปนเจาอยเูคยีงขางเรา

วันที่เราน่ังสวดอยูตรงระเบียง เตรียมเทศน ชวยงานอภิบาลกับคุณพอเจาวัด
ถวายมิสซา ทำงานกับกลุมเยาวชน รวมประชุมกับครู ฯลฯ ชีวิตจริงจะคอยๆ
บอกกับเราเร่ืองของผูคน จะมีคนเดินเขามาหาเราดวยหมายมุงตางกัน จงเรียนรู
และใหจุดมุงหมายเดียวของเราสอนเขา เพราะเขาจะเขามาดวยทาทีอยางไร เขา
จะพบพระเปนเจาในตัวเราแนๆ

จดหมายนีเ้ดนิทางมาถงึบรรทดัทายๆ แลว พีอ่ยากจะบอกกบันองวา แมพระ
คืออีกผูหนึ่งที่เราจะม่ันใจถึงความรักที่พระแมมีตอเรา นองขององคพระเยซูเจา
พระแมเปนมารดาของพระศาสนจักร เราทำงานเพ่ือพระศาสนจักร ทำให
อาณาจักรแหงโลกน้ีเห็นวา พระอาณาจักรของพระองคบนสวรรคเหมือน
ในแผนดิน แนนอนมันอาจไมสามารถเปล่ียนหมูบานแปลงจักรวาลได แต
อาณาจักรแหงดวงใจ ที่เราปรารถนาจะใหพระเปนเจาเขาไปครอบครอง และพา
ทุกคนกลับไปสูบานแทตางหาก นั่นคือเปาหมายแหงการเปนสงฆขององค
พระคริสตเจา

ขอรวมยินดีกับนองๆ พระสงฆบวชใหมในปนี้อีกครั้ง พี่คงเปนเพียง
เสียงเล็กๆ จากประสบการณนอยๆ แตมีความต้ังใจกับความปรารถนาดีเปยมลน
เราจะกาวเดินไปพรอมกัน พี่มั่นใจวา จากคำยืนยันและการตัดสินใจของนอง
จะมีคนรวมประคับประคองชีวิตไปดวยกัน พระเปนเจาจะอวยพรน้ำใจดีของเรา
ขอตอนรับสูเสนทางสายกำยาน ขอสงแรงใจไปกับพิธีบวชของทุกคน แมวา
อาจจะไมไดไปรวมงานแตจะสวดใหและรำลึกถึงในคำภาวนา

ระลึกถึงกันบนพระแทนครับ

บรรณาธิการบริหาร
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∑’Ë∂Ÿ°°√–∑” ‚Õ°“ π’È¡’ºŸâ·∑π§“∑Õ≈‘°‡¢â“√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’¥â«¬ç· ß «à“ß àÕß‚≈°é  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π

®—¥‚§√ß°“√Õ∫√¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥‡¢µ™—¬¿Ÿ¡‘ „πÀ—«¢âÕ ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬®ß‡ªìπ· ß «à“ß

 àÕß‚≈°é (¡∏ 5:14) ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å ™—¬¿Ÿ¡‘ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë

7 æƒ…¿“§¡ 2011 æ√–§ÿ≥‡®â“™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥ß“π ∫√√¬“¬

æ‘‡»…‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–¡“≥ 200 §π

ç§à“¬§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“é ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈

§√‘ µ™π ·ºπ°§” Õπ —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª√¡ª√’ «“ªï‚ 

ºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–‡®â“Õ“«“   ®—¥§à“¬§” Õπ √–À«à“ß«—π∑’Ë 20 ¡’π“§¡ - 3 ‡¡…“¬π

2011 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ‚§°ª√“ “∑ ®.∫ÿ√’√—¡¬å

¡’‡¥Á°π—°‡√’¬π®”π«π 282 §π

çÕ∫√¡‡æ≈ß«—¥é ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  ®—¥Õ∫√¡°“√‡¢’¬π‡æ≈ß«—¥§√—Èß∑’Ë 1

√–À«à“ß«—π∑’Ë 25-27 ¡’π“§¡ 2011  ¡’®”π«πºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ 26 §π ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡

ß“πÕ¿‘∫“≈ ç∫â“πºŸâÀ«à“πé ®.π§√ª∞¡

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√‡§√◊Õ¢à“¬‡°…µ√°√√¡¬—Ëß¬◊π¿“§‡Àπ◊Õ ®—¥°“√ª√–™ÿ¡

§√—Èß∑’Ë  1  ª√–®”ªï 2011 ª√–°Õ∫¥â«¬·°ππ”‡°…µ√°√®“° —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å   ¡“§¡»Ÿπ¬å√«¡°“√»÷°…“·≈–«—≤π∏√√¡™“«‰∑¬¿Ÿ‡¢“

„πª√–‡∑»‰∑¬ (IMPECT) ·≈–µ—«·∑π°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (CARITAS THAI-

LAND) ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π«“ß·ºπ°“√æ—≤π“ß“π¥â“π‡°…µ√°√√¡¬—Ëß¬◊π„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§‡Àπ◊Õ

¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 23 §π ∑’Ë ”π—°¡‘ ´—ß —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30

‡¡…“¬π 2011



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 22 ª√–®”«—π∑’Ë 29 æƒ…¿“§¡ - 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 19 ‚∫ ∂å...∑’Ë∫â“π (2)
ç‡¡◊ËÕ‡ªìπ∫â“π¢Õßæ√–...æ√–°Áª√–∑—∫„°≈âÊ ‡√“é

§≥–°“ªŸ™‘π∑’Ë°√ÿß‚√¡ ¡’∫â“πÀ≈“¬À≈—ß ∫â“π„À≠à∑’Ë‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß

¢Õß§≥–Õ¬Ÿà∑’Ë∂ππ via Piaonte, 70 Õ—§√“∏‘°“√·≈–§≥–∑’Ëª√÷°…“æ—°Õ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë

√«¡∑—Èß ¡“™‘°¢Õß§≥–∑’Ë∑”ß“π∑’Ë«“µ‘°—π ∫“ß∑à“πÕ“®∑”ß“π„π°√–∑√«ß

¢Õß«“µ‘°—π ∫“ß∑à“π‡ªìπÕ“®“√¬å Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬  ”À√—∫§≥–°“ªŸ™‘π

¬—ß¡’∫â“πæ—°π—°»÷°…“ µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë∂ππ via Circonlazione, 650  ”À√—∫¿√“¥“

∑—Ë«‚≈°∑’ËµâÕß°“√¡“‡√’¬π∑’Ë‚√¡„πÀ≈“°À≈“¬ “¢“ ·≈–¬—ß¡’¡À“«‘∑¬“≈—¬

ø√—ß ‘́ °—π ÷́Ëß¿√“¥“°“ªŸ™‘π°Á¡’∫∑∫“∑„π¡À“«‘∑¬“≈—¬„π‡§√◊Õø√—ß ‘́ °—πÕ’°¥â«¬

§≥–¬—ß¡’∫â“π∑’Ë„™â ”À√—∫°“√Õ∫√¡µàÕ‡π◊ËÕß ”À√—∫¿√“¥“ (Frascati)

„π™à«ßµà“ßÊ ¢Õß°“√Õ∫√¡ ∫â“ππ’È®–¡’°“√Õ∫√¡¢ÕßºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡„π√–¥—∫

µà“ßÊ ¢Õß§≥–¥â«¬

„π°√ÿß‚√¡ ‡√“¬à“ß‡À¬’¬∫‰ª∑’Ë·Ààß„¥ º¡æ∫§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√– ∑’Ë«“ßÕ¬Ÿà

µ√ßπ—Èπµ√ßπ’È µÕπ·√°º¡«à“®–‡¢’¬π∂÷ß¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·µà‡¡◊ËÕ¡Õß√Ÿª

„πµÕπ∑’Ë 17 ¬‘Ëß∑”„ÀâÕ¬“°æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’Ë„°≈âµ—«°«à“ º¡°—∫∑’¡∑’Ë‰ª¥â«¬°—π

æ—°∑’Ë∫â“π¢Õß°“ªŸ™‘π·Ààßπ’È ‡√“‰¥â√à«¡¡‘ ´“ ∑“πÕ“À“√ ª√–™ÿ¡ œ≈œ º¡

‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡πà“√—°¢ÕßºŸâ§π §«“¡‡√’¬∫ßà“¬¢Õß ∂“π∑’Ë ·¡â«à“ ∂“π∑’Ë¿“¬πÕ°

®–µ—ÈßÕ¬Ÿà∫π∂ππ‡ âπ„¥ ·µà ∂“π∑’Ë¢â“ß„π °≈—∫∑”„Àâ ∂“π∑’Ë¿“¬„πÀ—«„®

¢Õß‡√“ æ∫°—∫§«“¡ ß∫ ∫â“π·∫∫π’È·À≈–∑’Ë¡’æ√–‡ªìπ‡®â“ª√–∑—∫Õ¬Ÿà ¡’§”

∫“ß§”≈Õ¬‡¢â“¡“„π¡‚π ”π÷°Õ’°§√—Èß ç„π§«“¡ ß∫‡√“®–æ∫æ√–‡ªìπ‡®â“é

 ÿ√“…Æ√å∏“π’ ª√–°“»·ºπÕ¿‘∫“≈

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ‰æ‡√“–

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

 ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ●  §ÿ≥æàÕ

ª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª-

 — ß¶ √ “ ™ — ß¶¡≥±≈

√“™∫ÿ√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

¡‘  ´ “ª≈ß»æ§ÿ≥æà Õ

Õ—πµπ ‰æ‡√“– ¡π‘√“™

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 9 ‡¡…“¬π

§.». 2011 ∑’ËÕ“ π«‘À“√

·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

„Àâ‚Õ°“ °“√»÷°…“
≈Ÿ°·√ßß“π¢â“¡™“µ‘

‡¥Á°∑ÿ°§πµâÕß‰¥â‡√’¬π
 — ß §¡§« √ à ß ‡   √‘ ¡ ‚ Õ ° “ 

°“√»÷°…“≈Ÿ°·√ßß“π¢â“¡™“µ‘∑’Ë¡’∂÷ß

 Õß· π§π „Àâ‰¥â‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π

À√◊Õ»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ ◊ËÕ “√

¿“…“‰∑¬‰¥â ¡’∑—°…–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ

„π —ß§¡Õ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ ·≈–æ—≤π“

™’«‘µµàÕ‰ª  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ®—¥ß“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 ¡≥¡πµ√’ ¡≥°√–∑√«ß
ª√–°“»æ√–«√ “√

 Ÿàª«ß™πÕß§å„À¡à
æ√–Õ—§√ — ß¶√“™

‡øÕ√åπ—π‚¥  øî‚≈π’Ë

( A r c h b i s h o p

Fernando Filoni)

‡ ªì π   ¡ ≥ ¡ π µ √’

Õß§å„À¡à  ¢Õß ¡≥-

°√–∑√«ßª√–°“»

æ√–«√ “√ Ÿàª«ß™π  (Propaganda  Fide)  ·∑π

æ√–§“√å¥‘π—≈Õ’«“π  ¥’Õ—   ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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