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ประกาศ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2554

อำนวยพรมายังบรรดาพระสงฆ นกับวชชาย-หญงิ และพีน่องครสิตชนทีร่กั

เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพติร ทรงเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวนัที ่5 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2554  รฐับาลไดกำหนดใหจดังานเฉลิมพระเกยีรต ิโดยเริม่กำหนด
ตัง้แตวนัท่ี 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที ่31 ธนัวาคม 2554

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  ขอเชิญชวนพี่นองคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย  รวมเปนหนึ่งเดียวกับพี่นองชาวไทย
ทุกหมูเหลา แสดงความกตัญูกตเวที นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเปนราชสักการะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย
และประเทศไทยอยางอเนกอนนัต จงึขอเชญิทกุวดัคาทอลกิ หนวยงาน องคกรคาทอลกิ และพ่ีนองครสิตชนคาทอลิกทัว่ประเทศ รวมกนัปฏบิตั ิดงัน้ี

- ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ และประดับตราสัญลักษณตัง้แตบัดน้ีเปนตนไป จนถึงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554
- ทุกวันอาทิตยตลอดป 2554 ถวายคำภาวนาพิเศษในบทภาวนาเพ่ือมวลชนแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีบูชาขอบพระคุณ และสวด

บทอธิษฐานภาวนาวอนขอพระพรพรอมกันหลังพิธบีชูาขอบพระคณุ
- จดัพิธอีาเศียรวาทราชสดุดี  และพธิบีชูาขอบพระคุณพรอมกันท่ัวประเทศ ในวันอาทิตยที ่4 ธนัวาคม 2554
- จดันิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ เกีย่วกับพระราชประวตั ิพระราชกรณยีกจิ พระราชดำรัส โครงการพระราชดำริ ฯลฯ
นอกจากน้ี ขอพ่ีนองไดยดึม่ันในการสรางสรรคคณุประโยชนแกแผนดินไทย มคีวามรัก ความสามัคคี ดำเนนิชีวติโดยยึดม่ันในหลักธรรมคำสอนของ

พระครสิตเจา  นอมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไปประยกุตใชในชีวติประจำวนั  ปฏิบตัตินเปนพลเมอืงดี พรอมใหความรวมมอื
กับภาครัฐและเอกชนในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลน้ีอยางเต็มความสามารถ

ขอพระเจาอำนวยพร

(พระอัครสังฆราชหลยุส จำเนยีร สนัติสขุนิรนัดร)
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย

(อานตอหนา 17)

บทภาวนาเพื่อมวลชนวอนขอพระพรนอมเกลาฯ
ถวายเปนพระราชกุศล

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ

5 ธันวาคม 2554
ประธาน  พี่นองท่ีรัก เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ใหเรารวมเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันอธิษฐาน
ภาวนาวอนขอพระพรตอพระผูเปนเจา  ผูทรงเปนตนธารแหงความรักและ
พระทัยเมตตา
แบบที ่1

เน่ืองในมหามงคลวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พอหลวงของ
ปวงชนชาวไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบในปนี้  ขอพระเจาผูทรง
สรรพานุภาพ โปรดอภิบาลรักษาพระองคทานผูทรงเปนพระมหาธรรมิกราช
ทรงพระเกษมสำราญ  พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ  พระกิตติคุณแผไพศาล
ทั่วทิศานุทิศ  สถิตสถาพรในไอศูรยราชสมบัติเปนม่ิงขวัญท่ีพึ่งอันรมเย็น
แกปวงพสกนกิรไทยตลอดนิรนัดรกาล....... (ใหเราภาวนา)
แบบที ่2

เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ในมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  84 พรรษา  ขอพระเจาโปรดดลบันดาล  อภิบาลใหพระองค
ผทูรงเปนองคเอกอคัรศาสนปูถัมภก  พระผทูรงเปนพลงัอันย่ิงใหญของแผนดินไทย
ใหทรงเจริญพระชนมพรรษาย่ิงยนืนาน  เปยมดวยพระปรีชาญาณ  ทรงพระเกษม
สำราญราชหฤทัย  เพียบพรอมดวยจตรุพธิพรชยั  สถิตเปนมิง่ขวญัของปวงพสกนกิร
ไทยชัว่กาลนาน..... (ใหเราภาวนา)
แบบที ่3

เพือ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ภมูพิลอดลุยเดชฯ สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค  ขอพระเปนเจา
โปรดประทานพระพรใหทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน  เปยมดวย
พระปรีชาญาณ ทรงพระเกษมสำราญราชหฤทัย  เพียบพรอมดวยจตุรพิธพรชัย
พระพลานามัยสมบรูณแขง็แรง  สถิตเปนมิง่ขวัญของปวงพสกนิกรไทยตราบกาล
จริฐัติกิาล ..... (ใหเราภาวนา)

ประธาน  ขาแตพระผูเปนเจา  ขอทรงพระกรุณาสดับฟงคำออนวอนที่ขาพเจา
ทั้งหลายทูลถวายดวยความถอมตนอยูนี้  โปรดบันดาลใหสมเด็จบรมบพิตร
องคเอกอัครศาสนูปถัมภก พระบรมธรรมิกมหาราชาผูอุดมดวยความดี และยิ่ง
ดวยความกรุณา ทรงพระเกษมสำราญทุกประการ  วอนขอทั้งน้ี อาศัยพระบารมี
พระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรงจำเริญและครองราชย  เปนพระเจาหน่ึงเดียวกับ
พระองคและพระจติ ตลอดนิรนัดร  อาแมน (อานตอหนา 17)
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เปดบานเณร (ตอจากหนา 20)

ปจจัยสำคัญ....” (เพลงหัวใจมิสซัง) เกริ่นนำดวยเพลง
ที่หลายๆ  ทานฟงแลวซึ้ง . . .แตอยาลืมภาวนาและ
สนับสนุนลูกหลานของเราใหเปนพระสงฆ-นักบวช
มากๆ

เม่ือวันท่ี 6-7 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ผมและคณะ
ไดเดินทางไปท่ีวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร (อาขา)
ก.ม.48  ต.คีรีราษฎร อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อรวมเปน
สักขีพยานในการเปดบานเณรเล็กท่ีมีชื่อเดียวกับวัดวา
“สามเณราลัยนักบุญยอแซฟกรรมกร ก.ม.48” มี
คุณพอยอแซฟ กุลบุตร ตรีมรรคา เปนอธิการคนแรก
โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปน
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปดบานเณร และ
การปฏิญาณตน ในวันเสารที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2011
เวลา 10.30 น. รวมกับคุณพอมนัส  ศุภลักษณ
หวัหนาเขต 3 คณะสงฆ คณะซสิเตอรในเขต พรอมกบั
สัตบุรุษจำนวนมาก บานเณรแหงนี้ เริ่มดำเนินการ
มาประมาณหน่ึงเดือนแลวมีสามเณรกลุมแรก 6 คน
เปนปกาเกอะญอ 2 คน และอาขาท่ีเปนลูกวัด ก.ม.48
อกี 4 คน

ในโอกาสพิเศษน้ีผมไดขออนุญาตเรียนสัมภาษณ
พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย อดีตอธิการของผม
และคุณพอเจาวัดดังนี้

พระคุณเจาครับอะไรคือสาเหตุที่ตองเปดบานเณร
แหงน้ี

“สาเหตุที่ใกลเคียงก็คือวา คาใชจายในการอบรม
เณรย่ิงทียิ่งสูงข้ึนแตวาผลผลิตไดนอยมาก พูดถึง
บานเณรจอหน ปอล นะ นี่เปนสาเหตุอันแรก ขณะ
เดียวกันบานเณรจอหน ปอล มีคำถามวาจะทำอยางไร
ใหเกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิล พอจงึไดประกาศ
กบับรรดาพระสงฆวาลองหารปูแบบใหมๆ  ดซูิ เขาก็มี
การประชุมหลายคร้ังและพบวาที่นี่เขาอยากจะลอง
ที่มีความสำคัญท่ีเพ่ิมข้ึนก็คือวา เขต 3 นี้ เปนเขต
กลมุชาตพินัธทุีม่กีารขยายงานมากท่ีสดุ และคน (เณร)
ที่ไมสามารถผานไปเปนพระสงฆเขาก็กลับมาเปน
ครูคำสอน เราก็เห็นวานาจะจัดใหบุคคลเหลานี้มาอยู
ที่นี่กอนในบริบทของกลุมชาติพันธุ ขณะเดียวกันก็ให
เขาใกลชิดกับวัฒนธรรมของเขาและสงเขาไปที่

บานเณรจอหน ปอล ตอไปเพ่ือจะไดเขาบานเณรกลาง
และบานเณรใหญ

อกีดานหน่ึงในอนาคตคงตองมีการแยกสังฆมณฑล
เพราะสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมก็ดีคอนขางจะแตกตาง
จากเขต 1 และเขต 2 ของนครสวรรคและคอนขาง
เปนวัดในเมืองแลว ฉะน้ัน นี่ก็เปนการตระเตรียม
สำหรับอนาคตเพ่ือจะไดมีบานเณรของเขาเม่ือมีการ
แยกสังฆมณฑล สวนที่ดีที่เกิดขึ้นคือมีคุณพอกุลบุตร
ซึ่งเขาเปนเกษตรกรมาจากครอบครัวเกษตร เขาก็ใหมี
พืชผักสวนครัวท่ีเห็นไดชัดเจน อันท่ีสองคือใหเขา
ชวยวัด ดูแลวัดเพราะนี่เปนวิถีชีวิตจริงที่จะตองอยูวัด
เขาตองคนุเคยกบัวดัมากกวาท่ีเอาไปสรางเปนระบบใหม
ใหทำทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับวัด นี่เปนปจจัยบวก
ที่จะเปนประโยชน อันที่สามเขาอยูในหมูบาน ตอไป
เขาจะตองไปเยี่ยมคนเจ็บคนปวย รูจักเลนนำเด็กๆ
ทำกิจกรรมในระดับเด็กๆ และนำเขาเร่ืองความศรัทธา
ตางๆ เปนการอบรมภายใน อีกอันหนึ่งเปนการ
สรางความรวมมือระหวางพระสงฆในเขตนี้ เพราะวา
พระสงฆในเขตน้ีก็ประชุมกันหลายคร้ังและทำ
พันธสัญญากันวาเขามาใหการอบรมในประเด็นก็เปน
การสรางความสมานฉันท ความเขมแข็งใหกับบรรดา
พระสงฆ นกับวชและฆราวาสโดยใชเณรเปนศูนยกลาง
ในความสัมพันธนี้ นี่ก็เปนจุดเริ่มตนวิธีปฏิบัติก็คง
มคีวามยากลำบากตองอาศัยความอดทนและตองพรอม
ทีจ่ะเส่ียง งบประมาณกห็ลายแสนอยแูตเพ่ือการเริม่ตน
เราก็ตองยอม เพื่อจะไดเห็นอนาคตท่ีดีกวาและยั่งยืน”

คณุพอยอแซฟ กลุบุตร ตรีมรรคา ไดรบัหนาท่ีเปน
อธิการคนแรกเปดใจวา “ทางเขต 3 สังฆมณฑล
นครสวรรคไดปรึกษากันวาที่ผานมาการสงเณรไปอยู
ในตัวเมืองนครสวรรค เณรมีปญหาคือไมสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพเมืองไมคอยได มีความลำบากใจ
ในหลายอยาง ไดเรียนรูสิ่งตางๆ ในเมืองมากจนลืม
วัฒนธรรมรากเหงาของตนเอง แตผลสัมฤทธ์ิคือ
จำนวนเณรท่ีเขาไปสบูานเณรใหญกค็อนขางจะนอยมาก
ไมคอยคุมคา  จึงเห็นวานาจะลองปรับการอบรม
เปนวัฒนธรรมของชนเผาจะดีไหม? และมองถึงผลดี
ผลเสียอยางไร ที่สุดเราก็ตกลงจะลองทดสอบดู
สกัหนึง่ปกอนทีว่ดันักบุญยอแซฟกรรมกร อาขา ก.ม.48

คณุวีณา โกวทิวานชิย
ทำบุญ                                              4,500  บาท

คณุฉตัรชนก ชยักจิ
ทำบุญกองทุน
โอกาสวันเกดิ 30 พ.ค.                       200  บาท

คณุศรนีวล ววิฒันคณุปูการ
ทำบุญกองทนุ                                  1,000   บาท

คุณไพจิตร ดิลกวุฒิสิทธิ์
ทำบุญกองทนุ                                   2,000   บาท
เพ่ืออุทิศแดโรซา ทองอย ูดลิกวฒุสิิทธ์ิ
และญาติพี่นองผูลวงลับ

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

นีก้อนวาจะเกิดผลอยางไร ในชวงภาคฤดูรอนทีผ่านมา
ผมก็ไดรับเณรเขามาฝกหัดชีวิตเณรทั้งหมด 6 คน
มชีาวปกาเกอะญอ 2 คนชาวอาขา 4 คน จากท่ีไดประเมิน
และพูดคุยกับเณรเหลาน้ีเขาก็สามารถปรับตัวที่จะ
อยูกับสภาพเหลานี้ได  พอใจกับสภาพแวดลอม
หมูบานน้ี งานการฝกฝนตางๆ พวกเขาก็สามารถทำ
ไดดใีนระดบัทีน่าพอใจ เรือ่งระยะทีห่างจาก อ.แมสอด
มาที่นี่ประมาณ 50 กิโลเมตร เราก็ถกเถียงกันมากวา
มันไกล คาใชจายในการรับสงเณรจะคุมคาหรือไม
ชวงซัมเมอรที่ผานมาเราก็ใชเงินในการรับสงประมาณ
5-6 พันบาทในการรับสง เราก็กำลังปรับอยูวาจะทำ
อยางไรใหเหมาะสม สวนเรือ่งคาใชจายอืน่ๆ โรงเรียน
ภัทรวิทยา แมสอด จะเปนผูสนับสนุนใหกับเรา ซึ่ง
พระสังฆราชไดอนุมัติแลว สรุปในหนึ่งเดือนที่ผานมา
เห็นวามีความเปนไปไดที่จะเปดเปนบานเณรท่ี
จะอบรม”

สวนที่ประทับใจผมเองท่ีไดไปรวมงานคือ การ
ปฏิญาณตนของสามเณรแตละคน การอานความต้ังใจ
และเหตุผลที่มาอยูบาน ของสามเณรเปาโล กาณฑ
อยูเหลาพานิชย บอกวา 1. อยากเปนพระสงฆ 2. เพื่อ
รับใชพระศาสนจักร 3. เพื่อสอนสัตบุรุษใหรักกัน
และกัน 4. เปนพระสงฆแลวสอนสัตบุรุษไดหลายคน
สุดทายเพราะเห็นวาคุณพอมีความสุขกับการเปน
พระสงฆ  ขอสดุทายน่ีแหละทีโ่ดนใจ ใหเรามคีวามสขุ
ในการเปน. . .  มากกวาการมี  คำที่บุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 กลาวบอยๆ คือ
“จงอยากลัว” ขอใหเมล็ดพันธุนอยๆ ของกระแสเรียก
เหลาน้ีเติบโตข้ึนอาศัยหัวใจท่ีกลาแกรงของพวกเขา
และการสนับสนุนจากพวกเราทุกคน

รายงานโดย คณุพอเกรยีงชยั  ตรมีรรคา
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สปัตวาจาสำคัญสุดทายบนไมกางเขน

ตอนท่ี 11

(1) “ขาแตพระบิดา โปรดอภัยความผิดแกเขาเถิด
เพราะเขาไมรูวากำลังทำอะไร” (ลก 23:34)

พวกฟาริสีและมหาสมณะคิดวาการฆาพระเยซู
เปนทางเดียวท่ีจะจบปญหาหนักใจ ความวุนวายใน
มโนธรรม และความส่ันคลอนตออำนาจของพวกเขา
ลงไปได  และการเลนงานพระเยซเูจาคร้ังน้ีตองเอาใหถงึ
แกความตายสถานเดียว แมวาปลาตซ่ึงเปนผูวาราชการ
ที่มีอำนาจโดยตรงจากกรุงโรมจะอะลุมอลวยเพียงใด
กย็อมไมได การฆาใหตายเปนคำตอบเดียวของพวกเขา

แตพวกเขาคิดผิด พอทหารโรมันยกไมกางเขนท่ีมี
พระวรกายของพระเยซูเจาตอกตรึงอยูตั้งขึ้นตอหนา
ประชาชนท่ีลอมรอบมุงดูอยูเทาน้ันเอง ภาพของพระ-
เยซูเจาท่ีถูกตรึงกางเขนก็ประจานความผิดคิดรายของ
พวกเขาจนหมดส้ิน แมแตประชาชนชาวบานรานถ่ิน
ทีม่าชุมนุมยืนออกนัอยตูรงนัน้ก็เล่ียงสายตา และไมกลา
มองดูพระองค พวกเขารูไดโดยทันทีวา “เราฆาผิดคน
เสียแลว”

วิธีแกความรูสึกผิดในใจของพวกฟาริสีและ
มหาสมณะก็คือผู นำคนหน่ึงในพวกเขาเดินออกไป
เบ้ืองหนาพระเยซูเจาและรองวา “เขาชวยคนอ่ืนใหรอด
พนได ก็ใหเขาชวยตนเองซิ ถาเขาเปนพระคริสตผูที่
พระเจาทรงเลือกสรร” (ลก 23:35) ความหมายแฝงกค็อื
ถาแกเปนบุตรพระเจาก็จงลงมาจากกางเขนซิ นี่แก
ไมลงมาแกกไ็มใช เพราะฉะน้ันท่ีเราฆาแกกถ็กูตองแลว
อันเปนคำพูดท่ีจะพยายามจะแกไขเพ่ือใหตนเอง
ดูชอบธรรม (JUSTIFY) ขณะผูกลาวกำลังหันหลัง
จะเดินกลับ พระเยซูเจาพลันตรัสวา “ขาแตพระบิดา
โปรดอภัยความผิดแกเขาเถิด เพราะเขาไมรูวากำลัง
ทำอะไร” โจรคนหนึ่งที่ถูกตรึงกางเขนพรอมกับ
พระเยซูเจาจึงตะโกนใสฟาริสีวา “เฮย แกไปดาวา
เยาะเยยเขา แตเขากลับสวดภาวนาใหแกแนะ”

(2) “แม นีค่ือลูกของแม” (ยน 19:26)
ภาพยนตรทีผ่มเคยดูมกัจะมีฉากน้ีอยบูอยๆ คอื เม่ือ

ตวัเอกของเร่ืองกำลงัจะออกรบ หรือไปยังดินแดนไกล
เพื่อทำงานสำคัญใหแกสังคม และไมรูจะไดกลับบาน
มาอีกหรือไม เขาจะทำส่ิงหน่ึงคลายๆ กันน่ันคือ ถอด
สายสรอยที่คอ หรือหยิบของมีคุณคาทางจิตใจอะไร
สักอยางท่ีติดตัวอยู แลวสงมอบใหแกลูกชายตัวนอย
ที่ยืนอยูกับภรรยาผูมาสง แลวบอกวาจงเก็บรักษาไว

ใหดี ซึ่งสรอยนั้นก็ไมไดมีราคาคางวดอะไร เปน
เชอืกหนังบาง รปูไมแกะสลกัเลก็ๆ สกัอนั ฯลฯ

คนเราเม่ือถึงเวลาสำคัญแมไมมีอะไรจะใหอกีแลว
เพราะไดใหไปจนหมดแลวตลอดเวลาท่ีอยูดวยกัน
ยามน้ันก็ยังรูสึกวาตองใหอะไรอีก พระเยซูเจาทรง
มอบลกูศษิยใหกบัแม ทัง้ๆ ทีท่ัง้เนือ้ทัง้ตัวบนไมกางเขน
ก็ไมเหลืออะไรแลว เพราะทรงมอบพระชนมชีพ
ไถบาปมนุษยจนหมดส้ินแลว เราสัมผัสไดถึงความรัก
ของพระองคทีม่ตีอแม ทรงปลอบใจแมและ ณ วนิาทนีัน้
คลายทรงหวงใยพระมารดาท่ีตองมาตกอยูในสภาพ
รวมทุกขทรมานกบัพระองค

(3) “นีค่ือแมของทาน” (ยน 19:27)
นี่ก็คงเหมือนประโยคที่ (2) และต้ังแตนั้นมาศิษย

ผูนั้นก็รับพระนางมาเปนมารดาของตน

(4) “เราบอกความจรงิกบัทานวา วนันีท้านจะอยกูบัเรา
ในสวรรค” (ลก 23:43)

เมื่อพระเยซูเจาเสด็จคืนพระชนมชีพในวันอาทิตย

สมโภชปสกา วันอาทิตยถัดมาเราฉลองวันอาทิตย
พระเมตตาของพระเยซเูจา พระเมตตาทีท่รงประทานให
แมแตกับผูที่ เปนคนบาปมากท่ีสุด หากเขารองขอ
ความเมตตาจากพระองคดวยความไววางใจ เขาจะไดรบั
ดงัพระวาจาท่ี (4) นี ้แนนอน

(5) “ขาแตพระเจา ขาแตพระเจา ทำไมพระองคจงึทรง
ทอดท้ิงขาพเจาเลา” (มก 15:34)

ในความเปนพระบุตรพระเจา พระเยซูเจาทรง
ทำอัศจรรย

ในความเปนมนุษย พระเยซูเจาทรงเคยกำลังจะ
สิ้นหวัง ทรงเกือบจะมองไมเห็นการกลับคืนชีพ ชีวิต
รุงเรืองที่พระบิดาทรงเตรียมไวใหในอนาคต เราผู

เปนคน ในวันอันแหงแลงผิดหวังเหลาน้ี เราอาจตอวา
พระเปนเจาดวยอารมณโกรธ หรือนอยใจ แตเราละทิ้ง
พระองคไปไมได เพราะทันทีที่พระเยซูเจาตัดพอ
ประโยคนีจ้บ พระองคกห็นักลบัมาหาพระบดิาทนัทวีา

(6) “พระบิดาเจาขา ขาพเจามอบจิตของขาพเจาไวใน
พระหตัถของพระองค (ลก 23:46)

เราอาจตอวาพระเปนเจาดวยความโกรธก็จริง แต
เราหามทิ้งพระเปนเจาไป เพราะหากเราละท้ิงพระองค
ไปแลว เราก็ไมเหลืออะไรในชีวิตอีก

(7) “สำเร็จบริบรูณแลว” (ยน 19:31)
ใครหนอเม่ือถึงบ้ันปลายชีวิตสามารถกลาวแก

ทุกคนรอบกายขณะกำลังคืนลมหายใจแกพระเจาไดวา
เขาไดทำทกุสิง่ทกุอยางครบถวนแลว มเีพยีงพระเยซเูจา
เทาน้ัน เพราะความบริบรูณของพระองคสำเรจ็ลงตรงท่ี
พระองคทรงปฏิบัติตามพระประสงคของพระบิดา
ครบถวนบริบูรณทุกประการ

(อานตอหนา 13)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

บรรดาศิษยทูลวา
“ใชแลว บัดนี้พระองคตรัสอยางชัดแจง

มิไดใชอุปมาใดๆ”
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พูดภาษาเดียวกัน

พระสงฆธรรมทูตพบวา การถวายพิธีบูชาขอบพระคุณเปนภาษาพื้นเมือง
ของสัตบุรษุในความดูแลของทาน ชวยงานธรรมทูตของทานไดมาก มพีระสงฆ
คณะเยสุอิตชาวอินเดียองคหนึ่งกลาววา “เมื่อผมไปถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ
ตามหมูบานตางๆ ผมเห็นชาวบานจากศาสนาอ่ืนมารวมอธิษฐานภาวนา
รวมกบัคาทอลิกดวย พวกเขาเขาใจภาษาของมิสซา ของบทอานจากพระคัมภรี
และบทเทศนของผม เขามักจะพูดวา “คุณพอพูดถึงคุณคาท่ีพวกเรามีรวมกัน
เพราะฉะนั้นขอคุณพออยาเทศนเฉพาะเพ่ือคาทอลิกเทาน้ัน” ชาวบานท่ี
นบัถือศาสนาประจำทองถ่ิน เช่ือวาพระเจาทรงอยเูหนือพวกเขามาก จนพวกเขา
ตองเขาหาพระองค โดยผานทางผูนำศาสนาซึ่งอธิษฐานเปนภาษาแปลกๆ
ซึ่งไมมีใครเขาใจได ทานกลาวตอไปวา “ผมและเพ่ือนพระสงฆจึงเปน
บุคคลพิเศษ และเปนคนกลางระหวางผูซึ่งพระเจาของเขาพูดภาษามนุษย
ไมได ความงดงามแหงพระเจาของเราก็คอื อาศัยพระเยซูเจา เราสามารถเขาใกล
และสนทนากับพระเจาไดโดยตรงเราเขาใจซึ่งกันและกัน เพราะเราใชภาษา
เดียวกนั”

พระเยซูเจาทรงใชภาษามนุษยกับศิษยของพระองค พระองคมักจะสอน
พวกเขาโดยทรงใชนิทานเปรียบเทียบ เปนเร่ืองราวท่ีพวกเขาสามารถจดจำได
แตความหมายของเร่ืองเหลานัน้ เปนสิง่ทีพ่วกเขาตองไปคิดและนำไปปฏิบตัเิอง
ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาน้ี ฟงดูแลวเหมือนกับวา พระเยซูเจาทรง
รูสึกผิดหวังเหตุที่พวกสานุศิษย เขาใจความหมายชามาก  พวกเขามิได
เตรียมจิตเตรียมใจ และหวาดกลัวในอันที่จะดำเนินตามทางท่ีพระเยซูเจา
ทรงดำเนินอยู พระเยซูเจามิไดทรงอยูโดดเด่ียวในการรับทนทรมาน พวกเขา
ก็จะเปนเชนเดียวกับพระองค พระเจาจะสถิตอยูกับพวกเขา

ขาแตพระเจา พระองคมักจะตรัสกับลูก ผานทาง
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบกายและผานทางคนอ่ืน และลูก
มกัจะไมคอยเขาใจส่ิงท่ีพระองคทรงพยายามจะตรัสกับ
ลกู โปรดทรงเปดตา เปดห ูและเปดหวัใจของลกู เพือ่
ลกูจะไดพรอมเสมอทีจ่ะนอมรับพระวาจาของพระองค
โปรดประทับอยูกับลูกในทุกสิ่งที่ลูกกลาว คิด หรือ
กระทำดวยเทอญ อาแมน

ตัวช้ีวัด
ทีส่ดุกจ็บเสียท.ี..หลายคนพูด
พรอมกบัเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ
พอแมผมูจีติสำนกึตางยกมือไหวทวมหวั
ครูบาอาจารยไมตองทำการบานหาคำตอบใหลูกศิษย
ภาครัฐไมตองปวดหัวช้ีแจงเปล่ียนนโยบาย
ชาวบานชาวเมอืงไมตองกงัวลรบีเรงกลบับานใหทนั
ละครโทรทัศน “ดอกสมสีทอง” ทีเ่รตต้ิงดรูอนแรงจบแลว
แตผลกระทบยังคงแรงเหมือนระลอกคล่ืนกระทบฝง...

แมจะออกมาแกตางยืนยันวาเปนแคละคร
ผแูสดงตีบทสะทอนส่ิงท่ีเกิดในซอกหลืบสังคมไทย
ถึงจะเลวรายก็ไดแตรูเห็นรับไมไดพูดไมออกบอกไมถูก
ที่แยกวานี้ยังมีอีกถมถืดทั่วบานทั่วเมือง
ฟงดูเขาทาแตยังไงตอมสำนึกก็ยังรับไมไดอยูดี
ใช ในสงัคมมีสิง่ช่ัวรายสิง่ไมถกูตองสิง่ผิดศีลธรรม
แตไมหมายความวาจะตองนำมาตีแผละเอียดทุกแงทกุมุม
พรอมลำเลิกบุญคุณเปนการชวยแกปญหาคาราคาซังในสังคม
หารไูมวาเปนการยัว่ยชุีน้ำใหแยยิง่กวา
ไมตางกบัเห็นบานเมอืงมีการขโมยฉอโกงฉกชงิวิง่ราวแยะ
ก็หาทางแกปญหาดวยการเอาทำเปนละคร
ตีแผวิธีการแยบยลฉอฉลปลนสะดมอยางละเอียดทุกขั้นทุกตอน
แทนที่จะแกปญหากลายเปนชี้แนะชี้นำใหแยไปกวา
ทีแ่นๆ  คนท่ีมพีฤติกรรมมีชมูบีานเล็กบานนอยแบบลบัๆ
ดลูะครแลวรสูกึเปนเรือ่งธรรมดา “ใครๆ เขาก็ทำกันทัง้นัน้”
หลงแอบๆ ซอนๆ มาซะนาน...

ความรักระหวางชาย-หญิงเปนความงดงามล้ำลึก
การแสดงออกของความรักเปนเรื่องลึกซึ้งตัวตอตัว
เม่ือใจผสานใจกายพรอมจะตอบรับดวยทาทีดูดด่ืมเฉพาะตัว
และเนื่องจากเปนความรูสึกอันล้ำลึกก็อยากใหเปนสวนตัวสองเรา
เฉพาะความเปนสัดสวนเทาน้ันท่ีความรักพร่ังพรูไดอยางอิสระเสรี
การแสดงออกของความรักจึงมีหลากหลายมีกาลเทศะ
ตอหนาผูอื่นทามกลางผูคนก็จับมือถือแขนใกลชิดพองาม
ผดุงไวซึ่งศักดิ์ศรีความเคารพใหเกียรติเชิดชูทะนุถนอม
ใครเห็นใครช่ืนชมยกยองอวยชัยใหพรสขุรักสมหวัง
เม่ืออยกูนัตัวตอคนผองเราสองคนในความรใูจในความถกูตอง
การแสดงออกของความรักมีแบบแฟนมีแบบสามีภรรยาทีล่งตัว
แมจะเปนความรักกันแตแตกตางในการแสดงออกท่ีเหมาะสม
มากดวยเกียรติมากดวยศักดิ์ศรีมากดวยความเคารพยกยอง
แตพอละครเสนอการแสดงออกของความรักพร่ำเพรื่อไรกาลเทศะ
มงุเนนความกลาของดาราในการ “ทำรกั” อยางออกหนาออกตา
ความรักสูงสงกลายเปนตัวตอรองกลายเปนผลประโยชน
ความรักยิง่ใหญกลายเปนเคร่ืองมอืไลลาจบัผชูายไมเลอืกหนา
ไมตางกับนายพรานใชปนผาหนาไมไลลาฆาสัตวมาเปนรางวัล
แยไปกวาน้ันเมื่อใชชวีิตนอยๆ เปนเดมิพันเหมอืนไมใชลกู
ทั้งที่โดยธรรมชาติแหงรักแลวลูกคือความรักที่เปนตัวตนของพอแม
แลวยังมีหนามาพูดวาน่ีคอืการพฒันาของวงการภาพยนตรไทย...

เดชะบุญท่ีสงัคมไมเลนดวยกับละครเร่ืองน้ี
มทีัง้เสียงทัดทานมีทัง้กระแสคัดคานมีทัง้ความไมพอใจ
ปลอยใหละครเร่ืองน้ีออกอากาศไดอยางไรทั้งที่ขัดความรูสึกผูคน
แมกระแสคัดคานจะสกูระแสเงินกระแสผลประโยชนไมได
แตก็ชี้บอกชัดเจนถึงระดับคุณธรรมจริยธรรมคนไทยแมยุคน้ี
ทีพู่ดกันวา “ทำไดตามใจคอืไทยแท” นัน้ไมจรงิ...ขอบอก
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถินุายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 3 ป
ความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให

 (1คร 13:4)
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สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อกัแนส รชันี คงกิตติกลุ
เกิดใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553

ครบรอบ 1 ป

 



  

 
 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

คณุพอเอดอูารโด โดมีเกซ ซเุรีย คณะอนิเดนเตส
คณุพอฟรงัซิสเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ

คณุพอยอแซฟ ไพศาล อานามวฒัน
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

ขอเชญิรบัฟงรายการวทิยคุาทอลกิ
คุยกันเจ็ดวันหน

ทกุวนัอาทติย โดยทมีงานคาทอลิก บนคลืน่
FM 98.75 MHz เวลา 07.00 - 09.00 น.

ไมมสีิง่ใดทีซ่อนอยจูะไมปรากฏชดัแจง
ไมมคีวามลบัใดจะไมมใีครรู

และไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)
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ในหัวขอ “สานฝนผูสูงวัย ใฝใจกตัญู” ที่อาสนวิหาร
แมพระประจักษที่เมืองลูรด  จังหวัดนครราชสีมา
มีจิตตาภิบาล แกนนำผูสูงอายุ และคริสตชน จาก 10
สังฆมณฑลเขารวมงานจำนวน 1,300 คน โดยมี
พระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา เปนประธานในพิธี
เปดงานชุมนุมและมอบใบประกาศเกียรติคุณ และ
ใบพรพระสันตะปาปา ใหกับผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง
และลูกกตญัู ประจำป 2011 จำนวน 31 คน

การจัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับประเทศ
ไดมีการหมุนเวียนไปตามสังฆมณฑลตางๆ และการ
จัดงานในป ค.ศ. 2011 นี้ ไดจัดตอเนื่องมานับเปน
ครั้งที่ 6 โดยความรวมมือจากทุกฝายในสังฆมณฑล
นครราชสีมา  ดังน้ี  คุณพอสมชัย  พงศศิริพัฒน
เจาอาวาสและสภาภิบาลอาสนวิหารแมพระประจักษ
ทีเ่มอืงลรูด จงัหวดันครราชสมีา  คณะเซอรและคณะครู
โรงเรียนมารียวทิยา  ฝายสังคมสังฆมณฑลนครราชสีมา
คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
คณุพอวิโรจน  นนัทจนิดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ
กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงานชุมนุมผูสูงอายุฯ
วา 1. เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดตระหนักถึงคุณคาและ
ศกัด์ิศรีของผสูงูอายุ 2. เพือ่สรางขวัญกำลังใจแกผสูงูอายุ
คาทอลิกท่ีดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีมาอยางสม่ำเสมอ
โดยการประกาศยกยองใหสาธารณชนไดรับทราบ
เปนการสรางขวัญใหผสูงูอายุมกีำลงัใจท่ีจะเขารวมกลมุ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน 3. เพื่อใหลูกหลานไดแสดง
ความกตัญูรูหนาท่ีและปฏิบัติตอผูสูงอายุในดาน
สุขภาพกายและดานจิตใจ 4. รณรงคใหสังคมไทย
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กบักลมุผสูงูอายุ

พรอมกนันี ้คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผสูงูอายุ
ไดจัดพิธีการประกาศเกียรติคุณและเปนพิเศษใหแก
ฟรังซิสโก ภักดี  สรางสุขดี อายุ 72 ป สังฆมณฑล
เชียงใหม ผูทำคุณประโยชนใหกับพระศาสนจักร
สวนรวมในเร่ืองงานผูสูงอายุมาอยางตอเนื่อง และได
ทำการมอบใบพรพระสันตะปาปาใหแก “ผูสูงอายุ
คาทอลกิตวัอยาง” และ “ลกูกตัญ”ู จาก 10 สงัฆมณฑล
เพื่อรณรงคใหชนรุนหลัง ทุกกลุมวัยไดตระหนักถึง
คุณคาศักดิ์ศรีของผูสูงอายุและในเวลาเดียวกันเปนการ
สงเสริมใหผูสูงอายุไดตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ตนเองและเพ่ือเปนการสงเสริมใหลูกหลานไดแสดง

สานฝนผสูงูอายุ (ตอจากหนา 20)

ความกตัญู รูหนาที่และปฏิบัติตอผูสูงอายุในดาน
สุขภาพกายและจิตใจ สำหรับในปนี้มีจำนวน 30 คน
ดงัตอไปน้ี

ผสููงอายุคาทอลกิตัวอยาง  ไดแก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  1. มารีอา ประไพ

ชแูสงศรี  อาย ุ72 ป  2. เปโตร สมจิตร   สขุสนธิ  อายุ
70 ป  3. โยเซฟฟน ยพุนิ  กจิสกุล อายุ 68 ป

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 1. เปโตร กลึง
ทิพยทอง อายุ 88 ป 2. ฟโลมินา บัวเรียน  นิลเขต
อายุ 77 ป  3. โรซารอิา จำเนียร  กองอนุ อาย ุ66 ป

สงัฆมณฑลเชียงใหม  อกัแนส พกิลุ   สขุปน อายุ
83 ป

สงัฆมณฑลนครสวรรค  อันนา สอาด  วลิาลัย อายุ
74 ป

สงัฆมณฑลราชบุร ี1. ยวงบอสโก ประสงค  สวัสดี
อาย ุ74 ป 2. เทเรซา วลิาวรรณ  ชอยเครอื อาย ุ64 ป

สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี มารอีา อาภรณ   แสงสวาง
อายุ 62 ป

สงัฆมณฑลจันทบุร ี  เปโตร วนิยั  ประจำเรอื อายุ
70 ป

สังฆมณฑลนคราชสีมา  เทเรซา วิไลวรรณ
เรงิสขุพพิฒันะ อาย ุ75 ป

สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  กาทารีนา วนิดา  จนัทร-
กาญจน อายุ 63 ป

สงัฆมณฑลอดุรธาน ี ยอหน บวัลม  แกววงษา อายุ
73 ป

ลูกกตัญู ไดแก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  1. มารีอา  ดรุณี

สแีดงงาม อายุ 55 ป 2. เทเรซา กนัยา  เพชรช ูอาย ุ52 ป
3.เปโตร คมกฤต  ชาญเชาววงศ อายุ 33 ป

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง  1. เทเรซา โสน
ทองอนัตัง อายุ 47 ป 2. อกัแนส รอย  ละครทาว อายุ
39 ป 3. เปโตร สมพร  กระบอกโท อาย ุ18 ป

สังฆมณฑลเชียงใหม  คราลา นงลักษณ  ใจเหล็ก
อายุ 16 ป

สงัฆมณฑลนครสวรรค   อนันา จำปา  ดาวดี อายุ
49 ป

สงัฆมณฑลราชบรุ ี  1. อกัแนส ประจวบ  วองวารี
อาย ุ72 ป 2. ยอหนบอสโก สนัติสขุ  ทวิากร อายุ 50 ป

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  โรซา จรัญ  ริ้วงาม
อายุ 45 ป

สงัฆมณฑลจันทบรุ ี   มารอีา สชุาดา  ผลมูล อายุ
42 ป

สงัฆมณฑลนครราชสีมา  เทเรซา ชวีา วงศอามาตย
อายุ 35 ป

สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ี  มารอีา ปยนุช  รกัพงศ
อายุ 30 ป

สังฆมณฑลอุดรธานี  มีคาแอล พิทยา  แกววงษา
อายุ 43 ป

โอกาสน้ีพระคุณเจาบรรจง ไดใหขอคิดกับบรรดา
ผสูงูอายุและลูกหลานท่ีมารวมงานความวาดังน้ี

“เราจะเห็นไดวา “ผูสูงอายุ” ในพระคัมภีรพระ-
ธรรมเกา เขาไดรบัเลือกและเปนท่ีนบัถือของประชาชน
เพราะเขาใกลชิดพระเจาโดยการเอาพระบัญญัติ
มาปฏบิตัใินชวีติของเขา สำหรบัพวกทานผสูงูวยั เราตอง
ยอมรับวา ทานมีทุกวันนี้ไดเพราะพวกทานเอาใจใส
ดูแลสุขภาพของตนเองและยังดูแลชวยเหลือซึ่งกัน
และกันอีก ดวยการออกไปเย่ียมเยียนเพ่ือนผูสูงอายุ
ที่เจ็บปวยและชวยเหลือตนเองไมได  เยี่ยมคนท่ีถูก
ทอดท้ิงแทนพระเยซูเจา นี่แหละคือพระพรอันอุดม
ของพระเจาท่ีทานกำลังไดรับอยู”

“ขอใหชีวิตของพวกทานมีคุณคา มีความหมาย
ทัง้ตอตนเอง ตอลกูหลาน และเราตองพยายามเปนพระ
ของลูกหลานในครอบครัวของเราเอง ใหความรักและ
ชื่นชมลูกหลานของเราในยามท่ีเขาประสบความสำเร็จ
และคอยปกปองใหกำใจแกลูกหลานในเวลาท่ีเขามี
ความทุกขใจ เชนนีแ้ลว ความรักและสันตสิขุกจ็ะดำรง
อยใูนสังคมไทยอยางย่ังยืนตอไป”

อนึ่งในการงานดังกลาว กลุมเวชบุคคลคาทอลิก
สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยการนำของมาเซอรจาก
โรงพยาบาลเซนตเมรี่ และจิตอาสาเวชบุคคลคาทอลิก
แหงประเทศไทย ออกหนวยแพทยใหบริการตรวจ
สขุภาพแกผสูงูอายุทีม่ารวมงานตลอดทัง้ 2 วนั

งานชุมนุมผูสูงอายุฯ ครั้งที่ 6 จบลงดวยการ
มอบธงสัญลักษณการจัดงานชุมนุมใหกับเจาภาพ
จดังานชมุนุมฯ คร้ังท่ี 7 โดย คณุวีระ  ธาราสงิห ประธาน
คณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑลนครราชสีมา
มอบใหกบั คณุสอางค  สรุพัฒน ประธานคณะกรรมการ
ผูสูงอายุสังฆมณฑลนครสวรรค ซึ่งจะจัดในเดือน
เมษายน ค.ศ. 2012 ทีส่งัฆมณฑลนครสวรรค

ลกูกตญัู
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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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ขอเชญิทานรวมแสวงบญุ ณ สกัการสถาน
เซนตแอนน ปนงั พรอมทำกจิศรัทธา

พลีกรรมเดนิรูป 14 ภาค
27-31 กรกฎาคม 2011

และสัมผสัวิถชีวีติหลากหลายวัฒนธรรมบนเสนทาง
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)


17-19 ม.ิย.        เยีย่มชาวสนึามิ ระนอง
26-31 ก.ค.        เมดาน ปนงั มาเลเซยี ฉลองทานยาย

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

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)

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

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

โรงเรยีนเซนตพอล (เชยีงใหม)
รบัสอนพเิศษ เสาร - อาทิตย 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

จงตื่นเฝาและอธิษฐานภาวนา
(มธ 26:41)
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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

สงฆ : คอืบุคคลสำคญั ทำใหฝนเปนจริง!

สมัมนาพระสงฆทัว่ประเทศ
วนัท่ี 11-16 กรกฎาคม ค.ศ. 2011
ณ บานผหูวาน สามพราน นครปฐม

“พระสงฆ ผอูภิบาลศษิยพระคริสต”
(PRIESTS : PASTORAL MINISTERS OF

CHRIST’S DISCIPLESHIP COMMUNITIES)
“เพื่อสัตบุรุษทุกวัด ทุกครอบครัว
คริสตชนทุกคน รวมประกาศขาวดี”
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โรงเรยีนอัสสัมชัญ เปดรับสมัครนักเรยีน ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1 ปการศกึษา 2554
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสำหรับ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (Gifted)
ขายใบสมัคร : ตัง้แตวนัน้ี - 14 มกราคม พ.ศ. 2554 ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญแผนกประถม ซอยสาทร 11 กรงุเทพฯ
สอบขอเขียน : วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2554
สอบถามรายละเอียดไดที่ โรงเรยีนอสัสัมชัญ โทร. 0-2675-6970-8 ตอ 401 และ 0-2630-7111-25 ตอ 427

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫
อั บ บ อ ต ต า บั ด
ปากีสถาน  (ซีเอ็นเอส)
พระสงฆ ที่ อ ภิ บ าล

ชุมชนคาทอลิกเล็กๆ ในเมืองทางตอนเหนือของ
ปากีสถาน กลาววา “หลังนายโอซามา บินลาดิน ผูนำ
อัล-ไกดา ถูกสังหารโดยหนวยจูโจมพิเศษของสหรัฐ
อเมริกา  มีผลกระทบใหจำเปนตองจำกัดกิจกรรมทาง
ศาสนาใหลดนอยลง”

คณุพออาครมั  จาเวด  กลิล  ใหสมัภาษณผสูื่อขาว
สำนักขาวยแูคน เม่ือวนัที ่ 2 พฤษภาคม วา “พอจำเปน
ตองงดการเยี่ยมบานคริสตชน ที่ไดกำหนดไวเปนการ
ชั่วคราว  เนื่องจากสถานการณบานเมืองไมปกติ  ทาง
รัฐบาลไดจัดหนวยรักษาความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนมาก”

“ทางวัดยังไดจดัวจนพิธกีรรมภาวนาเพ่ือดวงวิญญาณ
ผูลวงลับ และยกเลิกการฉลองวัดประจำปนี้ซึ่งกำลัง
จะมาถึงในอกีเดอืนเศษ   ทางวัดไดรบัความรวมมอืจาก
เจาหนาทีต่ำรวจจำนวน 4 นาย เฝาระวงัความปลอดภัย
รอบบริเวณวัด”

คุณพอกิลล  เจาอาวาสวัดเซนตปเตอร กลาววา
“พอรับผิดชอบอภิบาลสัตบุรุษของวัดเซนตปเตอร
ในเมืองอับบอตตาบัดต้ังแต ค.ศ. 2007   มสีตับุรษุ 150
คน  มีความสำคัญเพราะเปนทางผานไปยังดินแดน
ตอนเหนือของประเทศซึง่พืน้ทีส่วนใหญเปนเทือกเขา”

ผูแทนสมาคมพระศาสนจักรแหงฮาซารา ซึ่ง
พระศาสนจักรคาทอลิกทองถิ่นเปนสมาชิกอยู ไดเรียก
ประชุมเพ่ือหาวิธีการรักษาความปลอดภัยของคน
ในพืน้ที่

คุณพอกิลล กลาววา “เปนเร่ืองยากและสำคัญ
ที่จะสรางสันติสุขแกคริสตชนกลุมนอยที่อาศัยอยู
กระจัดกระจายกันในบริเวณน้ัน นาทีสุดทายเรายาย
สถานที่ประชุมเพื่อความปลอดภัย หากขาวการจัด
ชมุนุมเพ่ือถกปญหาร่ัวไหลออกไป”

คุณพอไดเลาใหฟงถึงเหตุการณเม่ือขาวการจูโจม
เพ่ือสังหารนายบินลาดิน ไดแพรกระจายผานส่ือวา
“เราไมเคยเห็นเฮลิคอปเตอรบินต่ำขนาดน้ัน  ไมมีใคร
รูวาเกิดอะไรขึ้น  เราตางคาดเดาวาคงเปนการฝกซอม

ของนายทหารประจำการตามปกติ”
ภายในชุมชนวัดเซนตปเตอร  คุณพอกิลล ยัง

รับผิดชอบดูแลโรงเรียนคาทอลิกเซนตปเตอร  มี
นกัเรียน 200 คน สวนใหญเปนชาวมสุลิม

 (อบับอตตาบัด เปนสถานท่ีทองเท่ียวสำคัญของ
ปากีสถาน เปนเมืองงดงามต้ังอยบูนท่ีราบสูง 4,120 ฟตุ
ในฤดูรอนนักทองเท่ียวจากประเทศเพ่ือนบานจะ
เดินทางมาหลบรอนในเมอืงท่ีงดงามและอากาศดีแหงน้ี
ซึ่งนำรายไดแกประเทศ นอกนั้นยังมีโรงเรียนท่ีมี
ชือ่เสยีงตัง้อย…ู…วกิพิเีดยี)

(ปากีสถาน ชื่อทางการวา สาธารณรัฐอิสลาม
แหงปากีสถาน เมอืงหลวงช่ือ อสิลามาบัด  ใชสกลุเงนิ
รปู และภาษาพืน้เมอืงเปนภาษาราชการ  มปีระชากร 154
ลานคน นบัถือศาสนาอิสลามนิกาย สหุน่ี 77%  นกิาย
ชิอะ  25%  ศาสนาฮินดู  20% และศาสนาอ่ืนๆ อีก
1%….World Desk Reference)

ความเช่ือสงเสรมิศกัดิศ์รมีนษุย
นครรฐัวาตกินั  (ซเีอ็นเอส)  สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ตรัสแกผูแทนองคกรสิทธิ
มนุษยชนชาวยิวที่มาเฝาพระองควา “ผูเชื่อศรัทธา
ในพระเปนเจาสามารถมีสวนรวมในการสงเสริม
สิทธิมนุษยชนไดดวยการปลูกฝงจิตสำนึกวามนุษย
ทุกคนถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเปนเจา”

พระสันตะปาปาตรัสเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมวา
“การเสวนาระหวางชาวยิวและคริสตชนคาทอลิก
เม่ือเร็วๆ นีไ้ดเนนความสำคัญของหนาท่ีของศาสนิกชน
ทีจ่ะรวมกันตอสคูวามยากจน  ความอยุตธิรรม  การ
แบงแยก และการปฏเิสธในเร่ืองสทิธมินษุยชนสากล”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
เชญิชวนชาวยิวและคริสตชนใหคำนงึถงึบทบาทของ
ศาสนาตอสังคม วา  “งานเมตตากิจมีความสำคัญ  และ
สิ่งสำคัญย่ิงกวา คือความรวมมือระหวางศาสนิกชน
รวมเปนประจักษพยานความเช่ือวามนุษยชายหญิง
ตางถูกสรางตามพระฉายาของพระเปนเจาและไดรับ
ศักด์ิศรีที่ไมอาจทำลายได”

ความเรยีบงาย :
หนทางสู

การเปนนกับญุ
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)
ตลอดสมณสมัยปกครอง
กวา 26 ป ของบญุราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พระองคทรง
เอาพระทัยใสไมเพียงแตผูนำประเทศ  แตทรงเรียนรู
ดวยพระองคเองวา สามญัชนท่ัวไปกำลังคดิอะไรอยู

ในการทรงเดินทางออกนอกสำนกัวาติกนัครัง้หน่ึง
พระองคทรงพูดคุยกับผูใชแรงงาน  ทรงหาโอกาส
เสด็จเย่ียมผูปวย และทรงเยือนสักการสถานเล็กๆ ที่
คนจำนวนนอยจะไปแสวงบุญ  หลายครั้งระหวาง
เสด็จเยือนประเทศแอฟริกา  พระองคทรงแวะเย่ียม
ครอบครัวตางๆ ในแอฟริกาและลาตินอเมริกา  ทรง
ดื่มน้ำชาในกระทอมเล็กๆ ของพวกเขา  คร้ังหนึ่ง
พระองคทรงถอดแหวนประจำตำแหนงมอบใหแก
คนยากไร เพือ่นำไปขายและนำเงินมาซ้ือสิง่ของประทงั
ชวีติ

พระสันตะปาปาทรงใชเวลาสำหรับพักผอนใน
วนัอาทิตยออกเยีย่มสตับรุษุแทน  ในทุกๆ ทีซ่ึง่พระองค
เสดจ็ไป  ทรงสัมผสัวฒันธรรมทองถิน่และซึมซบัคณุคา
ของวัฒนธรรมเหลานั้น ดวยทาทีที่เปนกันเอง  ทรง
สวมหมวกของชาวเคนยา  ทรงแกวงไมฮอกกี้ที่มลรัฐ
เซนตหลุยส และทรงด่ืมน้ำผลไมจากกะลามะพราว
ในฟจิ

เยาวชนสงเสริมสันติภาพโลก
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “โลกกำลังรอคอยสันติภาพ
เยาวชนมีบทบาทสำคัญท่ีจะรวมรณรงคใหเกิด
สนัตภิาพ”

พระสันตะปาปาทรงเนนความสำคัญของ
บทบาทเยาวชนตอสันติภาพโลก  โอกาสวนัสันติภาพ
สากลครัง้ที ่45 ประจำวนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 2012  วา
“การอบรมเยาวชนใหไดตระหนักถึงหนาท่ีในการ
สงเสริมใหเกดิสนัตภิาพเพ่ือความดขีองสวนรวม”

สำนกัวาตกินัไดประกาศหัวขอวันสันติภาพสากล
วา “ใหความรูแกเยาวชนในเรื่องความยุติธรรมและ
สนัตภิาพ”  โดยระบุวา “เปนเรือ่งเรงดวนทีจ่ะรบัฟง
และสงเสริมความสำคัญของบทบาทของคนรุนใหม
อันไดแกบรรดาเยาวชนใหตระหนักถึงคุณความดี
ของสวนรวม และเพ่ือเปนหลกัประกันความยตุธิรรม
และสันติสุขในสังคมเพื่อยืนยันถึงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน”
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 23 ประจำวันท่ี 5-11 มิถุนายน 2011 หนา 13

บวชพระสงฆกรุงเทพฯ (ตอจากหนา 20)
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช เปนประธาน

สังฆานุกรยอแซฟ เชษฐดนัย ไชยเผือก สัตบุรุษ
วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด เปนบุตรของ ร็อค
สมชาย ไชยเผอืก และอันนา ทพิวัลย ไชยเผอืก

ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอหน วชิชกุรณ เกตภุาพ

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนเซนตจอหนบัปติส

(ประสาทศิลป)
มธัยมศึกษา โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ
ปริญญาตรศีลิปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

วทิยาลัยแสงธรรม
ปรญิญาตรีศาสนศาสตรบัณฑติ (เทววิทยา) วทิยาลยั

แสงธรรม
รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร เม่ือวันท่ี 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
รับการแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม เม่ือวันท่ี 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 14 สงิหาคม 2010

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

คติพจน : โปรดตรัสเถิดพระองค เพราะขารับใช
ของพระองคคอยฟงอย ู (1ซมอ 3:9)

สังฆานุกรเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสวาง สัตบุรุษ
วดัธรรมาสนนกับญุเปโตร บางเชือกหนงั เปนบตุรของ
นายบัณฑิตย สขุสวาง และมารีอา มาลา ปนรัตน

ผูสงเขาบานเณร คุณพออิกญาซีโอ  อดิศักด์ิ
สมแสงสรวง

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนตรีมติรวิทยา
มธัยมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

ปริญญาตรีศลิปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
วทิยาลัยแสงธรรม

ปรญิญาตรีศาสนศาสตรบัณฑติ (เทววทิยา) วทิยาลยั
แสงธรรม

รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร เม่ือวันท่ี 16
สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

รับการแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม เม่ือวันท่ี 15
สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 14 สงิหาคม 2010
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

คติพจน : สิ่งท่ียิ่งใหญท่ีสุดก็คือความรัก (1คร
13:13)

สงัฆานุกรมีคาแอล นฏัฐวี กงักง สตับรุษุวดันกับญุ
อันนา ทาจีน เปนบุตรของลูกา จำลอง กังกง และ
เทเรซา จนัทรฉาย กงักง

ผสูงเขาบานเณร คุณพอประยทุธ ชลหาญ

ประวัติการศึกษา
ประถมศกึษา โรงเรยีนอันนาลัย
มธัยมศึกษา โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ
ปริญญาตรศีลิปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)

วทิยาลัยแสงธรรม
ปรญิญาตรีศาสนศาสตรบัณฑติ (เทววทิยา) วทิยาลยั

แสงธรรม
รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร เม่ือวันท่ี 16

สงิหาคม 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
รับการแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม เม่ือวันท่ี 15

สงิหาคม 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 14 สงิหาคม 2010

โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

คติพจน : ขาพเจายินดีทำตามพระประสงค (I’m
delighted to do your will)

สงัฆานุกรเปาโล องอาจ แคเซอ คณะธรรมทูตแหง
มารีนิรมล (OMI) เกิดวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2524
ลางบาปวัดนกับญุเทเรซา หวยโปง ปจจบุนัเปนสตับรุษุ
วัดนักบุญเทเรซา หวยโปง เชียงใหม เปนบุตรของ
มงคล   แคเซอ และพชัรี  แคเซอ มพีีน่อง 4 คน เปนชาย
3 หญงิ 1 เปนบตุรคนท่ี 1

ประวัติการศึกษา
ประถมศกึษาปที ่6 โรงเรียนบานหวัฝาย
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบานหัวฝาย
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร

สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา  วทิยาลัยแสงธรรม
ปจจุบันกำลังศึกษาคณะศาสนศาสตร สาขาวิชา

เทววิทยา Catholic theology College Melbourne,
Australia.

ประวัติการเขาสูชีวิตนักบวช
ค.ศ. 1997 เขาบานเณรเล็กคณะธรรมทูตแหงมารี

นริมล (OMI) สามพราน
4 พฤษภาคม 2000 เขานวกภาพ ที่นวกสถาน

นกับุญเทเรซา สามพราน
5 พฤษภาคม 2001 ปฏิญาณตนคร้ังแรก ที่บาน

มาเซอโนด สามพราน
12 กรกฎาคม 2008 ถวายตัวตลอดชีพ ที่

De Mazenod College, Melbourne, Australia
11 พฤศจิกายน 2008 รับการแตงตั้งเปนผูอาน

พระคมัภีร St. Mary seminary, Melbourne, Australia
5 มีนาคม 2010 รับการแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม

St. Mary seminary, Melbourne, Australia
15 สิงหาคม 2010 รับการแตงต้ังเปนสังฆนุกร ที่

วทิยาลยัแสงธรรม สามพราน
คตพิจน : พระเจาเปนความรัก

สปัตวาจา (ตอจากหนา 5)
“แมวาพระองคทรงมีธรรมชาติพระเจา พระองคก็

มิไดทรงถือวาศักดิ์ศรีเสมอพระเจานั้นเปนสมบัติ
ที่จะตองหวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดส้ิน
ทรงรับสภาพดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา ทรงแสดง
พระองคในธรรมชาติมนุษย ทรงถอมพระองคจนถึงกบั
ทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน
เพราะเหตุนี้พระเจาจึงทรงเทิดทูนพระองคขึ้นสูงสง
และประทานพระนามใหแกพระองค พระนามน้ี
ประเสรฐิกวานามอ่ืนใดท้ังส้ิน เพ่ือทุกคนในสวรรคและ
บนแผนดินรวมทั้งในพ้ืนพิภพ จะยอเขาลงนมัสการ
พระนาม “เยซู” นี้ และเพื่อชนทุกภาษาจะไดรอง
ประกาศวา พระเยซูคริสตทรงเปนองคพระผูเปนเจา
เพ่ือพระสริริงุโรจนแดพระเจาพระบดิา” (ฟป 2:6-11)

เราจะเห็นไดวา “สำเร็จบริบูรณแลว” ก็คือ ทุกสิ่ง
ที่พระเยซูเจาทรงภารกิจสำเร็จน้ัน คือ เพ่ือพระสิริ
รุงโรจนแดพระบิดาน่ันเอง

โอพระเยซคูริสต...ผมูอบเจ็ดประโยคสำคัญสุดทาย
แกเรา...ลูกขอนอมรับไวดวยใจปลาบปลื้มรูคุณ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (แผนกการพิมพ) กำลัง
แปลหนงัสือช่ือ Benedict XVI,  Light of The World. The Pope,
the Church, and the Signs of the Times. หนา 219 หนา

หากทานใดกำลังแปลหนงัสอือย ูโปรดแจงมาท่ี “อดุมสาร”
เพือ่ปองกันการแปลซ้ำกัน และเปนการประชาสัมพนัธใหพีน่อง
ไดทราบลวงหนาดวย และหากทานใดมีคำศัพทศาสนาท่ีตองการ
ใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาโปรดแจงใหทราบไดที่
“สื่อมวลชนคาทอลิกฯ (แผนกแปลและบัญญัติศัพท)” 122/11
ถนนนนทร ี14 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร 0-2681-5409
และ E-mail : udomsarn@gmail.com

ขอบคุณ
คณะกรรมการแปลและบัญญัติศัพท

หนงัสอื Spiritual Theology  by Fr. Jordan AUMANN
หนาประมาณ 400 หนา ทางสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย  กำลงัจัดแปล    จงึเรียนมา

เพื่อทราบ หากทานใดกำลังแปลหรือคิดจะแปลเรื่องอะไร โปรดติดตอสอบถามไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ1901 หรือท่ีสภาพระสังฆราชฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1202
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คณุพอทวศีิลป พงศพศิ

โทน่ี ไทยแลนด

กบัภาพชวีติแหงความทุกข
คนเราเม่ือเจ็บปวย เปนเร่ืองปกติ แตถาชีวิตตอง

พลิกผันเจ็บปวยเปนเวลานานเปนปและหลายๆ ป
ความทอแทเบื่อหนายชีวิตยอมเกิดขึ้น แตถามีกำลังใจ
แรงบันดาลใจท่ีจะสูชีวิต วิกฤติก็จะกลายเปนโอกาส
ใหเรยีนร ูและเปล่ียนแปลงใหชวีติมีอะไรใหม ทำอะไร
ทีไ่มเคยทำมากอน เปนชีวติท่ีพลิกกลับอีกครัง้หน่ึงได

คณุพอทวศีลิป พงศพศิ อายุ 53 ป เกิด พ.ศ. 2501
จากอคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง จงัหวัดสกลนคร
เปนศษิยเกาบานเณรแสงธรรม รนุที ่7 บวชเปนพระสงฆ
มานาน 27 ป

เดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ไดเขารวมโครงการ
พกัภารกจิฟนฟชูวีติสงฆรนุที ่4 ทีบ่านผหูวาน สามพราน
นครปฐม ใชเวลาสองเดือนเศษๆ ระหวางน้ันเกิดปวย
ตองเขาโรงพยาบาลเซนตหลุยส ตอนแรกไมนึกวา
จะเปนอะไรมาก แตเนือ่งจาก
เสน เ ลือดฝอยในสมอง
เปราะแตกงาย เ ร่ืองเล็ก
ก็กลายเปนเร่ืองใหญ ตอง
นอนแบบผัก คือมีชีวิตแต
ไมรูอะไร 1 ป ทั้งแพทย
และญาติพี่นองก็พยายาม
ที่จะชวยดูแลรักษาสุดกำลัง
ทั้งๆ  ที่แรกๆ  ความหวัง
เหมือนแสงริบหรี่  แต
อั ศจรรย ย อม เ กิด ข้ึนได
สำหรับผูมีความเช่ือ และ
เมื่ออาการดีขึ้นๆ  ก็ยังอยู
ใกลหมอที่ โรงพยาบาล
เซนตหลุยสอีก 2 ป และ
กลับไปพักรักษาทามกลาง
ญา ติพี่ น อ ง ท่ีบ านท า แร
มานาน 6 ป

รวมเวลาเ จ็บปวยมา
นาน  8  ป!

ใ น เ ว ล า เ ดี ย ว กั น
คุณพอประสงค เดนไชยรัตน เพื่อนก็ปวยเปนอัมพาต
มาพรอมกัน แตวันนี้ คุณพอก็ดีขึ้น ชวยงานอภิบาล
ไดบาง แตการเดินยงัไมปกติ

หลังจากท่ีไดตอสูกับตัวเองมาจนถึงวันนี้ ความจำ
กลับมาบางบางสวน จำญาติพี่นองไดแลว คนอื่นๆ
ก็พอจำไดบาง แตการพูด “พูดไดเปนคำๆ” และตอง
ใชเวลานึกนาน อานหนังสือยังไมได ไดแตดูรูปภาพ
มอืขวายงัทำอะไรไมได ใชเพียงมือซาย

เน่ืองจากในครอบครัวมีพี่นองถึง 14 คน คุณพอ
เปนคนท่ี 12 “เปนคนโหล” เม่ือเปนพระสงฆ กเ็รียกวา
“คุณพอโหล” ในยามเจ็บปวย พี่ๆ นองๆ หลานๆ

จงึชวยกนัมาดูแลใหกำลังใจเต็มท่ี
ในขณะที่เจ็บปวย  ทุกคนจะเบื่อ

หงุดหงดิ เช่ือวาบางคนคงประสบมาแลว
คุณพอก็ใชเวลาแกเบ่ือโดย “ใชศิลปะ
บำบัด” ทั้งกายและจิตใจ และในฐานะนักดนตรี ก็
“ใชดนตรี” ชวยบำบัดดวย พยายามรองเพลง จะรอง
ไดมากกวาพูด รองและจดจำทำนองเนื้อรองไดดีกวา
ยาวและนานกวา เคยแตงเพลงศาสนาไวสิบกวาเพลง
ก็ใชมือซายฝกเลนดนตรี ขีดเขียนและวาดภาพ และ
ทำอะไร

โอกาสฉลอง 25 ป ชีวิตสงฆ เมื่อ พ.ศ. 2552 ได
รวบรวมเพลงที่แตงไว ทำเปนซีดีแจกเปนท่ีระลึก
รวมได 16 เพลง

ตลอดเวลาท่ีปวยพอที่จะทำอะไรไดบาง ก็เริ่ม
จับดินสอ เพื่อวาดภาพ ดวยมือที่ไมเคยใช เปนเหมือน
“มือสอง” เปนตัวสำรองมาตลอด คือ “มือซาย” ตั้งแต
หัดจับ ลากเสน แรเงา ดวยความยากลำบากยิ่งกวา
เด็กอนุบาล เพราะเจ็บปวย และสมองยังชา มือสอง
กลายเปน “มอืหนึง่” จงึไมใชเรือ่งงาย ทัง้ๆ ทีเ่ปนเรือ่ง
ทีด่แูลวแสนจะงาย

แตดวยใจรักในดนตรีและวาดภาพมากอน ยิ่งกวา
นั้น ชื่อก็ยัง “ทวีศิลป” เปนทุนอยูกอนปวย ก็พยายาม
วาดภาพรูปพระ เปนรปูแมพระ รปูนกับญุเทเรซา และ
พระรปูพระเยซเูจา ทรงรบัทกุขทรมาน สวมมงกุฎหนาม

มีขอความวา “พระเยซูเจา อยูเพื่อรัก” และลงชื่อ

“พออุด”
แตละภาพท่ีวาด สื่อถึงความเจ็บปวด ความทุกข

ที่ไดรับอยูในขณะนี้
ชวีติสงฆของคุณพอ แมจะดูเหมือนทำงานอภิบาล

เพียงสิบกวาป แตชีวิตท่ีเจ็บปวย ก็เปนพยานความเช่ือ
ในยามเจ็บปวย และนอมรับมาตลอด 8 ป ก็เปนงาน
ประกาศขาวดีดวยเชนกัน มีเดิมพันดวยชีวิตแหง
ความทุกขทรมานเชนเดียวกับองคพระเยซูเจา

ภาพเขียน จึงเปน
สื่อบอกใหทราบวา
ชีวิตน้ีขอรวมถวาย
ความเจ็บปวยของ
ตน พรอมกับพระ-
เยซูเจาท่ีทรงไดรับ
และมอบชีวิตเปน
เคร่ืองบูชาแดพระ-
บิดาเจา เพ่ือชดเชย
ใช โทษบาปของ
เพ่ือนพีน่องทัง้หลาย
สำหรับ พระสงฆ

นักบวช และพี่นอง
อี ก ห ล า ย ค น ท่ี
เ จ็ บ ป ว ย เ พ ร า ะ
อาวุโสหรือยังไมถึง
วัยก็ตาม  จะอยูที่
บานพัก หรือโรง-
พยาบาล  ทุกคน
เปนหน่ึง เ ดียวกัน
ใ น ค ว า ม ทุ ก ข

ทรมาน เหมอืนเปนการตายจากตัวตนเอง เพ่ือจะไดกลับ
เป นขึ้ นม ามี ชี วิ ต เ ช น เ ดี ย ว กับพระ เ ยซู เ จ า . . . .
อัลเลลูยา

ภาพถาย คณุพอทวศีลิป กบัพีส่าว คนท่ี 11 คณุอจัฉรา

“จงถอมตนอยเูสมอ
จงมคีวามออนโยนพากเพยีร
อดทนตอกนัดวยความรกั” (อฟ 4:2)

www.thaicatholicradio.com
 เว็บเดียวฟงวิทยุคาทอลิกไดทัว่โลก
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©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠øíß∫√√¬“¬‡√◊ËÕß ç°“√·µàßß“π

·∫∫µà“ß§πµà“ß∂◊Õé «—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 11

¡‘∂ÿπ“¬π 2011 §ÿ≥æàÕª√–®—°…å ∫ÿ≠‡ºà“ §ÿ≥æàÕæ√™—¬

·°â«·À«π §ÿ≥æàÕÕ‘∑∏‘æ≈ »√’√—µπ– ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“« 124 °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡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

«—¥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)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� ·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

‡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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥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)

«—¥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)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“ ÿ́ß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡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’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 23 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����·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

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

�����∫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“

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

°“√°ÿ»≈ (Charity Rally) §√—Èß∑’Ë 4 ‚Õ°“ ©≈Õß

15 ªï ¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å µÕπ çµ–≈ÿ¬·¥π‡°à“

‡≈à“¢“πÕ“√¬∏√√¡§“∑Õ≈‘°é ‡ âπ∑“ß· «ß∫ÿ≠ 7 «—¥

5 ®—ßÀ«—¥ 200 °‘‚≈‡¡µ√ ®“°°√ÿß‡∑æœ- ¡ÿ∑√ “§√-

 ¡ÿ∑√ ß§√“¡-√“™∫ÿ√’-π§√ª∞¡ √–À«à“ß«—π∑’Ë

11-12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ´÷Ëß√“¬‰¥â§√—Èßπ’È®–π”‰ª

™à«¬‡À≈◊ÕºŸâªÉ«¬¬“°‰√â·≈–ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘

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

¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‚∑√. 0-2675-5000 µàÕ 40125-

6

����� ¡“§¡§“∑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√“¬) ∏π“§“√‰∑¬æ“π‘™¬å

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

 “¢“∫â“π¥Ÿà ‡™’¬ß√“¬ ‡≈¢∫—≠™’ 677-230543-1

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

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

0-2675-5533, 0-2675-5577

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟ 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‘∏’∫«™æ√– ß¶å

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

·≈– —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø »µ«√√…  „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

‡™‘≠√—∫‡ªìπ ¡“™‘°
√“¬°“√· ß∏√√¡ - æ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥√—∫ ¡“™‘°√“¬°“√‚∑√∑—»πå

1. √“¬°“√ ç· ß∏√√¡é ∑“ß‚¡‡¥‘√åπ‰ππå ‡«≈“ 04.30-04.56 π. Õ“∑‘µ¬å‡«âπÕ“∑‘µ¬å ‡π◊ÈÕÀ“

‡ªìπ “√§¥’ß“π∑’Ëæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°‰¥â∑”‡æ◊ËÕ§π¬“°®π  ∑—Èß —ß¶¡≥±≈  §≥–π—°∫«™ À√◊Õ

Õß§å°√µà“ßÊ

2. √“¬°“√ çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é ™àÕß 11 ∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ‡«≈“ 04.00-04.55 π. ‡π◊ÈÕÀ“

«“‰√µ’È À≈“°À≈“¬ ™à«ßæ√–§—¡¿’√å ™à«ß π∑π“ ™à«ßµ“¡‡√“¡“ ·≈– “√§¥’ œ≈œ

‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ™à«ß«—πÕ“∑‘µ¬å‡«≈“‡™â“¡“° À≈“¬§π‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â™¡∑—Èß Õß√“¬°“√ ‡π◊ÈÕÀ“√“¬°“√

 “¡“√∂∑’Ë®–π”‰ª™¡ È́” À√◊Õ‡ªìπÕÿª°√≥å°“√ Õπ§” Õπ ·≈–µ“¡∫â“ππ—°∫«™ ‚√ß‡√’¬π

∫â“πºŸâÕ“«ÿ‚  ∑—Èßπ’È √“¬°“√∑’ËÕÕ°Õ“°“»·≈â« ®– àß∑“ß‰ª√…≥’¬åª√–¡“≥ 3-4 «—π

1. √“¬°“√ ç· ß∏√√¡é ªï≈– 26 ·ºàπ  ‡ªìπ‡ß‘π 2,300 ∫“∑ (√«¡§à“ àß) ·ºàπ≈– 100 ∫“∑

2. √“¬°“√ çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é ªï≈– 52 ·ºàπ ‡ªìπ‡ß‘π 4,800 ∫“∑ (√«¡§à“ àß) ·ºàπ≈– 100 ∫“∑

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ÿæ√ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1901 ‚∑√ “√ 0-2681-5409

http://catholicmedia.cbct.net

E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th

™”√–‡ß‘π 1. ‡™Á§¢’¥§√àÕ¡  —Ëß®à“¬   ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

2. ‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  “¢“‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈

 —Ëß®à“¬  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‡≈¢∫—≠™’ 226-0-04126-0

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 23 ประจำวันท่ี 5-11 มิถุนายน 2011 หนา 17

คายเยาวชนสมานฉนัท (ตอจากหนา 2)
ไดขอความรวมมือจาก 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ
อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู  และซิกข โดยขอ
ความรวมมือดานจำนวนผูเขารวมโครงการในครั้งน้ี
200 คน ซึ่งรวมเยาวชนและพี่เล้ียงของแตละศาสนา
ในสวนของศาสนาครสิต  ม ี5 กลมุ คอื สภาพระสงัฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย  สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย  สหกจิคริสเตียนแหงประเทศไทย  สหคริสตจักร
แบบติสตในประเทศไทย และคริสตจักรเซเวนธเดย
แอดเวนตีสแหงประเทศไทย  จำนวน 40 คน ในสวน
ของคาทอลิกน้ัน ไดรับความอนุเคราะหจากโรงเรียน
ดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี  สงเยาวชนและพ่ีเล้ียง
เขารวมคายเยาวชนสมานฉันท รวมทั้งวิทยากรพิเศษ
คุณพอบรรจง  สันติสุขนิรันดร ผูแทนศาสนาครสิต
มาบรรยายในหวัขอ “ศาสนากับความสมานฉันท”

การจัดคายเยาวชนสมานฉันทนัน้เพ่ือนำหลกัธรรม
ทางศาสนามากลอมเกลาใหเยาวชน  มีความรู ความ
เขาใจ ในหลักธรรมทางศาสนา และสรางจติสำนึกใหกบั
เยาวชน ใหเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
ยอมรับในความแตกตางหลากหลายของเช้ือชาติ
ศาสนา ภาษา วฒันธรรม และความเสมอภาค

พิธีเปดเร่ิมดวยผูแทนเยาวชน 5 ศาสนา อธิษฐาน
จติภาวนา  ผอูำนวยการกองศาสนปูถัมภกกลาวรายงาน
การจดัคาย และนายจรูญ นราคร รองอธบิดีกรมการศาสนา
กลาวเปดคายเยาวชนสมานฉันทและบรรยายพิเศษ
เร่ือง “การอยรูวมกนั” สรรพส่ิงในโลกนีม้คีวามแตกตาง
แมแตแจกันท่ีจัดไวก็มีความแตกตาง  คนก็มีความ
แตกตาง สตัวทีอ่ยบูนโลกนีก้ม็คีวามแตกตาง แตทำไม
สิง่เหลาน้ีอยใูนสังคม อยใูนโลกใบน้ีไดอยางมีความสุข
ก็เพราะเขาไมทำลายซ่ึงกันและกัน

ปจจบุนันีโ้ลกกำลงัจะมปีญหา เพราะมนษุยเกดิการ
แกงแยงในเรื่องของทรัพยากร ทรัพยากรมีจำกัด แต
มนุษยมีความโลภ มีความอยากไดมากยิ่งข้ึน  มนุษย
ก็อยากจะใชสิ่งที่มีอยูในโลกน้ีใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด ตัดไมทำลายปา เราก็จะเห็นวาผลของการตัดไม
ทำลายปาคืออะไร มันทำใหเกิดปญหาน้ำทวม ฝนแลง

ภาวะอากาศเปล่ียนแปลง มนุษยอยากไดทรัพยากร
ใตแผนดิน ใตพืน้พิภพ มนุษยกด็ดูข้ึนมาใชมากขึน้ ทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของผิวโลก ทุกสิ่ง
ทกุอยางเม่ือมนษุยทำลาย สดุทายธรรมชาติกย็อมทำลาย
มนุษย  เราจะเห็นวาปจจุบันแผนดินไหวจะเกิดทุกวัน
จงึฝากความหวังไววา  เราในฐานะเยาวชนคนรนุใหมที่
จะเติบโตเปนพลงัแผนดนิ  พลงัสำคัญของชาติ เราตอง
คำนึงถึงวาในชวงชีวิตของเรา ของลูกหลานของเรา
จะอยูในโลกใบนี้ไดอยางไร ถามนุษยรูจักแตทำลาย
ไมรูจักประคับประคองโลกไวใหอยู เพื่อตัวเรา เพื่อ
ลูกหลานของเราในอนาคต อันน้ีเปนส่ิงท่ีตองฝาก
ความหวงัไวกบัรนุลูกๆ ทัง้หลาย

เราจะอยูรวมกันอยางมีความสุขไดตองมีความ
สามัคคี เราจะเห็นวาสังคมของคนปจจุบันน้ี เร่ืองของ
ความสามัคคีเร่ิมจะแปรเปลี่ยนไปแลว เปนสามัคคี
เฉพาะกลุมของตัวเอง  กลุมใครกลุมมัน  มีเสื้อสีที่
แตกตางกนั ทะเลาะกัน ดงันัน้ทีน่ัง่อยตูรงนี ้มทีัง้ครสิต
พราหมณ-ฮินดู ซิกข  มุสลิม พุทธ เราจะเห็นความ
หลากหลายของพวกเราแตเราจะทำกิจกรรมรวมกัน
ไมแบงศาสนา ศาสนาเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจเทานั้นเอง
แตความเปนเพ่ือน ความเปนมนุษยจะอยูที่ตัวของเรา

หลักของศาสนาพุทธ พระพุทธเจาไดสอนเรื่อง
ของความสามัคคี ความปรองดอง การท่ีจะอยูรวมกัน
อยางมีความสุขไดดวยไมตรีจิต ไมตรีจิตในเรื่อง
อะไรบาง ไมตรีจิตเร่ืองกาย วาจา ใจ และการแบงปน
เรื่องการเคารพกติกา  หรือวาเคารพความคิดเห็น ใน
เร่ืองกายเขาพูดเปนภาษาบาลีวา เมตตากายกรรม ก็คือ
มคีวามรัก  มคีวามหวงัด ีทำอะไรกด็วยความหวังดตีอกนั
มเีมตตาวจีกรรม พดูก็พดูดวยความหวังดี ไมพูดใสราย
คนอื่น  พูดใหคนอื่นมีความสุข คิดก็คิดดวยความรัก
ความหวังดี มีอะไรก็แบงปนกัน ไมเห็นแกตัว เคารพ
กฎกติกาของสังคม เคารพกฎหมาย ถาเราไมเคารพ
ในความแตกตาง ความคิดความขัดแยงของคนอื่นแลว
เรากอ็ยรูวมกนัไมได เราตองเคารพในความคิดเหน็ของ
คนอืน่ เคารพในเหตุผลของคนอืน่ดวย

ศาสนาอิสลาม สอนเรื่องหนาท่ีของเพื่อนไววา

ทุกคนตองมีเพื่อน ไมวาเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวม
โรงเรียน เพ่ือนรวมหมูบาน เพ่ือนรวมโลก ทุกคน
ตองหวังดีตอกัน มีความประพฤติท่ีดีตอกัน ไมดูถูก
ไมเกลียด  ไมอาฆาตเคียดแคน ไมทับถม หรือทำราย
ทำลายใคร ตางคดิจะอยรูวมกนัอยางมคีวามสุข

ศาสนาคริสต พดูถึงบทบัญญัตใินเร่ืองของความรกั
บทบัญญัติรักของคริสตศาสนาพูดถึงวา รักมี  2 สวน
ดวยกัน คือ รักพระผูเปนเจาสุดจิตใจสุดวิญญาณ  สุด
สติปญญา สุดกำลัง และบทบัญญัติประการท่ีสอง
ก็คือ ทานจะตองรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง
จะเห็นวาในทุกศาสนาก็จะพูดถึงเร่ืองความรักที่มอง
สงัคม มองคนอืน่

ศาสนาพราหมณ-ฮนิดู กม็ขีอหามอย ู10  ขอดวยกัน
ขอหามเชนวา ไมทำรายทางกาย ทางวาจา  กค็อืเมตตา
มคีวามสัตย งดพดูเทจ็ รกัษาคำม่ันสญัญา ไมลกัทรพัย
ควบคุมอารมณ อดทน อดกลั้น มีจิตใจแนวแนมั่นคง
มีความกรุณาท่ีรูสึกดีตอคนอื่น  มีความซ่ือตรง มีการ
ควบคุม และการบรโิภคท่ีสะอาด บรสิทุธิ ์ในกาย ในใจ
สิง่เหลาน้ีเปนเร่ืองท่ีทางศาสนาไดสอนไว

ศาสนาซิกข  ก็ไดเชื่อวา มนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิต
ทีป่ระเสริฐทีส่ดุของพระผเูปนเจา และพระองคทรงสถติ
ในทุกสรรพสิ่งที่ทรงสรางมนุษย สามารถพัฒนา
จิตวิญญาณใหกาวหนาสูงสุดเพ่ือรวมเปนหนึ่งเดียว
กบัพระองค

ทุกศาสนาตองการใหมนุษยอยูรวมกันไดอยาง
มีความสุข ไมมีศาสนาใดเลยท่ีสอนใหมนุษยตองไป
ขดัแยง ตองไปเขนฆากนั ถาเราไปดใูหดใีนพระศาสดา
ของศาสนาท่ีเรานับถือ พระองคก็ไดสอนมนุษยไว
ใหมนุษยรูจักรักตนเองดวย  รักผูอื่นดวย  เคารพ
ในพระเจาดวยศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธาใน
ความเช่ือ สิ่งเหลาน้ีที่พูดมาท้ังหมดก็เปนส่ิงท่ีถา
พวกเราทกุคนยึดถอื ยดึมัน่ ตามหลักคำสอนของศาสนา
ของเรา ตามหลักคำสอนท่ีศาสดาไดใหไวกับเรา  เรา
หมมูวลมนษุยกจ็ะมคีวามสขุ สงัคมโลกกจ็ะมคีวามสขุ
ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ก็จะไมมีปญหา ทุกคนก็จะอยู
รวมกันอยางมีความสขุ

บทอธิษฐานภาวนาวอนขอพระพรนอมเกลาฯ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ขาแตพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพล
อดุลยเดชฯ  ผทูรงครองแผนดินตลอดมาตราบปจจุบนักาลดวยพระทศพธิราชธรรม  พระจกัรพรรดวิตัร และขัตติยธรรมนานัปการ ตอบานเมืองและพสกนิกร
ใตรมพระบารมีทกุชาต ิทกุภาษาและทุกศาสนา  พระมหากรุณาธิคณุ พระเมตตาคุณเปนท่ีลนพน  ทรงดลบันดาลประโยชนสขุแกปวงชนแหงประเทศไทย  ปรากฏ
แผไพศาลไปทัว่สากล....

ขอพระเจาผสูถิต ณ สรวงสวรรค โปรดดลบันดาล อภิบาลใหเกิดสัมฤทธิผล
เพ่ือพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ พระบรมธรรมิกมหาราชา

พระผทูรงเปนกำลงัอนัยิง่ใหญของแผนดินไทย  ตลอดพระชนม 84 พรรษาของพระองค
พระเกยีรตคิณุอดลุยไพศาลดวยทศพธิราชธรรม  ทรงเปนพระมหากษัตราธิราชโดยธรรมอนัมิคลาดคลา
ขณัฑสีมาวัฒนาไพบูลย ชาวประชาผาสุกสันติ  ขอพระจอมไทยผทูรงสถิตอยใูนดวงใจของทวยราษฎร
เสวยสขุสริสิวสัดิ ์ ภยัพิบตัพิระโรคาพาธประลาตไกล  พระชนมายุ พระพลานามยัพนูพพิฒันผองแผว

เปนฉัตรแกวรมเกลาชาวประชา ทกุทิพาราตรีตลอดกาลนาน
อธิษฐานวอนขอทัง้น้ี ในพระนามของพระเยซูคริสตเจา พระเจาของขาพเจาท้ังหลาย...อาแมน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 23 ประจำวันท่ี 5-11 มิถุนายน 2011หนา 18
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ชวีติตองเลือก อยวูันยังค่ำ

มสีิง่ของ ตองสำแดง

การเมืองไทยกดปุมสตารทในบรรยากาศของการเลือกตั้ง คำวา “อาสา
มาเปนผูรับใช” ฟงดูนาสรรเสริญ อานดูแลวก็รูสึกเรามีแนวรวมเยอะจัง คนนูน
คนนีก้อ็ยากจะใหบริการ การกินดีอยดู ีความสุขในการใชชวีติบนผืนแผนดินไทย
สวัสดิการ ความเปนอยู ฯลฯ กอนการเลือกพวกเราเหมือนชนกลุมนอยบนโลก
ใบนี้ที่โชคดีอยางไมนาเชื่อ แตหลังการเลือกเราจะหวังไดแคไหนกับการตีความ
คำวา “รับใช” ของคนท่ีเราเลือกเขาไป  ผมไมไดปรามาสใคร และก็ทราบดีวา
ในฐานะพระสงฆอยางเราๆ ทานๆ ตามกฎของศาสนาก็คงไมสามารถใชสิทธ์ิ
นั้นได  แตในฐานะเดียวกันน้ีเอง เราใชสิทธ์ิการเตือนสติผูคนได เตือนสติ
จงึเปนการเตอืนใหไปเลอืก ไมใชเตือนใหไปเลอืกใครหรือเบอรใด

ถาวาไปแลวคนเราตองเลือกทุกวันอยูแลว ขอสำคัญประการเดียวของ
การเลือกสำหรับผมก็คือ คุณเลือกจากฐานคิดไหนละ อยางเวลาท่ีเราทำ
หนังสือพิมพอุดมสารรายสัปดาห มีการเลือกอยูตลอดเวลาเชนกัน เราจะเลือก
รูปใดมาข้ึนปก แลวจะเขียนคำวาอะไรกันดี เราจะเลือกภาพขาวรูปไหนมา
ขึน้หนาส ีคอลมันพเิศษสำหรบัขาวท่ีไหลเขามาในแตละสปัดาห บทความประจำ
หนาโฆษณาประชาสัมพันธ ที่นี่มีนัด ประกาศตางๆ คูกลาง หรือแมกระท่ัง
วนัเวลาทีเ่ราจะปดตนฉบบั สงโรงพิมพ และไปถงึมอืทานผอูาน แตละการเลอืก
มีฐานคิดที่ทั้งตางและเหมือนกัน แนนอนเรายอมเลือกภาพปกใหสอดคลอง
กับปปฏิทินคาทอลิกหรือเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ บวกกับฐานคิด
ของการเปนหนงัสอืศาสนา รปูพระจงึเปนเหตผุลแรก ตามมาดวยรปูไหนละ ฯลฯ
หลังจากน้ันเราจะมาดูวาคำไหนท่ีเหมาะสมและโดนใจ สอดรับกับเรื่องราว
และรปูภาพ ความเชีย่วชาญ ความสม่ำเสมอ หรอืความบอยครัง้เขานัน่เอง จะทำ
ใหการเลือกของเรา เร็วขึ้นและเขาเปา แมนยำมากขึ้น วาไปแลวมันก็คลายกัน
เราจึงมีการเลือกตั้ง และนักเลือกตั้ง รวมท้ังศัพทบางคำที่ไมรูวาไดยินแลว
เราจะรูสึกดีหรือรูสึกแย เชน คำวาหัวคะแนน คืนหมาหอน หรือเลยเถิดไปถึง
การซ้ือสทิธิ ์ขายเสยีง คอรัปชัน่ จะเชิงนโยบายหรอืวากนัตรงๆ ชวงถอนทนุ ฯลฯ
ผมคิดวาถาเราหวังใหสังคมดีขึ้น และมีบรรทัดฐานท่ีมีคุณภาพ เราตองออกแรง
จะทางใดก็สุดแลวแต รวมท้ังคงตองยอมรับผลของมัน ซึ่งอาจจะข้ึนกับ
ความพรอมมากมาย และบริบทธรรมชาติหลากหลายอันเปนวัฒนธรรมของ
คนไทย ผมยังเช่ือม่ันอยวูา ทกุประสบการณสรางบทเรียน

 ผมมองไปยังสนามงานของการพิมพเชนกัน เมื่อโลกเปดพื้นที่รับสื่อดิจิทัล
การอานหนังสือ  การเขียนหนังสือ หรือการจารึกขอความ จากอักษรลิ่ม

(cuneiform) สูกระดาษปาปรุส (papyrus) หนังสือเลม (codex) การมีกระดาษใช
แทนพิมพของกเูตนเบิรก (Gutenberg) การพมิพในระบบออฟเซต (offset printing)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) และส่ือการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสตางๆ
ไมวาจะเปน Kindel หรอืไอแพด ไอโฟน เคร่ืองแอนดรอยส เรากม็ชีองทางใหเลือก
มากข้ึน ทั้งผูเสพ และผูผลิต แตที่สุดแลวหัวใจของมันก็ยังเปนตัวอักษร ก็คง
พึ่งพางานเขียนท่ีมีคุณภาพ สีสันมักสรางใหเราเคลิบเคล้ิมไปได แตหัวใจหลัก
ของส่ิงใดก็สุดแลวแต มันไมมีวันเปล่ียนแปลงแนๆ เพราะถามันเปล่ียนไป คง
หมายถึงการหยดุหายใจเทาน้ันเอง

นักเรียนเปดเทอมกันแลว วงจรชีวิตเร่ิมอีกคร้ังกับบรรยากาศการศึกษา
ในสังคมเมืองไทย เพิ่มปริมาณคนใชบริการทองถนน ในขณะที่สังคมชนบท
รานรวงไลปด ถนนโลงมากข้ึน เชนเดียวกัน รถอีกหลายคันพาผูคนจากชนบท
มุงสูกรุงเทพมหานคร การเลือกต้ังในสังคมไทยคงสรางความหวังในใจใหกับ
หลายคน แตอาจจะเปนความหวังท่ีแตกตาง เพราะจุดหมายน้ันไมเหมือนกัน
ดาวท่ีฝนอาจคนละดวง ผมยังคงชอบสโลแกนของทุกพรรคท่ีทานไดรูวาแทจริง
แลวการเปนผูนำหรือการเปนใหญนั้นตองรักและรับใช เม่ือใดก็ตามท่ีคนท่ี
ไดรับเลือกเหลาน้ันพิสูจนใหเห็นวา พวกเขาพยายามทำแบบนั้นอยางแทจริง
ทั้งนโยบายและวิถีปฏิบัติ ใหลงสมัครก่ีคร้ังคงไมมีใครปฏิเสธผูนำแบบนี้ไปได
สงัคมดีไมไดรอใหฟามาโปรยปรายพร แตรอคนในสงัคมไดรวูาคำสญัญาท่ีใหไว
ไมใชคำสัญญาทีว่างเปลา หรือพูดไปเพือ่ไดคะแนนนยิม

บรรณาธิการบริหาร

คร้ังน้ีมีสิ่งของตองสำแดงมาใหผูอานไดทัศนา
และลองหามาดูมาฟงกัน

ชิ้นท่ี 1 หนังสือท่ีระลกึโอกาสสถาปนาบุญราศี
ผมเองไมมีโอกาสไดไป
รวมงานสถาปนาบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2  แตมี
ผูมีน้ำใจหยิบหนังสือท่ี
ขายบริเวณงานเพ่ือเปน
ที่ระลึกมาให ภาพสวย
และสรุปเรื่องราวของ

บุญราศีไดอยางไมผิดหวัง สรางแรง-
บันดาลใจสำหรับการทำหนังสือเก่ียวกับ

บญุราศีในภาคภาษาไทยกันอกีแลว ลองชมดูนะครับ
ชิ้นท่ี  2 ซีดี เพลง  การแตงงานของเจาชาย

วิลเลี่ยม ชุดน้ีเปนชุดอยางเปนทางการ บันทึกที่
มหาวิหารเวสตมนิสเตอร สถานท่ีใชประกอบพธิกีนัเลย
นาสนใจมากสำหรับบทเพลงตางๆ ที่นำมาจัดเต็ม
รวมท้ังคำปฏิญาณ บทเทศนในพิธ ีบทเพลงละตนิท่ีเรา
รูจักกันดี  UBI CARITAS ผลงานของบริษทัยูนเิวอร-

แซล มีวางขายตามแผง
ซีดีทั่ วไป  อันน้ีให  4
ดาวคร่ึงเลยครับ

ชิ้นที่ 3 หนังสือ
1 รอยพันเร่ืองราว จาก
อเีมล ของยอดเย่ียม โดย

ยอดเยีย่ม เทพธรานนท เปนจดหมายของอาจารยที่
มีลูกศิษยลูกหามากมาย เขียนอีเมลบอกเลาเร่ืองราว
และบทสอนตางๆ ทนคำรบเราของลูกศิษยไมได
จึงรวบรวมมาเปนเลม พิมพ 6 คร้ังไปแลว รวมๆ
30,000 กวาเลมเขาไปแลว หนังสือเลมน้ีพอมี
เปนวิทยาทาน ลองติดตอมาท่ีอุดมสารนะครับ
จะเปนธุระสานตอให อยาตกใจนะครับหนังสอืเลมนี้

เ ข า เ ขี ยน ร า ค า ไ ว ที่
6,170,333 ....มันมีที่มา
ที่ไปครับ

ผม มีสิ่ ง ของ
ตองสำแดงสัปดาหนีแ้คนี้
กอนนะครับ  ไมรูว า
จะผานดานตรวจของ
ผูอานหรือเปลา? (ฮา)
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ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠é §ÿ≥æàÕ∫√√®ß  æ“πÿæ—π∏å Õ∏‘°“√ ·≈–´‘ ‡µÕ√å¥«ß·¢

√—µ‚π¿“  ºŸâÕ”π«¬°“√ π”§≥–§√Ÿ‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ®”π«π  119  §π

‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√®“√‘°· «ß∫ÿ≠ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19  ¡’π“§¡ 2011  ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

æπ— π‘§¡ ·≈–«—¥‡¢“§’√’√¡¬å ®.™≈∫ÿ√’

ç¿“æπ’È
‰¡à¡’§”∫√√¬“¬é

æ√–§ÿ≥‡®â“≈◊Õ™—¬
∏“µÿ«‘ —¬

ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈
Õÿ¥√∏“π’

·≈–æ√–§ÿ≥‡®â“
¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√
Õ¥’µª√–¡ÿ¢

§ÿ≥ ¡—§√ ∫ÿ¥¥“

ºŸâ∂à“¬¿“æ

çÕ∫√¡é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥Õ∫√¡‡¬“«™π ç∫∑∫“∑≈Ÿ°µàÕ§√Õ∫§√—«é (¬.1) √ÿàπ∑’Ë 22 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø

 “¡æ√“π π§√ª∞¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13-15 æƒ…¿“§¡ 2011 ¡’‡¥Á°Ê ‡¬“«™π Õ“¬ÿ

12-15 ªï ¡“‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑—Èß ‘Èπ 45 §π (‡ªìπ‡¬“«™π™“¬ 17 §π ·≈–À≠‘ß

28 §π) ‰¡à√«¡∫√√¥“æ’Ë‡≈’È¬ß (ºŸâ∑’Ë‡§¬ºà“π§à“¬ ¬.1 ·≈– ¬.2 ¡“·≈â«) ®”π«π 28

§π

ç°“√Õ¿‘∫“≈ºŸâµâÕß¢—ßé  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2011 §ÿ≥æàÕ∑»æ√

π“√‘π√—°…å, OMI ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ¡‘‡™≈≈’, OMI ‰¥â¡Õ∫Àπ—ß ◊Õ¿“§¿“…“¡âß

»“ π“§√‘ µå·≈–«—≤π∏√√¡¡âß„Àâ°—∫ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” Õ.À≈à¡ —° ‡æ◊ËÕµ—Èß»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“¡âß »“ π“§√‘ µå ·≈–«—≤π∏√√¡¡âß „πÀâÕß ¡ÿ¥‡√◊Õπ®” Õ.À≈à¡ —°

®”π«π 10 ™ÿ¥ ‚§√ß°“√π’È‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°Õ∏‘°“√‡®â“§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡¡âß Õ.À≈à¡ —°

ç©≈Õßªí °“é  §ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß¬»  ªî¬«—≥‚≥, SJ  ºŸâ·∑π ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§≥–œ ®”π«π  5 ∑à“π ‡¢â“√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

‚Õ°“ «—πªí °“¢Õßæ’ËπâÕß»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬ÕÕ√å‚∏¥Õ° ǻ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 ‡¡…“¬π

2011 ∑’Ë‚∫ ∂å√— ‡´’¬ÕÕ√å‚∏¥Õ°´å„πª√–‡∑»‰∑¬  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 19 ́ Õ¬ 3 ∂. ÿ‚¢∑—¬

‡¢µ¥ÿ ‘µ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëßªïπ’Èπ—∫‡ªìπªï∑’Ë¥’‡æ√“–«—πªí °“µ√ß°—∫§“∑Õ≈‘°

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‚Õ‡≈Á°´å ‡™’¬√’æ“π‘π „Àâ°“√µâÕπ√—∫
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µÕπ∑’Ë 20 °ÿ≠·®¥Õ°π—Èπ
™◊ËÕ§«“¡‡™◊ËÕ§√‘ µ™π

‡ªî¥∫â“π‡≥√
π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√
(Õ“¢à“) °.¡. 48 ç ∂“π ”§—≠‡√’¬°°—π

∫â“π‡≥√ ‡À¡◊ÕπÀ—«„®

 à«π∑’Ë®”‡ªìπ À¬ÿ¥‡µâπ

™’æ§ß«Õ¥«“¬ ß“π

¡‘ ´—ß‡À¡◊Õπ¥—ß√à“ß°“¬

¢“¥‡ß‘π∑Õß°ÁæÕÀ“‰¥â

¢“¥ ç ß¶å‰∑¬é

✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫«™æ√– ß¶å°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶“πÿ°√‡™…∞å¥π—¬

 —ß¶“πÿ°√∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  —ß¶“πÿ°√ÕßÕ“®

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

 —ß¶“πÿ°√π—Ø∞«’

 “πΩíπºŸâ Ÿß«—¬      „ΩÉ„®°µ—≠êŸ
§≥–Õπÿ°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ √à«¡°—∫ —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°√–¥—∫™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 6 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

º¡∂÷ß ‡«≈“µâÕß®Ÿß¡◊ÕºŸâ Õà “π

‡¢â“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√°—π‡ ’¬∑’

À≈—ß®“°®¥Ê ®âÕßÊ ‡≈’¬∫Ê ‡§’¬ßÊ

„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√ŸâÕÿàπ‡§√◊ËÕß°—πÕ¬Ÿàπ“π

∫√‘ ‡«≥¢Õß¡À“«‘À“√µ—Èß·µà

®—µÿ√— π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ πÈ”æÿ ‚Õ∫‘≈‘ 

∫√‘‡«≥¥â“πÀπâ“¡À“«‘À“√ ·≈–

„π¡À“«‘À“√  “¡“√∂¥Ÿ®“°¿“æπ’È

‰¥âæÕ‡¢â“„®§√à“«Ê «à“ °àÕπ®–∂÷ß

¡À“«‘À“√À≈—ßªí®®ÿ∫—π¡’™à«ß‡«≈“

∑’Ë ”§—≠ 4 ™à«ß¥â«¬°—π¥—ßπ’È

‡√◊ËÕß√“«¢Õß¡À“«‘À“√‡√‘Ë¡¢÷Èπ

µ—Èß·µàªï 64 °.§.».

®ÿ¥∑’Ë‡ªìπ ’·¥ß ‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë§√—ÈßÀπ÷Ëß‡§¬‡ªìπ π“¡°’Ã“¢Õß®—°√æ√√¥‘‡π‚√

ºŸâ´÷Ëß‡∫’¬¥‡∫’¬π»“ π“ ¢à¡‡Àß ‚¬π§«“¡º‘¥·≈–¶à“∫√√¥“¡√≥ —°¢’¡“°¡“¬∑’Ëπ’Ë

®ÿ¥∑’Ë‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π ‡ªìπ∫√‘‡«≥∑’ËΩíß»æ¢Õß∫√√¥“¡√≥ —°¢’ ´÷ËßÀπ÷Ëß„ππ—Èπ

πà“®–À¡“¬∂÷ßÀ≈ÿ¡Ωíß»æ¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√¥â«¬ ¡’°“√®—¥°“√‡√◊ËÕßÀ≈ÿ¡»æ

¢Õß∑à“π„πªï§.». 160

®ÿ¥∑’Ë‡ªìπ ’‡À≈◊Õß ‡ªìπ¡À“«‘À“√∑’Ë∂Ÿ° √â“ß¢÷Èπ„π¬ÿ§¢Õß®—°√æ√√¥‘§Õπ-

 ·µπµ‘‚π‡ªîô≈ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“´‘≈‡« ‡µÕ√å ∑’Ë 1

„πªï§.». 326

·≈–®ÿ¥ ’πÈ”µ“≈ §◊Õ  ∂“π∑’Ë∑’Ë‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë¢Õß¡À“«‘À“√À≈—ßªí®®ÿ∫—π

√ŸªÀ≈“° ’∑’Ë´âÕπ∑—∫°—π®π∂÷ß¡À“«‘À“√À≈—ßªí®®ÿ∫—π ‡À¡◊Õπ¥—ßæ√–-

»“ π®—°√∑’Ë‚Õ∫°Õ¥∫√√¥“∫ÿµ√¢ÕßµπÀ√◊Õ∫√√¥“§√‘ µ™π‰«âπ—Ëπ‡Õß

µ√ß à«π∑’Ë‡ªìπ∫√‘‡«≥®—µÿ√—  ·≈–¥â«¬ —≠≈—°…≥å·Ààß°“ß‡¢π‚√¡—π„π à«π∑’Ë

‡ªìπ¡À“«‘À“√ ∑—ÈßÀ¡¥§◊Õ√Ÿª°ÿ≠·® °ÿ≠·®¥Õ°π—Èπ∑’Ë‰¢§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§√‘ µ™π

„Àâ¬◊π¬—π¥â«¬™’«‘µ

À¡“¬‡Àµÿ ¿“æ®“°Àπ—ß ◊Õ St.Peter Basilica ¢Õß ”π—°æ‘¡æå Futura

Edizioni ªï 2007
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