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สาสนอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เรื่องสิทธิและหนาที่ของคริสตชนกับการเลือกตั้ง

เจริญพรมายงับรรดาพีน่องพระสงฆ นกับวช และสัตบรุษุคริสตชนท่ีรกัทัง้หลาย

สามชวงเวลาแหงประวตัศิาสตรไทยทีเ่ราครสิตชนไมควรลมืทีจ่ะขอบพระคณุพระเปนเจาผทูรงประทานพระคุณพเิศษในโอกาสสำคัญดงักลาว นัน่คอื
มหามงคลสมัยเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ พอหลวงของปวงชนชาวไทย วาระครบรอบ 124 ป
แหงการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  และ 80 ปหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองสูระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมขุในป พ.ศ. 2555

บัดน้ี เรากำลังเขาสูชวงรณรงคเพ่ือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันถือไดวาเปนวาระแหงชาติที่ประชาชนคนไทยทุกคนรวมทั้งพ่ีนอง
คริสตชนไทย พงึตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดขีองชาติ  โดยการออกไปใชสทิธ์ิลงคะแนนเสียงเลอืกต้ังผแูทนของตนในคร้ังน้ีอยางสุจริต
ตามมโนธรรมของตน  โดยคำนงึถงึประโยชนสงูสุดของประเทศชาติ และความสงบสุขรมเย็นของประชาชนทุกหมเูหลาและทุกภมูภิาคอยางเสมอภาคกัน

 ตอสถานการณภายในประเทศไทยของเราทกุวนัน้ี ในดานเศรษฐกิจ แมจะมีการขยายตัวกาวหนาไดในระดับหน่ึง  แตกระนัน้กด็กีารกระจายรายไดและ
ผลประโยชนสขุสวนรวมสมูวลประชากรนัน้ยังไมทัว่ถึง  โดยเฉพาะอยางยิง่กลมุชาวนาชาวไรและผใูชแรงงาน ในดานสงัคม มปีระชาชนเคลือ่นยายถิน่ฐาน
เพือ่ขายแรงงานในเมืองหลวงจำนวนมาก กระแสโลกาภิวตันโหมกระหน่ำทำใหผคูนลมุหลงในวัตถนุยิม บรโิภคนิยม  เสพสขุนยิมและแมกระท่ังเสพติดนยิม
ขณะเดยีวกนักป็ลอยปละละเลยความสำคัญของศาสนา ศลีธรรมและจรยิธรรมเพือ่พฒันาจิตใจของประชาชน  สวนในดานการเมอืงน้ัน  ประชาชนโดยท่ัวไป
ยังขาดความมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจและรวมรับผิดชอบระดับนโยบายของการปกครองและพัฒนาประเทศ  เปดโอกาสใหมีการใชอำนาจและ
การทุจริตประพฤติมิชอบตางๆ นานา  อันขัดตอหลักศาสนาและศีลธรรมอันดีงาม และละเมิดตอศักด์ิศรี  เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  รวมไปถึงทำลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศนทางสภาพส่ิงแวดลอมดวย

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  จงึขอยนืยนัรวมกบัพีน่องถงึคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลกิของเราวา เราพรอมทีจ่ะรวมมอืกบัอำนาจ
อันชอบธรรมทางบานเมือง  เพื่อรับใชพี่นองเพื่อนมนุษยรวมสังคมไทยตามบทบาทหนาท่ีพึงควรของตนดวยความสนใจ  เอาใจใสและหวงใยตอ
ประโยชนสุขสวนรวมของทุกคน โดยเฉพาะชวงพิเศษนี้เพื่อการใชสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จะเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเทาที่ทำได  เพื่อจะไดผูแทน
เขาไปทำหนาที่ออกกฎหมาย กำหนดนโยบาย บริหารบานเมืองและตัดสินคดีความตางๆ ภายใตอำนาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการแทนเราในสภาฯ
ตามระบอบประชาธิปไตย  หนาทีด่งักลาวน้ีเราตองถือวาเปนหนาทีอ่นัทรงเกยีรติและศักดิส์ทิธิท์ีพ่งึกระทำดวยสจุรติใจตอหนาพระเปนเจาเพ่ือประโยชนสขุ
รวมกนัของเพ่ือนพีน่องรวมประเทศ

อนึง่  สำหรบัพระสงฆและนกับวช  ขอใหวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด  เพือ่จะไมใหเปนทีส่ะดุดวาฝกใฝอยกูบัฝายใดจนกระท่ังแบงพรรคแบงพวกกนั  ใน
เวลาเดียวกันกพ็งึทำหนาท่ีอบรมสัง่สอนสัตบรุษุใหตระหนกัถงึบทบาทหนาท่ีครสิตชนของตนตอประเทศชาติบานเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธปิไตยน้ันไดเนนใหประชาชนใชสทิธ์ิของตนแสดงความเปนเจาของอำนาจอธิปไตย อนัพึงเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน  ดังน้ันการออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังผูแทน ซึ่งจะเปนท่ีมาของการจัดต้ังรัฐบาลบนพ้ืนฐานของนิติรัฐและนิติธรรมหรือธรรมาภิบาลน้ัน  จำเปน
อยางยิง่ทีเ่ราคริสตชนผเูปนประชาชนพลเมอืงดทีีม่สีทิธิเ์ลอืกตัง้จะพงึทำหนาทีใ่นครัง้นีใ้หดทีีส่ดุตามกฎกติกาวาดวยการเลอืกตัง้  รวมทัง้คริสตชนท่ีสมคัร
รบัเลือกต้ังเปนผแูทนราษฎรเอง  กพ็งึประพฤติปฏิบตัหินาท่ีของตนดวยความรอบคอบชอบธรรมและรับผิดชอบตอบานเมืองเพ่ือความดีสวนรวมและรบัใช
เพ่ือนมนุษยรวมชาติอยางซ่ือสัตย อกีท้ังไมดำรงตนขัดแยงตอหลักความเช่ือศรัทธาทางศาสนาของตน

เชื่อแนวาระบอบประชาธิปไตยจะยังประโยชนสุขใหกับประชาชนทุกคน ทุกฝาย ตราบเทาที่พี่นองประชาชนทุกคนตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ในการใชอำนาจอธปิไตยของตนดวยการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ผแูทนราษฎรอยางซือ่สตัย สจุรติ และยังตองเฝาตดิตามการทำหนาทีข่องผแูทนของตนน้ัน
ตอไปในสภาฯ เพ่ือใหพวกเขาสามารถดำรงตนและดำเนินงานดวยความถูกตองชอบธรรมเพือ่ประโยชนสขุรวมกนัของประชาชนท้ังประเทศ

ในโอกาสวาระแหงชาติเพ่ือเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งน้ี สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ขอเชิญชวนบรรดาพี่นอง
คริสตชนคาทอลกิท้ังหลาย  รวมใจกนัอธิษฐานภาวนา  วอนขอพระเปนเจาไดโปรดใหการเลอืกต้ังคร้ังน้ีดำเนนิไปดวยความเรยีบรอย สจุริต บริสทุธ์ิ ยตุธิรรม
และขอทรงอำนวยพระพรอันอุดมใหประเทศชาติบานเมืองของเราเจริญกาวหนาวัฒนาถาวรสืบไป

ขอเจรญิพรในพระคริสตเจามายังพีน่องพระสงฆ นกับวชและสตับรุษุคริสตชนคาทอลิกทีร่กัทกุทาน

ใหไว ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  ค.ศ. 2011
วันฉลองพระนางมารียเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

(พระสงัฆราช ฟลปิ บรรจง  ไชยรา)
ประธานกรรมาธิการฝายสังคม (คาริตัสไทยแลนด)

(พระอคัรสังฆราช หลุยส จำเนียร  สนัติสขุนิรนัดร)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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ผสูงูอายุจดัการแขงขัน (ตอจากหนา 20)

มาเปนประธาน มแีขกผใูหญ ผมูอีปุการคณุมารวมงาน
เปนจำนวนมาก  อาทิ  คุณพอประดิษฐ   วองวารี
อุปสังฆราช คุณพอประสิทธ์ิ  รุจิรัตน จิตตาภิบาล
คุณพอไพบูลย  รุจิรัตน คุณพอวิชาญ   กิจเจริญ
พรอมทั้งผูอำนวยการสภาภิบาล คณะกรรมการชมรม
ผูสูงอายุ ประธานและคณะผูพิพากษาสมทบศาล
เยาวชนและครอบครวัจังหวดัราชบุร ี อาจารยบญุเพราะ
แสงเทยีน ประธานและคณะกรรมการชมรมครผูสูงูอายุ
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ตัวแทนหนวยงานองคกร
สาธารณะกศุลตางๆ  เปนตน

อาจารยเชษฐ   ชาวนาแกว  ประธานชมรมผสูงูอายุ
สังฆมณฑลราชบุรี กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัด
กจิกรรมซ่ึงมีดงัน้ี

1.
เพื่ อหารายได
เ ป น ทุ น
ในการดำเ นิน
กิ จ ก ร ร ม
โ ค ร ง ก า ร
สาธารณกุศล
ตางๆ ของชมรม
ผูสูงอายุสังฆ-
มณฑลราชบุรี
แ ล ะ ช ม ร ม
เครือขายระดับ
วดั

2. เพื่อสมทบเปนทุนจัดสวัสดิการเย่ียมเยียน
ชวยเหลือ ผูสูงอายุ ผูปวย ผูพิการ เด็ก สตรี ผูยากไร
โดยไมจำกดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา

การแขงขันโบวลิ่งการกุศลของชมรมผูสูงอายุ
สงัฆมณฑลราชบุรคีรัง้นี ้ไดรบัความรวมมอื ชวยเหลอื
เปนหนึ่งเดียวกันของทุกฝาย ประสบความสำเร็จ
เปนอยางด ีรายไดทีไ่ดจากการจดักิจกรรม คณะกรรมการฯ
จะจัดสรรแบงสวนใหชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลและ
ชมรมเครือขายระดับวัด ไปดำเนินกิจกรรมโครงการ
ตามวัตถุประสงค ในอัตราสวน 70:30 ตอไป

อาลัยรักคุณพอเอดูอารโด (ตอจากหนา 20)
คุณพอเอดูอารโด เกิดเมื่อวันท่ี 9 มกราคม ค.ศ.

1949 ทีเ่มือง Santa Cruz de Tenerife ประเทศสเปน และ
มรณภาพดวยอาการหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน เม่ือวันท่ี
27 เมษายน 2011 ที่บานพักของคณะท่ีอำเภอสารภี
จงัหวดัเชยีงใหม

คุณพอเขาเปนสมาชิกของคณะธรรมทูตอิเดนเตส
เมื่ออายุ 17 ป และไดทำการปฏิญาณตนเปนนักบวช
ในคณะอิเดนเตส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 1969 หลังจาก
จบการศึกษาดานปรัชญาและเทววิทยาที่กรุงนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกาแลวไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร

เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 1998  และอกี 1 ปตอมาไดรบั
ศีลบวชเปนพระสงฆวันท่ี 15 พฤษภาคม 1999 โดย
พระคารดินัล O’Connor และเปนเวลาหลายป
กอนท่ีคุณพอจะบวชเปนพระสงฆนั้น คุณพอไดศึกษา
จนจบวิชาปรัชญาและพระคัมภีร จาก Complutense
University กรุงมาดริด ประเทศสเปน และเปน
ธรรมเนียมของคณะอิเดนเตส ที่ผูกอต้ังคณะไดใชเวลา
ในการเตรียมจิตใจใหสมาชิกคณะมีความพรอมและ
เขมแข็งในจิตตารมณของคณะเปนเวลาพอสมควร
นั่นคือการอุทิศตนเพ่ือเยาวชนท่ียังไมมีความเช่ือและ
ทีย่งัไมเขมแข็งในความเช่ือ เปนตน

ระหวางป 1968-1974 คณุพอไดรับมอบหมายจาก
คณะใหทำงานในโรงเรียนฝกหัดครูที่เมือง Tenerfe
จากนั้นไดรับความไววางใจ ใหทำงานสำคัญของคณะ
อีกหลายตำแหนง เชน เปนผูแทนทั่วไปประจำทวีป
ยุโรป เปนอธิการคณะท่ีกรุงมาดริด เมือง Valencia
และเปนผใูหการอบรมสมาชิกฝายชายของคณะ เปนตน

วันท่ี 1 พฤษภาคม 1979 คุณพอไดเดินทางมาถึง
กรุงเทพฯ และไดเริ่มวางรากฐานของคณะในประเทศ
ไทย โดยป 1980 ไดเริ่มงานดวยการเปนอาจารยสอน
ภาษาสเปนท่ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และจากการเปน
อาจารยที่นี่เอง ทำใหคุณพอมีลูกศิษยลูกหามากมาย
และเปนทีเ่คารพนบัถอืโดยทัว่ไป ซึง่ในขณะน้ันคณุพอ
ยงัมไิดบวชเปนพระสงฆ

ป 1998 คุณพอเดินทางกลับไปนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาเพิ่มเติมในวิชาปรัชญาและ

เทว วิทยา
จนจบ และ
ไ ด รั บ ศี ล
บ ว ช เ ป น
พระสงฆ
เ ม่ื อ วั น ท่ี
15 พฤษ-
ภาคม 1999
จ า ก นั้ น
วันท่ี  27
พฤษภาคม

2000 คุณพอไดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีก
ครั้งหน่ึงในฐานะอธิการของคณะอิเดนเตส ได
ทำงานอยูในสังฆมณฑลเชียงใหม โดยเริ่มงานท่ีวัด
นกับญุเทเรซา เวยีงปาเปา ระยะหน่ึง หลงัจากน้ันไดยาย
ไปสรางบานของคณะท่ีอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
พรอมทัง้ดูแลสตับุรษุและเยาวชนละแวกน้ันจนถงึวันท่ี
คณุพอไดจากไปอยางสงบ

ในสายตาของมนุษย การจากไปของคุณพอ
นำความเศราเสียใจอยางยิ่งยวดตอคณะอิเดนเตส และ
สังฆมณฑลเชียงใหม  แตในสายตาแหงความเชื่อแลว
นีค่อืพระพรของพระเปนเจาท่ีมตีอเราทุกคน สิง่น้ีจะทำ
ใหเกิดกระแสเรียกแหงการเปนผูแพรธรรมในสังฆ-
มณฑลเชียงใหมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงจากผลงาน
ที่คุณพอเอดูอารโดไดฝากไว การจากไปของคุณพอ
เปนน้ำพระทัยของพระเปนเจา และเราเชื่อวา บัดนี้
คุณพอไดไปอยูรวมกับสมาชิกของคณะอีกสองทาน
แลว คือ คุณพอคมกฤช อนามนารถ และบราเดอร
ธีรวิทย ขอบคีรีราษฎร ซึ่งไดจากไปดวยอุบัติเหตุ
ทางรถยนต เม่ือเดือนมิถนุายน 2007

เราเชือ่วา เวลานีพ้วกทานอยใูนสวรรคในสหพนัธ
นักบุญและภาวนาเพื่อความเจริญกาวหนาของพระ-
ศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะในสังฆมณฑล
เชียงใหม  “ขอใหพักผอนอยางสงบเถิดคุณพอเอดู
อารโดที่รัก และโปรดภาวนาขอพระบิดาเจาเพื่อเรา
ดวยเทอญ”

รายงานโดย คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา
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ตอนท่ี 13

“โอชีวิตคน  สูทนจนลมหายใจสุดทาย
ยามบายของชีวิต  ไมคิดจะทอถอย

วันเวลาแสนงาม ทาบทาจากฟากฟาแดนไกล
โปรยปรายใหชื่นใจ

ดุจฝนไล  ใหชุมช้ืนแผนดิน...”
ความจริง จินตนาการ อารมณ และประสบการณ

ทั้ง 4 อยางน้ี คละเคลากันอยูในอัตราสวนท่ีเหมาะสม
ดวยวิธีศิลปะผานทางงานเขียนไมวาจะดวยรูปแบบ
รอยแกว หรือรอยกรอง เราเรียกวา “บทประพันธ”
และถาอานแลวกอเกิดอารมณความรูสึกแกผูอานได
เรากเ็รียกขอเขียนน้ีวา “บทกวี” ขอเสนอ “บทประพนัธ”
ประ เภทร อยแก วที่ เ ข า เ รี ยก วิธี เ ขี ยนแบบนี้ ว า
“กลอนเปลา” (BLANK VERSE) แกทาน 2 บท

“เมื่อเพื่อนสามคนคุยกัน”
- ผมมเีพ่ือนอยสูองคน

คนหนึง่คือ “หลับตา”
อกีหน่ึงคอื “ลมหายใจลึกยาว”
ทัง้สองมาเย่ียมผมคราใด
“ความหมายของบทเพลงแผวเบา”
กจ็ะแวะมาน่ังรวมวงอยดูวยเสมอ

- ในวันเหน่ือยหนายเราสามคน
ไมทำอะไรเลยไดแตนั่ง
และ “ความหมายของบทเพลงแผวเบา”
ก็เยียวยารักษาใจเรา

- “ลมหายใจลกึยาว” บอกผมวาจะมแีรงถบีดนั
อากาศเชนนี้ตอไปอีกสักกี่ปก็ไมรู
พวกเราออนลาลงกับการที่ตองหัดเปนคนเงียบ
และทำงานตอไปใหไดกบัคนในสังคมเชนน้ี
ผมปดตาและลมหายใจก็ยิ่งลึกยาว
ผมปดปากและผูคนก็วาผมโง

- แตพอผมพดูถึงความถูกตอง
พวกเขาก็รอเหยียบซ้ำในวันท่ีผมพลาดลมลง
จำเปนดวยหรือท่ีการเปนคนดีในสังคม... ตองตาย
ไปกอน
ผคูนจงึฟงในส่ิงทีเ่ขาพดูและหันมามองดูสิง่ทีเ่ขาทำ
อยางที่โลกทำกับผูคนเชนน้ีเร่ือยมา

28 กรกฎาคม 1993
(คดัจากหนงัสือ “คำสญัญาของพรงุน้ี”

เขียนโดย : พงศ ประมวล)

“ทำดีสองแบบ”
- คนเราทำใหตัวเองดูดีไดสองแบบ

แบบแรกทำความดี
แบบทีส่องเราพดูใหคนอืน่ไมดี,  เสีย
เสียใหหมดและเราจะไดดูดี

- พระเยซูจงึใหทัศนคติการมีชวีติ
อยางมีความสุขดวยบทเทศนบทแรก
หรอื “ปฐมโอวาท” บนภเูขาวา
“บญุของผมูใีจบริสทุธ์ิ เหตุวา
เขาจะไดเชยชมพระเปนเจา”

- ทัศนคติของการทำอะไรดวยไมมี
ผลประโยชนเคลือบแฝง
ทำใหมโนธรรมเราสงบ, หลบัอยางเปนสุข
คลายไดกอดพระเปนเจาสมคำ “เชยชม”
และน่ีเปนจุดเริ่มตนของการทำดีแบบแรก

- ฟารสิทีำใหตวัเองดดูโีดยลงมอื
ทำใหคนรอบขางบกพรอง
ไมมใีครเลย...
นอกจากคนท่ีปฏิบตับิัญญัติครบถวนเชนพวกเขา
ทีไ่ปสวรรคได
เขาเปนคนดีทนัทีเม่ือถือยามใหญใสพระคัมภีร
คลายบางคนที่คิดวาเปนคนชอบธรรมทันที
เม่ือมีตำแหนงมาประดับในยุคสมัยของเรา
ยนืสวดตามลานสาธารณะ, นัง่แถวหนา
ใหผคูนไดเห็นและชมสรรเสริญ
แตเปนคนดีแบบท่ีสอง

- ตอไปน้ีคนเรามีความสุขเพราะรูวา
เราทำดีแลวจึงสุขไดตรงน้ันเลย
อยาสุขเพราะทำดีแลวรอใหคนอื่นพูดดีถึงเรา
จะไมมคีนพดูดถีงึเรามากเทากบัคนทำดแีบบท่ีสอง
พดู

จงเร่ิมสอนเดก็ๆ ใหมไดแลววา
“ไมใชทำดี ไดด ีทำช่ัว ไดชัว่”
แตเปน “ทำดี  ด ี ทำช่ัว  ชัว่”
ดชีัว่ไมตองรอ
มันอยูในการกระทำน้ันแลว

21 กนัยายน 1994
(คดัจากหนงัสือ “คำสญัญาของพรงุน้ี”

เขยีนโดย :  พงศ ประมวล)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 19-25 มิถุนายน 2011หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“หลายคนจะกลาวแกเราวา
พระเจาขา พระเจาขา”

(มัทธิว 7:22)

ปฏิบัติตามพระประสงค
ของพระเจา

ในชวงระยะเวลาสามปทีผ่านมาไดเกิดวิกฤตทิางดานเศรษฐกิจ ในบางกรณี
เปรียบไดกับการสรางบานบนทรายแทนที่จะสรางบนหินผา ทั้งผูสรางบาน
และผูซื้อบานตางม่ันใจวา ราคาบานจะสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงพากันลงทุนในตลาด
ซื้อขายบานและท่ีดิน และทั้งสองฝายก็ตกอยูในฐานะที่ลำบาก เม่ือส่ิงท่ีเขา
เช่ือม่ันมิไดอยูบนฐานแหงความจริง

ในพระวรสาร เราเรียนรูวาวิธีสรางบานตองสรางบนหินผา มิใชสราง
บนทราย นี่คือการรับฟงพระวาจาของพระเจาและตอบสนองการเรียกของ
พระเจา มิใชเพียงกลาววา “พระเจาขา พระเจาขา” แตดวยการกระทำของเรา
พระเยซูเจาตรัสกับเราวา ผูที่ตอบดวยคำพูดที่ถูกตอง มิไดหมายความวา เขา
กำลังปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา พระอาณาจักรของพระเจา มิได
ถูกสรางบนคำพูดท่ีนานับถือ แตดวยการดำเนินชีวิตของเรา

สิ่งท่ีเราเห็นพระเยซูเจาทรงกระทำ นับวาสำคัญเทากับส่ิงท่ีพระองคตรัส
นีค่อืการเหน็ถึงคุณคาซ่ึงเปนรากฐานแหงพระอาณาจักร เชนคณุคาแหงศักด์ิศรี
ของมนุษย สันติภาพ ความยุติธรรม และความดีของสวนรวม คำเหลาน้ีลวน
เปนคำท่ีงดงามและสูงสง แตมันมีความหมายอยางไรในชีวิตประจำวันของเรา
เราทราบดีก็เพราะเราสามารถเห็นไดวา คำเหลาน้ีมีความหมายอยางไร
ในพระชนมชีพของพระเยซูเจา พระองคทรงตอนรับผูที่สังคมมองดูวา
เปนคนนอกขอบสังคม หลายครั้งพระองคเสวยกับผูที่สังคมถือวาเปนคน
นอกสังคม ไมควรคบหาสมาคมดวยพระองคทรงยกโทษและเชิญชวน พระองค
ทรงพระเมตตาและทรงบำบัดรักษาพวกเขา เม่ือใดท่ีเราดำเนินชีวิตดังเชน
พระองคกย็อมแสดงใหเห็นวา เรากำลังสรางบานบนหินผาทีม่ัน่คง มใิชบนทราย
ทีไ่รความม่ันคง

ขาแตพระเจาแหงความหวงั  พวกลูกกราบวอนขอ
ความชวยเหลือจากพระองค คำพูดทำไดงาย แต
การปฏิบัติตามพระประสงคของพระองคตองมี
ความกลาหาญ โปรดทรงประทานความกลาหาญ
และการอุทิศตนติดตามพระเยซูคริสตจา  พระบุตร
ของพระองคดวยเทอญ อาแมน

⌫
บรรยากาศเลือกตั้งคึกคักขึ้นทุกวัน
นอกจากจะลงพืน้ท่ีแขงกันหาเสยีงแลว
ยงัชวงชิงพืน้ท่ีขาวตามหนาหนังสือพมิพรายวนัอกีดวย
กระท่ังเบียดขาวสารประจำวันแทบตกขอบ
ผสูมัครแตละพรรคการเมืองตางงดัยุทธศาสตรออกมาใช
ทัง้เสนอนโยบายพรรคทัง้เสนอตวัอาสาสนองนโยบาย
เรียกความเห็นใจรองขอความสงสารรายฝนสวยหรู
ตอกย้ำยืนยันวาแตละคนสำคัญถงึขนาดยกมือไหวไดทวมหวั
พรอมเรียกเปนพอเปนแมเปนพี่เปนนองไดเต็มปากเต็มคำ
ออนขอคะแนนเสียงอยางเดียวเทานั้นอยางอื่นไมสน
ถึงขนาดลดตัวเขาตรอกออกซอยลุยสวนลุยทุงไมมีทีทารังเกียจ
หนาตาย้ิมแยมพูดจาครับ/ขาแทบคำเวนคำเทิดทูนยกยอง
ลงทุนชงกาแฟแคะขนมครกผัดหม่ีปรุงกวยเต๋ียวโขลกสมตำ
ใครเห็นใครอยใูกลใครจบัมอืถือแขนใครสวมกอดใหรสูกึช่ืนใจ
ไดทัง้เหน็ตวัเปนๆ ไดทัง้ชกัรปูถายภาพเผลอๆ ไดลงหนงัสอืพมิพ
ผสูมคัรคนนีย้งัไมทนัพนทายตลาดอีกคนก็ประชิดหวัตลาดแลว
แมจะเกะกะกีดขวางธุรกิจการงานแตก็ตืน่เตนปล้ืมในอก
มคีนใหญคนโตในบานเมืองมาไหวมาทกัทายใชจะมไีดทกุวนั
เคยก็แคเห็นแตแอบปล้ืมก็ตอนเห็นในขาวทีวีแตละวันน่ันแหละ
ปล้ืมจนทำใจไมถกูเลอืกพีก่เ็สียดายนอง...จนตองหนักใจ

ใครก็รูวาคนไทยเปนคนมีจิตมีใจใชอารมณเปนหลัก
ถกูใจใครก็เหน็ใจเขาใจเทใจมีใจใหจนส้ิน
นโยบายฟงยังไมทนัจบใจก็แอบฟนธงในใจแลว
ภมูหิลงัของคนหาเสียงแตละคนไมถอืเปนสำคญั
ความจรงิใจมมีากมีนอยไมสนใจไมใหความสำคญั
ขอใหหนาตาดีพูดเพราะเขาหาพินอบพิเทาเปนใชได
คนหาเสยีงแตละคนตระหนักในความจริงน้ีจนลนอก
ลงทุนตากแดดเดินลุยน้ำลุยโคลนเขาประกบตัวใหได
อดทนสรางภาพนิยมชมชอบเคารพเสียเหลือเกิน
ทำอะไรทำกนักินอะไรกนิไดหมดน่ังไหนนัง่น่ันใหตายใจ
พอไดคะแนนเสียงไดรับเลือกเขามาบริหารบานเมือง
ภาพท่ีเคยสรางไวก็เหลือแคความทรงจำเหลือแครูปถาย
นโยบายที่เคยคุยเคยสัญญาม่ันเหมาะถูกเก็บเขาลิ้นชัก
อุดมการณหรือจะสูผลประโยชนเฉพาะหนา
ชาวบานรานตลาดก็ไดแตทำตาปริบๆ ทุกคร้ังเหลือบดูรูป
เขาจะรไูหมหนอวาเรายงัลำบากทำมาหากินฝดเคอืง
ทำงานตัวเปนเกลียวก็ยังสูราคาอาหารเคร่ืองใชไมสอยไมไหว
เขาจะจำไดไหมหนอทีเ่คยมาไถนาหวานขาวขดุดินกบัเรา
ผลาญแรงกายแรงใจไปวันๆ แทบไมไดอะไรเปนกอบเปนกำ
ที่เก็บท่ีเก่ียวไดก็ถูกกดราคาถูกเลนแงแทบไมคุมคาแรงคาเวลา
ที่สุดฤดูกาลหาเสียงก็ผานไปเฉกเชนฤดูกาลแหงธรรมชาติ
อยางนอยแตละฤดูยังวกเวียนกลับมาตรงตามเวลาแหงรอบป
แตนักการเมืองรูจักเพียงฤดูเดียว...เมื่อตองว่ิงพลานหาเสียง
กวาจะแวะเวียนกลับมาใจผูคนก็เหี่ยวแหงกายก็แทบสิ้นแรงแลว...

ตราบใดท่ียังยึดติดกับภาพลักษณ...ไมวาเรื่องใด
โอกาสจะตองผิดหวังจะตองปวดราวจะตองตรมตรอมใจก็ยงัมีสงู
ภาพลักษณสรางไมยากเพราะใชเวลาแคชั่วครูชั่วยาม
ทำอะไรกไ็ดใหประทับใจใหโดนใจใหตองใจ...กระแทกอารมณ
จนสะดุดตาสะดุดใจสะดุดฝนเด๋ียวน้ันบัดน้ันเปนใชได
ในขณะท่ีของแทภาพจริงชางสรางยากสรางเย็น
เตะตายังไมพอยังตองแตะใจสะกดิมโนสำนกึสัมผัสจิตวิญญาณดวย
อยางไรก็อยาใหประวัติศาสตรซ้ำรอยเพราะเจ็บแลวไมจำก็แลวกัน
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เด็กสาธุฯ

“การเมืองเปนเร่ืองหนาที่ ความรับผิดชอบ”
การเลือกตัง้เปนเพยีงวิธกีารอยางหนึง่เทานัน้ แตยงัมี
อกีมากมายทีต่องทำ และรบัผดิชอบรวมกนั “ขณะที่
รอบตัวมืดมัว จุดเทียนขึ้นเลมหนึ่ง ดีกวาบนดา
ความมืด”  คำกลาวน้ี เคยเปลีย่นโลก แปลงจักรวาล
มาแลว แตละคนจงทำหนาที่ของตนใหดี เดี๋ยว
คนรอบขางกจ็ะดดีวย พระคณุเจาจำเนยีร สนัต-ิ
สขุนิรนัดร ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน ทีส่ำนกั
มิสซังกรุงเทพฯ  ตลอด พรอมท้ังมีอาหารอรอย
แกกรรมการทุกทาน เสียงลือเสียงเลาอางอันใด
เลาเอย เร่ืองดีๆ จริงๆ คนมักไมคอยชอบจะเช่ือ
ไมคอยจำทำกัน เรื่องขาวลือสารพัดที่ผานเขามา
ใหไดยิน และฮือฮากันมาไมรูกี่ครั้ง ตอกี่ครั้ง “โลก
จะแตก-จะสิ้นพิภพ ฯลฯ” คนดีๆ ซื่อๆ บางกลุม
ก็กลายเปนเหย่ือ สำหรับคริสตังแลว พระเยซูเจา
สอนไวในพระคัมภีร และพระศาสนจกัรกพ็ดู “ไมมี
ใครรูหรอก คนที่พูด คือคนไมรูจริง” หนาแตก

ไมรูกี่คน  แตพอไมนานก็โผลมาอีก  ลูกแกะท่ีดี
ตองฟงเสียงผูอภิบาลได แตงตั้งโยกยาย บรรดา
พระสงฆนักบวช ทั้งชายและหญิง ผานฤดูกาลไปแลว
ลงตัวแลว ใชเวลาปรับตัวท้ังคนท่ียายไป และคนอยเูกา
แตทั้งหมด ทุกคนพยายามทำใหวดั โรงเรียน หรืองาน
ที่รับผิดชอบเจริญกาวหนาท้ังน้ัน และเหนืออื่นใด
ตองมีอยูในใจของทุกคน คือ เราเปนเพียงผูรับใช เพื่อ
พระสิรมิงคลของพระเปนเจา และเพ่ือนมนษุย ถาหลดุ
เม่ือไรก็หลงเมื่อน้ัน อาลัยรัก คุณสุกิจ สุวรรณ-
วทิยา อาย ุ59 ป อาสาสมัครมาชวยงานหองสมดุวิดีโอ
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไดปกวา เสียชีวิต
กะทันหัน เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม  ระลึกถึงกัน
ในคำภาวนาดวย คณุพอศริศิกัดิ ์ยอแซฟ จากราชบุรี
ตองเขาโรงพยาบาลเซนตหลุยสดวน ดวยโรคหัวใจ
“คุณหมอบอกไว ระวังอยาใหใครขัดใจเด็ดขาด...ฮา”
ขอใหหายไวๆ ครับ พระสมณลขิติ Verbum Domini
(พระวาจาขององคพระผูเปนเจา) ของสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  แปลโดยคุณพอทัศไนย
คมกฤส เรียบรอย กำลังจัดพิมพอยูครับ สัมมนา
พระสงฆทัว่ประเทศ วนัที ่11-15 กรกฎาคม ใกลเขามา
ทุกที  ขอเชิญคุณพอทุกทานรวมสัมมนา  เ น้ือหา
เปนเร่ืองจากแผนอภิบาล 5 ป บีอีซี.  วิทยากรจาก
เอฟเอบีซ.ี ทีส่ำคัญ ประสบการณของแตละสังฆมณฑล
ที่ไดทำไปแลว งานอภิบาลจะไปไดดี บีอีซี. จะสำเร็จ
คณุพอทกุทานคือ วไีอพ.ี ครบั “สดุแตน้ำพระทยั”
การเดินทางของความเชือ่ ศรัทธา และความรัก  อลับัม้

พเิศษ ของพระสงฆองคหนึง่  ทีห่ลายๆ ทานเรยีกวา
ภัศม เดอะสตาร ที่ตั้งใจสรางสรรคผลงานเพลง
อันเปนพรสวรรคที่พระให ทำเพลงเพ่ือมอบรายได
ใหกบับานเณรใหญแสงธรรม  อนัเนือ่งมาจากขายดี
จนมีคนเรียกรองขอใหผลติเพ่ิม ตอนน้ีมวีางจำหนาย
แลวจำนวนหนึง่ ราคา 150 บาท ตดิตอสอบถามไดที่
วทิยาลยัแสงธรรม โทร. 0-2429-0820  คอลมันิสต
“ผานมา 55 ปพอมีเรื่องเลาสูกันฟง” คุณจันทรา
กาญจนบัตร ผมูปีระสบการณดานครอบครัว ไดรบั
เชิญใหสัมภาษณในรายการ “ครอบครัวเดียวกัน”
เม่ือวันเสารที่ 18 มิถุนายน 2011 เวลา 17.30-
18.30 น. และวันศุกรที่ 24 มิถุนายน เวลา 11.05-
12.05 น. ชองไทยพบีเีอส  สือ่มวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย แผนกการพิมพ ไดรับมอบหมายจาก
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  รวมมือ
กับกรมการศาสนา จัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิม
พระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั “พระบรม
ราชูปถัมภกิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั”  ในศาสนาพทุธ อสิลาม คริสต พราหมณ-ฮนิดู
ซิกข โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5
ธันวาคม 2554 ติดตามอานอุดมสารและ
อุดมศานตแบบออนไลนไดที่ www.udomsarn.com
คลิกกอน ไมตกขาว  การทำดี ไมตองรอเวลา
ไมตองมีโครงการ ทำไดทำเลยครบั
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นริาศ...แมจนั เจียงฮาย (2) โทนี ่ไทยแลนด

สัมผัสงานธรรมทูต
ทาทายพระสงฆ นกับวช... “ใจส?ู”

“รอยเทาของผแูพรธรรม ชางงดงามจรงิหนอ?”
ครัง้นีพ้วกเราทีไ่ดมาสัมผสัชวีติในปาเขา ยงักนินอน

อยูกับชาวบาน “บานรมเย็น” เปนเผาอาขา กินขาว
กับชาวบานหมุนเวียนไปตามท่ีสลาจัดให มื้อละบาน
ทำใหเห็นสภาพความเปนอยูแตกตางกัน แตละบาน
พยายามจัดเตรียมอยางดี และกระจายบานก็ทำให
ไมหนกันกักบับานใดบานหน่ึง

ผมเองรสูกึตะขิดตะขวงใจเหมือนกนัท่ีถงึเวลาก็ไป
กินขาวบานเขา อาหารแตละม้ือนารับประทาน ถึงจะ
ไมหรหูราอะไร แตกอ็รอย ขาวทีก่นิกม็ทีัง้ขาวซอมมอื
บางม้ือกินขาวอยางเดียวก็อรอยได

ไดมีโอกาสไปเย่ียมบานและพูดคุยถึงเรือ่งราวและ
ความเช่ือ บานคริสตังจะมีรูปพระเยซูเจา รูปแมพระ
และห้ิงพระจะมไีมกางเขน มองเห็นเดนชัด ผมไดพดูคุย
กบัสลา “อาหม่ือ” พูดภาษาไทยยังไมคลองนัก แตฟงกัน
รเูรือ่ง มบีางทีต่องเดาความหมายกัน

เดินเขาไปในหมูบาน ก็ไดเห็นชาวบานเขาเก็บ
ตนท่ีมาทำไมกวาด ไปตัดมาจากปา มาผึ่งแดดไว
ริมทางเดิน บนถนนก็มี และมาขายเปนกิโลกรัม และ
ชาวบานหารายไดจากตนหญาท่ีทำไมกวาดน้ี มีรถ
ปกอัพไปรับถึงในหมูบานเลย

วนัหนึง่ สลาบอกวา “พรงุนีจ้ะไปทีล่ำธาร ไปจบัปลา
จบักงุกัน” ตองขบัรถไปสกัชัว่โมงกวา ลงจากบนเขาไป
มีทั้งผูใหญและเด็กๆ ติดตามกันไปเต็มคันรถ สนุก
ครึกคร้ืนดี

แตพอไปถงึ เห็นเพียงลำธารเลก็ และตองก้ันคันดิน
เปลีย่นทางน้ำ ซึง่ท้ังเด็กท้ังผใูหญชวยกนัทุกคน ผลทีไ่ด
เปนปลาลำธารตัวเทาปลายน้ิวกอย และหัวแมมือ เปน
อาหารม้ือเที่ยงสำหรับทุกคนไดหน่ึงม้ือ  นั่งกิน
ใกลลำธาร ชางไดบรรยากาศจริงๆ... “อรอย!”

สลา อาหม่ือ อาโจว อาย ุ 30 ป เปนชาวอาขา เปน
สลามา 3 ปแลว วันธรรมดาต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกร
จะไปรับจางเก็บกาแฟเปนอาชีพหลัก

เขตรบัผดิชอบดแูลม ี4 หมบูาน ปาลงิกอ วงัตะไคร
ปางขอน ปาลูแยง เน่ืองจากมีหลายหมบูาน สลาอาหมือ่
จึงตองหมุนเวียนไปอาทิตยละแหง ไปนอนคางคืน
วนัเสาร และวนัอาทติยกก็ลบัมา

“เวลาไปท่ีหมบูาน กไ็ปสอนเร่ืองพระเจาเปนภาษา
อาขา  เชน  สอนสวดวันทามารีย  อานพระคัมภีร
ชาวบานจะมาที่วัดในตอนเย็นหลังจากทำงานและ
กินขาวเย็นเสร็จแลว จะใชเวลา 1-2 ชั่วโมง สวนใหญ
จะมากันหมด ยกเวนคนแกทีเ่ดนิไมได หรอืคนปวย”

วัดนักบุญเปาโลมีคริสตัง 102 คน ตอนแรกที่มา
อยูใหมมี 6 ครอบครัว เมื่อเวลาผานไป 3 ป มี 26
ครอบครัว อยูริมถนน ผมนอนพักที่นี่กับคุณพอลิขิต

เหลอืหลาย และคณุพอจตุพงษ โชคบวรสกลุ ภายในวดั
เปนพ้ืนโลง จคุนไดประมาณ 100 คน

ชาวบ านมีอา ชีพ
ปลูกกาแฟ  ปลูกล้ินจี่
มะเขือเทศ และกะหล่ำ-
ปลี  ปนี้กาแฟราคาดี
เมล็ดกาแฟสดยังไมไดสี
ราคาประมาณกิโลกรัม
ละ 17 บาท สวนเมล็ด
ก า แฟ ท่ี สี แ ล ว ร า ค า
กิโลฯ ละ 95-100 บาท
ขึ้นไป ปนี้มะเขือเทศ
ราคาไมคอยด ีกโิลฯ ละ 2-3 บาท

อาหม่ือเลาใหฟงถึงเบือ้งหลังวา “กอนจะข้ึนมาอยทูี่
วดันักบุญเปาโล บนดอยท่ีนี ่ไดทำงานกอสรางอยทูีว่ดั
แมจัน และวันเสาร วันอาทิตย คุณพอบัญชา วงษ-
วฒุพิงษ ชวนไปเขาหมบูานกับคุณพอ ผมพูดภาษาไทย
ยังไมคอยได พูดไดแตภาษาอาขา ภาษาอังกฤษก็พอรู
บาง คณุพอก็ยงัไมรภูาษาอาขามากนัก คณุพอเทศนและ
พูดเปนภาษาไทย ผมจะชวยแปลเปนภาษาอาขา เวลา
ทีต่ิดตามคุณพอไป ตอนน้ันอายุ 25-26 ป ทำอย ู2 ป

พออายุ 27 ป คณุพอใหมาอยบูนเขา อยกูบัชาวบาน
1 ป ยงัไมมวีดั ไมมทีีพ่กั คณุพอคอยๆ สรางวัด ใชเวลา
1 ป ความจริงประมาณ 3 เดือนนาจะเสร็จ ชาวบาน
มาชวยกันสราง แตที่ชาเพราะตองไปขนวัสดุกอสราง
จากขางลางขึ้นมา เวลาหนาฝนทำอะไรไมไดเลย

ผมอยูที่วัดคนเดียว ชาวบานบอกวาบริเวณนี้ผีดุ
พวกชาวบานสวนมากกลัวผีกัน แตผมไมกลัว ผม
สวดสายประคำกอนนอนทุกคืน และรูสึกวามีแมพระ
คอยคุมครองและเปนเพ่ือนอยูกับผมตลอด”

“เงินเปนยังไงวะ!”
สมัยที่ผมอยูประเทศพมา เปนเด็กกำพรา ไมเคย

เห็นหนาพอแมเลย มีพี่เขยคนหน่ึง เขาสงผมไปอยูกับ
คณุพอและซิสเตอรทีว่ดั รบัศีลลางบาปท่ีนี ่เม่ือถึงเวลา
เขาเรียนช้ันอนุบาล ผมอยากเรยีนมาก แตคณุพอใหไป
เล้ียงแพะ ผมรองไหอยากเรียนหนังสือ แตคุณพอบอก
ใหเล้ียงแพะกอน ปตอมาคุณพอก็ใหเรียนชั้นอนุบาล
ผมสอบไดทีห่น่ึงมาตลอด

สมยันัน้กนิขาววันละ 2 มือ้ คอืเวลา 8 โมงเชา และ
บาย 3 โมงเย็น ตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ม.2  ตอมา
คณุพอสงไปเรียนท่ีบานเณรท่ีเชียงตุง เรียนช้ัน ม.3-ม.6
ก็พอรูภาษาอังกฤษบาง เมื่ออยูชั้น ม.6 ไมเคยรูจัก
โลกภายนอกเลย ใชชวีติแบบชาวบาน ไมรวูาเดก็วยัรนุ
ขางนอกเขาเปนอยางไร ไมเคยมีเงนิ ไมมสีตางค ใชเงนิ

ซือ้ของไมเปน นกึในใจวา
“เงินเปนยังไงวะ!”
ผมไมมพีอแม กอ็ยากมีเงิน อยากทำงาน อยากมีบาน

อยากมีรถยนตเปนของตัวเอง คิดอยางน้ัน ที่สุดก็
ออกจากโรงเรียนแลว มาหางานทำท่ีแมสาย ทำงาน
รานอาหารไดเงินเดือน 1,200 บาท สมัยน้ันเงินพมา
1,000 จัต๊ (kyat) เทากับเงนิไทย 100 บาท

ชวงวนัครสิตมาส ไดรจูกักับเพือ่นชาวพมาคนหนึง่
ทำงานอยูที่เชียงราย เขาชวนใหมาทำงานท่ีเชียงราย
เปนรานขายอาหาร ไดเงินเดือน 1,600 บาท อยไูดเพียง
ปกวาก็ยายไปอีกที่ ไปทำงานอีกแหงหนึ่งเขาเห็นวา
ผมพดูภาษาองักฤษได กใ็หเงนิเดอืน 2,500 บาท ทำได
6 เดือน รานก็เจง...(หวัเราะ)

หลังจากน้ันก็อยากไปเชียงใหม แตไมรูจักใครเลย
เวลานัน้มีเงินท่ีเก็บไวทัง้หมด 6,000 บาท นัง่รถบสัไป
ในมือก็สวดสายประคำจนหลับไป คนขับมาปลุก ถามวา
จะไปไหน? สดุปาย ตองลงแลว!

ผมสะพายกระเปา หาโรงแรมท่ีพักเพื่อหางานทำ
ดจูากหนงัสอืพิมพ ไดไปทำงานฉดีปลวกทีโ่รงพยาบาล
สวนดอก ทำได 7 เดือน ไดเงิน 4,500 บาท

ชวงน้ันเพื่อนชาวพมาอยูที่แมจัน ชวนใหกลับไป
ทำบัตรแรงงานตางดาวช่ัวคราว ผมจึงกลับไปท่ีแมจัน
และทำงานกอสรางอยูที่แมจัน จึงไดรูจักกับคุณพอ
บัญชา วงษวุฒิพงษ เพราะท่ีแมจันมีชาวพมาท่ีเปน
ครสิตงัอยหูลายคน วนัศกุรหรือวนัเสาร เวลาทีค่ณุพอไป
เย่ียมชาวบานในปา บนเขา ก็จะชวนผมไปดวย
จนกระท่ังสรางวดัทีแ่มจนัเสรจ็ ใชเวลา 2 ปกวา

คณุพอบัญชาก็ชวนวา “อยากเปนสลาไหม?”
“ผมอยากทำงานหาเงิน อยากทำงานท่ีกรุงเทพฯ

ไมอยากเปนสลา ผมทำไมได พูดภาษาไทยไมเปน
ไมมคีวามร”ู

“ไมเปนไร?”
คุณพอใหเวลาคิดดู 1 เดือน หลังจากน้ันผมไดคิด

ทบทวนชีวิตตัวเอง “ที่ผานมา ผมมีอันตรายหลายคร้ัง
แตรสูกึวามีใครคอยชวยผมอยเูสมอ ทำใหไมเปนอะไร
ผมสงสัยวามีใครคอยชวยผมอยูหรือ? แมผมชวยหรือ?
ปกติผมจะสวดสายประคำขอแมพระชวยเหลือ ผม
กส็วดมาตลอด สายประคำกย็งัอยจูนทกุวนันี”้

ที่สุดก็รับปากกับคุณพอวาจะเปนสลา! ตอนน้ัน
ผมอายุ 26 ป

วันหน่ึง อาหมื่อพาไปกินขาวเย็นม้ือใหญ บาน
หลังนี้มีลูก  4 คน  เปนผูหญิงทั้งหมด  คนเล็กสุด
นาจะประมาณ 10 กวาขวบ พูดไดแตภาษาอาขา ตอง
อาศัยอาหมื่อชวยเปนลามแปลให เขายังไมไดเปน

(อานตอหนา 13)

วัดนักบุญเปาโล
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หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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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)


26-31 ก.ค.        เมดาน ปนงั มาเลเซยี ฉลองทานยาย

(ทางเครื่องบิน)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

e-mail : supartour@gmail.com

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

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถินุายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 3 ป
ผทูีเ่ก็บไดมากไมมสีิง่ใดเหลือเฟอ สวนผทูีเ่ก็บไดนอย

กไ็มมสีิง่ใดขาดแคลน (2คร 8:15)

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อกัแนส รชันี คงกิตติกลุ
เกิดใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553

ครบรอบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

จงตื่นเฝาและอธิษฐานภาวนา
(มธ 26:41)
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โรงพยาบาลเซนตหลุยส  27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000   โทรสาร 0-2675-5200  ww.saintlouis.or.th


เปนโรคที่พบบอยมากโรคหน่ึง โดยเฉพาะแมบานที่ทำงานบานเอง เลขานุการท่ีพิมพดีด
บอยๆ หรือผูที่ชอบเลนกีฬากอลฟ สาเหตุสำคัญคือมีการอักเสบของเสนเอ็นท่ีใชในการงอ
ขอนิว้มือ ทำใหเสนเอ็นหนาตัวข้ึน บางรายพบวามีการหนาตัวข้ึนของหวงรอกทีเ่สนเอ็นน้ัน
ลอดผาน

อาการและอาการแสดง
ผูปวยมีอาการปวดบริเวณโคนน้ิวมือ กำมือไดไมเต็มท่ี
โดยเฉพาะตอนเชา เมือ่ใชมอืไประยะหน่ึงถงึกำมอืไดมากขึน้
บางรายเม่ือเปนมากจะมีอาการน้ิวลอ็ก เมือ่งอน้ิวจะเหยยีดนิว้
ลำบาก บางรายเวลางอแลวเหยียดนิ้วอาจไดยินเสียงกิ๊ก เม่ือ
ใชมือกดบริเวณโคนนิ้วมือตรงปุมกระดูกจะเจ็บมากบริเวณ
ที่กด และบางรายคลำไดเปนกอนขึ้นมา นิ้วมือที่พบไดบอย
คอืน้ิวนาง นิว้กลางและนิว้หวัแมมอื

การรักษา
การรักษาโดยไมผาตัด
ถาผูปวยมีอาการยังไมมากใชวิธีการรักษาโดยไมผาตัด
อนัประกอบดวย รบัประทานยา เพ่ือลดการอกัเสบของ
เสนเอน็ การทำกายภาพบำบดัเพือ่ลดอาการปวดและบวม
ของเสนเอน็ และฉีดยาสเตียรอยดเขาในเย่ือหมุเสนเอน็
การรักษาโดยการผาตัด
ทำในรายทีเ่ปนมานานๆ และการรกัษาโดยไมผาตัด
ไมไดผลโดยการตัดหวงรอกที่เสนเอ็นลอดผาน
ออกไป หากทานมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ :

ศูนยกระดูก ไขขอ และกลามเน้ือ โรงพยาบาลเซนตหลุยส
อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 3

โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10350-1

ตดัปลอกหมุ
เสนเอ็น

CMMG 2004

เมดจูกอรี (เฮอเซโกวนีา) : เม่ือวนัที ่24 มถินุายน

1981 แมพระไดประจกัษแกเดก็หญิง 6 คน ทีห่มบูาน

เมดจกูอรี ในยโูกสลาเวยีเดมิ (ขอมูลเพิม่เติมท่ี

www.Medjugorje.com) ตัง้แตนัน้มาไดมคีรสิต-

ศาสนกิชนจากยโุรป อเมรกิา ฯลฯ จารกิแสวงบุญ

มายังดินแดนอนัศักด์ิสทิธ์ินี ้จนถึงปจจุบนัจำนวนกวา

30 ลานคน แตปรากฏวามผีไูปแสวงบุญจากประเทศ

ไทยเปนกลมุเล็กๆ ไมถงึรอยหาสบิคน

เพือ่เปนการนำพีน่องคริสตชนจากไทยจาริกแสวงบญุ

ไปยังดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิน์ีม้ากข้ึน  บรษิทัฯ

จงึขอเสนอกำหนดการเดนิทางข้ึนเปนหมคูณะ

ทานทีส่นใจ โปรดดขูอมูลเพิม่เตมิท่ี

www.worldwidegrp.com

คณะเดนิทางแสวงบญุสดูนิแดนอนัศักด์ิสทิธ์ิ

เมดจูกอรี คณะท่ี 1 วนัที ่30 พ.ค. ถงึ 7 ม.ิย.

                คณะที ่2 วนัท่ี 29 ส.ค. ถงึ 6 ก.ย.

                คณะท่ี 3 วนัท่ี 31 ต.ค. ถงึ 8 พ.ย.

เสนทางเพิม่เตมิ :

            คณะท่ี 3 ลรูด - เมดจูกอรี

            คณะที ่4 ลรูด - ฟาติมา - เมดจกูอรี

เชิญสอบถามรายละเอียดและสัง่จองท่ี

เวิลดไวด ฮอลิเดยส แอนด แทรเวิล

โทร. 0-2645-3575-77

E-mail : tour@worldwidegrp.com

จาริกแสวงบญุ
สดูนิแดนอันศักด์ิสทิธ์ิ








คุยกันเจ็ด
วนัหน



 




 
  ไมมีสิ่งใดที่ซอนอยูจะไมปรากฏชัดแจง ไมมีความลบัใด

จะไมมใีครร ูและไมถกูเปดเผย  (ลก 8:17)

บทภาวนาตามพระประสงคของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่  16
มิถุนายน  ค.ศ. 2011

เพื่อพระสงฆผูเปนหน่ึงเดียวกับดวงหฤทัยของ
พระเยซูคริสตเจา  จะเปนประจักษพยานอยางแทจริง
ถึงความรักของพระเปนเจา  ที่เปยมดวยความเมตตา
และเอาใจใส

พระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาเชิญเรา
ใหภาวนาเพ่ือบรรดาพระสงฆ  และการบรกิารสัตบรุษุ
ใหเราภาวนากอนอืน่ใด  ใหพระสงฆเปนหนึง่เดยีวกบั
ดวงหฤทยัของพระครสิตเจา  ไมสามารถเปนอยางอ่ืน  ที่
ชวยใหศาสนบริการมาจากดวงหฤทัยของพระสงฆ
หนึ่งเดียว  คือ พระเยซูคริสตเจา  คนกลางแหงพันธ-
สญัญาใหม  พระครสิตเจาทรงอยเูหนอืฐานะสงฆตามพธิี
และพันธสัญญาเดิม  ทรงเปลี่ยนฐานะสงฆแกนแท
ภายในใหมรีากฐานในความรัก  ดวงหฤทัยของพระองค
เปนศูนยกลางและบอกำเนิดแหงพนัธสัญญาใหม  ทรง
กระตือรือรนตลอดกาลในสวรรค  ซึ่งพระองคไมหยุด
อธิษฐานวิงวอนพระบิดาเพ่ือเรา

ดวงหฤทัยของพระเยซูเจาเปนศูนยกลาง  และ
หลักฐานของสงฆสามัญของสัตบุรุษท้ังปวง  ผูไดรับ
ศีลลางบาป  เพราะพระเยซูเจาทรงเปนสงฆดวยดวง-

หฤทัย  คริสตชนทุกคนจึงสามารถเปน
สงฆกบัพระองค  และในพระองค   ถวายชีวติของตนแด
พระบิดาสำหรับพ่ีนองหญิงชาย  เราจึงกลายเปน
ธรรมทูตอาศัยการภาวนา  การทำงาน  ทัง้ความสุขและ
ความทุกขยากในแตละวัน

พระสงฆศาสนบริการในฐานะศักด์ิสงฆแหงศีล
ลางบาป  ตามเจตนาอธิษฐานในสวนท่ีสอง  เราตองภาวนา
ใหพระสงฆเปนประจักษพยานอยางแทจริงถึงความรัก
ของพระเปนเจา  ที่เปยมดวยความเมตตาและเอาใจใส
พระสงฆประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหลอเลี้ยงชีวิต
ของพระศาสนจกัร  เปนผเูล้ียงแกะ  ผนูำประชาสัตบุรษุ
เปนพิเศษผูยากไรที่สุด  เปนผูรวมเดินทางกับผูคน
กับครอบครัว  กับชุมชน เพ่ือสะทอนใหประชาชน
เหน็ดวงหฤทยัของพระครสิตเจา

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16  ไดตรัสถึง
บทบาทของพระสงฆในชุมชน  ในสาสนโอกาสวันภาวนา
เพือ่พระกระแสเรยีก  ป  2008  วา

“ในบรรดาผทูีอ่ทุศิชวีติเพือ่บรกิารพระวรสาร  คอื
บรรดาพระสงฆ  ผูไดรับเรียกใหเทศนประกาศพระ-

วาจา  ประกอบพิธศีลีศักด์ิสทิธ์ิ  เปนพิเศษ
ศีลมหาสนิท  และศีลอภัยบาป  ไดตั้งใจ
อุทิศชีวิตเ พ่ือชวยคนต่ำตอย   ผูปวย
ผทูนทกุข  คนยากจน  และผตูองประสบ
ความลำบากในบางประเทศในโลก  ที่
บางคร้ังมีหลายคน ที่ยังไมมีโอกาส
พบปะแทจรงิกบัพระเยซคูรสิตเจา”

สมเดจ็พระสันตะปาปาทรงเชิญชวน
เราใหภาวนาสำหรับบรรดาพระสงฆ  เพราะพวกทาน
เปนมนุษยทีอ่อนแอ  เหมือนทุกคน  สามารถรสูกึทอใจ
เสยีใจ  และโดดเด่ียว  พวกทานตองการการสนับสนนุ
ดวยคำภาวนาของเรา  พวกทานตองการใหชุมชน
สนบัสนุนและรกัทาน  ดงันัน้เราสามารถสงเสริมกจิการ
บางอยางพรอมดวยการภาวนา  เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
ในเขตวดั  โรงเรยีน  และกิจการคาทอลกิ  มบีรรยากาศ
แหงการชื่นชม  และเห็นคุณคาของพระสงฆ  มิใช
คอยวจิารณตอตานจับผิด  เราตองสอนลูกหลาน  และ
สมาชิกในชุมชนเขตวัดใหใกลชิดพระสงฆ  รวมมือ
ทำงาน  ใหการสนับสนุน  สรางบรรยากาศแหงความ
เคารพรกัพระสงฆในชุมชนครสิตชน  ในครอบครัวให
สงเสริมกระแสเรียกเปนพระสงฆ  ซึง่เราตองการ และ
รวมใจกนัภาวนาจริงๆ

แปลจาก  SHALOM  ปที ่  26  เลมที ่  6 (มถินุายน
2011) กวัลาลมัเปอร  มาเลเซีย

แปลโดย  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วีระ
อาภรณรัตน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 25 ประจำวันที่ 19-25 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

การภาวนาคอื
หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫⌫  ⌫ 
วอชิงตัน  (ซีเอ็นเอส)
“อยากลัวเลย”   เปน
บทละครเพลงเร่ืองราว

ชีวิตบญุราศีพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2  จดัซอม
เพ่ือแสดงในงานวันเยาวชนสากล  กำลังเปดการแสดง
ไปตามสงัฆมณฑลตางๆ ในประเทศสเปนจนกวาจะถึง
วนัชมุนมุเยาวชนสากล

เน้ือหาของบทละครประกอบดวยชีวิตในวัยเด็ก
ของหนูนอยคาโรล วอยติวา  ที่เติบโตในประเทศ
โปแลนดจนไดรบัเลอืกตัง้เปนพระสันตะปาปาองคแรก
ที่เปนชาวโปแลนด  มีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของ
พระองคที่ทรงรักและมีทักษะในดานการละคร  ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย  ความรักตอครอบครัว  เพือ่นๆ รวมถงึ
ประสบการณระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และงาน
ในตำแหนงอาจารยประจำมหาวิทยาลัย  การแสดงยัง
กลาวถงึเรือ่งราวท่ีทรงไดรบัเลอืกตัง้เปนพระสนัตะปาปา
ใน ค.ศ. 1978

นักแสดงท่ีไดรับเลือกใหเปน หนุมนอยคาโรล
กลาวในการแสดงตอนหน่ึงวา “ผมเชื่อวา  ชีวิตของ
ผมและคุณคาของชีวิตอยูในความพิทักษคุมครองของ

พระเปนเจา”
จุดประสงคของผูจัดละครตองการใชเสียงเพลง

และการเตนประกอบการแสดง เพ่ือดึงดูดความสนใจ
ของเยาวชนใหเรียนรู เกี่ยวกับบทสอนในชีวิตของ
บุญราศีพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 การตอบรับ
กระแสเรียกพระสงฆ  จนไดรับสถาปนาเปนพระ-
สนัตะปาปา

นายอากวิกา ลคูสั  นกัหนงัสือพมิพชาวสเปน ผเูขียน
บทละคร กลาววา  “บทละครเรื่องน้ีตองการส่ือให
เยาวชนไดสมัผัสถึงสารแหง ความหวัง  ความเช่ือ  และ
ความรัก โดยไดรบัความรวมมือจากนักดนตรีหลายทาน
ที่ชวยเขียนโนตเพลงประกอบ”

คุณพอโฮเซ  อันโตนีโน เฟอรนานเดส  พระสงฆ
เกษียณจากสังฆมณฑลบริดจพอรต  คอนเนคติกัส
ผูอำนวยการโครงการ  กลาววา “มีนักแสดงชายและ
หญงิ  กวา 70 คน  นกัดนตรีและนักเตนประกอบลีลา
มากถงึ 13 เพลง   เยาวชนเหลาน้ีไดเตรียมบทเพลงพเิศษ
ชือ่ ‘มัน่คงในความเช่ือ’”

* (วนัเยาวชนสากล กอตัง้โดยพระดำรขิองบญุราศี
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2  จดัคร้ังแรกใน ค.ศ.

1985  โอกาสปเยาวชนสากล  จดัระยะเวลา 1 สปัดาห
ในทกุ 2-3 ป ตามสถานท่ีตางๆ  โดยเยาวชนจากทัว่โลก
เดนิทางไปรวมงาน  มงุเนนความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั
ของเยาวชน และการแสดงออกของวัฒนธรรมที่
แตกตางหลายหลาก

วนัเยาวชนสากลปนี ้จะจดัข้ึนท่ีกรุงมาดรดิ ประเทศ
สเปน ระหวางวันท่ี 16-21 สงิหาคม  ค.ศ. 2011 หวัขอ
ของการชุมนุมคือ “จงหยั่งรากลึกลงในพระองค  และ
เสริมสรางขึ้นในพระองค  จงมีความเชื่ออยางมั่นคง”
(คส 2:7)  ซึ่งสเปนจะเปนเจาภาพคร้ังท่ี 2  โดยเปน
เจาภาพคร้ังแรก ระหวางวนัท่ี 15-20 สงิหาคม  ค.ศ. 1989
ที่เมืองซานติอาโก เดอ คอมโปสเตลลา ในหัวขอ
“เราเปนหนทาง  ความจรงิ  และชวีติ”  (ยน 14:6)

วนัเยาวชนสากลคร้ังลาสุดจัดท่ีเมืองซิดนีย ประเทศ
ออสเตรเลีย ระหวางวันท่ี 15-10 สิงหาคม ค.ศ. 2008
ในหัวขอ “พระจิตเจาจะเสด็จลงมาเหนือทาน และ
ท านจะรั บอ า นุภ าพ เพื่ อ จ ะ เป นพย าน ถึ ง เ ร า”
(กจ 1:8)……………………..สารานุกรมวิกพิเีดีย)

สงเสริมชวีติ
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)   วันท่ี 22 พฤษภาคม
สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรสัแกสมาชิก
องคกรสงเสริมอารยธรรมแหงชีวิตที่เดินรณรงคมา
หนาสำนกัวาติกนั  เพือ่กระตนุสังคมใหความชวยเหลอื
สตรีและคสูมรสทีป่ระสบปญหาการต้ังครรภ

พระสันตะปาปาประทานกำลังใจแกสมาชิกท่ีรวมจัดกิจกรรมน้ีโอกาสครบ
ปที ่33 ทีร่ฐับาลประกาศกฎหมายทำแทงเสรไีดในอิตาล ี พระองคตรสัวา “ขาพเจา
ขอแสดงความยินดีแกทุกทานท่ีไดอุทิศตนชวยสตรีที่ประสบปญหาการต้ังครรภ
และสนับสนุนใหคูสมรสท่ีประสงคจะมีบุตรไดตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอทารกที่จะเกิดมา  เปนกิจกรรมที่แสดงออกถึงการสงเสริมวัฒนธรรมแหงชีวิต
อยางเปนรูปธรรม”

กอนหนาน้ันสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เสด็จยังมหาวิทยาลัย
คาทอลิกแหงดวงพระหฤทัยพระเยซเูจา ในกรงุมิลาน พระองคทรงเนนแกนกัศึกษา
ถงึความสำคญัของการเคารพในชีวติ

ฆราวาสในเมยีนมารยังลาหลงั
เมียนมาร  (ยูแคน)  บทบาทของคริสตชนฆราวาสในประเทศเมียนมารยังลาหลัง
แมสภาสังคายนาวาตกินัคร้ังที ่2 ไดเนนความสำคญัของบทบาทฆราวาสมานานกวา
50 ป แลว

ชายสูงอายุผูหนึ่งกลาววา “คริสตชนในเมียนมารจะยึดปฏิบัติตามมติสภา
สงัคายนา แมจำเปนตองรอเวลาอกีนานก็ตาม”

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ตรสัวา “ครสิตชนฆราวาสไดรบัเรยีก
ใหไมเพียงแตชวยพระสงฆในงานอภิบาลชุมชนวัดของตนเทานั้น  แตจำเปนตอง
รวมรับผิดชอบในการสรางพระศาสนจักรใหเขมแข็งดวย”

“เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว จำเปนตองเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจใหม
โดยเฉพาะฆราวาส ใหสำนกึถงึการมีสวนรวมในความรับผดิชอบตอพระศาสนจักร
ทั้งน้ีผูนำพระศาสนจักรควรสนับสนุนใหฆราวาสปฏิบัติพันธกิจของพระเยซู
คริสตเจาในโลกน้ี”

แมพระดำรัสของพระสันตะปาปาสรางแรงบนัดาลใจแกฆราวาสอยางมาก  แต
พระศาสนจักรคาทอลิกในเมียนมารยังคงตองการเวลาอีกนาน

(เมียนมาร  ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปนประเทศซ่ึงมี
ขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและคาบสมุทรอินโดจีน   มีพรมแดน
ทางแผนดินติดตอกับจีนและอินเดีย สองประเทศซ่ึงเปนแหลงอารยธรรมทีย่ิง่ใหญ
ของโลก  เปนอาณานิคมของอังกฤษต้ังแต พ.ศ. 2429  และไดรับเอกราชวันท่ี 4
มกราคม พ.ศ. 2491 มเีมอืงหลวงชือ่เนปดอ เมอืงยางกงุเปนเมอืงใหญทีส่ดุ  ประชากร
49.5 ลานคน  นับถือ  พุทธศาสนา 87%   คริสตศาสนา  6%  ศาสนา
อสิลาม 4%  ศาสนาอ่ืนๆ  2% และศาสนาฮินดู 1%……..World Desk Reference
และสารานุกรมวิกิพีเดีย)
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ครสิตงั แตสนใจอยากเรียน
ทีเ่รียกวาม้ือใหญเพราะลมหมูตวัละ 60-70 กโิลกรมั

ตวัหนึง่ และมเีพ่ือนบานเกอืบ 10 คน มาชวยทำอาหาร
กันต้ังแตบาย

“ลูกสาวคนหน่ึงไปทำงานอยูที่เกาหลี 2 ปแลว
โทรศัพทมาส่ังใหบิดาซ้ือหมู ตองซื้อตัวใหญ เล้ียง
คนเยอะๆ เม่ือวานนี้เขาซ้ือของไปท้ังหมดเปนเงิน
9,000 บาท คนืน้ีกอ็ยากใหคนในหมบูานนีไ้ดมากนิขาว
กนัสักม้ือหนึง่

เนือ่งจากพ้ืนทีบ่านจำกัด ตองแบงแขกท่ีมากนิขาว
เยน็นีเ้ปนสองรอบ คอื พอกลมุแรกกนิเสร็จ อกีกลมุหน่ึง
ก็กินตอ”

แตกอนนับถือผี มีพิธีเยอะ ทำนี่ก็ไมได ทำนั่นก็
ไมถูก หามทำน่ันทำน่ี เม่ือเปนคริสตังแลว มีเพียง 2-3
พธิ ีคณุพอจะคอยบอกวา อะไรทำได อะไรไมได กท็ำ
ตามนั้น ไมรูสึกกลัวอะไร เวลานี้กำลังเรียนคำสอนอยู
รอรับศีลลางบาป

ทีน่ีเ่ม่ือสิบกวาปทีแ่ลว มสีลาเยาคนหน่ึง พดูภาษา
อาขาไมได ชาวบานอาขาก็ไมเขาใจภาษาเยา ไมรูเร่ือง
และมาบางไมมาบาง ทำใหครสิตงัทีน่ีห่ายไป

พวกเขาตองการสลาท่ีพูดภาษาอาขาได เพราะ
อยากรจูกัพระ เวลานีพ้วกเขาดีใจท่ีมสีลาพดูภาษาอาขา
ได และรูจักพระเปนเจาแลววาเปนอยางไร มีคนคอย
บอกเขาวา ควรจะตองทำอะไร เขาสบายใจข้ึน

บานท่ีไปพัก มีอาชีพปลูกกาแฟอยางเดียว และ
รอเงินจากลูกสาวท่ีเกาหลีสงมาให และอีกไมนาน
ลกูสาวอีกคนหนึง่ก็จะตามไปทำงานท่ีเกาหลี

ในหมูบานเดียวกัน มีชาวบานอีกกลุมหนึ่งเปน
คริสเตียน มีวัดท่ีสรางดูแข็งแรงและโดดเดน เปน
คริสเตียนจากเกาหลีมาสรางไว นอกจากน้ียังมีที่อื่นๆ
อกี 3-4 แหง

มาถึงวนันี ้สลาอาหม่ือไดชวยชาวบานใหไดรบัศลี
ลางบาปแลว หมบูานรมเย็นน้ีม ี9 คน หมบูานปาลิงกอมี
อกี 9 คน

“รสูกึดีใจ ผมทำงานรบัใชพระเจา กโ็อเคแลว!”

สลานัดกับชาวบานวาหาโมงเยน็มีมสิซา!
กอนถึงเวลาท่ีกำหนดไวประมาณเกอืบหน่ึงช่ัวโมง

มีชาวบานทยอยกันเดินข้ึนมาวัด  บางคนก็ขับรถ
มอเตอรไซคมา บางคนก็ขับรถปกอัพมา ไดพูดคุย
ทกัทายกัน มผีใูหญ 6-7 คน สวมชุดอาขา สวนคนอ่ืนๆ
และเด็กๆ ประมาณ 15 คน สวมชุดธรรมดา คุณพอ
ถวายมิสซา และเทศนเปนภาษาไทย สลาอาหม่ือแปล
เปนภาษาอาขา

เร่ิมมิสซาตรงเวลา แสงสวางจากดวงอาทิตย คอยๆ
กลายเปนความมืด เฉพาะพระแทนมีเทียนเลมเล็กๆ
3-4 เลม และเทียนปสกาเลมหน่ึงจุดใหแสงสวาง
พออานหนังสือได

สัตบุรุษท่ีมารวมมิสซามีประมาณ 30 คน แม
แสงสวางจะมีจำกัด แตพวกเขาตางก็สวด รองเพลง
และพยายามดูหนังสือ ติดตามพิธีภาษาอาขา จนมอง
ไมเห็นตัวหนังสือ บรรยากาศเสียงสวดและรองเพลง
พระในยามค่ำคืนท่ีมืดมิด เพียงแสงเทียนเลมนอยนิด
ในมือ ทามกลางความมดืท่ัวขนุเขาอันกวางใหญ ชางให

นริาศ...แมจนั เจียงฮาย (ตอจากหนา 8) ความรสูกึทีพ่เิศษจริงๆ

ความรูสึก ที่ไดสัมผัสชีวิต
เราแตละคนเปนเพียงผูเดินทาง แสวงหา และ

เรยีนรชูวีติของคนอืน่ เพือ่จะเขาใจชีวติของเราใหลกึซึง้
ยิ่ง ข้ึนกับเวลาที่มีดวงอาทิตย เปนเครื่องบอกเวลา
เสียงนกเสียงไก  เปนเหมือนนาฬิกาปลุก  ปาคือ
หางสรรพสินคา

ชาวเขาเหลาน้ีหนีรอนบานเขา  มาพึ่งเย็นเรา
การเมืองท่ีมีผูนำเพียงไมกี่คนขัดแยงกัน  ทำให
ประชาชนชาวบาน ชาวเขาตองอพยพ พวกเขามา
พรอมกับความเช่ือ บางคนยงัรกัษาความเช่ือไดเขมแข็ง
ยิง่ข้ึน

หลังจากไดไปเย่ียมและอยกูบัชาวเขามาได 3-4 วนั
แลว ชาวเราก็มาประชุมพดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ
สิง่ทีไ่ดรบั ไดให ไดเรยีนรจูากกนัและกัน

คุณพอสุรชัย กิจสวัสดิ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อายบุวช 31 ป

“บ า น ที่ ไ ป พั ก
สมาชิกทุกคนในบาน
มีความเช่ือ มีรูปพระ มี
แมพระ และต้ังแทนพระ
เด็กรุนใหมอานหนังสือ
และสวดภาษาไทยได ที่
แตกตางจากบานอื่นๆ
คือ จิตใจของพวกเขา
รอคอยและพรอมจะ
เ ติบโตดานความเชื่อ

พวกเขาบอกวาตองการผนูำ “สลา” ทีเ่ปนคนของเขาเอง
พูดภาษาท่ีเขาสามารถรับรูและเขาใจได”

“เพิ่งมีคริสตังใหมไดเพียง 7-8 เดือน พวกเขา
เปนเสมือนเช้ือแปง ยังไมคอยรูเรื่องคำสอนดีนัก รูสึก
พวกเขาอยากมีสลาอยูดวย เพื่อจะไดมีความรู ความ
เขาใจมากขึน้ สงัเกตวาพวกเขาพรอมจะเรียนรมูากข้ึน”

คณุพอไพรนิ เกดิสมทุร อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อายบุวช 31 ป

“เราไปรวมสวด
แบงปนพระวาจา และ
อธิบายพระคัมภีร ให
พวกเขา  ตั้งแต  1 ทุม
จนถึง 2 ทมุเศษ สตับุรษุ
สน ใ จ แล ะม า รั บฟ ง
บางคนไมไดเปนคริสต
แตอยากเรยีนคำสอน ใช
เวลาประมาณชัว่โมงคร่ึง

ชาวบานมารวมพิธกีนัอยางพรอมเพรียงดี”
“แมจะพูดภาษาของเขาไมได แตดูจากทาทีและ

จติใจของเขา กร็วูาพรอม เขามีความเช่ือ มนี้ำใจดี การ
ไดมาสัมผัสชีวิต ทำใหไดเห็นชีวิตจริงของเขา ไดเห็น
ความเช่ือ ความศรัทธา และความซ่ือ วันที่เราตองลา
จากมา เขาก็พยายามหาของเล็กๆ นอยๆ มามอบให
เทาท่ีพอจะมี”

คุณพอลิขิต เหลือหลาย อัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง อายุบวช 8 ป พักอยูหวยแมเล่ียม บาน

รมเย็น
“ ห มู บ า น น้ี ใ ช

ไฟฟาจากโซลาร เซลล
ใชไฟกันอยางประหยัด
สำหรบัชาวบานทัว่ไป แต
บ าน ท่ี ไปพักด วยไ ม มี
ไฟฟา ตองใชเทียนและ
ไฟฉายกัน

ตั้ ง แ ต เ ดิ น ท า ง
ขึ้นไปถึงหมูบาน รูสึกเลยวา ที่อีสานการเดินทาง
สะดวกสบายกวาที่นี่มาก การแพรธรรมท่ีนี่ยากลำบาก
กวาที่อีสานมาก รูสึกวาตองออกแรงมากขึ้น เพราะท่ี
อสีานท่ีผมอย ูมคีวามพรอมมากกวา”

“คนหนุมสาวเวลาน้ีเร่ิมมีรถมอเตอรไซคสำหรับ
เดินทางกัน ความสะดวกสบายเร่ิมเขาไป รอบๆ หมบูาน
คริสตัง มีคริสเตียนนิกายอ่ืนๆ เขาไปเผยแพร และ
ชาวบานบางหมบูานกเ็ปนครสิเตียนกนัทัง้หมบูาน”

คณุพอจตุพงษ โชคบวรสกลุ สงัฆมณฑลเชยีงใหม
อายุบวช 9 ป

“ผมเปนชนเผาปกาเกอะญอ ไมคอยรูจักหรือ
ทำงานกับชนเผาอื่นๆ การที่ไดมารูมาเห็นชนเผาอาขา
คิดวานาจะใหคุณพอชนเผาในภาคเหนือนี้ ไปทำงาน
กับเผาอ่ืนๆ บางนาจะดี ผมอยากจะนำเรื่องน้ีไปเสนอ
พระคุณเจาหรือเพื่อนๆ ตอไป เพราะที่ผานมา คุณพอ
เปนคนเผาไหน บวชแลวก็จะไปทำงานเผานั้น”

“เร่ืองชวีติความเปนอย ูสำหรบัผมก็ไมคอยแตกตาง
กนัเทาไรนกั ระหวางชนเผาอาขา กบัปกาเกอะญอ”

คุณพอชำนาญ บัวขันธุ อัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง อายุบวช
23 ป

“หมู บ านผา ล้ั ง
ชนเผาเยา  ในปา
บนเขา ไกลสุดใน
กลุมพวกเรา”

“ประเพณีของเยา
เวลาฆาหมูตองแบง
ซี่โครงใหกับญาติ

พีน่อง เวลาแบงก็นบัซ่ี สบิคนกส็บิซ่ี ทำใหคดิถึงขอความ
ในพระคัมภีรที่พูดถึงพระเจาทรงสรางเอวา เอากระดูก
ซี่โครงมาสรางเปนหญิง หมายถึงเปนพี่นองกันตองพ่ึง
กัน ชายและหญิงตองพ่ึงกันและกัน และมีความเปน
หน่ึงเดียวกัน”

“พระสงฆที่ทำงานกับชาวบานตองพยายาม
ตรงเวลา เพราะชาวบานตองทำมาหากิน เขาตองท้ิงสวน
ไรนา แตละแหงมันไกล ตองใชเวลาเดินทางไกล
ผูอภิบาลตองรักษาเวลา ตองตรงเวลา”

“ไดมาเห็นมิสชันนารีและคุณพอที่บุกเบิกงาน
แพรธรรมไว กอนจากมาต้ังใจวาจะพยายามหาทาง
ชวยเหลือดานอุปกรณคำสอน เพลง วดิโีอ ดวีดี ีหนงัสือ
ฯลฯ ชวยสงไปใหเขา”

(อานตอฉบับหนา)
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สงัสรรคปสกา (ตอจากหนา 2)
วนัองัคารท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 2011 ทีห่องประชมุใหญ อาคารรวมจติเพยีรธรรม
ชั้น 11  โรงพยาบาลเซนตหลุยส  โดยไดรับความอนุเคราะหดานสถานท่ี
จากผอูำนวยการโรงพยาบาลเซนตหลยุส  มผีเูขารวมงาน 70  คน

การจัดงานคร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ครสิตชนนิกายตางๆ ในประเทศไทย รวมทัง้ไดพบปะแลกเปลีย่นประสบการณ
ซึ่งกันและกัน สุดทายคือไดเฉลิมฉลอง “ปสกาขององคพระเยซูคริสต”
รวมกนั

คณุพอพิพฒัน  รงุเรืองกนกกลุ  รองเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย เปนประธานกลาวเปดงานสังสรรควันปสกา ครั้งที่ 8
ในหัวขอ “คนเหลาน้ันมาประชุมกันอยางสม่ำเสมอ เพ่ือฟงคำสอนของบรรดา
อคัรสาวก  ดำเนินชีวติรวมกันฉันพ่ีนอง รวมพิธหีกัขนมปง และอธิษฐานภาวนา”
(กจ 2:42)  ในงานไดมีการจัดเสวนาในหัวขอ “พวกเขาดำเนินชีวิตรวมกัน
ฉันพ่ีนองในพิธีหักขนมปงและภาวนารวมกัน” (กจ 2:42) ดำเนินรายการโดย
คณุวารณุ ี  แสงลิม้สุวรรณ  เจาหนาท่ีแผนกศาสนสมัพันธในฝายงานธรรมทูต
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สวนวิทยากรปนี้ไดรับความรวมมืออยางดีจาก
ทกุกลมุ เสวนา 5 หวัขอ  ใชเวลา 10 นาที ดงันี้

หัวขอที่  1 “การดำเนินชีวิตรวมกันฉันพี่นองของคริสตชน” โดย
คณุพอเสนอ  ดำเนนิสดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ศาสนสมัพนัธ
และคริสตสัมพนัธ

หวัขอที ่2 “การอธิษฐานรวมกันของคริสตชนไทย” โดย ศบ.คมกฤษ  อิม่-
กมล  ผูแทนคริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนติสแหงประเทศไทย

หวัขอที ่3 “พธิหีักขนมปงในแงมมุของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท”
โดย  ศจ.ดร.รงุ   เรงิสนัติอ์าจิณ รองประธานสภาครสิตจกัรในประเทศไทย

หวัขอที ่ 4 “ความรัก Christian love (Agape)” โดย ศจ.ธงไชย  ประดบั-
ชนานุรตัน ประธานสหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย

หัวขอท่ี 5 “ที่ใดมีความรัก พระเจาประทับอยูที่นั่น” โดยบิชอปวิษณุกร
อปุมา  อดตีประธานสภาคริสตจักรลูเธอรแรนในประเทศไทย

จากนัน้เปนการอธษิฐานภาวนาเทเซรวมกัน นำโดย ศจ.ยคุกา เฮลเล
สุดทายผูนำคริสตชนรวมกันตัดเคกซ่ึงเปนสัญลักษณของการเฉลิมฉลอง

สงัสรรควนัปสการวมกัน มกีารรับประทานอาหารและจับสลากของขวัญ

มใิชทานทัง้หลายไดเลือกเรา แตเราไดเลือกทาน มอบภารกจิใหทาน
ไปทำจนเกดิผล และผลของทานจะคงอย ู  (ยน 15:16)

⌦⌦
⌫ ⌫ 

  
⌫ ⌫   

  
  


  

บทภาวนา
บญุราศสีมเดจ็พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2

ขาแตพระตรีเอกภาพศักด์ิสิทธ์ิยิ่ง
ขาพเจาท้ังหลายขอบพระคุณพระองค
ทีป่ระทานพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
เปนผูชวยใหขาพเจาท้ังหลาย
ไดสมัผสัความรักและความเอาใจใสของพระบดิา
พระสริริงุโรจนแหงไมกางเขนของพระคริสตเจา
และความรุงเรืองของพระจิตเจา
พระองคทานทรงวางใจในพระเมตตาลนเหลือของพระองค
และในการวอนขอของพระมารดามารีย
ทรงเปนภาพลักษณที่มีชีวิตของพระเยซูเจาผูเล้ียงแกะท่ีดี
อกีทัง้ยงัทรงสอนอีกวาความศักดิส์ทิธิเ์ปนสิง่จำเปน
สำหรับชีวติคริสตชนทุกคน
เพ่ือจะไดบรรลถุงึความสนิทสัมพันธกบัพระองคตลอดนรินัดร
โปรดใหพระองคทานชวยวอนขอแทนขาพเจาทั้งหลาย
ไดรับพระพรดังที่ปรารถนา
โดยหวังวาพระองคทานจะไดรับการประกาศเปนนักบุญ
ในไมชาน้ีดวย... อาเมน
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«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–-

‡¬´Ÿ ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È«

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

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√ ’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ («—¥‡®â“‡®Á¥) Õ.‡ π“

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π (¡‘ ´“µ√’«“√ ‡«≈“ 19.00 π. «—πæÿ∏∑’Ë 22

¡‘∂ÿπ“¬π ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ‘°≠“´’‚Õ Õ¥‘»—°¥‘Ï  ¡· ß √«ß

«—πæƒÀ— œ ∑’Ë 23 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø »ÿ¿»‘≈ªá

 ÿ¢ ÿ»‘≈ªá ·≈–«—π»ÿ°√å∑’Ë 24  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «‘™“

À‘√—≠≠°“√) (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3521-7138

µàÕ 103)

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®

 ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“ ®”Àπà“¬»“ π¿—≥±åµ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥ ‚∑√.

0-2433-4529)

«—¥π—°∫ÿ≠§≈“√“ ‡¥‘¡∫“ßπ“ß∫«™ ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

∑‘»∑“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

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈ Õ. Õßæ’ËπâÕß

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.  §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª-

 —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π («—π»ÿ°√å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

(©≈Õß¿“¬„π) ‡«≈“ 17.00 π. À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà‚§¡

∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à·¡àæ√–)

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø ∑‘æ«—≈

 ”‚√ß ·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  31 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø

 —ß«“≈¬å  »ÿ√–»√“ß§å  ‡ªìπª√–∏“π  (‡«≈“ 09.30 π.

æ‘∏’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ ·≈–ºŸâπ”Õß§å°√ Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑)

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠∫“√å‚∏‚≈¡‘« Õ—§√ “«° (¥Õπµ“≈)

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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√–‡¬´Ÿ‡®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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
»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.

�����  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

√à «¡°—∫ ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß

§√∫√Õ∫ªï∑’Ë 6 ·Ààß ¡≥ ¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√–-

 —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °√°Æ“§¡

2011 ‡«≈“ 10.00 π. ≥ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠

∫“ß√—° ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π

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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥¡“√¥“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√–§√‘ µÀƒ∑—¬ Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 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≠‡«π—π´’‚Õ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 0-3242-6482)

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

«—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬

µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-1857-1026 ÀâÕßÕ¿‘∫“≈

§√‘ µ™π ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 15)

«—¥∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈ »√’‡™’¬ß„À¡à ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.°ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë  23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ‰¥â®—¥∑”‚§√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

 àßº≈ß“π«—π∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ·≈–ª√–°“»º≈

«—π∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ 2011

�����§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

§“¡‘≈‡≈’¬π‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å ª√“®’π∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  ç©≈Õßπ—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈é ·≈–√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ §√∫√Õ∫ 60 ªï

·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß§ÿ≥æàÕπâ“´´“‡√‚πà √ÁÕ -

‡´Áµ‚µâ ·≈– 25 ªï°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß

§ÿ≥æàÕ√ÁÕ§ ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ‡ªî¥‡ °Õ“§“√

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–¡Õ∫‚≈à·°àºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ ¡∑∫∑ÿπ

 √â“ßÕ“§“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å

ª√“®’π∫ÿ√’ (‚§°«—¥) «—π‡ “√å∑’Ë 16 °√°Æ“§¡ 2011

‡«≈“ 10.00 π.

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë  19  ‘ßÀ“§¡

/ «—π‡ “√å∑’Ë  3 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ / «—π

»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡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  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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —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

✟ §≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·¢«ßª√–‡∑»
‰∑¬  ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

∫«™æ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√≈Ÿ°“ Õπÿ √≥å

π‘≈‡¢µ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√†

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—π‡ “√å∑’Ë 9 °√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2        «—π∑’Ë  2-3 °√°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

�����Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π‡™‘ßªØ‘∫—µ‘ ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ √à«¡°—∫∫√‘…—∑ ¬“¡°≈°“√ ¬“¡“Œà“ ®”°—¥

®—¥°“√Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥ ‡™‘ßªØ‘∫—µ‘

‡π◊ÈÕÀ“  1) ‡∑§π‘§°“√‡≈àπ ·≈–ª√—∫‡ ’¬ß 2) ‡∑§π‘§

°“√‡≈àπ‡æ≈ß«—¥µ—Èß·µà°“√„ à Chord ®π∂÷ß‡≈àπ∑”πÕß

 Õ¥ª√– “π°“√√âÕß) ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å π“¡‡∑æ

„π«—π‡ “√å∑’Ë  30 ·≈–Õ“∑‘µ¬å∑’Ë  31 °√°Æ“§¡ 2011

‡«≈“ 09.00-17.00 π. Õ“§“√ ¬“¡°≈°“√ª∑ÿ¡«—π

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡§◊Õ (1) ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥

À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™  (2) ‡≈àπÕ‘‡≈§‚∑π„π«—¥‰¡àµË”°«à“

2 ªï À√◊Õ‡√’¬πÕ‘‡≈§‚∑π„π‚√ß‡√’¬π¥πµ√’‰¡àπâÕ¬°«à“

2 ªï  (3) Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55 ªï  (4) ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß

®“°‡®â“«—¥À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥– √—∫ ¡—§√«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë

10 °√°Æ“§¡ 2011  ‡æ’¬ß 15 ∑à“π‡∑à“π—Èπ §à“Õ∫√¡

2,400 ∫“∑  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407,

08-9483-6640

�����¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°π—°∫ÿ≠¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3)

∫√√¥“Õ¥’µ¬ÿ«π‘  ºŸâΩñ°À—¥ √à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§å

ª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2011 µ—Èß·µà‡«≈“

13.30 π. ‡ªìπµâπ‰ª ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 ·®âß§«“¡ª√– ß§å∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑¬å

™’√“ππ∑å ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

�����§≥–°√√¡°“√§“¡‘≈‡≈’¬π‡æ◊ËÕß“πÕ¿‘∫“≈ ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ ®—¥ —¡¡π“π“π“™“µ‘¥â“π°“√Õ¿‘∫“≈ ÿ¢¿“æ

Õπ“¡—¬ «—π∑’Ë 9-11 µÿ≈“§¡ 2011 À—«¢âÕ ç°“√Ωñ°

ªØ‘∫—µ‘·π«∑“ß„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ ‡™‘ßÕ¿‘∫“≈·°à

ºŸâ„°≈â ‘Èπ„®é ≈ß∑–‡∫’¬π 4,500 ∫“∑µàÕ∑à“π ·≈–

À—«¢âÕ ç°“√‡¬’¬«¬“√—°…“ºŸâªÉ«¬„π·∫∫Õß§å√«¡é «—π∑’Ë

12-15 µÿ≈“§¡ 2011 ≈ß∑–‡∫’¬π 6,000 ∫“∑µàÕ∑à“π

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2360-7845-50

�����¢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

����� ¡—§√ ¡“™‘° Õÿ¥¡ “√  (Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

√“¬ —ª¥“Àå) 400 ∫“∑/ªï Õÿ¥¡»“πµå (π‘µ¬ “√

§“∑Õ≈‘°√“¬‡¥◊Õπ) 400 ∫“∑/ªï ‰¥â∑’Ë§ÿ≥ªπ—¥¥“

∑Õß¡–‡√‘ß ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810 E-mail:

udomsarn@gmail.com

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
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เรามอบสันติสุข
ไวใหทานทั้งหลาย
สันติสุขของเรา
ที่ใหกับทาน

ไมเหมือนที่โลกให
ใจของทานอยาหวั่นไหว
หรือมีความกลัวเลย
ทานไดยินท่ีเราบอก
กับทานแลววา

เรากำลังจะไปและเรา
จะกลับมาหา
ทานทั้งหลาย

(ยน 14:27-28)

“The Shack กระทอมโกโรโกโส ที่ไดพบส่ิงทีย่ิ่งใหญทีส่ดุ”

หลังจากที่ไดอานคอลัมน
Editor’s Choice (บรรณาธิการแนะนำ)
แลว มีความสนใจอยากจะหาหนังสือ
เร่ือง The Shack มาอาน ไมผิดหวังเลย
และบรรทัดตอจากน้ีที่กำลังจะเลา
ใหผูอานทานอ่ืนไดฟง คือมุมสะทอน
ของหนังสือเลมน้ัน กระทอมโกโร
โกโส แตไดพบรกัแทอนัยิง่ใหญ

หนั งสื อ เ ล มนี้ จั ด ว า เป น
หนังสือที่ดีมาก ผูเขียนเลาเร่ืองและบรรยายไดดี อารมณบรรยายประมาณเดียวกับ
F.Scott Fitzgeral คนที่เขียนเรื่อง The Great Gatsby  คือจะใหคนอานไดรูสึกรวม
ไปดวย เปนหนังสือเลมแรกท่ีนาสังเกตวา มีคำนำยาวถึง 7 หนา แตจุดประสงค
กค็อืจะใหคนอาน รจูกั Mack เหมือนกบัวา Mack เปนคนใกลตวัทีเ่รารจูกั

ชื่อเร่ืองวา The Shack แปลตรงตัวก็คือกระทอมโกโรโกโส เกาๆ พังๆ ไฮไลต
ของหนังสอืเลมนีน้าจะเปนบทสนทนาระหวางเขากบัพระเจา คาแรคเตอรของพระเจา
นั้นเปนแนวใจดี มีอารมณขันอีกดวย อานแลวจะย้ิมไดเปนระยะๆ แตก็น้ำตาไหล
ไดดวยเหมือนกัน เพราะถาเรารูจัก Mack ใน 7 หนาแรก เขาจะเปนเหมือนเพ่ือน
ของเรา คนอานก็จะเหน็ใจ Mack มาก

เหตุการณในหนังสือเร่ิมข้ึนในวันท่ี  Mack พาลูกๆ  ทั้งหา  ไปเท่ียวปา
ไปแคมปปงไร ที่กระทอมหลังนี้ ภรรยาติดงานก็เลยไมไดไปดวย ตอนแรก Mack
กเ็ปนคนศรัทธาและเชือ่ในพระเจา แตพอลกูสาวคนสดุทองชือ่ Missy ถกูฆาตกรรม
โดยฆาตกรโรคจิต  Mack ก็โกรธ เพราะเหมือนวาพระเจาไมยุติธรรม ลูกสาว
ออกจะนารักและไมไดมีความผิดอะไร ทำไมถึงตองมาจบชีวิตแบบน้ี แถมยังตาย
แบบหาศพไมเจออีกดวย ความเจ็บปวดนี้ไมเคยออกไปจากชีวิตเขาเลย เขามีชีวิต
อยูกับความเจ็บปวดทุกขทรมานใจทุกวัน

จนกระท่ังวนัหนึง่ในฤดูหนาว เขาไดรบัจดหมาย ความวาใหไปพบที ่The Shack
สดุสปัดาหนี ้เขาออกเดนิทางในค่ำวนัศกุรทามกลางความเจ็บปวด เพราะตองไปเหน็
ไอเจา The Shack กระทอมแหงความเจ็บปวดทรมานอกีแลว เขาเลอืกท่ีจะไปคนเดียว
เพราะภรรยากับลูกๆ ไปเท่ียวตางเมือง พอไปถึง The Shack  ก็ทำใจอยูนาน
รวบรวมความกลาเพ่ือที่จะเขาไปในบานหลังนั้น สุดทายก็ไดพบกับคน 3 คน คือ
พระบิดา พระบุตร และพระจิต ซึง่มาในราง 3 รางท่ีตางกัน เปนหญงิอวนชาวแอฟริกนั
เปนชายชาวยิวจมูกโต เปนคนเอเชีย แตทั้ง 3 คนก็ตอนรับเขาอยางดี ทำอาหาร
อรอยๆ ใหทาน พาชมวิว พาชมสวน พาไปดูวาศพลูกสาวเขาอยูที่ไหน  เขาไดพบ
พระเจา ไดถามคำถามท่ีคางคาใจ เขาพร่ังพรูความเจ็บปวดของเขา พระเจาก็
ตอบคำถามตางๆ ซึ่งมีทั้งสุข เศราเคลาน้ำตา  และที่สำคัญเขาไดเห็น Missy ลูกสาว
ที่ตายไปแลวอีกดวย แมจะเปนเพียงภาพ เพราะเขาไมไดสนทนากับลูก แตเขาก็
มคีวามสขุมาก และอนุใจวาพระเจาไมเคยทอดท้ิงลูกสาวของเขาเลย เขาไดปลดปลอย
ความเจ็บปวดและเรียนรูถึงความรักของพระองค ผานเหตุการณตางๆ ในกระทอม
The Shack หลงัน้ี

ตอนจบก็คือวันอาทิตย เขาก็ขับรถกลับบานพรอมกับจิตใจท่ีเปนอิสระและ
ไมทกุขทรมานอกีตอไป ปรากฏวาเขาประสบอบุตัเิหตรุถชนกนั หมดสตไิปหลายวนั
ตองอยูโรงพยาบาล พอฟนข้ึนมาก็เปล่ียนไปเปนคนละคน จากคนที่เคยแบก
ความทุกข แบกความปวดราว ก็กลายเปนคนท่ีผอนคลายมากข้ึน เขาพยายามจะ
บอกภรรยากับเพ่ือนบานวาเกิดอะไรขึ้น เขาไดพบใคร อยางไร ที่ The Shack บาง
และทุกคนก็ประหลาดใจ พาลคิดไปวาเขาเพอไปดวยฤทธิ์ยา เพราะภรรยาบอกวา
วนัทีเ่ขาประสบอบุตัเิหตุคอืวนัศกุร ไมใชวนัอาทติย สรปุวาเขาฝนไปหรอืไม เขาเอง
ไมเชือ่วาเปนความฝน เขาเชือ่วามันคอืความจริง สวนภรรยากแ็อบมากระซิบตอนหลัง
วา I believe you  สดุทายก็จบลงอยางแฮปปเอนด้ิง

มุมสะทอนจากการอานหนังสือจากการแนะนำใน Editor’s Choice

คณุเกศณ ี ไทยสนธิ

ขอคิดท่ีไดรับก็คือ The Shack ก็เหมือนบาดแผลในชีวิตของเรา บางคร้ัง
เรากเ็ลอืกใหมนัอยกูบัเรา คอืยอมใชชวีติแบบจมกองทกุข ปลอยใหอดตีมนักัดกนิชีวติ
เราทีละเล็กทีละนอย แลวก็ดาวา โทษพระเจาตางๆ นานา พระเจาบอก Mack
ในเรื่องตอนหนึ่งวา การที่เราแบกรับกอนทุกขเอาไว ก็เหมือนกับนกที่เราเอาคลิป
มาหนีบปกไว มันก็จะบินไมได ไมเปนอิสระ เราจะไมมีวันพบกับความสุข หรือ
มองเห็นความรักของพระไดเลย เราตองเปดใจ ใหอภัย และยอมใหพระเจาเขามา
ในชีวิตของเรา แลวเราจะพบวา...ไอเร่ืองที่พระองคจะทอดท้ิงเราน้ัน มันยังไมเคย
เกิดข้ึนเลย....แมสกัวินาทีเดียว

นอกจากน้ันพระเจาในเรือ่งน้ีคอือารมณดมีาก พระเจามาในรูปของหญิงอวนมาก
ชาวแอฟริกันผิวดำ ที่แตงกายดวยเส้ือผาหลากสีสัน แลวชาวแอฟริกันผิวดำคนน้ี
กเ็ปนคนอารมณด ีเชาวนัอาทิตยกต็ืน่มาทำอาหารให Mack ทำอาหารไปรองเพลงไป
เพลงทีร่องมีเน้ือความวา “ Oh, Love that fires the sun, Keep me burning”  (ฮาจรงิๆ)

 อกีตอนกต็อนท่ีเขากับพระเจาคยุกนัเก่ียวกับเร่ืองการตัดสนิ พระเจาบอกใหเขา
เลือกลูกคนท่ีนิสัยแยที่สุด มาคนหนึ่งซิ เพราะจะตองมีลูกของเขาตกนรกคนหน่ึง
พระเจาก็แนะวา เอา Kate ก็แลวกัน ออกจะดื้อเปนเด็กไมนารัก Mack รองไหเลย
ขอรองวิงวอนสุดเสียงวาอยาเลย Mack บอกวาถาจะตองสงลูกไปนรกสักคนหน่ึง
เขายอมท่ีจะลงนรกแทนลูก ขอใหลูกของเขาข้ึนสวรรคเถอะ แลวพระเจาก็บอก
เปรยีบเทยีบประมาณวา ความรักของพระองคกเ็ชนกนั (อนันีซ้ึง้จรงิๆ)

อกีตอนเปนตอนทีท่ัง้ 3 คน (พระบดิา พระบตุร พระจติ) และ Mack ทานอาหาร
รวมกนั Mack ถามวาอาว...เปนพระเจาแลวทำไมตองทานอาหารดวยละ ไมไดอิม่ทิพย
หรอกหรอื? พระเจายิม้แลวตอบวา แตเรากำลงัอยกูบัลกู ดแูลลกู ทานอาหารดวยกนั
เราก็จะไดใชเวลารวมกันไงละ (นารกัสดุๆ)

ขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆ และเรื่องราวดีๆ ที่ไดแนะนำใหอานกัน จะติดตาม
คำแนะนำตางๆ ของเจาของคอลัมนตอไป และถาสิ่งใดเปนประโยชน ขออนุญาต
แบงปนใหนักอานทานอ่ืนดวย

  
⌫    
⌫    
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ศลิปน โดยศิลปน

   

ความเดิมตอนที่แลว เราพูดถึงการไปรวม
ประชุมกับหนวยงานตางๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอก ผมเลาตัวอยางจากหนวยงานภายนอกแลว ซึ่งยังมีอีก 2-3 หนวยงาน
แตขอขามไปถึงองคกรแพรธรรมแหงสันตะสำนัก  ที่คุณพอรุนพี่ของผม
ไดไปรวมประชมุกันเลย

คณุพอเลาใหฟงวา การประชมุมกัเร่ิมจากการใหขอมลูกนั เนือ่งจากเนนเร่ือง
งานแพรธรรม ขอมูลที่นำมาเสนอตอกันจึงเปนขอมูลแหงความสำเร็จ และ
ความกาวหนาของงานแพรธรรม อีกดานหน่ึงก็คงเปนอุปสรรค หรือปจจัยตางๆ
ทีท่ำใหการแพรธรรมไมกาวหนาเทาท่ีควร ตวัช้ีวดัท่ีนาสนใจของเรือ่งความกาวหนา
ในงานแพรธรรม เชน จำนวนคริสตชนท่ีเพ่ิมข้ึน การสรางวัด องคกรตางๆ
ที่ขยับขยายงาน กระแสเรียก และเงินทำบุญ โดยเหตุปจจัยท่ัวๆ ไปก็พอเขาใจได
แตเงินทำบญุน่ีคงตองเคลียรกนัหนอย

คุณพอเลาใหฟงวา ที่เงินทำบุญมีสวนในการพิจารณาเพราะเราดูจากยอด
ที่ผานมา ไมใชมากหรือนอย รักษาระดับการทำบุญได ดีขึ้น เทาเดิม หรือลดลง
ถาดีขึ้นแสดงวาประชาชนยังสนับสนุน สงเสริมและเห็นดวยกับส่ิงที่เราทำ
ถาทรงๆ เทาเดิม ก็ไมนาตกใจ แตถานอยลง และยิ่งนอยลงแบบฮวบ ดิ่งเหว
อนันีน้านำมาพจิารณาเปนพเิศษ ผมเหน็ดวยนะ

เราไมไดเอาเงินมาเปนตวัแปรหลัก แตเรานำเงนิมาเปนสิง่ทีท่ำใหเรามองเขาไป
ยังตัวตนของคริสตชน หรือผูที่มีสวนรับผิดชอบหลักตอพระศาสนจักร คุณพอ
ยงับอกอีกวา ประเทศไทยน้ีไมนอยหนาเลย  แมวาจะไมไดเปนอนัดบัตนๆ ในเอเชีย
แตถาเทียบกับจำนวนประชากรคริสตชนแลว เงินทำบุญขนาดน้ี ก็ตองถือวา
คริสตชนไทยยังคงใหการสนับสนุนพระศาสนจักรของตนอยางดี

การเจริญเติบโตของพระศาสนจักรในทวีปท่ีมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง
คงหนไีมพน แอฟริกา และเอเชีย แตทีท่ีด่จูะอยใูนสถานการณของงานแพรธรรม
ลำบากคือทวีปยุโรปและอเมริกา และอุปสรรคแหงการพัฒนาของการแพรธรรม
คอื ความเจริญกาวหนา คณุพอยังเลาตอวา พระสนัตะปาปาจึงจัดต้ังหนวยงานใหม
เพ่ือชวยเร่ืองน้ี คือหนวยงานฟนฟูคริสตศาสนาในยุโรป และอเมริกา ผม
ลองถามคุณพอวา แลวประเทศไหนทำบุญมากสุด คำตอบคือประเทศญี่ปุน
แตปนี ้ขอไมสงเงินเพราะภัยธรรมชาตทิีเ่กดิทำใหมคีวามยากลำบากมากข้ึน

ผมชอบเอา “อโูน” (เกมไมตอ ทีเ่รยีงสลับไขวไปมา เมือ่เรียงเสรจ็แลวกจ็ะเลน
โดยใหดึงไมออกมาทีละหน่ึงช้ิน) ไปใชในการอบรมสัมมนา ผมมักนำข้ึนมา
ใชเลนกิจกรรมชวงบายๆ ซึ่งผูเขารวมกำลังงวงอยูพอดี การไดลุนระทึกบาง

คงชวยได กตกิากง็ายๆ ไมซบัซอนอะไร มอีโูนสกั 2 อนั แขงกนั
ดงึไมออกไปทลีะช้ิน องคประกอบโดยรวมของความหนักแนนมัน่คงกจ็ะนอยลง
ในการแขงขันถากลุมไหนทำอูโนนั้นลวงหลนลงมากอนก็แพไป ผมนำมาเลน
ในชวงกิจกรรมปลายเดือนของสำนักงาน และถามผูรวมงานวาคิดเห็นกัน
อยางไร หลายคนพูดเร่ืองการวางแผนการทำงาน บางคนพูดเร่ืององคกร
บางคนพูดเร่ืองวิธีการจัดการ บางคนพูดเร่ืองกำลังใจ เสียงคำแนะนำจาก
เพื่อนรอบขาง แตผมบอกพวกเขาวา “เราทุกคนมีหนาที่ที่จะตองทำใหองคกร
ของเรา ตั้งม่ันและคงอยู เพราะโจทยของทุกคนในเกมน้ีคือ ดึงไมหน่ึงช้ิน
แตอยาใหอูโนลวงและพังทลาย” ผมคิดในใจวาบางทีเราก็มีสวน ไมมากก็นอย
ในการทีจ่ะทำใหสงัคมส่ันไหว จะดวยเหตผุลใดกส็ดุแลวแต แตในขณะเดียวกัน
ถาจดุหมายของเราชดัเจน เราถอืไวในใจเสมอวา ในการทำงานใดสุดแลวแต เรา
จะตองทำใหสังคมหรืองานท่ีเราทำน้ันยังคงอยู เราจะไมปลอยใหมันลมสลาย
ไปกับมือ จะดวยความออนดอยทางใดสุดแลวแต เราจะออกแรงประคับ
ประคองมัน ถาในใจเราคิดแบบนี้ คำวารักคงไมจำเปน เพราะชีวิตมันเห็นๆ
กันอยูแลว

ความกาวหนา จะในงานแพรธรรม หรือในองคกร ตองการคนท่ีมีหัวใจ
แหงการชวยเหลือประคับประคอง ตองการเสียงเรียกเตือนของความหวังดี
ที่เม่ือเห็นส่ิงใดขาดตกบกพรองก็ตองชวยกันเสริม ตองการการเยียวยาท่ีจริงจัง
และถูกจุด อยางงานแพรธรรมของสันตะสำนักถาเห็นปญหา ก็จัดต้ังหนวยงาน
มาแกไขโดยตรง ความกาวหนาไมไดวดัท่ีเรามีคนคุณภาพมากมาย ทุกคนมีดกีรี
ปรญิญา จบมาโดยตรง ทกุตำแหนงมคีนขบัเคลือ่นอย ูแตความกาวหนาตองการ
คงท่ีทดไวในใจอยูเสมอวา เราจะยืนอยูตรงจุดไหนก็ตาม องคกรของเรา หรือ
จะพูดใหชดัไปกวาน้ันคือ พระศาสนจักรจะตองต้ังม่ันคงอย ูแนนอนวาคล่ืนลม
อาจจะส่ันคลอนไดบาง แตฐานรากของหัวใจที่รักองคกรและพระศาสนจักร
อยางแทจรงิ จะพาใหพระศาสนจักรตัง้มัน่และคงอยู

ความกาวหนาในงานศาสนาอาจเหมือนเสนทางท่ีเราพยายามใชไมบรรทัด
หรืออะไรสักอยางมาวัด แตมันวัดไมไดทั้งหมดหรอกครับ ไมเชื่อลองเอา
ไมบรรทัดมาวัดหัวใจของเราดูสิ ดูเหมือนวามันกวางยาวในปริมาตรท่ีวัดได
แตในความเปนจรงิแลว ใจคนกวางไดมากกวานัน้

บรรณาธิการบริหาร

ผมไดรับของกำนัลจากคนที่ไมได เปนกำนัน
(ไมฮานะ) ทำนองวา ฝากไวใหรักษาดูแล จำนวน
หน่ึงช้ิน เปนแผนดีวดีบีรรจุอยใูนกลองสีทอง สวยงาม
มีดีวีดีทั้งหมด 12 ชุด อันประกอบไปดวยเร่ืองราว
ของศิลปนเบอรตนๆ แหงสยามประเทศ อาทิ พระบาท
สมเด็จพระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช อคัรศิลปน
แหงแผนดินสยาม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ธ ผูสรางศาสตรและศิลปแผนดินไทย 
หลวงประดิษฐไพเราะ มหาดุริยกวี 5 แผนดิน

ทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี ครูแหงนาฏศิลปไทย
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี บิดาแหงศิลปะสมัยใหม
ของไทย  กหุลาบ สายประดษิฐ สภุาพบุรษุนักประพนัธ
หลวงวิจติรวาทการ นักสูผูพากเพียร พระเจนดุริยางค
ผวูางรากฐาน ดรุยิางคศิลปของไทย ฯลฯ

อำนวยการสรางงานชดุน้ีโดยมูลนิธศิลิปนแหงชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ใชชื่อดีวีดีในชุดน้ีวา “สยามศิลปน” 12 Greatest
Thai Artists of The Century มีคำสรอยทายวา รวม
สรางแรงบันดาลใจแหงชีวิตกับชีวประวัติศิลปนเอก
แหงสยามประเทศ ผมยังไมเคยเห็นตามแผงไหนนะ
แตทราบวาทางผจูดัไดเคยนำออกอากาศทางรายการทวีี

ไ ป บ า ง แ ล ว
ป จจุบันกำลั ง
ทำชุดใหมอยู
อกี 12 ทาน

ก ว า
คนๆ  หน่ึงจะ
ไ ด รั บ ช่ื อ ว า
ศิลปนช างไม
งาย  เรื่องราว
การตอสู  เ พ่ือ
เชิดชูงานศิลปะ
ผ ม เ อ ง โ ด ย

สวนตัวขอคารวะ เพราะคุณูปการของทานเหลาน้ัน
เปดเวทีกวางยังแผนดินท้ังผืนของประเทศไทยเรา

หนวยวดัความกาวหนา ตอนที ่2

ความกาวหนา
วดัไดจริงหรอื?
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√à«¡„πæ‘∏’ «—π®—π∑√å∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡ 2011 ∑’Ë‚√ß¬‘¡ ‚√ß‡√’¬π∏’√»“ µ√å

ç«—πß¥∫ÿÀ√’Ë ‚≈°é ΩÉ“¬ —ß§¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â√à«¡°—∫

§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ ‡®â“Õ“«“ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

·≈–§≥–§√Ÿ π—°‡√’¬π ‚√ß‡√’¬π‡´πµåªï‡µÕ√å  ∏π∫ÿ√’   ®—¥°‘®°√√¡√≥√ß§å ∫â“π «—¥

‚√ß‡√’¬π ª≈Õ¥∫ÿÀ√’Ë 100% ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåªï‡µÕ√å ∏π∫ÿ√’ ‡¢µ¿“…’‡®√‘≠ °√ÿß‡∑æœ

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 æƒ…¿“§¡

2011 ‰¥â‡¥‘π√≥√ß§å

‡√‘Ë¡®“°‚√ß‡√’¬π‰ªµ“¡

™ÿ¡™π„°≈â‡§’¬ß ‡æ◊ËÕ„Àâ

ª√–™“™π‰¥âµ√–Àπ—°

∂÷ß‚∑…·≈–æ‘…¿—¬¢Õß

∫ÿÀ√’Ë  ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ

«—πß¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë‚≈°



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 22 ‡¡◊ËÕ‡√“¡“À¬ÿ¥¬◊πÀπâ“¡À“«‘À“√¢Õßæ√–Õß§å (2)
‡¡◊ËÕæàÕ¡“æ∫≈Ÿ°

‡¡◊ËÕ‡√“¡Õß®“°¥â“πÀπâ“¡“¬—ß¡À“«‘À“√·Ààßπ’È ≥ ®ÿ¥°≈“ß´÷Ëß‡ªìπª√–µŸ

¥â“π∫π‡√“®–æ∫‡À¡◊Õπ√–‡∫’¬ß ‡ªìπ√–‡∫’¬ß·Ààß°“√ª√–∑“πæ√ ∑’Ëµ√ßπ’È‡Õß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“®–„™âª√–°Õ∫°‘®°√√¡∑’Ë‡√’¬°«à“ Urbi et orbi ´÷Ëß

‡ªìπ°“√µ√— °—∫°√ÿß‚√¡·≈–æŸ¥°—∫‚≈° „µâ√–‡∫’¬ß·Ààßπ’È‡√“®–æ∫º≈ß“π¢Õß

Ambrogio Buonvicino ‡ªìπ¿“æ°“√¡Õ∫°ÿ≠·®„Àâ°—∫À—«Àπâ“Õ—§√ “«°

§◊Õ∑à“ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∑’Ëµ√ßπ’È‡Õß ∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬åÕß§å ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“®–‡ ¥Á®ÕÕ°¡“

 «¥∫∑‡∑«∑Ÿµ∂◊Õ “√ À√◊Õ∫∑√“™‘π’·Ààß «√√§å æ√âÕ¡°—∫¡Õ∫‚Õ«“∑

„Àâ°—∫∫√√¥“ºŸâ∑’Ë¡“√à«¡ «¥„π«—ππ—Èπ∑’ËÀπâ“¡À“«‘À“√ À√◊ÕºŸâ∑’Ë√—∫™¡

À√◊Õµ‘¥µ“¡§” —Ëß Õπºà“π∑“ß ◊ËÕµà“ßÊ §” —Ëß Õπ¢Õßæ√–Õß§å∑à“π®–‡ªìπ

 ‘Ëß∑’ËµÕ∫ªí≠À“ —ß§¡„πªí®®ÿ∫—π À√◊Õ∫“ß§√—ÈßÕ“®®–‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë Õ¥√—∫

°—∫«—πÕ“∑‘µ¬åπ—ÈπÊ °—∫‚Õ°“ æ‘‡»… À√◊Õæ√–«“®“ª√–®” —ª¥“Àå

¢âÕ§‘¥¡“°¡“¬æ√—Ëßæ√Ÿ ·µà‡Àπ◊Õ‰ª°«à“π—Èπ§◊Õ §”∑’Ë∫‘¥“∑’Ëª√“√∂π“¥’

„ à„®·≈–¡’§«“¡√—°µàÕ≈Ÿ° ‰¥âæŸ¥°—∫æ«°‡¢“ æàÕ∑’Ë‡√“‡ÀÁπ∫π‚≈°π’È§◊Õ

æ√– —πµ–ª“ª“ ·µàæàÕ∫π «√√§å§◊Õæ√–‡ªìπ‡®â“æ√–∫‘¥“ ≈Ÿ°∑’Ë‡√“‡ÀÁπ§◊Õ

ºŸâ§π¡“°¡“¬Àπâ“≈“π¡À“«‘À“√ ≈Ÿ°∑’Ë·∑â®√‘ß§◊Õ¡πÿ…¬™“µ‘∑ÿ°§π∫π‚≈°„∫π’È

©∫—∫Àπâ“ æ“™¡ª√–µŸ·≈–‡√◊ËÕß√“«∑’ËΩíßÕ¬Ÿà∑’Ë∫“πª√–µŸπ—Èπ

ç©≈Õß§√∫√Õ∫ 50 ªïé

‚√ßæ¬“∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π ®—¥æ‘∏’‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘

æ√–‡ªìπ‡®â“·≈–æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õß§√∫√Õ∫ 50 ªï

‚¥¬¡’æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

æ√âÕ¡¥â«¬§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π

«—π∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡ 2011

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ‡Õ¥ŸÕ“√å‚¥
‡™’¬ß„À¡à ●  æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ§ÿ≥æàÕ‡Õ¥ŸÕ“√å‚¥ ‚¥¡’‡°´ ÿ́‡√’¬

(M.Id) Õ“¬ÿ 62 ªï §≥–ºŸâª√–°“»æ√–«“®“

·Ààßæ√–ºŸâ‰∂à (∏√√¡∑ŸµÕ‘‡¥π‡µ ) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

2 æƒ…¿“§¡ §.». 2011 ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à  ´÷Ëß¡√≥¿“æ¥â«¬

‚√§À—«„®≈â¡‡À≈«‡©’¬∫æ≈—π

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®—¥°“√·¢àß¢—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈
§≥–°√√¡°“√™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬

§≥–∑’Ëª√÷°…“·≈–§ÿ≥æàÕ®‘µµ“¿‘∫“≈¢Õß™¡√¡ ‰¥â®—¥·¢àß‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈

∑’Ë∫â“π‚ªÉß‚∫«å≈ Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 æƒ…¿“§¡

§.». 2011 ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“  °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

·≈– ¥√.«—≈≈¿

‡®’¬√«ππ∑å √Õß-

ª√–∏“π ¡“§¡

 ¿“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·Ààß

ª √ – ‡ ∑ » ‰ ∑ ¬

„Àâ‡°’¬√µ‘

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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