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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 26 ประจำวันท่ี 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2011 หนา 3
พนัธกจิคารติสัไทยแลนด (ตอจากหนา 20)

หรือ Caritas Internationalis General Assembly
ครั้งที่ 19 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งมีการจัดขึ้น
ทุกๆ 4 ป ในคร้ังน้ีเปนการฉลองครบรอบ 60 ปแหง
การกอตัง้สหพันธฯ โดยมีผเูขารวมประชมุกวา 300 คน
เปนสมาชิกคาริตัสจากทั่วโลกกวา 160 ประเทศ โดย
เนื้อหาของการประชุมสมัชชาสหพันธคาริตัสสากล
ประกอบไปดวย การปรบัระเบยีบขอบังคับขององคกร
(statutes) การรวมวางแผนยุทธศาสตรการทำงาน
ดานสังคมของพระศาสนจักร  ป 2011-2015 มกีารเลอืก
ประธาน เหรัญญิก และเลขาธิการ สำหรับสหพันธฯ
ชดุใหมแทนชดุเดมิทีห่มดวาระลง ซึง่การประชุมครัง้นี้
ไดใหความสำคัญในเร่ืองการปรับโครงสรางของ
Caritas Internationalis ซึ่งจากที่เคยทำงานในฐานะ
เปนผูรวมงานกับพระศาสนจักร จะกลายมาเปน
หนวยงานภายใตโครงสรางของพระศาสนจักร เพราะ
เหตุว างานกิจเมตตาเปนหัวใจพันธกิจของพระ-
ศาสนจักรเอง ซึ่งอาศัยพระสมณสาสนฉบับแรกของ
องคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เรื่อง
“พระเจาทรงเปนความรัก” หรือ Deus Caritas Est
เปนมูลฐานในการพฒันาความสัมพันธดงักลาว

การประชมุสมัชชาครัง้น้ี ไดจดัข้ึนท่ี Domus Mariae
(แปลวา บานของแมพระ) ตัง้อยทูางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของกรุงโรม โดยพระคารดินัล Oscar Andres
Cardinal Rodriguez Maradiaga, SDB ประธาน

คาริตสัสากล ไดกลาวเปดการประชุมอยางเปนทางการ
และไดรับเกียรติจากพระคารดินัล Robert Sarah
ประธานสมณสภากอร อนูมุ   ในการกลาวปาฐกถาเร่ือง
ความรวมมือของหนวยงานในงานดานสังคมของ
พระศาสนจักรสากล ทีม่เีครอืขายผานโครงสรางคาริตสั
หลังจากนั้น  พระคารดินัลทารซีซีโอ  แบรโตเน
เลขาธิการนครรัฐวาติกัน ไดเปนประธานในพิธีมิสซา

เปดการประชุมสมัชชาฯ โดยความตอนหน่ึงในบทเทศน
กลาวถึง “...เราพบพระคริสตเจาในพระวาจาและปง
ทรงชีวติ ในการภาวนาสวนบคุคล ในศีลศกัดิส์ทิธิต์างๆ
นอกจากนั้น เรายังพบพระเยซูเจาในงานกิจเมตตาของ
คาริตัสและครอบครัวคาริตัสท้ังโลกดวย  ซึ่งงาน

กิจเมตตานับเปนสวนสำคัญไมดอยไปกวาเรื่องอื่น
ดงันัน้ ทัง้ศลีศกัดิส์ทิธิ ์พระวาจา และงานกิจเมตตา จงึ
เปนองคประกอบหลักของพระศาสนจักรคาทอลิก
ที่แยกออกจากกันไมไดเลย งานคาริตัสเปนหัวใจ
พันธกิจของพระศาสนจักร เพราะ “งานกิจเมตตา”
เปนการแสดงออกถึง “ความรัก” เปนกิจกรรมที่
แสดงออกมาเปนรปูธรรม...”

ในการประชุมคร้ังน้ี ไดมกีารรายงานการดำเนินงาน
ทีผ่านมา และนำเสนอระเบียบขอบังคับท่ีสอดคลองตอ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางของ Caritas Internationalis
ใหม ตามท่ีมีการปรึกษาหารือกับวาติกันอยางใกลชิด
ตลอดจนการนำเสนอแผนยุทธศาสตรสำหรับป 2011-
2015 ซึง่เปนยุทธศาสตรทีพ่ัฒนามาจากแผนเดิม ซึง่ใน
แผนน้ี จะประกอบไปดวย 4 วตัถปุระสงคหลกั คอื 1)
การรวมทกุขทีแ่สดงออกดวยกจิกรรม เพือ่ลดความเส่ียง
และผลกระทบที่กอใหเกิดวิกฤติการณในมนุษย 2)
สงเสริมการพัฒนามนุษยในทุกๆ มิติ เพ่ือขจัดความ
ยากจนแรนแคน ใหมนี้ำสะอาด มกีารศกึษา มสีขุภาวะ
มทีรัพยากรเพือ่การยงัชีพ 3) การรณรงคใหมโีลกทีด่กีวา
เพ่ือเปล่ียนแปลงระบบและโครงสรางท่ีอยุตธิรรม และ
4) เสรมิสรางสหพนัธใหเขมแขง็มีประสิทธิภาพ ดวยการ
เสริมสรางองคกรใหมีความสามารถและรูจักเชื่อมโยง
กับพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งผูนำเสนอไดเปดโอกาสให
สมาชิกผู เขารวมประชุมไดใหขอเสนอแนะที่ เปน
ประโยชน นอกจากนั้น สมัชชาครั้งน้ีไดจัดใหมีการ
ศึกษาขอมูลประเด็นงานตางๆ โดยจัดแบงผูเขารวม
ประชุมออกเปนกลุมยอยตามความสนใจ อาทิ การ
จดัการภัยพบิตัิ (Emergency response) ประเดน็เกีย่วกบั
ผูอพยพยายถ่ิน (Migration) ประเด็นดานการเงิน
(Financial management) และอ่ืนๆ ซึง่สามารถจัดการได
เปนอยางดีและมีความเปนมืออาชีพมาก

สำหรับการเลือกต้ังตำแหนงประธาน เหรัญญิก
และเลขาธิการชุดใหมที่เขามาทำงานในวาระใหมนี้
สมาชิกสหพันธคาริตัสที่ เขารวมประชุมได เลือก
พระคารดินัล Oscar Andres Cardinal Rodriguez
Maradiaga, SDB ชาวฮอนดูรสัเปนประธานอีกสมัย และ
คณุ Jurg Krummenacher ชาวสวติเซอรแลนดไดรบั
เลือกใหดำรงตำแหนงเหรัญญิกคนใหม หลังจากท่ี
สมาชิกไดเลือกทั้งสองตำแหนงน้ีแลว ที่ประชุมได
รับรองคณะกรรมการบริหารที่คัดเลือกมาจากทวีป
ตางๆ เสร็จเรียบรอย คณะกรรมการบริหารซ่ึงรวมถึง
ประธานและเหรัญญิก ก็จะไปประชุมและคัดเลือก
เลขาธิการเปนตำแหนงสุดทาย ซึ่งบุคคลที่ไดรับเลือก
ใหดำรงตำแหนงนี้คือ คุณ Michel Roy ชาวฝร่ังเศส
ทั้งน้ีผูรายงานไดมีโอกาสพูดคุยกับเลขาธิการคนใหม
(กอนทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้) ทำใหทราบวา คณุ Michel Roy
ไดเคยมีโอกาสทำงานรวมกับโคเออร ในการใหความ

ชวยเหลือผูลี้ภัยชาวกัมพูชาและเวียดนาม ในสมัยท่ี
คณุพอบุญเลิศ ธาราฉัตร ยงัมีชวีติอยแูละมสีำนกังานเดิม
อยูหลังโรงพยาบาลเซนตหลุยส

การปรับเปลี่ยนโครงสรางของสหพันธคาริตัส
สากลคร้ังนี ้สงผลใหสหพนัธฯ สามารถทำงานใกลชดิ
กับพระศาสนจักรมากขึ้น โดยจะข้ึนตรงกับวาติกัน
ซึ่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีจุดเริ่มตนมาจาก
พระสมณสาสน “พระเจาทรงเปนความรกั” หรอื Deus
Caritas Est โดยสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
เม่ือป 2005 ทีผ่านมา

“ถาพีน่องชายหญงิของทาน คนใดคนหน่ึง ตองการ
เสื้อผา ตองการอาหารยังชีพ แตคนหน่ึงในพวกทาน
กลับพดูวา เราขออวยพรทานใหอยดูมีสีขุ ใหอบอนุ และ
มีอาหารอุดมสมบูรณ โดยไมใหเคร่ืองยังชีพท่ีจำเปน
แกเขาแลว  เชนน้ีจะมีประโยชนอะไรเลา  ดังน้ัน
ความเ ช่ือ ท่ีไรกิ จการก็ เปนความเ ช่ือ ท่ีไรชี วิต”
(ยากอบ 2:15-17)

เราคือ คาริตสั
“คาริตัส” คือ หัวใจพันธกิจของพระศาสนจักร

เปนวิธีบอกรักของพระเปนเจาตอมวลมนุษย โดยผาน
ทางพระเยซูคริสต ทั้งยังเปนพระบัญญัติประการเอก
ที่ทำใหสมาชิกคาริตัสยึดโยงเขาดวยกันเปนสหพันธ
เพื่อรับใชคนยากจน คาริตัสไดรับแรงบันดาลใจจาก
พระคัมภีรและคำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร
รวมกับประสบการณและความคาดหวังของคนจน
คนดอยโอกาส คาริตัสแสวงหาพื้นท่ีของคนจน เพ่ือ
ฟงเสียงของเขาและทำงานรวมกันกับเขา จนสามารถ
ชวยทกุคนใหมอีสิระท่ีจะลมืตาอาปาก มชีวีติทีม่สีนัตสิขุ
และมีศักด์ิศรี ทามกลางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มี
การจัดการอยางย่ังยืน โดยรับผิดชอบตอผลประโยชน
ของครอบครัวมนุษยทัง้มวล

คุณคาที่ใหแรงบันดาลใจตองานคาริตัสมีดังนี้
1. การรวมทุกข  ทั่วโลกตองเผชิญกับความ

(อานตอหนา 4)

คุณ Michel Roy ผูสมัครชาวฝร่ังเศส ผูไดรับเลือกต้ัง
ใหเปนเลขาธิการสหพันธคาริตัสสากลคนใหม
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ยากจนและความทุกขมากมายส่ิงแรกท่ีทำไดคือ การ
รวมทกุขกบัเขา อนัเปนความรสูกึท่ีเกิดจากความเมตตา
สงสาร เปนคำสอนของพระศาสนจักร ซึ่งทำใหงาน
คาริตัส มุงสนใจอยูที่คนยากจน เพราะไมอยากเห็น
ความทุกขลำเค็ญในพ่ีนองของตน เราจึงไดรับแรง
บันดาลใจใหตองชวยบรรเทาทุกขเขา

2. ความหวัง ความเช่ือแบบคริสตชนกอใหเกิด
ความหวัง ความหวังทำใหมพีละกำลงัข้ึนใหม ความหวัง
ยังเกิดจากพ่ีนองชวยเหลือกัน หรือคนท่ีไดรับการ
ชวยเหลือก็ยังสามารถทำใหคนอ่ืนมีความหวังได
เชนกัน. . .  ความหวังแบบคริสตชน  ตองไมทำให
คนทำงานคาริตัสเฉื่อยชา ทุกคนควรเรียนรูที่จะทำงาน
รวมกัน... โลกใหมตองดีขึ้นคนจะไดรับการพัฒนา
มากขึน้เม่ือทุกคนรวมมือกัน

3. ความเสมอภาค คาริตัสเชื่อวา ทุกคนมีเกียรติ
และศักดิศ์รเีทาเทยีมกัน ทัง้หญิงและชาย ดงันัน้คารติสั
จึงทำงานกับทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ เลือกเชื้อชาติ
เพศ ความเชือ่ ศาสนา และลัทธกิารเมือง

4. ความยุติธรรม ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน แต
คนจนไมมเีสยีงจะอวดอางสิทธขิองตน คาริตสัจงึอาสา
ทำงานเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรมใหเอ้ือประโยชนตอคนจน...

พนัธกจิคารติสัไทยแลนด (ตอจากหนา 3)

การชวยคนจนใหเขาถึงสิทธิ จึงมิใชเปนการมอบของ
กำนัลแกเขา แตเปนการมอบ “สทิธิ” ทีเ่ขาพึงมีพงึไดอยู
แลว

5. ความเปนปกแผน คาริตัสสงเสริมความเปน
ปกแผนกับคนจน มองดูโลกดวยสายตาของคนยากจน
และรับรวูา ครอบครัวมนษุย ตองพึง่พาอาศัยกนั

6. พนัธมติร คาริตสัยึดม่ันในหลกัการชวยเหลอื
ตนเอง พรอมๆ กบัชวยสรางความสัมพนัธระหวางชุมชน
ใหเชื่อมโยงกันทั่วโลก ใหรับรูวาทุกคนมีหนาที่ตอง
ชวยเหลอืซ่ึงกันและกนั รจูกัใหและรับ คาริตสัเสริมสราง
ความสัมพันธภายในพระศาสนจักร และกับองคกร

ภายนอก โดยแสวงหาความยุติธรรมในการพัฒนาโลก
ใหดขีึน้

7. รวมรบัผดิชอบ คาริตสัมีความเชือ่วา โลกใบนี้
พรอมกับทรัพยากรท้ังมวลถูกมอบใหกับมนุษย ดังน้ัน
ทุกคนตองสำนึกรับผิดชอบจริงจังตอส่ิงสรางรวมกัน
ดวยการดำเนินชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

“การพัฒนามนุษยจะสำเร็จลงได ก็ตอเมื่อทุกคน
มีจิตสำนึกวา เราเปนครอบครัวเดียวกัน จะตองทำงาน
รวมกัน”  Caritas In Veritate ขอ 53

รายงานโดย คณุจีรวัฒน เจนผาสุก

พระคุณเจาพิบูลย ถายภาพรวมกับพระสังฆราชคิคูจิ
อซิาโอะ ผไูดรบัเลอืกใหดำรงตำแหนงประธานคารติสั
เอเชียคนใหม


รวมแสวงบญุกับพระพรทวัร
เซนตแอนน - ปนงั - เก็นติง้
วนัที ่22-26 กรกฎาคม 2011
สนใจติดตอ
คุณลัดดา โทร. 08-1373-2765
หรือคุณหลิน โทร. 08-6633-6590

คณุ Lesley-Anne Knight เลขาธิการสมัยท่ีผานมา ไดรบั
คำยกยองในเร่ืองการพัฒนาสหพันธคาริตัสสากล
ในชวง 4 ปทีผ่านมา

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

โครงการเรียนรแูละฝกปฏบิตั ิ“จติภาวนาแบบครสิต”

เนื่องจากพ่ีนองคริสตชนจำนวนมากมีความ
ปรารถนาทีจ่ะเรียนรแูละฝกปฏิบตักิารภาวนาท่ีจะทำ
ใหจิตสงบนิ่งหรือจิตภาวนา ซึ่งปจจุบันนี้ก็ไดมีการ
รวมกลุมกันภาวนาในรูปแบบนี้กันอยางแพรหลาย
มากขึน้

วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันการศึกษา
หลักของพระศาสนจักรประเทศไทยไดเห็นถึง
ความสำคัญของจิตภาวนา จึงไดจัดโครงการเรียนรู
และฝกปฏิบัติ “จิตภาวนาแบบคริสต” ขึ้นโดยมี
จุดประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหฆราวาสผูสนใจได
เรียนรูและฝกปฏิบัติจติภาวนาในรูปแบบตางๆ และ

นำ ไป ใช ใ น ชี วิ ต
ประจำวัน ได โดยมี
คุ ณ พ อ ส ม ชั ย
พิ ท ย า พ ง ศ พ ร
คุณพอประ เสริ ฐ
โ ล ห ะ วิ ริ ย ศิ ริ
คุณพอชีวิน  สุว-

ดินทรกูร และคุณพอเจริญ วองประชานุกูล เปน
ผูดำเนินโครงการ

รูปแบบของการเรียนรูและการฝกปฏิบัติในครั้งน้ี
ประกอบดวย การนำเสนอหลักการ รูปแบบ วิธีการ
ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการภาวนาตางๆ ตามคำส่ังสอน
ของพระศาสนจักร และการฝกปฏิบัติจิตภาวนา

ใน 5 รูปแบบโดยการจัดเปนฐาน เชน จิตภาวนา
ตามแนวทางของคุณพอจอหนเมน และคุณพอ
ลอรเรนซ ฟรีแมน แบบสงบน่ิงภาวนา แบบการ
เ ดิ นท า งสู ด ว งพระหฤทั ย ขอ งพระ เ ย ซู เ จ า
(Jesu_Muam) การภาวนาอาศัยพระคัมภีร การ
ภาวนาของนักบุญอิกญาซีโอ

ดังน้ันจึงขอเชิญฆราวาสผูสนใจเขารับฟง
ปฐมนิเทศและฝกปฏบิตัิในวันท่ี 28 สงิหาคม 2011
เวลา 09.00-15.00 น. ที่วิทยาลัยแสงธรรม
อ.สามพราน จ.นครปฐม สนใจติดตอสอบถามและ
ปรึกษาเรื่องจิตภาวนาไดที่คุณพอสมชัย พิทยา-
พงศพร โทร. 08-1785-2081 คณุพอชวีนิ สวุดนิทรกรู
โทร. 08-1837-5206
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ตอนท่ี 14

เราเขาสูเดือนมิถุนายน อันเปนเดือนสุดทาย
ของคร่ึงแรกแหงป และคริสตังเรายกถวายเดือนนี้
เพ่ือแสดงความศรัทธาภักดีตอ “ดวงพระหฤทัย”
ของพระเยซูเจา ก็เลยสงสัยกันวาแลวเดือนอ่ืนๆ
เราถวายความศรัทธาภักดีแดอะไรบาง?

ความศรัทธาภักดีถวายประจำแตละเดือน

มกราคม ถวายแด ปฐมวยัอนัศักดิส์ทิธิข์องพระกมุารเจา
กมุภาพนัธ     ” พระวิสทุธิวงศ
มนีาคม     ” นักบุญยอแซฟ
เมษายน     ” พระจิตเจา / ศลีมหาสนทิ
พฤษภาคม     ” พระนางมารีอา
มถินุายน                    ” ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจา
กรกฎาคม     ” พระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูเจา
สงิหาคม                     ” ศลีมหาสนทิ
กันยายน                     ” แมพระมหาทุกขเจ็ดประการ
ตลุาคม     ” แมพระลูกประคำ
พฤศจิกายน     ” วญิญาณในไฟชำระ
ธนัวาคม                     ” แมพระปฏิสนธินริมล

สวนวนัท้ังเจ็ดในสัปดาห เราก็มคีวามศรัทธาภักดี
อนัเปนจดุหมายถวายใหในแตละวันดังน้ี

วันอาทิตย ถวายแด พระตรีเอกภาพ
วนัจนัทร       ” วญิญาณในไฟชำระ / พระจติเจา
วันอังคาร       ” อารักขเทวดา
วนัพธุ       ” นักบุญยอแซฟ
วนัพฤหสับดี       ” ศลีมหาสนทิ
วันศุกร       ” พระโลหติศกัดิส์ทิธิ์
วันเสาร       ” พระนางมารีอา

ในหนงัสือเพลง “คริสตังรองเพลง” จะมีเพลงประจำวันเหลาน้ี ใหนกัเรยีนครสิตัง
ไดรองเพลงแสดงความศรัทธาภักดีประจำวัน เด็กคริสตังยุคเกาก็จะจำไดแมนยำวา
วันใดมีจุดหมายใดท่ีจะถวายความศรัทธาภักดี เชน วันอังคาร ที่ เราระลึกถึง
“เทวดารักษาตัว” หรือ “อารักขเทวดา” (แตบทสวดใหม แปลวา “ทูตสวรรคของ
พระเจา” เฉยๆ ดคูวามหมายจะไมชดัเจนเทาของเดิม) กจ็ะรองเพลงวา

วันและเดือนที่รอคอยอันไมสูญเปลา

“วนัองัคารพระสมัยสะกดิใจใหใฝฝน
เทวาผูขยันดูแลฉันตลอดมา
ไมวาฉันไปไหนโปรดตามไปชวยรักษา
คมุครองกายวิญญาณมภียัมาอยาทิง้ฉนั... ฯลฯ”

ในปพิธีกรรม หรือ “ปฏิทินคาทอลิก” ของเรา จะมีวันฉลองอยู 2 แบบ คือ
แบบวันในสัปดาหจะตายตัว แตวันที่ในแตละเดือนอาจเปล่ียนไปไดแก

วนัพธุรบัเถา ...วนัพุธ ทีน่ับได 40 วนักอนวนัอาทิตยสมโภชปสกา
วนัอาทติยแหใบลาน ...วนัอาทิตย กอนวันอาทิตยสมโภชปสกา
วนัศุกรศกัด์ิสทิธิ์... วนัศุกร กอนวันอาทิตยสมโภชปสกา
วันสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสูสวรรค ...วันอาทิตยหลัง 40 วัน จากวันอาทิตย

สมโภชปสกา
วันสมโภชพระจิตเจาเสด็จลงมา ...วันอาทิตยหลังสมโภชพระเยซูเจาเสด็จสู

สวรรค
วนัสมโภชพระตรเีอกภาพ ...วนัอาทิตยหลงัสมโภชพระจิตเจาเสด็จลงมา

สวนแบบท่ีสอง คอื วนัฉลองทีเ่ลือ่น “วันท่ี” ไมได คลายฉลองวันเกดิตองฉลอง
ตรงวนัทีข่องเดอืนนัน้ในแตละป เชน

วันฉลองแมพระรับสาร ตรงกบั วนัท่ี 25 มนีาคม
วนัฉลองนักบุญยอหน บปัติสต เกิด      ” วนัท่ี 24 มถิุนายน
วันฉลองอัครเทวดามีคาเอล       ” วันท่ี 29 กนัยายน
วันสมโภชพระคริสตสมภพ       ” วนัที ่25 ธนัวาคม
วันสมโภชพระชนนีของพระเปนเจา       ” วนัท่ี 1 มกราคม
*วันสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค       ” วนัท่ี 6 มกราคม
*วันสมโภชนักบุญท้ังหลาย        ” วนัท่ี 1 พฤศจกิายน

(ที่มีเครื่องหมาย * ในประเทศไทย พระศาสนจักรอาจเลื่อนใหตรงกับวันอาทิตย
เพ่ือสัตบุรษุจะไดสามารถมารวมฉลองไดทกุคน)

เดอืนมถินุายนนี ้พระสงฆหลายๆ วดั จะเชิญพระรปูพระหฤทยัไปสวดตามบาน
สตับรุษุ บางวดัจดัใหมกีารสวดตอหนาพระรปูพระหฤทยัทกุค่ำทีว่ดั และตอดวยการ
รวมถวายมิสซาพรอมกันกับสัตบุรษุ ทำใหเกิดบรรยากาศความรัก และสีสนัในชีวติ
คริสตชนอยางมาก กิจศรัทธาซ่ือๆ ราบเรียบที่เราทำกันมาแตโบราณน้ีอยาคิดวา
จะทำกันไดงายๆ นะครับ วัดใดสามารถรวมน้ำใจซ่ึงกันและกันทุกค่ำทุกวัน
ตลอดเดือนได ผมเช่ือวาน่ีกเ็ปนกลมุคริสตชนพ้ืนฐานท่ีไมควรมองขามแลวละครับ
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระอาจารย ขาพเจาอยากตดิตามพระองคไปทกุแหงทีพ่ระองคจะเสดจ็”
(มทัธวิ 8:19)

การใหคำมั่นสัญญา นับเปนการกระทำท่ีลอแหลม หลายคร้ังเรามิไดรูดี
เพียงพอวา การกระทำตามสิ่งที่เราสัญญาไวนั้น มีรายละเอียดอะไรบาง และ
เหตุการณอาจเปลี่ยนแปลงไปได ซึ่งเปนเหตุใหการปฏิบัติตามน้ันยากยิ่งข้ึน
และน่ีคอืจุดประสงคของคำม่ันสัญญา กลาวคือการใหความม่ันใจ ซึง่ยอมพิสจูน
ไดดวยกาลเวลา เปนการกระทำที่มั่นคงมากข้ึน เหตุวาเราปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามคำม่ันสัญญาเปนการดำเนินชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของ
การเปนมนุษย และทำใหเราเปนผูที่นาไววางใจ คัมภีราจารยคนหน่ึงกลาวกับ
พระเยซูเจาวา “ขาพเจาอยากตดิตามพระองคไปทกุแหง” นั้นเปนคำพูดท่ีเปยม
ดวยความกระตอืรือรน และปรารถนาทีจ่ะอยใูกลชดิกับพระองค เขาพอจะทราบ
หรอืเปลาวา เขากำลงัสัญญาอะไร

การเปนไปไดที่บุคคลผูนั้นกระทำตามท่ีเขาสัญญา แตเรามิไดยินอะไร
เกี่ยวกับบุคคลผูนี้อีก อาจเปนไปไดที่ความกระตือรือรนของเราเย็นชาลง และ
เมือ่การตดิตามพระเยซูเจาชกัจะลำบาก ความต้ังใจของเราเร่ิมคลอนแคลน แลว
เขาก็เลิกติดตามพระองค สิง่น้ีมกัจะเปนแนวทางของเรา เราเร่ิมตนอยางเรารอน
แตเมื่อเราถูกทดลองใจเก่ียวกับสิ่งที่เราสัญญาไว เมื่อเราตองเผชิญกับความ
ยากลำบาก แบบอยางของพระเยซูเจาแสดงใหเห็นวาพระองคทรงม่ันคง
ในพระสัญญาของพระองค ทรงนอบนอมตอพระประสงคของพระบิดา ทรง
อุทิศพระองคในการชวยผูที่พระองคไดเสด็จมารับใชและบันดาลใหรอดพน
พระองคคอืแบบอยางทีด่เีย่ียมในการท่ีทรงปฏบิตัติามพระสญัญา

หากเราดำเนินตามพระเยซูเจา สนใจในพระวาจาของพระองค มุงหนาไป
ยงัพระองค เราก็จะไดรบัการเปลีย่นแปลงใหเหมอืนกับพระองค เดชะพระหรรษทาน
ของพระองค เปนผูที่ปฏิบัติตามคำม่ันสัญญา เราก็จะเรียนรูถึงการดำเนินชีวิต
ทีด่ ีครบถวน ไวใจได พระสัญญาท่ีพระเจาทรงประทานใหแกเรา เราไวใจได
ใหเราวอนขอพระองคไดทรงโปรดชวยใหเรากระทำตัวเชนเดียวกัน

ผูที่กระทำตามคำสัญญา

ขาแตพระเจา ผทูรงเปยมดวยความรัก อาศยับรรดา
ประกาศก พระองคทรงสัญญากับประชากรของ
พระองควา จะทรงประทานความรอดพนและความหวัง
ใหแกพวกเขา พระองคทรงซ่ือสัตยตอพระวาจาของ
พระองค ตลอดเวลาท่ีผานไป และทรงขอเพียง
ความนอบนอม และความรักจากลูก โปรดทรงบันดาล
ใหลกูซ่ือสัตยตอพระองค และเจริญชีวติตามจิตตารมณ
ของพระเยซูเจาดวยเทอญ อาแมน

เพื่อความถูกตอง
ชวงนี้ขับรถใชถนนออกจะลำบากเอาการ
รถติดไมใชปญหาเพราะติดจนเปนปกติ
ชวงไหนวนัไหนรถไมตดิตองเอะใจใหสงสัย
อยางน้ีตองมีปญหา...นัน่คือความคิดแรก
เผลอวิง่มาผิดทางหรือเปลา...ตองสำรวจใหแน
หรือมีปายหามเขาไมทนัสังเกต...ชกัไมแนใจ
อาจติดขบวนเลยพากนัเปล่ียนเสนทาง...กเ็ปนไปได
แตนี่รถราว่ิงเปนปกติก็ยังตองเพ่ิมความระมัดระวัง
เม่ือสองขางถนนเกล่ือนไปดวยปายหาเสียงแนะนำผสูมัคร
เรียงรายซอนแทรกกันจนแทบจะเปนผืนเดียวกัน
ไหนสมาธติองแยกตองแตกเปนสัดเปนเส่ียง
คอยดูรถทีข่บัระวังรถรวมเสนทางคนขามถนนมองสัญญาณไฟ
ไหนยังตองแวบไปดูรูปดูเบอรดูนโยบายผูหาเสียง
เห็นท้ังคนนาเลอืกมองทัง้คนไมคนุหนาคนุตา
แถมมีการตัดตอเติมแตงปายผูสมัครไมเวนแมกระทั่งใบหนา
ทำราวกับจะโกรธจะเกลียดกันขามกาลเวลาขามชาติ
กลายเปนขยะรกถนนกลับเปนขยะทิ่มอารมณผูสัญจรไปมา
กวาจะถึงวันเลือกต้ังก็ยังตองทำใจสะกดอารมณวันละหลายเวลา

แตทีท่ำใหเสยีสมาธิเสยีความรสูกึแลวยงัตองอนาถใจกวานัน้
เปนปายคนใสสทูผูกเนคไทเหมือนผสูมคัรส.ส.สวนใหญ
ทวามีหวัควายหัวตะกวดหัวหมาหัวลิงหัวเสือเชิดหนาชูตาใหเกรอ
และแมจะมคีำบรรยายประกอบ “อยาปลอยสตัวเขาสภา...”
แตก็ถือวาเลนแรงเลนหยาบเลนต่ำกระทบท้ังคนและสัตว
นีม่นัเปนสงัคมคนหรือสงัคมสัตวกนัแน...อดคิดไมได
แลวในขณะที่มีการติดปายหาเสียงเลือกผูแทนเขาสภาไทย
ทำไมจึงมีการนำปายสัตวติดหาเสียงเลือกตัวแทนเขาสภาดวย
หรือวาเด๋ียวนี้อะไรก็เปล่ียนไปคละไดทั้งผูแทนคนผูแทนสัตว
จะอยางไรก็นาจะแยกใหเปนสัดเปนสวนเปนพวกเปนชนิด
ไมใชผสมผสานแบบทูอนิวนัใหเสยีศกัดิศ์รแีบบน้ี
เสียศักดิ์ศรีชาวบานชาวเมืองที่ผานไปผานมา
ดถูกูภูมปิญญาคนท้ังชาตถิงึขนาดตองติดปายชีแ้นะชีน้ำ
ราวกับจะแยกไมออกบอกไมเปนวาใครเปนคนอะไรเปนสัตว
คนตางชาติทีแ่วะเวียนมาเท่ียวคงตองงงตองสบัสนตองหวัน่
แลวจะปลอดภัยไหมนี่อยูตอดีหรือเปลาเสี่ยงไปไหม
ทีแ่นๆ  คนทำคนติดปายนอกจากถอืวิสาสะไมเคารพคนอืน่แลว
ยงัทำใหอดคิดไมไดวานาจะคนุเคยรจูักมักจ่ีสัตวแตละตัวดี
ถงึกลาออกมาคิดแทนพูดแทน...ไดขนาดนี้
เสียศักดิ์ศรีผูสมัครหาเสียงเปนตัวแทนราษฎรเขาสภาอันทรงเกียรติ
ในขณะติดปายติดรูปติดเบอรชูนโยบายเต็มท่ัวไปทั้งเมือง
กม็รีปูคนหัวสตัวแทรกสลบัใหเหน็เปนชวงเปนระยะ
เหมือนประณามเหมือนดูถูกดูหม่ินกลางบานกลางเมือง
แมจะถูกเลือกก็คงไมภูมิใจเมื่อคำนึงถึงคูแขงปายติดกันแบบน้ี
เสียศักด์ิศรีสัตวแตละตัวท่ีถูกนำมาใชกระทบกระเทียบ
แตละตัวแตละชนิดตางมีธรรมชาติของมัน
สงทอดกันมาเปนรอยปพนัปเสมอตนเสมอปลาย
ทำทุกอยางไปตามสัญชาตญาณแหงความอยูรอดเปนหลัก
ไมคดิไมวางแผนไมคดโกงไมมเีลหเหล่ียมไมโลภไมมกัมาก
มแีตคนน่ันแหละทีท่ำส่ิงเหลาน้ียงัไมพอ
ยงัเท่ียวยดัเยียดแตละอยางใหสตัวชนิดน้ันสัตวชนิดน้ี
จะดาจะวาจะตำหนิใครทีกอ็อกชือ่สตัวแตละชนดิดวยความสะใจ
ท้ังๆ ทีค่นทำคนดวยกันแทๆ  สตัวไมเก่ียวดวยเลยสกันิด
อยางนีค้งตองถามหาบทบาทผพูทิกัษสตัว...เพือ่ใหยตุธิรรมกนัเสยีที
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ศิลปนอินดี้ปลื้มแฟนๆ
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ใหการสนบัสนนุอัลบ้ัม
Children of the World
หลังจากเปดตัววามีการรวมตัวกันทำอัลบั้มพิเศษ และมีริงโทนการกุศล

ใหดาวนโหลด ปรากฏวาผลตอบรับดีเกินคาด เห็นไดชัดวาคนไทย

ศิลปนทุกคนใหสัญญาวาจะสานตออุดมการณนี้
อยางแนนอน...

ผูที่สนใจอยากเปนเจาของ สามารถหาซ้ือซีดีไดที่
ราน B2S และ Boomerang shop

สวนใครอยากทราบรายละเอียดและวิธีการบริจาค
สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.facebook.com/
fiatfrostpage หรือ www.facebook.com/อุดมสาร
แฟนคลับ

ยังมีน้ำใจที่ดีตอกันอยู โดยเฉพาะกับเด็กกำพรา และเด็กดอยโอกาส แมจะปลอยไปแคเพลงเดียว ยอดบริจาค
ผานบัญชีก็มีเขามาเร่ือยๆ “FIAT FROST” และเพื่อนๆ  จึงขอขอบคุณดวยการรวมเพลงทั้งหมด พรอมมิวสิค
วิดีโอ ลงในอัลบั้มเต็ม วางแผงไปเม่ือวันที่  25 พฤษภาคม  ที่ผานมา และแนนอนวารายไดทั้งหมดจะนำไป
มอบใหการกุศล ที่บานแหงความหวัง วัดพระแมมหาการุณย จังหวัดนนทบุรี ที่ยังตองการความชวยเหลือ
อยางตอเน่ือง เพราะมจีำนวนเด็กกำพราและเด็กดอยโอกาสเพิม่ข้ึนทุกวัน จากการเพกิเฉยของสงัคม

“เฟยต ฟรอสท” โปรดิวเซอรหวัเร่ียวหวัแรงของอลับัม้ชุดนี ้ขอเชญิทกุทานมารวมเปนพลงัในการขบัเคลือ่น
ทางสังคม นอกจากเราจะไดฟงเสียงเพราะๆ จาก มาเรียม B5, จิล กานคอคลับ, Neuter Lover, De Connextor
และ Bee อดีตสมาชิก Futon ยังมีการเติมสีสันดวยเครื่องดนตรีพื้นเมืองอยาง “ซิตาร” โดย “นุภาพ สวันตรัจฉ”
และคุณสามารถชวยสงัคมไปดวยขณะท่ีไดเพลงความหมายดีๆ กลบัไปฟง

เฟยต เปดเผยรายละเอียดใหฟงวา เสร็จจากอัลบั้มเฉพาะกิจชุดนี้ ศิลปนแตละทานจะมีผลงานเดี่ยวตามมา
ในอนาคต “ปุม” พงศพรหม สนิทวงศ ณ อยุธยา จะมีผลงานใหมในช่ือ “อุษาอัสลิ” สวนมาเรียมท่ีเพิ่งเสร็จ
จากการทัวรอเมริกากับวง Groove Rider ก็จะกลับเขาสตูดิโออีกครั้ง  และ Neuter Lover ก็จะมีอัลบ้ัมเต็ม
วางมิถุนายนนี้ และเฟยตกับผลงานในนามวง Zassy Diva ที่จะตามมา สวนงานในสายชวยเหลือสังคม
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นริาศ...แมจนั เจียงฮาย (2) โทนี ่ไทยแลนด

สัมผัสงานธรรมทูต
ทาทายพระสงฆ นกับวช... “ใจส?ู”

คุณพอสถิต สะอิ สังฆมณฑลเชียงใหม อายุบวช
9 ป เปนชนเผาปกาเกอะญอ

“เมื่อไดเห็นชีวิตความเปนอยู และอาชีพของเขา
กค็ดิวาคลายๆ กนักบัทีส่มยัทีเ่ปนเด็ก และสภาพท่ีผมอยู
ชาวบานมีทั้งหมด 18 ครอบครัว มี 5 ครอบครัวท่ีเปน
คริสตัง บางวันไดเดินเขาปาไปหาสมุนไพรกับเขา ได
พูดคุยกับชาวบาน หลายครอบครัวอยากเปนคริสตัง
ไดเห็นบานหลังหน่ึงทำพธิเีซนไหวผ ีตองฆาไก ฆาหมู
สลาบอกวาหลายคนอยากเปนคริสตังก็เพราะพิธี
เซนไหวผนีัน้มันยากลำบาก ตองหาหมู หาไก ตองทำให
ถกูตอง ถาผิดก็กลัว”

คุณพอสกล ปนฉาย สังฆมณฑลราชบุรี อายุบวช
23 ป

“ผมเคยมีประสบการณทำงานกับชนเผาอยูบาง
เชน ทีท่องผาภมู ิกาญจนบรุ ีกพ็บกบัพวกมอญ กะเหร่ียง
พมา ที่สวนผ้ึง ราชบุรี และสมัยอยูที่เบตง ยะลา ก็ได
ทำงานกับชนเผาจากเชียงรายที่อพยพลงไปทำงาน
ในสวนยางประมาณ 10-20 คน ตอมาก็พบมากขึ้นๆ
กอนยายมาจากเบตง มถีงึ 400 คน”

“ที่หมูบานโปงปาแขม ไดมารูมาเห็นหมูบานของ
เขาจริงๆ อยกูนัมา 60-70 ปแลว เขาอยกูนัแบบเรียบงาย
หลายครอบครัวโหยหา อยากเปนคริสตัง เขาตองการ
รูเรื่องพระเยซู เรื่องพิธีกรรม วิถีชีวิตคริสตชน และ
ขอปฏิบตัขิองคริสตงัมากข้ึน เขาตองการสลา ครคูำสอน
และพระสงฆ”

คณุพอกิตติศกัด์ิ กาญจนธานนิทร อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ อายบุวช 31 ป และซสิเตอรมาณวกิา พกัอยทูี่
หมบูานอาโยะ บานอนามัย บานแสนใจ

“ไดไปเยี่ยมตามบาน ไดรวมสวด ถวายมิสซา พูด
คุยกับเขา ก็เห็นวาส่ิงท่ีเขาขาดคือ หนังสือพระคัมภีร
พนัธสญัญาเดิม ตองใชหนงัสอืเกาๆ จากพมา”

“ตอนเย็นๆ มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มีมิสซา และ

(ตอจากฉบับที่แลว)
สอนคำสอนตอ บางคืนเกอืบ 4 ทมุ กวาจะจบแตละคนื
วนัแรกม ี10 กวาคน วนัสุดทายมีถงึ 40 คน”

“ไดไปเสกบานคริสตังทุกหลัง  ได เห็นชีวิต
ความเปนอยูของชาวบาน เขามีความยากลำบาก มีขอ
จำกดัมากกวาเรา ทำใหคดิถงึตัวเอง ตองทำหนาทีต่างๆ
ของเราตอไปใหดีขึ้น”

“ในหมูบานมีทั้งพุทธ คริสเตียน และคาทอลิก
แตเขาไมคอยไดเห็นคุณพอของเรา นานๆ จงึจะมคีณุพอ
ซสิเตอร ไปเย่ียมเขา เม่ือเราไปเยีย่ม เขาก็ดใีจมาก”

“หลงัจากไดพดูคยุกบัชาวบาน ไดพบกบัเด็กๆ มอียู
ครั้งหนึ่งไดพบเด็ก และถามเขาวาเปนญาติพี่นองกัน
หรือเปลา เม่ือมองไปเห็นแตผูหญิง ไมคอยเห็นผูชาย
เด็กๆ บอกวา  พอเขาอยใูนคุก ...!!”

“และอีกอยางหน่ึง ชาวบานหลายคนพูดกันบอยๆ
วา อยากไปกรงุเทพฯ”

“แมเราจะบอกวา ลำบากนะ ภาษาก็ไมรู เ ร่ือง
เงินทองก็ตองใชจายทุกอยาง ไมงายอยางท่ีคดินะ แตเขา
กย็งับอกวา อยากไปกรงุเทพฯ”

ซสิเตอรเรจีนา พรวัฒนา คณะรักกางเขนทาแรฯ

“ปกติกลางวัน ในหมูบานไมคอยมีเด็ก ไปเรียน
อนุบาลกันหมด โตข้ึนก็ไปทำงานท่ีอืน่ ในหมบูานจึงมี
แตคนแก”

“ไดพบเห็นความเช่ือที่ เขมแข็งและซ่ือๆ ของ
ชาวบาน ไดเห็นครูคำสอนนารัก ตั้งใจทำงาน ควร
สงเสริมใหเขาไดเรียน ไดรับการอบรมตอไป เขาเปน
คนมนี้ำใจและเสียสละ เราไดเหน็ชีวติของเขาท่ีกระตอื

รอืรนจรงิๆ”

เซอรนาตาลี พนัสพนาไพร คณะเซนตปอล เดอ
ชารตร

“ตอนแรกรูสึกแปลกๆ ดูหมูบานเงียบเหงา แต
พอตกเย็นก็มชีาวบานกลับมาจากทำไร บางวันสลาก็พา
ไปเยี่ยมบาน เราก็มาพูดคุยและทักทายกัน แมจะพูด
ภาษาเขาไมไดก็ตาม แตก็พยายามเขาใจกัน”

“เวลาไปกนิขาวไดมโีอกาสพูดคุยกบัเขา สวนใหญ
ชาวบานที่นี่อพยพมาจากพมา กวาจะมาอยูที่นี่ตอง
พบกบัความยากลำบาก แตเขาส ูแมจะมทีกุขและพดูถงึ
ความทุกข แตใบหนาเขาก็ยิ้มแยม คิดถึงชีวิตชาวเผา
ปกาเกอะญอของตัวเองเหมือนกัน แมจะมีเวลาอยูกับ
เขาไมนาน แตก็พยายามสอนเด็กๆ ใหรูจักพระ และ
นกับญุ ใหเวลาแกเขา อยางเต็มที”่

“เม่ือเขาไมมีพระสงฆ สลาจะอยูกับเขา และบอก
เขาวา เราสามารถยกจิตใจคิดถึงพระไดตลอดเวลา ไมวา
เราจะทำอะไร พระเจาทรงอยูกับเรา ไมวาเราจะคิด
จะพูด จะดู จะทำอะไร ใจเราคิดถึงพระไดเสมอ พระก็จะ
อยูกับเรา จะชวยเรา”

คุณพอประสาร คูรัตนสุววรณ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

(อานตอหนา 13)
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หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั
(29-31 กรกฎาคม)

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


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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อกัแนส รชันี คงกิตติกลุ
เกิดใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553

ครบรอบ 1 ป

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
          


          

          
     ⌫ 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

⌫
23-24 ก.ค. ฉลองนักบุญอันนา บานสระ-

ไมแดง พกัผอนวังน้ำเขียว
29-31 ก.ค. ฉลองเซนตแอนน มาเลเซีย

ชอปปง หนวยบนิ
29 ก.ค. - 1 ส.ค. ฉลองเซนตแอนน มาเลเซีย

 ชอปปง หนวยรถ
9-14 ก.ย. ทองเท่ียวจนี จางเจ่ียเจีย้

ติดตอ : คุณแสงจันทร สุรียสอง
081-372-5674, 02-286-9771

เพราะพระองคทอดพระเนตรผรูบัใช
ต่ำตอยของพระองค

ตัง้แตนีไ้ป ชนทกุสมยัจะกลาววา
ขาพเจาเปนสขุ (ลกูา 1:48)
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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)
โรงพยาบาลเซนตหลุยส  27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000   โทรสาร 0-2675-5200  www.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

มารจูกับญุราศีองคใหม
ชอบยิม้เสมอ

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2011  นอกจาก
คุณพอเคลเมนต วิสมารา (สงฆคณะปเม) จะไดรับ
ประกาศเปนบญุราศี  ทีม่ลิาน  ประเทศอิตาลแีลว ยงัมี
ซสิเตอรเอรแิคทตา  อลัฟเอร ี  อกีองคหนึง่ดวย  ผมจงึ
ขอนำประวตัสิัน้ๆ มาลงในคอลัมนนี้

บญุราศเีอรแิคทตา อลัฟเอรี
(Blessed Enrichetta Alfieri)

ซสิเตอรคณะเมตตาธรรมแหงนักบญุชานอังตติ ตเูร
(23 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1891 - 23 พฤศจกิายน ค.ศ. 1951)

ชีวิตธรรมดา
มารีอา อังเยลา โดเมนีกา เกิดวันท่ี 23 กุมภาพันธ

ค.ศ. 1891 ที่บอรโก แวเชลลี ภาคเหนือของประเทศ
อิตาลี ในครอบครัวคาทอลิกที่ศรัทธามาก วันท่ี 20
ธนัวาคม ค.ศ. 1911 ไดเขาเปนซสิเตอรคณะเมตตาธรรม
แหงนักบุญชานอังติต ตเูร และใชชือ่ เอริแคทตา เม่ืออายุ
28 ป ค.ศ. 1919 เธอปวยหนักถึง 4 ป

วันท่ี 25 กุมภาพันธ ค.ศ. 1928 ไดเดินทางไป
แสวงบุญท่ีลูรดเปนครั้งแรกและไดหายจากโรคอยาง
อัศจรรยโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนตอพระมารดามารีอา

เมื่อ เธอมีสุขภาพดีขึ้น  จึงปฏิบัติหนาที่ที่คุก

นกับญุวติโตเร ทีม่ลิาน เริม่งานสงเสริมคณุภาพชวีติและ
ประกาศขาวดี จนกระทั่งส้ินใจ วันท่ี 23 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1951 อาย ุ60 ป

เธอปฏิบตัหินาทีท่ามกลางนกัโทษ ดวยความเมตตา
และรเิริม่อยางกลาหาญ เปนพเิศษในชวงทีม่กีารตอตาน
ค.ศ. 1943-1945 สงครามโลกครั้งที่ 2 เธอถูกจับและ
ถกูคมุขงั เธอปฏบิตัหินาทีด่วยรอยยิม้ ทำใหผอูยรูอบขาง
ตระหนักถึงความรักของพระเปนเจา

ค.ศ. 1995 พระคารดนิลัมารตนิี ่ไดดำเนินการเสนอ
ชือ่เปนบญุราศี สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16
ไดประกาศใหซสิเตอรเอรแิคทตา เปนผรูบัใชของพระเจา
ผนูาเคารพ ในวันท่ี 19 ธนัวาคม ค.ศ. 2010 และจะได
รับการประกาศเปนบุญราศี (พรอมกับบุญราศีคุณพอ
เคลเมนต วสิมารา คณะปเม) ในวันท่ี 26 มถินุายน ค.ศ.
2011 ทีเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาลี
จากขอเขียนของเธอ

การทนทุกขเทาน้ันไมพอ  เราตองทนทุกขอยางดี
การทนทุกขอยางด ีเปนสิง่จำเปน ทนทกุขอยางมเีกยีรติ
ความรกั  ความออนหวาน  และความกลาหาญ การเผชิญ
กางเขน...เปนการตอบอยางผูปฏิบัติศาสนาแทตองมี
รอยยิ้มดวย

     กำเนิดของคณะ นักบุญ
ชานอังติต ตเูร (Saint Jeanne
– Antide Thouret) เปนผู
กอต้ังซิสเตอรคณะเมตตา-
ธรรม วนัท่ี 11 เมษายน ค.ศ.
1799 ที่ Besancon ประเทศ
ฝร่ังเศส ตามชีวิตจิตของ

นักบุญวินเซนเดอปอล
พยายามดำเนินชีวิตดังพระวาจาของพระเยซูเจาท่ี

วา “ทานทำสิ่งใดตอพี่นองผูที่ต่ำตอยที่สุดของเรา
คนหน่ึง ทานก็ทำสิง่น้ันตอเรา” การรักพระเยซูคริสตเจา
กต็องรักและชวยเหลอืผยูากไร ซึง่เปนสมาชิกของสังคม
ทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ
สมาชิกอยูในประเทศตางๆ

ทวปียโุรป (7) ฝรัง่เศส อติาลี สวสิ องักฤษ โรมาเนีย
อัลบาเนีย โมลดาเวีย

ทวีปอเมริกา (5) สหรัฐอเมริกา ปารากวัย
อารเจนตนิา โบลเิวยี บราซลิ

ทวีปเอเชีย (8) เลบานอน ซีเรีย ลาว อินโดนีเซีย
ปากีสถาน อนิเดีย ไทย เวียดนาม

ทวปีแอฟรกิา (6) อยีปิต แอฟรกิากลาง ชาค ซดูาน
คาเมรูน เอธิโอเปย
เร่ิมมาทำงานท่ีสังฆมณฑลเชียงใหม

Sr.Monique Jay มหาธิการิณีของคณะฯ ที่ La
Roche-Francia ประเทศฝร่ังเศส ไดติดตอกับ
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค วันที่ 17
ธนัวาคม ค.ศ. 2003 และไดมาทำงานท่ี อ.แจหม จ.ลำปาง
ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2004
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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

การภาวนาคอื
หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
⌫⌫  

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
สมเดจ็พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ตอนรับนายฮัสซาน

อีดิน อาลา  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
คนใหม ประจำสันตะสำนัก  พระสันตะปาปาตรัสวา
“ขาพเจายินดีตอนรับทานโอกาสไดรับแตงต้ังอยาง
เปนทางการใหดำรงตำแหนงเอกอัครราชทูตซีเรีย
ประจำสันตะสำนัก ขาพเจาขออวยพรประเทศซีเรียใหมี
สนัติสขุและภราดรภาพโดยท่ัวหนา”

พระสันตะปาปาตรัสวา “ทานเอกอัครราชทูตฯ
กลาววา ซเีรียเปนสถานท่ีสำคญัของคริสตชนเพราะเปน
สถานทีก่อตัง้พระศาสนจักร  ซึง่นกับญุเปาโลหลงัจาก
ไดพบกับพระเยซูคริสตเจาผูทรงฟนคืนพระชนมชีพ
ขณะเดนิเทาไปยงัเมืองดามสักัส  ไดกลับใจมาเปนอัคร-
สาวกผูประกาศขาวดีในฐานะอัครสาวกแหงนานาชาติ
เปนนักบุญสำคัญองคหนึ่งแหงประวัติศาสตรชาติซเีรีย
โบราณสถานสำคัญหลายแหง ไมวาจะเปนวัด  อาราม
และภาพโมเสกเลาเรื่องราวการกอต้ังคริสตศาสนา
ตัง้แตศตวรรษท่ี 1  ซเีรยีเปนตัวอยางของการเบียดเบยีน
การปรองดอง และความสัมพันธฉันพ่ีนองระหวาง
คริสตชนและชาวมุสลิม  จนในปจจุบันการสงเสริม
เอกภาพคริสตชนและความสัมพันธระหวางศาสนา
เปนไปดวยดี และหวังวาจะพัฒนาดียิ่งข้ึนบนพื้นฐาน
ของความยุติธรรมและความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
อยางไรก็ตามเอกภาพยอมตองคำนึงถึงศักด์ิศรีของ
มนุษยเปนสำคัญ  ‘ทั้งนี้ เพราะมนุษยถูกสรางตาม
พระฉายาของพระเปนเจา’  หนทางสูเอกภาพและ
เสถียรภาพของประเทศเกิดจากการตระหนักถึงศักด์ิศรี
ของบคุคล  ดงัน้ันเปนความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะเสริมสราง
เอกภาพเปนประโยชนสุขของมนุษยชาติ โดยไมยึด
ผลประโยชน สวนตวัหรอืหมคูณะเปนเกณฑ  ขณะเดยีว
กนั การรับฟง ความคิดเหน็  การเสวนาเพ่ือความปรองดอง
และความรวมมอืกนัและกนั  ควรเปนแนวทางใหผทูีม่ี
ความเห็นแตกตางไดพิจารณาดวยเหตุผลและความจริง
เพ่ือบรรลถุงึคุณคาและวตัถปุระสงครวมกนั  อนัจะเปน
ผลดีตอปจเจกชนและชุมชน”

พระสันตะปาปาตรัสวา “เหตุการณที่เกิดข้ึนแก
ประเทศในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนในไมกี่เดือน
ที่ผานมา ชี้ใหเห็นความจำเปนตองสรางเสถียรภาพ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ในอนาคต โดยไมใช
ความรุนแรง  การแตกแยก  และความขัดแยง  แตเปน
บรรยากาศของการเคารพในความจริง  การอยูรวมกัน
โดยเคารพในสิทธิตามกฎหมายและสรางความ
ปรองดองตอกนั   ผบูรหิารพึงใชหลกัศลีธรรมน้ีบรหิาร
ปกครองประชาชนและยึดเปนแนวทางปฏิบัติตอ
นานาชาติ”

“ขาพเจาขอกลาวถึงบรรดาคริสตชนในประเทศ
ซีเรีย ซึ่งในฐานะพลเมืองของประเทศมีสวนรวม
สรางสังคมท่ีทุกคนทำหนาที่ของตน  พระศาสนจักร
คาทอลิกมีบทบาทชวยเสริมสรางสังคมและการศึกษา
ของประเทศไดอยางนาพึงพอใจ  ขาพเจาขอสงความ
ปรารถนาดีมายังชุมชนคริสตชน  บรรดาพระสังฆราช
และขอประทานกำลังใจแกพวกเขาใหพัฒนาความ
สัมพันธฉันพ่ีนองแกชาวซีเรียทุกคน  การดำเนินชีวิต
ประจำวันรวมกับชาวมุสลิมในซีเรียทำใหเห็นความ
สำคญัของการเสวนาเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนา
สงผลใหเกดิความรวมมือกนัในดานตางๆ เพือ่ประโยชน
สุขของชาวซีเรีย  ขอใหผลการประชุมสหพันธสภา
พระสังฆราชแหงตะวันออกกลางเปนประโยชนอยาง
ใหญหลวงแกประเทศของทาน  เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน และเพ่ือความปรองดองอยางแทจรงิ”

“เพื่อใหเกิดสันติภาพในซีเรียในเร็ววัน จำเปน
ตองหาทางออกบนพื้นฐานของการสรางความเขาใจ
อนัดตีอกนั  คำนึงถงึประโยชนสขุของกนัและกนั และ
ดวยการประนปีระนอมตอกนั  การใชกำลงัตอกนัไมใช
หนทางแกปญหา  แตควรคำนึงถึงความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนที่ตั้ง”
     โอกาสเดยีวกนันี ้มเีอกอัครราชทตูจากประเทศตางๆ

ไดแก  โมลดาวา  กินี  นิวซีแลนด และกานา  เขาเฝา
ถวายสารตราตั้งพรอมกับเอกอัครราชทูตจากซีเรีย
เม่ือวันท่ี 10 มถินุายน ค.ศ. 2011

*(อัครสาวกเปาโลผูเคยเบียดเบียนพระศาสนจักร
อยางแข็งขัน  ไดรบัยกยองวาเปนอัครสาวกแหงความเชือ่
(Apostle of Faith)  เปนเสาหลักของพระศาสนจักร
เชนเดียวกับนักบุญเปโตร ซึ่งเปนบุคคลแรกท่ีพระเยซู
เจาไดเรยีกใหมาเปนศษิยตดิตามพระองค ไดรบัยกยอง
เปนอัครสาวกแหงความหวงั (Apostle of Faith)  วนัท่ี
29 มิถุนายน  พระศาสนจักรจัดสมโภชนักบุญเปโตร
และนักบญุเปาโล  อคัรสาวก)

* (ประเทศซีเรยี หรือ สาธารณรฐัอาหรับซเีรีย เปน
ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเลบานอน  อสิราเอล  จอรแดน  อริกั และตุรกี
พรมแดนกับอิสราเอลยังคงเปนกรณีพิพาทเก่ียวกับ
ทีร่าบสูงโกลนั  ซเีรยีไดรบัเอกราชจากฝร่ังเศส วนัที ่17
เมษายน พ.ศ. 1946  ใชภาษาอาหรับเปนภาษาราชการ
สกลุเงนิปอนดซเีรยี  ประชากร 17.8 ลานคน   นบัถอื
ศาสนาอิสลามนกิายสหุนี ่ 74%  นกิายชอิะ 13%  นบัถอื
ศาสนาคริสต 10%  และศาสนาอิสลามนกิายดรซุ  3%
…………..World Desk Reference)

ผูนำศาสนาเรง
ชวยเหลอืเกาหลเีหนือ
โซล  (ยูแคน)  ผนูำศาสนา
ตางๆ 32 ทาน จดัแถลงขาว
ในกรุงโซล เรียกรอง
รั ฐบาลให เ ร งส งความ

ชวยเหลือดานอาหารแกชาวเกาหลีเหนือ
ในแถลงการณกลาววา  “ชาวเกาหลีเหนือ

หลายลานคน กำลังทนทุกขจากความหิวโหย  เรา
จะสงแปง 5,000 ตัน และเงินบริจาคท่ีไดรับไปยัง
เกาหลีเหนือ  และเรียกรองรัฐบาลใหยกเลิก
ประกาศหามสงความชวยเหลือไปยังเกาหลีเหนือ
หรือเดินทางไปยังเกาหลีเหนือ”

แถลงการณ เ รียกรองใหรัฐบาลใหความ
ชวยเหลือดานมนษุยธรรมตอชาวเกาหลีเหนอื  และ
จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือติดตามวาอาหารที่จัดสงไป
ถงึมือผปูระสบเคราะหกรรมโดยทัว่ถึง

รายงานของโครงการอาหารโลก และองคกร
นานาชาติระบุวา ชาวเกาหลเีหนือขาดแคลนอาหาร
ไมนอยกวา 1 ลานตัน

(เกาหลีเหนือ  ชื่อทางการวา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  เมืองหลวงคือ
เปยงยาง  ใชสกุลเงินวอน และใชภาษาเกาหลี

เปนภาษาราชการ  มีประชากร 22.7 ลานคน
…….World Desk Reference)

พระสันตะปาปาทรงชมผูบริจาคโลหิต
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)   วนัท่ี 12  มถินุายน หลังภาวนา
บทอัครทูตถือสารมาแจงแดพระนางมารียพรอมกับ
ประชาชนที่มาเฝาพระองค ณ จัตุรัสหนามหาวิหาร
นกับุญเปโตร  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
ทรงเชิญชวนเยาวชนใหเลียนแบบอยางผูบริจาค
โลหิต  โอกาสวนับริจาคโลหิตโลกท่ีจะมาถึงในวันท่ี
14 มถินุายน ซึง่องคการอนามัยโลกไดกำหนดข้ึน

พระสันตะปาปาตรัสวา “ผูบริจาคโลหิตคือผูที่
ใหความชวยเหลอืแกพีน่องท่ีตกทุกขไดยาก  ขาพเจา
ประทานพรพิเศษแกผูบริจาคโลหิตทุกทาน  และ
เชิญชวนเยาวชนใหเลียนแบบอยางทาน”

หัวขอของวันบริจาคโลหิตโลก ป ค.ศ. 2011
คอื “บรจิาคโลหติยิง่มาก  กช็วยชวีติไดมากข้ึน”

องคการอนามัยโลกรายงานวา ในแตละป
ประชาชนกวา 92 ลานคนทัว่โลก ไดบรจิาคโลหติ
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นริาศ...แมจนั เจียงฮาย (ตอจากหนา 8)

“เราไดอยูกับเขา เขาอยากรู อยากทราบอะไร
หลายอยาง เชน เร่ืองแกบาป เร่ืองศีลแตงงาน เร่ือง
พิธีกรรม ฯลฯ มีเวลาไดพูดคุย ไดอธิบายขอคำสอน
ใหเขา เปนการสอนคำสอนใหเขาดวย”

ยิ่งถามีสลาที่สามารถพูดภาษาอาขาของเขาได
กย็ิง่ด ีจะชวยเขาไดมาก

เรือ่งน้ำใจของชาวบานน้ัน เปนส่ิงท่ีพบเหน็อยเูสมอ
และสังเกตวาเขามีความเช่ือ แมบางคร้ังจะยังไมเขาใจ
กต็าม!”

คุณพออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการคณะธรรมทูต
ไทย ไดกลาวในวนัสุดทายวา

“การท่ีมีคุณพอ มีซิสเตอร ไปเย่ียมคร้ังน้ี และ
ไดอยูกับเขาถึง 4 วัน เขาจะคิดถึงและจดจำเหตุการณ
คร้ังน้ีไปตลอดชีวิต เพราะท่ีนี่ ที่ผานมาพระสงฆ
ไมเคยมเีวลาจะอยกูบัเขาถึง 4 วนั เพราะคณุพอองคหน่ึง
ตองรบัผดิชอบถึง 20 หมบูาน ไมเคยมีเวลาจะอยกูบัเขา
อยางนี้”

คณุพออาดรีอาโนเลาวา “สมัยกอนทีเ่คยทำงานกบั
ชาวเขาอยางน้ี ตองเดินทางดวยความยากลำบาก
คร้ังหนึ่งเมื่อกวา 20 ป เคยเดินทางจากเชียงคำถึง
กำแพงเพชร ใชเวลาหลายวัน สมัยนั้นคิดวานาจะมี
ธรรมทูตไทยมาทำงานตรงน้ี เพราะคนไทยจะสามารถ
ทำไดดีกวา มาครั้งน้ีไดเห็นคุณพอ และซิสเตอร ให
ความสนใจและไดมาสัมผัสชีวิตชาวเขา งานธรรมทูต
อยางนี ้เปนเหตุการณทีส่ำคัญยิง่”

ชีวิตอยูกับธรรมชาติที่ เรียบงาย จะโดยเพราะ
ความจำกัด  หรือเปนปรัชญาชีวิตท่ีบรรพบุรุษได
ถายทอดสืบตอกันมาเปนรอยป พันป จนถึงวันน้ี
ซุกซอนอยูในจิตใจ ความคิดและวิถีชีวิตของแตละ
ชนเผาใตหลงัคาบานในปาลกึ และบนดอย

เวลาไมกีว่นัทีผ่านไป ความรสูกึทีไ่ดรบัจากสมัผสั
ทีบ่รสิทุธิ ์เปน
รอยจารึกไว
ใ น ใ จ ข อ ง
แตละคน และ
ทำใหเราเห็น
คุ ณ ค า ข อ ง
สิ่ง ท่ี เรามีอยู

เวลาน้ี มนัมากกวาท่ีเขามีแยอะแยะนัก เขามีนอยกวาเรา
แตสิง่ท่ีจำเปนสำหรบัชีวติเขากไ็มขาดอะไร แตสิง่ท่ีเขา
นาจะมมีากกวาเรา “ความสงบสุขและเวลา”

“ชาวบานเขาตองการพระสงฆมาก มากกวาที่เรา
คิด และเขาจะคิดถึงเราไปตลอดชีวิต?”

 ⌫⌫  ⌫
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จีนแผนดินใหญ ไดเขียนประวัติศาสตรหนาใหม
ใหกับชาวเอเชีย  เพราะเธอกลายเปนสตรีคนแรก
ในเอเชียท่ีควาชัยชนะเทนนิส เฟรช โอเพน ประเภท
หญิงเดี่ยว  ซึ่งเปนการแขงขันเทนนิสแกรนดสแลม
คร้ังท่ีสองของป    -  ชยัชนะน้ันเปนผลจากความบากบ่ัน
ฝกฝนในฐานะนักกีฬาอาชีพมานานป  ชัยชนะของ
นักกีฬาอาชีพ ไมใชไดมาดวยการพูด หรือดูเทาน้ัน
แตตองปฏิบัติจริง หม่ันฝกซอม เพ่ือจะไดเขมแข็ง
ทั้งพลังกายและจิต   ควบคุมดูแลการฝกดวยครูฝก
หรอืโคช ทีใ่หความชวยเหลอื ชีแ้นะ สรางทกัษะ และ
วิธีการใหมๆ เพื่อหวังผลรางวัลในการแขงขัน และ
เกียรติยศท่ีจะไดรบั   นกักีฬาบางคนไมเคยแมจะผาน
ไปถึงรอบลึกๆ ได เพราะมีผูมีความสามารถเขา
แขงขันมากมาย  ตางคนตางมุงหวังชัยชนะดวยกัน
ทัง้น้ัน   นกัเทนนิสชาวไทยท่ีเคยเขาแขงขันในแกรนด-
สแลมในรอบกอนรองชนะเลิศ ก็คือ แทมมารีน
ธนสุกาญจน ในการแขงขนัเทนนิสวมิเบลิดนั   และ
ธนากร ศรีชาพันธุ ซึ่งเคยเขาถึงรอบท่ีสี่ของเกือบ
ทุกรายการแกรนดสแลม   ซึ่งหันเหจะมาเอาดีทาง
การเมือง แตอาจหมดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะไมไดเดินทางไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่แลว

ขณะน้ี ในประเทศไทยเรา  กำลังอยูในระหวาง
การหาเสียงเลือกตั้ง  โดยที่บรรดานักการเมือง
ทัง้หลาย ทัง้มืออาชีพ สมัครเลน ซึง่มีทัง้ผมูอีดุมการณ
หรือพวกเก็บอุดมการณใสลิ้นชัก  และพวกท่ีไมเคย
มอีดุมการณใด ๆ  ทัง้ส้ิน  แปรสภาพตนเองไดทกุวินาที
ของชีวติ  ตามท่ีเราเห็นๆ กนัอยใูนหนาหนังสือพิมพ
และส่ือตางๆ ทีอ่อกมาไมเวนแตละวัน

การเมืองดูเหมือนเปนเร่ืองสกปรกของหลายๆ
คน  แตเราทอใจไมได  เพราะระบบท่ีพยายามแกไข
กนัมา  นำพาเรามา ณ จดุๆ นี ้ ซึง่เราจะตองมีหวัง  และ
หมดหวงัไมได   พระสงัฆราชบญุเล่ือน หม้ันทรัพย
เคยกลาวไวขณะท่ีทานยังมชีวีติอยวูา อยากใหครสิต-
ชนมีบทบาทมากข้ึนในทางการเมือง  และสราง
นกัการเมืองน้ำดีในสภาและในระดับการเมืองทองถิน่
ดวย  เพ่ือเปนเสมือนเกลือดองสังคม  หรือแสงไฟ
ทีส่องประกายอยใูนความมืดมิดของท่ีที่เราอยู

ตามท่ีดฉินัไดตัง้ชือ่หวัเรือ่งบทความน้ี เลยีนแบบ
ภาพยนตรยอดนยิมเรือ่งหนึง่ของปทีแ่ลว  เพือ่จะบอก
กับทานผูอานวา   สิ่งเล็กๆ  ที่ เราแตละคนตอง
รบัผิดชอบ คอื “สทิธิหนาท่ี”  ของเราตอสังคม    เรามี
หนาท่ีที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน คือ การออกไป
เลือกตั้ง ลงคะแนนเสียง หากแตละคนนอนหลับ
ไมออกไปใชสิทธ์ิออกเสียง จะทำใหสังคมไดคน

ที่ไมดีเขามาบริหารบานเมือง หนึ่งคะแนนนั้นมี
ความหมายมาก เพราะทุกคนเปนหนวยหนึง่ของสังคม
การกระทำส่ิงเล็กๆ นี้แหละเปนสิ่งยิ่งใหญที่จะ
ชวยประเทศของเรา ใหกาวหนาตอไป หรืออยูใน
ภาวะหยุดชะงักงัน เราจะปลอยใหโลกมืด เพราะ
ความน่ิงเฉยของคนดีกระนัน้หรอื?

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได
ใหความสำคัญเก่ียวกับการเลือกต้ังคร้ังน้ี   ทานระบุ
วา พระศาสนจกัรคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ
มุงมั่นที่จะเปนกลาง และรวมรณรงคใหเกิดความ
เทีย่งธรรมและจรรยาบรรณ  โดยทานไดออกคำแนะนำ
สิบประการในการเลือกตั้ง  ส.ส.  ไว สรุปไดสาระ
 ดงัตอไปน้ี

1. ใหทุกคนไปใชสิทธ์ิลงคะแนนเสียงดวย
สำนกึในมโนธรรม

2. เลือกผูสมัครท่ีเปนคนดี มีความรู ความ
สามารถ มคีวามกลาหาญท่ีจะยนืหยดัในความถูกตอง

3. เลือกผูสมัครฯ สังกัดพรรคการเมืองท่ีมี
นโยบาย และผลงานเปนประโยชนตอสงัคมสวนรวม

4. ไมเลอืกคน และพรรคทีซ่ือ้เสยีง
5. ไมเลือกพรรคและผูสมัครท่ีมีสวนเก่ียวของ

พัวพันกับการทุจริต คอรัปช่ัน หาผลประโยชน
แอบแฝงเพ่ือตนเองและพรรคพวก

6. เลอืกพรรคทีใ่ชสนัตวิธิใีนการแกปญหา
7. สนับสนุนชวยเหลือคนดีใหไดรับเลือกตั้ง

ดวยวธิทีีถ่กูตองและอยใูนกรอบของกฎหมาย
8. สนับสนุนและรวมมือกับผูที่มีหนาท่ีดูแล

การเลอืกต้ัง โดยอยใูนกรอบของกฎหมาย
9. สนับสนุนและรวมรณรงคการไมซื้อสิทธิ์

ขายเสียงทุกรูปแบบ
10. ติดตามการทำงานของผูที่ไดรับเลือกตั้ง

และพรรคการเมืองวาไดปฏิบัติตามที่ไดแถลงไว
หรือไม

พระคุณเจาไดใหคำแนะนำสิบประการที่มี
ประโยชนยิง่ในการตัดสินใจใหพวกเราครสิตชน  ซึง่
คิดวามีประโยชนตอพี่นองทุกสังฆมณฑล เพราะ
เปนการเลือกตั้งใหญพรอมกันทั่วประเทศ ดังนั้น
ขอ เชิญชวนพี่ น อ ง ทุกคนผนึกกำลั งกัน เ ขี ยน
ประวตัศิาสตรหนาใหม  ชวยใหคนดีๆ  เขามาทำงาน
แทนพวกเรา  และทานตองเลือกเอา ระหวาง
“นักการเมืองอาชีพ” หรือ “นักรับจางเลือกตั้ง”
สำหรับการเลือกตั้งแตละครั้ง   หาใชเวลาครุนคิด
คำนึงถงึเรือ่งของศักดิศ์รหีรอืความเสมอภาคระหวาง
สตรีหรอืบรุษุ  แตสิง่ทีต่องคำนึงถงึทีส่ำคัญกวา กค็อื
บุคคลนั้นมีคุณสมบัติตามคำแนะนำสิบประการ
ดานบนหรือไม

“ในวนันี.้..ขาพเจาเสนอใหทานเลอืกชวีติ
หรือความตาย ....

ทานจงเลือกชวีติเถดิ เพือ่ทานและบุตรหลาน
ของทานจะมชีวีติ”
(ฉธบ 30:15-16)

การใชสิทธ์ิและการเลือกของทานในคร้ังน้ี
เปนส่ิงท่ีดเูสมือนเลก็ๆ แตทวา ยิง่ใหญ!
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วนัสุขภาพเชียงใหม (ตอจากหนา 20)
ค.ศ. 2011 มสีมาชิกเครอืขายเขารวมกิจกรรม 113 คน
โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ  อาภรณรัตน
เปนประธานเปดงาน

การสัมมนานำโดยคุณพออารมันโด เตนุสโซ
จิตตาภิบาลแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑลเชียงใหม
ผศ.ศรีนวล วิวัฒนคุณูปการ อาจารยนิตยา แสงเล็ก
ซิสเตอรอนุรักษ  ไชยเผือก คุณไพโรจน วิจิตรพร
และคุณภักดี สรางสุขดี ที่ชวยกันเตรียมเนื้อหาเพ่ือ
ใหผูมารวมงานไดรับความรูในเร่ืองสุขภาพในทุกมิติ
และนำความรูไปแบงปนตอใหแกสมาชิกบุคลากร
ในเครือขายตอไป

โอกาสนี้คุณพอธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เลขาฯ
พระสังฆราชใหแนวทางในเร่ือง  “แผนงานอภิบาล
ครอบครัว  เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและคริสตชน
กลุมพิเศษตางๆ ของสังฆมณฑลเชียงใหม” และ
คุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ ผูอำนวยการแผนกสุขภาพ

ในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศ
ไ ท ยบ ร ร ย า ย เ รื่ อ ง
“ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ดำเนินงานขององคกร
ค าทอลิ ก เ ค รื อ ข า ย
ดานสุขภาพ” และทีม
วิทยากรจากเวชบุคคล
คาทอลิกสังฆมณฑล
เชียงใหมที่หมุนเวียน

มาใหความรูในเรื่องการสงเสริมสุขภาพในวัยตางๆ
พรอมกับเปดเวทีถามตอบปญหาเรื่องสุขภาพอนามัย

กอนปดการสัมมนาไดมีพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคุณผูสูงอายุตัวอยางและลูกกตัญูระดับ
สงัฆมณฑลประจำป 2554 จำนวน 15 คน ดงัมีรายช่ือ
ตามลำดับคือ

ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยางระดับสังฆมณฑล
เชยีงใหม

1. เปโตร สมศักดิ์ กลิ่นบัวแกว จากวัดแมพระ
องคอปุถัมภ เชียงราย

2. อาคาทา ฉวีวรรณ วงศคำ จากวัดแมพระ
แหงลรูด ลำปาง

3. ลซูอีา เตะเชอ มณีรตันวงศสริ ิจากวัดนกับญุ
เปาโล เชียงใหม

4. อันนา บัวแกว คำปว จากวัดนักบุญคามิลโล
เชียงราย

5. เอลซีาแบธ เผลอะวา ตาจุ จากวดัพระวิสทุธ-ิ
วงศ เชยีงใหม

6. เทเรซา อัศฟอ สุวาวัลย จากอาสนวิหาร
พระหฤทยัเชียงใหม

7. แบรนาแดท วรรณี พิมพานนท จากอาสน-
วหิารพระหฤทัยเชยีงใหม

ลูกกตัญูระดับสังฆมณฑลเชียงใหม
1. มารีอา บุษบา อารีราษฎร จากวัดแมพระ

องคอปุถัมภ พาน
2. มารตนิ เดอปอแรส วศนิ ศริริตัน จากอาสน-

วหิารพระหฤทัยเชยีงใหม
3. อาคาทา อชิรญาณกรณ จนิะ จากอาสนวิหาร

พระหฤทยัเชียงใหม
4. ยูลีอา วรารัตน สวางงาม จากอาสนวิหาร

พระหฤทยัเชียงใหม
5. แบรนาแดท ญาณะนี เกษตรสุขใจ จากวัด

นกับญุเปาโล หวยตอง
6. มาธิลดา สธุาทิพย แจมเจนกล จากวดัแมพระ

แหงลรูด ลำปาง
7. แบรนาแดท สธุสิา ตเุว จากวัดพระวิสทุธวิงศ

หวยบง
8. อาเบระ เบเชก ูจากวัดนกับญุคามิลโล ศรวีเิชยีร

หลังจบงานผูมารวมงานจากเครือขายตางๆ
เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อนำความรูที่ไดไปแบงปน
ในเครือขายของตนตอไป

สังฆานุกรลูกา  อนุสรณ  นิลเขต  เกิดวันที่   23
เมษายน ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525 สตับุรุษวัดพระเมตตา
แหงพระเยซูเจา  บานโนนคอ จ.สกลนคร เปนบุตร
คนท่ี 4 ในจำนวนพีน่อง 4 คน ของนายราตร ี นลิเขต
และนางจันทรดา  นลิเขต

ผสูงเขาบานเณร  คุณพอพิชติ  ศรีออน

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานดอนมวย-

โนนคอ จ.สกลนคร
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จ.ชลบรุี
มธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอสัสมัชญัศรรีาชา

จ.ชลบรุี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา  วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
     ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา  วทิยาลัย
แสงธรรม จ.นครปฐม
      
ประวตักิารเขาสชูวีตินกับวช           

เขาเปนสามเณรเล็กคณะคามิลเลียน ค.ศ. 1995 /
พ.ศ. 2538 ทีบ่านเณรเล็กคามิลเลยีน ศรีราชา        

โปสตุลันต  วันท่ี 20  มิถุนายน ค.ศ. 2001 / พ.ศ.
2544   ที่คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร สามพราน

เขานวกภาพ วนัที ่1  พฤษภาคม ค.ศ. 2002 / พ.ศ.
2545 ทีค่ามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ปราจนีบรุี

ปฏิญาณตนคร้ังแรก วันท่ี 1  พฤษภาคม  ค.ศ.
2003 / พ.ศ. 2546   ที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
ปราจีนบุรี

ฝกงานปอภิบาล ค.ศ. 2007 / พ.ศ. 2550 ที่
คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จ.ระยอง

ปฏิญาณตนตลอดชพี  วนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 2008
/ พ.ศ. 2551  ทีว่ดัพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค สามพราน 
จ.นครปฐม โดยคุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ (อธิการ
เจาคณะแขวงรอง ค.ศ. 2007-2009)

รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี   วนัที ่ 16 สงิหาคม
ค.ศ. 2008 โดยพระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

รับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม
ค.ศ. 2009 โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รบัศลีบวชเปนสงัฆานุกร  วนัที ่ 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 ที่อาคารมารดาพระผูไถ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช

ปจจุบัน ศูนยอบรมเยาวชน  บานเณรคามิลเลียน
ศรีราชา จ.ชลบุรี

คตพิจน  “มใิชทานทัง้หลายทีไ่ดเลอืกเรา แตเราได
เลือกทาน” (ยน 15:16)

บวชพระสงฆคามิลเลยีน (ตอจากหนา 20)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 26 ª√–®”«—π∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π - 2 °√°Æ“§¡ 2011 Àπâ“ 15

«—¥‡´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.

«—¥·¡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.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 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)

«—¥π—°∫ÿ≠‚∏¡— Õ—§√ “«° (æ’‡Õ ∑’ §Õπ‚¥œ)

´Õ¬π“§ ÿ«√√≥ (ππ∑√’ 14) ∂ππππ∑√’ ·¢«ß

™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥»’≈¡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.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

�����¢Õ‡™‘≠ºŸâ»√—∑∏“µàÕæ√–Àƒ∑—¬œ √à«¡ —¡¡π“

øóôπøŸ®‘µ„®‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ ¡‚¿™æ√–Àƒ∑—¬æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π  2011   µ—Èß·µà‡«≈“  09.00-

16.00 π. ∑’Ë«—¥¡“√’¬å «√√§å ∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π

æ√–Àƒ∑—¬¥Õπ‡¡◊Õß µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈

·≈–ª√–°“»¢à“«¥’  §≥–æ√–Àƒ∑—¬œ ‚∑√.

0-2249-9197, 08-4722-0598

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

¢Õß§ÿ≥æàÕ‰¡‡°‘È≈ ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

«—¥·¡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

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

20  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

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

2011 ‡«≈“ 10.00 π.

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

√à «¡°— ∫ ∂“π ‡Õ°Õ— § √ ¡≥∑Ÿ µ« “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≈‚≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

§“∑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≈

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

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

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

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

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

«—¥æ√–§√‘ 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≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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)

«—¥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¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 26 ª√–®”«—π∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π - 2 °√°Æ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

«—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

‚§√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  ∫“∑

∑’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.

 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-
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โดย เงาเทียน
สวัสดีครับ เพ่ือนๆ เยาวชนที่รัก อีกประมาณ

2 เดอืนกวาๆ  กจ็ะถงึวนัเยาวชนโลก 2011 ทีม่าดริด
ประเทศสเปน กันแลวนะครับ เสียงเยาวชนฉบับนี้
จึงขอนำแบบอยางของนักบุญองคอุปถัมภของงาน
เยาวชนโลกครั้งที่  26 นี้  มาแบงปนครับ  เพื่อ
แบบอยางชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของทานนักบุญจะได
เปนแรงบันดาลใจใหเราเยาวชนดำเนินชีวิตตาม
แบบอยางทีศ่กัดิส์ทิธิข์องทาน

นักบุญองคอุปถัมภวันเยาวชนโลก 2011
นกับุญยอหนแหงไมกางเขน  ทานเปนแบบอยาง

ของการสนิท สัมพันธกับ
พระเจาโดยการภาวนา การ
ไม ย อมดำ เ นิน ชี วิ ต อ ย า ง
คร่ึงๆ  กลางๆ   การยึดม่ัน
ในพระเจาผูทนทรมานอยาง
มั่นคงโดยไมทอถอย การ
เปล่ียนความทุกขยากในชีวิต

เปนโอกาสเพื่อเติบโตในความศักด์ิสิทธ์ิ การไม
หว่ันเกรงในการปฏิบตัภิาระหนาท่ีทีไ่ดรบัมอบหมาย

และความไววางใจในการช้ีนำของพระมารดาผศูกัดิส์ทิธิ์

นักบุญอิกญาซีโอแหงโลโยลา ทานเปนแบบอยาง
ของการทำงานหนกัและทมุเทใหเกดิผลดีทีส่ดุ  การใช

ชีวิตอยางสุภาพถอมตน และ
กระทำการทุกส่ิงเพื่อพระสิริ
มงคลของพระเจา  ทานแสวง-
หาแนวทางท่ีชัดเจนในการ
อบรมหลอหลอมชวีติจิต  ทาน
ปกปองความจริงอยางกลาหาญ
ตอสูกับการลอลวงของโลก
และกระตุนใจผูอื่นดวยคำพูด
และการปฏิบตัทิีเ่ปนแบบอยาง

ทานเปนแบบอยางในการเจริญชีวิตคริสตชนที่แทจริง

นักบุญฟรังซิสเซเวียร ทานเปนแบบอยางของ
การยอมอุทิศตน
เปนเคร่ืองมือของ
พระเจา  เพื่อการ
ประกาศพระวรสาร
และรับใชมนุษย-
ชาติในทุกแหง ท่ี
พระองค มี พระ -

ประสงค การไมยอมใหการศึกษาทางโลกมีความสำคญั
เหนือชีวิตฝายจิตวิญญาณ และการทำงานอยางไมรู
เหน็ดเหน่ือย เพ่ือสรางอาณาจักรของพระเปนเจา

บนโลกไมวาจะตองเผชิญกับความยากลำบาก
ประการใด

นักบุญอิสิโดโร ผูเปนชาวนา ทานเปนแบบ-
อยางของความเรียบงาย ความ
สุภาพถอมตน ความนบนอบ
ความซ่ือสัตย การทำงานหนัก
ความเห็นอกเห็นใจตอผูอื่น
ความใจดีตอคนยากจน ชีวิต
ภาวนา การทรมานใชโทษบาป

นกับญุมารอีา เด ลา คาเบซา ภรรยาของนกับญุ
อสิโิดโร  ทานเปนแบบอยาง
ในการแสวงหาทำงาน ท่ี
ต่ำตอย การทำสิ่งเล็กๆ ดวย
ความรักที่ยิ่งใหญ  ความรัก
ที่ บ ริ สุ ท ธ์ิ ไ ม เ ห็ น แ ก ตั ว
ในความสัมพนัธกบัผอูืน่

ฉบับน้ีขอแบงปนแบบอยางชีวิตของทาน
นกับญุ  5 องคแรกน้ีกอนนะครับ เราหวังวา นองๆ
เยาวชนที่มีโอกาสไปรวมงานในคร้ังน้ี  จะได
เตรียมตัวและเตรียมใจอยางดี รวมเปนหนึง่เดียวกับ
พี่นองเยาวชนท่ัวโลกนะครับ และขอคำภาวนา
สำหรับการรวมงานในคร้ังน้ีเพ่ือจะไดเกิดผลท่ีดี
ตอการดำเนินชีวิตคริสตชนอยางแทจริง

วนัโลก...แตก
(tanpanlop@gmail.com)

คำทำนายเรื่องโลกแตกจากหลายแหลงขาว
กลายเปนความเช่ือของคนในสังคมมากข้ึน

จริงหรือที่โลกจะแตก ??? คำตอบจากคนที่เชื่อ
มหีลากหลายสมมตุฐิาน

บางก็อางจากขอมูลทางภัยธรรมชาติ มนุษย
เอาเปรียบธรรมชาติอยางขาดสมดุล ปาไมในโลกนี้
หมดไปในทุกวินาที ปญหาโลกรอนมีมากขึ้น กุง
หอย ปู ปลาในมหาสมุทรถูกจับกินทุกวัน สัตวปา
กำลังจะหมดปา  นกในอากาศเริ่มจะไรที่อยู
ทรพัยากรธรรมชาตถิกูใชอยางส้ินเปลือง น้ำมนัใตดนิ
กำลงัจะหมดไปในอีกไมถงึรอยปขางหนา น้ำสะอาด
จะหายากและมีราคาแพงมากข้ึน มลภาวะใน
ธรรมชาติมสีงูขึน้

ธรรมชาติเร่ิมท่ีจะมีอาการ “รับไมไหว” โดย
แสดงออกมาทางภัยธรรมชาติ เริ่มจากแกนของโลก
ทีร่อนมากข้ึน แผนดินไหว ภเูขาไฟระเบดิ เกิดสึนามิ
มพีายโุทนาโด ธรรมชาตหิลงฤดกูาล น้ำทวม เปนตน

บางก็อางจากความขัดแยงกับสงครามท่ีเกิดข้ึน

จากมนุษยดวยกันเอง มีคนตายจากฝมือการทำลายลาง
ทีเ่ราเรยีกวา “สงคราม” มากขึน้ในแตละป ทัง้เดก็ สตรี
คนชรา สงครามไมเคยยกเวนการสังหารชีวิตของผูคน
และมีความรุนแรงมากข้ึนในแตละป มีการสะสม
และพัฒนาอาวุธที่ทำใหผูคนตองเสียชีวิตเปนทวีคูณ
อันนำไปสูสงครามโลกอีกครั้งหนึ่ง ที่สุดของสงคราม
คือการใชระเบิดนิวเคลียร

ความเปนหน่ึงเดียวกัน สนัติภาพของมนษุยบนโลก
ใบน้ี เปนเพียงความเพอฝน โลกแหงความเปนจริงคือ
อำนาจและผลประโยชน

บางกอ็างจากการเปลีย่นแปลงของจกัรวาล นอกจาก
“โลก” ใบน้ีของเราแลว ในจักรวาลยังมีดาวเคราะห
อีกมากมาย ที่ลองลอยอยูในอวกาศ โดยอาศัยวงโคจร
และพลังงานจากดวงอาทิตย เปนเหมือนบทเรียนท่ีเรา
เคยเรียนต้ังแตเด็กจนโตวา โลกอาจจะถูกชนดวย
อุกกาบาตหรือดาวเคราะหดวงอื่นเมื่อถึงเวลา เชนเดียว
กับยุคไดโนเสารเมื่อหลายลานปที่ผานมา

ค่ำคืนท่ีมีแสงจันทรอันสุกใส มีดวงดาวสวางไสว
อยบูนทองฟา อาจเปนจดุจบของโลกใบนีว้นัใดวนัหนึง่
เม่ือดวงอาทิตย สงอุกกาบาตเปนลูกไฟลงมาเผาผลาญ
โลกโดยไมไดตัง้ใจ แตเปนไปตามวัฏจกัรของกาลเวลา

สุดทายเปนความเชื่อท่ีอางอิงมาจากการศึกษา
พระคมัภรี ทกุตัวอกัษรของพระคมัภรีมผีคูนนับเปน
หลายพันลานคนท่ัวโลกที่ไดอานในแตละภาษา
ชวงเวลาสองพันปที่ผานมามีนักตีความพระคัมภีร
จำนวนนับไมถวน ทีใ่หความหมายและตีความหมาย
ในขอความของพระคมัภรีทีแ่ตกตางกันไปในแตละ
นิกาย

หนึง่คน หาคน สบิคน หรอืมากกวานัน้ในผศูกึษา
คนควาความหมายของพระคัมภีร ทำนายถึง
วันส้ินโลก อยางเฉพาะเจาะจงเปนวันเวลา ผานไป
แลว ผานไปอีก ก็ยังคงมีคนทำนายถึงวันส้ินโลก
ในแตละวนั

หากโลกของเราแตกจริงในวันพรุงน้ี จะดวย
สาเหตุใดก็ตาม เราควรเตรยีมตวัอยางไร? เราจะใช
ชีวิตอยางมีคุณคาและมีความหมาย หรือเราจะใช
เวลาไปเรื่อยๆ เพ่ือรอเวลาวันโลกแตก

ในชีวิตจริงเราไมสามารถลวงรูเวลาในอนาคต
ไดแมแตสักวินาทีเดียว

คำทำนายเปนเพียงคำบอกเลา  เ พ่ือใหเรา
ตระหนักถึงคุณคาของกาลเวลาท่ียังเหลืออยู

เราควรเตรียมตัวอยางดีเมื่อถึงวันนั้น
เพราะวันส้ินโลก และวันส้ินใจของคนเรา

คงตองเปนวันเดียวกันแนนอน
ไมชาก็เร็ว วนัน้ันคงมาถึง !!!



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 26 ประจำวันท่ี 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2011หนา 18

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

เสียงกร่ิงสดุทาย
คงเพราะโลกเช่ือมตอหากันงายนิดเดียว แท็บเลทบางๆ จึงพาผม

ไปพบกับเรื่องราวและบทเพลงจากสถานีวิทยุมากมายบนโลกใบน้ี ผมคิดวา
สักวันโลกคงเดินทางมาถึงจุดนี้ แตที่คิดไปไมถึงก็คือ มันรวดเร็วเหลือเกิน
มนัอยใูนยุคสมยัของเราน่ันเอง

มนัไมนางายถาเราอยากจะลองเสพเพลงท่ีหลากหลาย จากมุมไหนๆ บนโลก
นี ้แอฟรกิา เอเชยี องักฤษ ออสเตรเลีย หรอืความหลากหลายของแนวเพลงแจส
ฮิพฮอพ เพลงวัด เพลงนมัสการ บลู คันทรี่ ฯลฯ ไมนาเชื่อวาตอไปนี้ อาการ
ยัดเยียดของส่ือ ที่มีพื้นท่ีจำกัดและเฉพาะ อยางเบอรใหญๆ จะทำไดนอยลง
และกำลงัดิน้หนตีาย ภาษาท่ีฟงดดูเีขาเรียกวาทกุคนตองปรบัตวั

วันท่ีเสียงกร่ิงสุดทายดังข้ึนในหองเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
ชายลวน ผมคิดวาตอไปน้ีเมื่อเราไดยินเสียงกร่ิง ความรูสึกจะไมเหมือนเดิม
อีกตอไป วันเวลาของการเปนนักเรียนหัวเกรียนจบลง แตวันเวลาแหงการ
ตัดสินใจจะใชชีวิตตอจากนี้อยางไรก็เร่ิมข้ึน แนนอนท่ีในวัยเด็กเมื่อ 20 กวาป
ที่แลว ตัวเลือกยอมไมเยอะเทาน้ี เรามีสิ่งท่ีเดินเขาไปหา นับน้ิวมือปกติได
ดนตรี กีฬา หนังสือ เดินทาง ไมมีบีบี เฟซบุค ทวิตเตอร ไอแพด ชีวิตไมได
เรงรบีทีจ่ะประสบความสำเร็จและไมไดรบีเรงทีจ่ะยนระยะเวลาของส่ิงใด

ผมชอบการแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็กๆ และนึกยอนถึงวัยเด็กของตัวเอง
ผมถามทุกอยางทีเ่ปนโลกของเขา สิง่ทีเ่ขาคนุเคย

“โทรศัพท บีบี นี่เธอใชทำอะไรบาง มันดีกวาโทรศัพทปกติอยางไร? ...
คำตอบคือ สามารถแชท (การคุยโดยคียขอความหากัน หรืออาจจะสงเปนเสียง
และเปนภาพ ผานทางโทรศัพทแบบบีบ.ี..ผเูขยีน)”

“ เฟซบุคของเธอสรางขึ้นนานหรือยัง  มีเพื่อนกี่คน  และคุยอะไร
กับเพื่อนบาง?...คำตอบคือ สรางต้ังแตเขาเร่ิมฮิตกัน บางคนมีเพื่อนเปนรอย
เปนพันคนก็มี แตคุยจริงๆ ไมเกิน 50 คน และเม่ือจะคุยสวนใหญ ก็เลือกคุย
กับเพื่อน” ผมเริ่มพบวา ทำไมชองทางการคุยกับเพื่อนเยอะจัง ทั้งๆ ที่ที่สุด
ของการคุย คอืการนัง่ลงใชเวลารวมกันหนาตอหนา

“ไอแพด 2 ที่ใชอยูดีกวาไอแพด 1 อยางไร และใชทำอะไรบาง?....
คำตอบแรกท่ีไดยนิคือ เลนเกมส!”

ผมพยายามนึกแบบไมเขาขางตัวเอง และไมดูถูกคนอื่น ผมเองในวัยอยาง
พวกเขาจะคิดไดแคไหน จะรบัมอือยางไรกบัความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะมี
ใครมาสอนช้ีแนะ ถึงผลดีผลราย หรือจะทำแบบผูที่คิดวาตนเองไดทำหนาท่ี
พอแมอยางดีแลว คอืเม่ือลูกรองขอก็ไมคดิปฏิเสธ

บางทีผมคิดวา ความเจริญของโลกย่ิงพาคนออกหางกันทุกที เพราะ

ใ น ขณะที่ พื้ น ที่ แ ห ง หนึ่ ง มี
ทุกอยาง อีกพื้นท่ี
ห นึ่ ง บ น โ ล ก
เดียวกันอาจจะขาด
ซึ่งทุกอยางเชนกัน
ผมไมรู ว า เ สียงก ร่ิง
สุ ด ท า ย ท่ี ห อ ง เ รี ย น
ในช้ันสงูสดุของโรงเรียน สำหรบัเดก็ๆ แลวเขาจะรสูกึ
ดีใจหรือเสียใจ วันที่เขา หลุดออกไปจากขอบรั้วของโรงเรียน   เขา
จะมีกรอบอะไรมาคลุมครอบใหพวกเขาเดิน และพวกเรายังจะเชื่อไดไหมวา
เขาจะไมหลดุหลงทาง

สังคมไทยกำลังมีโอกาสไดเลือกผูแทนของตนเองเขาไปน่ังในสภาผูแทน
อันทรงเกียรติ การห้ำห่ันกันเพ่ือสรางคะแนนนิยมยังพบเห็นได สื่อเลือกขาง
ยังชัดเจนทุกปกของหนังสือพิมพประจำวันในตอนเชา ไมตองจบสื่อศึกษา
จากสถาบันไหนก็เดาไดไมยากวาใครขางใคร สื่อทั้งใตดินบนดินยังเลนบท
กองเชียรกันอยู เสียงร่ำรองของพระศาสนจักรจะดังเขาหูใครบาง แผนปาย
โฆษณาท่ีวามากมายเปนอันดับตนๆ ของประเทศท่ีมีปายโฆษณาบาระห่ำ
อยางเมืองไทยแลว ยังมีปายมากมายจากทานท่ีอาสามาเปนตัวเลือกเพ่ือมา
กอบกูสถานการณชาติอีก ผมไมกลาหมดหวังในโลกใบน้ี และสังคมท่ีตนเกิด
ดำรงตนและอาศัยอยู แตผมยังคงมีความหวังตอไปวา เมื่อวันเวลาแหง
การเลือกต้ังผานไปแลว จิตสำนึกแหงความรักกันในความเปนพ่ีเปนนอง
ของเราจะยังคงอยู จะเสียงขางมากหรือเสียงขางนอย จะพรรคใดหรือคนไหน
สังคมและประเทศชาติตองเดินหนาตอไป ศรัทธาแหงองคพระคริสตจะค้ำยัน
ใหทกุวนัเรายงัเช่ือไดถงึการประทบัอยขูองพระองค

เสียงกริ่งสุดทาย พาเราเดินออกมาจากหองเรียนในวัยมัธยม ไมจริงเลย
ที่เราจะไมไดยินเสียงกริ่งอีก แตมันจะไมเหมือนเดิมอีกตอไป หรือบางที
เสียงกริ่งสุดทายเปนเพียงสัญญาณของการเร่ิมตน นั่นสิ...แทจริงแลว เราตอง
เริ่มตนใหมในทุกวันอยูดี จะดีจะราย จะเติบโตหรือพัฒนา ความเจริญ
ของเทคโนโลยี ความเติบโตของวัยหรือแมกระทั่งผูแทนท่ีไดรับเสียงอยาง
ทวมทน อาจไมใชตัวจริงที่จะมีอิทธิพลตอการเริ่มใหมในทุกวันของเรา
พระพรของพระตางหาก ที่แมสัญญาณเสียงกริ่งจะสิ้นสุดลง พระองคยังคงอยู
เคียงขาง

บรรณาธิการบริหาร

พระคัมภีรคูมือชีวิตคริสตชน สมาคมพระคริสต-
ธรรมไทย  (Thailand Bible Society) ไดทำการแปลพระ-
คริสตธรรมคัมภีร ฉบับมาตรฐานแลวเสร็จ นาสนใจ
รูปเลม การจัดอารต หนาสีแผนท่ี ฯลฯ นาสนใจท่ีสุดคือ
ระยะเวลา ความพยายาม การออกแรง

พระครสิตธรรมคัมภรี ประกอบดวย ภาคพนัธสญัญา
เดิม และภาคพันธสัญญาใหม ฉบับมาตรฐาน แปลจาก
สำเนาตนฉบบัภาษาเดิมคอื ภาษาฮีบร ูภาษาอาราเมค และ
ภาษากรีก และแกไขคำแปลจากพระคริสตธรรมคัมภีร

ฉบับ 1971 มาเปนพระคริสตธรรม
คมัภีร ฉบับมาตรฐาน 2011

รับรองมาตรฐานการแปล
โดย สหสมาคมพระคริสตธรรมสากล
(United Bible Societies)

สมาคมพระคริสตธรรมไทยเปนองคกรซึ่งทำพันธกิจหลักดาน
การแปล พิมพ และจำหนายพระคริสตธรรมคัมภีร ตลอดจนพระวจนะ
ของพระเจาในรูปแบบตางๆ สมาคมฯ ดำเนินกิจการภายใตการบริหาร
ของกรรมการอำนวยการผูเปนตัวแทนจาก 5 สังกัดหลักในคริสตศาสนาคือ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
สหคริสตจักรแบบติสตในประเทศไทย มูลนิธิเซเวนธเดยแอดเวนตีสแหงประเทศไทย และสหกิจคริสเตียน
แหงประเทศไทย ในป 2011 นี้ สมาคมฯ ไดจัดการแขงขันตอบคำถามพระคัมภีรสำหรับเยาวชนช่ือวา
“ซูเปอรจิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร” วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2011 เวลา 11.30-15.00 น. ณ คริสตจักรใจสมาน
รามคำแหง 68   ขอยินดรีวมมอืและเปนกำลงัใจใหดวยครบั

   
พดูภาษาเดียวกันแตเขาใจเปนภาษาของตัวเอง
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ç©≈Õß«—¥é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß ‡«≈“ 19.00 π. ·≈–æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ ‡«≈“ 10.00 π. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ 2011

ç‡¢â“‡ß’¬∫é  ¡“™‘°§≥–·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å (ADMA) 25 ∑à“π ‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ

®‘µ„®ª√–®”ªï ∑’Ë∫â“π ·µ≈≈“¡“√’  ‡æ Õ.·°≈ß ®.√–¬Õß «—π∑’Ë 15-16 æƒ…¿“§¡

‚¥¬§ÿ≥æàÕ¡≥±≈  ‚√®π ÿ∑—»πå°ÿ≈ ‡ªìπºŸâπ”°“√‡¢â“‡ß’¬∫

çøóôπøŸ®‘µ„® —µ∫ÿ√ÿ…é §ÿ≥æàÕæ®π“√∂ π‘√¡≈∑‘π«ß»å æ√âÕ¡¥â«¬ ¿“¿‘∫“≈

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ®—¥°‘®°√√¡· «ß∫ÿ≠·≈–øóôπøŸ®‘µ„®√à«¡°—∫ —µ∫ÿ√ÿ…

®”π«π 97 §π ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ·≈– —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

çLectio Divinaé  “¡‡≥√„À≠à· ß∏√√¡ ™—Èπªï∑’Ë 5 ‡√‘Ë¡µâπ‡¢â“‡ß’¬∫ ·∫∫ Lectio

Divina ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπºŸâπ”°“√‡¢â“‡ß’¬∫

∑’Ë«—¥·¡àæ√–‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22-27 æƒ…¿“§¡ 2011

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com ‰ø≈å .jpg
§«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª  àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çª√–™ÿ¡À“√◊Õé «—π∑’Ë 6 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 §≥–∑’Ëª√÷°…“æ√– —ß¶√“™ ·≈–

∑’Ëª√÷°…“§≥–√—°°“ß‡¢π·Ààß®—π∑∫ÿ√’ ‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ„π‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ë

Õ“§“√»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¡’ºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡∑—Èß ‘Èπ 16 ∑à“π

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…-

∫”√ÿß  “¡æ√“π

‡¡◊Ë Õ«—π ‡ “√å∑’Ë

28 æƒ…¿“§¡

2011
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µÕπ∑’Ë 23 ª√–µŸ¡À“«‘À“√œ (1)
‡¢â“µ“¡µ√Õ° ÕÕ°∑“ßª√–µŸ

æ—π∏°‘®§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å
„π°“√√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“

§“√‘µ—  “°≈   §√—Èß∑’Ë     19
√–À«à“ß«—π∑’Ë 22-27 æƒ…¿“§¡ §.». 2011 æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ æ√âÕ¡¥â«¬π“¬®’√«—≤πå ‡®πº“ ÿ°

ºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√¢Õß§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å (Caritas Thailand)

´÷Ëß‡ªìπºŸâµ‘¥µ“¡·≈–∫—π∑÷°√“¬ß“π°“√‡¥‘π∑“ßπ’È ‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë

‡ªìπºŸâ·∑π°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ - Caritas Thailand ¢Õß

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡¥‘π∑“ß‰ª√à«¡„π‡«∑’

°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ Àæ—π∏å§“√‘µ—  “°≈  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

∫«™æ√– ß¶å§“¡‘≈‡≈’¬π

 —ß¶“πÿ°√Õπÿ √≥å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

§≥–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.

«—π ÿ¢¿“æ‡™’¬ß„À¡à §√—Èß∑’Ë 3
·ºπ° ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ª√–°Õ∫¥â«¬‡§√◊Õ¢à“¬

ºŸâ∑’Ë∑”ß“π¥â“π‡Õ¥ å ‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡«™∫ÿ§§≈œ √à«¡°—π

®—¥ß“π —¡¡π“ ç«—π

 ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ‡æ◊Ë Õ

§π∑ÿ°«—¬ §√—Èß∑’Ë 3é

∑’Ë »Ÿ π ¬å  — ß¶¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

13-14 æƒ…¿“§¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

‡√“‡¥‘πÕ¬Ÿà∫√‘‡«≥¡À“«‘À“√¥â“ππÕ°Õ¬Ÿàπ“π ·∂¡¬—ßÀ¬ÿ¥¥Ÿ‡√◊ËÕß√“«

√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß¥â“πÀπâ“ «—ππ’Èº¡®Ÿß¡◊Õ∑à“πºŸâÕà“π ºà“πª√–µŸ¡À“«‘À“√

·µà‰¡à§«√ºà“π·≈â«ºà“π‡≈¬ ‡√“¡“¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–‡√◊ËÕß√“«¢Õßª√–µŸ°—π

ª√–µŸ¡À“«‘À“√¡’Õ¬Ÿà 4 ª√–µŸ¥â«¬°—π (‰¡àπ—∫√«¡ª√–µŸ∑“ß‡¢â“‰ª¬—ß

ÀâÕß¬àÕ¬µà“ßÊ ·µàÀ¡“¬∂÷ßª√–µŸ∑’Ë‡ªìπª√–µŸ‡ªî¥-ªî¥ ¢Õß¡À“«‘À“√π’È

‡∑à“π—Èπ...ºŸâ‡¢’¬π) ª√–µŸ∑’Ë‡°à“·°à∑’Ë ÿ¥Õ¬Ÿàµ√ß°≈“ß ‰¥â √â“ß¢÷Èπ„π ¡—¬¢Õß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡Õ«‡¬π ∑’Ë 4 „π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß Antonio Averulino

√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß√Ÿª∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà∑’Ë∫“πª√–µŸ·Ààßπ’È §◊Õæ√–‡¬´Ÿ‡®â“æ√–ºŸâ‰∂à

·≈–·¡àæ√–π‘√¡≈∑‘π π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈·≈–√Ÿªπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ àß¡Õ∫°ÿ≠·®

„Àâ°—∫ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡Õ«‡¬π ∑’Ë 4 √«¡∑—Èß¿“æ¢Õß«—πæ‘æ“°…“

π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈∂Ÿ°µ—¥»’√…– ¿“æ°“√∂Ÿ°µ√÷ß°“ß‡¢π·∫∫„Àâ»’√…–≈ßæ◊Èπ¥‘π¢Õß

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

ª√–µŸ∑’ËÀπ÷Ëß∑’Ë‡√“‡√‘Ë¡π—∫°—π®–Õ¬ŸàΩíòß ấ“¬¡◊Õ ¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“ ç§«“¡µ“¬é

‡æ√“–‡¡◊ËÕ¡’°“√π”»æ‰ªΩíßµâÕßºà“π∑“ßª√–µŸπ’È ‡ªìπº≈ß“π¢Õß Giacomo

Manzu „πªï 1908-1991 ¿“æ√«¡¢Õß‡√◊ËÕß√“«„πª√–µŸ∫“ππ’È®÷ß‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«

·Ààß§«“¡µ“¬ ºŸâ √â“ßß“π‰¥âæ‘¡æå√Õ¬π‘È«¡◊Õ¢Õßµπ‡Õß≈ß‰ª‰«â∑“ß¥â“πÀ≈—ß

¢Õßª√–µŸ √«¡∑—Èß‡√◊ËÕß√“«°“√ √â“ß¬—ß§“∫‡°’Ë¬«°—∫™à«ß°“√ —ß§“¬π“«“µ‘°—π

§√—Èß∑’Ë 2 ¥â«¬ ª√–µŸ∂Ÿ° √â“ß‡ √Á® ·≈–∂Ÿ°‡ªî¥Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√„π ¡—¬

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡ª“‚≈ ∑’Ë 6 „π«—π∑’Ë 28 °—π¬“¬π ªï 1964

‰¡à·ª≈°∑’Ë®–¡’§”§ÿâπÀŸ∑’Ë«à“ °√ÿß‚√¡‰¡à‰¥â √â“ß¢÷Èπ„π«—π‡¥’¬« ‡æ√“–·§à

ª√–µŸ°Áª“‡¢â“‰ªµ—Èß‡ªìπÀ≈“¬ ‘∫ªï·≈â«

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ‡∑«¥“πâÕ¬Àπâ“ª√–µŸ¢ÕßÀâÕß¬àÕ¬·ÀàßÀπ÷Ëß„π¡À“«‘À“√
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