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สภาพระสังฆราชฯ

ผศ. อารมณ พูลโภคผล
“ระหวางการเลีย้งอาหารค่ำ พระเยซูเจาทรงลกุข้ึน
จากโตะ เริ่มลางเทาบรรดาศิษย เมื่อลางเทาเสร็จ
แลว ตรัสวา ทานเขาใจไหมวาเราไดทำอะไร
ใหทาน? เราซึ่งเปนท้ังองคพระผูเปนเจาและ
อาจารยยังลางเทาใหทาน ทานก็ตองลางเทา
ใหกันและกันดวย เราวางแบบอยางไวใหทานแลว
ทานจะไดทำเหมือนกับท่ีเราไดกระทำกับทาน”
(ยน  13:1-15)

ทานเขาใจไหม?

พระวรสารของนักบุญมัทธิว นกับุญมาระโก และ
นักบุญลูกา ไดบันทึกเหตุการณตั้งศีลมหาสนิท ทั้ง
3 ฉบับ และนักบุญเปาโล ก็เขียนไวในจดหมายถึง
ชาวโครินธดวย แตในพระวรสารของนักบุญยอหน
ทานมิไดบันทึกเหตุการณตั้งศีลมหาสนิท   แตบันทึก
เรื่องพระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดาศิษย ทำใหผมเกิด
ความสงสัยวา ทำไมนักบญุยอหน ซึง่ถงึกบัได  “เอนกาย
ชิดกับอกของพระเยซูเจา” (ยน 13:25) ระหวางรับ-
ประทานอาหาร จงึไมบนัทกึเหตกุารณสำคัญยิง่นี ้และ
พระเจาทรงเมตตาใหผมเขาใจไดระดับหน่ึง จาก
บทเทศนของคุณพอรานีเอโร คันตาลาเมสซา ทาน
อธิบายวา ในพระวรสารของนักบุญลูกา และจดหมาย
ของนักบุญเปาโล เราพบคำส่ังของพระเยซูเจาวา
“จงทำดังน้ีเพ่ือระลึกถึงเรา” (ลก 22:19, 1คร 11:24-25)
และในพระวรสารของนักบุญยอหน เราพบคำสั่งวา
“จงทำเหมือนท่ีเราทำกับทาน” (ยน 13:15)  คำส่ัง
ทั้งสองนี้ตองเก่ียวของและตอเนื่องกันอยางแนนอน
แมคำสั่งหนึ่งเปนคำส่ังใหทำเพ่ือ “ระลึกถึง”  สวนอีก
คำสั่งหน่ึงเปนคำส่ังใหทำ “เหมือนกับท่ีพระองคทำ”
คุณพอทานอธิบายวา คำส่ังใหทำเพ่ือ “ระลึกถึง” เปน
คำสั่งใหประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งบรรดาศิษย
ปฏิบัติตามคำส่ังน้ี  อยางสม่ำเสมอตลอดมาต้ังแต
สมัยแรก และเรียกกันจนติดปากวา “พิธีบิขนมปง”
(กจ 2:42) สวนคำส่ังให “ทำเหมือนกับท่ีพระองคทำ”
เปนคำสั่งใหนำความเปนจริงของพระธรรมล้ำลึก
ของบูชาขอบพระคุณ ที่เราคริสตชนรวมเฉลิมฉลอง
ดวยกันในพิธีกรรม ไปดำเนินชีวิตดวยความยินดีและ
เขาใจกัน (กจ 2:46) ทำการลางเทาใหกันและกัน

เหมือนท่ีพระเยซูเจาไดกระทำใหเรา (ยน 13:14-15)
ยอมเปนขนมปงท่ีถูก “บิออก” เพื่อผูอื่น รวมกับพระ-
เยซูเจา และทำเหมือนพระองค นักบุญเอากุสตินสอน
วา “ธรรมล้ำลึกที่เราเฉลิมฉลองบนพระแทน เปน
ธรรมล้ำลึกของชีวิตเราดวยในเวลาเดียวกัน” เราจึง
“ทำเหมือนกับที่พระเยซูเจาทำ”  การมองดูพระองค
ตองนำเราไปทำตามพระองค การรับศีลมหาสนิท
ตองนำเราจากการระลึกถึงไปเปนการทำเหมือน
พระองค ดวยการทำเลก็ซโีอ ดวีนีาแบบซือ่ๆ เรยีบๆ นี้
พระจิตเจาประทานความสวางสองชีวิตผม สมจริงดัง
ที่พระคัมภีรกลาววา “พระวาจาของพระองคเปนโคม
สองทางของขาพเจา เปนแสงสวางสองทางเดิน
ใหขาพเจา” (สดด 119:105) ผมเห็นความผิดพลาด
ในชีวิตที่ผานมา ผมไมซาบซ้ึงกับความเปนจริงของ
พระหรรษทานที่พระเจากระทำกับผมในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ ผมจึงไมไดนำความจริงนี้ไปทำกับผูอื่น
เหมือนท่ี  “พระเยซูเจาไดทำกับผม” ผมแยกอาน
เหตุการณ ที่บันทึกโดยนักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก
นักบุญลูกา และของนักบุญเปาโล ออกจากเหตุการณ
ทีน่กับุญยอหนบันทึกไว  ชวีติผมจงึไดผดิพลาดนับครัง้
ไมถวน เพราะผมมิไดนำ “การระลึกถึง” ไปสู “การ
ทำเหมือนท่ีพระเยซูเจาทำ” มิไดนำบูชาขอบพระคุณ
ไปสูการดำเนินชีวิต เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (กจ 4:32)
ไปสูการเปนผูรับใชจริงๆ (ลก 22:27) ผมมิไดเติบโต
จากการมองดูพระองคทำ ไปสูการทำเหมือนพระองค
ดวยความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับท่ีพระองคทรงมี
(ฟป 2:5) ผมเริ่มเขาใจวา ดวยกิจกรรมลางเทานี้
นักบุญยอหนตองการเนนจิตตารมณของการกระทำ
มากกวาเครื่องหมายภายนอกท่ีเห็นไดเทานั้น

เหตุการณที่หองชั้นบนซ่ึงพระเยซูเจารับประทาน
อาหารรวมกับศิษยของพระองคนั้นเปน “บทนำ” ของ
“ปสกาใหม” ซึ่งเริ่มตนและเปนจริงบนไมกางเขน
เหตุการณบนไมกางเขนน้ีแหละท่ีพระเยซูเจาส่ังใหศษิย
ทำการ “ระลึกถึง” และพระศาสนจักรไดนบนอบ
ทำตามคำสั่งตลอดมาในพิธีบูชาขอบพระคุณ ดังนี้
การที่นักบุญยอหน นำเหตุการณลางเทามาบันทึก
โดยมิไดพูดถึงการต้ังศีลมหาสนิท จึงเปนการช้ีให
ทุกคนท่ีเปนศิษยเห็นความสำคัญวา บูชาขอบพระคุณ
ซึ่งเราเฉลิมฉลองอยูเปนประจำนั้น เปนการระลึกถึง
ที่ตองปรากฏออกมาเปนการกระทำจริงเหมือนที่
พระเยซูเจาไดทำเสมอ คือ รวมพิธีกรรมแลวออกไป
เปนพยานถึงความจริงของพระธรรมล้ำลึกนั้น รวม
ในการส้ินพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระเยซูเจาพรอมกับรับพระองคในศีลมหาสนิท
แลวออกไปเปนพยานถึงพระพักตรของพระองค
กับโลก โดยไมบิดเบือนใบหนาของพระองค หรือ
บดิเบือนใหนอยทีส่ดุ

เหตุการณลางเทาจึงเปนการกระทำท่ีใหมสดเสมอ
ในความทรงจำของศิษย ทีพ่ดูเชนน้ีเพราะในพระคมัภีร
พูดถึง “จิตตารมณของการลางเทา” เสมอๆ เชน
นักบุญมัทธิวนำคำของพระเยซูเจามาบันทึกวา ผูที่
ปรารถนาจะเปนใหญ จะตองทำตนเปนผูรับใชผูอื่น
เหมือนกับที่บุตรแหงมนุษยมาเพ่ือรับใชผูอื่นและ
มอบชีวิตของตนเปนสินไถเพื่อมวลมนุษย (มธ 20:

26-28) นกับญุลกูาบนัทกึวา ใครเลายิง่ใหญกวากนั ผทูี่
นั่งโตะหรือผูรับใช? มิใชผูที่นั่งโตะดอกหรือ แตเรา
อยูทามกลางทานเหมือนกับผูรับใชจริงๆ! (ลก 22:27)
การลางเทาศิษยเปนบทสรุปชีวิตของพระเยซูเจาเอง
ซึ่งพระองคปรารถนาใหอยูในความทรงจำท่ีใหมสด
เสมอ เพ่ือศิษย เม่ือไดเขาใจในภายหลังแลว (ยน 13:7)
วาพระองคคือผูที่มีชีวิตเพ่ือผูอื่น เปน “ขนมปงที่ถูก
บิ เพื่อโลก” ศิษยจะไดทำเหมือนพระองค  ดังนี้
ดวยพระวาจาของพระเยซูเจาที่สั่งให “ทำเหมือนท่ีเรา
ไดทำ” พระองคทรงยก “การบริการรับใช” ขึ้นเปน
วิถีชีวิตและสัมพันธภาพของทุกคนที่เปนศิษยของ
พระองค เพ่ือทุกคนจะรูจักตอนรับแขกแปลกหนา
และล าง เท าใหประชากรศัก ด์ิสิท ธ์ิของพระเจ า
บรรเทาทุกขผูเดือดรอนและรวมกิจการดี  (1ทธ 5:10)
การบริการรับใชที่พระเยซูเจายกข้ึนเปนวิถีชีวิตศิษย
ของพระองคนี้ เปนบริการรับใชดวยความรัก ความ
สุภาพออนโยนและถอมตน (มธ 11:29) เพื่อความดี
ของผูที่เรารับใช พระองคไดเสนอกติกางายๆ ของ
การบริการรับใชนี้วา “อยาใหมือซายของทานรูวา
มือขวาไดทำอะไร (มธ 6:3) ซึ่งหมายความวา เราให
บริการรับใชเพ่ือความดีของผูอื่นจริงๆ  เพราะถาเรา
บรกิารรบัใชเพือ่ตัวเราจะไดรบัชือ่เสียง รบัคำสรรเสรญิ
เปนที่ยอมรับ ไดหนาตา หรือเพื่อผลประโยชนของ
ตัวเรา เราก็ไดรับบำเหน็จของการบริการรับใชนั้นแลว
จงึไมมอีะไรเหลอือีก เพราะรับไปหมดแลว (เทียบ มธ
6:2) แตบริการรับใชดวยความรักอยางไมมีเง่ือนไข ที่
แสดงออกอยางสุภาพ ออนโยน และถอมตน จะรักษา
เอกภาพของพระจิตเจาดวยสายสัมพันธแหงสันติ
(อฟ 4:2-3)

พระวาจาของพระเยซูเจาท่ีตรัสวา “เราวาง
แบบอยางไวใหแลว ทานจะไดทำเหมือนกับท่ีเราทำ
กับทาน” (ยน 13:15) นี้ นักบุญเปาโลไดปฏิบัติตาม
อยางซือ่สตัยตลอดชวีติของทาน ซึง่ทานไดนำมาอธิบาย
ไวอยางชัดถอยชัดคำและตรงไปตรงมาวา “แมพระเยซู
คริสตเจาทรงมีธรรมชาติพระเจา พระองคก็มิไดทรง
ถือวาศักด์ิศรีเสมอพระเจาน้ัน เปนสมบัติที่จะตอง
หวงแหน แตทรงสละพระองคจนหมดสิน้ ทรงรบัสภาพ
ดุจทาส เปนมนุษยดุจเรา ทรงแสดงพระองค
ในธรรมชาติมนุษย ทรงถอมพระองคจนถึงกับทรง
ยอมรบัความตาย เปนความตายบนไมกางเขน” (ฟป 2:
5-8) ขอชาวเราฟงคำถามของพระเยซูเจาชดัๆ อกีคร้ังวา
“ทานเขาใจไหมวาเราทำอะไรใหทาน?” (ยน 13:12)

(ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio
Divina เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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โทมัส อัครสาวก อภิชิต ชินวงค  เปโตร นันทพล
สขุสำราญ  และออกสัติน กฤษณพงษ อติชาติธานินทร
โดยมีพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนยีร สนัติสขุนิรนัดร
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช พระคารดนิลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู พระสังฆราช
ยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย  พระสังฆราชกิตติคุณ
ลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต  พระสังฆราชกิตติคุณ
ยอแซฟ สงัวาลย ศรุะศรางค   คณะสงฆ นกับวชชาย-
หญิง  สามเณร  ศิษยเกา  และสัตบุรุษ  รวมพิธี
ในโอกาสนี้ดวย

บานเณรพระหฤทัย ศรรีาชา ถกูยายมาจากบางชาง
ตำบลหน่ึงของอำเภอบางคณที  จังหวัดสมุทรสงคราม
ในป ค.ศ. 1934 วันท่ี 24 ธันวาคม ซึ่งขณะนั้นยังเปน
เขตปกครองของมิสซังกรุงเทพฯ ใหการศึกษาอบรม
แกเณร 2 มิสซัง คือ มิสซังกรุงเทพฯ และมิสซังลาว
มีคุณพอมอรีส การตอง เปนอธิการคนแรก  และ
คุณพอดาวิด  คุณพอโรเชอโร  คุณพอปลยัง  คุณพอ
นอแอล  เปนอาจารย

ค.ศ. 1935 กอสรางตึกเซมินารีอุม โดยบริษัท
คริสเตียนีแอนดเนลสัน

ค.ศ. 1938 คุณพอเรอเน เมอนิเอร เปนอธิการ
มีคณุพอวิกเตอร ลารเก  คณุพอมอรสิ ยอลี  คณุพอแฟร
เปนผูชวย

ค.ศ. 1939  มีคณุพอมิแชล  ออน  และคุณพอเดฌัง
เปนอาจารย  ทางโรงเรียนก็มีครูวิลาส สามิภักด์ิ เปน
ครูใหญ

ค.ศ. 1940 เกดิกรณีพพิาทอนิโดจนี ปดสามเณราลัย
เณรบางสวนไปเรียนที่บางนกแขวก  ระหวางนั้นมี
คุณพอเอดโตโร ฟรีเยรีโอ  ชาวอิตาเลียน  พระสงฆ
คณะซาเลเซียน ดแูลบานเณรแทนพระสงฆชาวฝรัง่เศส

ค.ศ. 1942 ครยูอหน ยายโรงเรียนดาราสมุทรมาต้ัง
ขางตึกเซมินารีอุม

ค.ศ. 1944 สิ้นสงคราม เปดสามเณราลัยอีกครั้ง
คณุพอสงวน สวุรรณศรี เปนอธิการ

วนัที ่18 ตลุาคม ค.ศ. 1944 มกีารแยกมิสซงัจนัทบรุี
ออกจากมสิซงักรุงเทพฯ สามเณราลัยยังเปนของมสิซงั
กรุงเทพฯ แตใชรวมกันท้ังสองมิสซัง

ค.ศ. 1946 คณุพอมีแชล ออน (มงคล) ประคองจติ
เปนอธิการ

ค.ศ. 1947 คุณพอสงวน สุวรรณศรี ไดรับแตงตั้ง
เปนพระสังฆราชมิสซังจันทบุร ีแทนพระสังฆราชแจง
เกิดสวาง มรณภาพ

ค.ศ. 1948 รับโอนโรงเรียนดาราสมุทร จาก
คณุยอหน ลารเซน็ มาเปนของสามเณราลัย

วนัท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1953 คณุพอมีแชล ออน
ไดรบัแตงตัง้เปนพระสังฆราชมสิซังทาแรฯ

วนัท่ี 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 คณุพอยวง เคยีมสนู
นิตโย ไดรับแตงต้ังใหเปนอธิการ มีคุณพอสวัสดิ์
กฤษเจริญ คุณพอวินทร เจริญวงศ และคุณพออาทร
พฒันภริมย เปนผชูวย และอาจารย

ค.ศ. 1955 สรางอาคารนอนเปนไมสองชั้น และ
อาคารตากผา กางเขนใหญ

ค.ศ. 1959 สรางถ้ำแมพระเมืองลรูด
วนัที ่5 ตลุาคม ค.ศ. 1960 ฉลอง 25 ป สามเณราลยั

และ 25 ปชวีติสงฆของคณุพอเคยีมสูนดวย
วนัท่ี 13 กนัยายน ค.ศ. 1963 คณุพอเคียมสูนไดรบั

แตงต้ังเปนพระสังฆราชผูชวยมิสซังกรุงเทพฯ คุณพอ
ทองด ีกฤษเจรญิ ไดรบัแตงตัง้เปนอธกิาร

ค.ศ. 1964-ปจจุบนั สงักัดมิสซังจันทบุรี
วันท่ี 4 กุมภาพันธ ค.ศ. 1964 มิสซังกรุงเทพฯ

มีมติใหสรางสามเณราลัยใหม ของมิสซังกรุงเทพฯ
ที่สามพราน ชื่อ “สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ” โดย
ยกสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา และโรงเรียน
ดาราสมุทร ใหมสิซังจันทบรุี

ค.ศ. 1965 คณุพอประพล ธรรมพิชยั ไดรบัแตงตัง้
เปนอธิการ

ค.ศ. 1966 คณุพอบรรจง อารพีรรค ไดรับแตงต้ัง
เปนอธกิาร ค.ศ. 1967 สรางตึก “เพือ่เพิม่เกยีรต”ิ

ค.ศ. 1968 รือ้อาคารไมหลงัแรก และสรางตกึ 3 ชัน้
ขึ้นแทน

ค.ศ. 1970 คณุพอแหวน (เทพศิร)ิ ศริโิรจน ไดรับ
แตงตั้งเปนอธิการ มีคุณพอยุทธิชัย ปญจทรัพย  และ
คณุพอวรีะ ผงัรกัษ เปนผชูวย

ค.ศ. 1972 คุณพอยุทธิชัย ปญจทรัพย ไดรับ
แตงต้ังเปนอธิการ  คุณพอวิโรจน  สมหมาย เปน
รองอธิการ

ค.ศ. 1974 คณุพอเมธี วรรณชัยวงศ ไดรบัแตงตัง้
เปนอธิการ

ค.ศ. 1975 คุณพอวีระ  ผังรักษ  ไดรับแตงตั้ง
เปนอธิการ และผูจัดการโรงเรียนดาราสมุทร มี
คณุพอไพบูลย นมัคณสิรณ เปนผชูวย

ค.ศ. 1977 คุณพอสมศักด์ิ  พรประสิทธ์ิ เปน
อธิการ คณุพอประกอบ อนนตพันธ ุเปนผชูวย

ค.ศ. 1981 คณุพอสมชัย พทิยาพงศพร เปนอธิการ
คณุพอประสาน พงศศริพิฒัน เปนผชูวย

ค.ศ. 1985 ฉลองครบรอบ 50 ป สามเณราลัย
มีพิธีบวชสังฆานุกรของสังฆมณฑลจันทบุรี  คือ
สามเณรอดศิกัดิ ์พรงาม   สามเณรสพุจน นมัคณสิรณ
สามเณรประเวช เตชะพิทกัษธรรม   สามเณรชาตชิาย
พงษศริ ิ และสามเณรพงษนรินัดร นมัคณิสรณ

ค.ศ. 1986 คณุพอประสาน พงศศริพิฒัน เปนอธิการ
ค.ศ. 1990 คุณพอสุดเจน ฝนเรือง เปนอธิการ

คณุพอทรงวฒุ ิประทปีสุขจิต เปนรองอธกิาร
ค.ศ. 1993 คุณพอชาติชาย เวฬุรัตนกูล เปน

รองอธิการ แทนคณุพอทรงวฒุ ิประทปีสขุจติ
ค.ศ. 1995 ฉลองครบ 60 ป บานเณร และเร่ิม

กอสรางวัดบานเณรใหม
ค.ศ. 1997 คณุพอประวชิ หอมวไิลย เปนรองอธกิาร

แทนคณุพอชาติชาย เวฬรุตันกลู
ค.ศ. 1999 เสกและเปดวัดนอยหลังใหมของ

บานเณร และเปดพิพิธภัณฑสังฆมณฑลจันทบุรี ที่
ชัน้ลางของวัด

ค.ศ. 2000 คณุพอชาตชิาย เวฬรุตันกลู เปนอธกิาร
คณุพออนุสรณ พงษสวสัดิ ์เปนรองอธิการ

ค.ศ. 2005 คุณพอประวิช หอมวิไลย เปนอธิการ
คณุพอเอกภพ ผลมลู เปนรองอธิการถงึป 2007  คณุพอ
ภูวนารถ แนนหนา  เปนรองอธิการคนตอมาจนถึง
ปจจุบนั

ค.ศ. 2010 - ปจจุบนั คุณพอสมจิตร พึง่หรรษพร
เปนอธิการ
     กวา 75 ปมาแลวท่ีบานเณรเปนสถานท่ีอบรม
สามเณรใหมคีณุภาพและยงัคงสืบเน่ืองเจตนารมณของ
อธิการทุกองคใหคงรักษาคุณภาพใหเขมขนและคงอยู
สบืไป

รายงานโดย สื่อมวลชนคาทอลิก
สังฆมณฑลจันทบุรี
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ตอนท่ี 15

“พระหฤทยั” คอื ความรัก
“พระเมตตา” คอื ผลแหงความรัก

ความศรัทธาภักดีตอพระหฤทัย เปนคารวกิจที่
เกีย่วเน่ืองกับพระบุคคลของพระคริสตเจา และความรัก
แหงการไถกูมนุษยใหรอดพนของพระองค ภายใต
สัญลักษณ หรือรูปหมายแหงพระหฤทัยของพระองค
(ด ูคำสอนของพระศาสนจักร ccc#2011)

กำเนิดจากพระคัมภีร
(1) พระคมัภีรภาคพนัธสญัญาเดมิไดใหภาพลกัษณ

ความรกัของพระเปนเจาตอมนษุย ประดจุมารดาทีม่ตีอ
ลูกนอยของนาง

-“หญิงคนหน่ึงจะลืมบุตรที่ยังกินนมและจะ
ไมสงสารบุตรท่ีเกดิจากครรภของนางไดหรอื” แมหญงิ
เหลาน้ันจะลืมได เราจะไมมวีนัลืมเจาเลย ดซู ิเราไดสลัก
เจาไวบนฝามือของเรา (อสย 49:14-15) และประดุจสามี
ทีม่ตีอภรรยา (ฮชย 1-2 , ccc#1604)

(2) ดวงใจของมนุษย คอืความเปนตัวตนลกึซ้ึงท่ีสดุ
แหงความเปนบุคคลของเขา ณ ที่ตรงน้ันซึ่งพระเจาได
เขียนพระสญัญาของพระองคลงไว

-“เราจะใสธรรมบัญญัติของเราไวภายในเขา เรา
จะเขียนธรรมบัญญตัไิวในใจเขา...”  พระยาหเวหตรสั-
“เราจะใหอภัยความผิดของเขา และจะไมระลึกถึงบาป
ของเขาอีกตอไป” (ยรม 31:34 : ccc#s 1764-1765)

(3) ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมกลาวถึง
องคพระเยซูเจาและความรักของพระองคที่มีตอมนุษย

-“ในวันสุดทายของเทศกาลอยูเพิง ซึ่งเปนวันท่ี
สำคัญท่ีสดุ พระเยซเูจาทรงยนืและตรสัเสียงดังวา “ผใูด
กระหายจงมาหาเราเถิด ผทูีเ่ชือ่ในเราจงด่ืมเถดิ” ตามท่ี
พระคัมภรีกลาววา “ลำธารทีใ่หชวีติจะไหลออกมาจาก
ภายในผนูัน้” (ยน 7:37-39)

-บนไมกางเขน เม่ือพระโลหิตและน้ำไหลออกมา
จากบาดแผลดานขางพระวรกายทีถ่กูแทง (ยน 19:34)

-เม่ือเสด็จคืนพระชนมชีพ เรายังคงสามารถมองเห็น
รอยแผลบนพระวรกาย (ยน 20:27)

ความเปนมาในประวัตศิาสตร
(1) ระหวาง ค.ศ. 800-1000 มีการพัฒนาเรื่อง

“พระหฤทัย” มาเปนเคร่ืองหมายเพงตรงไปสูคารวกิจ
แสดงความศรัทธาตอ ความเปนมนุษย และตอรอย
บาดแผลของพระคริสตเจา

(2) นกับุญยอหน เอวเดส (ค.ศ. 1601-1680) รณรงค

ความศรัทธาตอพระหฤทยัของพระเยซเูจา และดวงหทัย
นิรมลของพระนางมารีย สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ที่  11 ทรงเรียกทานวา  บิดาแหงธรรมประเพณี
(ความเช่ือปฏิบัติที่สงมอบตอกันมาในพระศาสนจักร)
ความศรัทธาภักดีตอ “พระหฤทัย” ของพระเยซูเจานั้น
คอยเปนคอยไปมาต้ังแตศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ
ค.ศ. 1650 เปนตนมา โดยนกับุญยอหน เอวเดส (1601-
1680) พระสงฆ ซึ่งเปนผูกอตั้งคณะ “ศรีชุมพาบาล”
(Buon Pastore) เปนผรูิเร่ิม และรณรงคความศรัทธาตอ
ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจา ทานสามารถกระจาย
ขาวสารเร่ืองพระหฤทัยของพระเยซูเจาไดอยางมี
ผลเน่ืองจากทานเปนที่ยอมรับนับถือของผูคน เพราะมี
จิตใจเต็มเปยมไปดวยความรักตอพระเปนเจา ไดออก
เดินทางเพือ่ไปเทศนสอนในท่ีตางๆ อยตูลอดเวลา และ
ยังกระตุนใหมีการปฏิรูปชีวิตนักบวชในชวงศตวรรษ
ที่ 16 จากการดำเนินชีวิต และบทเทศนของทานดวย
ทานไดตั้งคณะพระเยซูเจาและพระนางมารีอากอน ซึ่ง
มีชื่อเรียกส้ันๆ ตามช่ือของทานวา “เอวดีสตี” อันมี
จุดประสงคชวยเปนผูแนะนำวิญญาณในบานเณร และ
ชวยงานดานแพรธรรมใหกับประชาชนทุกชนช้ัน
ภายหลงัยังไดกอต้ังองคกร “ศรีชมุพาบาล” สำหรบัชวย
เด็กหญิงสาวท่ีเสยีตัวไปแลวใหสามารถดำเนินชวีติ และ

รักษาชีวิตเด็กที่เกิดมาใหดำเนินตอไปไดอยางมีคุณคา
(3) การประจักษของพระคริสตเจา (ค.ศ. 1673-

1675) แกนกับญุมาการิตา มารยี อาลาก็อก (ค.ศ. 1647-
1690) ไดมอบขาวสารของพระองควา การเย็นเฉย
ไมรบัรขูองมนุษย และไมรกัตอบความรักของพระองค
ที่มีอยูบนโลกน้ัน พระองคทรงเรียกรองใหเธอเผยแผ
การหันกลับมาสูความรักของพระเยซูเจา โดยปฏิบัติ
ความศรัทธา ดงัน้ี

- มีความศรัทธาภักดีตอพระหฤทัยอันเปนเครื่อง-
หมายถงึความรักของพระองคตอมวลมนุษย

- รบัศีลมหาสนิทบอยๆ ดวย จติตารมณ ขอชดเชย
ใชโทษบาป โดยเฉพาะในวันศกุรตนเดอืน

- ทำชัว่โมงศกัดิส์ทิธิ ์หรอืกจิศรทัธาอืน่ๆ
การมีใจเย็นชาของมนษุยมคีวามหมาย 2 มติ ิคอื

1.ไมรับรูรับเห็นความรักของพระเยซูเจาที่
ทรงมีตอเรามนุษยทั้งๆ ที่ประจักษแจงในการ
ที่พระองคทรงถอมองคลงมาบังเกิดเปนมนุษย
ยอมรับทุกขทรมานสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
เสด็จคืนพระชนมชีพเพื่อไถบาปมนุษย มนุษย
มหีวัใจเย็นชาไมเห็นคาความรักอันย่ิงใหญสงูสง
ของพระองคที่ทรงมีตอเรา กลับทำบาปและ
ปลอยตัวไปตามกระแสทางโลกวัตถุโดยเอา
ความตองการของตนเองเปนศูนยกลาง

2.การเอาแตเครงครัดแบบผิดๆ ความคิด
คับแคบของมนุษยที่มีตอผูพลาดพลั้งทำบาป
และตัดเขาออกไปจากความรักของพระเปนเจา
ดวยการไมใหโอกาสแกเขาในการกลับใจ หรือ
ปลุกปลอบใจใหมีความหวังความรอดพนของ
องคพระเยซูเจาท่ีเปดกวางแกทุกคนท่ีสำนึกผิด
กลับใจหันมาหาความรักของพระองค

(4) ชวงแรกมีการเผยแผโดย คุณพอคล็อด เดอ
ลา โคลอมบีเยร ซึ่งเปนผูแนะนำวิญญาณแกนักบุญ
มาการิตา มารีย อาลาก็อก และกลายเปนสวนหน่ึง แหง
สถาบันของทานท่ีรูจักกันในนาม “อัครสาวกแหง
การภาวนา” (กลมุพระหฤทัย) ซึง่เปนท่ีนิยมแพรหลาย
ในการถวายตนเองแดพระหฤทัยเมื่อภาวนาเชา และ
เหรียญพระหฤทัยท่ีแจกจายท่ัวไปอยางกวางขวาง

(5) พระสมณสาสนของสมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ
ที่ 12 ที่ออกในป ค.ศ.1956 ที่ เ ก่ียวเน่ืองกับเร่ือง
พระหฤทัย ก็มีผลในการเผยแพรเร่ืองน้ีอยางมาก

คำสัญญาของพระสวามีเจา
สวนหน่ึงของการประจักษเรื่องพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาท่ีมีแกนักบุญมาการิตา มารีย อาลาก็อกนั้น
มีขอสัญญาที่พระเยซูเจาประทานแกผูปฏิบัติความ
ศรัทธาตอพระหฤทัยของพระองค ซึ่งไดรับการรับรอง
จากพระศาสนจักรในโอกาสสถาปนาซิสเตอร ใหเปน
นักบุญมาการิตา มารีย อาลาก็อก ในป ค.ศ. 1920
นั่นเอง

(อานตอหนา 17)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“จงไปประกาศวา
อาณาจกัรสวรรคใกลเขามาแลว”

(มทัธวิ 10:7)

บุคคลธรรมดา

เมื่อป ค.ศ. 1966 จอหน เลนนอน แหง วง “เดอะ บีทเทิลส” กอใหเกิด
การประทวงเก่ียวกับส่ิงท่ีเขาไดใหสัมภาษณวาวง “เดอะ บีทเทิลส” มีคนนิยม
มากกวาพระเยซูเจา สวนศิษยของพระองคก็เปนเพียง “คนธรรมดา” ตอมา
เขาไดออกมาขอโทษในความผิดพลาด ซึ่งเปนท่ีสะดุดแกคนเปนจำนวนมาก

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา เราเรียนรูวาผูที่พระเยซูเจาทรงเลือก
มาเปนศิษย เปนผูที่มาจากหลากหลายกลุม เราไมคอยจะรูจักพวกเขามากนัก
นอกจากวา พวกเขาสวนมากเปนบุคคลธรรมดา บางคนไรการศึกษา
อานหนังสือก็ไมเปน คำตักเตือนที่พวกเขาไดรับก็คือ ใหประกอบพันธกิจ
ของพวกเขาทามกลางประชาชนชาติเดียวกันกับพวกเขา ในชวงน้ีพวกเขา
ยงัไมตองไปสอนคนตางศาสนา หรอืแมกระทัง่ชาวสะมาเรีย ในฐานะทีพ่วกเขา
เปนผทูีไ่ดรบัมรดกพนัธสญัญา และในฐานะท่ีเปนประชากรของพระเจา ชาวยวิ
เปนชนกลุมแรกที่ไดรับเชิญใหดำเนินตามพระเมสสิยาหและสัมผัสกับพลัง
แหงความรอดพน แตภายหลังเราทราบวาพันธกิจของพวกเขาคือ การออกไป
เทศนสอนมนษุยทกุคนทัว่โลก

วนัน้ี ใหเราอธษิฐานวอนขอความปรีชาฉลาดทีส่ามารถอาน “สญัญาณแหง
กาลเวลา” ในยุคสมัยของเรา เพ่ือเราจะไดตีความหมายแหงกาลเวลาไดอยาง
ถูกตองเก่ียวกับโลกท่ีอยูรอบตัวเรา วาพระเจาทรงปรารถนาส่ิงใดจากเรา
ในฐานะบุคคลและในฐานะท่ีเปนสมาชิกของพระศาสนจักร และใหเรา
อธิษฐานภาวนาวอนขอความกลาหาญท่ีจะเริ่มตอบสนองดวยกิจการและ
การอธิษฐานภาวนา เราแตละคนตองตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนี้ ในขณะ
ที่เราเดินผานชีวิต เปนการแสวงหาส่ิงที่เรามุงมั่นและความกาวหนาของตัวเรา
เอง หรอืวาเราแสวงหาหนทางท่ีจะรบัใชพระเจาและมวลมนุษย

ขาแตพระเจา พระองคทรงสงพระบุตร
ของพระองคมาในโลก โปรดสงลูกเขาไปในโลก
ดวยความรักอันนาพิศวงของพระองค เดชะพระ-
จิตเจา โปรดทรงชวยลูกไดแบงปนพระวรสาร
แหงความรัก การใหอภัย ความยุติธรรมและสันติ
ความเมตตาและการดูแลรักษา และความรักตอ
สิง่สรางท้ังปวง ทัง้น้ี ขอพ่ึงพระบารมพีระครสิตเจา
พระเจาของพวกลูกท้ังหลายเทอญ อาแมน

ของจริงขางตัว
ใน “โลกไซเบอร” ทกุอยางเปนไปไดหมด
เพราะเปน “โลกแสรงวา” ทีเ่นรมติไดทกุอยาง
แคหลุดลอยเขาไป “โลกจริง” กห็ายวบัไปกบัตา
แมกระท่ังเวลาก็เหมือนหยุดน่ิงอยูกับที่
ผูคนที่พบเห็นเวียนแวะเขาพูดคุยทักทายมีไมจำกัด
แถมเลือกแถมควบคุมไดตามใจชอบ
หากไมชอบไมโดนใจก็ตัดทิ้งไปไรซึ่งเยื่อใยไดทุกเวลา
หากถูกใจถูกชะตาก็คุยกันไดขามวันขามคืน
รปูทีส่งมาใหดตูางหนาจะจริงจะปลอมไมตองใสใจ
เพราะแมแตชื่อแมแตอายุแมแตฐานะยังไมใชเรื่องสำคัญ
ตราบใดท่ีพอใจตราบใดท่ียังเติมเต็มใหอยางสองอยาง
กถ็อืวาคมุระดบัหน่ึงดีกวาไมมใีคร...

เธอแตงงานแลวก็จริงแตเหมือนไมใชเนื้อคูตวัจริง
ไมใชวาสามเีธอจะไมดไีมพรอม
หากแตใจเธอยังรูสึกโหยหาเกินไกลไปจากที่อยูขางตัว
กเ็หมอืนจติใจคนเราท่ีถมอยางไรก็ไมมวีนัเตม็
ไดทุกอยางที่สามารถกอบโกยเกี่ยวกอยครอบครองแลว
กย็งัใหรสูกึยงัมีอกีทนีาจะไดมา
กระท่ังใหรสูึกยากจนอดอยากขัดสนเหมือนยากไรอยดูี
ไมเคยมองไมเคยสำนึกวามอีะไรใหครอบครองแลวบาง
เอาแตจะสนใจหมกมนุวามอีะไรอกีตัง้มากมายท่ียงัไมไดมา
กเ็ลยเหมือนยากจนทัง้ชีวติท้ังท่ีใจน่ันแหละท่ี “อยากจน”
เธอจงึเขาส ู“โลกไซเบอร” เสาะหาใครกไ็ดทีจ่ะคยุดวย
แลวนัน้เหมือนฟาบนัดาลใหเธอพบชายในฝนจนได
พดูคุยถูกคอตรงใจอยางท่ีไมเคยพบเคยเจอมากอน
ยิง่พูดคุยเธอกย็ิ่งม่ันใจวาเขาคือวญิญาณแฝดท่ีตามหา
รทูัง้ใจรทูัง้ทาทีรทูัง้ความนึกคิดเหมอืนสนทิกันมาจากชาติกอน
กระท่ังมิตรภาพแปรเปล่ียนเปนความรักความผูกพนัในท่ีสดุ
แลวจะมัวรออะไรอีกนอกจากจะพบหนาพบตาตัวเปนๆ
ใหสมกับที่ใจเรียกรองเชาเย็นมืดค่ำดึกดื่น
วนัน้ันนาจะเปนวันอันสุขสุีขาหรรษาเริงร่ืนหวัใจ
สถานทีน่ดัพบจะกลายเปนสวรรคชัน้ฟาท่ีมอืสัมผัสถึง
เวลาท่ีนัดไวดูจะเชื่องชาเน่ินนานผานไปแตละนาทีชางออยอ่ิง
กระท่ังบัดน้ันท่ีหวัใจเธอเตนแรงสงสัญญาณการมาถึงของเขา
แตพอเผชิญหนากันเทาน้ันทุกอยางพังทลายลงตอหนาตอตา
กช็ายในฝนวิญญาณแฝดท่ีเฝาตามหาคือ...สามเีธอนัน่เอง
ขาวบอกวาเธอทัง้ผิดหวังท้ังโกรธจนย้ังน้ำตาไมอยู
โพลงพูดตอวาตอขานดาทอพรอมประกาศหยาขาดตรงน้ันเด๋ียวนั้น
ขาวบอกวาตวัสามกีร็สูกึชอครสูกึผิดหวงัรสูกึถกูหลอกไมแพกนั
ไมลงัเลทีจ่ะผสมโรงยนืยันหยาเธอบัดน้ันท่ีนัน่เหมอืนกนั
แมขาวจะจัดใหเปนเรื่องขบขันแตเขาและเธอคงหัวเราะไมออก...

คนเราอยูดวยกันเคียงขางกันพูดคุยกันแตรูจักรูใจกันนอยลง
ยิง่สมัยน้ีทีเ่นนวัตถุสิง่ของเงนิทองเปนหลกัก็ยิง่แยเขาไปใหญ
ถือวาส่ิงท่ีปรากฏแกตาสัมผัสไดแตะตองถึงคือของแทจริง
หารูไมวาที่เห็นเปนแคความจริงเล็กนอยเมื่อเทียบกับที่อยูลึกในใจ
ลงเอยส่ิงท่ีโหยหาส่ิงท่ีอยากพบอยากเห็นอยขูางตัวแทๆ
กลับไมเห็นกลบัมองขามจนตองรนหาไปท่ัว
บางครัง้ส่ิงท่ีอยากมอียากไดกม็ีอยแูลวในตัวเพยีงตองคนหา
หลายคร้ังคนท่ีนารกักอ็ยขูางๆ เพยีงตองมองลึกลงไปใหถงึแกน
อกีไมนอยคร้ังความสุขท่ีรอนๆ หาก็อยใูนบานเพียงตองน่ิงตองสงบ
ทีส่ำคัญตองอยกูบั “โลกแหงความเปนจรงิ” และเลิกเสแสรงเสยีที
ไมเชนน้ันคงตองหลอกตวัเองหลอกคนอ่ืน...ตองเจบ็ใจไปตามๆ กนั
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เกี่ยวกับบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมของคริสตชน
โดยใชสถานท่ีวัดแมพระลูกประคำ กาลหวาร  เม่ือ
วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2011  โดยความรวมมือของ
คุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย รวมกับอาจารยศรินทร จินตน-
เสรี แผนกดนตรีศักด์ิสิทธิ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และคุณพอไพฑูรย หอมจินดา เจาอาวาส

รายการดนตรีกวีศิลป เปนรายการท่ีจรรโลงใจ
ดวยบทเพลงหลากหลายแขนง โดยคุณพรรณี วีรา-
นุกูล (อัยย) เปนพิธีกรในรูปแบบรายการเพลงและ
สารคดแีนวสรางสรรคในประเทศไทย

การถายทำเร่ิมตนดวยการตีระฆัง เปนบทเพลง
โดยคณุวรีะพงศ ทวศีกัดิ์

มคีณะนักรอง 4 กลมุ ไดแก  เซซีลอีา (วดันกับญุ
ฟรังซิสเซเวียร สามเสน) สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
โปรเตสแตนท 2 กลุม  ไดแก คริสตจักรท่ี 2 และ
ครสิตจกัรธนบุร ีสำหรบัคาทอลกิอาจารยศรนิทร จนิตน-
เสรี เปนผูอำนวยเพลง บทเพลงที่ใช อาทิ “สิริมงคล”
“สันติคีตา” “มั่นใจในพระองค” “โนมนำขานี้” ฯลฯ
ในสวนของโปรเตสแตนท อ.สุวลักษณ เลียนษี เปน
ผูอำนวยเพลง บทเพลงท่ีใช อาทิ “มีสหายเลิศคือ
พระเยซ”ู “How Great is Our God”

คุณจอหน  นูโว ศิลปนคาทอลิก  รวมขับรอง
และแสดงมิวสิค วดิโีอ เพลง “Lead Me Lord”

คุณศรัณยา  สงเสริมสวัสดิ์  ศิลปนคริสเตียน
ขบัรองเพลง “Amazing Grace” เวอรชัน่ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

สวนบทเพลงสุดทาย “พระเจาอำนวยพระพรทาน”
เปนการขับรองรวมกนัของทุกกลมุคริสตชน

การจำลองบทเพลงในพิธีกรรม (มิสซา)   ขับรอง
และประกอบพิธีกรรมแบบเลาเรื่องราว โดยคุณพอ
สเุทพ พงษวริชัไชย

คุณพออนุชา ไชยเดช เผยถึงที่มาของการถายทำ
รายการน้ีวา  “เหตุผล ทำเพ่ืออะไร ผมมาน่ังทบทวน
ตัวเองต้ังแตไดรับเร่ืองประมาณ 1 เดือน ผลประโยชน
ทีจ่ะไดรบั ทางรายการชวยคาใชจายเปนหลกัหมืน่ ทาง
สำนักงานตองจายเปนหลักหมื่นเชนกัน  แผนกดนตรี
ศักดิ์สิทธิ์จายอีก  วัดชวยรับผิดชอบคาน้ำ คาไฟ ฯลฯ
หรือถาถามวาไดชือ่เสียงไหม? คงไมใช  ผมรสูกึวาส่ิงท่ี
ทำๆ กันอยู ถาไมตอบวาทำเพ่ือพระศาสนจักรก็ไมมี
คำตอบอืน่ ผมคิดวาจังหวะทีส่ือ่มาขอความรวมมือแลว
เราออกแรงอีกสักนิด ใชจังหวะที่มาน้ีรวมมือกัน
กับหนวยงานขางนอก ในส่ิงที่เขาเห็นคุณคาและเรา
มารวมเห็นคุณคาดวยกัน พบกันคร่ึงทาง โดยการนำ
สิ่งที่อยูในมุมเล็กๆ ของเราออกมาเผยแพรสูสาธารณะ
งานคงสำเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ีและส่ิงท่ีจะไมผานไป คอื
ความดีงาม เราทำเพือ่พระศาสนจักรครับ”

อ.มานติ  ธวุเศรษฐกลุ  สตับุรษุวัดนักบุญฟรังซิส
เซเวียร สามเสน ปจจุบันรับราชการเปนนักรองของ
กรมศิลปากรใหสัมภาษณกับอุดมสารวา “รูสึกภูมิใจ
ที่ไดมารวมรองเพลงกับคณะนักรองประสานเสียง
ซึ่งผมก็เปนคาทอลิกอยูแลว เปนการดีที่บทเพลง
คริสตชนไดรบัการเผยแพรสสูาธารณชน วนัน้ีรองเพลง
อาเวมารีอา ของบารค คูโน เพลงนี้มีมานานอยากให

รักษากันเอาไวใหนานเทานาน เปนเพลงคลาสสิก
อยูแลว สมัยนี้อาจจะไมคอยชอบเพลงคลาสสิกอาจ
ชอบเพลงปอป อยากใหลองหนัมาฟงเพลงแนวคลาสสกิ
กนับาง ทีจ่ริงก็ไพเราะเหมือนกนั เพราะมีสิ่งท่ีซอนอยู
ในสไตลคลาสสกิ บางทีอาจจะไมใชจงัหวะเร็ว แตกม็สีิง่
ดึงดูดใหเรารูสึกดีกับเพลงได”

คณุสุรจุ ปรดีารัตน  สตับรุษุวดัพระมหาไถ กลาว
วา “รสูกึดีใจท่ีไดมาเปนสวนหนึง่ของงานน้ี  ยนิดีมาก
งานของพระศาสนจักรผมก็ยินดีที่จะชวย และทำ
ตลอดมา รูสึกดีที่นานๆ ครั้งเรามีแบบน้ี เปนโอกาส
ที่ดีมากเพราะธรรมดาในวัดจะไมไดมีกิจกรรมแบบน้ี

เลย การจะมาบันทึกรายการเพลงเปนเรื่องยากลำบาก
มาก แตนี่เหมาะสมมากวัดก็สวยงามมาก ใครเห็นจะ
ไดรูวาเรามีวัฒนธรรม คาทอลิกของเรามีเพลงไพเราะ”

คุณจอหน นูโว กลาววา “เม่ือตอนผมออกอัลบ้ัม
ใหมๆ ประมาณสักชุดที่ 3 โปรดิวเซอรของผมถามวา
คณุรองเพลงไพเราะตัง้แตเม่ือไหร จนกระทัง่นกึข้ึนมา
ไดวาคร้ังท่ีรองเพลงไพเราะจนจำความไดคอืวันท่ียนือยู
ตรงน้ำตกวันหน่ึงท่ีกำลงัรองเพลงเพราะวาเศราใจข้ึนมา
ดวย และน้ำก็รองไหไปดวย รองเพลงไปดวย ฝนตกดวย
ทันใดน้ันมีรุงเกิดข้ึนมา  ผมก็คิดวาเปนพันธสัญญา
ผมตอบเปนเสียงเดียวกันวาผมรองเพลงไดไพเราะก็คอื
วันน้ันน่ันเอง  ผมเดินทางไปอเมริกาในวิทยุมีเพลง
คริสเตียนและคาทอลิกใหฟง ผมเลยคิดวาถามีโอกาส
ดวยยุคสมัย ดวยดนตร ี เราคิดวาเราคาทอลิกมีศกัยภาพ
ที่จะทำอะไรแบบน้ีได เพราะเรามีพระเจา ผมยินดี
รวมมอื”

อ.สุวลักษณ  เลียนษี ผูอำนวยเพลงคณะนักรอง
โปรเตสแตนท กลาววา “ดใีจ และยนิดมีาก พออาจารย
ศรินทร เชิญมาก็ยนิดีรบั  โปรเตสแตนทไมเคยปฏิเสธ
ที่จะไมรวมงานตรงน้ี ยินดีมากๆ ที่จะไดเห็นความ
เปนอันหนึ่ งอัน เ ดียวกันระหว า งคาทอลิกและ
โปรเตสแตนท นักรองของเราก็ตื่นเตน ความจริงเรา
รวมงานกับคาทอลิกมามากพอสมควร คร้ังน้ีเราก็ยินดี
เรามาใชเวลาซอม 2 อาทิตย เพราะเวลากระชั้น
แตทุกคนก็ยินดี”

ติดตามชมรายการดนตรีกวีศิลป ตอน “เพลง
ถึงพระเจา” ไดในวันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2011 เวลา
21.00-22.00 น.  ทางไทยพบีีเอส (ชอง 6)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2011หนา 8

คณุภรณ ี(เจยิม้) รวมกบับรษิทัทวัรกรูู
ทองเทีย่วและแสวงบญุ 4 ประเทศ 10 วนั

อติาล-ีโปรตุเกส-สเปน-ฝรัง่เศส
ขอเชญิเคารพพระธาตุบุญราศีแหงสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่2 ณ มหาวหิารนกับญุเปโตร
วนัพุธเขาเฝาองคสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

ณ ลานนักบุญเปโตร
(มีบัตรท่ีนั่งดานหนาบนลานมหาวิหาร)

รวมบูชามิสซาท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตร
รวมขบวนแหโคม และรวมบูชามิสซาท่ีแมพระฟาติมา

รวมบูชามิสซา และเคารพพระธาตุ
ที่วัดบานเกิดนักบุญอันตนแหงปาดัว
รวมแหโคมแมพระทีเ่มอืงลรูด 2 คนื

และรวมบูชามิสซาท่ีถ้ำแมพระประจักษ
รวมบชูามสิซาท่ีวดัแมพระเหรยีญอศัจรรย แหงปารสี

7 คนื 10 วนั ราคา 94,900 บาท
โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไลน

วนัท่ี 3-12 ตลุาคม 2554
หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอ เจยิม้ โทร. 084-768-7799 / 0-2463-7431-2

สงฆ : คอืบุคคลสำคญั ทำใหฝนเปนจริง!

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

“พระสงฆ ผอูภิบาลศษิยพระคริสต”
(PRIESTS : PASTORAL MINISTERS OF

CHRIST’S DISCIPLESHIP COMMUNITIES)
“เพื่อสัตบุรุษทุกวัด ทุกครอบครัว
คริสตชนทุกคน รวมประกาศขาวดี”

เด็กสาธุฯ

“ชุมชนศิษยพระคริสต เจริญชีวิตพระวาจา”
 สำนักนโยบายฯ วันท่ี 16 มิถุนายน ค.ศ. 2011

ภราดาทินรัตน คมกฤส ผูอำนวยการสำนักนโยบาย
นัดพบผูรับผิดชอบแผนอภิบาล 5 ป ติดตามคร่ึงป
บรรดาอุปสังฆราชท้ัง 10 สังฆมณฑล จันทบุรี
คุณพอยอด เสนารักษ หอบเอาหนังสือแผนอภิบาล
สงัฆมณฑลจันทบรุ ีเพิง่เสรจ็อนุๆ ใหทกุทานไดเหน็
และจะมอบใหกับสภาภิบาลแตละวัด ในวันที่ 18
มิถุนายน ที่เห็นชัดคืออานงายดีครับ  คุณพอ
ณรงคชัย หม่ันศึกษา จากเชียงใหม กำลังจัดอบรม
ใหกับผูนำฆราวาสระดับตางๆ สวนหนังสือเสร็จมา
นานแลว สุราษฎรฯ คุณพอนที ธีรานุวรรตน
กำลงัฟนฟผูนูำกลมุตางๆ ทีผ่านมากอนสนึามคิกึคกั
แตตอมาเหน่ือยเพราะน้ำทวม  นครสวรรค
คุณพอศิริชาญ  เอียงผาสุก เอกสารทำเปนเลม
เฉพาะกิจทุกป เนนการอบรมทำความเขาใจระดับ
พระสงฆและนักบวช และสภาภบิาล สำนักงานใหม

อยทูีอ่าสนวิหารหลังจากปรบัปรงุแลว สวยนาน่ังทำงาน
จังครับ  และทาแรฯ คุณพอวัชรินทร ตนปรึกษา
รกุล้ำหนาไปหลายกาวแลว ในสภาภบิาลวดั มผีรูบัผดิชอบ
งานวิถชีมุชนวัดโดยเฉพาะและตองรายงานความคืบหนา
ใหทราบ เปาหมาย 2015 เปนปศักด์ิสิทธ์ิระดับมิสซัง
แตละปเวลาน้ี เนนเร่ืองศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน
ในระดับเขต ถือเปน “ตนแบบ” ไดครับ สวนคุณพอ
ปยะชาต ิมะกรครรภ รวมกบัคณุพอเชษฐา ไชยเดช เปน
คหูจูดัอบรม ปลกุจติสำนึกใหกบับรรดาคณุพอ ซสิเตอร
และฆราวาสใหรับรู เรียกวาขึ้นมาก สรางเครือขาย
ระดับชาติ เพ่ือแบงปนประสบการณและงานดีเดนเปน
ตัวอยาง (Best Practices)  ในกลุมผูแทนฆราวาส
คุณพลชาติ ไกรบุญ คุณพอลแมร่ี สุวิช สุวรุจิพร
คุณวินิจ วสุพงศพิพัฒน ครั้งน้ีมีคุณประกาย ชลหาญ
ผูแทนฆราวาส ใหขอสังเกตวา โครงสรางการทำงาน
ม ี10 สงัฆมณฑล และ 4 ฝาย และคณะกรรมการ 12  ของ
สภาฯ ดแีลว แตทีส่ำคญัคือ การจดัการ การประสานงาน
การแบงปนแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงาน” และ
คำถามท่ีนาคิดตอ “เราอยากใหคริสตังเราเปนคน
อยางไร ในอนาคต 5 ป หรือ 10 ป?” เวลานี้ ตองให
โอกาส ตองไวใจฆราวาส เขามามบีทบาทมากขึน้ เปน
การสรางคน พฒันาคน มฉิะนัน้จะกลายเปน “เฒาทารก”
(คำน้ีผมพูดเองครับ!) เรื่องหนึ่งท่ีสำคัญและพูดกัน
คือ “ศูนยประสานงานสงเสริมวิถีชุมชนวัดของสภาฯ”
เวลาน้ี สภาพระสังฆราชฯ กำหนดให “สำนักนโยบายฯ
เปนผูรับผิดชอบ ชัดเจน เพื่อไมซ้ำซอนกัน” และ

อีกเรื่องหนึ่งในแตละสังฆมณฑลรูจุดออนคือ
คณะกรรมการติดตาม หรือเยี่ยมเยียน “เด็กสาธุฯ”
ไดรู ไดเห็น ไดฟงแลว ก็เห็นวา ทุกแหงก็ทำกัน
ไปแลว ตามสภาพแวดลอมของแตละที่ จะให
เหมือนกัน คงไมได เพราะแตกตางกันมาก แตที่
ทำแบบไมตองรอใคร ม.ล.จตุรพิธ ชมพูนุช ได
เลาใหฟง “ใครเห็นคนท่ีตองการความชวยเหลือ
คนเจ็บ คนปวย คนชรา ไมตองรอใหใครบอก เรา
สามารถทำไดเลยทันที และทำไดเสมอ การเปน
คริสตังท่ีด ีไมตองประชุม ไมตองมีกลมุก็ทำไดครับ!”

จากนักบวช มีซิสเตอรวันทนา กิจมงคล และ
บราเดอรเชาวชัยพัฒน ศันสนยุทธ มารวมประชุม
แบงปน “งานนักบวช มันกลมกลืนไปกับงาน
สังฆมณฑลจนเปนหนึ่งเดียวกันแลว”  สวน
คณุพอบญุสง หงษทอง จากวัดพระหฤทัยฯ วดัเพลง
มาแทน อุปสังฆราช คุณพอประดิษฐ  วองวารี
เพราะติดธุระ ซอมรูปพระ  วันน้ันจึงมาฟงและ
แบงปนในสวนที่ไดทำที่วัดเพลง คุณประจวบ
ตรีนกิร ประธาน นธค.(นกัธุรกิจคาทอลกิ) ไดรบัเชิญ
ใหไปแบงปนชีวิตนักธุรกิจคาทอลิก ผูมีสำนึก
รับผิดชอบตอสังคม นาภูมิใจกับ นธค. ไทยเรา
ดงัระดับโลก สวนคณุพอพิพฒัน  รงุเรืองกนกกลุ
รับงานประสานสิบทิศ เตรียมสมัชชาพระสังฆราช
( 7-12 ตลุาคม 2012) เอกสารเปนฟอนๆ แตชือ่พพิฒัน
นัน้ ฝรัง่มกัจะเรียก “พพิาท” ซะน่ี
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⌫
มีขาวเล็กๆ  ขาวหน่ึงที่ดิฉันประทับใจเปน

อยางมาก ซึ่งนำเสนอโดยสำนักขาวไทยมีความวา
เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม 2011  ที่ผานมาน้ี นางสาว
มากิโกะ คิคุตะ (Ms.Makiko  KIKUTA) ผูชวย
รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุน พรอมคณะ
เขาพบนายสุทัศน  ปทมสิริวัฒน ผูวาการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่จังหวัดนนทบุรี
เพื่อแสดงความขอบคุณที่  กฟผ. ไดมอบโรงไฟฟา
หนองจอกใหประเทศญ่ีปุนนำไปใชผลิตไฟฟา
ชั่วคราว หลังจากประสบเหตุการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ

นายสุทัศน กลาววา  จากเหตุการณแผนดินไหว
และสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุนเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม
ทีผ่านมา บริษทั ผลิตไฟฟาโตเกียว (Tokyo Electric
Power Company  : TEPCO)   จงึขอยมืเครือ่งกำเนดิไฟฟา
จากมิตรประเทศเพื่อไปผลิตไฟฟาทดแทนโรงไฟฟา
ของ TEPCO  ทีไ่ดรับผลกระทบ โดยมอบใหบริษทั
มิตซูบิชิ เฮฟว่ี อินดัสตรี่ จำกัด และบริษัทมิตซูบิชิ
(ประเทศไทย) จำกัด เปนผูประสานงานขอมายัง
ประเทศไทย ซึ่งมีความรวมมือดานพลังงานไฟฟา
กับ  กฟผ.  อยางตอเน่ือง รัฐบาลไทยไดตระหนักถึง
ความสัมพนัธแนนแฟนยาวนานระหวางสองประเทศ 
จงึไดอนมุตัใิห  กฟผ.  สงเคร่ืองกงัหนักาซโรงไฟฟา
หนองจอก  จำนวน 2 เครื่อง คือ หนวยที่ 2 และ 3 
ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 122 เมกะวัตต  รวมเปน
กำลังผลิตทั้งสิ้น 244  เมกะวัตต  พรอมอุปกรณ
ประกอบและอะไหลที่จำเปนไปใชงานท่ีประเทศ
ญี่ปุนเปนการช่ัวคราว  โดยมิไดคิดคาใชจาย เปน
ระยะเวลาประมาณ 3-5 ป 

ผวูาการ กฟผ. กลาววา  “คาดวาโรงไฟฟาหนองจอก
ทั้ง 2 หนวยจะสามารถนำไปติดตั้งเพ่ือจายไฟฟาได
ภายในเดือนสิงหาคม 2011  ทำใหพี่นองชาวญ่ีปุน
ประมาณกวา 200,000 ครัวเรือนไดมีไฟฟาใช
ในชวงหนารอนนี้โดยไมตองเผชิญกับวิกฤตการณ
ขาดแคลนไฟฟาซ่ึงมีความจำเปนตอการดำเนินชีวิต
และนบัเปนโอกาสทีท่ัว่โลกจะไดเหน็ถงึความสำคัญ
ในความรวมมือดานพลังงานไฟฟา ที่ไมเพียงการ
เชื่อมโยงระหวางประเทศเพ่ือนบาน แตเปนรูปแบบ
ใหมของความรวมมือระดับนานาชาติในอนาคต
อกีดวย”  

ข า ว น้ี ทำ ให ดิ ฉั น นึ กถึ ง ก า ร แถล งข า ว ท่ี
นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่โฆษกประจำสำนักนายก
รฐัมนตรี แถลงผลการประชมุคณะรัฐมนตรี เกีย่วกบั

คณุจินตนา พงศวสันัย ทำบุญกองทนุ      600  บาท
เพื่ออุทิศแดวิญญาณ
อนัตน สเุทพ กจิประยรู
โรซา สมจติ กจิประยรู
เบเนดกิโต วรพจน กจิประยรู

คณุวณีา อองแสงคณุ ทำบุญกองทนุ     3,000  บาท
เพ่ืออทุศิแด
แพททรคิ ปต ิ- มารอีา แสงทอง โรจนเสรี

คณุสมคดิ สงัขทตั ทำบุญ                        200  บาท
คณุจนัทรา กาญจนบัตร ทำบุญ                2,000  บาท
คณุสอาด สกลุทอง ทำบุญ                        200  บาท
มารีอา เพลินพิศ ฉัตรวัฒนาสกุล

ทำบุญ                                                     500  บาท
เพ่ืออุทศิแดมทัธิว บวจ๊ัว ฉตัรวัฒนาสกุล

คณุทรง กรองทอง ทำบุญ                         100  บาท
คณุอันนา ชตุมิา ตัง้สัจจธรรม และลกูๆ

ทำบุญ                                              2,000  บาท
เพ่ืออุทศิแดยอแซฟ นรชัย ตัง้สัจจธรรม

คณุมาทลิดา ศทุธินี กจิเจรญิ
ทำบุญกองทนุ                                 1,000  บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสรจ็รับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคณุ

เร่ืองนี้เม่ือวันท่ี 28
มีนาคม 2011  วา
ทานไดรับทราบวา
ท า ง ก ร ะ ท ร ว ง
พลังงานไดอนุมัติ
ใหมีการสงเคร่ือง
กงัหนักาซท่ีใชดเีซล
ข อ ง โ ร ง ไ ฟ ฟ า
หนองจอกจำนวน
2 ชุด โดยเปนเครื่องหนวยที่ 1 และ 3 ที่มีกำลัง
การผลิตประมาณ 122 เมกะวัตต ที่ใชงานมาแลว
15 ป ปจจุบันไดปลดประจำการแลว โดยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไปใหญี่ปุนใชเปนการ
ชั่วคราว 3-5 ป เน่ืองจากมีวิกฤตการณขาดแคลน
ไฟฟาในประเทศญ่ีปุน สวนในเร่ืองการรื้อถอน
ขนยาย การดแูลรกัษา ทางญ่ีปนุจะเปนผรูบัผดิชอบ

ดฉินัรสูกึประทบัใจกับขาวเล็กๆ นี ้เพราะวา  แม
แตเครือ่งกงัหนักาซของไทย ซึง่ทำการปลดประจำการ
ไปแลว ใชงานมานานถึง 15  ป   แตอุปกรณชิ้นน้ี
กลบัเปนทีต่องการของประเทศญ่ีปนุ หนึง่ในประเทศ
จีแปด (G8) ซึ่งถือเปนกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นนำของโลก ประกอบไปดวยประเทศสมาชิก 8
ประเทศ โดยเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ถือเปน
65% ของโลก  แตประเทศญ่ีปนุกลับมาขอความชวยเหลือ
จากประเทศไทย ประเทศท่ีจดัเปนประเทศกำลังพัฒนา
เพ่ือขอยืมอุปกรณปลดประจำการเกาแกนี้  เพ่ือไป
บรรเทาความเดือดรอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะถึง
นี้

ภยัพบิตั ิหรอือบุตัเิหตตุางๆ เราไมอาจคาดคะเน
ไดวา จะเกิดขึ้นเมื่อใด  แตสิ่งที่เพื่อนจะพึงคาดหวัง
ไดจากเพ่ือน กค็อื ในยามยากลำบาก เพ่ือนไมทิง้เพือ่น
ดวยกัน  ไมวาเพื่อนคนนั้นจะมั่งคั่ง  ยากจน เคย
ชวยเหลือเรามากอนหรือเปลา หรือคนที่ไมมีวันท่ี
จะตอบแทนเราไดเลยกต็าม  สิง่ทีค่นญีป่นุหรอืตวัแทน
ของประเทศญ่ีปุนไดบอกผานใหคนไทยรับทราบ
ถึงความซาบซ้ึงใจผานเพียงแคสิ่งเล็กๆ นอยๆ คือ
แผนปายผา เชน ที่หนาสถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุน
ประจำประเทศไทย และหางรานญ่ีปุนบางแหงใน
ไทย   เปนภาษาอังกฤษ ไทย และญีป่นุ    ดวยขอความ
วา “ขอบพระคุณ ในน้ำใจและความชวยเหลือแก
ผปูระสบภยัพิบตั”ิ

เมื่อคนตางประเทศท่ีเปนมิตรของเราไดแสดง
ไมตรีจิตซาบซ้ึงตอการกระทำของคนไทยท่ีแบงปน
รวมทุกขรวมสุขกับชาวญ่ีปุนในยามยาก ซึ่งเราได
ประจักษในหลายคร้ังหลายหนท่ีญี่ปุนไดมีไมตรีจิต
ตอชาวไทย    เราคนไทยย่ิงตองแสดงความรักตอกนั
และกันและรับใชชาติที่รักดวยการทำหนาที่พลเมือง
ดีดวยการใชสิทธ์ิออกเสียงของเราใหดีที่สุดในการ
เลอืกตัง้ทีจ่ะมาถึงนี ้ แมเราจะไมไดยนิคำขอบคุณจาก
บรรพชนที่รักษาประเทศของเราในอดีตก็ตาม

“จงขอแลวจะได   จงหาแลวจะพบ
จงเคาะแลวจะเปดใหแกทาน”  (มธ 7:7)

“สัญญาณแหงกาลเวลา (๒)”
โดยพระสงัฆราชกิตตคิณุยอรช ยอด พมิพสิาร
บทความจากคอลัมน “ขอคิดสะกิดใจ”
ของอุดมสาร ถกูรวบรวมและรอยเรียง
เพ่ืออานอยางตอเนื่องเปนชิ้นเดียวกัน
จดัพมิพโดย สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

ราคาเลมละ 130 บาท
สัง่ซือ้โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

หนังสือใหมเสริมศรัทธา
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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)

สอบถามขอมูลไดที ่:
หตัถเวช ศนูยเวชศาสตรฟนฟู อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 23 โรงพยาบาลเซนตหลุยส

โทรศัพท 0-2675-5000   ตอ 12398, 12399  www.saintlouis.or.th

นวดหตัถเวช
ศนูยเวชศาสตรฟนฟู ชัน้ 23

ใหบริการนวดรักษาบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ
รวมกับการรักษาทางการแพทย โดยทีมนักกายภาพบำบัด
และพนักงานหัตถเวชที่มากดวยประสบการณ
และมาตรฐานวิชาชีพ

สนใจติดตอลงทะเบียนลวงหนาไดที่ :
เคานเตอรชัน้ 23 อาคารรอยปบารมบีญุ
และรับการประเมินสุขภาพเบื้องตน
จากนักกายภาพบำบัด
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การภาวนาคอื
หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌦⌫

ชนยิปซีเฝา
พระสันตะปาปา

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
พระอัครสังฆราชอันโต
นีโอ มาเรีย เวกลิโอ
ประธานสมณสภาเพ่ือ

ผูอพยพและผูเดินทางกลาววา “สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงมีพระประสงคใหชนยิปซี
ประมาณ 2,000 คน จากประเทศตางๆ ในทวีปยโุรป
เขาเฝาพระองค  ในวันอาทิตยสมโภชพระจิตเจา
โอกาสครบ 150 ป วันเกิดมรณสักขียิปซีองคแรก
ยปิซีเดิน โดยผแูทนชนยิปซี 4 คน หน่ึงในจำนวนน้ี
เปนผทูีร่อดตายจากคายกักกันนาซี  เลาประสบการณ
ชีวติชนยิปซีที่เรรอนไปตามท่ีตางๆ”

มรณสักขี เซเฟริโน กิเมเนส มัลลา มรณภาพ
วนัที ่8 สงิหาคม ค.ศ. 1936  หลงัจากถูกควบคุมตวั
เพราะพยายามชวยพระสงฆที่ถูกทำทารุณใน
สงครามกลางเมอืงสเปน  เม่ืออยใูนหองคมุขงัเขาสวด
สายประคำวอนขอความชวยเหลอืและแสดงความรัก
ศรัทธาตอแมพระเสมอ

พระอคัรสังฆราชเวกลิโอ ใหสมัภาษณเจาหนาที่
สถานีวิทยุวาติกันวา “พระศาสนจักรคำนึงถึงสิทธิ
ของยิปซีซึ่งเปนชนกลุมนอย เพ่ือใหพวกเขาอยู
ในสังคมโดยรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตน
และชี้ใหเห็นความจำเปนท่ีพวกเขาควรรับผิดชอบ
ตอสังคมเชนกัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 เสด็จเยือน

ฮองกง (ยูแคน)  ผล
สำรวจเพ่ือการทำวิจัย
ดานสังคมช้ีวา ผูตอบ
แบบสอบถ าม เ กิ น

ครึง่หน่ึงอยากใหสงัคมมเีสถียรภาพ  มากกวาจะคำนึงถงึ
สทิธมินษุยชนและการบังคบัใชกฎหมาย

สถาบันการศึกษาในฮองกงเปดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดอืนตลุาคม  ค.ศ. 2010 เกีย่วกบัการบงัคบั
ใชกฎหมายและสิทธิมนษุยชน

ดร.เหลียง หยาน หวิง ผูอำนวยการการทำวิจัย
กลาววา “ผลสำรวจพบวาครูมีทัศนคติที่ดีในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและการบังคับใชกฎหมาย  แตพวกเขายัง
ไมเขาใจถองแทถึงแกนของคุณคาในประเด็นทั้งสอง
ดีนัก”

รายงานของผลวิจัยพบวา เกินคร่ึงหน่ึงของผูตอบ
แบบสอบถามเต็มใจจะเลือกเสถียรภาพและความ
ปรองดองกันของคนในสังคม มากกวาใสใจในเรือ่งสิทธิ
มนุษยชนและการบังคับใชกฎหมาย  ซึ่งเช่ือวาเปน
ผลของการท่ีรัฐบาลเพิกเฉยหรือการขาดแคลนส่ิง
อำนวยความสะดวกตางๆ ในเร่ืองสิทธิที่นักเรียนควร
ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษา

ดร.เหลียง  นับถือศาสนาโปรเตสแตนท กลาววา
“ผลสำรวจความคิดเห็นของครูในครั้งน้ีทำใหผูทำวิจัย
ไมแนใจวาครูผสูอนมีความรเูพยีงพอท่ีจะสอนวชิาสิทธิ
มนุษยชนและการบงัคับใชกฎหมายหรือไม?”

นางเออร หยาน-หยาน สมาชิกองคกรคาทอลิก
ทีส่นบัสนุนกลมุรักชาตทิีเ่คล่ือนไหวเพ่ือประชาธิปไตย
กลาววา “ดิฉันรูสึกวาโรงเรียนหลายแหงใชวิธีการ
สำรวจมโนธรรมของตนในเหตุการณประทวงที่จัตุรัส
เทียนอนัเหมินส้ินสุดวันท่ี 4 มถินุายน ซึง่ทำใหนกัเรยีน
สวนใหญไมเขาใจความจริงของเหตกุารณในวนัน้ัน”

นางหยาน-หยาน สมาชิกคณะกรรมาธิการเพื่อ
ความยุติธรรมและสันติ กลาววา “อาจารยใหญของ
โรงเรียนหลายแหงขอใหครูแนะนำนักเรียนไมให
วิพากษวิจารณเหตุการณคร้ังประวัติศาสตรนั้น เพราะ
เมือ่ใดทีก่ลาวถงึเหตกุารณ 4 มถินุายน จะเกดิปญหาขึน้
ทกุคร้ังระหวางนักเรียนท่ีมคีวามเห็นไมตรงกัน”

“โรงเรียนหลายแหงมงุอบรมนกัเรยีนใหมทีัศนคติ
ที่ดีตอประเทศของตน ดวยการหลีกเลี่ยงการใหความรู
เกี่ยวกับเหตุการณครั้งประวัติศาสตรนั้น มีโรงเรียน
บางแหงตัดเนื้อหาเหตุการณนักศึกษาประทวงที่จัตุรัส
เทียนอันเหมินออกจากหลักสูตรก็มี”

นางหยาน-หยาน เสริมวา “ในประเด็นน้ีเอง ทำให
กลุมคาทอลิกจัดสัมมนาเพ่ือชวยใหเยาวชนไดเขาใจ
เหตุการณทีเ่กดิขึน้เม่ือวนัที ่4 กรกฎาคม ในทุกๆ  ป  โดย
ใหขอมลูทีเ่ปนจรงิ  ผอูยเูบือ้งหลงัเหตกุารณ และลำดับ

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้จรงิ  กอนจะเปดประเด็นใหเยาวชน
ไดแสดงความคิดเห็นของตน”

นางมิเคเล สยุ  อาจารยคาทอลกิสอนวชิาประวัตศิาสตร
กลาววา “นกัเรยีนเปรียบเหมือนผาขาว  พรอมท่ีจะดูดซับ
สิ่งท่ีไดยินไดฟง  จึงเปนอันตรายมาก  ดังน้ันเยาวชน
ไมควรเฉ่ือยชาเม่ือไดอานขาวสารตางๆ  และจำเปนท่ี
พวกเขาควรคนหาความจริงในส่ิงทีไ่ดยนิไดฟงมา”

แบบสอบถามจำนวน 2,300 ฉบับ ไดสงไปยัง
โรงเรยีน 460 โรง ใหนกัเรียนวิชาประวัตศิาสตรไดตอบ
ผลสำรวจที่สงกลับมามีเพียง 791 ฉบับ จาก 255
โรงเรียน ทีต่อบแบบสอบถามไดสมบูรณ

(จัตุรัสเทียนอันเหมินอยูในกรุงปกก่ิงประเทศจีน
สัญลักษณทางวัฒนธรรมท่ียิ่งใหญและสำคัญของจีน
เพราะเกิดเหตุการณสำคัญๆ มากมายในประวัติศาสตร
จนี ณ จตัรุสัแหงนี้

จัตุรัสเทียนอันเหมินเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลก ยาวจากทิศเหนือจรดใต 880 เมตร กวาง 500
เมตร เนื้อที่รวม 440,000 ตารางเมตร จุประชากร

1,000,000 คน ปจจุบันเปนจัตุรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ
ทีสุ่ดในโลก สราง ค.ศ. 1417 ในสมัยจักรพรรดซิุนจ้ือ
แหงราชวงศหมิง  คำวา ‘เทียน’ แปลวา ฟา ‘อนั’ แปลวา
ผาสุก ‘เหมิน’ แปลวา ประตู  จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสำคัญ ไดแก
หอประตูเทียนอันเหมินท่ีตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของ
จัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัดอยูเหนือ
เสาธงกลางจัตุรัส  อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส
มหาศาลาประชาคม ตลอดจนพิพิธภัณฑการปฏิวัติ
แหงชาติและพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชาติจีน และ
หอรำลกึทานประธานเหมาและหอประตูเจ้ิงหยางเหมิน

นั ก ศึกษาชาว จีนร วม ชุม นุมต อต านพรรค
คอมมวินสิตจนี ระหวางวันท่ี 15 เมษายน ถงึ 4 มถินุายน
พ.ศ. 2532  เรยีกรองประชาธิปไตยและเสรีภาพ ผรูวม
ชมุนุมหลักแสนคน เสียชีวติ 2,500 คน บาดเจบ็ 7,000 –
10,000 คน แตการประทวงนี้ไมประสบความสำเร็จ
………..สารานุกรมวิกิพีเดีย)

ชุ ม ช น ยิ ป ซี
ทีโ่ปเมเซยี ใกล
กรุงโรม  เมื่อ
วนัท่ี 26 กนัยา-
ยน ค.ศ. 1965
บุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2
ทรงพบปะยิปซี
ที่ เ ดิ นท า งม า
ประชุม ท่ีก รุง
โ ร ม ใ น ป

ปติมหาการุญ ค.ศ. 2000 พระองคทรงขออภัย
ในความผิดที่สมาชิกพระศาสนจักรคาทอลิก
ไดกระทำตอชนยปิซ ี  และวนัที ่ 4  พฤษภาคม ค.ศ.
1997  พระองคทรงสถาปนาบุญราศเีซเฟริโน

* (เซเฟริโน กิเมเนส มัลลา คนท่ัวไปเรียกวา
เอล เปเล  แปลวา ผกูลาหาญ  เกิดวนัที ่26 สงิหาคม
1861 ยิปซีที่เกิดในสเปน และเปนครูคำสอน  ทาน
ไมไดเรียนหนังสือ แตรูขอความเชื่อและพระคัมภีร
จากการไปวัด  เมื่อภรรยาถึงแกกรรมเขาสมัครเปน
ครูคำสอนโดยคุณพอนิโคลัส ซานตอส เด ออตโต
คอยใหคำแนะนำ  ระหวางถกูจองจำผคูมุขอใหเขาเลิก
สวดสายประคำเพ่ือแลกกบัอสิรภาพ เขาปฏิเสธ และ
ยอมรับโทษประหารเม่ือวันท่ี 8 สงิหาคม ค.ศ. 1938)
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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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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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
          


          

          
     ⌫ 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง ยอแซฟ ทรงศักด์ิ บรรจงกิจ  / ยาโกเบ ทมิ พรรณศิร ิ/ ยอแซฟ บญุชู

⌫
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

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

ครบรอบ 2 ป


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

ฉตัรบุรานนท / โทมสั จนัทรเทศ / วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบัทกุดวง  /
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

รับแปลเอกสาร
โดยนักแปลมืออาชีพ ราคาถูก ยุติธรรม

สนใจติดตอ
MC Translation Center 087 0814922

กรุณาสงเอกสารที่ตองการแปลมาเพ่ือประเมินราคา
ที่ mctranslation2011@gmail.com

 


  



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2011หนา 14

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

อยากใหคนไดไปสวรรคกันเยอะๆ

นักศึกษาคริสตศาสตรคนหนึ่งของวิทยาลัย
แสงธรรม ไดแสดงความคิดเห็นถึงขอความเช่ือ
ที่มีประโยชนตอการดำเนินชีวิตของเขาวา

ขาพเจาคิดวาขอความเชื่อท่ีวา “การกลับคืนชีพ
ของรางกาย และชีวิตนิรันดร” มีประโยชนตอชีวิต
ของขาพเจามากท่ีสดุ เพราะพระเยซูเจาทรงสัญญาวา
ผูที่ไดทำความดีจะไดกลับคืนชีพมารับชีวิตแหง
ความสุขนิรันดร สวนผูที่กระทำความชั่วก็จะกลับ
คนืชพีมารบัโทษทัณฑ

เหตุนี้ เองทำใหรูไดวา เรามนุษยทุกคนจะตอง
กลับฟนคืนชีพเมื่อวันสิ้นโลกมาถึง จึงทำใหขาพเจา
คิดวา ตัวของขาพเจาจะตองกระทำความดี รักเพื่อน
มนุษย อดทน ใหอภัย แบงปน ทำส่ิงท่ีดตีางๆ ใหแกกนั
และกัน เพื่อจะไดรับชีวิตนิรันดรจากพระเจา ชีวิต
นิรันดรคือชีวิตท่ีไดเขาไปอยูในความรักของพระเจา
อยางมีความสุขท่ีสมบูรณและตลอดไปในเมืองสวรรค
ถาหากเราอยากมีความสุขท่ีสมบูรณและตลอดไป
แลวนั้น เราตองปฏิบัติตามที่พระเยซูเจาไดทรงเปน
แบบอยางใหแกเรา

เราจำเปนที่จะตองประกาศพระวาจาของพระเจา
ออกไป และเปนแบบอยางใหแกกันและกันตอไป
เร่ือยๆ  เพือ่ท่ีวาเราจะไดไปอยใูนเมอืงสวรรคกนัเยอะๆ

และบนโลกนีเ้องเมือ่ทกุคนปฏบิตัติามพระวาจาของ
พระเจาแลว ทกุคนก็จะพบสันตสิขุ ความสงบรมเย็น
ในครอบครัว ในชุมชน ในประเทศของเรา โลก
ก็จะไมเกิดปญหา และท่ีสำคัญคือจะไมมีใครตอง
ตกอยูในบาปหรือนรกนั่นเอง

นางสาวประภาพร ทรงเจรญิ
(วทิยาลยัแสงธรรม สามพราน)

หมายเหตุ  ทานผูอานคิดวาขอความเชื่อขอใด
ใน “บทขาพเจาเช่ือ” (สัญลักษณของอัครสาวก)
มปีระโยชนตอชวีติของทานมากทีส่ดุ เชิญเขยีนสงมา
แบงปนไดทีส่นามความคิดนี ้มรีางวลัใหดวยนะครบั
watchasin_k@hotmail.com

⌫

เม่ือการเบยีดเบียนศาสนาในกรณีพพิาทอินโดจีนเร่ิมยุตลิง ใน ค.ศ. 1942
ก็มีพระสงฆเดินทางเขามายังวัดประจำหมูบาน เพ่ือตามลูกแกะท่ีกระจัด
กระจายจากการถูกเบียดเบียนใหกลับคืนมา คุณพอไปเย่ียมครอบครัวคริสตัง
ทำความรูจัก และโปรดศีลลางบาปใหกับเด็กเล็กหลายคน พวกเราคริสตัง
ใหความรวมมือกบัพระสงฆอยางดี คณุพอจงึซอมแซมบานหลังหน่ึงใหเปนวดั
และท่ีพักของคุณพอ พวกเราไปรวมมิสซาในวัดน้ันอยูนาน ตอมาคุณพอ
ไดดัดแปลงบานหลังนั้นใหเปนโรงเรียน และเปดสอนนักเรียนต้ังแตชั้น
เตรียมประถมจนถงึช้ันประถมปที ่4 ดฉินัมีโอกาสไดเรียนคำสอนกบัซิสเตอร
มาบางแลว กอนที่จะมาเขาเรียนในช้ันเตรียมประถม จำไดวาครั้งแรกท่ีเรียน
กับซิสเตอรเปนเร่ืองพระเจาเปนจิต ไมมีรูปไมมีกาย พระองคสถิตอยูทั่วไป
ดฉินัชอบมาก และไปเรยีนทุกคร้ังเม่ือซิสเตอรนดั

เมื่อดิฉันเขาเรียนในช้ันเตรียมประถม ดิฉันไดเรียนคำสอนกับคุณพอ
ดิฉันไดรับศีลมหาสนิทในชั้นประถมปที่ 1 และรับศีลกำลังในเวลาไลเลี่ยกัน
คำสอนคงเรียนตอไป ในชั้นประถมปที่ 2 นี้ เรามีหนังสือคำสอนเรียนแลว
ดูจะเปนคำสอนคริสตังเลมครบ คำสอนมีสอบปลายปดวย เหมือนสอบไล
ขึ้นชั้นเลย ผลสอบปรากฏวาดิฉันไดที่ 1 คุณพอจัดรางวัลไวใหเปนชุดๆ
คนไดที่ 1 ไดเลือกกอน รางวัลมีรูปพระกระดาษขนาดใหญ พระคลองคอ
และพิเศษ 2 ชิ้น อันพิเศษน้ีดิฉันไมไดดูชุดอ่ืนวาเปนอะไร เพราะดิฉันจองท่ี
ตกุตาไขลาน และหยบิเอาชดุนัน้ พอดิฉนัหอม คณุพอหวัเราะฮา ดฉินัรสูกึอาย...

ตอมาดิฉันมีโอกาสไปเขาอบรมคำสอนท่ีใชชื่อยอวา ซีซี ที่กรุงเทพฯ
เปนเวลา 1 ป 6 เดือน ดฉินัไดอานพระคมัภรีหลายเลม รจูกัอาจารยหลายทาน
หลายทานยังมีชีวิตอยู เชน พระคุณเจาเทียนชัย สมานจิต คุณพอสมบูรณ
แสงประสิทธิ์ คุณพอสมบูรณนับวาเปนกระบี่มือ 1 ในการสอนวิชาคำสอน
(เน้ียบจรงิๆ)

จากการเรียนคำสอนทำใหดิฉันรูจักอานพระคัมภีร รองเพลงคริสตัง
รองเพลง รกัพระมากข้ึน และพยายามท่ีจะพบพระองคใหได นอกจากน้ีดฉินั
ยังคิดถึงเพื่อนมนุษยทุกคนที่เปนยอดในส่ิงสรางทั้งหมดของพระเปนเจา
ไดมารจูกัพระ รกัพระและทายสุดใหไดพรอมหนากันในสรวงสวรรคดวยเทอญ

ขอบพระคุณพระเจา
อรยา

จดหมายจากผูอาน
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 °√°Æ“§¡ 2011 Àπâ“ 15

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥ · ¡à æ √ – √— ∫ ‡ °’ ¬ √ 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.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 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“)

«—¥·¡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“§¡ ‡«≈“

�����§≥–´“‡≈‡´’¬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¶√“™

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“)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °∑¡. ©≈Õß«—¥

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

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

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√ «—π®—π∑√å∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 17.00 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“)

«—¥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—¥
§“∑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«“§¡

(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)

«—¥·¡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)

«—¥·¡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)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.‡°“– ¡ÿ¬ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡ ‚∑√. 08-1422-

7456)

«—¥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¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 °√°Æ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

�����·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  ∫“∑

 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“

∑’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.

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

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∫ÿ§≈“°√  4 Õ—µ√“

µ”·Àπàß 1. À—«Àπâ“·ºπ°æ—≤π“·≈–‡º¬·æ√àº≈ß“π

∑“ß«‘™“°“√ 2. ‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°æ—≤π“·≈–‡º¬·æ√à

º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√ 3. ‡≈¢“πÿ°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–

æ—≤π“ß“π«‘™“°“√ 4. ºŸâ™à«¬π—°«‘®—¬ §ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘

µ”·Àπàß∑’Ë 1-2  1. ®∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫ ª√‘≠≠“µ√’

- ª√‘≠≠“‚∑ ∑ÿ° “¢“«‘™“ 2. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√

∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ °“√„™â‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿªµà“ßÊ

‚¥¬‡©æ“–‚ª√·°√¡°“√ÕÕ°·∫∫  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå -  ◊ËÕ

 √â“ß √√§å §ÿ≥«ÿ≤‘-§ÿ≥ ¡∫—µ‘  µ”·Àπàß∑’Ë 3-4  1. ®∫

°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ∑ÿ° “¢“«‘™“ 2. ¡’

§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ °“√„™â

‚ª√·°√¡ ”‡√Á®√Ÿª (Microsoft words  excel œ≈œ)

°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π 3. À“°¡’§«“¡√Ÿâ¿“…“Õ—ß°ƒ…

À√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π¡“°àÕπ ®–æ‘®“√≥“

‡ªìπæ‘‡»…

‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ ¡—§√ √Ÿª∂à“¬  ”‡π“

∫—µ√ª√–™“™π   ”‡π“∑–‡∫’¬π∫â“π Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ (∑√“π §√‘ªµå „∫ª√‘≠≠“∫—µ√)

„∫√—∫√Õß·æ∑¬å

 π„®µ‘¥µàÕ¥â«¬µπ‡ÕßÀ√◊Õ ¡—§√‰¥â∑’Ë («—ππ’È - 15

°√°Æ“§¡ 2011) «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‡≈¢∑’Ë 20 ¡.6

(ª“°´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥) µ.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡  73110 ‚∑√. 0-2429-

0100-3 µàÕ 607 ‚À≈¥„∫ ¡—§√ß“π ®“°

www.saengtham.ac.th ·≈â« àß°≈—∫∑’Ë  k.atom@

hotmail.com

����� ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π©≈Õß·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ

 «√√§å ™¡√¡§√‘ µ™π®’π ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡

2011 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å

ÀÕ¡®‘π¥“ ¡’æ‘∏’‡®‘¡πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕ«¬æ√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

(Õ“¬ÿ 60 ªï¢÷Èπ‰ª) À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“π

Õ“À“√°≈“ß«—π (‚µä–®’π) √à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

�����ç®‘µ¿“«π“·∫∫§√‘ µå ¡’¥â«¬À√◊Õé...ç®‘µ¿“«π“

·∫∫§√‘ µå‡ªìπÕ¬à“ß‰√é ‚§√ß°“√ —¡¡π“°“√‡√’¬π√Ÿâ

·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘ ç®‘µ¿“«π“·∫∫§√‘ µåé  ”À√—∫¶√“«“ 

Õ¬“°∑√“∫·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å æ∫°—π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28

 ‘ßÀ“§¡ 2011 ‡«≈“ 08.30-16.30 π. ∑’Ë∫â“π‡≥√

„À≠à «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ¡—§√¥à«π√—∫®”π«π®”°—¥

µ‘¥µàÕ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6 µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0820 §à“≈ß∑–‡∫’¬πµ“¡·µà®‘µ»√—∑∏“

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2011 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหนาแผนกกิจกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผูประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำ

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

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

วดันกับญุอนันา (St.ANNA)
อ.เกาะสมุย จ.สรุาษฎรธานี

คณุพอเจาวัด คณะเซอร และสัตบุรษุ มคีวามยินดี
ขอเชิญทานรวมขอบพระคุณพระในโอกาสฉลองวัด

และฉลองครบรอบ 25 ปแหงการบวชเปนพระสงฆของคุณพอเจาวัด

ในวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2554/2011
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

ทานท่ีตองการที่พักกรุณาติดตอคุณพอเจาวัด คุณพอมีคาแอล อดุลยเกษม
081 422 7456
หลงัมสิซาเชญิรับประทานอาหารท่ีโรงเรียน
ทานทีไ่มอาจมารวมฉลอง แตอยากจะรวมบริจาคสามารถโอนเงินเขาบัญชี
ออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะสมุย  ชือ่ มลูนิธคิาทอลกิสุราษฎรธานี
(โบสถคาทอลิกนักบุญอันนา) เลขที่  541-0-27552-2
กรุณาแฟกซหลักฐานการโอนมาท่ี 077-421283 เพ่ือออกหนงัสือขอบคุณ

“พระหฤทยั”  คอื ความรกั... (ตอจากหนา 5)

คำสัญญา 12 ขอ
1. เราจะประทานพระหรรษทานจำเปนตามสถานะชีวิตแกพวกเขาเหลานั้น
2. เราจะมอบสันติสขุในบานของพวกเขา
3. เราจะบรรเทาเขาในยามทุกขรอน
4. เราจะเปนพละกำลังแกเขายามดำเนินชีวิตและเหนืออื่นใดในระหวางความ

ตาย
5. เราจะหลัง่ไหลพระพรเปยมลนเหนอืการปลงศพของเขา
6. คนบาปจะคนพบในดวงพระหฤทัยของเราวาเปนตนธารมหาสมุทรแหงความ

เมตตาทีไ่มมวีนัจบสิน้
7. วิญญาณท่ีเย็นเฉยจะกลับรอนรน
8. วิญญาณท่ีรอนรนจะกาวหนาข้ึนอยางรวดเร็วสูความครบครัน
9. เราจะอวยพรทุกสถานท่ีที่ตั้งรูปและแสดงคารวกิจตอรูปพระหฤทัยของเรา
10. เราจะประทานพรพิเศษแกพระสงฆในเวลาสัมผัสแตะตองดวงใจผูคนท่ี

แข็งกระดาง
11. ใครก็ตามท่ีเผยแผความศรัทธาพระหฤทัย จะไดรับการจารึกช่ือของเขา

ในดวงใจของเรา และจะไมมวีนัลบเลือนไป
12. ในความเมตตาแหงดวงพระหฤทัยของเรา  และสัญญาวา ความรักอัน

ทรงฤทธ์ิของเราประทานแกบคุคลทีร่บัศีลมหาสนิทในวนัศุกรตนเดือน เขาจะไมตาย
โดยปราศจากพระหรรษทาน หรือปราศจากการไดรับศีลศักด์ิสิทธ์ิของเรา

นครปฐม  วนัอาทติยที่ 12 มถิุนายน 2011 พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวียร
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจา
และพธิีบวชพระสงฆจำนวน 4 องค จากอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 3 องคคอื
คณุพอเปโตร บญุชรัสม์ิ สขุสวาง คณุพอยอแซฟ เชษฐดนัย ไชยเผอืก คณุพอ
มคีาแอล นฏัฐว ีกงักง และจากคณะธรรมทตูแหงมารนีริมล 1 องคคอื คณุพอ
เปาโล องอาจ แคเซอ  โดยมีพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราช
กิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค คุณพอจำเนียร กิจเจริญ คุณพอสานิจ
สถะวีระวงส อุปสังฆราช คุณพอประเสริฐ ตรรกเวศม คุณพอเคลาดิโอ
เบรตุชอร อธิการเจาคณะธรรมทูตแหงมารีนิรมล พรอมดวยคณะสงฆ และ
สัตบุรุษมารวมแสดงความยินดีและรวมขอพรพระสงฆใหมจำนวนมาก ที่
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ กลาวในโอกาสน้ีวา “วันน้ีพระสงฆใหม
ตอบรับการเรียกของพระเปนเจาและพระจติเจาในหนทางชีวติสงฆแลว  นีแ่หละ
คอืกระแสเรียกทีพ่ระเปนเจาตองการสำหรับบรรดาพระสงฆ  เปนวถิชีวีติของ
พระเปนเจา ทรงเปนความรักท่ีดำรงไวในความรักของพระองค เพราะฉะน้ัน
ไมตองกลวั ไมตองวอกแวกไปไหนอีกแลว เพราะชีวตินีไ้ดยกถวายแดพระเจา
แลวท้ังส้ิน  ขอใหมชีวีติท่ีชดิสนทิกับพระครสิตเจา ตดิตามพระองค ดำเนนิชีวติ
ดวยจิตตารมณของพระองค ดวยความรักในงานอภิบาล ทุมเทชีวิตเพื่อทำงาน
ของพระเยซูเจา”

ชวงทายพิธีคุณพอประเสริฐ ตรรกเวศม ผูแทนพระสงฆรุนที่สมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  ไดทำพิธีบวชเม่ือครัง้เสด็จเยอืนประเทศไทย
วันท่ี 11 พฤษภาคม 1984 กลาวเทิดเกียรติสมเด็จพระสันตะปาปา จากนั้น
พระอัครสังฆราชเกรยีงศักดิ ์พระคารดนิลั และพระสังฆราชสังวาลย นำภาวนา
และถวายดอกไมแดพระรูปสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

อุดมสารไดสัมภาษณพระ บัณฑิตย
สุขสวาง บิดาของคุณพอบุญชรัสม์ิ ความวา
“ในครอบครัวแมจะตางคนตางถือแตก็ไมมี
ความแตกตางในการนับถือศาสนา  ก็สวด
ไดหมด คุณพอบุญชรัสม์ิไมเคยบนทอแท
สอนเขาวาเราทำหนาที่อะไรก็แลวแต ใหทำ
ใหดีที่สุด เราทำหนาที่ดานศาสนาเราตอง
เปนตวัอยางใหเขาดวย  เขาเคยบอกวา “พอใจเดยีรมนัตกผลกึแลว” กเ็ปนหวง
เขาเพราะบาทหลวงตองปกครองสัตบุรุษ ตองดูแลโรงเรียน ไมใชงายๆ
ทีจ่ะมาถงึจดุนีไ้ด  อยากใหเขามคีวามหนกัแนน เขาเปนคนใจรอนในบางเร่ือง
อยากใหทำหนาท่ีใหดทีีส่ดุ พอภูมใิจท่ีเขาไดมคีวามมานะพยายามศึกษาเลาเรียน
จนประสบความสำเร็จ สมกับเปนลกูพอ  พอกด็ใีจพอๆ กบัแมของเขา”

 
⌫⌫

  ⌫ 
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เหตผุลของการทีค่ริสตชนควรอยหูนาจอ

ในคืนวันเสารที ่9 กรกฎาคม
“คัท” เสียงโปรดิวเซอรรายการ “ดนตรีกวีศิลป” สั่งการ เพ่ือบอกใหทั้ง

ทมีนกัรอง ทมีงานแสง เสยีง ภาพ หยดุการบันทกึสำหรับบทเพลงทีจ่ะใชประกอบ
รายการ “ดนตรีกวศีลิป” ในชือ่ตอน “เพลงถงึพระเจา”  พดูเสร็จกห็นัมาทางผม
และบอกวา “คณุพอโอเคไหมครบั” ผมพยกัหนา พรอมกบัถอนหายใจเฮอืกใหญ
มคีำพดูแผวเบาในใจ “เสรจ็แลว อกีหนึง่ภารกิจทีน่าภาคภูมใิจ”

รายการ “ดนตรกีวศีลิป” เปนอกีรายหนึง่ทางชองไทยพบีเีอส ทวีสีาธารณะ
ไดจัดทำมาอยางตอเนื่องรวม 3 ป เปนเร่ืองราวของบทเพลงในมุมตางๆ ของ
ประเทศไทยของเรา ตัง้แตเหนือสุด บนดอย บนเขา ไลเรียงผานบางกอก จนถึง
ใตสุดในสยาม จากศิลปนมีชื่อเสียง เคยมีชื่อเสียง และกำลังไดรับความสนใจ
เพลงหลากหลายแนวทาง ปอป แจส ลูกทุง หมอลำ และจนถึงในชวงตอนท่ี
เราไปมีสวนรวม  “เพลงถงึพระเจา”

เรื่องราวของโครงการผานเขามายังอาสนวิหารอัสสัมชัญ ผมอยูตรงนั้น
กับพื้นฐานของงานส่ือที่ทำอยู กับเร่ืองดนตรีที่พอจะตอบอะไรไดบาง จาก
ความเขาใจของทีมงานท่ีพูดถึงบทเพลง “กอสเปล” นึกถึงการขับรองบทเพลง
ของคนดำ ของศาสนาควบคูไป จากโจทยแบบน้ันถูกปรับใหเขาใจและถูกตอง
มากข้ึนวา แทจริงแลวเพลงที่เขากำลังหมายถึงและเรากำลังตองการนำเสนอ คือ
บทเพลงของคริสตชน คริสตชนท้ังคาทอลิกและพี่นองโปรเตสแตนท ทั้ง
เพลงสวดนมัสการ พิธีมิสซา หรือเพลงเพื่อสงเสริมความเช่ือแหงความหวัง
วางใจในแบบคริสต

วิธีการทำงานในแบบของผมจึงเร่ิมขึ้น จากการแจงใหผูใหญรับทราบ
ประสานงานจากจุดเล็กทีส่ดุแตมคีวามสำคญั คณุศรนิทร จนิตนเสร ีแผนกดนตรี
ศักด์ิสิทธ์ิ จึงถูกระลึกถึงเปนเบอรที่ 1 พูดคุย ใหโจทยและตอบโจทย เม่ือได
ทั้งหมดแลว บายวันหน่ึงจึงนัดกับคุณณัฐ โปรดิวเซอรรายการ เคาะใหเขาใจ
ตรงกันถึงเรื่องราว ผูคน งบประมาณ การประสานงาน โจทยที่ยากตอไปคือ
ถาตองการจะบันทึกเสียงในวัด (ทางรายการเรียกวา โบสถคาทอลิก)  เราติดตอ
ไป 3 วัด นาแปลกที่ไมมีสักวัดปฏิเสธเรา แตมีเงื่อนไขของเวลาเทานั้น
ที่เปนบทสรุปของการจะไปบันทึกรายการวัดไหน ผมขอเอยอางวัดทั้งสาม
ซึ่งไดแก วัดซางตาครูส วัดเซนตหลุยส และในท่ีสุดเรามาจบลงท่ีวัดแมพระ
ลกูประคำ กาลหวาร นัน่เอง

วัดแมพระลูกประคำ มีจุดเดนและแข็งแรงท่ีไดรับเลือกคือ สามารถมีเวลา
ใหเราไดยาวท่ีสดุ คอื ตัง้แตวนัศุกรหลังมิสซา จนถึงวันเสาร ประมาณ 18.30 น.
เพราะวัดซางตาครูส ติดมิสซาแตงงาน สวนขอไดเปรียบกวาเซนตหลุยส คือ
มีระฆังวัด ซึ่งพิเศษมากๆ เพราะสามารถตีเปนทวงทำนองบทเพลงแมพระได
การพดูคยุกบัคณุพอเจาอาวาสกเ็ปนอกีประเดน็หนึง่ทีต่องเขาใจตรงกนั

สายๆ ของวันหนึ่งผมไปดวยตัวเอง เจรจา บอกเลาเรื่องราว ความยากงาย
สิ่งดีๆ ที่จะตามมา คุณพอไพฑูรย หอมจินดา ยังเสียงดังฟงชัด (บางทีก็ดัง
จนนาตกใจ แตก็ใจดีจนนาท่ึง)  ในท่ีสุดก็เปดไฟเขียว แถมบอกวา มีอะไร
ทีต่องชวยเหลืออีกขอใหบอก

ชวงปลายๆ ผมประชุมเร่ืองน้ีกับทีมงานแทบทุกวัน มีขอมูลใหนาดีใจ
สลับกับขอมูลท่ีใหนาวิตกหัวใจ แตคุณศรินทร(อาจารยไนท) ก็สามารถจัดการ
ไดอยางแมนยำ เกาะติด ครอบคลมุ ในท่ีสดุทางทีมงานยกผปูระสานงานกองถาย
ทมีแสง ทมีเสียง และการถายทำมาพบกนัทัง้ครบอกีครัง้ ครัง้นีเ้ราคยุกบัสถานที่
ไปแลว มีบางอยางท่ีอนุญาตมีบางอยางท่ีตองปฏิเสธ ผมยืนอยูตรงกลาง เพ่ือ
เช่ือมตอใหทุกอยางไปไดในเสนทางท่ีเหมาะสม รอบคอบ และถกูตองท่ีสดุ

และค่ำวันศุกรที่ 17 มิถุนายน คณะนักขับรองจากฝงฟากคาทอลิก 2 ทีม
อันประกอบไปดวย กลุมเซซีลีอา และสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ตามนัด
หลงัมิสซาค่ำวนัน้ัน ผมเขามาเชนกนั เหน็การซอม เหน็สภาพแตละคนแลวสงสาร
และเหนื่อยแทน นี่ผมทำใหคนหลายสิบคนลำบากอยูหรือเปลา?  ค่ำวันน้ัน

ผ ม ท ร า บ ว า มี
ห ล า ย ค น พั ก ที่
สถานท่ีถายทำเลย
แ ล ะ เ ร า ยั ง ไ ด
คุ ณ พ อ สุ เ ท พ
พงษวิรัชไชย ผูมา
ใหเสียงกอบทเพลง
ในส วนที่ มี ก า ร
จำลองพิธีกรรม

ในศาสนาคริสตหรอืพธิมีสิซาน่ันเอง คณุพอมาคางกอนการบนัทกึเสยีง 1 คนื
เชาวนัเสาร 18 มถินุายน การบนัทกึเสยีงเริม่ขึน้ตามเวลาทีเ่ตรยีมไวในสครปิท

ทุกชวงเวลาลวนมีคาย่ิง การรักษาเวลาก็เชนกัน รถหลายสิบคันจากกองถาย
ขนสมัภาระและผคูน กลอง 5 ตวั เครือ่งบนัทกึเสยีง 64 แทรค็ จอมอนิเตอร อาหาร
สำหรับคน 150 คน ชางแตงหนา ทีมเบ้ืองหลังกับการจัดฉาก นักศึกษาฝกงาน
คณะนักรอง 4 กลุม กลุมละประมาณไมเกิน 20 คน ศิลปนรับเชิญ นักรอง
เสียงโอเปรา นักรองในสมาคมดนตรี นักรองที่ชอบบทเพลงแบบมิวสิคเคิล
นักเปยโน นักเลนวูด นักกีตาร ศิลปนรับเชิญ คุณจอหน นูโว คุณศรัณยา
สงเสริมสวัสดิ์  ทีมไฟ ฉาก การบันทึกภาพ ฯลฯ ผมไลไมหมดหรอกครับ
แตผมสัมผสัไดวา งานน้ีใหญเกนิคาดคดิ

ผมพยายามคอยๆ ยอนเร่ืองราวต้ังแตตน เพ่ือใหเปนขอมูลท้ังปจจุบันและ
ในอนาคตวา เม่ือส่ือกระแสหลักของชองฟรทีวีี เดินทางเขามายังหนวยงานเล็กๆ
ของเรา เกดิอะไรขึน้ เราใหความรวมมอือยางไร มมีนษุยมากมายทีอ่ยใูนสายธาร
ของกิจกรรมน้ี บางคนอาจมาเพราะความชอบเสียงดนตรีเปนฐานสวนตัวอยูแลว
บางคนอาจมาเพราะเปนการรวมมือระหวางคาทอลิกและโปรเตสแตนททีน่าสนใจ
หลายคนอาจจะบวก แตบางคนอาจจะลบ อาจจะเกดิคำถามสารพนัถงึการบันทกึ
บทเพลงในวัด ชุดท่ีสวมใส กิจกรรมที่เกิดข้ึน หรือคำถามแบบวาใครไดใครเสีย
....ผมยืนอยูตรงน้ันรับทราบ และรูจักกับมันตั้งแตตน ผมเชื่อแนวา ถาใคร
อยูตรงน้ีคงทราบดี หรือใครที่รวมงานกันมาต้ังแตตนคงพบคำตอบใกลๆ กัน
พระเปนเจามีวธิกีารของพระองคเสมอ มนุษยเพยีงแตรวมมอืใหแผนการของพระ
ไดสำเร็จไป ผมไมทราบวาในวันท่ีรายการออนแอรจริง จะมีคนเฝาติดตาม
หรือสนใจมากนอยแคไหน แตผูที่รวมงานแลวไมไดนับถือศาสนาเดียวกับเรา
เขาเห็นความสวยงามของสถานท่ี เขาเห็นรอยย้ิมของเจาบานและการเปดประตู
ตอนรับ เขาเห็นการประสานงานในแบบมืออาชีพ วัน เวลา ตาราง สคริปท
มีบางคำที่ไมตองพูดกันแตเราสัมผัสได และถาไมมีเวทีใหไดบอกเลาเร่ืองราว
เราจะรจูกักนัและสัมผสั เขาใจกันไดอยางไร?

เหตุผลของคริสตชนท่ีควรอยูหนาจอในค่ำวันเสารที่ 9 กรกฎาคม เวลา
21.00-22.00 น. และกดรีโมทไปที่ชองไทยพีบีเอส ไมใชเพราะเปนรายการ
ที่พลาดไมได ไมใชเพราะผมตองการชวนใหมาดูผมและการทำงานของทีมงาน
ของเรา แตคณุลองเปดดูและเปดใจไปพรอมๆ กนั ลองถามตัวเองวา คณุเห็นอะไร
คุณไมเห็นอะไร คุณอยากเห็นอะไร หลังจากน้ันลองมีเวลาหลังจากปดทีวีแลว
หรือเมื่อรายการจบลง ลองถามตัวเองตอไปอีกวา “รายการแบบน้ีหรือเปลาท่ีเรา
อยากเห็นบอยๆ ในชองทีวีของเมืองไทย” ถาตอบวาใชกดหนึ่ง ถาตอบวาไมใช
กดหน่ึงเชนกัน หน่ึงในท่ีนีไ้มใชตวัเลข แตกดตัวเองใหเดินไปในทิศทางหน่ึงเดียว
เพ่ือเสริมสรางส่ิงท่ีดงีามรวมกัน ใครทำตรงไหนไดตองทำ เพราะหมดเวลาไปแลว
กบัการบนอยางเดียวโดยไมทำอะไร รายการน้ีไดพสิจูนใหเราเห็นวา จรงิๆ แลว...
งานแบบน้ีเปนไปได ออ...อยาลืมกดหน่ึง

“คทั....”
บรรณาธิการบริหาร
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¢Õßæ√–»“ π®—°√‡√◊ËÕß»“ π —¡æ—π∏å ‡πâπ°“√‡ «π“„Àâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°„πÀ¡Ÿà§√‘ µ™π

Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß √«¡∂÷ß‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√„Àâ‡ªìπ«‘∑¬“°√™à«¬„π°“√Õ∫√¡ß“π

»“ π —¡æ—π∏å‚Õ°“ µàÕ‰ª

ç —¡¡π“‡¬“«™πª√–®”ªïé ‡¬“«™π«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101

®”π«π 70 §π ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“ª√–®”ªï À—«¢âÕ ç¡πµå‡ πàÀå§«“¡ ÿ¢é ‚¥¬¡’

§ÿ≥æàÕæ√»—°¥‘Ï ™◊Ëπ®‘µÕ¿‘√¡¬å „Àâ°“√Õ∫√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ®‘µµ“∏‘°“√

∑’Ë∫â“π «πæ√–Àƒ∑—¬ √“™∫ÿ√’

çÕ∫√¡é §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“  ·ºπ°§√Õ∫§√—« ®—¥

Õ∫√¡°“√«“ß·ºπ§√Õ∫§√—«µ“¡∏√√¡™“µ‘ (NFP)   ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë   28-29 æƒ…¿“§¡

2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π     ·°à§Ÿà ¡√ ®“°·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« —ß¶¡≥±≈µà“ßÊ

·≈–Õß§å°√∑’Ë π„®‰¥â·°à ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

π§√√“™ ’¡“  ·≈–»Ÿπ¬å§” Õπ  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“  ¡’ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡®”π«π

32 §π ‚¥¬«‘∑¬“°√§◊Õ §ÿ≥æàÕ‡©≈‘¡ °‘®¡ß§≈ ºŸâÕ”π«¬°“√·ºπ°§√Õ∫§√—«

§ÿ≥æàÕ ”√«¬  °‘® ”‡√Á® ‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π Õ“®“√¬å≈¥“«—≈¬å

°‘®π‘µ¬å™’«å Õ“®“√¬å≈”¥«π  ™‘π¡‚πæ—π∏å   °√√¡°“√∑’Ëª√÷°…“œ  ·≈–§ÿ≥√—™π’«√√≥

æ√À¡®—π∑√å    ª√–∏“π§≥–Õπÿ°√√¡°“√œ  ΩÉ“¬«“ß·ºπ§√Õ∫§√—«µ“¡∏√√¡™“µ‘

¢Õß§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π¶√“«“   ·ºπ°§√Õ∫§√—«

çæ—≤π“»—°¬¿“æé §“√‘µ—  ‰∑¬·≈π¥å √à«¡°—∫ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ®—¥Õ∫√¡

‚§√ß°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ ç°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√°“√‡¢’¬π¢âÕ‡ πÕ ‚§√ß°“√

¥â“π°“√æ—≤π“ —ß§¡§√—Èß∑’Ë 1é √–À«à“ß«—π∑’Ë 3-5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë ”π—°

¡‘  —́ßπ§√ «√√§å ‡æ◊ËÕæ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π™ÿ¡™π·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë„Àâ “¡“√∂‡¢’¬π

¢âÕ‡ πÕ‚§√ß°“√¥â“πæ—≤π“ —ß§¡‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π„Àâ‚Õ«“∑„πæ‘∏’‡ªî¥°“√Õ∫√¡

ç¿—¬√â“¬µàÕÀ—«„®é  ∂“∫—πÀ—«„® ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥∫√√¬“¬

 àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ çªí®®—¬‡ ’Ë¬ßÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥·¥ß·¢Áß ¿—¬√â“¬µàÕÀ—«„®é ‚¥¬¡’

π“¬·æ∑¬å∫ÿ≠‡ √‘∞ ™“µ‘≈–ÕÕß ·≈–π“¬·æ∑¬å»—°¥“ ‡®’¬π‘«—≤πå ·æ∑¬å

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“πÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®∫√√¬“¬„Àâ§«“¡√Ÿâ æ√âÕ¡∫√‘°“√µ√«®«—¥

§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¢ÕßÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥∫√‘‡«≥≈”§Õ„Àâ·°àºŸâ‡¢â“√à«¡øíß∫√√¬“¬‚¥¬‰¡à‡ ’¬

§à“„™â®à“¬

çøóôπøŸ®‘µ„®é §ÿ≥§√Ÿ§√‘ µå·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë π—∫ πÿπ°“√ Õπ ‚√ß‡√’¬π‡√¬’π“-

‡™≈’«‘∑¬“≈—¬ ‡™’¬ß„À¡à ®”π«π 45 §π øóôπøŸ®‘µ„®„πÀ—«¢âÕ ç¢Õ‚∑…‚ª√¥Õ¿—¬

‡√‘Ë¡µâπ„À¡à¥â«¬§◊π¥’é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ‚¥¬§ÿ≥æàÕæÕ≈ æÕ≈≈ÁÕ§

∑’Ë «π‡®Á¥√‘π ‡™’¬ß„À¡à



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 °√°Æ“§¡ 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 24 ª√–µŸ¡À“«‘À“√œ (2) ‡ªìπ¡“°°«à“∑’Ë§‘¥

ª√–µŸ∑’Ë Õß ¡’™◊ËÕ«à“ §«“¡¥’·≈–§«“¡™—Ë« ‡ªìπº≈ß“π¢ÕßLuciano Minguzzi

·≈â«‡ √Á®„π«—π§√∫Õ“¬ÿ 80 ™—π…“¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡ª“‚≈ ∑’Ë 6 §◊Õ

«—π∑’Ë 26 °—π¬“¬π §.». 1977 Ωíòß´â“¬¡◊Õ‡√“®–æ∫‡√◊ËÕß√“«¢Õß§«“¡™—Ë«™â“µà“ßÊ

 à«πΩíòß¢«“¡◊Õ¢Õßª√–µŸ®–‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§«“¡¥’ß“¡

ª√–µŸ∂—¥¡“ ‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«¢Õß»’≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï 7 ª√–°“√ º≈ß“π¢Õß

Venanzio Crocetti ∂Ÿ°„™âß“π„π ¡—¬ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡ª“‚≈ ∑’Ë 6

‡™àπ°—π „π«—π∑’Ë 14 °—π¬“¬π §.». 1965  —ß‡°µ«à“°“√‡ªî¥„™âª√–µŸ

‡ªìπ‡¥◊Õπ‡°‘¥¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“∑à“ππ’È∑—Èß ‘Èπ

 à«πª√–µŸ ÿ¥∑â“¬ ‡√“‡√’¬°ª√–µŸπ’È«à“ ª√–µŸ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï º≈ß“π¢Õß Vico

Consorti ‚¥¬«“ß‚§√ß‡π◊ÈÕÀ“À≈—°Õ¬Ÿà∑’Ë°“√‰∂à„Àâ√Õ¥ πà“ π„®∑’Ë∑ÿπ„π°“√

°àÕ √â“ßπ—Èπ¡“®“°§“∑Õ≈‘°™“« «‘  √«∫√«¡‡ß‘π∫√‘®“§‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈

Francesco Von Streng ™“« «‘ ‡™àπ°—πµ—Èß·µàªï §.». 1949

º¡§‘¥«à“„π∑’Ë ÿ¥·≈â« ‘Ëß„¥°Áµ“¡∑’ËÕ¬Ÿà„π¡À“«‘À“√ À√◊Õ„π‚∫ ∂å‡≈Á°Ê

·ÀàßÀπ÷Ëß„π™π∫∑ πÕ°®“°§«“¡ «¬ß“¡·≈–§«“¡πà“‡§“√æ·≈â« ¬—ß√«∫√«¡

‡√◊ËÕß√“«∑’Ë®–∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®§” —Ëß Õπ¢Õß»“ π“‰¥â¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ∂à“¬¬âÕπ°≈—∫‰ª¬—ßª√–µŸ∑“ßÕÕ° ¡À“«‘À“√·Ààßπ’È

®–¡Õß¡ÿ¡‰Àπ°Á «¬‰ªÀ¡¥

çª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√·ºπÕ¿‘∫“≈é ¿√“¥“∑‘π√—µπå §¡°ƒ 

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°π‚¬∫“¬ ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√·ºπÕ¿‘∫“≈ ºŸâ·∑π®“°

 —ß¶¡≥±≈ §≥–π—°∫«™ ·≈–ºŸâ∑”ß“π„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡

§«“¡§◊∫Àπâ“„π√–¥—∫°“√π”·ºπ‰ªªØ‘∫—µ‘ ß“π√–¬– 6 ‡¥◊Õπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16

¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’ËÕ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  “∏ÿª√–¥‘…∞å

¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

™≈∫ÿ√’ ●  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2011

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

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ ©≈Õß 75 ªï ∫â“π‡≥√

æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√

æπ¡°√  ßà“«ß»å  ¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“  πÿæ—π∏ÿå ∑—»¡“≈’

©≈Õß 75 ªï∫â“π‡≥√
æ√–Àƒ∑—¬    »√’√“™“

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

(¿“æ∫π) æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥

©≈Õß 75 ªï∫â“π‡≥√

æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“

(¿“æ´â“¬)  —ß¶“πÿ°√

„À¡à∑—ÈßÀâ“

‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß√“¬°“√ ç¥πµ√’°«’»‘≈ªáé
µÕπ ç‡æ≈ß∂÷ßæ√–‡®â“é

√“¬°“√‚∑√∑—»πå ç¥πµ√’°«’»‘≈ªáé ‰¥â¡“∫—π∑÷°√“¬°“√„πµÕπ

ç‡æ≈ß∂÷ßæ√–‡®â“é  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)
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