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ผศ. อารมณ พูลโภคผล


(ตอจากฉบับที่แลว)

พระเมตตาของพระเจาท่ีผมไดรับขณะอยูในวัด
บานเบธานี และไดรับการอธิบายใหชัดเจนข้ึนโดย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ถึง 2 ครั้ง
ดังที่กลาวไวในบทที่แลวนั้น ทำใหผมเขาใจพระดำรัส
ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ชดัเจนข้ึน และเช่ืออยางมัน่ใจย่ิงขึน้วา บชูาขอบพระคณุ
เปนแหลงกำเนิด และจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชนจริงๆ
(EE 1) พระเยซูครสิตเจา พระองคผเูปน “EGO SUM =
เราเปน” พระองคทรงเชื่อมสวรรคและแผนดินไว
ดวยกันบนพระแทนโลก (EE 8) โดยทางพระสงฆ
พระองคทรงบีบเวลาและสถานท่ีของเหตุการณที่
เกิดข้ึนบนเนินกัลวารีโอใหมาเปนปจจุบัน (EE 59)
บนพระแทนในวดัของเรา เพือ่พระองคจะทรง “อยกูบั
เรา” อยางมีชวีติชวีา ทรงดูดเรา “ใหมาอยกูับพระองค”
อยูรอคอยดวยความพากเพียรเพื่อฟงเสียงของพระองค
และรับสัมผัสการเตนของหัวใจของพระองค (MND.
18) ดังนั้น จึงไมแปลกเลยท่ีบรรดาปตาจารยของ
พระศาสนจักรถึงกับสอนวา ศีลมหาสนิทเปนบทสรุป
ของพระคัมภีรทั้งหมด เปนเสมือนลายเซ็นช่ือของ
พระเจา เพื่อรับรองและยืนยันดวยตัวพระองคเองวา
ทกุส่ิงท่ีมบีนัทึกไวในหนังสือศักด์ิสทิธ์ิ มาจากพระองค
และเปนพระองคเอง ทำใหเรารแูละม่ันใจไดวา พระเจา
ที่ เผยแสดงในพระคัมภีรผูทรงเปน “EGO SUM”
พระองคนี ้ทรงอยกูบัเราตลอดเวลา  พระองค “ผเูปนอย”ู
ทรง “อยกูบัเรา”  พระองคมใิชพระเจาทีอ่ยไูกล หรอือยู
ทีไ่หนไมทราบ แตเปนพระเจาท่ีเผยแสดงพระองคอยาง
เต็มท่ีในศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทเปนพุมไมที่ลุก
โชตชิวงตอหนาโมเสส ซึง่พระเจาทรงเปดเผยพระนาม
ของพระองควา พระนามของเราคือ “เราเปน = EGO
SUM” พระนามนี้บงบอกวา “พระองคทรงเปนอยู”
(อพย 3 เชงิอรรถ g.) ตัง้แตนรินัดรดวยตวัพระองคเอง
สรรพส่ิงท้ังหลายทัง้ปวงลวนเปนส่ิงสรางของพระองค
รวมทั้ง “เวลา” ดวย (ปฐก 1:1) เรามนุษยและสิ่งสราง

พระวาจาของพระเจา  :  จงรเูถดิวาเราอยกูบัทาน
ทกุวันตลอดไปตราบจนส้ินพิภพ (มธ 28:20)

ทั้งหลายรับรูความเปนอยูของเราดวย “อดีต ปจจุบัน
และอนาคต” แตสำหรับพระเจาพระองคอยู เหนือ
กาลเวลา เหนือสถานท่ี ซึ่งเปนส่ิงสรางของพระองค
พระองคทรงมคีวามเปนอยเูหนอืทกุสิง่ เพราะ “พระองค
เทานั้น”  ทรงเปน “ผูเปนอยู” อยางแทจริง พระองค
เปนพระผูสูงสุด ไมมีใคร ไมมีอำนาจใด หรือสิ่งใด
สูงกวาพระองคอีกแลว พระองคไมตองปรารถนา
เปนอะไร หรือมีอะไรมากกวาท่ีพระองค “ทรงเปนอย”ู
แลว  เพราะพระองคทรงสรรพานุภาพ  ผูทรงดำรงอยู
ในปจจุบัน ทรงดำรงอยูในอดีต และจะเสด็จมาใน
อนาคต (วว 1:8) พระเจา “ผเูปนอย”ู พระองคนีท้รงลด
องคลงมา “อยูกับเรา” ดวยความรักอยางไมมีเง่ือนไข
เปนพระเจาอยูกับเราท่ีนี่ เวลาน้ี อยูอยางใกลชิดกับเรา
เรียกเราวา ลกูของพระองค ทีร่กัของพระองค มติรสนทิ
ของพระองค เราสำนกึในความยิง่ใหญของพระเจา และ
ความรักของพระองคอยางไรบาง? ประกาศกอิสยาห
ไดพยากรณไวถึงการเสด็จมาอยูกับมนุษยของพระเจา
เม่ือทานกลาวทำนายวาบุตรชายคนหนึ่งจะเกิดมา ซึ่ง
จะไดชื่อวา  อิมมานูเอล (อสย 7:14) แปลวา พระเจา
ทรงอยกูบัเรา (มธ 1:23) คำทำนายของอสิยาหนี ้กเ็ปน
อนัสำเร็จไปตามพระสญัญา เม่ือพระวจนาตถมารับเอา
เน้ือหนังเปนมนุษย และประทับอยูทามกลางเรา (ยน
1:14) ดังนี้พระสิริรุงโรจนของพระเจา ซึ่งมนุษย
ไมสามารถมองดูไดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู (อพย 33:21
เชงิอรรถ i.) เปนพระสริริงุโรจนทีเ่กนิขดีความสามารถ
ของมนุษยจะมองได เกินสติปญญาท่ีจะหยั่งรู ซึ่ง
เผยแสดงในพระคัมภรีครัง้แลวครัง้เลานัน้ บดันีป้รากฏ
มาในสภาพท่ีมนุษยมองดูได สมัผัสได และอยกูบัมนุษย
ตลอดเวลา นักบุญยอหนยืนยันวา เราไดฟง เราไดเห็น
ดวยตาของเรา เราไดเฝามอง และเราไดสัมผัสดวยมือ
ของเรา คือ พระวจนาตถแหงชีวิต (1ยน 1:1) คำกิริยา
ฟง เห็น มอง และสัมผัส ซึ่งเปนเรื่องปกติประจำวัน
ของเรานี้ ทานนักบุญนำมาเพ่ือเตรียมเราเขาสูการ
กระทำย่ิงใหญ และสำคัญทีส่ดุ ซึง่พระเยซูเจาทรงบอก
เราดวยตัวของพระองคเอง คือ “รับไป และกิน” (มธ
26:26) เม่ือพระองคทรงต้ังศีลมหาสนิท พระองคบอก
ใหเรา“รบั” พระองค ใหเรา“กนิ” พระองค และพระองค
ไดยืนยันอยางหนักแนน ชัดเจนวา ผูที่กินเน้ือของ
พระองค ก็มีชีวิตนิรันดร พระองคจะทำใหเขากลับ
คนืชพีในวันสดุทาย (ยน 6:54) นีไ่มใชความอบอนุอยาง
มั่นใจของเราหรือ เมื่อเรารับฟงพระวาจาของพระเจา
และรับศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ เรารูชัดวา
พระเจาทรงอยูกับเราตลอดเวลา อยูกับเราในทุกที่ที่
เราอยู พระเจาทรงปรับลดตัวพระองคเองมารับสภาพ
มนุษยเพ่ืออยกูับมนุษย และศีลมหาสนิทเปนความครบ
บริบูรณของแผนการแหงความรอดพน ที่เร่ิมต้ังแต
การเนรมิตสราง การเผยแสดงใหมนุษยสามารถจำ
ผู เนรมิตสรางดวยรูปแบบ  วิธีการ  และข้ันตอน
หลากหลายตลอดอดีตท่ีผานมา เม่ือถึงเวลากำหนด
พระเจาทรงสงพระบุตรลงมาบังเกิดเปนมนุษย อยูกับ
มนุษย มอบชีวิตใหมนุษย ซึ่งสำเร็จสมบูรณใน “ศีล
มหาสนิท” จึงเปนการเหมาะสมถูกตองอยางย่ิงที่เรา
คริสตชนจะต้ังใจฟงคำกลาวของโมเสสดวยความอบอนุ
หวัใจวา “ไมมชีนชาติใด แมยิง่ใหญเพยีงใดกต็าม จะมี
พระเจาอยูใกลชิด ดังท่ีพระยาหเวห (EGO SUM)

พระเจาของเรา ทรงสถิตอยใูกลชดิเรา” (ฉธบ 4:7) และ
หนงัสอืววิรณกย็นืยนัเชนเดยีวกนัวา พระเจาทรงพำนกั
อยใูนหมเูรา เปน “พระเจาสถิตกับเรา” (วว 21:3)

ปกติเราเชื่อมโยงศีลมหาสนิทกับเหตุการณปสกา
เหตุการณทีพ่ระเยซเูจาทรงสิน้พระชนมและกลบัคืนชีพ
แตศีลมหาสนิทยังนำความทรงจำของเราไประลึกถึง
การรับเอากายมาเกิดเปนมนุษย การจำเริญชีวิตอยาง
สงบเงียบ การออกปฏิบัติพันธกิจเทศนสอน และท่ีสุด
ไดมอบชวีติเพือ่ไถกมูนษุยชาต ิ  ทรงพิสจูนการเปนเจา
ชีวิตและเปนพระเจา ดวยการกลับคืนพระชนมชีพจาก
ความตายและเสด็จประทับอยูเบื้องขวาพระบิดาเจา
สวรรค นกับุญยอหนยืนยันความจริงน้ีอยางชัดเจนดวย
คำวา พระวจนาตถ “กลายเปนเนื้อหนัง” (ยน 1:14
เชิงอรรถ l.) คือพระวจนาตถมาปฏิสนธิเปนมนุษย
ในครรภของพระนางมารีย แลวนกับญุยอหนกบ็อกตอ
วา เน้ือหนงัน้ี “กลายเปนปงแหงชีวติ” คือศีลมหาสนิท
(ยน 6:32-58) เราจงึไดกนิปงแหงชีวติท่ีลงมาจากสวรรค
ซึ่งจะทำให เรามีชีวิตนิรันดร  ศีลมหาสนิทเปน
ฤทธานุภาพของพระเจาที่ทำใหเราสนิทสัมพันธอยาง
“มหาสนิท” กับเน้ือหนังของพระเยซูเจา องคเจาชีวิต
ของเรา พระองคจะทรงเปล่ียนเราใหเปนเหมือน
พระองค ทรงทำใหเรามีสวนรวมในชีวิตของพระองค
เอง (SC8) นกับญุเลโอ ผยูิง่ใหญสอนวา การรบัพระกาย
และพระโลหติของพระครสิตเจาในศีลมหาสนทิ ทำให
เรากลับกลายเปนสิ่งที่ เรารับเขาไป  และนักบุญ
ออกุสตินสอนวา พระคริสตเจาทรงดูดซับเราเขาอยู
ในพระองคเอง เม่ือเรารับพระกายและพระโลหิตของ
พระองคอยางถกูตอง เรากจ็ะเปนสิง่ทีเ่ราไดรบันัน้ ผลที่
ตามมาก็คือ เรามิไดกลายเปนคริสตชนเทานั้น เรายัง
กลายเปนพระคริสตเจาเองดวย ซึ่งกอใหเกิดเอกภาพ
ลึกซ้ึงย่ิงระหวางตัวเรากับพระเยซูเจา (SC 36) เปน
พระเจาเองผูทรงกระทำการเพื่อมนุษย ทรงลงมาดวย
พระองคเอง มาเปนหน่ึงเดียวกับมนุษยอยางสนิทแนบ
แนนที่สุด เพื่อมนุษยจะรับรูไดวามนุษยมาจากพระเจา
และบดันีก้ำลังกลบัไปหาพระองคในสภาพท่ีไดรบัการ
ไถกโูดยพระคริสตเจา (EE 8)
     EGO SUM RESURRECTIO ET VITA = เราเปน
การกลับคืนชีพและเปนชีวิต (ยน 11:25) ที่พระเยซูเจา
ตรัสกับมารธาเม่ือ 2000 ปที่แลว พระองคตรัสกับเรา
วันน้ี ดวยพระวาจาเดียวกัน พระเยซูเจาทรงรักมารธา
กับนองสาวและลาซารัส (ยน 11:5) วันน้ันอยางไร
พระองคทรงรักเราทุกคนวันน้ีอยางนั้น เม่ือเราเช่ือ
ในพระองค “ผเูปน = EGO SUM” ซึง่พระบิดาผทูรงรกั
โลกอยางมากถึงกับประทานพระบุตรพระองคนี้
ให  พระบุตรพระองคนี้ทรงเปนการกลับคืนชีพ =
RESURRECTIO และเปนชวีติ = ET VITA  พระองค
ก็จะบันดาลใหเรากลับคืนชีพและมีชีวิตแนนอน

“จงรูเถิดวาเราอยูกับทานทุกวันตลอดไป
ตราบจนสิน้พิภพ (มธ 28:20)”

(ประชาสมัพนัธ : ชมุชนหรือกลมุทีส่นใจ Lectio Divina
เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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จำนวน  13  วดั  ไดจดังานวันครอบครวัสภาภิบาลวัด
ในเขต 2 ยอนรอยประวัติศาสตร อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  ตามดำริของคุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ
จิตตาธิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความ
สัมพันธระหวางสภาภิบาล และครอบครัวสภาภิบาล
ของวัดในเขต 2 ใหแนนแฟนย่ิงข้ึน   อกีท้ังยังเปนการ
พบปะสังสรรค และใหกำลังใจตอกันและกัน ในการ
ทำงานรับใชพระศาสนจักรรวมกันตอไป

คณะผูจัดไดจัดงานในลักษณะของการพบปะ
สงัสรรคและแสวงบุญรวมกนั   ทีเ่ปนรปูแบบของการ
ยอนรอยประวัติศาสตร ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดยเร่ิมตัง้แตเวลา  07.00 น.  คณะกรรมการสภาภบิาล
และครอบครัว  รวมทั้งประธานสภาภิบาลซ่ึงไดแก
คณุพอสุรชัย  คณุพอสมชาย อญัชลพีรสนัต  คณุพอธรีะ
กิจบำรุง  คุณพอเอกพงษ พงษสูงเนิน  และคุณพอ
ยอหน ตามาโย   ทยอยเดินทางมาถึงลานจอดรถวัดราชา-
ธวิาสวหิาร   และรบัประทานขาวตมซึง่บรกิารโดยสภาภิบาล
วัดคอนเซ็ปชัญ เมื่ออิ่มทองแลวก็เริ่มกิจกรรมแรก
ดวยการเย่ียมชมพิพิธภัณฑมหาราชานุสรณ ร.4 ซึ่ง
ในสมัยท่ีพระสังฆราชปลเลอกัวซ เปนเจาอาวาส
วัดคอนเซ็ปชัญ  ทานไดมีความสัมพันธอันดีกับเจาฟา
มงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ รัชกาลที่ 4)
เม่ือคร้ังทรงผนวชอยูที่วัดราชาธิวาสฯ  โดยจะเห็นได
จากความตอนหน่ึงในพระราชสาสนท่ีทรงพระราชทาน
ใหกับคณะมิสซังสยามวา “ทานสังฆราชเปนมิตรท่ีดี
สนิทสนม และจริงใจของเรา เปนเวลาถึงย่ีสิบแปดป”
โดยมีพระวสิุทธิกว ีผชูวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร
เปนวิทยากร ผูบรรยาย และนำชมพิพิธภัณฑ และ
หากจะนับยอนอดีตในปนี้ก็นับไดถึง 150 ปของการ
จากไปของพระสังฆราชผูยิ่งใหญแหงมิสซังสยาม
(ทานปลเลอกัวซไดมรณภาพ ในป ค.ศ. 1862)  โดย
กอนทีผ่เูขารวมกจิกรรมจะแยกยายกนัไปชมพพิธิภัณฑ
คุณพอสุวนารถ  กวยมงคล เจาอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ
ไดมอบหนังสือประวัติพระสังฆราชปลเลอกัวซ  และ
แผนแสดงนิทรรศการ  เพ่ือแสดงถึงมิตรไมตรีของ
ชาวคาทอลิกที่ใหไวแดพระวิสุทธิกวี  เปนที่ระลึก
ในการมาเย่ียมชมพพิธิภณัฑดวย

หลังจากน้ัน  ผูเขารวมกิจกรรม ไดมีการแบงกลุม
ลงเรือ  โดยแบงออกเปน  10  กลมุ จากทุกวดัในเขต 2
เพือ่ลงเรอืของกองทพัเรอื 2 ลำ  ซึง่ไดรบัความอนเุคราะห
จากนาวาเอกศราวธุ วงศเงินยวง  ผอูำนวยการสภาภบิาล
วดัคอนเซ็ปชัญ   และคณุเฉลมิศกัดิ ์  ระบิลวงศ  รองอธบิดี
กรมเจาทา   ลูกวัดคอนเซ็ปชัญ  ที่ไดจัดพนักงานของ
กรมเจาทาดูแลนำขบวนเรอื  และชวยเหลือรับ-สง  ผเูขา
รวมกจิกรรม ทีโ่ปะทาเรอืของวัดทัง้สองแหงดวยความ

หวงใยเปนอยางย่ิง
เรือทั้ งสองลำไดแบงสายสลับเดินทางไปยัง

วัดซางตาครูส  และวัดแมพระลูกประคำ  กาลหวาร
ซึ่งเปนวัดเกาแกของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มี
ประวัติศาสตรยาวนานคูกรุงสยามมาต้ังแตสมัย
กรุงธนบรุ ี ผรูวมกจิกรรมไดรบัทราบประวัตคิวามเปนมา
ของวัด และชุมชนคาทอลิกของแตละวดั ในแงมมุตาง ๆ
โดยมีคุณพอฉลองรัฐ สังขรัตน  ผูชวยเจาอาวาส
วดัซางตาครสู  และคณุพอไพฑูรย  หอมจนิดา เจาอาวาส
วดัแมพระลูกประคำ  ใหการตอนรับและบรรยายประวัติ
ของวดัและชมุชนวดั   นอกจากน้ี ผรูวมกจิกรรมยงัไดมี
โอกาสสวดภาวนารวมกันเพื่อรับพระคุณในการ
แสวงบุญ  และในระหวางการเดนิทางในเรือยังไดมกีาร
เลนเกมสเพ่ือความสนุกสนาน  กระชับความสัมพันธ
และเก็บคะแนนรวมระหวางกลุมสมาชิกครอบครัว
สภาภบิาลของวดัในเขต 2  เพ่ือลนุของรางวลั  ซึง่นบัวา
ไดรบัประโยชนทัง้ครบจริงๆ    โดยกิจกรรมบนเรือได
รับความอนุเคราะหจากบรรดาสามเณรใหญที่มาชวย
งานอภบิาลวดัในเขต 2  จำนวน 7 ทาน

หลงัจากคณะทัง้หมดไดเสรจ็สิน้กจิกรรมในชวงเชา
แลว เรือไดนำผู เขารวมกิจกรรมกลับมายังทาเรือ
วัดราชาธิวาสวิหาร เพ่ือเดินเทาไปยังวัดคอนเซ็ปชัญ
ฟงบรรยายประวัติความเปนมาของวัดท่ีเปนชุมชน

คริสตชนเกาแกที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีอายุกวา
337 ป โดยคุณพอสุวนารถ กวยมงคล เจาอาวาส
กลาวตอนรบั  และ น.อ.ศราวุธ   บรรยายประวตัชิมุชนวัด
ซึ่งเริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ที่ได
พระราชทานทีด่ินริมแมน้ำเจาพระยาใหแกมิสซังสยาม
ในป ค.ศ. 1674   หลังจากน้ัน  ไดมีการฉายวิดีทัศน
“500 ป ความสัมพันธทางการทตู ไทย-โปรตุเกส”   ซึง่
ในจำนวนวดัท่ีคณะฯ   เดินทางไปแสวงบญุมี  3  วดัท่ี
เปนชมุชนด้ังเดิมของชาวโปรตเุกส   คอื  วดัคอนเซ็ปชญั
วดัซางตาครสู และวัดแมพระลกูประคำ กาลหวาร    กอน
รับประทานอาหาร ผูรวมแสวงบุญไดแสดงความยินดี
ลวงหนาแดคุณพอสุรชัย  จิตตาธิการ  ในโอกาส
ฉลองศาสนนามนักบุญเปาโล และรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกนั  พรอมกบัมอบของรางวลัแกทมีผชูนะ
และแจกของท่ีระลึกแกผูเขารวมกิจกรรมทุกทาน  ซึ่ง
เปนเหรยีญทีร่ะลกึ 333 ป วดัคอนเซป็ชญั แลวผเูขารวม
กิจกรรมไดเดินทางตอไปยังวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร
สามเสน ซึง่อยใูกลเคียงกนั และเปนวัดท่ีมปีระวัตศิาสตร
ยาวนานอกีวดัหน่ึงของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ    โดย
คณุพอวนิยั   ฤทธบิญุชยั  ผชูวยเจาอาวาสกลาวตอนรบั
คณุพัชรปีาน   อศิรภกัดี  ผอูำนวยการสภาภิบาล  บรรยาย
ประวัติความเปนมาของวัดและชุมชนวัด ทายที่สุด
ครอบครัวสภาภิบาลทุกทานตางไดรับพรจากพระสงฆ
ที่มารวมกิจกรรมและพระสงฆเจาบาน หลังจากน้ัน
ตางแยกยายกันกลับวัดโดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
ชมรมฆราวาสเขต  2   ซึง่ไดรบัการสนับสนนุคาใชจาย
จากคุณพอจิตตาธิการ และในขณะเดียวกัน ครอบครัว
สภาภิบาลแตละวัดก็ไดรวมกันทำบุญใหกับวัดตางๆ
ทัง้  4  วดัท่ีไดไปเยีย่มชมดวยความอ่ิมบุญกันถวนหนา
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ตอนท่ี 18

“เอาเปรยีบพระหฤทยั”
“ทานทั้งหลายท่ีเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก

จงมาพบเราเถดิ เราจะใหทานไดพกัผอน จงรบัแอกของ
เราแบกไว และมาเปนศษิยของเรา เพราะเรามใีจสภุาพ
ออนโยนและถอมตน จิตใจของทานจะไดรับการ
พักผอน เพราะวาแอกของเราออนนุมและภาระที่เรา
ใหทานแบกก็เบา” (มธ 11:28-30)

บางทีศาสนาอาจกลับกลายเปนภาระท่ีนำไปวาง
บนบาของผเูล่ือมใสก็เปนไปได โดยเฉพาะศาสนาท่ียงั
มาไมถงึยุคสมัยของพระเมสสยิาห (พระผไูถใหรอดพน)
และมีผนูำศาสนาทีม่ใิชนายชุมพาบาลผอูภบิาลเทีย่งแท
ศาสนายวิ (ในสมัยของพระเยซเูจานัน้) ไดพฒันามาไกล
จากยุคสมัยของอับราฮัม (ทานเปนมนุษยคนแรก
ที่พระเปนเจาทรงเลือกสรรใหมาเปนตนตระกูล
ประชากรของพระองค 1800 ปกอนทีพ่ระเยซูเจาบังเกดิ)
และแมจะพัฒนามาไกลขนาดน้ัน ตั้งแตอับราฮัมจนถึง
องคพระเยซูเจา ศาสนายิวก็ยังมีลักษณะ เปนภาระแก
ประชาชนท่ีตองปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ การเปนคนดี
มีเพียงหนทางเดียวคือ แขงกันเครงครัดในการถือ
บทบัญญัติตามตัวอักษร การเครงครัดจึงเปนมาตรฐาน
เดียวท่ีใชทั้งกับสภาพครอบครัวยากจนท่ีถือไดบาง
ไมไดบางกับครอบครัวร่ำรวยที่มีความพรอมมากกวา
เปนมาตรฐานเดียวท่ีใชทั้งกับคนท่ีมีสภาพรางกาย
สมบูรณไปวัดไดกับคนพิการที่เดินเหินไปไหนไมได
ฯลฯ

บทพระวรสารตอนนี ้จงึนาสนใจตรงท่ีพระเยซเูจา
ทรงตองการประกาศจิตตารมณแหงศาสนาเสียใหม
จิตตารมณแหงศาสนาใหมของพระองคนั้น มีพระองค

เองเปนศูนยกลางแหงมาตรฐานเลยทีเดียว
“ทานท้ังหลายท่ีเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก

จงมาพบเราเถิด เราจะทำใหทานไดพักผอน”  ที่วา
พระเยซูเจาทรงเปนศูนยกลางนีม้ใิชหมายความวาจะให
ทุกคนหันเขามาปรนนิบัติรับใชพระองค แมฟงดูจะมี
ภาระ “จงรบัแอกของเราแบกไว   และมาเปนศษิยของเรา”
แตหาเปนเชนน้ันไม เพราะ

1. ภาระในท่ีนีห้มายถงึหนาท่ีอนัมีเกียรต ิใครมาเปน
คริสตังคนน้ันก็มิไดรับเรียกใหมาน่ังๆ นอนๆ แตมา
รวมงานอันมีเกียรติในการสรางพระอาณาจักรของ
พระเจา มิไดมาเปนคนใชเพราะคนใชไมรูแผนการ
ของนาย แตเปนมิตรสหาย เพราะพระองคทรงแจง
ใหเรารูทุกส่ิงท่ีพระองคทรงไดยินมาจากพระบิดา
(ยน 15:13-15) ดังน้ันชีวิตคริสตังคงมีความลำบาก
อยูบางตามภาระหนาที่ แตเปนสิ่งที่คูควรแกชีวิตที่ได
รับเรียกมา มิใชเปนภาระท่ีศาสนาโยนมาใหแกเรา

2. พระเยซูเจาทรงต้ังพระทัย ตรัสถึง “แอก”
เ พ่ือสะทอนภาพสังคมทางศาสนาในเวลาน้ันวา
เปนภาระแกประชาชนจริงๆ เหมือนแอกท่ีตองแบกอยู
บนบา แตครั้งน้ี “จงรับแอกของเราแบกไวและมาเปน
ศษิยของเรา เพราะเรามใีจสุภาพออนโยนและถอมตน”
พระทัยที่สุภาพออนโยนและถอมตนจะเปนพระทัยที่
โยนภาระใหแกผูอื่นไดอยางไร พระทัยเชนน้ีมีแต
จะเปนพระทัยที่เขาอกเขาใจ และปลอบโยนเราให
หายเหน่ือยบรรเทาเราใหพนทุกข ใครจะพบพระทัย
สุภาพออนโยนและถอมตนดวงน้ีก็ตองเขาไปพบกับ
พระองคผูทรงเปนศูนยกลางแหงจิตตารมณใหมของ
ศาสนาน่ันเอง

แมพระเยซูเจาตรัสถึง  “แอก” เพื่อสะทอน
สภาพสังคมทางศาสนาในเวลาน้ันกจ็รงิ แตยงัทรงเตือน
มนุษยทุกยุคทุกสมัยดวยวาอยาทำศาสนาใหกลายเปน
“แอก” แลวเอาไปวางบนบาเปนภาระแกกันและกัน
จงอยาเปนคนปดภาระออกไปใหพนตัวโดยไปวางไว
บนบาคนอ่ืนดวยโครงสรางหรือขอกำหนดทางศาสนา
เพราะถาเปนเชนนี ้คนทีเ่ปนผไูปวางภาระบนบาคนอืน่
ก็คือคนออกกฎหมายหรือกำหนดโครงสรางศาสนา
อันบิดเบี้ยวนั่นเอง  เม่ือพระเยซูเจาเปนศูนยกลางของ
ศาสนาภาระก็เบา แอกก็ออนนุม เพราะพระองค
มพีระหฤทัยทีไ่มดถูกูดูแคลน (สภุาพ ถอมตน) พระองค

มพีระหฤทัยท่ีไมทำรายผคูน
(ออนโยน)

เ ร า ไ ป วั ด เ พื่ อ
หายเหน่ือย หรือเพื่อสะสม
ความกลัดกลุมกันเลา?  นั่น
ก็ขึ้นอยูกับวาเราไดเขาไป
พกัผอนอยใูนพระหฤทยัของ
พระเยซูเจาหรือเรามัวแตไป
ติดอยูกับมาตรฐานท่ีมนุษย
สรางกันข้ึนมา

เ ร า ผู ซึ่ ง เ ข า ไป
พบพระเยซเูจาแลวหายเหนือ่ย
เปนสุข ไดพักผอนในพระ-
หฤทัยของพระองค แลวเรา
เคยทำใหผูที่ เขามาหาเรา
หายเหนื่อยเปนสุขประดุจ

เขาไดพักผอนคลายความหวาดระแวง หวาดกลัว
ในเราบางหรือไม  เร่ืองท้ังหมดน้ีเราอยาไดเอาเปรียบ
พระหฤทัยของพระเยซูเจา โดยพักผอนในพระองค
ไดทกุครัง้ท่ีตองการ แตไมเคยใหใครไดรบัความบรรเทา
จากดวงใจของเราบางเลย

“ลกูหลาน” อทุศิแดมารีอา ลออิวจง     300  บาท
ครอบครวั “บญุฤทธิฤ์ทัยกุล” อทุศิแด

วญิญาณในไฟชำระ                           300  บาท
อทุิศแดเปาโล สวุิทย บญุฤทธิฤ์ทัยกุล     300  บาท
คณุดลิก เกยีรตนิยิม ทำบญุ                       200  บาท
คณุชยัยทุธ ทวชียั ทำบุญ                           200  บาท
คณุถาวร กจิเจรญิ ทำบุญ                         200  บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

นักบุญอัลฟอนโซ ลีโกวรี ผูสถาปนาคณะพระมหาไถเ ร่ิมตนชีวิต
การแพรธรรมตามชนบททางตอนใตของอิตาลี คนชนบทในอาณาจักรนาโปลี
เปนชุมชนท่ีมีปญหามาก เม่ือทานนักบุญเทศนอบรมจิตใจ ทานมักจะพบผูที่
พยายามแกแคน มีการทะเลาะเบาะแวงระหวางครอบครัว แมเวลาจะผานมา
นานแลว แตก็เปรียบเสมือนสงครามระหวางครอบครัวสาม-สี่ชั่วอายุคน
นกับญุอลัฟอนโซเทศนเรือ่งสนัตสิขุ ในฐานะเปนผเูทศนอบรมและไดรบัเลือก
ใหมากระทำหนาที่นี้ โดยเฉพาะครอบครัวที่ทะเลาะวิวาทกันถูกนำมา
ยืนตอหนาไมกางเขน และตอหนาทุกคนท่ีอยูในวัด พวกเขายกโทษใหอภัย
แกกันและกัน โอบกอดกนั อนัเปนสญัลกัษณแหงสนัตภิาพ

ความช่ัวชาของมนุษยนั้นเปรียบเสมือนเช้ือโรคหรือวัชพืช ซึ่งสามารถ
แผขยายทามกลางกาลเวลา จากช่ัวอายุหน่ึงไปสูอีกช่ัวอายุหน่ึง ดวยเหตุนี้
เร่ืองท่ีพระเยซูเจาทรงนำมาเปรียบเทียบเปนหญาละมานในทุงนาจึงนับวา
เหมาะสมมาก ในโลกใบนี้มีการกระทำผิดและความช่ัวชาเลวทรามนานัปการ
กระจายอยูในโลกที่ดีของเรา พระเยซูเจาทรงเลานิทานเปรียบเทียบเรื่อง
เมล็ดพืชท่ีดีและวัชพืช ทรงกลาวถึงตัวละครในเร่ืองนี้ ที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ
การเกบ็เกีย่วในวันสิน้โลก เมือ่ทกุอยางจะเปนตามกฎแหงความยุตธิรรม

ในยุคของทานโมเสส พระเจาทรงเผยแสดงวา พระองคคือพระเจาแหง
ความรักและเมตตาสงสาร จึงนับวาเปนส่ิงท่ีดีกวาสำหรับเราทุกคนท่ีจะรับฟง
พระวรสารแหงสันติภาพ มาคุกเขาตอหนากางเขนใหอภัยศัตรูของเรา และ
โอบกอดซึ่งกันและกัน

“จนถึงสามและส่ีชั่วอายุคน”
(อพยพ  34:7)

เรื่องการทะเลาะและไฟนรก

ขาแตพระเจา พระบิดาของมวลมนุษย
พระองคคอืพระเจาแหงความออนหวานและเมตตา
สงสาร และพระเจาแหงความยุติธรรม โปรดทรง
ชวยใหลูกเจริญชีวิตในองคพระบุตร พระเยซู
คริสตเจาและแบกกางเขนแหงความทุกขทรมาน
ของโลกนี ้ เดชะพระบารมพีระครสิตเจา อาแมน

วาตามลำดับ
เม่ือคนพอใจกบัคาครองชพีมอีาหารการกนิสมบูรณ
กเ็ริม่หนัมาใหความสนใจกับความสวยความงามมากขึน้
หมดปญหาปากทองกเ็ร่ิมเห็นปญหาทรวดทรงรปูราง

หนาตา
กนิอรอยกินบอยกินดีรางกายพลอยอดุมสมบูรณพนูสุข
เผลอหนอยเดียวปญหาเส้ือผาก็ตามมาติดๆ
แตอยางวาของเคยกินของเคยอรอยปากจะงดจะเลิกก็กระไรอยู
กลางวันพยายามอดพยายามลดกลางคืนก็เก็บไปฝนกินฝนด่ืม
จนทองไสตองปนปวนดวยน้ำยอยที่หลั่งออกมาเกองวดแลวงวดเลา
ทีส่ดุตองพ่ึงพาคลินกิลดความอวนท่ีผดุข้ึนมายังกับดอกเหด็
เสียทั้งคาอาหารเสียทั้งคาเผาผลาญไขมันดวยจำใจ
ถงึกระน้ันยังตองมเีงินเหลือสำหรบัความสวยความงาม
เคร่ืองสำอางแบรนดนอกแบรนดในมีใหเลือกไดทุกขนาดกระเปาเงิน
มใีหทามใีหพอกมีใหวาดจนแทบจำพืน้หนาเดมิไมได
ยังไมหนำใจก็มีคลินิกศัลยกรรมตัดตอเติมแตงใบหนาไดตามอยาก
เลือกเกิดไมไดแตเลือกหนาตาท่ีตองการไดหากเงินถึง
กระท่ังประชนัโฉมกนับนเวทแีตละคร้ังยังตองกงัขา
งามดวยธรรมชาติหรือสวยดวยมีดหมอศัลยกรรม
ตอไปนอกจากจะจัดประชันโฉมผูเขาประกวดแตละคนแลว
ยงัตองจดัประชันฝไมลายมือของคลนิกิความงามควบคไูปดวย...

ในเม่ือความสวยความงามเปนกระแสรอนแรงขึน้ทุกวัน
กระทัง่กลายเปนลทัธทิีบ่ชูาความสวยความงามเปนพระ
พรอมสละทุกอยางบูชาทุกส่ิงเพียงเพ่ือไดมาตามท่ีเปนขาว
“สาวยอมตายดีกวาไมสวย...” แคโปรยขาวก็ตองสะดงุ
“แมอายุตองส้ันลงสิบปกย็งัเต็มใจส.ู..” จรงิจงักนัถงึขนาดน้ี
“นักศึกษาสาวเมืองผูดีอังกฤษเปดใจใหโลกรูวา
พวกเธอรอยละสามสิบยินดีอายุสั้นลงสักหน่ึงปเสียดีกวา
ขอใหมรีปูทรงสวยงามอยางทีน่ยิมกนัอยเูถอะ...”
ในขณะทีส่ามัญชนคนทัว่ไปอยากจะมีอายุยนื
อาหารเสริมยาอายุวัฒนะมีกี่อยางก่ีชนิดควาไดควาไวหมด
แคยืดอายุไดปสองปก็ถือวาคุมนักคุมหนาแลว
แตพวกเธอกลบัเห็นวาความสวยความงามมคีากวาชีวติ
“ย่ิงกวานั้นรอยละสิบบอกอยางหนักแนนวา
แมจะตองจบชีวตินอยกวาคนอืน่สองถึงหาปกย็งัถอืวาคมุ...”
นีก่จ็รงิจงัจน “สดุ” โตงแลวแตกย็งัม ี“หลดุ” โตงกวานัน้อกี
“ยิง่กวาน้ันยังมีสาวอีกรอยละสามท่ีใจเด็ดย่ิงกวา
ยอมใหอายสุัน้ลงถงึสิบปเพียงขอใหสวยเทาน้ัน...”...

หากมองในแงของลำดับคุณคาก็คงตองทำใจคลอยตาม
เพราะคนเรามักใหความสำคัญแกคุณคาท่ีตั้งไว
และเพ่ือจะไดมาซ่ึงคณุคานัน้ๆ  กพ็รอมจะสละคุณคารองลงมา
ในแงหนึง่กต็องชืน่ชมกับความจรงิจงัของพวกเธอ
ในเมื่อตั้งความสวยไวเปนคุณคาอันดับแรก
พวกเธอจึงพรอมพวกเธอจึงกลาแลกกับคุณคาอันดับรอง
ในอกีแงหนึง่คงไมเห็นดวยกบัอันดับคุณคาท่ีพวกเธอตัง้
ระหวางชีวติกบัความสวยคุณคานาจะตางกันลบิลบั
ยิง่คำนงึวาความสวยกบัความงามเปนคนละคุณคากัน
เพราะสวยอยูแคระดับผิวหนาในขณะที่งามเขาถึงแกนแหงใจ
ภาษาไทยก็ระบุความหมายของคำไวไดชัดเขาถึงแกนแหงคำ
“งาม” หมายถึงลักษณะท่ีชวนพึงใจ...ใจงาม งามสดใส
งามจบัจติจับใจ งามละมนุละไม งามพศิ งามนารกั งามสดุซ้ึง
“สวย” มกัใชกบัรปูลกัษณ...ตาสวย สวยหยาดเยิม้ สวยพร้ิง...
หากเขาถึงความหมายแหงคำคณุคาท่ีตั้งกันไวคงตองคดิใหม
เพราะต้ังลำดับผิดท้ังชีวิตตองตรม...เสียชาติเกิด...เปลาๆ
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(อานตอหนา 8)

นริาศ...สลัม (1) โทนี ่ไทยแลนด

สัมผัสชีวิตผูยากไร
“คนสชูวีติ ทอ...แตไมถอย”
มมุทีย่งัรอแสงสวาง

“สบิปากวา ไมเทาตาเห็น สบิตาเห็นไมเทาลงมือทำ”
“อานหนังสือสักรอยเลม นั่งเรียนในหองสักพัน

ชัว่โมง ไมซึง้เทากบัลงสนามสัมผสัของจริง”
หลังจากเรียนอยูในหองมาพักใหญ ก็ยังมองเห็น

เปนความทุกขยาก เปนเร่ืองเล็ก เปนเรื่องไกลตัว
ยงัมดืมัว

เราจะเขาไปในชุมชน เพื่อเย่ียมผูคน เปนกลุมๆ
ในกลมุของเราม ี4 คน ปาเสง่ียม อาสาสมัครในชุมชน
เปนผูนำเรา สภาพเปนอยางไร จะพูดคุยอะไร ในกลุม
ของเราก็ยังรูสึกต่ืนเตนอยูบาง เพราะเปนบานแรก
ที่ออกเย่ียม

เดินเขาไป สายตาก็พยายามมองท่ัวๆ จมูกสัมผัส
ถึงกล่ินอาย ไดยินเสียงท้ังผูคนและเสียงสงเสริม
บรรยากาศ  ถึงบานแรก พอถอดรองเทาแตะไวที่พื้น
ขึ้นบันไดไปขางบนบาน ก็พบคุณยายน่ังพับเพียบรอ
พวกเราอย ูพอทกัทายแนะนำตัวกันเลก็นอย  คณุยายพูด
คุยกันแบบสบายๆ เหมือนเราเปนลูกหลานมาเย่ียม
เพราะไกดนำเราเขาคุนเคยกันอยูแลว

คณุยายสนม  คงเจรญิ อายุ 87 ป อยบูานกับลูกสาว
อาย ุ30 ป  ไปทำงาน และหลานอาย ุ4 ขวบไปโรงเรยีน
ดังน้ันกลางวันจึงอยูกับบานคนเดียว

คณุยายสวมแวนสายตาหนา แตความจำ และพูดจา
ยังชัดเจน เพียงแตเรื่องเสียงที่ไดยิน ตองพูดดังๆ กวา
ระดับคนปกติ

แตกอนมีเด็กอยู คุณพออาก็ชวยเหลือเด็กดวย แต
เวลานี้ ไมมีแลว ก็ไมไดชวยเรื่องเงินแลว แตก็จะคอย
พาไปหาหมอ เวลาหมอนดัหรอืเวลาเจบ็ปวย

คุณพออา ไมไดเปนญาติอะไรกับใครในที่นี้เลย
สักคน เปนคุณพอฝรั่งชาวอิตาเลียน ชื่อคุณพออา-
ดรีอาโน เปโลซิน  อายุกวา 66 ปแลว ไดเขามาเย่ียม
ผูคนและชวยเหลือผูยากไรมานานเกือบ 10 ปแลว
ชาวบานคุนเคยกับคุณพอมาก จึงเรียกยอๆ “พออา”
ยิง่ทำใหฟงดเูหมือนเปนญาติพีน่องกันจรงิๆ

คณุพอสกล ปนฉาย จากกาญจนบรุ ี ซสิเตอรจริะ-
ศรี กระบวนงาม จากเชียงใหม และซิสเตอรสุภารัตน
อำจุฬา จากสกลนครนัง่คุยกับคุณยาย ผสมเสยีงหัวเราะ
เปนระยะ  สวนผมเองก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศ
ในบาน และขอมูลเทาท่ีจะหาได แตเก็บไดแบบตกๆ
หลนๆ

บานคุณยายมสีดัสวน หองนอน บรเิวณทำครัว และ
ที่รับแขก กวางขวางพอที่เปนอยูไดไมอึดอัด เพียงแต
วัยชรา ทำใหเร่ืองเจ็บปวย กลายเปนปญหา ตองอาศัย

คนอืน่ๆ เขามาคอยชวย อยางนอยแวะมาเย่ียม มาพดูคุย
ลูกหลานก็ตองออกไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ

จะอยูพรอมกันก็เวลาเย็นนั่นแหละ และเปนอยางน้ี
หลายๆ บาน

เราอยากจะใชเวลาใหนาน แตขอจำกัด ยังมีอีก
หลายบาน และแตละบาน ไมรมูอีะไรจะตองพดูคยุ และ
จะพบกับอะไรบาง พอพูดกันไดพอรับรแูลว กต็องขอลา

“ขอพระอวยพรใหคุณยายแข็งแรง อยาเจ็บอยาไข
นะครับ”

ปาโทะ เหมกุล อายุ 58 ป มลีกู 3 คน หลาน 5 คน

อยูบานพอแมเขาดวยรวม 7 คน  อยูกับบานสวมเส้ือ
คอกระเชานัง่อยกูบัพืน้บานช้ันบน พอเดินได แตคอนขาง
ลำบาก เหนื่อยงาย  เปนโรคเบาหวาน ความดัน และ
เสนโลหติฝอยแตก ดจูากสหีนาแลว รสูกึไดวา

“ปวย และเปนคนอมทุกข”
สามีปาเสียชีวติไดสบิกวาปแลว อยกูบัลูกสาวและ

หลาน
แตกอนเคยทำกระดาษเหมือนกัน แตมันคันทั้งตัว

ตองไปเอายาตมมากินดวย
ลูกสาวอยูบานแมผัวก็เอาหลานมาฝากได เพราะ

สามีเขาเกิดอบุตัเิหต ุโดนรถชน ตองนอนอยโูรงพยาบาล
ใหอาหารทางสายยางมาปกวาแลว ขณะท่ีเขาเข็นรถเข็น
อยกูลางถนน โดนรถชนกระเด็นไป ตองอยโูรงพยาบาล
ลกูสาวก็ไมมกีะจิตกะใจจะทำอะไร กเ็อาลกูมาใหชวยดู
แลวเขาก็ตองไปคอยเฝาสามี นานๆ ถึงจะมาดูลูก มา
เยีย่มสักที

คนที่ขับรถมาชน ก็ไมรูเหมือนกันวาไดมาชวย
อะไรกันบางหรือเปลา ฉันเองเปนอยางน้ี ก็ไมรูจะทำ
อยางไร จะทำอะไรกไ็มได

น้ำเสยีงและสีหนาตองการให “ทำใจ”
คุณพออา ไดชวยคารักษาพยาบาลเดือนละ 1,500

บาท คายา คาขนมเดก็ๆ เหมอืนกนั วนัละ 20 บาท
ปาอยูบานเพียงลำพัง มีหลานตัวเล็กคอยเปน

เพือ่นๆ หยบิโนนหยบินี ่บรเิวณบานกด็สูะอาดเรียบรอย
เรื่องราว ความทุกขยากลำบากในชีวิต คงมีอีกมาก เรา
ไดแตรบัร ูและรับฟง และท่ีสดุใหกำลงัใจกันและกัน

“ขอพระอวยพรนะครบั!”
จากบานหนึ่ง ก็เขาอีกบานหนึ่ง มาถึงบานปา

อารมณดี

ปาองนุ สดุาเดช นัง่อยใูนบานช้ันลาง  มหีลานเหลน

นั่งลอมอยู 2-3 คน แตพอนั่งคุยไปไดสักระยะหน่ึง มี
7-8  คน พอแมของเด็ก ไปทำงานในโรงงานกัน

ปาองุน อพยพมาจากอยุธยา มาอยูที่นี่สามสิบกวา
ปแลว มาเชาท่ีเขาอยู อาชีพรับจางท่ัวไป เม่ือแตงงาน
กบัคณุประเทอืง สมปน มลีกูดวยกัน 5 คน  ตองลำบาก
มาก รับผิดชอบแมและนองๆ ดวย ปาองุนเองมีพี่นอง
5 คน พอตายต้ังแตเลก็ๆ กต็องรบัผดิชอบนองๆ  กบัแม

เวลาน้ี คุณลุงอายุ 63 ป คุณปาก็อายุ 60 ปแลว
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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
หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ
เจยิม้ โทร. 084-768-7799 / 0-2463-7431-2 หรอืทัวรกรูู คณุประภาศรี /
คุณอรกัญญา โทร. 0-2291-7711 / 080-236-0009 / 080-237-0009

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล

หมูบานศรีวิเชียร

เปนวัดสาขา ที่ขึ้นกับ “วัดแมพระบังเกิด” อ.เมือง
จ.เชียงราย

วดัหลงัเดมิ
วัดไดสรางมาเปนเวลาเกือบ 30 ปแลว
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีขนาด
ไมเพียงพอกับพี่นองท่ีเขามารวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ
เน่ืองจากวัดนักบุญคามิลโล ซึ่งประกอบไป
ดวยคนไทย อาขา ไทยใหญ ไทยลื้อ  รวม
102 ครอบครัว
และมีศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร
เชียงราย ที่มีเด็กชาวเขา 212 คน มีเด็กพิการ
15 คน เณรคามิลเลียน 50 คน เจาหนาท่ี 34
คน ซสิเตอรคณะมารีอาบมับนีา 7 ทาน และ
นักบวชคณะคามิลเลียน 5 ทาน

โครงการ งบประมาณการสราง
วดันักบุญคามิลโล
หอระฆัง ศาลา

สสุาน

6 ลานบาท
7 แสนบาท

2 แสนหาหมื่นบาท

วดัหลังใหม วดัรูปทรง 8 เหล่ียม
ภายในกวางขนาด 18x18 เมตร ระเบียง
รอบๆ วดั 3 เมตร ภายในวัดสามารถน่ัง
ได 230 คน และรอบๆ สามารถนัง่ไดอกี
หลายสิบคน นอกนัน้ ทางวัดมแีผนสราง

หอระฆงั ศาลาอเนกประสงค หอง
รบัแขก 2 หอง หองน้ำ และหองครวัตดิตอ :

คณุพอเกรียงไกร สขุจิต โทร. 08-8433-3141
office : Tel/Fax  0-5378-7304
e-mail : camillian-ning@hotmail.com
website : www.camillianchiangrai.org
ชื่อบัญชี  มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย (เพื่อสรางวัด)
ธนาคารกรุงไทย สาขาบานดู เชียงราย เลขบัญชี 842-0-07714-3
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบานดู เชียงราย เลขบัญชี 677-230543-1
ขอความกรุณาแจงใหคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จและเขียนจดหมายขอบคุณ

ทีอ่ย ูคามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร เชียงราย
101 ม.8 บานศรีวิเชียร ต.ทาสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100

พกัอยกูบับาน สขุภาพก็ทำอะไรไมไหวแลว
“แตกอน มีอาชีพรับจางแบกขาวสาร ทั้งสามีและ

ภรรยา แบกท้ังวัน หยุดตอนเท่ียงกินขาวชั่วโมงหน่ึง
แบกเปนกระสอบละ 100 กโิลกรมั กระสอบละ 1 บาท
เราเปนผูหญิง และอายุมากข้ึน ทางเจาของเขาก็ให
ทำงานเบาลง เรียก “ออกถัง” ไมตองแบก เขาซ้ือ
สายพานเขามาชวย  ตอมาสุขภาพเราไมไหวตองเลิก
แลวหันไปเก็บขยะ เก็บขวดขายกับหลานหลายคน กพ็อ
มกีนิไดไปวันๆ ลำบากมากนะ แตเราก็คดิวา แมลำบาก
แตเราไมคดิลกัเล็กขโมยนอย ไมเอา ไมคดิเลย กกิ็นอยู
กนัตามมีตามเกดิ ไมอดนะ อยไูด ไขสองลูก กนิกนั 10
คน ปลาดุกตวัหนึง่นะ กนิได 10 คน กนิกบันอยๆ กนิ
ขาวแยะๆ หนอย น้ำมนัหม ูคลกุกะป กนิกบัขาว กนิอิม่
และอวนทุกคน กอ็ยไูด”

เราจนแตเราก็ไมจนน้ำใจนะ มีอะไรชวยไดเรา
กช็วย ลกูๆ หลานๆ จงึมาอยกูบัเรา เราตองรบัเล้ียงดูหมด
เราตองอยูใหได

ตอนนัน้ไปเกบ็ขยะ เกบ็ขวดกับหลานจากกองขยะ
สงัเกตเหน็วามีฝร่ังคนหนึง่มายืนดูปาและหลานๆ กไ็มรู
วาเปนใคร รวูาเปนฝรัง่ ไมรวูาเปนคณุพอ เขามาดู เหน็
เรากับหลานๆ เกบ็ขยะอยหูลายวนั ตอมาก็ตามไปท่ีบาน
พอเขาก็มาคุยและถาม

“จะใหพอชวยอะไรไหม?”
ตอนแรกๆ เรากค็ดิวาไมเปนไร แตตอมามนัไมไหว

แลว เพราะคณุอา และลูกสาวแมของเดก็ๆ กม็าตาย เรา
ตองเล้ียงเด็กๆ มากข้ึน ก็เลยขอใหพอชวย เพราะเวลา

นัน้มนัไมไหวแลว พอกถ็ามวา
“แลวไมกลัวฝรั่งหรือ?”
“ไมกลวั?  กลวัอด...”
กไ็มรเูหมอืนกนัวา กลวัทำไม ชาวบานเขาคงคิดวา

ฝร่ังจะจับเด็กไปขาย เวลาท่ีคุณพอมาเย่ียมท่ีบาน
เพ่ือนบานก็ถามใหญ ฝรั่งคนน้ีเปนใคร มาทำอะไร
ไมกลัวจะใหเอาเราไปเปนคริสตหรือ?

“ไมกลัว พอเขาก็บอกตองการใหเราชวยเด็กๆ
ไมตองเปนคริสต เขาตองการชวยเด็กใหเรียนหนังสือ
คุณพอก็ไมเคยชวนใหเปนคริสต”

ในชุมชนนี ้บานปาองนุ ถอืวาเปนบานแรก ทีค่ณุพอ
อาดรอีาโน ไดเขามาชวยเหลือต้ังแตแรก และไดชวยอยู
3-4 ป

คุณพอเขาก็ใหเด็กๆ วันละ 20 บาทตอคน จายให
เปนอาทิตยกช็วยไดบาง แตกไ็มพอ

คณุพออาชวงหลังๆ เขามานานๆ คร้ังหน่ึง กถ็ามวา
“ถาพอไมชวย จะอยไูดไหม?”
“กต็องอยใูหได เราเคยจนมากอน!”
เวลาที่เจอปญหาหนักๆ ก็คิดถึงคำพูดของคุณพอ

ที่วา
“ทอได แตอยาถอย กท็ำใหมกีำลังใจข้ึน”
หลังจากไดเยี่ยมเยียนบานคนแก และคนเจ็บปวย

แลว กไ็ดแวะเยีย่มบานคนนำทางพวกเรา บานปาเสงีย่ม
ซึ่งอยูบนเสนทางเดียวกัน บรรยากาศพอเริ่มคุนเคยกับ
บาง หลังจากไดไปเย่ียมบานมาไดสองสามบานแลว
เปนบานสองช้ัน ชั้นลางโลง แตก็นั่งทำงานกับกอง
กระดาษอย ู3-4 คน มแีมวยัรนุ และลกูเล็ก นอนเปลญวน

อยูใตถุนบาน

ปาเชือ่ม นานโถม  อาย ุ70 กวาปแลว อยกูบัลกูสาว

ชื่อชุลี มลีกูสามคน อยบูานกบัแม เปนคนหูหนวกมาก
“คุณแมจะฟงไมไดยิน ตองตะโกนดังๆ เวลาลูกๆ

หลานๆ พดูไมไดยนิ แมกจ็ะรสูกึหงดุหงดิ”
เมื่อไดรับขอมูลชัดเจนอยางน้ี ก็ตองเปลี่ยนเปา

การพูดคุยมาที่ลูกสาว ใหเลาเรื่องแม และครอบครัว
ใหฟงบาง

ชุลี เรียนจบที่โรงเรียนหอวัง แตไมมีตังคเรียนตอ
ขอแค ม.3 กพ็อ แตจากการพดูคยุ ทาทาง น้ำเสียงแลว
เรยีกไดวา “ชลุ ีไมธรรมดา” ครบั

ชลุ ีไดเลาใหฟงถงึชวีติในชุมชน ซึง่ทราบด ีเพราะ
ตัง้แตเกดิ จนวันน้ี มคีรอบครัวแลว ไดรไูดเหน็ และได
เปนสวนหน่ึงในชุมชน และเคยเปนสวนหน่ึงของปญหา
ทีเ่กิดข้ึน เร่ืองยาเสพติดก็ “เดินยอด” มาแลว

นริาศสลัม (1) (ตอจากหนา 7)

(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 ปนัง มาเลเซีย

ฉลองทานยาย

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
FAX : 0-2585-1012

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลัช  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศลิป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา
23 ก.ค. 2006

ครบหาปแหงความอาลัยจากครอบครัวและญาตมิติร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อทิธิพร อนิทรวิศษิฏ

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเหน็
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

 


⌫   

 ครอบครัวจะมคีวามสุข
เม่ือสมาชกิรจูกับทบาทหนาท่ีของตน
 อบรมบทบาทลกูตอครอบครวั

(ย.1 รนุ 22)
  
   ⌫⌫

เกรโกร ีสวสัด์ิ ครวุรรณ
ชาตะ 9 มนีาคม 1919
เกิดใหมในพระเจา

26 กรกฎาคม  2010
ครบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

ดวยรักและอาลัย
อุดมสารและอุดมศานต
คณะกรรมการกองทุน

สิ่งพิมพคาทอลิกสรางสรรค
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เมดจูกอรี (เฮอเซโกวนีา) : เม่ือวนัที ่24 มถินุายน

1981 แมพระไดประจักษแกเดก็ 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.

                คณะท่ี 2 วนัท่ี 31 ต.ค. ถงึ 6 พ.ย.

เสนทางเพิม่เตมิ :

คณะที ่3 ลรูด - เมดจูกอรี (ธ.ค. 2554)

คณะท่ี 4 ลูรด - ฟาติมา - เมดจูกอรี

(ก.พ. 2555)

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)


                                                  

โปรแกรมผาตัดผานกลองทางนรีเวช
..แผลเล็ก เจ็บนอย ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน..
  คาใชจายไมบานปลาย

โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.saintlouis.or.th

ตั้งแต วันนี้ - 31ธันวาคม 2554
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่: แผนกสตู-ินรเีวชกรรม

โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10251-2

**ภายใตเงื่อนไขท่ีโรงพยาบาลกำหนด

สอนเด็กใหรกั
ศลีมหาสนิท

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

แมเราเพิ่งฉลองศีลมหาสนิทไปเม่ือสัปดาหที่แลว
ผมคิดวาการสอนเด็กใหรักพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท
เปนเร่ืองสำคัญเสมอ

พระเยซเูจาเคยตรสัวา  “ปลอยเด็กเลก็ๆ  มาหาเรา
เถิด”  เพราะบรรดาศิษยไดกันไมใหพอแมผูปกครอง
พาเด็กมาหา  คงมีเหตุผล  เชนศิษยเห็นพระเยซูเจา
เหนือ่ยแลว  อยากใหพระองคพกัผอนบาง  หรือสงัคม
สมัยน้ันไมคอยสนใจเดก็ๆ  แตเม่ือพระเยซเูจาทรงเหน็
ทรงไดยนิ  จงึตรัสเชนนัน้  เปนสิง่ทีด่มีาก  เรานาสนใจ
พาเด็กๆ  มาหาพระเยซู

คณุพออนัตวน  โทมสั  ไดเร่ิมกลมุเด็กเฝาศีลมหาสนทิ
โดยใชชือ่กลมุวา  Children  of  Hope  (เด็กๆ แหงความหวัง)
มากกวาสิบป  ไดรับเชิญใหไปพูดกับเซอรราสิงคโปร
ในเดือนเมษายน  ค.ศ. 2010  เขาไดสงเสรมิใหเดก็ๆ  รกั
พระเยซูเจาในศีลมหาสนิท  พระอัครสังฆราชนิโคลัส
เจีย  ไดแตงต้ังคณุพอเอรบนิ  เฟอรนนัเดส  ใหรบัผดิชอบ
เรือ่งนี ้ พยายามอบรมครูคำสอน  และใหซสิเตอรแอน-
เจลิน  ลมิ  เปนผปูระสานงานท่ีวดัพระจติเจา  เดือนละคร้ัง

ซิสเตอรแอนเจลินกลาววา  “เด็กซึมซับทุกอยางที่

เขาเห็นและไดยิน  สำหรับซิสเตอรเปนประสบการณ
ทีด่มีาก  เห็นเด็กๆ ภาวนากับพอแมตอหนาศีลมหาสนิท
มีบรรยากาศสงบ  ชวนศรัทธาในหองภาวนา  เม่ือเรา
รองเพลงปลอยใหเดก็ๆ  มาหาพระเยซูเจาเถดิ”

หลงัจากจัดใหเดก็เฝาศลีมหาสนทิ  8  คร้ัง  พวกเรา
พระสงฆและผูปกครองเขาใจในแตละครั้งวา  เราตอง
ทำเรยีบงาย  ตวัอยางเชน  ตอนแรกเราใชเสยีงสวดมาก
คดิวาเปนสิง่สำคัญสำหรบัเดก็  ตองมกีจิกรรมทำ  ในท่ี
สุดเราพบวา  เด็กชอบสวดภาวนาดวยทาทางรางกาย
ดวย  การคกุเขา  การคำนบั  การทำเครือ่งหมายกางเขน
การเดนิแห  การถือเทยีน  การส่ันกระดิง่  ทัง้หมดนีช้วย
ใหเดก็สำรวม  และสามารถเงียบในพธิี

เม่ือวันท่ี  25  กมุภาพนัธ  ค.ศ. 2011  มเีด็กๆ  30  คน
ตั้งใจนมัสการพระเยซู  พอแมบางคนคิดวาเด็กจะเบื่อ
หรืออยนูิง่ไมได  แตตองแปลกใจในเย็นวันนัน้

ในดานการสอนคำสอน  ผใูหญตองมองแงดขีองเดก็
พวกเขากำลังสรางนิสัยและบุคลิกภาพ  ถาเราตองการ
ชวยเขาใหเขาหาพระเจา  เราตองกลาและอดทน  ตอง
มองขามองคประกอบภายนอกบาง  ตองศึกษาและ
ภาวนา  บางคร้ังเด็กๆ  อาจสอนผใูหญบางเรือ่ง  หากเรา

รจูกัสังเกต  เพ่ือ
ชวยพวกเขาให
รักพระเยซูเจา
ในแบบท่ีแตก
ตางจากผใูหญ...
เมื่อเราตองชวย
เด็กใหภาวนา
ต อ ง ใ ห เ ข า
ประทับใจจาก
พระวาจาของ
พ ร ะ เ จ า
ม า ก ก ว า ก า ร

สอนความรูขอความเชื่อเทานั้น
การนมัสการศีลมหาสนิท  สำหรับเด็กเปนการ

ประกาศพระวาจาแบบหน่ึง  ซึง่พวกเขามีประสบการณ
ความเชื่อในเหตุการณชีวิตประจำวัน

เดก็คนหนึง่  อายุ  7  ขวบ  มารวมนมัสการเฝาศลี
มหาสนิทสม่ำเสมอ  เม่ือไดยินขาวภัยพิบัติในประเทศ
ตางๆ  ในระหวางภาวนาสำหรับมวลชน  เขากลาภาวนา
ขอการอภยัจากพระเจา  สำหรบัท่ีมบีาปตางๆ  ในโลก
เราตองยอมใหเด็กนำเราเขาอาณาจักรพระเจาบาง

อนัทีจ่รงิ  บางวดั  บางโรงเรยีน  ครคูำสอนกำลัง
ทำอย ู เชน  ทีโ่รงเรยีนนกับญุเปโตร  สามพราน  ขอใหเรา
สอนและนำเด็กใหรักศีลมหาสนิท  ภาวนาเพ่ือสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  โอกาส  60  ปชวีติสงฆ
และเพื่อรัฐบาลไทยนำเราใหมีความเจริญและสันติสุข

ผาตดัถงุน้ำ / เนือ้งอกในมดลกู / ผงัพดืในมดลกู / ทองนอกมดลกู
โดยการสองกลองผานทางหนาทอง

ผาตัดมดลูก โดยการสองกลองผานทางหนาทอง

วินิจฉัยทางนรีเวชโดยการสองกลองผานทางหนาทอง      ราคา  70,000 บาท
(นอนโรงพยาบาล 2 วนั 1 คนื)

   ราคา 100,000 บาท
(นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน)

   ราคา 120,000 บาท
 (นอนโรงพยาบาล 3 วัน 2 คนื)
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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

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
⌫

คริสตชนกลับใจเหมือนการเปลี่ยนปงและ
เหลาองนุ
โรม (ซเีอ็นเอส)  สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
ทรงเปนประธานถวายมิสซา ณ มหาวิหารนักบญุยอหน
แหงลาเตรัน  วันท่ี 23 มิถุนายน โอกาสสมโภช
พระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา

พระสนัตะปาปาตรัสวา “การเปล่ียนขนมปงและเหลาองนุใหเปนพระกายและ
พระโลหิตของพระเยซูคริสตเจา  เปรียบดังผูที่ปรารถนาจะกลับใจยอมตองผาน
ความยากลำบาก  เสยีสละตนเพ่ือความรักตอพระเปนเจา”

“พลังของศีลมหาสนิท อาหารทรงชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเรา และเปลี่ยนแปลง
โลก  ผทูีเ่ชือ่วาพระเยซคูรสิตเจาสถิตในศีลมหาสนทิ  จะพบพระองคในเพ่ือนพีน่อง
ผตูกทกุขไดยาก  ผหูวิกระหาย  ผถูกูทอดทิง้  ผขูาดแคลนเคร่ืองนงุหม  ผปูวย และ
ผูถูกจองจำ”

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงย้ำเตือนคริสตชนถึงความสำคัญของ
การสำนึกและใหคำมั่นท่ีจะชวยเหลือผูอื่น วามีความจำเปนอยางย่ิงตอโลกในยุค
ทีโ่ลกาภวิตัน ซึง่ทกุคนตางตองพึง่พาตนเองมากข้ึน

สงเสรมิวัฒนธรรมกลมุชาติพนัธุ
บงักลาเทศ  (ยแูคน) สมาคมสงเสริมความเช่ือระหวางชนเผา และสภาวัฒนธรรมเพ่ือ
ชนเผา รวมจัดนิทรรศการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของกลุมชนเผาในท่ีลมุ
โดยมีชนเผาจาก 10 เขต ประมาณ 6,000 คน

นายอาบูล กาแลม อาซาด รัฐมนตรีวัฒนธรรมแหงบังกลาเทศ เปนประธาน

เปดงาน รวมกับรัฐมนตรีวฒันธรรม นายโปรโมด มานคนิ
รัฐมนตรีอาซาด ใหความม่ันใจแกชนเผาวารัฐบาลชุดนี้จะฟนฟูและอนุรักษ

วัฒนธรรมชนเผา และแสดงความช่ืนชมที่ “วัฒนธรรมพ้ืนถิ่นของชนกลุมนอย
เสริมสรางวัฒนธรรมของชาวเบงกอล  นิทรรศการท่ีจัดข้ึนคร้ังน้ีจะเพิ่มพูนและ
ชวยใหมรดกทางวฒันธรรมมัง่คงย่ิงข้ึน”

(สาธารณรัฐบังกลาเทศ ตั้งอยูในเอเชียใต ทางตอนเหนือของอาวเบงกอล
ในอดีตเปนจงัหวดัหน่ึงในปากสีถาน มเีนือ้ที ่ 141,158 ตารางกโิลเมตร  เมอืงหลวง
ชื่อดักหกา…………Random House Webster’s Unabridged Dictionary)

พระสนัตะปาปาเสด็จสเปน
นครรัฐวาติกนั  (ซเีอ็นเอส) โอกาสวันเยาวชนสากล จะจัดข้ึนท่ีกรุงมาดริด ระหวาง
วนัท่ี 18-21 สงิหาคม ค.ศ.  2011  สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 จะเสด็จ
เปนประธานในพิธีการสำคัญๆ ถึง 9 พิธีรวมกับบรรดาเยาวชน ซึ่งคาดวา
จะมารวมงานกวา 3 ลานคน  กิจกรรมตางๆ เชน การภาวนาในพิธีตื่นเฝา มิสซา
ปดการชุมนุม  พิธีโปรดศีลอภัยบาปใหกับเยาวชน  และรับประทานอาหารกับ
พวกเขา  พธิเีดินรปู 14 ภาคใจกลางกรงุมาดริด  กำหนดการใหนายกรฐัมนตรโีฮเซ
ลูอิส โรดริเกส ซาปาเตโร และสมาชิกราชวงศเขาเฝา  การชุมนุมเยาวชนสากล
ครั้งนี้เปนครั้ง ที่ 3 ของพระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ครั้งแรกจัดที่เมืองโคโลญ
ประเทศเยอรมนี ใน ค.ศ. 2005  และคร้ังท่ี 2 จดัท่ีเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
ใน ค.ศ. 2008

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
วนัท่ี 29 มถิุนายน ค.ศ.
2011 สมเด็จพระสัน-

ตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงมีพระดำรัสเตือนพระ-
อัครสังฆราชใหมทั้ง 41 องค ที่เขาพิธีรับมอบปลลีอุม
วา “แอกของพระเยซูคริสตเจาออนโยน เปนภาระที่
ทำใหเราชิดสนิทกับพระองคมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน
เรียกรองความเสียสละและการอุทิศตน  ซึ่งชวย
หลอหลอมเราใหครบครันย่ิงข้ึน”

พระสันตะปาปาตรัสเชนน้ีในพิธีมิสซาสมโภช
นกับญุเปโตรและนกับญุเปาโล อคัรสาวก  ณ  มหาวหิาร
นกับญุเปโตรท่ีกรุงโรม  ตามธรรมเนียมปฏบิตัใินวันนี้
พระอัครสังฆราชท่ีไดรับแตงต้ังใหม หรือพระอัคร-
สังฆราชเกาที่ไดรับมอบหมายใหยายไปปกครอง
อคัรสงัฆมณฑลอ่ืน  จะเขาพิธรีบัมอบปลลีอมุ  สญัลักษณ
ที่ผูกพันบรรดาพระอัครสังฆราชใหนบนอบและเปน
อนัหน่ึงอนัเดียวกันกบัพระสนัตะปาปา

ในปนี ้ พธิสีมโภชมีความสำคัญเปนพิเศษ  เน่ืองดวย
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงครบรอบ
60 ป ที่ทรงบวชเปนพระสงฆ  พระองคทรงแบงปน
ประสบการณและบทสอนใจเก่ียวกับชีวิตสงฆของ
พระองคตลอด 60 ป

จากน้ันพระสันตะปาปาตรัสแกบรรดาพระอัคร-

สังฆราชวา “เราไมเรียกทานวาเปนผูรับใชอีกตอไป
แตเราเรยีกทานเปนมิตรสหาย” (ยน 15:15)

“ปลลีอุมจะเตือนใจเราถึงแอกท่ีออนโยนของ
พระเยซูคริสตเจา ซึ่งพระองคทรงมอบแอกน้ีแกเรา
เปนดังมิตรภาพทีผ่กูพนัเราไวกบัพระองค  เมือ่เปนแอก
แหงมิตรภาพจึงเปน ‘แอกที่ออนโยน’ ดวยเหตุนี้จึง
เรียกรองความเสยีสละเพือ่หลอหลอมและเปลีย่นแปลง
เราใหชิดสนิทเปนหนึ่งเดียวกับพระองค  แอกท่ีใหเรา
ยินดีทำตามพระประสงคแหงความจริงและความรัก
ของพระองค”

พระสันตะปาปาตรัสอธิบายถึงลักษณะของ
ปลลีอุมท่ีทำจากขนสัตว  ทรงสรุปวา “ดวยเหตุนี้
ปลลอีมุจึงเตือนใจเราถงึองคพระเยซคูริสตเจาผทูรงเปน
ผูอภิบาล ขณะเดียวกันพระองคทรงเปนลูกแกะผูพลี
พระชนมชีพเพราะทรงรักเรา  ปลลอีมุชวยเราใหระลึก
ถึงองคพระเยซูคริสตเจา ผูทรงออกเดินทางไปยัง
เทือกเขาและทะเลทรายเพ่ือตามหาแกะ อันหมายถึง
มนุษยทีห่ลงทางเพราะดำเนินชวีติตกอยูในบาป  ปลลีอมุ
จึงเตือนใจเราถึงพระเยซูคริสตเจาผูทรงนำแกะที่ทรง
พบแบกไวบนบาเพื่อพากลับบาน”

“ดังน้ัน  ปลลีอุมจึงเตือนใจพระอัครสังฆราชท่ี
ไดรบัปลลอีมุในวันนี ้ใหเปนดงัผอูภบิาลรบัใชพระเยซู
คริสตเจา เพ่ือแบกมนุษยที่หลงทางและนำพวกเขา

กลบัมาหาพระองค”
พระอัครสังฆราชใหม 41 องค สวนใหญมาจาก

ทวีปอเมริกา เปนชาวบราซิล 7 องค  สหรัฐอเมริกา 4
องค ซึง่ม ี2 องค เปนชาวเมก็ซกินัอเมรกินั

* (ทานท้ังหลายทีเ่หน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก
จงมาพบเราเถิด...จงรับแอกของเราแบกไว...เพราะวา
แอกของเราออนนุมและภาระท่ีเราใหทานแบกก็เบา...
เพราะเรามีใจออนโยนและสุภาพ...)  (มธ 11:28-30)

* (ปลลอีมุ  เคร่ืองแตงกายในพิธกีรรมทางศาสนา
ทำจากผาขนสัตว  โดยพระสันตะปาปาทรงสวม
ประทานแกพระอคัรสงัฆราชในพิธเีขารบัตำแหนง  เปน
แถบผาวงกลมสวมทางศีรษะ วางบนไหลทัง้สอง และมี
แถบยาวเหนือเอว  ปลายแถบเปนเสนโคงยอดแหลม
หอยทั้งดานหนาและดานหลัง  ปลลีอุมในยุคปจจุบัน
เปนแถบกวางประมาณ 2 นิว้ ยาว 1 ฟตุ  หอยดานหนา
และดานหลงั ปลายแถบมีพมูตีะก่ัวทรงกลมหมุดวยไหม
สีดำใชถวงน้ำหนักใหไดรูปทรงเวลาสวม  สีของแถบ
ปลลีอุมยังคงทำดวยผาขนสัตวสีขาว และใชเฉพาะ
ในพิธีสำคัญๆ …..Random House Webster’s
Unabridged Dictionary และ Catholic Encyclopedia)
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นริาศสลัม (1) (ตอจากหนา 8)
แตวันน้ี หนูมีชีวิตครอบครัว ทำใหตองคิดถึงลูก

และพยายามทีจ่ะใหลกูไดพนจากสิง่เหลาน้ีโดยเดด็ขาด”
ยิ่งวันผมก็รูสึกวา การเปนคนหูตึง หูหนวกบาง

เปนคนมีความสขุครับ!

ปาเสงี่ยม  คงสุขขี อายุ 53 ป มีลูกท้ังหมด 3 คน

ทกุคนไดเรียนจบช้ัน มธัยมศึกษาปที ่ 3 ลกูชายสองคน
คนหนึ่งถูกรถชนตาย เม่ืออายุได 21 ป  สวนลูกสาว
อกีคนหนึง่ก็ทำงานแลว ปาเสง่ียมดูแลชุมชนวัดชองลม
มปีระมาณ 30 ครอบครัว

ปาเสง่ียม เปนอาสาสมัครชุมชนวัดชองลมมา
ได 3 ป มีหนาท่ีคอยดูแลคนแก  ผูปวย และเด็กๆ ใน
ชุมชนประมาณ 60 คน ถาเปนคนแกที่ชวยตัวเองได
ก็ไมเทาไรแตถาคนปวยก็หนักหนอยบางครั้ง ก็คอย
พาไปหาหมอ เพราะบางทีเขาอยูกับลูกหลาน ลูกก็ไป
ทำงาน หลานก็ไปเรียน กลางวันอยบูานคนเดียว

สามีชื่อเล็ก รูปรางใหญ กำลังงวนอยูกับการแยก

กระดาษกองใหญอยูตอหนา และยังกองเรียงอยูอีก
หลายกระสอบ  บานอยตูดิๆ กนั ตางคนก็ทำงานกันไป
คุยกันไป

โรงงานกระดาษเขากำลังนั่งคัดแยกกระดาษขาว
กบักระดาษส ีเขาจะเอามาลงคร้ังละ 20-25 กระสอบ ใช
เวลาทำอยูประมาณหนึ่งเดือนหรือเดือนครึ่ง และเมื่อ
เสร็จแลว ก็นัดใหเขามาเอาไป มีรายไดกิโลกรัมละ 2
บาท เดือนที่แลวไดประมาณ 500 บาท หรือข้ึนอยู
กับเราวาจะทำไดมากนอยขนาดไหน

เมื่อถามความรูสึกที่ไดมีโอกาสมาเปนอาสาสมัคร
ชวยเหลือคนอื่นอยางนี้ ปาเสง่ียมพูดดวยน้ำเสียง และ
สหีนาดีใจ

“รูสึกดีใจ ที่ไดมาทำงานน้ี ไดชวยเหลือคนอ่ืนๆ
เราวาเราต่ำแลว ก็ยังไดพบเห็นคนที่แยกวาเรา ทำให
ตวัเรามีคุณคาข้ึนดวย”

งาน...
(tanpanlop@gmail.com)

“งาน” คอืกจิกรรมหรอืสิง่ทีท่ำแลวทำใหเกดิ “ผลลพัธ” ทีเ่รยีกวา “ผลงาน”
ผลลัพธ อาจเปนคาจาง ผลตอบแทน หรือความรสูกึทางใจ (เงินซ้ือไมได)
“คณุคาของงาน” เก่ียวของกับ สทิธิ หนาท่ี และความรบัผิดชอบในการทำงานน้ัน
คนท่ีทำงานไปตามหนาท่ี ไมคำนึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบ คงเหมือนกับการทำงานตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ไมอยากสนใจใครและไมชอบใหใครมาสนใจ ถึงเวลาก็กลับบาน ถือวาทำตามหนาที่ผลกระทบ
จะเกดิอะไรขึน้ ไมใชเรือ่งของตน คำตอบคอืใหไปถามหวัหนา

คนท่ีทำงานแบบอางแตสิทธิของตน ไมรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบ คนกลุมน้ีทำงานไมเปน
ใสหัวโขนอยูตลอด มักจะคำนึงถึงแต อำนาจ ผลประโยชนและพวกพอง ผลงานที่เกิดขึ้นอาจเปนความทุกข
ของผูอื่น

คนท่ีทำงานดวยความรับผิดชอบ ไมใสใจในสิทธิและหนาท่ี คนกลมุน้ีนาสงสาร ทำงานแบบไมมเีปาหมาย
ขาดกรอบในการทำงาน

ภาระงานแตละงาน จงึควรตองรวูาเรามสีทิธิและขอบเขตในการทำงานแคไหน มหีนาท่ีอะไรบางทีต่องทำ
และตองมีความรับผิดชอบกับงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางไร

ผมเคยสังเกตคนงานท่ีมหีนาทีด่แูลสวนปลกูตนไม ผมเช่ือวาตนไมจะงาม ดอกไมจะสวย ถาใสปยุบางและ
ดนิด ีแตผมไมเขาใจวา คนสวนคนนัน้ไมแยกขยะประเภทถุงพลาสติก หลอดกาแฟ แกวพลาสตกิออกมาจาก
การเตรยีมดนิ คณุภาพของดนิจะดีไดอยางไรในระยะยาว

คณุคาของงาน ยงัตองพจิารณาจาก “คณุภาพของคนทีเ่หมาะกบังาน” ดวย
คุณภาพของคน ไมใชเปนเรื่องของการตัดสินคนวา เปนคนดีหรือไมดี แตพิจารณาถึงคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในแตละสาขาอาชีพ ไมวาจะเปน นักการศึกษา นักกฎหมาย ผูบริหาร นักบัญชี
วศิวกร หรือนักส่ือสารมวลชน

คณุภาพของคนท่ีเหมาะกบัลกัษณะงานน้ัน พจิารณาจาก 3 ปจจยั คอื ความร ูทกัษะ และความเปนตัวตน
ความรวูดัไดจากใบปริญญาหรอืคณุวฒุทิีม่ ีทกัษะคือการสะสมประสบการณทีเ่กีย่วของ ความเปนตัวตนคือ

สิง่ท่ีชอบหรอืไมชอบสวนบุคคล ในแตละสาขาอาชีพจะมีลกัษณะเฉพาะของความเปนตัวตน
คนท่ีไมมีความรูดานการแพทยและพยาบาล คงมาทำงานในสายวิชาชีพแพทยและพยาบาลไมได แพทย

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานได ตองมีความรูควบคูกับทักษะอยางดี โดยเฉพาะแพทยเฉพาะทางท่ีเก่ียวกับ
อวยัวะท่ีสำคญั อาท ิหวัใจ สมอง หรอืเสนประสาท

มีแพทยหลายคนที่เรียนจบแพทย เมื่อใชทุนหมดแลวก็เปล่ียนอาชีพมาเปนนักกฎหมาย นักการตลาด
เจาของธุรกจิ นกัการศึกษา หรอืแมแตนกัการเมือง เหตุผลงายๆ คอืไมชอบ (ถาเลือกได)

ความรูและทักษะเปนของคูกัน ความรูความสามารถมาจากทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ
มาจากการทำงาน ในขณะท่ีทักษะมาจากการใชความรูที่เปนพื้นฐานมาประยุกตใชในการทำงาน โดยเฉพาะ
ทกัษะในการแกปญหาจากการทำงาน ใชทกัษะและความรพูฒันาใหเกดิคณุภาพของงานในวชิาชพี

ความเปนตัวตน คอืการรกัและมีความสุขในส่ิงทีท่ำ (ไมวาจะชอบหรอืไมชอบก็ตาม ขึน้อยกูบัตัวเลือกและ
ความจำเปน) หากตองฝนความรสูกึมากๆ ไมมกีารปรับตวั คณุภาพในการทำงานคงไมดนีกั

มีหลายคนท่ีชอบทำงานงายๆ พยายามหางานท่ีเหมาะกับตน ซึ่ง
คอนขางเปนเรื่องในอุดมคติ

มนีอยคนนกัทีโ่ชคดีจรงิๆ สามารถทำงานอยางท่ีตนชอบ
ในความเปนจริงน้ัน คนเปนฝายเลือกงาน หรืองานตองคัดเลือก

คนท่ีเหมาะสม
ถาเปนงานท่ีตองคัดเลอืกคนท่ีเหมาะสม คงตองทองจำสภุาษติท่ีวา
“งานยากหางาย... งานงายหายาก”
พรอมหรอืไม กบังานยากๆ ทีต่องทาทายความสามารถของตัวเอง...
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นกับุญเปโตร เม่ือวันท่ี 19 มถินุายน 2011
พวกเรานักศกึษาไทย จากสถาบันและสังฆมณฑล

ตางๆ ที่มาเรียนอยูที่กรุงโรม ไดรวมกันจัดพิธีบูชา
ขอบพระคุณพระเปนเจา สำหรับการศึกษาตลอดป
ที่ผานมา ในวันอาทิตยสมโภชพระตรีเอกภาพ โดย
ไดเชิญพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
ที่เพิ่งเสร็จจากการประชุมเก่ียวพระคัมภีรที่กรุงโรม
เปนประธานในพิธี และแมรมีเรียม กิจเจริญ ซึ่งเพ่ิง
กลับจากการเยี่ยมเย่ียนบรรดาสมาชิกท่ัวโลก ได
เดินทางมารวมพธิดีวย

นอกจากน้ี เราไดโอกาสท่ีนายินดีอีกคือ 1. รวม
แสดงความยินดีกับมงซินญอรวิษณุ  ธัญญอนันต
โอกาสครบ 25  ปชวีติสงฆ และ 2. รวมแสดงความยนิดี
สงแรงใจ ใหคุณพอวิโรจน โพธิ์สวาง (พอหนอง
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง) และคุณพอวินัย
เปลี่ยนบำรุง (คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์) ไดจบการศึกษา
ในปนี้

พระคุณเจาไดใหขอคิดเก่ียวกับพระตรีเอกภาพ
แบบอยางแหงความเปนหนึ่งเดียว ในความสัมพันธ
เปนขอคิดสำหรับพวกเราคนไทย ที่อาศัยในตางแดน
ให เปนหนึ่งเดียวกัน พวกเราไดภาวนาใหกับการ
เลือกต้ังของประเทศไทย

หลังพิธมีิสซา  คณุพอเอกภพ ผลมลู ประธานกลมุ
ไดเปนตัวแทน กลาวอวยพรใหกับมงซินญอรวิษณุ
ไดกลาวถึงบทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16  ในโอกาสเสกน้ำมันวาพระสงฆ
เปนเหมอืนตัวเตมิเตม็ชองวางระหวางพระเจากบัมนษุย
ซึ่งบทบาทและหนาท่ีของคุณพอในงานสวนกลาง
ของพระศาสนจกัร กไ็ดชวยเตมิเตม็ชองวางนี้

คณุพอวโิรจน โพธิส์วาง ไดกลาวขอบคณุทกุทาน
ทีเ่ปนแรงใจใหพยายามเรียน จนถงึวนันี ้กลบัไป กจ็ะไป
ประจำอยูที่บานเณรเล็ก ที่สกลนคร เพื่อรับใชอัคร-
สังฆมณฑลตอไป มีการประกาศตำแหนงประธาน

อยางเปนทางการในปตอไป
คือ คุณพอชัชชัย รวมอราม
ก็จะสานตอกิจกรรมแหง
ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
ตอไป
หลังพิธี เรารับประทาน

อาหารรวมกัน  โดยไดรับ
ความรวมมือ  ขาวหมอ
แกงหมอ เคร่ืองด่ืม ผลไม
จากบรรดาสัตบุรุษที่อยูใน
กรงุโรม ขอบคณุรานสโุขทยั
แมจะไมวางมารวม แตก็ได

สงอาหารมารวมทกุครัง้ท่ีเรามีการชุมนุม รวมท้ังสัตบุรษุ
ผมูนี้ำใจดีทกุทาน

จากนี้ไปพวกเรา ก็จะแยกยายกันไปตามท่ีตางๆ
ในชวงปดเทอม บางก็กลับไปเยี่ยมเมืองไทยชวงสั้นๆ
บางกอ็ยทูำงานตามวดัตางๆ ในอติาล ีหรอืบางประเทศ
ในยุโรป ประมาณเดือนกันยายน ก็จะทยอยกลับเขา
หอพัก เพ่ือเตรียมรับเปดเทอมในปตอไป ในชวง
ตนเดือนตุลาคม และจะเร่ิมชุมนุมกันใหมอีกครั้ง
ในเดือนตุลาคม 2011 มิสซาเปดปการศึกษาคร้ังตอไป
ทีห่อพกัของสนัตะสำนกั นกับุญเปาโล

รายงานโดย มสิช่ัน

ตัง้คณะกรรมการผสูงูอายุ (ตอจากหนา 20)

ตามแผนทิศทางงานอภิบาลฯ ป 2010-2015  และจัด
พิธีแตงต้ังใหกับคณะกรรมการเครือขายผูสูงอายุ
สังฆมณฑลจันทบุรี 25 ทาน ที่อาสนวิหารพระนาง
มารอีาปฏสินธินิรมล ในวันอาทิตยที่ 5 มถินุายน 2011
โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ  จรัสศรี  เปน
ประธาน

กจิกรรมเริม่ข้ึนดวยแกนนำชมรมผสูงูอายุจาก 7 วดั
เขารวมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตยที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือวัดจันท  หลังพิธี
บูชาขอบพระคุณแลวพระสังฆราชประธานในพิธีได
แตงต้ังคณะกรรมการชมรมผสูงูอายสุงัฆมณฑลจนัทบุรี
อยางเปนทางการ พรอมใบประกาศรับรองคณะกรรมการ
ชุดแรกของสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมีคุณรุ ง ศัก ด์ิ
วงษแกว เปนประธานคณะกรรมการผสูงูอายุสงัฆมณฑล
จันทบุรีคนแรก

ตอจากนั้นแกนนำผูสูงอายุทั้ง 25 ทาน เขารับฟง
การบรรยายที่หองประชุมอาคารแพรธรรม อาสน-
วิหารฯ จันทบุรี โดยในภาคเชา คุณพอไพรัช  ศรี-
ประเสริฐ ผูอำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย และ
จิตตาภิบาลคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ
ใหความรูเร่ือง “โครงสรางงานผูสูงอายุภายใตสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย” และ “บทบาท
ของคณะกรรมการระดับชาติและระดับสังฆมณฑล”
และ “โครงการประกวดชมรมผสูงูอายุตวัอยาง” เพือ่ให
คณะกรรมการและแกนนำผูสูงอายุระดับสังฆมณฑล

ไดตระหนักถึงบทบาทหนา ท่ีของตนเองในการ
ขับเคล่ือนงานผูสูงอายุระดับสังฆมณฑลตามทิศทาง
งานอภิบาลป 2010-2015 ตอไป

คุณพอวิโรจน  นันทจินดา ประธานคณะอนุ-
กรรมการฯ เพือ่ผสูงูอายุ และคณุสอางค สรุพัฒน
ประธานคณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑล
นครสวรรค ใหความรูถึงบทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการระดบัสังฆมณฑลโดยละเอียด เชน
แนวทางการดำเนินงาน  การทำแผนงานประจำป
การจัดประชุม  งานเอกสาร  การระดมทุน  การ
ประสานงานกับคณะอนกุรรมการฯ และเครอืขาย
ชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลอื่นๆ   และยังได
นำเอกสารงานผสูงูอายขุองสังฆมณฑลนครสวรรค
มาจัดแสดงเปนตัวอยางอีกดวย

อนึ่งงานผูสูงอายุในสังฆมณฑลจันทบุรี
เกิดข้ึนในวัดตางๆ หลายปแลว แตยังไมมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการระดับสังฆมณฑลอยางเปน
ทางการ และจากวันน้ีไปคณะกรรมการชุดน้ี
จะเปนผขูบัเคลือ่นงานผสูงูอายขุองสงัฆมณฑล
ใหมีชีวิตชีวา เติบโตและเขมแข็งตามทิศทาง
งานอภิบาลฯ ป 2010-2015 ภายใตการนำของ
คุณพอจิตตาภิบาล และผูประสานงาน สังฆ-
มณฑลจันทบุรี

พิธีการแตงตั้งและศึกษาทำความ
เขาใจบทบาทหนาทีค่ณะกรรมการฯ สรางขวญั

กำลังใจ  และความเขาใจในบทบาทหนาที่ใหกับ
คณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑลจันทบุรีชุดน้ี
เปนอยางย่ิง  ทั้งน้ีทุกคนพรอมท่ีจะออกไปเพื่อรักและ
รับใชสังคมตามเจตนารมณของพระศาสนจักรท่ีวา

“ผสูงูอายุ  โดยผสูงูอายุ  เพือ่ผสูงูอายุ”  ตอไป
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«— ¥ · ¡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.

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

«—¥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

«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å (Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘) ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ¡‘‡°≈

°“‰√´“∫“≈, ‡Õ ‡® ‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘√åµ Mid Year Concert of The

Bangkok International Community Orchestra of The

Bangkok Combine Choice The Church of Christ in

Thailand Antonio Vivaldi & Mozart «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24

°√°Æ“§¡ 2011 ‡«≈“ 19.30 π. ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡„À≠à

 ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬  –æ“πÀ—«™â“ß æ≠“‰∑

(BTS √“™‡∑«’)

����� ∂“∫—πÀ—«„® ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠

ºŸâ√—°…å ÿ¢¿“æ√à«¡øíß∫√√¬“¬·≈–µ√«®«—¥√–¥—∫‰¢¡—π

„π‡≈◊Õ¥‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’„πÀ—«¢âÕ ç·π«∑“ß

°“√ªØ‘∫—µ‘µ—« ”À√—∫ºŸâªÉ«¬‰¢¡—π„π‡≈◊Õ¥ Ÿßé ‚¥¬

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥·≈–‡ °Õπÿ “«√’¬åπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

7  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– ª“°≈—¥ æ√–ª√–·¥ß

®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡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“)

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

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

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

ª√–∏“π

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

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

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

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

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

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

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

«—¥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√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° °“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
π“¬·æ∑¬å∫ÿ≠‡ √‘∞ ™“µ‘≈–ÕÕß À—«Àπâ“·æ∑¬å

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π‚√§À—«„® „π«—πæÿ∏∑’Ë 27 °√°Æ“§¡

2011  ‡«≈“ 07.00-10.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ 2

Õ“§“√√«¡®‘µ‡æ’¬√∏√√¡

æ‘‡»… ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π √—∫∫√‘°“√µ√«®‡≈◊Õ¥

«—¥√–¥—∫‰¢¡—π ..‚¥¬‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬..

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‰¥â∑’Ë ∂“∫—π

À—«„® ™—Èπ 2  Õ“§“√√âÕ¬ªï∫“√¡’∫ÿ≠ ‚∑√»—æ∑å  0-2675-

5000 µàÕ 10201-02

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È «—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°«‘∂’™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” 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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈

æ“π‘™Õÿ¥¡ (VICARS FORANE) ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥‚∑√. 08-4317-1055

/ §ÿ≥æàÕ π∏¬“ ‰∑¬ π∏‘ ‚∑√. 08-1880-3078)

«—¥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)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 20-22 °√°Æ“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“

‡«≈“ 19.30 π. «—π‚¡∑π“§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 23 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚¥¬

§ÿ≥æàÕπ∑’ ∏’√“πÿ«√√µπå ‡ªìπª√–∏“π) (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕπææ√ ¬Õ·´ø ‚∑√. 08-1801-1004

À√◊Õ 0-7739-8082)

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß —°°“√ ∂“πæ√–∏“µÿ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

«—π‡ “√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ ‡«“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∫â“π∫—«∑à“ Õ. «à“ß«’√–«ß»å

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

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

®.¡À“ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 30 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 °√°Æ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

®÷ß®– “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È

‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3) ) ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

´.‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√.

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08-9483-6640

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

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

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

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

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

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

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

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

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

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

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

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

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

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

µàÕ∑à“π  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2360-7845-50

�����¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡∑”∫ÿ≠ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

 √â“ßÀÕ√–¶—ß »“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-8433-3141 Õ’‡¡≈å camillian-

ning@hotmail.com À√◊Õ www.camillianchiangrai.org

∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡≈¢∫—≠™’ 842-0-07714-

3  “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬) ∏π“§“√‰∑¬æ“π‘™¬å

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

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
�����»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

‚∑√. 0-2429-0100, 0-2429-0820 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

µ“¡·µà®‘µ»√—∑∏“

�����§≥–æ≈¡“√’ª√–‡∑»‰∑¬ (‡´π“µÿ ) „π‚Õ°“ 

©≈Õß°“√°àÕµ—Èß§≥–æ≈¡“√’§√∫ 90 ªï„πªïπ’È §≥–

æ≈¡“√’ª√–‡∑»‰∑¬¢Õ‡™‘≠∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™

™“¬-À≠‘ß  —µ∫ÿ√ÿ… ·≈– ¡“™‘°æ≈¡“√’∑ÿ°∑à“π ¡“√à«¡

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ „π«—π‡ “√å∑’Ë 3 °—π¬“¬π 2011

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

‡ ° ÿ “π
 ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π

2011 ¡’¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ∂ππ “∑√

‡«≈“ 09.00 π.  «¥ “¬ª√–§”

‡«≈“ 10.00 π. ¡‘ ´“ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

À≈—ß¡‘ ´“‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√

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

ºŸâ¡’§«“¡ π„®‡¢â“√à«¡·¢àß¢—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈ §√—Èß∑’Ë 1

‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°°”æ√â“∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ 

·≈–∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ß“π®–¡’¢÷Èπ«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π

2011 ∑’Ë‡¡‡®Õ√å‚∫«å Œ‘µ  “¢“ªî¬√¡¬å  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101/1

‡«≈“ 09.00 π.  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–

¢Õ„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬ »√’ª√–¡ß§å ·≈–

§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7848-50, 0-2360-7854

‚∑√ “√ 0-2360-7847 www.camillianthailand.org

E-mail : camilliancharity@hotmail.com ∑à“π

 “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ∏π“§“√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“  “¢“

≈“¥°√–∫—ß ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ‡≈¢∑’Ë 264-1-50310-9

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

(øø.1) √ÿàπ∑’Ë 133 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

°—π¬“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠

§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856,  0-2681-3837

À√◊Õ www.flpbkk2008.multiply.com À√◊Õ

www.facebook.com/flpbkk

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ...

(¬π 15:13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2011 หนา 17

โดย เงาเทียน

สวัสดีครับ เพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรกั งานชุมนุมเยาวชน
โลกใกลเขามาทุกขณะแลวนะครับ พี่ๆ ทางแผนก
เยาวชน เชิญชวนนองๆ เยาวชนท่ีมีโอกาสไปรวมงาน
ในครั้งน้ี เตรียมตัวเปนพิเศษนะครับ เพื่อการรวม
เปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนเยาวชนท่ัวโลก  และรวม
เปนหนึง่เดยีวกบัสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
ที่เชิญชวนเราเยาวชน ผานทางสาสนของพระองค  ถึง
เยาวชนโลก ในปนี ้“จงหย่ังรากลกึลงในพระองค และ
เสริมสรางข้ึนในพระองคจงมีความเชื่ออยางม่ันคง”
(คส  2:7)

เสียงเยาวชนฉบับน้ี ขอแบงปนบางชวงตอนที่
พระสนัตะปาปาไดเขยีนถงึเราเยาวชน วาดงันี.้...

จงหยั่งรากลึก และเสริมสรางข้ึนใหม
นักบุญออกุสตินไดกลาวไววา “ดวงใจของขาพเจา
จะไมมวีนัหยดุนิง่จนกวาจะไดพบทีพ่กัพงิในพระองค”
เพราะพระองคทรงเปนบอเกิดแหงชีวิตของเรา
การหยัง่รากลกึ หมายถงึการวางใจในพระเจา
เราไดรบัชวีติมาจากพระองค ปราศจากพระองคแลวเรา
ไมอาจที่จะมีชีวิตอยูไดอยางแทจริง
ความเช่ือของคริสตชน ไมใชแคเปนเพียงการเช่ือวา
สิง่น้ันมีอยจูริงเทาน้ัน
แต...เหนือสิ่งอื่นใด เราเช่ือ เพราะเรามีประสบการณ
สวนตัวกับพระเยซูคริสตเจา

มนัเปนการสัมผสักับพระบุตรของพระเจาท่ีใหพลงัใหม
สำหรับการมีชีวิตและความเปนอยูทั้งหมดของเรา
ในมิตรภาพท่ีเรามีกับพระองคนั้น ชีวิตของเราก็คอยๆ
เจริญเติบโตสูความสำเร็จบริบูรณ
พระเจาขา โปรดใหเราตอบสนองตอการเรียกของ
พระเจา วางใจในพระองค
และนำเอาพระวาจาของพระองคมาปฏิบัติ เสริมสราง
ชีวติของเราใหเจริญเติบโตขึ้นในพระองค
จงสรางบานของเราบนหนิเหมอืนผทูี ่“ขดุหลมุลกึ”
พยายามท่ีจะเจริญรอยตามพระวาจาของพระคริสตเจา
ทกุวนั
จงสดับฟงพระองคในฐานะท่ีเปนมิตรแทจริง ผูที่เรา
สามารถท่ีจะรวมเดินทางชวีติไปดวยได
เม่ือมีพระองคอยูเคียงขาง เราจะมีความกลาและมี
กำลังใจพอที่จะเผชิญหนากับความยากลำบากและ
ปญหาตางๆ
และจะเอาชนะไดแมกระท่ังความผิดหวังและความ
พายแพตางๆ

จงมัน่คงในความเช่ือ
เรามีความเช่ือม่ันวา พระเยซคูริสตเจาทรงมอบพระองค
เองบนไมกางเขน
เพ่ือท่ีจะทรงประทานความรักของพระองคใหแกเรา
ในพระมหาทรมานของพระองค พระองคทรงแบกรับ
ความทุกขของเรา
ทรงยอมแบกรับความบาปของเรา  รบัการอภัยสำหรับเรา
และทรงทำใหเรากลับคืนดีกบัพระบิดาเจา และทรงเปด
ประตูสวรรคใหเราไดรับชีวิตนิรันดร
ดังน้ันเราจึงไดรับความเปนไทจากส่ิงท่ีจองจำชีวิต
ของเรา ซึ่งไดแกการเปนทาสของบาป
เราสามารถท่ีจะรกัทกุคนไดแมแตศตัร ู  และเราสามารถ

ทีจ่ะมีสวนรวมในความรักนีก้บัผทูีย่ากไรทีส่ดุในบรรดา
พี่นองชายหญิงของเรารวมถึงทุกคนท่ีตกอยูในความ
ยากลำบาก
จงสวมกอดไมกางเขนของพระเยซูเจาไว
ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงความรักของพระเจา ใหเปน
ตนกำเนดิแหงชวีติใหม

จงเชือ่ในองคพระเยซคูริสตเจา แมเราจะไมเคยเหน็
พระองค
เราก็ตองการจะเห็นพระเยซูเจา  ตองการจะพูดกับ
พระองค
และตองการจะรูสึกวาพระองคทรงประทับอยูกับเรา
อยางแทจริง
ในศีลศักดิ์สิทธิ์พระองคทรงอยูใกลชิดกับเราเปนพิเศษ
และทรงมอบพระองคเองแกเรา
จงเรียนรูที่จะ “เห็น” และท่ีจะ “พบ” พระเยซูเจา
ในศลีมหาสนทิ
ณ ที่ซึ่งพระองคทรงประทับอยูอยางใกลชิดกับเรา
และยังเปนอาหารสำหรับการเดินทางของเรา
ในศีลอภยับาปพระองคทรงเผยใหเราเห็นถึงพระเมตตา
ของพระองค พระองคทรงใหอภยัเราเสมอ
จงทำความรูจักและรับใชพระเยซูเจาในคนยากจน
คนปวย
และในบรรดาพ่ีนองชายหญิงท่ีอยูในความยากลำบาก
และตองการความชวยเหลือจากเรา
จงเขาสกูารสนทนาเปนการสวนตัวกับพระเยซูคริสตเจา
และกระทำไปดวยความเช่ือ
พยายามทำความรูจักพระองคใหมากขึ้นดวยการอาน
พระวรสารและคำสอนของพระศาสนจักร
จงสนทนากับพระองคในการสวดภาวนา แลวจงวางใจ
ในพระองค
พระองคจะไมมวีนัทรยศความไววางใจของเราอยางเดด็ขาด

จงดำรงอยูในความเชื่อของพระศาสนจักรเพ่ือที่
จะเปนประจักษพยานถึงพระองค
พระคริสตเจามิไดเปนขุมทรัพยทีม่ไีวเพือ่พวกเราเทาน้ัน
พระองคเปนสมบัติล้ำคาท่ีสุดท่ีเรามี เปนสมบัติที่มีไว
เพื่อแบงปนกับผูอื่น
จงเปนพยานแหงความหวังแบบคริสตชนใหไปถึงท่ัวโลก
หากเรามีความเชื่อ และสามารถเจริญชีวิตในความเช่ือ
และเปนประจักษพยานในชีวติประจำวัน
เราจะกลายเปนเคร่ืองมือในการชวยเหลือผูอื่น ใหได
พบกบัความหมายและความช่ืนชมยินดีแหงชีวติ
ทีเ่กิดข้ึนจากการท่ีไดสัมผสักับพระครสิตเจา

ครสิตชนทีร่กั  พระศาสนจักรตองการความเชือ่ทีม่ชีวีติชวีา
ความรักเมตตาท่ีสรางสรรค และพลังแหงความหวังของ
เราคริสตชน
จงหยัง่รากลกึ และเสริมสรางขึน้ใหม จงมัน่คงในความเช่ือ
จงเชื่อในองคพระเยซูคริสตเจา แมเราจะไมเคยเห็น
พระองค
จงดำรงอยูในความเช่ือของพระศาสนจักรเพ่ือท่ีจะเปน
ประจักษพยานถงึพระองค

(อานและ Download สาสนพระสันตะปาปาฉบับเต็ม
ไดที่... http://youth.cbct.net/Documents/
Message_of_Pope/message_of_pope.html)

“พระองค
จะทรงกระทำ
ตามแผนการน้ี

เม่ือถึง
เวลากำหนด
โดยทรงนำ
ทุกสิ่ง
ทั้งท่ี

อยูบนสวรรค
และบนแผนดิน
ใหมารวมกนั
อยูใตปกครอง

ของ
พระครสิตเจา
พระประมขุ
แตเพียง
พระองค”
(อฟ 1:10)
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การกลับมา ของลกูผพูลัง้พลาด
กบัหวัใจเมตตาไมสิน้สดุของพอ

   

หนังสือในชุดเร่ืองสั้นโนเบลชุดท่ี  8 ของ
สำนกัพิมพนาครใหชือ่หนังสือเลมน้ันวา “การกลับมา
ของบตุรผสูรุยุสรุาย” ผลงานแปลของวมิล กณุราชา
ซึ่งแปลจากเร่ือง The Reture of the Prodigal Son
ผลงานเขียนของอองเดร ณีด ผมอานดูคราวๆ ก็
นาสนใจไมเบา เปนการตีความเพ่ิมเติม เปนรายละเอียด
ทีพ่ระคัมภีรไมไดพดูถึง เพราะความหมายแหงอุปมา
นัน้เพยีงแตตองการจะบอกวา “พอ...นัน้แสนจะเขาใจ
ใจดี และใจกวาง เฝารอ และพรอมท่ีจะยกความผิด
หรือการกาวลวงทั้งหมดท่ีถูกกระทำ เพียงเห็นบุตร
อยเูคยีงในเขตรัว้บานเดียวกัน”

ผมน่ังฟงการบรรยายของดร.อมรวิชช นาคร-
ทรรพ ซึ่งมาบรรยายใหนักบวชหญิงกลุมหน่ึงท่ีผม
มโีอกาสรวมจดัการเรยีนรเูกีย่วกบัส่ือมวลชน วนันัน้
เปนวันสุดทายของการสัมมนาแลว ผมเองเห็นวา
ดร.อมรวชิช ทำงานวจิยัเก่ียวกับปญหาเดก็และเยาวชน
มานานแลว มขีอมูลเชิงประจักษมากมาย มปีระสบ-
การณหลากหลาย อยางนอยนาจะเปนแหลงขอมูล
ทีถ่กูตอง แมนยำ ชดัเจน ตรงประเด็นและก็ไมพลาด
อาจารยพูดในประเด็น “จริยธรรมในสื่อมวลชน”
และคำแรกท่ีพูดถึงคือ สื่อตองนำเสนอความจริง
อาจารยยังพามาสูเร่ืองราวของเยาวชนท่ีไมชอบ
การเปรียบเทียบ การทำงานและอยูกับพวกเขา
ไดอยางมีความสุข และไดผลท้ังสองตองเปดพื้นท่ี
ตอกัน ผมชอบคำวา “พืน้ท่ี”

ผมคิดวาคนเราทุกคนตองการพื้นที่  พื้นที่
ทีอ่บอนุ สงบ และปลอดภัย พืน้ทีท่ีบ่อกกับตวัเราเอง
ไดวาเรายังมีคาอยู เด็กๆ อยากไดพื้นท่ีการยอมรับ
จากพอแม เพ่ือน คุณครูและคนที่เขารัก บางครั้ง
แมทำอะไรไมเขาทากย็อม เพราะรบัรมูาวา พวกเขา
จะไดพืน้ท่ีในหัวใจของคนนัน้ เยาวชนตองการพืน้ท่ี
ทีแ่สดงออก มคีวามเปนตัวของตัวเอง ทาทาย ตืน่เตน
นาสนใจ เจานายตองการพ้ืนที่ในใจของลูกนอง
เวลาที่เขาบอก และทำเพื่อลูกนองมาตลอด แตกลับ

ไดรบัความรสูกึตรงขาม ลกูนองตองการพืน้ทีก่ารยอมรบั
ของเจานาย พวกเขาทุมเทและพยายามเรียนรูวิธีทำให
เจานายพอใจ และทำงานใหดทีีส่ดุ คณุครตูองการพืน้ที่
ในใจของเด็กนักเรียน ขณะเดียวกันนักเรียนก็ตองการ
พื้นท่ีเหลาน้ันเชนเดียวกัน นักเรียนไมไดตองการ
การลงโทษ นกัเรยีนตองการการยอมรบัในความพล้ังพลาด
ใหอภยั ไมรือ้ฟน อธกิารตองการพืน้ทีใ่นใจของคนท่ีเขา
ดแูล พืน้ท่ีทีบ่อกวา พวกเขาทราบดีวาผใูหญปรารถนาดี
ในขณะเดียวกันผูนอยก็ตองการพื้นท่ีและเวลาจาก
ผใูหญ เพือ่เขาจะไดรบัทราบวามคีวามหวงใย ใสใจ ฯลฯ
ผคูนทุกคนตองการพ้ืนท่ี

กอนการสัมมนาเรื่องเก่ียวกับสื่อมวลชนของ
นกับวชหญิงกลมุท่ีผมพูดถึงน้ีมขีาววาติกนัเปดเว็บไซตใหม
และมีรปูประวัตศิาสตรคอืพระสนัตะปาปาทวิตขอความ
ผมลองคียคำวา “Pope Tweet” เขาไปยังแอพพลิเกชั่น
ที่ชื่อวา HITPad ไอเจาแอพพลิเกชั่นตัวน้ี จะเลือกขาว
ทีเ่รากดหาน้ัน และแยกออกมาเปน 5 กลมุ โดยมีกลมุท่ี
เปนขาว วิดีโอ รูปภาพ ขอความทวิต และเว็บไซต
ดเูผนิๆ ประเด็นท่ีแยกออกมาใหกล็วนแลวแตมขีอความ
และขอมูลที่นาสนใจ แตเจากรรมในสวนของภาพ มี
ภาพหนึ่ ง เปนรูปท่ี เราคาทอลิก เห็นเปนปกติคือ
พระสันตะปาปาถือหนังสือพระคัมภีร แตฝมือตัดตอ
ของใครไมทราบได แทนท่ีองคสมเด็จพระสนัตะปาปา
จะถือพระคัมภรี รปูทีต่ดัตอมาอยางแนบเนียนกลับกลาย
เปนวา ทรงถือไอแพด...ผมเองฮาไมออก แตกท็ราบดีวา
ในสนามส่ือมีสิ่งเหลานี้ลานเปอรเซ็นต สวนในสนาม
ชวีติน้ันก็คงไมตาง

เม่ือพระศาสนจักรรวมสมัย พระศาสนจักรอาจ
จะถูกมองวา ทันสมัยเกินไป เมื่อพระศาสนจักรเลือก
เครื่องมือบางย่ีหอ พระศาสนจักรอาจจะถูกตั้งคำถาม
ในมุมของทุนนิยมวาทำไมตองเปนยี่หอนั้นยี่หอนี้

แตซุกซอนคำถามหลักไวในใจวา ทำไมไมเลือกใช
ของฉนั แตเม่ือพระศาสนจกัรเชือ่งชา นกึถึงแตสิง่เกา
อนรุกัษ ฟนฟ ูและเปล่ียนแปลงแตละอยาง อยางพนิจิ
พิเคราะห พระศาสนจักรอาจถูกมองหรือตั้งคำถาม
วา คุณ(ลุง)โลกเขาไปไหนกันแลว ....ในชีวิตท่ี
ขับเคล่ือนไปจึงมีเรื่องราวของความเขาใจผิด-ถูก
การอยูบนคล่ืนลมของผลประโยชนที่ถาโถม โลก
ทุนนิยมที่คิดเพียงขาดทุน กำไร เราจึงเขาใจกัน
ลำบาก และพดูกันคนละภาษา

ผมนึกถึงหัวใจเมตตาไมสิ้นสุดของพอ พอที่
เปดพ้ืนท่ีของหัวใจตัวเองอยางกวางขวางท่ีสุด
ใหกับลูกๆ เสมอ แมหลายคร้ังลูกจะทำบาปผิด
ดาทอ บนวา พอของตนเอง บางคร้ังผมรสูกึสงสาร
พระคุณเจาที่ปกครองสังฆมณฑล อธิการของ
คณะตางๆ คุณพอท่ีอยูตามวัดหรือตามหนวยงาน
ของพระศาสนจักรที่ตองแบกรับหัวใจของลูกๆ
ทุกคน ผมนึกถึงจำนวนนอยนิดเทากำมือของผูคน
ที่นับถือพระเยซูเจาองคเดียวกันในประเทศไทย
ถาพลังแหงหัวใจท่ีโนมลง แลวพยายามยอมรับ
ขอบกพรองของกันและกัน ใหพระเปนเจานำทาง
ใหบิดาผูใจอารีที่เฝามองเราอยูบนสรวงสวรรค
ไดเห็นลูกๆ ยอมรับขอบกพรองของกันและกัน
สงเสริมเปนกำลังใจใหแกกนัและกนั ใครมหีนาท่ีอะไร
ก็พยายามทำใหดีที่สุด ตามกำลังความสามารถ
ตามพระพร และสัญญาณแหงกาลเวลาที่ผานมา
ทกุขณะแหงชวงชีวติ

ถาหัวใจเมตตาไมสิ้นของบิดายังเปดกวางเสมอ
นั่นยอมตองสรางหัวใจที่แสนจะรอบคอบของบุตร
ที่ไมยอมและไมพยายามทำใหบิดาตองเสียใจอีก

    บรรณาธกิารบรหิาร

คุณพอรุนนองจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เพิ่ง
บวชหมาดๆ เม่ือฉลองพระจติน่ีเอง ผมทราบมานานแลว
วาคุณพอทานน้ีฝมือดนตรีไมธรรมดา โอกาสบวช
เปนพระสงฆจงึใชเสียงดนตรี เพ่ือขอบพระคุณ

“Inspired Songs by Lazarus ขอบพระคุณ” เปน
ชือ่เตม็ของชุดนี ้โดยสวนตวัแลวชอบหลายๆ สวนในซีดี
ชุดน้ี ภาพถายทุกภาพที่ประกอบในหนังสือเล็กๆ เพ่ือ
บอกเลาทีม่าทีไ่ปของบทเพลง เนือ้รองตางๆ มบีทเพลง
บางบทที่คุนหู อาจจะเคยอยูในซีดีชุดอ่ืนๆ มาบางแลว
แตในชุดน้ีเจาตัวออกตวัไวกอนแลววา ไมใชเพลงท่ีใช

ในพิธกีรรม
ผ ม เ อ ง ชอบเพลง “กนัและกนั”

ทวงทำนองสมัยใหมทีเดียว เนื้อรองก็บอกเลาเร่ือง
ความรักในมุมมองคริสตชนไดดี สวนเพลงท่ีติดหู
สำหรับผมตอมาคงเปนเพลง “ที่แหงน้ี” ชอบทอน
พูดเพลง ในตอนตนหลายๆ เพลงฟงแลวนึกถึง
บรรยากาศตอนอยูที่บานเณรใหญแสงธรรม อีกเพลง
หน่ึงท่ีไมพูดถึงไมไดคือเพลง “จงอยาไดกลัวเลย”

เปนเพลงอีกเพลงหน่ึงที่ทำใหเห็นภาพละครเพลง
คุณพอนิโคลาส เดอะมิวสิคัล ที่ชอบฝนหวานถึง
อยูตลอด ไมแนวาวันหน่ึงความฝน (หวาน) นั้นอาจ
ถกูขบัเคล่ือนใหเปนจรงิ เมือ่นัน้ถาผมมีสวนรวม ผมตอง
ขอเพลงน้ีไปใชแนๆ ภาพรวมของชุดน้ีดนตรีออกแนว
คนรนุใหม หลายเพลงถาไมบอกท่ีมา อาจจะคิดถึงเพลง
ทีด่งัๆ ตามแผงท่ัวไปกันเลยทีเดียว

ขอบพระคุณพระที่มอบคุณพออีกทานหนึ่งท่ีมี
ความสามารถในแนวเสียงเพลงใหกับเรา มรดกของ
ศาสนาคาทอลิกใชจะมีแตโบสถอันสวยงาม แตดนตรี
และการขับรองยังเปนมรดกอีกชิ้นหน่ึงท่ีคาทอลิกได
มอบใหกบัโลกใบน้ีเชนกนั สนใจมีจำหนายทีส่ือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศไทยครับ
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ç «¥æ√–‡¡µµ“é §≥–æ√–‡¡µµ“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ π”‚¥¬

§ÿ≥≈—°…≥’ «‘®‘µ√«ß»å ·≈–§ÿ≥«√√≥“ ‡¡∏’æ‘∑—°…å°ÿ≈ ·π–π”π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°

‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬ ¥Õπ‡¡◊Õß  «¥ “¬ª√–§”æ√–‡¡µµ“·≈–‡√’¬π√Ÿâ®—°»√—∑∏“

µàÕæ√–‡¡µµ“ ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

ç„Àâ°”≈—ß„®é

„π‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°√√¡°“√

 ¿“«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

·¡√å‰Õ√’π ™”π“≠∏√√¡

‰¥â‡¬’Ë¬¡™¡·≈–„Àâ°”≈—ß„®

·°àπ—°»÷°…“™—Èπªï∑’Ë 1

„π°‘®°√√¡´âÕ¡√âÕß‡æ≈ß

¢Õß«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç ¡‚¿™æ√–«√°“¬·≈–æ√–‚≈À‘µæ√–§√‘ µ‡®â“é «—π∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π

2011 «—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®—¥æ‘∏’·Àà»’≈¡À“ π‘∑ ‡æ◊ËÕπ¡— °“√æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

÷́Ëßª√–∑—∫Õ¬Ÿà¿“¬„µâ√Ÿªª√“°Ø¢Õßªíß·≈–‡À≈â“Õßÿàπ §ÿ≥æàÕ‡Õ°™—¬ º≈«“√‘π∑√å

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“ À≈—ßæ‘∏’¡’·Àà»’≈¡À“ π‘∑®“°«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø‰ª∑’Ë

‚√ßæ¬“∫“≈´“π§“¡‘≈‚≈

ç ¡‚¿™æ√–§√‘ µ«√°“¬é  ¿“¿‘∫“≈«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ·≈–

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß ®.™—¬¿Ÿ¡‘ √à«¡ ¡‚¿™æ√–«√°“¬·≈–

æ√–‚≈À‘µæ√–§√‘ µ‡®â“ ·≈–·Àà»’≈¡À“ π‘∑ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

çøóôπøŸ®‘µ„®é

π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‚√ß‡√’¬π‡√¬’π“‡™≈’«‘∑¬“≈—¬ ‡™’¬ß„À¡à

®”π«π 62 §π øóôπøŸ®‘µ„®„πÀ—«¢âÕ

ç¢Õ‚∑…‚ª√¥Õ¿—¬ ‡√‘Ë¡µâπ„À¡à¥â«¬§◊π¥’é

 ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

∑’Ë»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–Õ∫√¡»“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ —π°”·æß

‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬¡’́ ‘ ‡µÕ√å‡æÁ≠»√’ ÀàÕ‡√ §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π

·≈–¿√“¥“¡’»—°¥‘Ï «àÕßª√–™“πÿ°Ÿ≈ §≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈

‡ªìπ«‘∑¬“°√
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µÕπ∑’Ë 27 √“§“¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° (2) øíß‡ ’¬ßºŸâπ”

µ—Èß§≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡‘ ´—ß®—π∑å·≈â«

™¡√¡¶√“«“     ‡¢µ     2

·°ππ”ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬°“√π”¢Õß§ÿ≥æàÕÕ—π‡¥  ‰™¬‡º◊Õ°

®‘µµ“¿‘∫“≈ ·≈–§ÿ≥¬“„® »√’«‘»“≈»—°¥‘Ï ºŸâª√– “πß“π ®—¥ª√–™ÿ¡»÷°…“

·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫ß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

√à«¡¬âÕπ√Õ¬ª√–«—µ‘»“ µ√å
æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°°√ÿß‡∑æœ

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ™¡√¡¶√“«“  ‡¢µ 2

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

°“√‡¢â“‡ΩÑ“æ√– —πµ–ª“ª“ À√◊Õ‡√“‡√’¬°«à“ Papal Audience ‡ªìπ°“√‡¢â“‡ΩÑ“

·∫∫√«¡Ê °—∫°≈ÿà¡§π„π√Õ∫ —ª¥“Àå´÷Ëß®–∂Ÿ°®—¥Õ¬Ÿà„π«—πæÿ∏¿“§‡™â“ ®”‡ªìπ

Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß∑”°“√ ”√Õß∑’Ë°—π‰«â°àÕπ ·µàß“ππ’Èø√’§√—∫

 ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ¡’™◊ËÕ«à“ Prefettura dela Casa Pontificia ∑“ß‡¢â“µ√ßª√–µŸ

∫√Õπ∑å  ”π—°ß“π®–‡ªî¥«—π®—π∑√å ‡«≈“ 09.00-13.00 π. ·≈–«—πÕ—ß§“√ ‡«≈“

09.00-16.00 π. ‡∫Õ√åµ‘¥µàÕ 0669883114 À√◊Õ‚∑√ “√ 0669885863

º¡‡§¬¡’‚Õ°“ µ‘¥µ“¡æ√–§“√å¥‘π—≈‰ª‡¢â“‡ΩÑ“„π≈—°…≥–π’È º¡ —ß‡°µ«à“

¡’°“√®—¥·∫àßºŸâ§πÕÕ°‡ªìπ 3 °≈ÿà¡ §◊Õ°≈ÿà¡§π∑’ËÕ¬ŸàÀπâ“≈“π¡À“«‘À“√ °≈ÿà¡π’È

®–¡“°ÀπàÕ¬  à«π∑’Ë‰¥âæ‘‡»…ÀπàÕ¬§◊Õ °≈ÿà¡§π∑’Ë‰¥â¢÷Èπ¡“π—Ëß¥â“π∫π ´÷Ëß¥â“π

∫ππ’È‡Õß®–¡’¡ÿ¡π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√°—∫π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ( —ß‡°µ®“°∑’Ëµ—Èß¢Õß√Ÿªªíôπ)

ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿàµ√ßΩíòßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√®–‰¥â√—∫‚Õ°“ „π°“√ —¡º— ¡◊Õ°—∫ ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“ §◊Õæ√–Õß§å®–‡¥‘π≈ß¡“∑—°∑“¬  à«πΩíòßπ—°∫ÿ≠‡ª“‚≈„°≈â∑’Ë ÿ¥

§◊Õ π—Ëß√∂ºà“π¥’°«à“π—Ëßµ√ß≈“π‡æ√“–ºà“π¡“·∫∫„°≈â™‘¥

¿“…“∑’Ë ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“µ√— ®–¡’À≈“¬¿“…“ ·≈â«·µà«à“«—ππ—Èπ

ª√–™“™π∑’Ë¡“®–¡“®“°ª√–‡∑»Õ–‰√ ·µà¿“…“∑’Ëµ√—  ÿ¥∑â“¬§◊Õ¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π

∫“ß§≥–∑’Ë¡“®–¡’°“√· ¥ß¡“∂«“¬¥â«¬ ·µà‡«≈“π—ÈπÕ“°“»®–√âÕπ¡“°§√—∫

¡’°“√‡¢â“‡ΩÑ“Õ’°≈—°…≥–Àπ÷Ëß§◊Õ„πÀâÕß∑’Ë∂Ÿ°®—¥‰«â∑’Ë ”π—°ß“π¢Õßπ§√√—∞«“µ‘°—π

 à«π„À≠à·≈â«‡¡◊ËÕ¡’°“√‡™‘≠°≈ÿà¡µà“ßÊ ‡¢â“¡“ª√–™ÿ¡ ·≈–„π√Õ∫ 5 ªï ®–¡’

°“√‡¢â“‡ΩÑ“ Ad Limina Õ—ππ’È‡©æ“–∫√√¥“æ√– —ß¶√“™¢Õßª√–‡∑»µà“ßÊ ´÷Ëß

®–¡“æ∫·≈–∑Ÿ≈√“¬ß“π°“√·æ√à∏√√¡µà“ßÊ „π ¿“æ√– —ß¶√“™¢Õßµπ‡Õß

ª√– ∫°“√≥å·∫∫π’È‰¡à«à“®–‡ªìπ„πª√–‡¿∑‰Àπ°Áπà“ª√–∑—∫„®∑—Èßπ—Èπ·À≈–§√—∫

·ª≈°‡À¡◊Õπ°—π ∑”‰¡æ√– —πµ–ª“ª“∂÷ß¡’·√ß¥÷ß¥Ÿ¥ºŸâ§π‰¥â¡“°¡“¬¢π“¥π’È

‚ª√¥»’≈°”≈—ß§√‘ µ™πÕ“¢à“·≈–≈“ÀŸà 82 §π
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“πÀâ«¬‚ªÉß Õ”‡¿Õ·¡à·µß

®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ´÷Ëß‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“πæ’ËπâÕß™“«Õ“¢à“ ¡’§√Õ∫§√—«§√‘ µ™π 34

§√Õ∫§√—«  ¡“™‘° 226 §π ≈â“ß∫“ª·≈â« 168 §π °”≈—ß‡µ√’¬¡≈â“ß∫“ª

58 §π „π‚Õ°“ ©≈Õß«—¥π’È‰¥â¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ªºŸâ„À≠à 10 §π ‡¥Á° 8 §π

·≈–√—∫»’≈°”≈—ß 82 §π

ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥æàÕ≥√ß§å™—¬ À¡—Ëπ»÷°…“ ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 
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