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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 7-13 สิงหาคม 2011 หนา 3
หนังสือพ ิมพ (ตอจากหนา 20)

แสดงความช่ืนชอบของพระองคตอหนังสอืพมิพฉบบันี้
ที่ดำรงไวอยางเขมแข็งซ่ึง  “ความเปนกลางและ
ความกลาหาญ... ทามกลางหายนะและความนาสะพรึง
กลัวที่ทำใหครึ่งศตวรรษท่ี 20 ตกอยูในมหันตภัย
อยางรายแรง”  ตอไปน้ีเปนคำแปลหนังสือของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ทีท่รงลิขติในวันท่ี 24
มถินุายน 2011 เปนภาษาอิตาเลียน

เรียนศาสตราจารยโจวานนี มาเรีย เวียน
หัวหนากองบรรณาธิการหนังสือพิมพลอสแซร

วาตอเร โรมาโน (L’Osservatore Romano)

150 ปสำหรับหนังสือพิมพนับไดวาเปนเวลาที่
ยาวนานจริงๆ  ถือวาเปนการเดินทางสำคัญท่ียืนยาว
เปยมดวยความช่ืนชมยินดี ความยากลำบาก งาน
หนกัหนวง ความสขุ และพระพร  หนังสอืพมิพลอสแซร
วาตอเร โรมาโน  ฉบบัแรกออกวนัที ่1 กรกฎาคม 1861
จงึถือไดวาปนีเ้ปนปครบรอบทีม่คีวามสำคัญย่ิง  ดงัน้ัน
จึงสมควรที่เราจะตองขอบพระคุณพระเจาเปนอันดับ
แรกสำหรบัคณุประโยชนตางๆ อนัเกดิจากหนังสอืพมิพ
ฉบับน้ี หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็ไดวา สำหรับทุกส่ิงท่ี
พระญาณสอดสองของพระเจาไดกระทำตลอดเวลา
150 ปทีผ่านมา ซึง่ในชวงเวลานีน้ัน้โลกมกีารเปลีย่นไป
อยางมากมาย และเราก็ตองขอบคุณพระเจาสำหรับ
จุดยืนของหนังสือพิมพฉบับน้ีที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางย่ิงในโลกของส่ือสาร
มวลชน

ในขณะเดียวกัน เหตุการณอันเปนม่ิงมงคลน้ี
ยังเปดโอกาสใหเราไตรตรองถึงประวัติศาสตรและ
บทบาทของหนังสือพิมพรายวันฉบับนี้ดวยที่ทุกคน
ทราบกันดีวาเปน “หนังสือพิมพของพระสันตะปาปา”
ดังท่ีสมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่10 ตรัสไวในป 1936
เมื่อ 75 ปที่ผานมา  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนใหเรามา
“พิจารณากันถึงบทความที่เรานำมาเสนอในอดีตและ
บทความท่ีเราควรท่ีจะนำเอามาเสนอในอนาคต” โดย
การเนนถึงความเปนอัตลักษณและความรับผิดชอบของ
ขาวรายวันท่ีประกาศใหทราบถึงพระราชอำนาจของ
พระสันตะปาปาในชวง 150 ปทีแ่ลว และเปนเคร่ืองมือ
ทรงคุณคาพิเศษชนิดหน่ึงท่ีรับใชสันตะสำนักและ
พระศาสนจักร

หนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน เกิดข้ึน
ดุจการทาทายและการตระหนักดีถึงสถานภาพของ
พระสันตะปาปาเพ่ือปกปองและดำรงไวซึ่งหลักการ
แหงสันตะสำนักท่ีดูเหมือนจะถูกคุกคามดวยอำนาจมืด
ท่ีเปนอริตางๆ

หนังสือพิมพนี้กอต้ังข้ึนโดยความคิดริเร่ิมสวนตัว
ทีไ่ดรับการสนบัสนุนจากรฐัของพระสนัตะปาปา และ
หนังสือพิมพฉบับภาคค่ำน้ีมีจุดยืนในมิติแหง “ศาสนา
และการเมอืง” โดยมีเปาหมายอยใูนการธำรงไวซึง่ความ
ยตุธิรรมในความเช่ือม่ันท่ีมพีืน้ฐานอยใูนพระวาจาของ
พระคริสตเจาที่ตรัสวาความช่ัวจะไมมีวันที่จะเอาชนะ
ความดีได

เปาหมายและความเช่ือม่ันน้ีแสดงออกดวยภาษิต
ละตินสองภาษิต ภาษิตแรกไดมาจากกฎหมายโรมัน

และภาษิตที่สองไดมาจากขอความในพระวรสาร ซึ่ง
นำมาใชตั้งแตป 1862 “Unicuique suum” (ของใคร
กข็องเขา) และโดยเฉพาะอยางย่ิง “Non praevalebunt”
(ประตูนรกจะไมมทีางชนะได) [เทียบ มธ 16:18]

ในป 1870 ปแหงการจบส้ินอำนาจทางโลกท่ีมองวา
เปนมาตรการพระญาณสอดสองที่พระราชอำนาจ
ของพระสันตะปาปาถูกละเมิดและไมไดรับความ
เปนธรรม  สิ่งเหลานี้มิไดทำใหหนังสือพิมพลอสแซร
วาตอเร โรมาโน สิ้นหวังหรือลดคุณคาและบทบาท
ของตนไป  ตรงกันขาม หลงัจากนัน้ 15 ป สนัตะสำนัก
ตดัสินใจซือ้กิจการท้ังหมด  ถดัจากน้ันเปนตนมาอำนาจ
ควบคุมหนังสือพมิพจากสันตะสำนักก็คอยๆ มเีพ่ิมข้ึน
ซึ่งนับวันมีแตจะพัฒนากาวหนาข้ึน เพราะยึดม่ัน
ในอุดมการณสายกลางไมเอียงเขาขางใครและกระทำ
ดวยความกลาหาญ โดยเฉพาะอยางย่ิงในการยึด
หลักการของความถูกตองอยางเหนียวแนนเก่ียวกับ
เหตุรายแรงและความนาสะพรึงกลัวในครึ่งแรกของ
ศตวรรษท่ี 20  ซึ่งพระคารดินัลกัสปารีบันทึกไวในป
1922 วา “ซื่อสัตยในฐานะท่ีเปนสถาบันสากลและ
อยูเหนือนานาชาติ”

เหตกุารณรายแรงท่ีเกิดข้ึนไดแกสงครามโลกครัง้ท่ี
1  ซึ่งทำลายและเปล่ียนโฉมหนาทวีปยุโรป เกิดลัทธิ
เบ็ดเสร็จนิยม (totalitarianism) อันเปนรูปแบบท่ีมี
อดุมการณเปนปฏิปกษทีป่ฏิเสธความจริงและมีการกดขี่
มนุษยดวยกนัเอง จนในทีส่ดุก็ปรากฏการฆาลางเผาพันธุ
ของนาซี (shoah)  แลวตามมาดวยสงครามโลกคร้ังท่ี 2
ในปแหงความโหดเหี้ยมเหลานั้นและตอมาในชวง
ของสงครามเย็นและการเบียดเบียนศาสนาจาก
อาณาจักรคอมมิวนิสตในหลายๆ ประเทศ  แมจะขาด
ปจจัยและบุคลากร หนังสือพิมพของสันตะสำนักก็ยัง
สามารถดำเนินใหขาวตอไปดวยความสัตยซื่อและ
โดยเสรี ใหการสนับสนุนอยางเขมแข็งตองานของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 15 สมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที ่11 และสมเด็จพระสนัตะปาปา
ปโอ ที่ 12 ในการปกปองความจริงและความยุติธรรม
ซึ่งเปนพื้นฐานแตประการเดียวแหงสันติ

ดังน้ันหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน
จึงรอดตายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 พรอมกับศีรษะ
ที่ เชิดข้ึนอยางสงาในฐานะเปนกระบอกเสียงจาก
ฆราวาสที่เปนท่ียอมรับกันโดยทันที  เชนเดียวกัน
ในป 1961 พระคารดินัลมอนตินี ซึ่งสองปตอมา
กลายเปนสมเดจ็พระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรงลิขติวา
“มันเหมือนกันกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนตอนที่ไฟทุกดวงในหอง
ถกูปดสวิตชเหลือแตเพียงดวงเดียว ทกุคนจองมองไปยงั
ไฟดวงน้ัน และโชคดีที่ไฟดวงน้ันคือไฟของวาติกัน
มันเปนความสวางโชติชวงเยือกเย็นท่ีไดรับการ
หลอเล้ียงจากความสวางท่ีตอเน่ืองมาจากเปโตร
หนังสือพมิพลอสแซรวาตอเร โรมาโน จงึยืนหยดัและ
เปนดงัทีเ่คยเปน กลาวคอื ประภาคารท่ีคอยชีน้ำ

ในคร่ึงหลังแหงศตวรรษท่ี 20 หนงัสือพิมพฉบับน้ี
เริม่แจกจายไปทัว่โลกในภาษาตางๆ ซึง่มไิดทำการพิมพ
ทีว่าติกนั  ทัง้หมดมอีย ู8 ภาษาดวยกัน และในป 2008
เปนภาษามาลายาลัมที่พิมพในประเทศอินเดีย ซึ่งเปน
ภาษาแรกท่ีพิมพดวยอักษรท่ีไมใชอักษรละติน  ตั้งแต
ป 2008 เปนตนมามีการหยุดจำหนายจากวาติกันโดยมี

สื่อในประเทศอ่ืนรับชวงไปทำการแทน เชน สเปน
อิตาลี โปรตุเกส  และในปจจุบันน้ียังมีอินเทอรเน็ต
หรือเว็บไซตเขามามีบทบาทสำคัญอีกดวย

หนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน เปน
หนังสือพิมพที่มีอัตลักษณเฉพาะโดดเดนพิเศษ เพราะ
ในคร่ึงศตวรรษท่ีแลวจุดเดนประการแรกคือการรับใช
ความจริงสำหรับสายสมัพันธแหงความเปนหน่ึงเดียวกัน
ของคาทอลิกจากสำนักผูแทนของเปโตร  ดังน้ัน
ขาวประจำวันจะกอปรดวยการแทรกแซงของพระ-
สันตะปาปา  เน้ือหาจากสังคายนา 2 ครั้ง การประชุม
สมัชชาพระสังฆราชตางๆ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง
ความมีชีวิตชีวาและความม่ังคั่งแหงพระพรของ
พระศาสนจักร  นอกเหนือไปจากนี้แลว ยังไมลืมที่จะ
ใหความสำคัญกับผลงานและสถานการณแหงชุมชน
คาทอลิกตางๆ ทัว่โลกซ่ึงบางคร้ังดำเนินชีวติทามกลาง
ความยากลำบากนานาชนิด

ในยุคสมัยของเราซ่ึงบอยคร้ังขาดจุดอางอิง
หรือผลักดันพระเจาออกไปจากสังคม แมในประเทศ
ที่มีธรรมประเพณีคริสตชนด้ังเดิม  หนังสือพิมพของ
พระสันตะปาปาก็ยั งยืนหยัดอยู ในฐานะ ท่ี เปน
“หนังสือพิมพแหงความคิด” และเปนเคร่ืองมือแหง
การอบรมสั่งสอนและไมใชเปนแคใหขาวสารเทานั้น
เพราะฉะนั้นจะตองยึดม่ันอยูในหลักการท่ีไดปฏิบัติมา
ในศตวรรษคร่ึงที่แลวโดยใหความสนใจเปนพิเศษ
ตอคริสตชนตะวันออก ตอหนาท่ีในการสรางความเปน
หน่ึงเดียวกันของพระศาสนจักรตางๆ ตอกลุมคริสต-
ชนพื้นฐาน แตการแสวงหามิตรภาพและความรวมมือ
กันกับศาสนิกชนยูดายรวมถึงศาสนาอ่ืนๆ ดวย เพ่ือ
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของกันและกัน
เพื่อเปนปากเสียงใหกับสตรี และปญหาชีวภาพท่ีกำลัง
เปนปญหาสำหรับเราทุกคนในขณะน้ี

อาศัยการเดินตามนโยบายอยางเปดกวางสูมิติใหม
มผีทูีเ่ขามามีสวนรวมเพ่ิมขึน้ มกีารใชมติขิาวสารดิจทิลั
เพิม่ข้ึน มผีอูานเพิม่ข้ึน เราควรรสูกึภมูใิจในประวัตศิาสตร
150 ปทีผ่านมา  หนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน
ตองแสดงออกถึงมิตรภาพท่ีจ ริงใจของสมเ ด็จ
พระสันตะปาปาตอมนุษยชาติในยุคของเรา  ในการ
ปกปองชีวติมนุษยทีถ่กูสรางข้ึนในพระฉายาลกัษณและ
ความละมายกับพระเจาและไดรับการไถกูโดยพระ-
คริสตเจา

ดวยเหตุผลตางๆ ดังกลาว ขาพเจาขอแสดงความ
ขอบคุณมายังทุกคนท่ีทำงานกับหนังสือพิมพของ
พระสันตะปาปามาต้ังแตป 1861 จนกระทั่งวันน้ี
ขอบคุณผูอำนวยการ กองบรรณาธิการ และทุกคน
ขาพเจาขอยืนยันจะอยูกับพวกทานอยางใกลชิดและ
ขออวยพรมายังทกุคน เปนตนหวัหนากองบรรณาธิการ
และผูรวมงานทุกคนในการรับใชที่นาต่ืนเตนและ
นาชมตอความจรงิและความยุตธิรรม รวมถึงผมูพีระคุณ
และผทูีใ่หการสนับสนุนทุกคน

จากวาติกนั  วนัท่ี 24 มถินุายน 2011

                              สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

จากหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน
ฉบับวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2011 แปลโดย ว.ประทีป
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พรอมลูกศิษยของทานกลุมหนึ่ง พระสงฆหลายองค
รวมทั้งนักบวชชายและหญิงหลายทาน รวมผูมา
รวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปคณะโฟโคลาเร
ในประเทศไทยประมาณ 700 คน   ซึง่มาจากหลายภาค
ของประเทศไทย และจากประเทศใกลเคยีงจำนวนหนึง่
เมื่อวันท่ี 16-18 กรกฎาคม 2011 ที่บานสวนยอแซฟ
และบานผูหวาน สามพราน

งานน้ีมีเยาวชนจำนวนมากมารวม รวมทั้งบรรดา
สามเณร และผูฝกหัดของคณะนักบวชหญิงจาก
หลายคณะ ความแตกตางน้ีทำใหเห็นไดถึงลักษณะ
ของจิตตารมณ “ความเปนหนึ่งเดียว” ของคณะโฟโค
ลาเร นอกจากงานฉลองท่ีแสดงออกถงึความช่ืนชมยินดี
แลว ยังเปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณตอ
พระเปนเจาและตอพระศาสนจักรทองถิ่นดวย แสดง
ใหเห็นถึงงานของพระเปนเจาในแงที่วา “ความเปน
หนึง่เดยีวในความแตกตาง”

งานมารีอาโปลีเปนดัง “สนามฝก” ของผูเขารวม
เพือ่ชวยกันสรางสรรคโลกใหเปนหน่ึงเดียว ดวยเคล็ดลับ
ของความเปนหนึง่เดยีว คอื ความรัก พระวรสารไดบอก
เราถึงความรักสากล ความรักนี้จะเปนบรรทัดฐานแหง
ชีวิตของเราในงานมารีอาโปลี และดวยความหวังวา
ความรักท่ีเราไดมีประสบการณรวมกัน  อีกท้ังยังเปน
แนวทางการใชชีวิตในภายภาคหนาดวย

เคียรา ลบูคิ เปนผกูอตัง้คณะโฟโคลาเร ไดคนพบวา
ทกุส่ิงทุกอยางผานพนไป พระเปนเจาเทาน้ันท่ียงัคงอยู
พวกเราทุกคนมีชีวิตอยูเพียงชีวิตเดียวแลวเราจะตอง
ทำอะไร เราจะใชชีวิตซ่ึงมีเพียงชีวิตเดียวเพ่ือพระ-
เปนเจา เพราะพระองคจะไมมีวันผานพนไป นั่นคือ
เลือกพระเปนเจาเปนอุดมการณในชีวิตเปนส่ิงที่สำคัญ
ทีส่ดุในชวีติ พระเปนเจาเปนองคความรกั ทรงเปนบดิา
ของเราทุกๆ คน และเพราะความรักของพระองคนี้เอง
พระเปนเจามีแผนการท่ีสวยงามสำหรับเราแตละคน
เราถูกสรางมาดวยพระฉายาและดวยความละมาย
คลายคลึงกับพระเปนเจาเอง เพราะฉะน้ันเราตองรัก
เราตองไดรับความรัก และเราตองรักซึ่งกันและกัน

ความรักเปนสากล ในแตละศาสนาอาจจะใชศัพท
ที่แตกตางกันไป แตทั้งหมดนี้มีความหมายเดียวกัน
ความรักบอกใหเราทำดีเพื่อเพ่ือนพ่ีนอง เพื่อมวล
มนุษยชาติ เพราะวาเมื่อเราทำส่ิงนี้โลกของเราก็ยิ่งวัน
ยิง่กลายเปนครอบครัวเดียวกัน สิง่น้ีจะชวยใหจดุหมาย
ของคณะน้ันบรรลุผลสำเร็จ

พระคุณเจาประธาน  ศรีดารุณศีล ไดแบงปน
ประสบการณถึงจิตตารมณของคณะโฟโคลาเร  วา
“คุณพอปองกิโอเนมีความกระตือรือรนมาก ทานได
รวมงานมารีอาโปลีที่อิตาลี และกลับมาท่ีหัวหินไดมา
แบงปนในเร่ืองของจิตตารมณของคณะโฟโคลาเร
ความเปนหนึ่งเดียวกัน ความรักกันฉันพ่ีนองใหกับ
สามเณรซาเลเซียน พวกเราไดซึบซับจิตตารมณของ
คณะโฟโคลาเร  ตัวพอเองก็มีจิตตารมณนี้ในหัวใจ
จนกระทั่งเปนพระสงฆแลว พอไดรับและไดพยายาม
ซึมซับส่ิงท่ีคุณพอปองกิโอเนไดถายทอด ไดแบงปน
ไวให ที่สุดคุณพอปองกิโอเนสิ้นชีวิต จิตตารมณของ
โฟโคลาเรไดฝงแนนอยูในชีวิตของคุณพอตลอดจนถึง
ทีส่ดุในชีวติของทาน”

“พอไดรับประสบการณ ไดรับแบบอยางของ
คุณพอปองกิโอเน และเจริญชีวิตไปเร่ือยๆ โดยยึด
จิตตารมณ และเปนดังเมล็ดแหงพระวาจาที่เขามา
ในชวีติ การเขารวมกลมุโฟโคลาเร เชนการทำตามพระ-
ประสงคของพระเปนเจา พอนำมาเปนคติพจนของ
พระสังฆราช ที่วา ‘ขอใหพระประสงคของพระองค
สำเร็จ’ อันนี้ก็มาจากโฟโคลาเร และเมื่อคร้ังที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาโดยผานทางพระสมณทูตโทรบอกกับ
พอใหเปนพระสังฆราช พอก็คิดถึงคำท่ีเปนจิตตารมณ
ของคณะโฟโคลาเร ยินดีรับทันที และทันทีที่รับก็มี
ความสงบ ความสุขในหัวใจ หรือเมื่อไดรับเชิญใหมา
รวมงานนี้ พอก็ตอบรับทันที ทั้งๆ ที่ติดงานของกลุม
คณะพระเมตตา แตเม่ือเปนพระประสงคของพระ-
เปนเจา พอก็รับท้ังสองกลุม คือ ไปแบงปนท่ีกลุม
พระเมตตาเสร็จ กร็บีขึน้เครือ่ง มาตอรถ รบีมาแบงปน
ที่กลุมโฟโคลาเรดวย”

ในระหวางพิธีมิสซา พระคุณเจาเกรียงศักด์ิเทศน
ใหขอคดิมใีจความโดยสรปุวา “ทกุวนัอาทิตย เราพ่ีนอง
คริสตชนมนีดักับพระเจา รบัศีลศักด์ิสทิธ์ิเพือ่เสริมสราง
พลังใหเราสามารถออกไปดำเนินชีวิตทามกลางสังคม
ตอไป เปนพยานถึงความรักของพระเจาใหกับเพื่อน
สงัคม และคนอ่ืนๆ ได  หลงัจากเราไดรบัฟงพระวาจา
ของพระเจาแลว เราไดไตรตรอง เพื่อนำพระวาจานั้น
ไปปฏิบัติในชีวิตของเราตอไป”

“ความไมปลอดภัยในชีวิต ทำใหเราต้ังคำถาม 2
ประการวา ทำไมบาปยังคงแผขยายไป ในเม่ือพระเยซเูจา
ทรงสถาปนาพระอาณาจกัรของพระเจา 2000 ปมาแลว
คำถามท่ีสองคือ แลวเราจะมีทาทีอยางไรกับความ
ชั่วรายที่แผขยายขึ้นนี้  พระเยซูเจาทรงตอบคำถาม
ทั้งสองประการน้ีแลวในพระวรสาร พระอาณาจักร
ของพระเจาไดสถาปนาอยูในโลกนี้แลว เหมือนขาว
ที่ถูกหวานไว และมันเจริญงอกงามพรอมกัน เหมือน
ความดีและความชั่วที่เติบโตขึ้นพรอมกัน”

“ในโลกของเราไมมีที่แหงไหนท่ีปลอดภัยที่สุด
ไมมทีีไ่หนทีห่ลบซอนได ดเูหมอืนปจจบุนัไมมสีวรรค
ที่ไหนในโลก เมื่อมาถึงจุดนี้มันจึงไมใชการสาปแชง
ความมดื แตเปนการยอมรบัมันและพยายามจุดเทียนข้ึน
สักเลมหนึ่งท่ีนั่นเพื่อสองสวาง พวกทานเปนแสง
สองโลก ดงัท่ีพระเยซูเจาเคยตรัสไว เพ่ือจะไดสองแสง
แกทุกคน และในภาคปฏิบตัิเราสามารถทำได ดวยการ
อธิษฐานภาวนา  และเราจะพับแขนเส้ือขึ้นเพื่อลงมือ
ทำบางส่ิงบางอยางเพื่อตอสูกับความช่ัวรายในโลกของ
เรา”

“เรามารวมฉลองครบ 30 ป ของบานหลังแรก

ในประเทศไทย เรามา
ใช ชี วิ ต ร ว ม กัน เพื่ อ
สนองตอบจิตตารมณ
ความรัก ความเปนหนึง่
เดียวกนั เพ่ือใหความรัก
ของพระเปนเจ าแผ -
ขยายไป พระเปนเจา
เปนองคแหงความรัก
พระเยซเูจานำวัฒนธรรม
แห งคว ามรั ก เ ข าม า
ในโลกนี้และนำเขามา

ในประเทศไทยของเราดวย โดยอาศัยพระศาสนจักร
และอาศัยพระพรน้ีจึงทำใหพี่นองคนอื่นไดสัมผัส
ความรักของพระองค”

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ แบงปนถึงส่ิงไดสัมผัสกับ
จิตตารมณของคณะโฟโคลาเรวาทำใหเขาใจความรัก
ของพระเปนเจา  และทำใหเลือกที่จะดำเนินชีวิตตาม
น้ำพระทัยของพระเปนเจา และเวลาน้ันไดบอกตัวเอง
วา ถาเม่ือไดบวชเปนพระสงฆแลวจะพยายามดำเนิน
ชีวิตตามพระประสงคของพระเปนเจา ตามจิตตารมณ
ทีไ่ดพบในขณะน้ัน

เม่ือไดเปนพระสังฆราชแลวไดพยายามท่ีจะนำ
จิตตารมณนี้ไปแบงปนกับบรรดาสามเณร และ
เพ่ือนพระสงฆ จิตตารมณนี้ก็คือจิตตารมณพระวรสาร
และสามารถทำใหเปนพระสงฆของสังฆมณฑลอยาง
ที่พระสงฆควรจะเปน และมีความปรารถนาวาแมเปน
พระพรของพระเปนเจาใหมารับหนาท่ีพระสังฆราช
ก็ตั้งใจอยากจะเจริญชีวิตแบบนี้ตอไป และไดทราบวา
มีบรรดาพระสังฆราชในสังฆมณฑลตางๆ ดำเนินชีวิต
แบบนี้แตไมไดเปนสมาชิกที่ผูกมัดอะไร เขาเรียกวา
เปนเพื่อนของโฟโคลาเร ซึ่งหมายความวาเปนการ
ผูกพันทางจิตใจ พอเองก็พยายามติตตอกับบรรดา
พระสังฆราชดวยกัน ทั้งในประเทศไทย และประเทศ
ใกลเคียงดวย เชน เกาหลี มาเกา เราก็หาทางติดตอ
สือ่สารกัน สำหรบัพระสังฆราชไทยดวยกัน เราก็คยุกัน
ในระหวางประชุม ซึ่งเราก็มีหนาท่ีของพระสังฆราช
แตเราก็หาเวลาท่ีจะมีชวีติฝายจิตรวมกันดวย ซึง่หลายๆ
ทานก็เห็นดวย อยากใหแตละทานมีเวลาที่อิสระบาง
หาเวลาท่ีลงตัวและนัดพบ แบงปน พูดคุยกัน เปน
กำลังใจใหแกกัน ตามจิตตารมณ ในการกาวเดินตาม
บทบาทหนาทีข่องพระสงัฆราช

“โฟโคลาเร” มาจากภาษาอิตาเลียน มีความหมาย
ที่ลึกซ้ึงมากหมายถึง “ครอบครัว” การเฉลิมฉลอง
เปนโอกาสเปด “อัลบ้ัมภาพของครอบครัว” เคียรา
รำลึกถึงสมัยแรกเริ่มของคณะระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 2 วา “ความใฝฝนของเราเหือดหายไป ทุกอยาง
พังทลายลง มีอุดมการณไหนบางท่ีจะไมมีระเบิด
ลูกไหนทำลายได” เธอไดรับคำตอบจากภายในวา
“มีสิ  พระเปนเจาน่ันเอง ใหเราเลือกพระองคเปน
อุดมการณในชีวิต” การเลือกที่เธอไดกระทำพรอมกัน
กับเพื่อนรุนแรกน้ัน มีผลตามมา นั่นคือ เจริญชีวิต
ตามพระวรสารในชีวิตประจำวัน สิ่งนี้ไดกลายเปนวิถี
ชีวิตของพวกเขา เมื่อพวกเขาไดอานประโยคในพระ-
วรสารท่ีวา “เพื่อทุกคนเปนหน่ึงเดียวกัน” เคียราและ

(อานตอหนา 13)
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“ใหพระจติเจาสวดกบัเรา” เปนเชนไร?
ทุกปญหาในโลกนี้ แกไขไดดวยคำภาวนา แต

คำภาวนาของเราตองเปนคำภาวนาท่ีมีคุณภาพ มิใช
มีแตปริมาณ นั่นคือ เราตองสวดภาวนาดวยหัวใจ
มใิชเพียงแตดวยคำพูด

นกับญุเปาโล สอนคริสตงัทีก่รงุโรมวา

    “พระจิตเจาเสด็จมาชวยเหลือเราผอูอนแอ เพราะเรา
ไมรูวาตองอธิษฐานภาวนาขอส่ิงใดที่เหมาะสม แต
พระจิตเจาทรงอธิษฐานภาวนาขอแทนเราดวยคำที่
ไมอาจบรรยาย”  (รม 8:26)

    เม่ือเราสวดภาวนาขอแลวยงัไมไดรบั เราจงึตองถาม
ตนเองวา

- เราสวดภาวนาดวยใจ หรือใชปากเพียงอยาง
เดียว?

- เราขอส่ิงทีไ่มจำเปนตองขอ เพราะพระเปนเจา
ประทานพระพรมาใหเราลงแรงทำเอาได หรือเราขอ
ในส่ิงท่ีเหมาะสม สอดคลองตามพระประสงคของ
พระเปนเจาท่ีทรงปรารถนาใหเราไดมีชีวิตท่ีพระองค
ทรงวางไวจรงิๆ

เพราะนักบุญเปาโลยังสอนคริสตังกรุงโรม ตอมาวา

“พระผทูรงสำรวจจิตใจ ทรงทราบความปรารถนา
ของพระจิตเจา เพราะวาพระจิตเจาทรงอธิษฐาน เพื่อ
บรรดาผูศักด์ิสิทธ์ิตามพระประสงคของพระเจา” (รม
8:27)

นี่แปลวาอะไร?
คุณภาพแหงคำภาวนาของเรา มิใชเอาแตพูด หรือ

มีแตปริมาณสวดมากโดยตัวเรามิไดเปนหนึ่งเดียวกับ

พระจิตเจาในจิตใจเวลาสวดภาวนา เราตองมีจิตใจ
ที่สงบ ไววางใจในองคพระผูเปนเจา แลวพระจิตเจา
ในจิตใจก็จะรวมภาวนาพรอมกับเรา พระองคภาวนา
แทนเราดวยคำที่ไมอาจบรรยายได คำพูดมากมายจึง
ไมจำเปนมากเทากบั ความสงบในจิตใจท่ีเรากำลงัไดรบั
การปลอบโยนจากพระเปนเจา “พระผทูรงสำรวจจิตใจ
ทรงทราบความปรารถนาของพระจิตเจา เพราะวา
พระจิตเจาทรงอธิษฐานเพ่ือบรรดาผูศัก ด์ิสิทธ์ิ”
ผูศักด์ิสิทธ์ิ ก็คือ เราท้ังหลายผูสวดภาวนาใหไดรับ
ตามพระประสงคของพระเจา มิใชตามใจชอบ หรือ
ทลูขอในทางทีผ่ดิหลงของพวกเรา พระจติเจาทรงนำเรา
ใหรูจักสวดขอส่ิงที่สอดคลองกับพระประสงคของ
พระเจา และพระเจาก็ทรงประทานให เพราะสิ่งน้ัน
แหละท่ีเหมาะสมกับชีวิตของเรา

+ เราไมใชปริมาณมาเปนเครื่องตัดสินวาใคร
สวดมาก หรือสวดนอย แตเราใชคุณภาพ เพื่อบงช้ีวา
ทุกคร้ังท่ีเราสวด เราสงบพอท่ีจะมีพระจิตเจาในจิตใจ
รวมสวดภาวนากับเราหรือไม?

+ แตเราตองสวดภาวนาอยูเสมอ เพราะการ
สวดภาวนาเปนเครื่องหมายภายนอก แสดงวา เรา
มีความไววางใจ ใครเลิกสวดก็แปลวาคนน้ันหมดใจ
หมดความไว ว างใจในองคพระผู เ ปน เจ าแล ว
ความจริงขอนี้ เราไมแปลกใจ  เ ม่ือมองดูพระรูป
“พระเมตตา” ของพระเยซูเจา แลวตองมีอักษรเขียน
อยูบนพระรูปเสมอวา “พระเยซูเจาขา ลูกวางใจ

ในพระองค” เม่ือครัง้ท่ีพระเยซเูจาประจกัษมาแกนกับญุ
โฟสตนิา เพือ่เผยแสดงเร่ืองพระเมตตาพระองคตรสัแก
ทานนักบุญวา

“เราไดเผยดวงใจของเราเสมือนหน่ึงทอธาร
ความเมตตาอนัทรงชวีติขอใหวญิญาณท้ังปวงจงเขามา
ตักตวงชีวิตจากทอธารนี้ จงใหพวกเขาเขามาหาทะเล
ความเมตตานีด้วยความวางใจอยางย่ิง” [1250]

...บนกางเขนนั้น สายธารแหงความเมตตาของเรา
เปดออกกวางดวยคมหอกเพือ่วิญญาณทัง้มวล เราไมได
ยกเวนใครเลย! [1182]

. . .“ เรากำลังหยิบย่ืนภาชนะอยางหน่ึงใหแก
คนท้ังหลาย ซึง่เขาจะเขามาหาพระหรรษทานจากน้ำพุ
แหงความเมตตาไดเสมอ ภาชนะน้ันคือภาพนี้ ซึ่งมี
คำจารกึวา “พระเยซเูจาขา ลกูวางใจในพระองค” [327]

...ความวางใจคือภาชนะเดียวท่ีสามารถตักตวง
พระหรรษทานความเมตตาจากเราได ยิง่วญิญาณวางใจ
มาก เขากย็ิง่ไดรบัมาก [1578]

ในบนัทกึของซสิเตอรโฟสตินา พระเยซทูรงเตอืน
เราหลายคร้ังวาเราขอพึ่งความรักของพระองคได...
พระองคเทาน้ันทีเ่ราสมควรวางใจ และ “ความไววางใจ”
แปลวาอะไร เราจะไดพิจารณากับในโอกาสตอไป
ดังนี้  พระเยซู เจาจึงไดมอบ  บทสวดสายประคำ
พระเมตตา และวธิสีวดขอพระเมตตา แกชาวเรา เพราะ
การสวดภาวนา เปนการแสดงออกภายนอกชัดเจน
ที่สุดวา เรายังคงไววางใจ และความไววางใจ เปน
ภาชนะหนึ่งเดียวที่เราจะนำไปใชตักธารแหงความ
เมตตาขององคพระเยซูเจามาด่ืมกิน

ทุกวันนี้ เรายังไมทอดท้ิงการสวดภาวนาอยาง
มีคุณภาพ ใชหรือไม?
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“พระเจาพระองคเอง
จะทรงนำทางทาน”

(เฉลยธรรมบัญญัติ  31:8)

พระคริสตเจาเทานั้น
ไมมีผูใดมาแทนพระองคได

ในบรรดาภาพของทานบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
รูปที่นาประทับใจมากคือรูปเม่ือคราวพระองคเสด็จไปยังราชอาณาจักร
จอรแดน เม่ือวันท่ี 19  มนีาคม ค.ศ. 2000 จากยอดเขาเนโบ พระสันตะปาปา
ผูทรงแสวงบุญทรงมองดูดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยูหางไกลออกไป ในชวงน้ัน
พระองคทรงพระชนมายุมากแลว ทรงเขาใกลชวงสดุทายปลายชวีติของพระองค
แตจิตใจของพระองคทานยังเขมแข็ง การเดินทางแสวงบุญของพระองคได
เริม่ขึน้แลว มใิชทีเ่บธเลเฮมหรือเยรูซาเล็ม ในดินแดนท่ีโมเสสใชชวีติชวงสุดทาย
ของทาน

โมเสสเขาสวูยัชราชวงเวลาท่ีสำคญัของทาน พนัธกจิของทานเสร็จสิน้แลว
ทานไดนำประชากรของทานผานดินแดนท่ีแหงแลง ทานไดมอบกฎบัญญัติ
ใหแกพวกเขา ซึ่งจะเปนแนวปฏิบัติสำหรับพวกเขาในดินแดนที่พวกเขากำลัง
จะต้ังรกราก แตไมมผีใูดท่ีจะมีผแูทนมไิด และโมเสสก็เชนเดียวกนั ถงึเวลาแลว
ที่ทานจะมอบอำนาจหนาท่ีใหแกโยชูวา การนำของโยชูวาเปนคนละแบบกับ
โมเสส เพราะทานจะตองนำชาวอิสราแอลไปสชูยัชนะ โมเสสมอบหนาทีผ่นูำให
โยชวาผูสืบตำแหนงของทานตอหนาประชาชน ทานเตือนผูสืบตำแหนงของ
ทานวา องคพระผเูปนเจาเทาน้ันคอืผนูำสูงสดุของอสิราเอล

เราทกุคนไดสมัผสักบัการเปล่ียนแปลงผนูำพระศาสนจักรในเขตวัดของเรา
ในคณะนักบวชก็มีการเลือกตั้งเจาคณะคนใหม คุณพอเจาอาวาสของเรา
กเ็ปล่ียนหนากันอยเูสมอ พระสังฆราชเกษียณแลวก็มผีทูีส่บืตำแหนงตอจากทาน
เขามารับหนาท่ี พระสันตะปาปาส้ินพระชนม บรรดาพระคารดนิลัก็ประชุมกัน
เพ่ือเลือกพระสันตะปาปาองคใหม ไมมีผูใดที่จะไมมีผูเขามารับตำแหนงแทน
ไมได ผูนำคนใหมมีเอกลักษณและพรสวรรคของตนเอง และงานของพระเจา
กด็ำเนินตอไป ทัง้หมดน้ี พระคริสตเจายังทรงเปนผนูำของกลมุครสิตชนทุกกลมุ
เราอยามองขามพระองคไป

ขาแตพระบิดาเจา  โปรดใหลูกมองดูการ
เปล่ียนแปลงแตละคร้ังวา เปนการเชญิของพระองค
ใหเริ่มตนใหม โปรดใหลูกมีความเชื่อที่มั่นคง
ในพระญาณสอดสอง และพระปรีชาญาณของ
พระองค  โปรดใหลูกไดสัมผัสมากย่ิงขึ้น ซึ่งการ
ประทบัอยขูองพระคริสตเจา ในทามกลางประชากร
ของพระองค อาแมน

นับไมถวน
ศาสนกิชนกบัการสวดคกูนัมาโดยตลอด
สำหรับบางคนสวดเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของ

ศาสนกิจ
ในเม่ือพระที่กราบไหวนับถือเปนผูสูงสงเกินเอ้ือม

เกนิสมัผสัได
สวดจงึเปนดงัพาหะแหงใจในการส่ือสารกบัพระเจา
บอกความเคารพยำเกรงบอกความรูสึกบอกความปรารถนา
ดวยสำนึกในความย่ิงใหญทรงอานภุาพอยเูหนือมนุษยขึน้ไป
ที่สื่อมักจะเปนเร่ืองของการฝากเน้ือฝากตัวฝากชีวิตความเปนอยู
สวดส่ือแลวใหรสูกึอบอนุใจปลอดภัยกายม่ันคงจติ
แลวนั้นเปนเรื่องของความชวยเหลือสำหรับความตองการรอยแปด
ถึงจะแนใจระดับหนึ่งวาดูแลจัดการเรื่องราวไดดวยตนเอง
แตหากมีเบือ้งบนสนบัสนุนค้ำจนุยอมจะม่ันใจย่ิงกวา
เพราะจะเกงจะรูจะเช่ียวชาญก็ยังใหรูสึกถึงขอบเขตขีดจำกัด
เหนือฟาขึ้นไปไรขอบเขตไรขีดจำกัดยอมแนนอนกวาเปนไหนๆ
พอทกุอยางผานพนไปดวยดสีมหวงัมีสขุพอใจ
ความรสูกึอยากจะขอบคุณก็สื่อสวดออกมาไดเต็มอกเต็มใจ
ทัง้ไดแสดงความรคูณุท้ังยังเปนมัดจำแหงใจสำหรับคร้ังตอไป...

สำหรบัหลายคนสวดคือศาสนกิจในตวัมนัเอง
เม่ือเขาใจวาแกนแหงศาสนาคือความสมัพันธพระกบัมนุษย
ศาสนกิจคือชีวิตและชีวิตคือศาสนกิจ
โดยมีภาวนาท่ีเปนดังลมหายใจเขาออกตอเน่ือง
สวดจึงเปนการเฉลิมฉลองแตละชวงเวลาแหงชีวติท้ังวันท้ังคืน
แตละอยางท่ีคิดแตละอยางท่ีทำแตละคำท่ีพูดแตละทาทีที่แสดงออก
ลวนเปนพิธกีรรมโดยมภีาวนาบันดาลชีวติจิตใจ
กลายเปนกราบไหวนมัสการเทิดทูนพระเกยีรติ
กลบัเปนพระพรพระหรรษทานความรกัพระเมตตา
ทัง้เปนอนัหน่ึงอนัเดียวกันท้ังกลมกลนืท้ังลงตวั
ชวีติแตละวันแตละช่ัวโมงแตละนาทีจงึศักดิส์ทิธ์ิ
ถึงจะเปนชีวิตมนุษยแตก็มีชีวติพระท่ีผนึกแนนแทบแยกไมออก
ชีวิตกลายเปนการสรรเสริญพระเจาทุกแหงทุกเวลาทั้งวันท้ังคืน
การภาวนาจึงไมอยทูีค่ำพดูแมจะรอยเรยีงเปนบทกวีเพราะจับใจ
“เม่ือสวดอยาพูดมากเหมือนกับวาย่ิงพูดมากย่ิงได”
การภาวนาจึงไมใชการตองขอเพ่ือจะไดรับ
“พระบิดาทรงทราบทุกอยางกอนท่ีลูกคิดจะขอเสียอีก”
การภาวนาจึงไมขึ้นอยูกับสถานท่ี
“เม่ือสวดจงเขาสูแกนแหงใจท่ีนั่นพระเจาประทับอยู”
การภาวนาจึงไมอยูในการสาธยายบอกเหตุอางผล
“พระบดิาประทานสิง่ท่ีดท่ีีสดุแกลกูของพระองคเสมอ”
การภาวนาจงึไมใชฉนัทีส่วดขอพระเจา
แตเปนพระเจาเองท่ีทรงรวมสวดกับฉันดวย
“ทานไมรูหรือวาตัวทานเปนพระวิหารแหงพระจิต”
ถาฉนัสวดกบัพระจติในพระวหิารทรงชวีติแหงตวัฉนั
จะมีศาสนกิจใดที่ครบครันศักด์ิสิทธิ์ครบถวนกวาน้ีอีก
จะมีการภาวนาใดท่ีสามารถม่ันใจในผลสัมฤทธ์ิไดกวาน้ีอีก
ในเมื่อพระเจารวมกับฉันสวดขอตอพระเจาเอง
พระเจายอมไมปฏเิสธสิง่ทีพ่ระองคเองทรงขอแนนอน
จะมีกต็วัคนสวดน่ันแหละท่ีเปนปญหา
รบเราจะเอาแตสิ่งที่ขอเทานั้นทั้งที่พระทรงใหสิ่งที่ดีกวา
แลวก็เอาแตสวดขอบคุณพระเฉพาะเมื่อไดตามขอ
ทั้งที่สิ่งที่พระเจาทรงใหโดยไมไดขอมีนับจำนวนไมถวน
ปญหาจึงไมไดอยใูนการสวดเปนไมเปนสวดถูกไมถกู
แตอยใูนการไมรจูกั “เห็น” รจูกั “นบั” สิง่ทีพ่ระเจาประทานให
ทัง้ทีข่อเองท้ังทีพ่ระเจาประทานให...โดยท่ีไมคดิจะขอ...
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นริาศ...สลัม (3) โทนี ่ไทยแลนด

สัมผัสชีวิตผูยากไร
คนหนาดำ...ใจดี

ผชูาย...ขายถาน ผหูญงิ...เอาถาน
“คนมีอาชีพทำแปง ตัวขาว คนมีอาชีพขายถาน

ตวัดำ”
“เปนความจริงทีใ่กลสิง่ใดก็เปนอยางน้ัน”
สงัคมใกลตวัเรา คอืเพือ่นบาน ในหมบูาน ในเมือง

หรือจังหวัด บานท่ีเราอาศัยอยู แมจะดูเหมือนรูจัก
แตจริงๆ ก็อาจจะไมรูอะไรเลย ทั้งๆ ที่อยูใกลกันแบบ
ลิ้นกับฟนก็ตาม อาจจะเปนแบบ “ใกลเกลือ กินดาง”
เรื่องราวท่ีขอนำมาเลาสูกันฟงครั้งนี้  เปนเรื่องใกลตัว
บางทีเราก็เห็นๆ กันจนเปนเร่ืองปกติ  “คนขี่รถซาเลง
ขายถาน” ผานสายตา ผานบานเราไปๆ มาๆ อยู
เปนประจำ

กวาที่ถานจะมาถึงเตาบานเรา กวาจะมาเปนถาน
ใชยาง ทำอาหาร ผานเรื่องราวมากมายครับ ลวน
นาสนใจ ครั้งนี้ขอเดินตามถานเขาไปในชุมชนแออัด
สะพานพระราม 6 ซึง่วันน้ีกำลงัเปลีย่นแปลง เพ่ือพัฒนา
ใหเปนทีส่าธารณะ

บริเวณน้ี พระศาสนจักรโดยหนวยงานดานสังคม
คุณพอพิบูลย วิสิฐนนทชัย ตอมาไดรับแตงตั้งเปน
พระสังฆราช ก็ยังมีคุณพอ บราเดอรอีกหลายคนจาก
วิทยาลัยแสงธรรม เคยเขาไปทำงานบริเวณเชิงสะพาน
พระราม 6 ผานมาจนถึง “คุณพออา” และปจจุบัน
คุณพอราฟาแอล จากวัดพระแมมหาการุณย  รับงาน
ตอมาและงานก็มากข้ึนๆ

วนันัน้ คุณพออาดรอีาโน ขบัรถนำเราไป เมือ่จอด
รถไวที่วัดสรอยทอง และเดินไปยังชุมชนและโรงงาน
ทำถาน ผานรองรอยที่เคยเปนสลัม และถึงอีกมุมหนึ่ง
ของพระราม 6 สถานีบางซ่ือผูคนกำลังทำงานกัน
หนาดำ แตยิ้มแยมใหเห็นฟนขาว

คณุรงุอรุณ นำไทย  รปูรางทวมคอนขางอวน มลีกู

3 คนเปนลูกชายท้ังหมด  คนโตเรียน ม.1 คนที่สอง
ป.6 และคนท่ีสาม ป.3 กำลงัใชเงนิเลย  เรยีนทีโ่รงเรียน

วดัสรอยทอง เด็กๆ สามคนหนาตามอมแมม โดยเฉพาะ
ตัวเล็กสุดหนาตาจมูกดำเพราะทำถาน สามีชื่อ ออด
พงศพนัส ออกไปขายถาน ไปสงถาน พอเห็นคุณพอ
อามาเย่ียม  เขารูสึกดีใจอยางเห็นไดชัด ยกมือสวัสดี
ทักทายกันอยางสนิทสนม แตเด็กเพียงแตยกมือไหว
คุณพอ ไมไดพูดอะไร

ทัง้สองฝายทกัทายและถามเร่ืองทัว่ๆ ไป เรือ่งงาน
เรือ่งลูก การเรยีน และรายไดสำหรบัครอบครัว ฯลฯ

“ทุกวันจะทำกับเพื่อน เหมาจากเถาแกอีกทีหน่ึง
รายไดแบงกันคนละครึ่ง ได 150 บาท วันน้ี เพ่ือนเขา
ติดธุระ เราก็รับคนเดียว เอาเด็กๆ มาชวย วันนี้ก็ไดรับ
เต็มๆ  300 บาท เถาแกเขากเ็อาถานใหทำทุกวนั ทำให
มรีายไดสม่ำเสมอ และลูกๆ กม็าชวยกนักเ็รว็ขึน้”

“ทำมาตั้งแตอายุ 15 ป เวลานี้ 35 ป ตั้งแตยังไมมี
ครอบครัว ทำกับแม จนแมยายไปแลว แตหนูยังทำอยู
สขุภาพกไ็มเห็นเปนไร พอแม และหนูกท็ำปกต ิแข็งแรง
ด ีแฟนเขากท็ำ ไมเห็นเปนไร มแีตปวดหลังบาง เพราะ
นัง่นาน”

ครเูกง อาสาสมัครผรูบัผดิชอบพืน้ทีช่มุชนนี ้จะคอย
มาเย่ียม ถามทุกขสขุในชุมชนน้ีเสมอ คณุอรณุรสูกึดีใจ
อยางเห็นไดชดั “เม่ือวานครูเกงบอกวาพออาจะมาเยีย่ม
หนูดีใจมาก คุณพอไมคอยไดมานานแลว  พออาชวย
ครอบครัวหนูไว  คอยใหกำลังใจ เตือนสติ ทำใหหนู
มคีรอบครัวท่ีดใีนวันน้ี”

คณุพออายนืด ูพยายามฟง และสังเกตเด็กๆ ทีก่ำลัง
ทำงานกัน มือไมไดวางเวนจาก “ปุงก๋ี” ทำดวยโลหะ
ใชคาดเข่ียถานมาใส และยกเทใสถุงพลาสติกอยาง
คลองแคลว มดัปากถงุกองไว จนเปนกองใหญขึน้ๆ

ผมพยายามคุยกับปาอรุณ เพ่ือหาความรูและดูวิธี
ทำงานของเขาไปดวย ลกูๆ กช็วยกันอยขูางๆ ไมไดนัง่
วางๆ

ถานท่ีใสเปนถุงพลาสติก เขาแยกเปนกอนใหญ

และเล็ก เกบ็เอาหมด แมแตทีแ่ตกเปนเศษเลก็ๆ กใ็สถงุ
เอาไปขายได เรียกวาเก็บทุกกอน ทุกเศษเล็กเศษนอย

“แตละวัน หนกูจ็ะสวดขอพระนะ ขอใหครอบครัว
มีความสุข ขอใหลูกเปนคนดี ขยันเรียนหนังสือ ไมมี
หนีส้นิ และใหแฟนเลกิกนิเหลา หนสู ู ไมกลวัลำบาก”

แตละคำพดูเหมือนเปนการยืนยัน รือ้ฟนคำสัญญา
กับคุณพออา

ขณะท่ีพูดคุยกับพวกเรา มีกองถานกองใหญอยู
ตอหนา คงอีกนานกวากองถานน้ีจะคอยๆ เล็กลง และ
ไปอยใูนถงุพลาสติกทีก่องเรียงไว  เพือ่จัดสงตอไป

ขณะท่ีคุณพอไดพูดคุย ผมก็เดินเลยไปคุยกับ
ปาคนหน่ึงอายุสกั 60 ป เห็นจะได กำลังยืนรอนถานอยู
เพียงคนเดียว

“สวสัด ีคณุปา...ขยันจงัเลยนะ”

คณุปาหนัมาย้ิมรับ แตมอืก็ยงังวนอยกูบักระดงถาน
เพ่ือไมใหเสียจังหวะและงานทีท่ำ เพราะเงินแตละบาท
มาจากงานที่ทำ และเวลาแตละนาทีนี่แหละ

คุณปามล สุดาเดช สวมเสื้อแขนยาว ชุดดำ สวม
ถงุมอื แตใบหนาสะอาดไมมรีอยเปอนหรอืดำแตอยางไร
“ปามาจากบุรีรัมย มีลูก 3 คน ตอนน้ีอยูกับสามี และ
หลาน สามีก็ทำถานเหมือนกัน แตเขาขับรถไปสงถาน
อาชีพนี้ทำมา 10 ปแลว ก็ดีมีรายไดประจำ มีงานให
ทำตลอด”

กอนท่ีคุณพออา จะลากลับเพ่ือไปธุระตอ พอก็ทำ
อยางท่ีเคยทำกับคนท่ีพอมาเย่ียม

“พอจะอวยพร สวดขอพระใหนะ ใหสขุภาพแขง็แรง
ลกูๆ เรยีนเกงๆ เปนเด็กดีนะ”

คุณพอไดอวยพรใหกับปาอรุณและลูกๆ  โดย
ปกมือเหนือศีรษะ ทุกคนพนมมือตั้งใจรับพรดวย
ความสงบและเรียบรอย เปนภาพท่ีไดเห็นแลวนา
ประทับใจครับ

ขณะท่ีผมเดินไปเดินมาอยูนั้น  เห็นผูชายวัย
กลางคน แตงตัวนาจะเปน“เถาแกถาน” เดนิมา เดนิไป
ยนืดคูนทำถานและดโูกดังถานขนาดใหญ  ผมจึงเดินเขา
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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

เด็กสาธุฯ

“วันเวลาและวารีไมเคยเหมือนเดิม แมชีวิต
ทีด่เูหมอืนเดิม แตไมเคยมีสกันาทีหน่ึงซ่ึงเหมือนเดิม”
ชีวิตมนุษยเปนของประเสริฐที่สุด แตมนุษยบางคน
กลับใชชีวิตเหมือนกับ “ไกไดเพชรพลอย” ในท่ีนี้
ไมใชคนช่ือไกนะครับ สมัมนาของบรรดาคุณพอ
ระดับประเทศ วันที่ 11-16 กรกฎาคม ผานไปแลว
พระคุณเจาโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย กลาวปาฐกถาพิเศษ ให
กับคุณพอประมาณ 350 องค ปนี้คุณพอศิริชาญ
เอียงผาสุก เปนประธานจัดงาน และวันสุดทาย
แสดงความยินดีกับพระสงฆบวชใหม ฉลอง 25 ป
และคุณพอปใูหญสดุของเรา คณุพอชารลส โกแตนท
ฉลอง 70 ป และคุณพอมารติน ฉลอง 60 ป คณะ
พระมหาไถ และคุณพอทศัไนย คมกฤส ฉลอง 50 ป
ชีวิตสงฆ สมเปน “พระสงฆตนแบบ”ใหแกรุนลูก
รุนหลาน ที่ เจริญชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์จนวันนี้ สวน
เน้ือหาหลักๆ คุณพอทินรัตน คมกฤส ผูอำนวยการ

สำนักนโยบาย  ผูรับแผนอภิบาล  5 ป  มาสานตอ
“พระสงฆ : ผอูภบิาลชมุชนศิษยพระครสิต” เจรญิชวีติ
ดวยพระวาจา วากันดวยเร่ือง “บีอีซี” ประชุมกัน
สองปคร้ัง ทำใหรูสึกต่ืนเตนยินดี ไดพบหนาตากัน
แตวันพฤหัสฯ หลายแหงอยูไกลสุดชายแดนเหนือใต
ออกตก ตองกลับวัดกอน ทำใหวันศุกรสุดทายหงอยๆ
จากใบประเมินผลเสนอวา ใหจบวันพฤหัสฯ เทาน้ัน!

ขอบคุณเจาหนาท่ี “บานผูหวาน” รับงานบริการ
เตม็มอื จนลนไปถึง “บานธารพระพร”  สวนทีมแปล
มคีุณพอประเสริฐ โลหะวิริยะสิริ, C.Ss.R. และคุณพอ
เคลาดิโอ, OMI  งาน “สงฆเพื่อสงฆ” เริ่มกาวท่ีหนึ่ง
หลังจากสัมมนา คุณพอหลายทานม่ันใจในขั้นตอนวิธี
การแบงปนพระวาจา 7 ขั้นตอน ชัดเจนข้ึน ไมวาจะ
“บอีซีี” หรือ “อาซิปา” วดัไหนพรอมเริม่ไดเลย  ไมตอง
รบีรอนๆ ใหเปนธรรมชาติๆ และใครทำดี ไมตองมีกลมุ
ก็ทำได ถาทำเปนกลุมก็ดีอีกแบบหนึ่งครับ แตเร่ืองน้ี
“เปนวิถีชีวิตคริสตชนซะมากกวากลุม” ขอบคุณ
ฟารมจระเข สามพราน และรานมาเรยี  นำของวางและ
นำขนม ไปมอบใหคุณพอไดรับประทานกัน ขอพระ
ตอบแทนทุกทาน โบราณจริง ใน “อุดมศานต”
รายเดือนกรกฎาคม 2011 หนาที่ 29-34 “เด็กสาธุ”
ไดนำ “ภาษาวัด” มาใหถอดเปนภาษาไทย เหมือน
ทาฝมือ มีหลายคนสนใจทำดวยความสนุกทยอยสงกัน
เปนประวัติการณ  เตรียมรางวัลไมทันแสดงวา
มีหลายคน “โบราณจริง!” งานสมัชชาคุณธรรม
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 5 “สรางชาติโปรงใส สรางไทยซือ่ตรง”

ระหวางวันท่ี 21-23 กรกฎาคม 2011 ที่ฮอลล 9
อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาทอลิกเรามีสวนรวม
จัดแสดงนิทรรศการ ของคณะกรรมการคาทอลิก
เพ่ือการพัฒนาสังคม  สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศ
ไทย และแผนกเยาวชน คุณพออนุชา ไชยเดช
รวมแลกเปล่ียนความคิดในเวทีศาสนา คุณยุวดี
นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส  สมาชิกวุฒิสภา  เสวนาเร่ือง
“รวมพลังสตรีไทย  ตอตานคอรรปัชัน่” วนัอาทติย
ที่ 7 สิงหาคม ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน
171 ป พรอมพิธีเสกรูปนักบุญเปโตรที่วงเวียนดวย
พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เปนประธาน
สำหรบัส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย วนัน้ีเปนวนั
สื่อมวลชนสากล วันที่เราตองตระหนักถึงบทบาท
และหนาที่  สื่อ-สารของพระอยางรับผิดชอบ
ในการประกาศความจริง ดวยความยุตธิรรมและสันติ
เพือ่เทิดพระเกียรติมงคลของพระเจา   เตรียม
งานใหญคุณพอชวลิต กิจเจริญ ฝากประชาสัมพันธ
ฉลองการกอตั้งคณะพลมารีประเทศไทยครบ
90 ป วันเสารที่ 3 กันยายน 2011 เวลา 10.00 น.
ทีว่ัดเซนตหลุยส สาทร พระอคัรสงัฆราชเกรยีงศกัดิ์
โกวทิวาณชิ เปนประธาน  ลาไปกอน แลวอยาลมื
อานอุดมสารนะครับ ขอพระอวยพรทุกทานครับ
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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. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)

18-21 สงิหาคม       ลองอสีานและไปลาวใต
สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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)

(ปารีส - นักบุญแบรนาแดตในโลงแกว - ลูรด - ฟาติมา -
กรงุโรม และอสัซีซ)ี

(เมืองกวั - คารวะศพนักบุญฟรงัซิสเซเวียร - บานบุญราศีโจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและ
ศนูยคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม ตัง้โดยคณุแมเทเรซา

2. อนิเดีย - กวั - กลักัตตา (20-24 ต.ค. และ 1-5 ธ.ค.)

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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลึกตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 30 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 5 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกิดใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

 
⌫   
 สมัผสังานธรรมทตู ทาทายพระสงฆ

นกับวช... “ใจส”ู
 แอวเมืองเหนือกับโทน่ี

ไทยแลนด   
   ⌫⌫

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

เทเรซา เปา เหวียนถ่ี อายุ 98 ป
เกิดใหมในพระเจาวันท่ี  8  กรกฎาคม 2011

มารดาคณุพอสำราญ วงศเสงีย่ม
ปลงศพทีอ่าสนวหิาร เมืองเว

ประเทศเวยีดนาม
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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)

การอบรม RCIA
R C I A

ย อ ม า จ า ก
คำภาษาอังกฤษ
วา Rites of

Christian  Initiation of  Adults หมายถึง พิธีตางๆ
ในการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน พระศาสนจักร
คาทอลิกเหน็ความสำคญัในเรือ่งนี ้  ตัง้แตป ค.ศ. 1965
ในการประชุมบรรดาพระสังฆราชท่ัวโลก เรื่อง
พธีกีรรมศักด์ิสทิธ์ิ (ขอ 64-66) ทีเ่รียกวา  สภาสังคายนา
วาติกันท่ี 2 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักด์ิสิทธ์ิ
จึงไดออกหนังสือพิธีรับผูใหญเปนคริสตชน ในวันที่

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

6  มกราคม   ค.ศ. 1972 และคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่พธิกีรรม ประเทศไทยไดจดัแปล  และพมิพคร้ังแรก
ในวันที ่25 พฤศจิกายน  ค.ศ.1975

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ได
ออกขอกำหนด (กฤษฎกีา 8) ใหพระสงฆนำไปปฏิบตัิ
เมือ่วนัที ่15  สงิหาคม ค.ศ. 1992  และวทิยาลัยแสงธรรม
สามพราน ไดจดัทำวจิยัในเร่ืองน้ี  ในประเทศไทย เม่ือ
ตุลาคม – ธันวาคม ค.ศ. 2007 ไดพิมพผลการวิจัย
ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 2009  ดงัน้ี

“จากจำนวนวัดซ่ึงสังกัดสังฆมณฑลตางๆ ทั่ว
ประเทศจำนวน 471 แหง  ซึง่เปนขอมูลท่ีไดจากหนังสือ

ปฏทินิคาทอลกิ 2007 พบวา  มจีำนวน
วัดซ่ึงไดดำเนินการตามข้ันตอนพิธี
รบัผใูหญเขาเปน  ครสิตชนเพยีง 116
แหงที่สงแบบสอบถามกลับคืนมา
และมีวัดที่ดำเนินการตามข้ันตอน
104 แหง  คดิเปนรอยละ  30 ซึง่ถือวา
นอยมาก  ถามวาวัดอีกรอยละ 70
ไดดำเนินการหรือไม  คำตอบอาจ
เปนไปไดวา ไมมีการจัดพิธี  จึง
ไมตอบกลับหรอื  มแีตไมไดดำเนิน-
การครบทุกขั้นตอนจึงไมอยากตอบ
ขณะท่ีวัดซึ่งระบุวามีการจัดพิธีก็

ไมไดดำเนินการครบทุกข้ันตอน  เห็นไดจากขอมูลท่ี
ระบุวา

มีเพียงรอยละ  43.3  ที่จัดใหมีพิธีตอนรับผูสมัคร
เรียนคำสอน

รอยละ 58.7 จัดใหมีพิธีเลือกสรร  หรือการลง
ทะเบียนสมัครเปนครสิตชน

รอยละ 40.4 จดัพิธศีลีศักด์ิสทิธ์ิแหงการรับเขาเปน
ครสิตชนในวันเสารศกัดิส์ทิธิ์

และรอยละ 63.5 มีการสอนคำสอนตอเนื่อง
หลังจากรับศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน”
(หนา 103)

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม
แผนกครสิตศาสนธรรม  จงึไดจดัอบรม RCIA ครัง้แรก
วันท่ี  18-20 มิถุนายน  ค .ศ .  2010 ที่บานผูหวาน
สามพราน  มผีรูบัการอบรม  38 คน จาก 9 สงัฆมณฑล
จำนวน 17 วดั คณุพอวทิยา  งามวงศ  อปุสงัฆราชอุบลฯ
มคีวามสนใจเปนพิเศษ

การอบรม RCIA ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19-20 กรกฎาคม
ค.ศ. 2011  ทีบ่านผหูวาน  มผีรูบัการอบรม 29 คน จาก
4  สงัฆมณฑล  จำนวน 12 วดั คณุพอเปรมปร ี วาปโส
พาทีม 10 คนจากสังฆมณฑลนครราชสีมา มารวม
มากเปนพิเศษมีความมุงมั่นตั้งใจ  และประทับใจ
ในกระบวนการ RCIA นี้

ผูรวมสัมมนาสวนใหญประทับใจการอบรมครั้งน้ี
และ 7 คนต้ังใจวาจะกลับไปผลักดันในสังฆมณฑล
และวัดของตนเอง  และจะใชหนังสือกาวไปดวยกัน
ในการสอนคำสอนผใูหญ
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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 
เวียดนาม  (ยูแคน)
สำนักข าว เ วียดนาม
รายงานวา “ความพึง-

พอใจของพอแมตอทารกเพศชายมากกวาเพศหญิง
ทำใหมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชกำหนดเพศ
กอนตัง้ครรภ  และพบวาไดมกีารทำแทงในครรภทีเ่ปน
เพศหญิงในบางครอบครัว”

“ความไมสมดุลของสัดสวนเพศชายและหญิง
ของทารกแรกเกิดน้ีเปนท่ีมาของโครงการจัดอบรม
ศาสนิกชนของพทุธศาสนาและศาสนาคาทอลิก  ดำเนิน
การรวมกันระหวางนักบวชของท้ังสองศาสนาท่ีให
ความรูแกสมาชิกในชุมชนเก่ียวกับปญหาการเลือกเพศ
ที่มีผลกระทบตอจำนวนประชากร

วัตถุประสงคของการจัดอบรมคร้ังน้ีเพ่ือยุติปญหา
สัดสวนทางเพศท่ีคนสวนใหญนิยมเพศชายมากกวา
เพศหญิง  ผลวิจยัดานประชากรรายงานวาตวัเลขจำนวน
ประชากรใน ค.ศ. 2020  มสีดัสวนเพศชายหญิงแตกตาง

ถึง 120 หรือ 125  ตอ 100 ตามลำดับ  ผลวิจัยของ
กองทุนประชากรแหงองคการสหประชาชาติเชื่อวา
ความไมสมดุลของสัดสวนในเรื่องเพศนี้ชี้ชัดวาชาว
เวียดนามอยากไดลูกชายมากกวาลูกสาว

อตัราสวนเพศชายตอเพศหญิงเพ่ิมสูงข้ึนเปนลำดบั
อยางตอเน่ืองต้ังแต ค.ศ. 2000  การดำเนินโครงการนี้
เร่ิมรณรงคใน 43 จงัหวัด  และคาดหวงัวาความแตกตาง
ของทารกเพศชายและเพศหญิงจะลดลงในระดับ 113
ตอ 100 ใน ค.ศ. 2015  และจะมีสดัสวนความแตกตาง
ระหวางเพศชายและเพศหญิงลดลงกวาเดิมใน ค.ศ.
2020

สวนหนึง่ของการรณรงค เปนการสรางความเขาใจ
ทีม่งุสงเสริมความเทาเทยีมกนัทางเพศ  และยกฐานะทาง
สงัคมของสตรใีหสงูขึน้

นายดง  กก  ตรอง ผอูำนวยการสำนักประชากรและ
การวางแผนครอบครวั  กระทรวงสาธารณสขุ  กลาววา
“เปนเรื่องยากและจำเปนตองใชเวลาและความอดทน

เพื่อที่จะเปล่ียนความคิดของคน”
“การที่พอแมอยากไดลูกชายมากกวาลูกสาว

เปนผลจากความเช่ือท่ีฝงใจของชาวเวยีดนามวาเพศชาย
มีความสามารถเหนือเพศหญิงและเปนท่ีนิยมในการ
จางงานในบางพ้ืนท่ีของประเทศ  ครอบครัวสวนใหญ
จึงอยากมีลูกชายมากกวา”

“สถิติสัดสวนประชากรที่ไมสมดุลเปนผลกระทบ
จากความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่ทำใหเลือกเพศ
ในครรภได  และยังทำใหมีอัตราการทำแทงเพศหญิง
เพิ่มข้ึนเชนกัน”

นายตรอง  กลาววา “อัตราสวนทารกแรกเกิดของ
เพศชายและเพศหญิงจะสูงในจังหวัดท่ีตั้งอยูใกล
เมอืงใหญ เชน ฮานอย  โฮจมินิห ซติี ้และเมืองดานัง  ซึง่
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการใหคำปรึกษา
เก่ียวกับการเลือกเพศทารกในครรภได”

หนังสือพิมพวาติกัน
กอตัง้ครบ 150 ป

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  วันท่ี
5 กรกฎาคม สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต  ที่  16
เสด็จเยือนสำนกัพมิพลอสแซร

วาตอเร โรมาโน หนงัสอืพมิพรายวนักึง่ทางการของสำนัก
วาติกัน โอกาสกอตั้งครบ 150 ป  โดยตีพิมพฉบับแรก
เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม  ค.ศ. 1861

พระสันตะปาปาตรัสวา “ขาพเจาเคยนึกสงสัยวา
ทกุวันน้ีเขาพมิพหนังสือพมิพกันอยางไร วนัน้ี รสูกึยินดีที่
ไดเห็นวิวัฒนาการดานการพิมพที่ทันสมัย แตกตางอยาง
สิน้เชิงจากเม่ือ 150 ป กอน เปนงานสรางสรรคโดยมนุษย
มากกวาเทคนิค”

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนเจาหนาท่ีสำนักพิมพฯ
ใหอทุศิตน “เรยีนร ู ไตรตรอง  พจิารณา และ ‘ตัง้ขอสังเกต’
ซึ่งเปนความหมายเดียวกับชื่อของหนังสือพิมพ สังเกตถึง
ความเปนจรงิของโลก ทัง้ใกลและไกลในเชงิภมูศิาสตร  เชน ฟลปิปนส  ออสเตรเลยี
หรือลาตินอเมริกา ซึ่งเปนขอไดเปรียบท่ีทำใหหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร
โรมาโน มคีวามเปนสากล”

มนษุย : คำตอบของวกิฤตเิศรษฐกิจ
โรม  (ซนีติ)  นายกอตติ  เทเดสค ี ประธานสถาบันวาติกนัเพ่ืองานดานศาสนา  กลาว
ในการประชุมหัวขอ “ผลของวิกฤติเศรษฐกิจ” จัดโดยสถานทูตอิตาลีประจำ
สันตะสำนัก วา “ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกแกไขไดไมใชดวยการเปล่ียนแปลง
กลไกทางเศรษฐกิจ  แตจำเปนตองเปล่ียนแปลงบุคคลที่บริหารจัดการเศรษฐกิจ”

“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสในพระสมณสาสนความรัก
ในความจริง  (Caritas in Veritate) วา เราไมควรกลาวโทษองคประกอบอื่นๆ

เพราะในความเปนจริงเราเองตางหากที่ใชสิ่ง
เหลาน้ันอยางไมเหมาะสม  ดังน้ันจำเปนที่มนุษย
ตองเปลี่ยนแปลงตนเอง”

นายเทเดสคี  กลาววา  “ความทาทายท่ีสำคัญ
อยางยิง่คอื การเสริมสรางสถาบันครอบครวั หนวย
สงัคมพืน้ฐานใหเขมแขง็  นโยบายเศรษฐกิจจำเปน
ตองคำนงึถงึจรยิธรรมซึง่ครอบครวัปลกูฝงตัง้แตเดก็
รวมถึงการศึกษาท่ีมีสวนปลูกฝงแนวความคิด
ทีถ่กูตองเหมาะสม”

พอแมมหีนาทีส่อนพระคัมภรีใหลกูๆ
จาการตา  อินโดนีเซีย  (ยูแคน)  คุณพอมารตินุส
ฮารุน คณะฟรังซิสกัน กลาวในการจัดอบรมที่
หอประชุมของวัดพระแมมารียผูปฏิสนธินิรมล
ในเขตตังรงั บนัเตน เชญิชวนพอแมใหสอนความรู
เก่ียวกับพระคัมภีรใหแกลูกๆ แนะพวกเขาใหนำ

ขอคำสอนทางศาสนาเปนศนูยกลางการดำเนนิชวีติ มผีรูวมสัมมนา 170 คน
คณุพอมารตนิสุ อาจารยวชิาปรัชญาจากสถานศึกษาในกรุงจาการตา ทีด่ำเนิน

การสอนโดยพระสงฆคณะเยสอุติ กลาววา “พอแมชาวอินโดนีเซยี สงเสริมใหลกูๆ
อานพระคมัภรี  บางคร้ังกเ็ลาใหลกูๆ ฟง และจัดกจิกรรมทีม่เีนือ้หาเก่ียวกับพระ-
เยซูเจาใหกับพวกเขา  และจำเปนท่ีพอแมควรใชสื่อท่ีทันสมัยเพ่ือชวยใหสามารถ
ประกาศขาวดีไดงายและรวดเร็วข้ึน”

นางสเตฟาเนยี  มาริเอเต  อรีมา  อายุ 40 ป กลาววา “สำหรบัฉนัการสอนพระ-
คมัภรีใหลกูเปนงานทาทายอยางหน่ึง เพราะมีพอแมไมนอยสงสยัวา  งานบานมีมาก
จนลนมือ  จะเอาเวลาท่ีไหนมาสอนลกูได  บางคนกใ็หเหตุผลวาไมมคีวามอดทน
พอทีจ่ะสอนลกูๆ ได”
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เวลา 14.00-18.00 น.
ดร.วีณา เชิดบุญชาติ เลขาธิการมูลนิธิอุบลรัตนฯ แถลงขาวคอนเสิรต “รักเธอ

เสมอ” รวมกบัคณุสวรี ผกาพันธ ุและศลิปนนกัรองทีจ่ะรวมแสดงคอนเสริต กลาววา
การจัดคอนเสริตในคร้ังนี ้จะนำรายไดสวนหน่ึง ไปชวยเหลอืเด็กดอยโอกาส และสมทบ
ทนุการศึกษาใหกบัโรงเรยีนเจาอบุลรตัน บานมิตราทร อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม และ
โรงเรียนเซนตโยเซฟแมแจม อ.แมแจม จ.เชียงใหม ซึ่งเปนโครงการที่ทาง
คณะกรรมการไดทำมาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเด็กไดมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
มีความรักในประเทศไทย ดังน้ันเราจึงตองสรางความเปนอยูที่ดี ไดรับการดูแลท่ีดี
ใหกับพวกเด็กๆ เพื่อพวกเขาจะไดเปนอนาคตท่ีดีของประเทศไทย “นอกจาก
การแถลงขาวแลว ยังมีการเปดฟอรลีลาศ เปดตัวสโมสร Trinity VIP Club ที่พึ่ง
ปรับปรุงเสร็จ”

“คอนเสริตในครัง้น้ีทานท่ีเกิดในยคุรนุราวเดยีวกับพวกเรา ทานท่ีคดิถึงบทเพลง
รกัโรแมนติก หรอืทานทีช่ืน่ชอบบทเพลงเกาๆ ขอเชญิยอนอดตีไปกบัพวกเรา”

คอนเสิรตในคร้ังน้ี เปนลำนำเพลงรัก...สุดรัก ทานจะไดพบกับ เพลงรักสุด
โรแมนติกในแนวเพลงท่ีหลากหลาย โดยศิลปนทีม่ชีือ่เสียง   จดัโดย คณุสวลี ผกาพนัธุ
ศลิปนแหงชาต ิโดยมฝีายชาย 7 ทาน ไดแก คณุสุเทพ วงศกำแหง คณุชาลี อนิทรวจิติร
คณุอดิเรก จนัทรเรอืง คุณพรเทพ เทพรัตน คณุองอาจ จรีพนัธ คณุบรูพา อารมัภรี
และคุณชัยรัตน เทียบเทียม ฝายหญิง 7 ทาน ไดแก คุณรวงทอง ทองลั่มทม
คณุรงุฤดี แพงผองใส คณุดาวใจ ไพจิตร คณุโฉมฉาย อรณุฉาย คณุทพิวลัย ปนภบิาล
และ ดร.ญาดา อารัมภรี ขับเสียงดนตรีเพาะๆ โดยวงดนตรีกาญนะผลิน โดยจิรวุฒิ
กาญจนะผลิน

ศิลปนทุกทานที่มารวมขับรองในครั้งนี้ ตองการมอบบทเพลงไพเราะๆ และ
ความสุขใหกับทุกทานที่มารวมกัน และสำหรับเด็กดอยโอกาส เสมือนการสงมอบ
ความสขุ ความชวยเหลือทีอ่บอนุใหกบัเดก็ๆ ทกุคน

คอนเสิรตจะจัดวันเสารที ่24 กนัยายน 2011 เวลา 14.00-18.00 น. ทีห่อประชมุ
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร จองบัตรไดที่ Thai Ticket Major 02-262-3456 และ
ฝายกิจกรรมมนตรีนิตี้เรดิโอ FM 98.75 โทร. 0-2636-6800-1 และ 08-9444-1831
บตัรราคา 500 / 800 / 1,000 / 1,200 / 1,500 / 2,000 และ 2,500 บาท

คอนเสิรต “รกัเธอเสมอ” (ตอจากหนา 20)

เพื่อนรุนแรกเขาใจวา พวกเขาเกิดมาเพื่อชวยใหคำอธิษฐานของพระเยซูเจานี้จะได
เปนจริงข้ึนมา

ปจจุบันนี้คณะโฟโคลาเรไดแผขยายไปในกวา 180 ประเทศ รวมทั้งศาสนิก
ในศาสนาอ่ืนท่ีรวมมอืรวมใจในการเสริมสรางโลกใหเปนหนึง่

คณะโฟโคลาเรไดเขามาในประเทศเแถบอเชียเมื่อปค.ศ. 1966 มีการเปดบาน
โฟโคลาเรแหงแรกของเอเชียในประเทศฟลิปปนส และจากน้ันก็ไดแผขยาย
มายังประเทศไทย เมียนมาร เวียดนาม และประเทศใกลเคียงอ่ืนๆ

คุณพอปองกิโอเน นักบวชคณะซาเลเซียน ไดไปรวมงานมารีอาโปลีที่เฟยรา
ดิ ปริเมียโร ทางเหนือของประเทศอิตาลีในปค.ศ. 1958 เมื่อทานกลับมา
ที่เมืองไทย ทานไดแบงปนจิตตารมณนี้ใหกับคนไทย จนเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ.
1981 ไดมีการเปดบานโฟโคลาเรแหงแรกที่กรุงเทพฯ

ในงานมารีอาโปลีแตละคร้ัง มีการเนนหัวขอเฉพาะของจิตตารมณความเปน

มารอีาโปลี  2011  เฉลิมฉลองการกาวไปสจูดุหมาย (ตอจากหนา 4)

หน่ึงเดียว ในปนี้เราไดกลาวถึงหัวขอ “น้ำพระทัยพระเปนเจา” ซึ่งเปนหนทางสู
ความศักดิ์สิทธิ์ที่เปดใหกับทุกคน เนื่องจากเราเนนในเร่ืองความเปนหน่ึงเดียว
ดังนั้น การเดินทางสูความศักดิ์สิทธิ์จึงเปนการเดินทางแบบกลุม นั่นคือ การเปน
นักบุญดวยกัน  ในจำนวนผูที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับแตงต้ังเปนนักบุญ เยาวชน
ที่เปนเจนของคณะคนหน่ึง (เจน หมายถึง ชนรุนใหม เยาวชนของคณะโฟโคลาเร)
ชื่อ เคียรา ลูเช บาดาโน เธอไดรับแตงต้ังใหเปนบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2010 ประสบการณของเธอน้ันกลาว
ไดวาเปนแรงบันดาลใจไมเพียงแตสำหรับเยาวชนเทาน้ัน แตสำหรับทุกคน

การเฉลมิฉลองหมายถงึการเริม่ตนใหม การผกูมดัการเจรญิชวีติ ดงัที ่มาเรยีโวเช
ประธานของคณะโฟโคลาเรไดสรุปในสารแสดงความยินดีโอกาสฉลอง 30 ป
ของประเทศไทยวา “....ใหเรากาวหนาไปดวยกัน ผูกมัดตนเองใหมากยิ่งขึ้นในการ
เจริญชีวิตตามคำของเคียราท่ีไดมอบไวใหกับพวกเราดั่งมรดก และขอใหเราให
ความรวมมือในการเสริมสรางโลกทีเ่ปนหน่ึง โลกท่ีมสีนัต ิและความเปนพีน่องสากล”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 7-13 สิงหาคม 2011หนา 14
นริาศ...สลมั (3) (ตอจากหนา 7)

ไปทักทาย แนะนำตัว และพูดคุยเพื่อขอความรู เพราะ
ทีผ่านมา “ผมเปนคนไมเอาถาน”

คณุตอย  - สรุพล  อรณุรงัสเีวช  เถาแกและเจาของ

โรงงานถานตัวจริง วัยกลางคน บุคลิกเถาแก ใส
เสื้อกลาม เห็นลำแขน ผิวเขาเหมือนคนจีน พอคุยกัน
สกัคร ู กไ็ดความรจูากคุณตอยวา

“ผมทำอาชีพคาถานมา 42 ป รับมรดกมาจาก
รุนบิดาซ่ึงทำมากอน กวา 60 ป ถือวาเปนรุนท่ีสอง
ที่ทำธุรกิจถาน”

“ถานท่ีดีที่สุด ไมจากปาชายเลน ไมโกงกาง ซึ่ง
ในประเทศไทยหายากแลว ตองไปหาจากพมา เกาะสอง
แถวระนอง”

“สวนถานที่รับซื้อที่อยูในโกดังมาจากทางใต จาก
ยะลา ทงุสง นาทว ีตรงั และจากเพชรบรูณ ลพบรุ ีระยอง
อุบลฯ เราซื้อมาเปนกระสอบ ใสรถสิบลอ และก็มีคน
มาซ้ือตออีกทีหน่ึง และเขาก็เอาไปแยกทำเปนถุงสงขาย
ตออกีทีหน่ึง”

“สวนถานท่ีดทีีสุ่ดและหายาก “ถานไมกาจ๊ี” เปน
ไมปาชายเลน มาจากสมุทรสาคร ใชยางหมูสะเตะน่ี
แหละ แตกอนเราสงออกนอกดวย แตวันนี้ขายเฉพาะ
ในประเทศไทยเทานัน้”

ขณะที่คุยกับคุณตอย เรายืนอยูในโกดัง เขาพูด
พลางชี้ใหดูบริเวณกระสอบที่กองเรียงกันเปนพัน
กระสอบ แยกเปนกลมุๆ ตามชนิดของถาน และท่ีมา ถอื
วาเปนโกดังขนาดใหญ จากโกดังน้ี ก็จัดสงไปทั่ว

กรงุเทพฯ นอกจากท่ีนีแ่ลว ยงัมโีรงงานถานท่ีทำธุรกจิ
คลายๆ กบัคณุตอยยงัมอีกีหลายแหง

แมคนขายถาน ทำถาน จะเปนอาชีพท่ีดูเหมือน
สกปรก เปนอาชีพสีดำต่ำตอย แตเน้ือตัวเปอนสกปรก
แตจิตใจของหลายคนขาวสะอาดนายกยอง เปนอาชีพ
ที่ชวยเล้ียงชีวิตผูคนอีกหลายรอยคน

เมือ่ถามวา “จะทำถานอีกนานไหม?”
คุณตอยพูดดวยน้ำเสียงธรรมดาๆ “ก็คงทำตอไป

จนกวาจะไมมแีรง จนกวาจะหมดแรงน่ันแหละ เพราะ

เราทำตรงน้ี ก็ชวยชาวบานดวย แตกอนเขาก็อยูบริเวณ
สะพานรถไฟ แตเมือ่รถไฟตองการท่ี  เขาก็ใหชาวบาน
ยายออกมา ไมรูจะไปอยูที่ไหน ผมก็ใหเขามาอยูใน
พืน้ทีบ่รเิวณโกดงั มทีัง้หมด 16 ครอบครวั”

จากโกดงัถานมองไกลออกไปเหน็สะพานพระราม
6 อยูไกลๆ ที่ดินบริเวณนี้เหลือแตรองรอยรื้อถอน
บานออกไป มีขยะและสระน้ำเนาเหม็นใหเห็นและได
กล่ิน อีกไมนานบริเวณน้ีก็จะกลายเปนอดีต

หลังจากไปเย่ียมคนทำถานแลว ไดเวลาเท่ียง
คณุพออาพาไปเย่ียมบาน คณุแดง  นยิมพจน  อายุ 55 ป

สตับุรษุวัดเกาะใหญ อยุธยา แตโยกยายมาจอดเทียบทา
ขึน้บกทีส่ะพานพระราม 6  แหงนีน้านแลว จากเรอืไมกี่
ลำ ไมกี่หลังคาและครอบครัวก็ขยาย ตอเติมเพิ่ม ออก
ลูกหลานกลายเปนรอยหลังคา อยูกนัอยางแออัด

จากหาปลา ก็มีอาชีพอื่นๆ รับจางทำถาน ทำงาน
โรงงาน และบริษทั ฯลฯ

จนเม่ือ 14 ปที่แลว ไดสรางวัดนอยขึ้นมาชายน้ำ
มองจากฝงเวลาน้ีประมาณ  30 เมตร อยใูนชุมชนแหงน้ี
สำหรับสัตบุรุษที่อยูในบริเวณนี้ มีคริสตังประมาณ
30-40 คน มีสามเณรจากบานเณรใหญ มาชวยวันเสาร
อาทติย เตรยีมพธิมีสิซา ขบัรอง ฯลฯ

ลงุแดงเลาวา “สมยัเปนเดก็ เรยีนทีโ่รงเรยีนไตรราช
จบช้ัน ป.4 ที่เกาะใหญ บานเกิด ในรุนเดียวกันที่เปน
พระสงฆ มี คุณพอศุภศิลป  สุขสุศิลป  เจาอาวาส
วัดแมพระเมืองลูรด หัวเตะเข เรียนดวยกันมา ไมคอย
ไดตดิตอกัน เรามันต่ำตอย เพียงแตตดิตามวา ทานฉลอง
25 ปชวีติสงฆปนีแ้ลว”

เรือ่งราวชวีติชาวประมงเลก็ “หาค่ำกนิเชา” เริม่ตน
ทำงานเวลากลางคืน นอนกลางวัน เปนเวลาแนนอน
แตรายไดไมแนนอน อยูกับโอกาส จังหวะ ความเชื่อ
ศรัทธา ความชำนาญ รูแหลงปลา กระแสน้ำ  ระดับ
ความลกึของทองเรอืทีแ่ลน กบัระดบัตาขายทีว่างตองรู
นีค่อืภูมปิญญาอาชพีคนจบัปลา

ปญหาท่ีมาพรอมกับความจน บางครั้งมันมากกวา
ไมมีเงิน จนกระทั่งลาสุดภรรยาเสียชีวิตไปเม่ือเร็วๆ นี้
มีลูกหลานอยูรวมกัน แตสักวันหน่ึง เรือหาปลาลำน้ี
กต็องแลนไปหากนิทีอ่ืน่ หรอือาจจะกลบับาน เกาะใหญ
เอาเรือไปข้ึนคานเลิกไปเลย อนาคตยังไมอยากคิด

“โนน....เหลือแตเสาโผลอยูตนเดียวนั่นแหละเคย
เปนวดันอย!”

ลุงแดง ชี้มือไปกลางน้ำ ที่ยังมีเสาผุๆ เหลือจาก
การโยกยายอีกหลายตน และยังมีบานเหลืออยูอีก
2-3 หลงั เวลามีวดัอย ูทำใหผมใกลวดัใกลพระมากข้ึน
คอยดูแลวัด จัดเตรียมวัดสำหรับคุณพอ บราเดอร
ทำใหรสูกึความศรัทธาสมัยเดก็ๆ กลับมาอีกครัง้หนึง่

“ผมอยากยายออกไปเปนบานสุดทาย!”
ลุงแดงเลาตอ “เมื่อคุณพออา มารับงานตอจาก

ทานพิบลูย ไดมาเย่ียมพวกเรา กพ็บวา แตละบาน มหีน้ี
นอกระบบกันเกือบทกุครอบครัว เปนหม่ืน หลายหม่ืน
ตองเสียดอกเบ้ียแพง รอยละ 20 บาท กูมาไมรูวาตอง
สงดอกเทาไร เพียงแตจายกันวันตอวัน ตองผอนสง
เปนรายวัน ไมมทีางจะหลุดหน้ีไดเลย”

คณุพอไดปรึกษากับตัวแทนพวกเรา รวมท้ังลุงแดง
ดวย  วาอยากจะชวยปลดหน้ีให ก็หาวิธีการตางๆ ที่
ทุกคนเห็นดวย และยินดีปฏิบัติตามเง่ือนไข จากจาย
ทุกวัน ก็เปนอาทิตยละคร้ัง ทุกคนรับปากวาทำได
เหมือนเปนสญัญากับคณุพอ

คุณพอจึงไดไปหาเงินมาไดกอนหน่ึง สามารถ
จะปลดหน้ีไดทั้งกลุม เปนเงินกวา 3 แสนบาท เดือน
แรกๆ ก็ผอนใหกับคุณพอตามปกติ แตหลังจากน้ัน
กเ็งียบหายไป วดัวาก็ไมสนใจ

“ที่สุดเงินที่คุณพอก็ไมไดคืน สูญไปดวย กับการ
ชวยพวกเรา ผมเองพอกช็วยไวหลายหม่ืนเหมือนกนั”

คณุพออาดรีอาโน เลาวา “เวลาทีเ่ขาตองจายทุกวนั
เขาพยายามหามาใหได แตพอตองจายใหพอเปนสัปดาห
ละคร้ัง จำนวนเดียวกัน ไมยอมใชคืน พวกเขาไมมี
ระเบยีบในการใชเงินท่ีเขามี พวกทีเ่ขาใหกนูัน้ เขาข ูเขา
เอาเร่ือง ถาไมมจีายใหเขา แตเราไมมอีะไร ไดแตไวใจ
เขา ใหเกยีรติเขาวาจะรกัษาคำพดู”

วันน้ันลุงแดงดีใจ ที่พออาไปเยี่ยมและแวะกินขาว
ที่บานเขา ซึ่งวันนี้ดูวังเวง เพราะไมมีผูคนพลุกพลาน
เหมอืนทีผ่านมา เขาเตรียมอาหารม้ือใหญ เปนปลาหลาย
ชนิดท่ีหามาไดเอง และมีบางคนทำอาหารมารวมดวย
เพราะทราบวา  มีคุณพออาและมีกลุมคุณพอและ
ซสิเตอรมาอีก 3-4 คน กบัขาวม้ือน้ันมีถงึ 5-6 อยาง

เรากินขาว ริมแมน้ำ เชิงสะพานพระราม 6
ลมพัดโชยมาใหเย็นกาย เคลาเสียงเคร่ืองยนตจาก
เรือลาก และเสียงจากรถยนตบนสะพาน บางชวงก็มี
เสียงรถไฟแทรกเขามา

เม่ือทุกคนอ่ิมหนำกบัอาหารม้ือน้ัน ซึง่เจาภาพต้ังใจ
ทำจริงๆ  เพราะสำนึกในความดีที่คุณพออา  และ
พระศาสนจักรไดชวยเขาไว เปนการตอบแทนพระคุณ
และเปนนัยๆ เหมอืนเปนการใชหน้ีไปดวย!

ชุมชนแออัดสะพานพระราม 6 กำลังจะกลายเปน
ตำนานไปเร็วๆ นี ้สวนโรงงานทำถาน สกัวนัหนึง่ เมือ่
เหตุปจจัยที่จะตองโยกยายหรือเลิกกิจการมาถึง ก็คง
เหลอืเพยีง “ตำนานคนขายถาน”

สวนคน  “ไมเอาถาน”  ยิง่วันย่ิงมีมากข้ึน!
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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.

«—¥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“≈)

�����§≥–´‘ ‡µÕ√å§≈“√‘  °“ªŸ™‘π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™π—°∫ÿ≠§≈“√“·ÀàßÕ—  ’́ ’́ ºŸâ-

 ∂“ªπ“§≥– «—π»ÿ°√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2011 ‡«≈“

10.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»‘√‘æß…å æß…å«—≤π“ Õ∏‘°“√

§≥–¿√“¥“πâÕ¬°“ªŸ™‘π  “¡æ√“π ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë

«—¥ª√–®”Õ“√“¡§≈“√‘  °“ªŸ™‘π ´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

����� “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™

æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§åÕß§åÕÿª∂—¡¿å

æ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√

®. 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“)

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡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

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—≈øÕπ‚´ Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ ·≈–æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“  °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2011

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“§“√¡“√¥“

æ√–ºŸâ‰∂à  “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13

 ‘ßÀ“§¡ 2011 §ÿ≥æàÕ©≈Õß√—∞   —ß¢√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

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

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ° ®. ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ®.∫÷ß°“Ã ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡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

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®.¿Ÿ ‡°Áµ

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ°ƒ…µ¿“  ®Ÿ¡®—π∑√å

‚∑√. 08-5796-2275)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡™‘≠√—∫øíß

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com
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(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ

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

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

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

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

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

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

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

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08-9483-6640

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

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

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

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

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

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

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

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

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

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

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

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

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

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

µàÕ∑à“π  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2360-7845-50

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

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

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

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

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

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

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

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ™◊ËÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

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

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

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å 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 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬§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—°∫«™

‡ ° 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.

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

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

∑’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

�����§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬

§“∑Õ≈‘° Õ“¬ÿ 16-25 ªï √à«¡‡¢â“§à“¬‡¬“«™πºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ ç°‘‡¥‚Õπé √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-14 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 08-4613-1125

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21  ‘ßÀ“§¡ 2011

æ∫°—∫‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ·≈–°“√∑”ß“π¢Õß

§ÿ≥»‘√‘‚√®πå ™“«ª“°πÈ” π“¬° ¡“§¡§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 7-13 สิงหาคม 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
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โดย เงาเทียน

สวัสดีครับ เพื่อนๆ เยาวชนที่รัก “วันแม”
เวียนมาอีกคร้ังแลวนะครับ ไดรับเรียงความเร่ือง
“แม”…จาก Forward Mail ฉบับหนึ่ง อานแลว
ชวนใหคดิถงึ “แม” เปนอยางยิง่ จงึอยากจะแบงปน
ความคิดถึงแมนี้  กับเพ่ือนๆ  นองๆ  เยาวชน
ทุกคนครับ . . .ใจความของเรียงความฉบับนี้ . . .
เปนดังน้ี...

“แม” เปนภาระใหแกลกูทกุคนมาต้ังแตเกดิ นัน่
เปนความจริงท่ีเราไมอาจจะปฏิเสธได ก็ลองคิดดูสิ
ตั้งแตเราเกิดมา ยังไมเคยเห็นหนาตากันเลย อยูดีๆ

ผูหญิงคนนี้ก็มาโอบอุมถูกเนื้อตองตัวเรา มิวายท่ีเรา
จะแหกปากรองไห ขับไลไสสงยายผูหญิงคนนี้ แต
เธอก็ยังพยายามปลอบโยน เหกลอมเราอยูนั่นแหละ
เปนภาระใหเราตองจำใจเงียบ ยอมนอนดูดนมเธอ
อยจูับ่ๆๆ

พอเราเร่ิมเตาะแตะ ตัง้ไขจะเดินไปไหนตอไหน
มั่ง คุณเธอก็ยังคอยเรียกหาเราอยูนั่นแหละ “มาน่ี
มาลกู มานีม่า อกีนดิเดยีวลกู อกีนดิเดยีว อกีกาวเดียว”
ไมรูจะเรียกทำไมนักหนา  ไอ เราก็เดินลมลุก
คลุกคลานอยู เห็นม้ัย เปนภาระที่เราตองเดินไป
ใหเธอกอดอีก

โตข้ึนมาอีกนิด เราเร่ิมกินอาหารได หลอนก็
เอาอะไรไมรู เละๆ มาบดใหเรากิน ไอเราจะไมกิน
กไ็มได เด๋ียวแมจะนอยใจ เอาซะหนอย เค้ียวไปเเจบๆ
อยางนัน้แหละ แมคณุกย็ิม้ปลืม้ คงนกึวาเราอรอยตาย
ละม้ังน่ันนะ กลวยบดนะจะ เธอจา ในปากฉนัตอนน้ี

นะ ถาคิดวามนัอรอยขนาดนัน้ ทำไมไมลองทานเองดมูัง่
ละ

ทีนี้พอเราเร่ิมพูดจารูเร่ืองข้ึนมาหนอย ผูหญิงคนน้ี
กลบัขบัไลไสสงใหเราไปโรงเรยีนซะอีก ไมไปกไ็มได
ดวยนะ ภาษาอะไรนักก็ไมรู เอามาใหเราหัดอาน
หดัเรียนใชมัย้ ลองคดิดูนะ สปัดาหหน่ึงตองไปโรงเรยีน
ตั้งหาวันนะ มันภาระหนักหนาแกเราแคไหน แต
พอถึงเวลาเราจะดูทีวี ดูหนังการตูน นอนดึกข้ึนมา
สักหนอย ลองนึกยอนไปสิ ใครกันเคี่ยวเข็ญใหเรา
ไปนอนดวย ตัวเองงวงจะนอนคนเดียวก็ไมไดนะ
ตองบังคับใหเราไปนอนเปนเพื่อนดวย ใชมั้ย ที่พูดนี่
ไมใชลำเลิกหรอกนะ เพียงแคอยากใหเห็นใจกันบาง
เทาน้ัน

พอเราสำเร็จจบการศึกษาเเลวเปนยังไง... เธอ
รองไหครับ เชื่อเถอะวาเธอตองรองไห มีอยางท่ีไหน
เราคร่ำเครงร่ำเรียนมาแทบตาย แลวตัวเองแทๆ ที่เปน
คนเร่ิมเร่ือง พอเราเรียนจบแทนท่ีจะดีใจดันมารองไห

มีอยางท่ีไหน ดีนะวาเราเขาใจ คูมือการเลี้ยงแม ก็เลย
ทำใจได ฝากเอาไวกอนเถอะ ตอนน้ีขอไปฉลอง
การสำเร็จการศึกษากับพวกเพื่อนๆ ที่นอกบานกอน
กแ็หม เรียนจบทัง้ท ีจะมาใหนัง่ดผูหูญงิแกๆ  นัง่รองไห
ทำไมละ ใชมัย้

เปนหนุมเปนสาวกันแลวนี่ คราวน้ีใครๆ ก็ตอง
อยากมแีฟน คนโนนกไ็มด ีคนนีก้เ็รือ่งมาก ผมยาวไปมัง่
ละ ดูไมมีความรับผิดชอบม่ังละ...แมจะไปรูอะไร
แมเคยคบกับเขาเหรอ ไมใชแคเรื่องคูครองเทาน้ันนะ
แมเขายังอยากรูไปจนถึงเร่ืองอาชีพการงานดวยวาเรา
จะไปทำอะไร อยากเปนอะไร แม ครบั แมไมรสูกัเรือ่ง
จะไดมั้ยพวกเราจะเปนอะไรมันก็เร่ืองของพวกเรา
อนาคตของเรา ขอใหเราไดตดัสนิมนัเอง

นับจากบรรทัดแรก จนมาถึงบรรทัดน้ี เวลาก็ผาน
ไปหลายปแลว สมควรท่ีพวกเราจะแตงงานมีครอบครัว
เปนของตนเองสักที วาแลวเราก็ยายออกจากบานแม

มายืนดวยลำแขงของตัวเอง อยางท่ีแมเคยพูดไง
แลวทำไมตองมาทำตาละหอยดวยละ วันท่ีเรายาย
ออกมานะ มนักไ็มไดไกลหรอกนะ ไอทีย่ายออกมา
นะ แตเวลามันรัดตัวจริงๆ ใชโทรศัพทคุยกันก็ได
นะแมนะ
     ถึงวันที่เรามีลูก แมยังพยายามอยากมาทำตัว
เปนภาระกับลูกเราดวย เราบอกแมวาไมตองมายุง
หรอก เราดูแลลูกของเราได เด็กสมัยน้ีมนัไมเหมือน
กบัสมัยแมแลวละ
     แมอายุเกอืบหกสบิปแลว โทรศพัทมาไอแคกๆ
บอกไมคอยสบาย เราบอกแมวาอยาคิดมาก ในใจ
เรารูอยูแลววาแมพยายามเรียกรองความสนใจ
นัน่เปนพฒันาการ ตามธรรมชาติของคณุแมวยันี้

จวบจนกระท่ังวันหนึ่ง คุณโทรศัพทกลับไป
ที่บานแม แต... ไมมีคนรับสายแลว อยาเพิ่งตกใจ
แมอาจจะออกไปทำบุญท่ีวัดตามประสาคนแกก็ได
ลองโทรเขามือถือแมดซู.ิ..ไมมสีญัญาณตอบรับจาก
เลขหมายที่ทานเรียก...

อยาเพ่ิงดวนสรุป มอืถือแมอาจจะแบตหมดก็ได
ผูหญิงคนน้ีกระดูกเหล็กจะตายไป เธอตองไมเปน
อะไรแนๆ  คดิฟงุซานไปได ยงัไงแมกต็องรอเราอยู
เหมือนเดิมนะแหละ ไปหาเม่ือไหรก็ตองเจอ อยาง
มากแกก็อาจจะงอนนิดๆ หนอยๆ พอเห็นหลาน
ตวัเล็กๆ วิง่เขาไปกอดก็ขีค้รานจะออนยวบเปนขีผ้ึง้
หลายวันผานไป ทำไมแมยังไมโทรกลับมาอีกนะ
ทำบุญตักบาตรก็ไมน าจะรอคิวนานขนาดน้ี
ชารจแบตมือถือไมเต็มก็เปนไปไมได ตอใหเปน
แบตเตอรี่รถสิบลอปานนี้ไฟทะลักแลว

วันนี้แวะไปหาแมสักหนอยดีกวา ระหวางทาง
ที่คุณขับรถไป ลูกคุณซนเปนลิงอยูขางๆ ประโยค
มากมายท่ีหลุดจากปากคุณ ลวนเเตเปนคำที่แมคุณ
เคยพูดมาแลวท้ังส้ิน คุณเพิ่งสัมผัสได ภาพเกาๆ
มากมายท่ีผูหญิงคนน้ันทำว่ิงวนอยูในหัวคุณ ชาง
เถอะ... เดี๋ยวเจอเธอแลว คุณจะสารภาพผิด แลว
ทำทกุอยางใหมนัดีขึน้ แลวคุณก็ไดเจอ คนทีค่ณุรสูกึ
วาเธอเปนภาระใหกับคุณมาตั้งแตเกิด

แลวเรียงความฉบับน้ีก็จบลง... “แม” ...คำนี้
ยิ่งใหญจริงๆ  วันแมปนี้...กลับบานไปหาแมกัน
นะครับ ...ขอเปนตัวแทนลูก ๆ บอกกับแมวา
“...แมครับ...ผมรักแมครับ..แลวเจอกันนะครับ
แม...สำหรับคนท่ีแมจากไปแลว...คิดถึงแมนะครับ

เพราะทาน
ยังอยูในใจ
ข อ ง คุ ณ
เ ส ม อ . . .
แ ล ว พ บ
กั น ใ ห ม
ฉบับหนา
ครับ
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25 ปทัง้ที อกี 25 ปคอยวากันใหม (ฮา)

มีใครเคยบอกวา ของท่ีระลึกแบบไมตายตองออกหนังสือ ใครจะคิดเห็น
เปนประเด็นใดผมไมทราบ แตออกมาเถอะครับผมชอบ ยิ่งออกมามากๆ ความ
หลากหลายจะปรากฏ และยิง่ทำใหพบอทิธพิลของมนั มนษุยอาจจะลาลับไปแลว
แตตวัหนังสือยังอยแูละบอกเลาเร่ืองราวไปจนโลกสลาย (โอ...ผมเวอรไปไหม)

คุณพอมีคาแอล อดุลยเกษม แหงสำนักซาเลเซียนถือเปนวาระแหงชาติ
เม่ือชีวิตบวชครบปที่ 25 แปลหนังสือและพิมพหนังสือแจกกันไปใหครบกับ
ครสิตชนทกุฐานันดร

- บทเทศน ของคณุพอกาฟาสโซ ในโอกาสเขาเงียบของพระสงฆ ...เลมนี้
สำหรับแจกใหพระสงฆ

- วถิแีหงไขมกุ ...เลมนีส้ำหรบัแจกใหนกับวชหญงิ

- การเรียกจากสารแหงฟาติมา ...เลมนี้สำหรับ
แจกใหฆราวาส

ทุกเลมมีที่มาท่ีไปท่ีคำนำ มีคนมาเขียนคำนิยม
หลากหลาย มีการขอใบรับรอง Imprimatur เรียบรอย
ผมไมแนใจวาคุณพอทานจะรับแจกสำหรับผูสนใจ
หรือเปลาแคไหน  แตนำมา
แนะนำกัน  เ พ่ือรวมยินดีกับ
คุณพอและพี่นองสงฆโอกาส
บวชครบ 25 ปนี้หลายทาน
ทีเดียว และยืนยันอีกคร้ังหน่ึงวา
หนังสือยัง เปนของท่ีระลึกที่
ไ ม เ อ าท ห รื อตก เทรนด กั น
แนนอน

ในงานสมัชชาคุณธรรมคร้ังที ่5 ทีเ่มอืงทองธานี
ในหองท่ี 4 ที่เครือขายศาสนา 1 ใน 6 เครือขาย
ซึง่ในวนันีจ้ะตองสรุปรวบรวมความคิดจากตัวแทน
ประชาชนท่ีเขามารวมฟงและลงมติ สำหรบัวิสยัทัศน
แผนงานโครงการ และปฏิญญาท่ีวาดวยความซ่ือตรง
โปรงใส ใหเปนวาระแหงชาติในการรวมขับเคล่ือน
กนัตอไป ในเวทีระดับชาต ิผมน่ังอยบูนเวที พรอมกับ
ตวัแทนผนูำศาสนาพทุธ ศาสนาอสิลาม และอาจารย
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผมนึกถึงคำถามของ
พระภิกษุรูปหน่ึง และนึกถึงคำตอบของตัวเอง ที่
บอรดนิทรรศการของศาสนาคริสตที่ เรานำไป
จัดแสดง เรายืนอยูหนารูปบุญราศีคุณแมเทเรซา
ดวยกัน พระภิกษุรูปนั้นถามผมวา “คนที่ทำความดี
จริงๆ แลวก็มีมากมาย แตทำไมเราถึงตองยกยอง
เฉพาะแมชีเทเรซา” ผมเห็นดวยกับคำถาม แต
เปนคำถามทีห่ลายๆ ครัง้ผมเองไมเคยฉุกคดิ

ในวนันัน้ผมตอบพระภกิษรุปูนัน้ไปวา ผมคิดวา
เบื้องตนเลยคุณแมเทเรซา ทานคงไมไดคิดวาทาน
จะมีชือ่เสียง คอืหมายความวาความดทีีท่ำนัน้ กเ็พราะ
มีความเช่ือศรัทธาในพระเปนเจา จึงอุทิศตนมา
ดำรงตนเปนนักบวชหญิงในคณะหน่ึง ที่ชวยเหลือ
และดูแลคนยากจน และเม่ือทานทำงาน ความยาก
ลำบากของเน้ืองาน คงจะสอนทานเร่ืองความอดทน
อุปสรรคที่ทานผานพนแตละเร่ือง แตละวัน แตละ
เหตุการณคงไมงาย คงมีชวงเวลาบางชวงที่ทาน
เหน่ือยลาและทอถอย ดังนั้นผมคิดวา ทานคง
ไมตองการชือ่เสียง ทานทำความดี เพราะทานเช่ือม่ัน
ในความดี และทานมีรากฐานความคดิมาจากศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก ที่ทานเชื่อในคำส่ังสอน
ขององคพระเยซูเจา

ผมไมทราบวาจะเปนคำตอบท่ีดีหรือเปลา
เพราะอาจจะยังไมสามารถทำใหความรูสึกท่ีวา

ถามหาความดี บนชีวติจริงๆ

คนอกีมากมายกท็ำแบบนีเ้หมอืนกนัมใิชหรอื? กระจาง
เทาใดนัก

ผมวาความตางของศาสนาคือความเช่ือ ถาเรื่อง
ทกุเรือ่งอธิบายได ผมวาไมใชศาสนา อาจจะเปนศาสตร
อะไรสกัอยาง ความเช่ือทีผ่มวานีห้มายถงึ กระบวนการ
ทางพระศาสนจักรท่ีแตงต้ังบางคนเปนผูศักด์ิสิทธ์ิ
บุญราศี หรือนักบุญ การที่พระโปรดใหมีคนบางคน
เปนท่ีรูจัก มีชื่อเสียงในคุณธรรมความดี อาจจะเปน
โอกาสใหคนอื่นๆ ไดตระหนักวา ชีวิตแบบน้ีมีอยูจริง
เปนไปได และมันทำใหหลายคนท่ึงในคุณคาของ
ความดี ทึ่งอยางเดียวไมพอ ตองรวมกันสรรคสราง
ความดีดวย

พระภิกษุรูปนั้นยังถามผมอีกหลายประเด็น ไมวา
จะเปนเร่ืองของการเตรยีมตัวคนท่ีจะมาเปนศาสนบริกร
(ซึ่งทางผูถามเรียกวา สังฆทายาท...ผูเขียน) ยังถาม
เรื่องขาวตางๆ เกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นทางฝงยุโรป
กับประเด็นเปรียบเทียบวา ทำไมของทางเราท่ีมีปญหา
เหมือนกันกลับดูเงียบเชียบ ในขณะท่ีฝงทานมีปญหา
สื่อพรอมเกาะติดสถานการณ ฯลฯ ผมคิดวาการเดิน
ขามฝงความเช่ือมาพูดคุยกันบาง  ชางใหมุมมอง
ทีส่ะทอนกลับมายังตัวตน และความเช่ือของเรา

หลายสัปดาหที่ผานมาเราคงไดฟงพระคัมภีร
เรือ่งเมืองสวรรคกนัเยอะ  หนทางไปสสูวรรคทีพ่ระเยซู
เลาไวในพระคัมภีร ไมวาจะเร่ืองสมบัติที่ซอนไว
ไขมุกเม็ดงาม ที่ผูคนพบพรอมจะทิ้งทุกอยางเพ่ือ
แลกกับสิ่งเดียว และแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค
(หรือบางคนเรียกแมพระอัสสัมชัญ...ผูเขียน) ที่เรา
ทำการฉลองกันในเดือนน้ี ลวนแลวบงบอก และ
ชี้ชวนใหเราระลึกถึงบานแทเมืองสวรรค เปาหมาย
ชดัเจน แตระยะทางทีเ่ดนิไปน่ีส ิใครจะออนลา และ
ละท้ิงเสนทางไปกอนกัน หรือหนทางสบายอาจ
จะทำใหเราหลงเพลดิเพลนิและเดนิทางผดิ

ผมคิดวาทุกวันยังเปดโอกาสใหเราไดเรียนรู
และทกุวันน่ีเองแหละท่ีสอนบทเรยีนผดิ-ถกู ในหอง
แลกเปลี่ยนความคิดท่ี 4 ของเครือขายศาสนา ดู
ไมคกึคกัเทาไหรนกั ในแงของจำนวน (ผมกะอยแูลว
เพราะเร่ืองศาสนาอาจจะดูไมนาสนใจเทาหอง
เครือขายอ่ืนๆ เชน นกัธรุกจิ สือ่มวลชน ขาราชการ
ฯลฯ) และเม่ือมีการระดมความคิดก็มีทั้งประเด็น
ทีเ่พ่ิมเติม ใหขอคิด และแอบขัดแยงหรือโทษกนัไป
โทษกันมาบาง  สังคมจึงมีทั้งคนที่รูวาตัวเอง
ควรทำอะไร กับคนที่พยายามจะบอกวาคนอ่ืนควร
จะทำอยางไร ผมเหน็สิง่เหลาน้ีมาพอสมควร เขาใจ
ธรรมชาติของกระบวนการ ขอจำกัด และสิ่งท่ี
จะตามมา ความตัง้ใจดีทัง้สิน้ทีว่างรวมกนัอาจจะทำ
ใหเราเห็นความหวงัของสังคมท่ีดขีึน้

 ผมไมรูวาวันท่ีแมพระตัดสินใจรับเปนมารดา
ของพระเยซูเจา หรือคุณแมเทเรซาตัดสินใจจะ
ดำเนินชีวิตถวายทั้งครบแดพระเปนเจาในการ
เปนนักบวช มันมีสิ่งทาทายแคไหน แตนั่นคง
นอยกวามากกับหลังจากวันที่ตัดสินใจ วันแหง
ชวีติจริง วนัท่ีชวีติตองอยบูนโลกแหงความเปนจรงิ

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™πé §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ

»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ

‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π ·≈–¡Õ∫‡ß‘π®“°∂ÿß∂«“¬„Àâ°—∫°≈ÿà¡ µ√’§√‘ µ™π‰∑¬

„π°‘®°√√¡™à«¬‡À≈◊Õ —ß§¡ ®”π«π 6 °≈ÿà¡ ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

∑’Ë ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ ( –æ“πÀ—«™â“ß) ´÷Ëß„πªï §.». 2012 °”Àπ¥

®—¥ß“π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2012 À—«¢âÕ„π°“√Õ∏‘…∞“π§◊Õ ç‡√“®–

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â«¬™—¬™π–¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“é (‡∑’¬∫ 1 §√ 15:51-58) ‚¥¬

»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬‚ª√‡µ ·µπµå  ‡ªìπ‡®â“¿“æ¥â“π ∂“π∑’Ë

ç ¡‚¿™æ√–Àƒ∑—¬œé §≥– ‘́ ‡µÕ√å∏‘¥“·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ‚√ß‡√’¬π

π“√’«ÿ≤‘ ®—¥ ¡‚¿™æ√–Àƒ∑—¬»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“Õß§åÕÿª∂—¡¿åÀ¡Ÿà§≥–

æ√–Àƒ∑—¬‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

‡ªìπª√–∏“π ¡’æ√– ß¶å ´‘ ‡µÕ√å ºŸâΩñ°À—¥ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ… √à«¡®”π«π¡“° ‡¡◊ËÕ

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2011

ç™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 1é ≈Ÿ°‡ ◊Õ

‡πµ√π“√’ ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ‚√ß‡√’¬π‡∑æ«‘∑¬“ ‚√ß‡√’¬π “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬

‡¢â“√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡≈Ÿ°‡ ◊Õ‡πµ√π“√’ ‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 1

∑’Ë§à“¬≈Ÿ°‡ ◊Õ«™‘√“«ÿ∏ Õ.»√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ √–À«à“ß«—π∑’Ë 15-18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√–≈÷°∂÷ß°“√§√∫√Õ∫ 100 ªï°“√≈Ÿ°‡ ◊Õ‰∑¬ ·≈–‡π◊ËÕß„π«‚√°“ 

∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“ 84 æ√√…“ ´÷Ëß

æ√–Õß§å∑√ß‡ªìπæ√–ª√–¡ÿ¢¢Õß≈Ÿ°‡ ◊Õ‰∑¬

çÕ∫√¡é °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) ®—¥Õ∫√¡ ç°“√æ—≤π“

»—°¬¿“æ∫ÿ§≈“°√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘µºŸâ ŸßÕ“¬ÿé √–À«à“ß«—π∑’Ë

5-7 °√°Æ“§¡ 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æœ  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√

æ—≤π“»—°¬¿“æ‡®â“Àπâ“∑’Ë„π°“√«“ß·ºπ·≈–‡¢’¬π‚§√ß°“√ ‚¥¬§ÿ≥ ÿ¿—∑√“

·°â«™“≠»‘≈ªá ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ·≈–§ÿ≥§¡§“¬ ∫ÿ≠‡ √‘¡ ÿ¢ ®“° ¿“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¡“π”‡ πÕ∫∑∫“∑·≈–·π«∑“ß°“√∑”ß“π¢Õß ¿“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿœ

‡æ◊ËÕ “¡“√∂ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫æ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°‰∑¬„πÕπ“§µµàÕ‰ª

ç —¡¡π“·≈–øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ°ÕßÀπâ“√à“‡√‘ß·≈–æ≈»’≈é §≥–°√√¡°“√

Õß§å°√°ÕßÀπâ“√à“‡√‘ß ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ·≈–æ≈»’≈ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ≥√ß§å

√«¡Õ√à“¡ ®—¥ —¡¡π“·≈–øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ°ÕßÀπâ“√à“‡√‘ß·≈–æ≈»’≈·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ „πÀ—«¢âÕ çæ—π∏°‘®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°„π‚√ß‡√’¬πé ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá

°ƒ…‡®√‘≠ ºŸâÕ”π«¬°“√Õß§å°√ π—∫ πÿπß“π·æ√à∏√√¡¢Õß —πµ– ”π—° (ª√–‡∑»‰∑¬) „Àâ°“√Õ∫√¡ ¡’§ÿ≥§√Ÿ·≈–§ÿ≥æàÕ√à«¡ —¡¡π“ 40 ∑à“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28-29 æƒ…¿“§¡

2011  ∑’Ë Õ.ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“

ç¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“é §ÿ≥æàÕæ®π“√∂ π‘√¡≈∑‘π«ß»å ‡®â“Õ“«“ «—¥√“™‘π’

·Ààß —πµ‘ ÿ¢  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101 ·≈–°≈ÿà¡«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ §≥–√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢

‰¥â®—¥¡Õ∫∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“·°àπ—°‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ ®”π«π 20 ∑ÿπ

À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ 2011
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§Õπ‡ ‘√åµ    ç√—°‡∏Õ‡ ¡Õé
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● ¡Ÿ≈π‘∏‘Õÿ∫≈√—µπå„πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å  √à«¡°—∫§ÿ≥ «≈’

º°“æ—π∏ÿå ‡µ√’¬¡®—¥§Õπ‡ ‘√åµ ç√—°‡∏Õ‡ ¡Õé ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∏√√¡»“ µ√å

∑à“æ√–®—π∑√å «—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π 2011  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

¡“√’Õ“‚ª≈’     2011
‡©≈‘¡©≈Õß°“√°â“«‰ª Ÿà®ÿ¥À¡“¬

·Ààß§«“¡‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«
π§√ª∞¡  ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

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

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈  æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥

≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ æ√– —ß¶√“™

°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ·≈–æ√–§√Ÿ

¥√. ÿ™“µ‘ ™‘‚π√“‚  ‡®â“Õ“«“ «—¥∑à“¢â“¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

çÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“é
©≈Õß§√∫ 150 ªï

 ”π—°ß“π≈Õ ·´√å«“µÕ‡√

‚√¡“‚π ∑’Ë«“µ‘°—π

„π‚Õ°“ §√∫ 150 ªï¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå

≈Õ ·´√å«“µÕ‡√ ‚√¡“‚π (LûOsservatore

Romano) ©∫—∫√“¬«—π¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π  ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß¡’Àπ—ß ◊Õ∂÷ß»“ µ√“®“√¬å

‚®«“ππ’ ¡“‡√’¬ ‡«’¬π À—«Àπâ“°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

µÕπ∑’Ë 29 √“§“

¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° (4) ‰ª¥Ÿ
®ÿ¥‡°‘¥„À¡à„πæ√–§√‘ µå

µÕππ’È ‡√“¡“∂÷ß®ÿ¥∑’Ë 3

¢ Õ ß ° “ √ ‡ ¬’Ë ¬ ¡ ™ ¡ ∫ √‘ ‡ « ≥

¡À“«‘À“√°—π·≈â« ®ÿ¥π’È¡’™◊ËÕ«à“

ç∑’Ë‰«â»æπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (Tomb

of Saint Peter and Necropolis)é

‡æ◊Ë Õ ∑’Ë ® – ‡ ¢â “ ‡ ¬’Ë ¬ ¡ ™ ¡

¢∫«π°“√¢ÿ¥§âπÀ“«—µ∂ÿ‚∫√“≥

„π‡¢µª√–«—µ‘»“ µ√å¿“¬„µâ

¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·Ààßπ’È

¡’ §«“¡®” ‡ªìπ®–µâÕß¡’°“√

µ‘¥µàÕ≈à«ßÀπâ“∂÷ß 8 «—π À√◊Õ

∫“ß∑’µâÕß¡’∂÷ß 30 «—π°—π‡≈¬∑’‡¥’¬«  ”π—°ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÿ¥§âπ«—µ∂ÿ‚∫√“≥

®”‡ªìπµâÕß∑√“∫®”π«π¢ÕßºŸâ‡¢â“™¡ ™◊ËÕ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà ¿“…“∑’Ë„™â√«¡∑—Èß«—π‡«≈“

∑’Ë™—¥‡®π¥â«¬ §”√âÕßÕ“®®–∑”‰¥â‚¥¬°“√ àß·ø° ǻÀ√◊Õ àß∑“ß®¥À¡“¬

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·≈–∑“ß ”π—°ß“π®–¬◊π¬—π‡√◊ËÕß¢Õß‰°¥å∑’Ë®–π”∑—«√å„π§√—Èßπ’È

™à«ß‡«≈“‡ªî¥∑”°“√√–À«à“ß«—π®—π∑√å∂÷ß«—π»ÿ°√å ‡«≈“ 09.00-18.00 π.

 à«π«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.00-17.00 π. ªî¥„π«—πÀ¬ÿ¥ §à“„™â®à“¬√«¡‰°¥å¥â«¬

12 ¬Ÿ‚√

 “√¿“æµ“¡µ√ß«à“º¡‰¡à‡§¬√Ÿâ¡“°àÕπ«à“¡’°“√∑—«√å„π≈—°…≥–·∫∫π’È¥â«¬

µâÕß¢Õ∫§ÿ≥¢âÕ¡Ÿ≈®“°Àπ—ß ◊Õ¢Õß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‚√¡∑’Ë·®°ø√’·≈â«¡’§”Õ∏‘∫“¬

‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È‰«â Õ¬à“ßπâÕ¬°Á· ¥ß„Àâ‡√“‡ÀÁπ«à“ „π¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

¡’®ÿ¥‡°’Ë¬«°—∫π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√∑’Ëπà“ π„®Õ’°¡“° º¡‰¥â¢à“«‡°’Ë¬«°—∫°“√¢ÿ¥∫√‘‡«≥

∑’ËΩíß»æ¢Õßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬Ÿà‡À¡◊Õπ°—π π—°ª√–«—µ‘»“ µ√åÕ“®

§“¥‡¥“·≈– π„®ª√–‡¥Áπµà“ßÊ ¡“°¡“¬ ·µàºŸâ∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ‡√’¬∫ßà“¬Õ¬à“ß‡√“Ê

∑à“πÊ ∑√“∫¥’·≈–‰¡àµâÕß√Õ°“√æ‘ Ÿ®πå„¥Ê ∑à“πÕ¬Ÿà∫π «√√§å·≈â«≈à–§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ √Ÿªªíôππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‚ª√¥ —ß‡°µ∑’Ë‡∑â“¢Õß∑à“π

™à“ßªíôπ‰¡à‰¥âªíôπ„Àâ∑’Ë‡∑â“‰¡à¡’π‘È« ·µà§π∑’Ë¡“ —°°“√–‡Õ“π‘È«≈Ÿ∫∑’Ë‡∑â“°—π

®π‰¡à‡À≈◊Õ√àÕß√Õ¬¢Õßπ‘È«‡≈¬ §‘¥¥Ÿ«à“®–‡¬Õ–¢π“¥‰Àππ’Ë
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