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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 14-20 สิงหาคม 2011 หนา 3

พระสงฆ นกับวชชาย-หญงิ และพ่ีนองสตับรุษุ
ดวยสำนักพระราชวงัไดมปีระกาศใหทราบท่ัวกันวา สมเด็จพระเจาภคนิเีธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสดุา สริโิสภาพณัณวดี

สิ้นพระชนม เม่ือเวลา 16.37 น. ของวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ดวยพระอาการติดเชื้อในพระกระแสโลหิต ณ ตึก 84 ป
โรงพยาบาลศิรริาช สริริวมพระชนมาย ุ85 พรรษา

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เปนพระราชธิดาเพียงพระองคเดียว
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวกับพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี

หลงัจากท่ีเสดจ็กลบัมาประทับในประเทศไทย  สมเด็จพระเจาภคนิเีธอฯ มพีระปณธิานอนัแนวแนในการทรงบำเพญ็
พระกรณียกิจ ทรงแบงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ในดานสังคมสงเคราะห
โดยเสด็จออกเยีย่มราษฎรตามหัวเมืองทัง้ใกลไกล พรอมพระราชทานพระอนเุคราะหแกผยูากไรอยเูสมอ  นอกจากน้ี ยงัทรง
รับสถาบันและองคกรตางๆ ไวในพระอุปถัมภเปนจำนวนมาก

ในการนี้  สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนพี่นองคริสตศาสนิกชนคาทอลิกไทย
ทุกคน ไดนอมจิตสำนึกในพระเมตตากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ทีท่รงมตีอพสกนกิรชาวไทยและประเทศไทย วอนขอพระพรจากพระเจา ถวายเปนพระกศุลแดดวงพระวิญญาณของพระองค
ทาน  โดยรวมกนัปฏบิตัดิงันี้

ใหทุกวัดคาทอลิกทั่วประเทศ ประกอบวจนพิธีกรรม ถวายเปนพระกุศลแดดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจา
ภคนิเีธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสดุา สริโิสภาพัณณวด ีเปนเวลา 3 วนั
ใหทุกวัดคาทอลิกทั่วประเทศ ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเปนพระกุศล และขอใหภาวนาเปนพิเศษ
ในบทภาวนาเพ่ือมวลชนทกุวนัอาทิตย ตลอดระยะเวลาไวทกุข 100 วนั นบัต้ังแตบดัน้ีเปนตนไป

อน่ึง สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ขอเชิญชวนพีน่องคริสตชนท้ังหลายพรอมกับพสกนกิร
ทั่วไทย รวมใจไวทุกข บำเพ็ญศาสนกิจ  อธิษฐานวอนขอพระเจาโปรดรับดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจาภคินีเธอฯ
สูสวรรคาลัยและไดพักผอนเปนสุขเกษมเปรมปรีดิ์ในพระสิริรุงโรจนกับพระเจาตลอดนิรันดร

ประกาศ ณ วนัพฤหสับดีที ่28 กรกฎาคม  ค.ศ. 2011

(พระอัครสงัฆราชหลยุส จำเนียร  สนัตสิขุนรินัดร)
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 14-20 สิงหาคม 2011หนา 4
สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 20)

สงัฆานุกร 13 องค จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3 องค อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 องค
สังฆมณฑลราชบุรี 1 องค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
1 องค สังฆมณฑลนครราชสีมา 1 องค สังฆมณฑล
อดุรธานี  1 องค สงัฆมณฑลนครสวรรค 2 องค  คณะ
นกับวชคามิลเลียน 2 องค

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 องค ไดแก
บราเดอรเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช เกิดวันที่

3 เมษายน ค.ศ. 1983  ทีก่รุงเทพมหานคร รบัศีลลางบาป
ที่วัดแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก  สัตบุรุษ
วดัแมพระลกูประคำ กาลหวาร มพีีน่อง 3 คน  เปนบตุร
ของยอแซฟ กิตติวัฒน เรืองวุฒิชนะพืช และเทเรซา
แสงสุรยี เรอืงวฒุชินะพชื (เสียชีวติแลว)
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดแมพระลูกประคำ
กาลหวาร

ผสูงเขาบานเณร คณุพอมคีาแอล อดุลย ครูตัน
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน “ขาพเจาทำทุกสิง่ไดในพระองค ผปูระทาน
พละกำลังแกขาพเจา” (ฟป 4:13)
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.5  โรงเรียนเปรมฤดี
ศึกษา

ป.6  โรงเรียนกหุลาบวทิยา
ระดบัมธัยมศกึษา ม.1- ม.6 โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

บราเดอรยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร เกิดวันท่ี 1
กมุภาพันธ ค.ศ. 1982 ทีก่รุงเทพมหานคร  รบัศีลลางบาป
ที่วัดแมพระฟาติมา ดินแดง สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร
สามพราน มีพี่นอง 1 คน เปนบุตรของนายสมุทร
ศรหีาพล และองัเยลา ทพิวรรณ กจิประยรู
กระแสเรียก

ในขณะท่ีอยูชั้นป.6 อยากยายโรงเรียนเพราะ
เน่ืองจากเบ่ือโรงเรียนเดิม จึงพยายามหาโรงเรียนเขา
ไดยินเพื่อนคุยกันเรื่องจะเขาบานเณร และรูอีกวา
เขาบานเณรไดยายโรงเรียน จึงตัดสินใจติดตอคุณพอ
เพ่ือขอเขาบานเณร โดยท่ีแมไมทราบเร่ือง แมมาทราบ
เรือ่งตอนทีค่ณุพอเรียกคุย เร่ืองสังกัดวดัทีส่ง เมือ่ทราบ
เรือ่งกไ็มอยากใหเขาบานเณร แตดวยความดือ้จงึยนืยนั
จะเขา สุดทายแมก็ยอมใหเขาเปนเณร หลังจากเขา

เปนเณรกระบวนการอบรมในบานเณรก็ขัดเกลาให
เขาใจถึงเปาหมายของบานเณร ทำใหผมเขาใจถึง
แผนการของพระเจาท่ีทรงเรียกและเลือกผม และ
จะแตงตัง้ผมใหเปนผรูบัใชของพระองค

เขาบานเณรในนามของวดันกับญุเปโตร สามพราน
ผสูงเขาบานเณร คุณพอซิลวโีน สนัด วจิิตรวงศ
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัที ่14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสังฆราชฟรงัซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน กอนที่เราจะปนทานในครรภมารดา เรา
กร็จูกัทานแลว  กอนทีท่านจะเกดิ เราก็แยกทานไวเปน
ของเราแลว เราแตงต้ังทานใหเปนประกาศกสำหรับ
นานาชาติ (ยรม 1:5)
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนซางตาครูสศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

บราเดอรยอหน บัปติสต สักรินทร ศิรบรรเทิง
เกิดวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 1982 ที่กรุงเทพมหานคร
รับศีลลางบาปท่ีวัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บางเชือก-
หนัง สัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร สามเสน เปน
บุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่นอง 3 คน (พี่ชาย 1 คน
เสียชีวติแลว มพีีส่าว 1 คน) ของยอหน บปัติสต อำนวย
ศริบรรเทงิ และเทเรซา อไุร ศริบรรเทิง
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร
สามเสน

ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอหน ชมุภา ครูตัน
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม
ไดรับแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัที ่15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

 ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัที ่14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสังฆราชฟรงัซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน “For without God, we can do nothing”
การศึกษาอบรม

ระดบัประถมศึกษา ประถมศึกษาปที ่1-4 โรงเรียน
บูรณวิทย

ประถมศกึษาปที ่5-6 โรงเรยีนโยนออฟอารค

ระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ สามพราน

ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

อคัรสงัฆมณฑลทาแร หนองแสง 2 องค ไดแก
บราเดอรยอแซฟ ทินกร เหลือหลาย เกิดวันท่ี 2

กันยายน  ค.ศ. 1983 ที่บานดอนมวย  รับศีลลางบาป
ทีว่ดัแมพระแจกจายพระหรรษทาน  ดอนมวย สตับุรษุ
วดัแมพระแจกจายพระหรรษทาน  ดอนมวย มพีีน่อง 1
คน เปนบุตรของนายปชชา  เหลอืหลาย และนางรินทอง
เหลือหลาย
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดแมพระแจกจายพระ-
หรรษทาน  ดอนมวย

ผสูงเขาบานเณร คณุพอพิชติ   ศรีออน
บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาตมิา  ทาแร
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช

คตพิจน ความเช่ือและความรัก
การศึกษาอบรม

ระดบัประถมศกึษา โรงเรยีนบานดอนมวย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟ  ทาแร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

บราเดอรยอแซฟ เทพณรงค พุดษา เกิดวันที่ 15
กันยายน ค.ศ. 1980 ที่เกิดบานทาแร รับศีลลางบาป
ทีอ่าสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร สตับุรษุอาสน-
วหิารอคัรเทวดามีคาแอล ทาแร  มพีีช่าย 1 คน  นองสาว
1 คน นองชาย 2 คน เปนบุตรคนท่ี 2 (ทัง้หมด 5 คน)
ของนายอุชัย  พุดษา (เสียชีวิตแลว) และนางอุทิศ
พุดษา
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของอาสนวิหารอัครเทวดา
มคีาแอล ทาแร

ผสูงเขาบานเณร คณุพอบนัลอื  เกียรตธิาตรี
บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาตมิา  ทาแร
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
(อานตอหนา 8)
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ตอนท่ี 21

ความไววางใจคืออะไร?
...เรากำลังหยิบยื่นภาชนะอยางหนึ่งใหแกคน

ทั้งหลาย ซึ่งเขาจะเขามาหาพระหรรษทานจากน้ำพุ
แหงความเมตตาไดเสมอ ภาชนะน้ันคือภาพน้ี ซึ่งมี
คำจารกึวา “พระเยซเูจา ลกูวางใจในพระองค” [327]

...ความวางใจคือ ภาชนะเดียวท่ีสามารถตักตวง
พระหรรษทานความเมตตาจากเราได ยิง่วญิญาณวางใจ
มาก เขาก็ยิง่ไดรบัมาก [1578]

จากขาวสารทั้งสองท่ีพระเยซูเจาทรงมีตอนักบุญ
โฟสตินาในการเผยแสดงเร่ืองพระเมตตาน้ี เราจึงสรุป
ไดวา ภาชนะหน่ึงเดียวท่ีใชตักสายธารมหาสมุทร
แหงความเมตตาของพระเยซูมาด่ืมกินได คอื “ความไว
วางใจ” และ “ความไววางใจ” นีค้ืออะไร?

ความวางใจมีความหมายมากกวาเพียงการเช่ือวา
พระเจาทรงนาไววางใจ แตตองลงมือปฏิบัติตาม
ความเชื่อนี้ดวย ความวางใจรวมถึงการหันกลับไปหา
พระเจา เปนชีวิตทั้งชีวิตที่กลับใจอยางแทจริง สำนึก
ในความผิดบาปของเรา และใหอภยัแกผอูืน่  ความวาง-
ใจคือความเช่ือท่ีมชีวีติ

ความวางใจ หมายความวา เรายินยอมใหพระเจา
ทรงเปนพระเจา แทนท่ีเราจะทำตัวเปนพระเจาเสียเอง
[ความวางใจ คือยาถอนพิษบาปแรกของอาดัม] ความ
วางใจ หมายความวา เราเห็นชอบใหพระเจาลิขิตชีวิต
ของเรา แทนท่ีเราจะลิขติชวีติของเราเอง หมายความวา
เราเห็นดวยกับคำวอนขอยิ่งใหญในบทขาแตพระบิดา
ที่วา “พระประสงค [ของพระองคไมใชของขาพเจา]

จงสำเรจ็ในแผนดินเหมือนในสวรรค”  แมในยามท่ีเรา
ทุกขทรมาน เราก็ยังเห็นดวยกับคำเรียกรองของพระ-
เยซูเจาในสวนวา “อยาใหเปนไปตามใจขาพเจา ใหเปน
ไปตามพระประสงคของพระองคเถิด” (ลูกา 22:42)

เราอาจพูดอีกอยางหนึ่งวา “ความไววางใจ” คือ
การท่ีเรายอมจำนนตอความรกัของพระเปนเจา เราไมมี
ขอแมมาตอรองอะไร เราวางตัวเราเหมือนอยูในภาวะ
หลังชนฝา อับจนหนทาง ไมมีหนทางอ่ืนใดในชีวิต
อีกแลวนอกจากไววางใจในพระเมตตาอยางน่ิงสงบ
เพราะเชื่อม่ัน และรอคอยดวยความหวังตอพระเมตตา

ของพระองค ที่ จ ะทรงช ว ย เห ลือ เ ร า
เพียงประการเดียวเทาน้ัน ที่เราจะผานพน
ความตกต่ำของชีวิต เขาสูความรอดพน
ในองคพระผูเปนเจาได

ดั ง น้ั น ห ล า ย ค น จึ ง ยั ง ไ ม มี
ประสบการณความไววางใจอยางแทจริง
เพราะเขายังไมเคยประสบทุกขยากลำบาก
จนหมดทุกหนทางจากผูคนบนโลกน้ีแลว
เหลือก็แตเพียงหันมาพระเยซูเจาดวยความ
ไววางใจอยางแทจริงเพียงหนทางเดียว
นั่นคือเหตุผลท่ีทำไมหลายๆ คนจึงยังไมรู
คุณคาแหงพระเมตตาของพระเยซูเจาวา

จำเปนเพียงใด
แตแทจริง เราไมตองรอจนอับจนหนทางจึงจะหัน

มาไววางใจในองคพระเยซูเจา เพราะผทูีไ่ววางใจแทจริง
กค็อืผทูีร่อูยตูลอดเวลาวา แมทกุวันน้ีชวีติยังดูดอีย ูและ
ดำเนินไปโดยไมมีอุปสรรค แตแทจริงแลวพระเยซูเจา
ทรงเมตตาค้ำจุนชวยเหลือเราอยูเบ้ืองหลัง เหมือนลม
ใตปกพยุงใหเครื่องบินลอยอยูบนอากาศไดไมตกลงมา
และเม่ือตระหนักเชนนี้ เรายิ่งตองมอบชีวิตไวแด
องคพระเยซูเจาดวยความไววางใจมากย่ิงขึ้น คนท่ีไมมี
ความไววางใจ ก็คือคนที่ไมยอมตอพระเปนเจา

- ไมยอมที่จะใหพระเจาทรงนำชีวิตของเขา
- ไมยอมที่จะใหพระประสงคของพระเจา

เปนไปในชีวิตของเขา โดยไมยอมสงบนิ่ง เม่ือมีอะไร
ขัดใจ ไมเปนไปอยางที่ตนเองตองการ ไมพอใจ
เม่ือเหตุการณ ไมเปนไปอยางที่ตัวเองตองการบงการ
ชวีติ

- ไมยอมรับ ดวยอารมณขุนมัวหากไมเปนไป
ตามท่ีตนเองวางแผนเอาไว โดยไมเคยถามตนเองเลยวา
แลวพระเจาทรงตองการอะไรจากชีวิตเรา

ยงัรวมถงึบคุคลท่ีไมเคยรจูกั “ยอม” ตอพระเปนเจา
แมแตพระก็จะเอาชนะ ... ลูกยอมไมได  พิธีกรรมยาว
เกินไป รับศีลมหาสนิทแลวลูกเดินออกจากวัดไปเลย
ลกูไมพอใจ... พอแลว... ลกูไปละ... มนัมากเกินไปแลว

“ความวางใจ กลับมีความหมายมากกวาเพียงการ
เชือ่วา พระเจาทรงนาไววางใจ เราควรลงมือปฏบิตัติาม
ความเช่ือนีด้วย...

ความวางใจ รวมถึงการหันกลับไปหาพระเจา

สำนกึในความผิดบาปของเรา และใหอภยัแกผอูืน่.....
ความวางใจ คอื ความเชือ่ท่ีมชีวีติ”
และ อยาลืมวา ความไววางใจ แสดงออกไดเพียง

วิธีเดียว นั่นคือ เรายังสวดภาวนา ใครเลิกสวดภาวนา
คนนั้นก็หมดความไววางใจในพระเจาแลว

(ฉบับหนาพบกับตอน “จะเรียนสวดภาวนาได
ทีไ่หน?”)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“บทบัญญัติประการที่สอง
ก็เชนเดียวกัน”
(มทัธิว  22:39)

ความศรัทธาและเงินทอง

พระสงฆธรรมทูตทานหนึ่ง กำลังเทศนถึงงานแพรธรรมของทานในแถบ
ทะเลคาริเบียน ทานขอความชวยเหลือเพื่อสรางวัดท่ีถูกพายุเฮอริเคนทำลาย
สัตบุรุษในเขตวัดนั้นตอบสนองดวยใจกวางขวาง แตมีสัตบุรุษทานหนึ่งมายืน
คัดคานท่ีหนาวัด เขากลาวกับพระสงฆทานน้ันวา “ทำไมคุณพอขอเงินไป
สรางวัด ซึ่งควรจะนำไปซื้อหาอาหารใหแกผูที่อดอยาก อะไรจะสำคัญกวา
การนมสัการพระเจา หรอืการดแูลมนษุยทีท่กุขทรมานเพราะความหิวโหย?”

ในพระวรสารกเ็ชนกนั พระเยซเูจาทรงถูกทาทาย พวกฟารสิตีองการจับผดิ
พระองค พวกเขาจึงถามพระองควา พระบัญญตัขิอไหนทีส่ำคญัทีส่ดุ พระเยซูเจา
ทรงใหคำตอบโดยอางอิงถึงพระคัมภีร ซึ่งมีพระบัญญัติใหรักพระเจาสุดจิตใจ
และจติวญิญาณของเรา แตพระเยซเูจาตรสัเสรมิตอไปวา ใหเรารกัเพือ่นมนษุย
เหมือนรักตัวเราเอง พระองคทรงนำเอาสองขอน้ีมาควบคูกัน บทท่ีสองก็
คลายกบับทแรก ดงัน้ันแตละพระบัญญัตมิคีวามสำคัญเทาเทียมกัน

มนุษยเรามักจะแยกพระเจากับมนุษยออกจากกัน แตเราจะแยกพระเจา
ไวที่วิหารหรือวัดไมได การกระทำเชนน้ีก็คลายกับวา พระเจามิไดทรงมีสวน
เกี่ยวของกับการกินอยูและชีวิตประจำวันของมวลมนุษย ยิ่งเราเขาใกลองค
พระผูเปนเจาในการนมัสการพระองค เราก็จะพบวาพระองคคือพระเจาของ
ผยูากจนและขัดสน การนมัสการพระเจาเท่ียงแท การฟงพระวาจาของพระองค
และมีสวนรวมกับพระกายและพระโลหิตของพระเจา เราก็จะสำนึกไดวา
พระเจาทรงปรารถนาสิ่งใดกับเราในการสัมผัสกับเพ่ือนมนุษยของเรา

ขาแตพระบดิาเจา พระองคทรงสงพระบตุร
ของพระองค

มาประทับอยูทามกลางพวกลูก
โปรดทรงชวยใหลูกตระหนักแนแกใจวา

พระองคประทับอยูกับลูก
ทั้งในการนมัสการและในพ่ีนองท่ีต่ำตอย

ทุกคนของลูก
อาแมน

แมทัง้ชีวติ (1)
วันแมแหงชาติเวียนมาอีกรอบ
ทั้งท่ีทุกวันในรอบปแมเปนแมไมเคยหยุด
ทั้งภาครัฐภาคเอกชนตางเลือกสรรแมตัวอยาง
เทดิทนูยกยองสดุดใีหเกียรติมอบรางวลัแมดเีดน
แตละอยางที่สรรพูดสรรบรรยายวีรกรรมของแม
ลวนพบไดในแมแตละคนแมไมเขาตากรรมการ
แมบางคนเพียบพรอมคุณสมบัติเกินท่ีคัดมาเสียอีก
จงึนาจะสรรเสริญเยินยอมอบรางวัล “แมทุกคน” นัน่แหละ
และไมใชปเดียวหากแตทุกปจึงจะยุติธรรม
กระน้ันก็ดีถึงจะถูกเลือกเปนแมดีเดนแมตัวอยาง
แมคนน้ีก็คงเดินทางลำบากไมตองพูดถึงกาวข้ึนเวที
ฝาเทาเปนตาปลายังไมทันหายอาการออนๆ พารกินสันเขาแทรก
ตามดวยหมอนรองกระดูกสันหลังทับเสนประสาท...
“ทัง้ตัวจะเปนแหลงรวมโรคทกุอยางแลว...” แมพดูขบขัน
ทำใหเดินเหินแสนลำบากขยับตัวทีไรเจ็บท้ังราง
แตความเปนแมอีกท้ังหนาท่ีของแมยังคงตอเน่ือง
แมจะเงอะงะชาไปทุกอยางแตไมเคยหยุดไมเคยเวน
เตรียมอาหารดแูลความสะอาดบานชองรดน้ำตนไมตดัหญาถางพง
“หยดุวนัเดยีวเปนเรือ่ง...ทัง้รกท้ังสกปรก...” แมยนืยนัหนกัแนน

ที่จริงอาการปวดตาปลาท่ีฝาเทากำลังหายวันหายคืน
จนเดินเหินแทบเปนปกติแถมเดินออกกำลังเชาเย็นไดสบาย
แตคืนที่น้ำหลากเออทวมเขาบานแบบตั้งตัวไมติด
ถงึยงัไมเขาถงึพืน้หองชัน้ลางแตกป็มบนัไดข้ันสดุทาย
แมไมรรีอไมคดิใหเสียเวลารบีขนของสำคัญข้ึนช้ันสอง
ลืมอาการปวดฝาเทาลืมตาปลาลืมทุกอยาง
ในเมื่อแมเปนคนเดียวที่เดินขึ้นลงบันไดไดในขณะนั้น
ปลอดภัยเร่ืองขาวของแลวยังตองวิตกกังวลกับระดับน้ำ
ไมกลาหลับนอนแมหนังตาหนักแทบเปดตาไมขึน้
“ขาววาเคาปลอยน้ำจากเข่ือนอีก...” เธอเลายอนเหตุการณ
กระท่ังสวางคาตาจึงเห็นบานเปนเกาะในทะเลสาบใหม
การติดตอสื่อสารถูกตัดขาดมาต้ังแตน้ำระลอกแรก
ความวิตกกังวลกับน้ำทวมกลายเปนวิตกจริต
ไหนจะอาหารไหนจะน้ำด่ืมจำนวนจำกดัในตเูย็น
ลำพงัคนในบานกย็งัพออยไูดประทังชวีติไปกอน
แตนีย่งัมหีมาสามตัวนอนหนาวส่ันอยบูนระเบยีงแคบหนาบาน
ไหนพ่ีนองลูกหลานท่ีอยูใกลอยูไกลไมไดขาวติดตอไมได
ใจกห็วงกลวัวาทุกคนจะเปนหวงเปนกังวล
จนลืมเจ็บฝาเทาจนลืมเหน่ือยไปชั่วขณะ
พอน้ำลดงานก็เขาท้ังเช็ดถูทั้งขัดพ้ืนท้ังตักข้ีดินท้ิง
ตามดวยการสำรวจความเสียหายเคร่ืองใชไมสอย
กมๆ เงยๆ จนปวดเอวปวดหลังแสบจมกูกบักลิน่เนาหลงัน้ำผาน
ใครถามทุกขถามสุขกร็บีรบัรองไมมปีญหาดวยไมอยากรบกวน
ลกูตางจังหวัดโทรบอกจะมาเย่ียมแมกร็ีบบอกไมตองหวง
พอทุกอยางเริ่มเขาที่เขาทางก็เพิ่งรูตัววาเจ็บฝาเทาอีกครั้ง
พารกินสันออกอาการแรงยามรางกายเหน็ดเหนื่อยออนแอ
พรอมกิจวัตรประจำวันเชาตรูไปจรดค่ำ...แมจะชาลง

จรงิๆ แลวแมนาจะอยสูขุสบายหลังจากลกูมกีารมีงานทำ
เงินเกษยีณจากการเปนแมพมิพของชาติมใีชไมเคยขาดมือ
แถมเงินเกษียณยศพันตรีของพอบานก็มใีหเก็บเปนพกเปนหอ
แตความเปนแมทำใหแมสุขกายแตใจแมยังน่ิงไมได
เพราะแมใชความสุขความสบายของลูกเปนเกณฑความสุขแม
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กำเนิดเว็บไซต  news.va
เชาวันจันทที่ 27 มิถุนายน  ค.ศ. 2011 มีการแถลงขาวส้ันๆ ในหองแถลงขาวของสันตะสำนัก

เพื่อประกาศเว็บไซตใหม news.va ของวาติกันซ่ึงเริ่มดำเนินการต้ังแตวันท่ี 29 มิถุนายน เปนตนไป
พระอัครสังฆราชเคลาดิโอ มารีอา เชลลี สมณมนตรีแหงสมณสภาส่ือสารสังคม คุณพอเฟเดริก ลอม-
บารด ีผอูำนวยการสำนกัขาวแหงสนัตะสำนกั ศาสตราจารยโจวานนี มาเรีย เวียน หวัหนากองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน (L’Osservatore Romano) ฯลฯ แถลงขาวใหกับบรรดานักขาว
ตอไปนี้เปนคำแถลงการณของพระอัครสังฆราชเชลลีที่ใหไวเปนภาษาอิตาเลียน

การปรากฏตัวตนในมิตสิือ่อกีชนดิหนึง่ของสันตะสำนักเปนพนัธกจิทีส่ำนกัปลดักระทรวงมอบหมาย
ใหสมณสภาส่ือสารสังคม นำไปปฏิบตัจินสำเร็จและจะเปดบริการไดอยางเปนทางการในวันท่ี 29 มถินุายน
อันเปนวันสมโภชฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล  เราหวังวาส่ือตัวใหมแหงสันตะสำนักน้ีจะชวยสงเสริม
ในการแสดงความซ่ือสัตยและความศรัทธาตอสมเด็จพระสันตะปาปาในโอกาสท่ีพระองคทรงฉลอง
ครบรอบ 60 ปแหงการบวชเปนพระสงฆของพระองค

การปรากฏตัวตนของส่ือของสันตะสำนักมีประวัติศาสตรที่นาช่ืนชมมาก  อยางเชนหนังสือพิมพ
ลอสแซรวาตอเร โรมาโน ที่ฉลองครบปที่ 150  วิทยุวาติกัน ซึ่งทำการฉลองครบ 80 ปเม่ือไมนานมาน้ี
และเม่ือเร็วๆ นี้เราก็ยังมีสำนักขาววาติกัน มีหนวยขาวฟแดส (Fides)  ที่เชื่อมโยงกับสมณกระทรวง
ประกาศพระวรสารสปูวงชน มสีำนักขาวแหงสนัตะสำนกัและมสีถานีโทรทัศนวาติกนัดวย

นับตั้งแตวันที่ 29 มิถุนายน เปนตนไป ทานจะพบกับเว็บไซต news.va เร่ืองขาวสำคัญๆ ที่เผยแพร
ในส่ือตางๆ ของวาติกัน  เพราะฉะนั้นมันจะเปนแหลงขาวใหผูชมเขาถึงไดทันทีที่เผยแพรโดยส่ิงพิมพ
วทิยุ หรือโทรทศันของวาติกนั

เราจะเห็นกันไดในไมชาซึ่งขาวตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา
หลักการในประเด็นตางๆ ที่แตละกระทรวงยึดม่ัน รวมถึงเหตุการณสำคัญของโลกหรือเหตุการณ
ที่เกี่ยวกับพระศาสนจักรตางๆ  เว็บไซตนี้อยางนอยก็คงเปนเวลา 6 เดือนท่ีจะมีเพียงสองภาษา คือ
ภาษาอิตาเลียนและภาษาอังกฤษ  หลังฤดูรอนไปแลวเราจะเปดอีก 1 ภาษาซึ่งคงจะเปนภาษาสเปน  เรา
จะดูกันตอไป เพราะวาเราอยากลงท้ังภาษาฝร่ังเศสและภาษาโปรตุเกสดวย

แลวเกีย่วกบัความสัมพนัธกบัสือ่อืน่ๆ ของวาติกนัละ?...  เวบ็ไซตชองนีไ้มมบีรรณาธิการพเิศษเฉพาะ
ของตน  มนัเปนเพียงอางถึงบทความท่ีสือ่ออกมาในหนงัสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน  วทิยุวาติกนั
หรือแหลงขาวตางๆ ของวาติกัน  สื่อแตละส่ือจะมีเอกเทศและอัตลักษณของตัวเองซึ่งจะมีความชัดเจน
ในการใหขาวหลักของตนแกเว็บไซตของเรา

สิ่งน้ีก็เปนเชนเดียวกันกับเว็บไซต Vatican.va ซึ่งจะไมหายไป จะคงอยูเชนเดิม เราจะทำใหมี
ความเขมแข็งย่ิงข้ึนและมีพันธกิจเพิ่มข้ึนอีกในหลากหลายรูปแบบ เชนพระอำนาจสั่งสอนของสมเด็จ
พระสันตะปาปา เปนตน  จากจุดเร่ิมตนมันเปนเพียงการใหขาวเชิงสารคดี ซึ่งจะเปนเชนน้ันตอไป และ
จะทำงานรวมมือกันอยางเต็มท่ีกบัเว็บไซตใหม...

จากหนังสือพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน ฉบับวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 แปลโดย ว.ประทีป

วถิชีมุชนวดั
จากเปาหมาย... และจะเดนิไปดวยกนั

พอเจาวัด... ถงึชาววดั
คณุพอยอหน ลิสซันดริน

วถิชีมุชนวัดไมใชเปนแคกลมุแบงปนพระวาจา
หรือเปนกลุมศรัทธากลุมใหม แตเปนวิถีชีวิตของ
คริสตชนตามคำสอนของพระเยซูเจาในแนวทาง
ของพระศาสนจักร ซึ่งมีองคประกอบสำคัญ 4
ประการ คอื

1. สมาชิกเปนเพ่ือนบานกัน
2. การแบงปนพระวาจาเปนพืน้ฐานของการ

พบปะกัน
3. การแสดงออกและทำส่ิงตางๆ รวมกนัของ

ชุมชนคริสตชนยอยออกมาจากความเชือ่
4. ชมุชนคริสตชนยอยตองเช่ือมเขากบัพระ-

ศาสนจักรสากล
ทำไมวถิชีมุชนวัดจึงมี 4 องคประกอบท่ีสำคญั

และ 4 องคประกอบนีด้แีละมปีระโยชนอยางไร
1. สมาชิกเปนเพื่อนบานกัน (ชุมนุมกันใน

ละแวกบาน) ขอดีกค็อื เปนการชุมนุมของคนท่ีอยู
ในพ้ืนฐานเดียวกัน มีปญหาเฉพาะหนา ปญหา
สวนรวม ชะตากรรมเดียวกนั (กจ็ะทำใหเขาใจกัน
ยิง่ข้ึนและชวยกันไดมากย่ิงข้ึน) และการชุมนุมกัน
ในบานของสมาชิก สับเปล่ียนกันเพ่ือตอกย้ำความ
เปนเจาของชุมชนซึง่มีพืน้ฐานและศักด์ิศรเีทาเทียม
กนั ดงัน้ัน ถาขาดขอน้ีกเ็ปนกลมุแบงปนพระวาจา
(สญัจร) เทานัน้

2. การแบงปนพระวาจาเปนพืน้ฐานของการ
พบปะกัน โดยการแบงปนพระวาจาสมาชิก (7
ขั้นตอน) ไดรับการหลอเลี้ยงจากพระเจา เติบโต
ฝายจิต และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนในฐานะ
คริสตชนท่ีแทจริง ขาดขอนี้ก็เปนเพียงชุมชน
เขมแขง็เทาน้ัน

3. การแสดงออกและทำส่ิงตางๆ รวมกนัของ
ชุมชนคริสตชนยอยออกมาจากความเช่ือ (รวมกัน
ทำกจิกรรมจากความเช่ือเพือ่รบัใชผอูืน่) ในข้ันที ่6
ของการแบงปนพระวาจา จะมีคำถามวา “เราจะทำ
กิจกรรมอะไรในสัปดาหนี้” เปนการนำพระวาจา
ของพระมาปฏิบัติ ในฐานะท่ีเราเปนสมาชิกในวัด
ในละแวกบานท่ีเราอย ูเปนกจิการท่ีเรารวมงานกับ
พระในการเปล่ียนแปลงสังคมท่ีเราอยใูหเปนพระ-
อาณาจักรของพระเจา ขาดขอน้ีก็เปนกลุมศรัทธา
พเิศษเสรมิความรกัพระเทานัน้

4. ชมุชนคริสตชนยอยตองเช่ือมเขากบัพระ-
ศาสนจักรสากล ผานทางบูชามสิซา และพระวาจา
ชมุชนยอย ตางก็สมัพันธกนั โดยเฉพาะในวดัของ
ตน เปนสายสัมพันธทีม่ัน่คงระหวาง ชมุชนวัด และ
พระศาสนจักรสากล ที่มีความเช่ือเดียวกัน รับศีล-
ลางบาปเดียวกัน วิถีชุมชนวัดไมสามารถตัดขาด
จากทางวัดชุมชนพื้นฐานของตน ขาดขอน้ีก็เปน
กลุมเอ็นจีโอ คริสตศาสนานิกายตางๆ กลุมพัฒนา
อื่นๆ
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สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 4)

(อานตอหนา 13)

2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน “ขาพระองคลี้ภัยอยูในพระองค”  (สดด
7:1)
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรยีนทาแรวทิยา
ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 โรงเรียนเซนตโยเซฟ

ทาแร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

สงัฆมณฑลราชบุร ี1 องค
บราเดอรดอมินิก ซาวีโอ ศราวิน พัดศรีเรือง เกิด

วนัที ่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ที ่จ.ราชบุร ีรบัศลีลาง-
บาปท่ีอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทร-
สงคราม  สตับรุษุอาสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก
จ.สมทุรสงคราม เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพีน่อง 3 คน
ของนายทวีศักดิ์  พัดศรีเรือ และเทเรซา วิไลลักษณ
พดัศรเีรอืง
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของอาสนวิหารแมพระบังเกิด
บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

บานเณรเลก็ สามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช

คตพิจน  “พระเจาทรงรัก ขาพเจาจงึเปนอย”ู “God
loves, therefore I am.”
การศึกษาอบรม

ระดับอนุบาล โรงเรียนนารีวฒันา จ.สมุทรสงคราม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดรุณานุเคราะห

จ.สมทุรสงคราม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณานุเคราะห

จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนดรณุาราชบรุ ีจ.ราชบรุี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี1 องค ไดแก
บราเดอรสเตฟาโน ดลฐิศักด์ิ  ฉัตรบรรยงค เกิด

วันท่ี 22  มกราคม  ค.ศ. 1983  ที่ จ.สุราษฎรธานี
รบัศลีลางบาปท่ีวดัแมพระองคอปุถมัภ พนม จ.สรุาษฎร-
ธานี)  สตับุรษุวัดแมพระองคอปุถัมภ พนม จ.สรุาษฎร
ธานี เปนบุตรคนกลางในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของ
เปโตร ปกรณ  ทนุผล และเทเรซา (แหงพระกมุารเยซ)ู
วารินทร  ฉตัรบรรยงค
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดแมพระองคอุปถัมภ
พนม จ.สรุาษฎรธานี

ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอหน ตามาโย  (ซดบ.)
บานเณรเล็ก  สำนักฝกธรรมดอมินิกซาวีโอ

สรุาษฎรธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

คตพิจน ขาพเจาคอืผรูบัใชของพระเจา (ลก 1:38)
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอุปถัมภวิทยาพนม
ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรยีนเทพมิตรศกึษา
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

สงัฆมณฑลนครราชสีมา 1 องค ไดแก
บราเดอรโทมัส อาไควนัส สมชาย หมอกครบุรี

เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1982 ทีก่รุงเทพมหานคร
รบัศลีลางบาปท่ีวดัแมพระถวายพระกมุารในพระวหิาร
หนองพลวง สตับรุษุวดัแมพระถวายพระกุมารในพระ-
วหิาร หนองพลวง เปนบุตรคนท่ี 3 ในจำนวนพีน่อง 3
คน ของนายบุญมี หมอกครบุรี และเทเรซา สงวน
หมอกครบุรี
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดแมพระถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร หนองพลวง

ผูสงเขาบานเณร คุณพอสมคิด เจรญินารถ
บานเณรเล็ก บานเณรคริสตประจกัษ อบุลฯ
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม

ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร  ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันท่ี 15 สิงหาคม
ค.ศ. 2009 โดยพระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ

คติพจน “เมื่อพระองคมีพระดำรัส ขาพเจาก็จะ
ลงอวน” (ลก 5:5)

การศึกษาอบรม
ระดบัประถมศึกษา โรงเรยีนบานหนองพลวง
ระดบัมัธยมศึกษา โรงเรยีนอสัสัมชัญ อบุลฯ
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

สงัฆมณฑลอุดรธานี 1 องค ไดแก
บราเดอรเปาโล เปรม คณุโดน เกดิวนัที ่30  สงิหา-

คม ค.ศ. 1982 ที ่จ.บงึกาฬ รบัศลีลางบาปท่ีวดัแมพระ
ถวายพระกมุารในพระวิหาร บานหวยเล็บมอื จ.บงึกาฬ
สัตบุรุษวัดแมพระถวายพระกุมารในพระวิหาร บาน-
หวยเล็บมือ  จ .บึงกาฬ  มีพี่นอง  3 คน  เปนบุตร
ของเฮนรี ่ดาวเรอืง คณุโดน และอกัแนส อำไพ คณุโดน
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดแมพระถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร บานหวยเล็บมอื จ.บงึกาฬ

ผสูงเขาบานเณร คณุพอโกวทิย เจรญิพงศ
บานเณรเลก็ สถานฝกธรรมสนัตริาชา อดุรธานี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
2009โดยพระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน “พระองคจะตองทรงยิ่งใหญขึ้น สวน
ขาพเจาจะตองดอยลง” (ยน  3:30)
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานหวยเล็บมือ
จงัหวัดบึงกาฬ

ระดับมัธยมศึกษา มธัยมตน โรงเรยีนดอนบอสโก
วทิยา อดุรธานี

มธัยมปลาย โรงเรยีนประจกัษศลิปาคาร อดุรธานี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

สงัฆมณฑลนครสวรรค 2 องค ไดแก
บราเดอรยากอบ ไพศาล ราชกิจ เกิดวันท่ี 16 มี

นาคม ค.ศ. 1982 ที่ จ.นครสวรรค รับศีลลางบาป ที่
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค สัตบุรุษอาสน-
วิหารนักบุญอันนา  นครสวรรค  เปนบุตรคนที่  1
ในจำนวนพ่ีนอง 2 คน ของเปโตร ภูษิต ราชกิจ และ
มารอีา  สายลม ราชกจิ
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของอาสนวิหารนักบุญอันนา
นครสวรรค
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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. 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

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

 


   
   ⌫⌫

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอหน ยวง
คุโรวาท

เกิดใหมในพระเจา 21 มกราคม 2529
(ครบรอบ 25 ป)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา
อบุล คโุรวาท

เกิดใหมในพระเจา 12 สงิหาคม 2543
(ครบรอบ 11 ป)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / คณุพอยอหน บปัติสตา
บญุเลิศ ธาราฉตัร / คณุพอยอแซฟ  ไพศาล  อานามวฒัน / คุณพอฟรังซิสเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ /

วญิญาณสมาชกิอดุมสารและอดุมศานตผลูวงลบัทกุดวง  / วญิญาณในไฟชำระ
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เปดประตู
สูแสงธรรม

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของการสมโภชแมพระ
รับเกียรติยกข้ึนสวรรค วาทำไมมีความสำคัญตอพระ-
ศาสนจกัรในประเทศไทย และความหมายของการเปน
ศาสนบริกรในขัน้ตางๆ ของการเตรยีมตัวเปนพระสงฆ

เปนท่ีทราบกันดีวา ชวงเวลากลางเดือนสิงหาคม
ของทุกป เปนชวงเวลาที่คริสตชนใหความเคารพตอ
แมพระ ผูรับเกียรติยกข้ึนสวรรคทั้งกายและวิญญาณ
อันเปนขอความเช่ือที่ยิ่งใหญ ซึ่งพระนางมารียไดมี
สวนรวมในชีวิตและภารกิจ ตลอดจนอยูรวมในความ
ทุกขยากของพระเยซู พระบุตรของพระนางอยาง
แนวแนและม่ันคงต้ังแตเร่ิมตนจวบจนกระทั่งวาระ
สดุทาย และพระศาสนจักรกใ็หความสำคญักบัพระนาง
มารียซึ่ ง เปนทอธารแหงพระหรรษทานท่ีจะนำ
ความรอดพนมาสพูวกเราทกุคน

สำหรับพระศาสนจักรไทย สถาบันแสงธรรม ถือ
เอาวันน้ีเปนวันท่ีคิดถึงกระแสเรียกการเปนพระสงฆ
มีพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแตงต้ังผูชวยพิธีกรรม และ
ผอูานพระคมัภรี ซึง่เปนลำดบัขัน้ตางๆ ในการขอสมัคร
เปนพระสงฆในอนาคต จึงถือเปนวันที่มีความสำคัญ
ในการรวมจิตใจเพื่อสวดภาวนาขอพระพรจากพระเจา
เพื่อกระแสเรียกการเปนพระสงฆ เปนพิเศษเพราะ
พระสงฆก็ตองทำงานในเน้ือนาของพระศาสนจักร
ในประเทศไทย และนี่เปนอีกเหตุผลหนึ่งอันเนื่องมา

จากการท่ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีไดยกถวายแด
พระนางมารีย

ความหมายของศาสนบริกรในขั้นตางๆ
ศาสนบริกร ผูอานพระคัมภีร (LECTOR) เปน

ตำแหนงทางการข้ันแรก  ซึ่งพระศาสนจักรมอบให
สามเณรใหญทีใ่กลจะไดรบัการบวชเปนพระสงฆในอกี
ไมกี่ปขางหนา ตำแหนงหนาที่ทางการของผูอานพระ-
คัมภีรมีหนาท่ีโดยเฉพาะเจาะจง คือ อานบทอานจาก
พระคัมภีรตางๆในเวลาประกอบพิธีมิสซาฯ หรือ
ในพิธกีรรมอืน่ๆ ยกเวนบทพระวรสารซ่ึงสงวนไวเปน
พิเศษแกสังฆานุกร ทำหนาที่เปนผูนำสัตบุรุษในการ
รองเพลงและการรวมจิตใจในพิธีกรรม ทำหนาที่สอน
อบรมสัตบุรษุใหมารบัศีลศักด์ิสทิธ์ิตางๆ อยางเหมาะสม

ศาสนบรกิร ผชูวยพธิกีรรม (ACOLYTE) สำหรบั
หนาทีข่อง “ผชูวยพธิกีรรม” โดยเฉพาะเจาะจง คอืชวย
สังฆานุกรและพระสงฆใกลพระแทนศักดิ์สิทธิ์ในเวลา
ประกอบพิธีบูชามิสซา นอกน้ันในกรณีพิเศษหรือ
จำเปน ผทูีไ่ดรบัแตงตัง้ในหนาทีน่ี ้ยงัอาจแจกศลีมหาสนทิ
ใหแกสตับุรษุและคนเจบ็ปวย และผชูวยพิธกีรรมยังได
รบัหนาทีเ่ปน  “ผตูัง้ศลีมหาสนิท” ในพธิอีวยพรศลีมหา-
สนิทดวย (แตยังไมสามารถยกศีลมหาสนิทอวยพรแก
สัตบุรุษ) ผูที่ไดรับตำแหนงหนาที่ในขั้นน้ี ตอไปก็จะ
ไดรับการพิจารณาใหรับศีลบวชเปนสังฆานุกร และ
พระสงฆตามลำดบั อนึง่ ตำแหนงหนาทีท่างการทัง้สอง
ขั้นท่ีไดกลาวมาน้ัน ปจจุบันแมฆราวาสก็อาจไดรับ
หนาทีน่ี ้หากพระสงัฆราชประมขุทองถิน่เห็นวาจำเปน
และเหมาะสม

ศาสนบริกร สังฆานุกร (DEACON) สำหรับ
สังฆานุกรนั้น เปนฐานันดรศักดิ์ขั้นแรกของศีลบวช
กอนทีจ่ะกาวเขาสศูลีบวชเปนพระสงฆในโอกาสตอไป
ในหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 6:1-6) พดูถึงสมัยเร่ิมแรก
ของการกอตัง้พระศาสนจักร อคัรสาวกของพระเยซูเจา
ไดเลอืกบรุษุ 7 ทาน เพือ่ชวยเหลือตนในภารกิจประจำ
เพ่ืออัครสาวกเอง “จะใสใจในการภาวนาและประกาศ
พระวาจาอยางเต็มที”่ สงัฆานุกรไดรบัพระจิต โดยการ
ปกมือเหนือศีรษะจากพระสังฆราช เพื่อทำหนาท่ีของ
พระศาสนจักรท่ีไดรับมอบหมายดังน้ัน สังฆานุกร
มหีนาทีป่ระจำ 3 อยาง คอื

หนาทีใ่นพธิกีรรม ชวยพระสังฆราชและพระสงฆ
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ อานพระวรสาร เตรียม
เคร่ืองบูชา และแจกศีลมหาสนิท ประกอบพิธศีลีลางบาป
เปนประธานและเปนพยานสำคัญในพิธีสมรส
และอวยพรคูบาวสาวในกรณีที่ไมมีพระสงฆ เปน
ประธานในพิธฝีงศพได สงศีลมหาสนิทใหผปูวย

หนาทีด่านประกาศพระวาจา ไดแก การเทศนเตอืนใจ
ไมวาในพิธีกรรม หรือนอกพิธีกรรม สอนสัตบุรุษ
หรอืคนตางศาสนา

หนาที่ในดานเมตตาสงเคราะห มีหนาที่ชวยพระ-
สงัฆราช  และพระสงฆในดานนี้

ขอเชิญพี่นองไดเปนหนึ่งเดียวกับพวกเรา สมาชิก
บานแสงธรรม ดวยการสวดภาวนาเพ่ือวอนขอ
กระแสเรียก สำหรับการทำหนาที่ศาสนบริกรตางๆ
เพื่อเตรียมตัวเปนพระสงฆที่ดีในอนาคต

เชิญรวมทำบุญ สรางวดันักบุญคามิลโล หมบูานศรีวิเชียร จ.เชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล
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
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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
⌫⌫ 
จาการตา  อินโดนีเซีย
(ยูแคน)   ความใจกวาง
อดทน และการยอมรับ

ในความแตกตางกัน  คือบทสอนที่เด็กๆ ไดเรียนรู
จากการรวมมหกรรมกฬีา  ซึง่จัดข้ึนท่ีกรงุจาการตา

กรรมการชุมชนเอกิดิโอ ไดจัดมหกรรมกีฬา
สำหรบัเยาวชน   จดัแขงขนับาสเกตบอล  ฟตุบอล  การ
วาดภาพระบายสี  ตกปลา   งกูนิหาง   หวัขอของการ
ชมุนุม คอื  “ชมุชนสรีงุ” ความงดงามของสรีงุทัง้ 7 สี
สื่อถึงความหลายหลากของผูรวมงาน  ซึ่งทุกสี
ลวนงดงาม  เพือ่ใหเยาวชนในชุมชนท่ีรวมกิจกรรมได
เรียนรูที่จะอยูรวมกันในความแตกตาง เพื่อสราง
ความสมานฉนัทและสันติสขุในชุมชน

เด็กๆ จนถงึเยาวชน อายตุางๆ กนัประมาณ 500 คน
เขารวมงาน ซึ่งจัดข้ึนท่ีบานเด็กกำพราเดสา ปูตรา
ในตำบลเลนเต็ง อากงุ   มตีวัแทนคริสตชนฆราวาสจาก
องคกรเมตตากิจของพระศาสนจักรเปนผูจัดงาน เชน
องคกรเพ่ือสันติภาพ  เปนตน

องคกรเพ่ือสันติภาพไดจำลองบรรยากาศครอบครวั
แกเด็กกำพรา ขณะเดยีวกนักใ็หความชวยเหลอืครอบครัว
ที่ประสบปญหาเล้ียงดูลูกๆ  โดยใหแบบอยางความรัก
กันฉันพี่นองแกเด็กที่ดอยโอกาส เพื่อชวยใหเด็กเหลา
นั้นสามารถเอาชนะการแบงชั้นวรรณะ และความแตก
ตางทางสังคม

นางเอเวอรลีน  วินารโก  ผูประสานงานชุมชน
ในอินโดนีเซีย กลาววา “จุดประสงคของการจัด

มหกรรมกีฬาในคร้ังน้ี  เพือ่ใชกฬีาเปนแรงจงูใจเยาวชน
ใหพัฒนาความอดทนและความใจกวาง และตระหนัก
ถึงความแตกตางและขอจำกัดของแตละคน”

 “เราพยายามปลูกฝงคุณคานิยมท่ีดี  ใหเด็กๆ
โดยเฉพาะเยาวชนไดตระหนักถึงความสำคัญของ
สนัตภิาพ เอกภาพ  และการยอมรบัวามนุษยยอมมีความ
แตกตางกันเปนเรื่องธรรมดา”

“ชมุชนสีรงุ”  ยงัจดักจิกรรมอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียว
กนัน้ีเพือ่เสรมิสรางสันติสขุแกสมาชิกในชมุชน  โดยมงุ
เนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน  การเลือก
กิจกรรมหยอนใจมีเปาหมายเพ่ือปลูกฝงความอดทน
และความมีน้ำใจตอผูอื่น

กำหนดการเสด็จเยือนบานเกดิ
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)   สำนักวาติกันประกาศอยาง
เ ป น ท า ง ก า ร ว า
สม เ ด็ จพระสั น -
ตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 จะเสด็จเยือน

ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 22-25 เดือน
กันยายน  ซึ่งเปนคร้ังท่ี 3 ของการเสด็จเยือน
บานเกดิในสมณสมัยปกครองของพระองค  โดย
จะทรงปราศรัยถงึ 18 ครัง้  โอกาสน้ีพระสนัตะปาปาจะทรงพบกับประธานาธบิดี
คริสเตยีน  วลูฟ แหงเยอรมนี  นายกรฐัมนตรอีงัเยลา   มารเคล  ผนูำศาสนาตางๆ
ไดแก ศาสนายวิ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสตนกิายออรโธดอกซ   ชมุชนครสิตชน
โปรเตสแตนต  และจะเสด็จเปนประธานพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน ณ สนามกีฬา
แหงชาติ  ซึง่ฮติเลอร  สรางใน ค.ศ. 1936   โอกาสเปนเจาภาพแขงขนักฬีาโอลิมปก

ค่ำวันเสารที่ 24 พระสันตะปาปาจะเสด็จเปนประธานภาวนารวมกับเยาวชน
ทีอ่ารามนกัพรตในเมอืงฟรีบรูก  วนัรงุข้ึนพระองคอำลาบานเกิดดวยการถวายมสิซา
ทีส่นามบนิฟรบีรูก  ทรงรบัประทานอาหารรวมกับคณะพระสงัฆราชแหงเยอรมนี
และคาดวาจะเสดจ็ถงึกรุงโรมประมาณ 20.45 นาฬกิา ในวันอาทติยที ่25 กนัยายน

ความจนเปนรากเหงาของทุกปญหา
กสัแตล  กนัดอลโฟ   อติาล ี (ซนีติ)  วนัที ่20 กรกฎาคม  ครบ 500 ป ทีน่กับญุเยโรม
เอมลิอิาน ิไดรบัความชวยเหลอืจากแมพระใหออกจากคุกอยางนาอศัจรรย  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา  “ความยากจนคือรากเหงาของปญหาใหญๆ
ของมนษุย และความยากจนท่ีกลาวถงึนี ้คอื ความขาดแคลนความรักทีจ่ะมอบแก
เพ่ือนพ่ีนองของเราน่ันเอง”

นักบุญเยโรม ผูกอต้ังคณะโซมาสกัน  (Somascan Fathers)  ไดรับสถาปนา
เปนนักบุญ ค.ศ. 1767 และไดรับยกยองเปนองคอุปถัมภของเด็กกำพราและผูถูก
ทอดท้ิง

พระสันตะปาปาตรัสวา  “ยคุสมยัปจจุบนัมนษุยไมเพียงตองคำนึงถึงความสำคัญ
ของวัฒนธรรมและเทคโนโลยี  แตความรักท่ีมอียใูนจิตใจมนุษยจะชวยใหเขาใสใจ
ในความขาดแคลนของเพ่ือนพีน่องในสังคมทีก่ำลังรอความชวยเหลือจากพวกเขา”

“แบบอยางของทานนักบุญเยโรม ชวยเราใหนำประสบการณความยากจน
ตางๆ ในวัยหนมุ  เชน การไมใสใจเร่ืองศีลธรรม  การขาดแคลนปจจยัภายนอก และ
สำคัญท่ีสุดการขาดแคลนความรักท่ีจะชวยเหลือผูดอยโอกาส  ซึ่งเปนรากของ
ปญหาสำคญัๆ ในสงัคม”

“ทานนักบุญท้ังหลายไดแสดงใหเราเห็นวา เราจำเปนตองม่ันใจในความรัก
ที่พระเปนเจาทรงมีตอเรา  สวนการทดลองเปนเครื่องชวยใหความเชื่อเขมแข็ง
มากข้ึน”

(นกับุญเยโรม เกิดในครอบครัวท่ีมฐีานะดีในอิตาลี  ในวัยหนมุเขาท้ิงพระ และ
รบัราชการทหาร ค.ศ. 1506  เขาถูกควบคุมตวัและถูกจองจำ ค.ศ. 1511  จงึภาวนา
ขอความชวยเหลือจากแมพระ และไดรับอัศจรรยความชวยเหลือ จึงนำโซตรวน
มาถวายที่หนาพระแทนแมพระ  เขากลับใจและทำงานดานเมตตากิจ โดยเฉพาะ
แกผูปวยและเด็กกำพรา  ไดสรางบานเด็กกำพรา 6 แหง และเปนผูกอตั้ง
คณะ Somascan Fathers)

สมัพันธทางการทตูกับมาเลเซยี
นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ)  วนัที ่27  กรกฎาคม  ค.ศ. 2011  สนัตะสำนักประกาศวา
“มาเลเซียเปนประเทศที่ 179 ที่สันตะสำนักกอตั้งสัมพันธภาพทางการทูตอยาง
เปนทางการ”   คำประกาศนีม้ขีึน้หลงัจากนายนาจบิ  ราซคั  นายกรฐัมนตรแีหง
สหพันธสาธารณรัฐมาเลเซีย ไดเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
เมื่ออาทิตยที่แลว

พระศาสนจักรคาทอลิกในมาเลเซียกอต้ังครั้งแรก  ค.ศ. 1511 โดยธรรมทูต
ชาวโปรตุเกสเดินทางไปประกาศขาวดีที่เมืองมะละกา   และ ค.ศ. 1545 นักบุญ
ฟรนัซสิแหงอสัซซี ี เดินทางมาท่ีเมอืงนีเ้ชนกนั ปจจบุนัมเีขตปกครองพระศาสนจักร
9 เขต  ศนูยกลางอยทูีอ่คัรสงัฆมณฑลกัวลาลมัเปอร   เขตคชูงิทีร่ฐัซาลาวัค  และ
เขตโกตา คินาบาลู  บนเกาะบอรเนียว  และไดตั้งผูแทนพระสันตะปาปาประจำ
มาเลเซีย เม่ือวันท่ี 2 กมุภาพันธ ค.ศ. 1998

พระศาสนจกัรคาทอลกิในมาเลเซีย อภิบาลโดยพระสงัฆราช 11 องค  พระสงฆ
สังฆมณฑล 274 องค  พระสงฆคณะนักบวช 119 องค มีนักบวชชาย 123 คน
นักบวชหญิง 759 คน สามเณรใหญ 270 คน  มีคริสตชนคาทอลิก 850,720 คน
หรือประมาณ 3% ของจำนวนประชากร  โดย 60.4% นับถือศาสนาอิสลาม
19.2% นับถือพุทธศาสนา  9.1% นับถือศาสนาคริสต  6.3% นับถือศาสนาฮินดู
2.6%  ศาสนาของจีน และ  2.4% นบัถอืลทัธผิี
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สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 8)
ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอหน บปัติส ประจวบโชค

ตรีโสภา
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน “พระเจาทรงรักขาพเจา”
การศึกษาอบรม

ระดับอนุบาล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6  โรงเรียนลาซาล

โชตริวนีครสวรรค
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3 โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ สามพราน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

บราเดอรเปโตร วนัใหม   ศรีสขุ เกดิวนัที ่1 มกราคม
ค.ศ. 1983  ที่ จ.อุดรธานี ปจจุบันอยูที่ จ.สุโขทัย
รับศีลลางบาปท่ีวัดนักบุญอันตน บานลานกระบือ
จ.สุโขทัย สัตบุรุษวัดนักบุญอันตน บานลานกระบือ
เปนบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่นอง 3 คน ของยอแซฟ
ทองสุข  ศรสีขุ และมารอีา  แตว  ศรสีขุ
กระแสเรียก

เขาบานเณรในนามของวัดนักบุญอันตน บาน-
ลานกระบอื จ.สโุขทยั

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปาโล มาโนช  สมสุข
บานเณรเล็ก  สามเณราลัยจอหน ปอล นครสวรรค
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสิทุธวิงศ
บานเณรใหญ สามเณราลยัแสงธรรม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม วนัท่ี 14 สงิหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

คติพจน “จติใจขาพเจา กระหายหาพระเจา”
การศึกษาอบรม

ระดับอนบุาล   โรงเรยีนบานลานกระบือ
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6  โรงเรียนบาน-

ลานกระบือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3 โรงเรียน

บานลานกระบือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียน

ลาซาลโชตริวี นครสวรรค
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา

จริยธรรม คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

คณะนักบวชคามลิเลยีน 2 องค ไดแก
บราเดอรยอแซฟ หว ู อนั หวง  เกิดวันท่ี 8 มิถุนา-

ยน ค.ศ. 1977  ที่ประเทศเวียดนาม สัตบุรุษวัดทาง-
เหมา สังฆมณฑลดาลัด ประเทศเวียดนาม เปนบุตร
คนที ่3 ในจำนวนพีน่อง 6 คน ของ Vu Van Son และ
Nguyen Thi Hue
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลกฟท ลัมดง
ประเทศเวียดนาม

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหลกแทงค ลัมดง
ประเทศเวียดนาม

ระดับอุดมศึกษา ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
และศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

ปจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาเทววิทยา  ชัน้ปที ่3 วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
กระแสเรียก

เขาคณะคามิลเลียน  ค.ศ. 2002 ที่ โฮจิมินหซิตี้
ประเทศเวียดนาม

เขาโปสตุลันต วันที่ 14 สิงหาคม  ค.ศ. 2003 ที่
คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร สามพราน จ. นครปฐม

เขานวกภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2004   ที่
คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจนีบรุี

ปฏญิาณตนครัง้แรก วนัที ่1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2005
ทีค่ามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจนีบรุี

คติพจน “สำหรับพระเจาทุกส่ิงเปนไปได”
บราเดอรยออากิม เหงียน วัน ถั่น เกิดวันท่ี 26

สิงหาคม ค.ศ. 1980  ที่เหก่ินเธอ ประเทศเวียดนาม
รับศีลลางบาปวัดแทงคหาย สังฆมณฑลเหก่ินเธอ
ประเทศเวียดนาม สัตบุรุษวัดทางเหมา สังฆมณฑล
ดาลัด เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง 4 คน ของ
ยออากมิ เหงียน วนั โตน และมารอีา ฝาม  ถ ิวยุ
การศึกษาอบรม

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลกฟท ลัมดง
ประเทศเวียดนาม

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหลกแทงค ลัมดง
ประเทศเวียดนาม

ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาพลิด-
เครืองโยน ที่ประเทศเวียดนาม

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาปรัชญาและศาสนา
คณะมนษุยศาสตร  วทิยาลยัแสงธรรม  จ.นครปฐม

ปจจุบนั กำลงัศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
เทววิทยา  ชัน้ปที ่4 วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
กระแสเรียก

เขาคณะคามิลเลียน ป ค.ศ.1998 ที่ประเทศ
เวียดนาม

โปสตุลันต วันที่ 14 สิงหาคม  ค.ศ. 2003 ที่
คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร สามพราน จ.นครปฐม

เขานวกภาพ วันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2004   ที่
คามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจนีบรุี

ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2005
ทีค่ามลิเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจนีบรุี

ปฏญิาณตนตลอดชีพ วันท่ี 11 ธันวาคม  ค.ศ.
2010 ที่คามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร สามพราน
จ.นครปฐม

ไดรับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 15
สิงหาคม ค.ศ. 2009 โดยพระสังฆราชฟลิป บรรจง
ไชยรา ทีว่ทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่ 14
สิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

คตพิจน   “บตุรแหงมนษุยมไิดมาเพือ่ใหผอูืน่รบัใช
แตมาเพ่ือรับใชผอูืน่” (มก 10:45)

คณุสุรชยั  บญุตันรตัน   ทำบุญ               500  บาท
เพือ่อทุศิแดเปโตร บงุ จงุเต็ง
เกรโกร ีปต ิบญุตันรตัน

คณุหมอประสทิธิ ์- คณุลดัดา จนัทราทพิย
ทำบุญ                                              2,000  บาท
เพือ่อทุศิแด
มารอีา เทเรซา สทิธิดา จนัทราทิพย

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

หนังสอืใหม
“พระวาจาขององคพระผเูปนเจา”
                 (Verbum Domini)

. . . . . . . . . . . . .ราคา 150 บาท

พระสมณลิขิตเตือน

สนใจติดตอไดที่
สื่ อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801
โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn
@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 14-20 สิงหาคม 2011หนา 14
สมัชชาคณุธรรม (ตอจากหนา 20)

ครั้งท่ี 5 รวมพลังเครือขายคุณธรรม  20 องคกร
6 เครือขาย ประกอบดวย เครือขายขาราชการและ
การเมือง เครือขายการศึกษา เครือขายสื่อมวลชน
เครือขายศาสนา เครือขายชุมชน และเครือขายธุรกิจ
เพือ่ขบัเคล่ือนประเทศไทยใหเดนิหนาดวยความโปรงใส
และซ่ือตรง โดยมีกรอบทิศทางการขบัเคล่ือนเครอืขาย
สังคมคุณธรรม พ.ศ. 2555-2564 ภายใตวิสัยทัศน :
ดินแดนแหงรอยยิ้มและความดีงาม ซึ่งงานสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม  จัดข้ึน
ระหวางวันที่  21-23 กรกฎาคม  2011 ที่อิมแพ็ค
เมืองทองธานี  มีผูมารวมงานประมาณ  2,000 คน
โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และแผนกเยาวชน
รวมจัดบอรดนิทรรศการในโซนศาสนาคริสต และ
คุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการ สื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย รวมเสวนาแลกเปลีย่นในมุมมอง
ศาสนา กบัผแูทน 3 ศาสนา

สมัชชาคุณธรรม เปนกระบวนการดำเนินงาน
รวมกนัอยางมรีะบบ สม่ำเสมอ และตอเนือ่งระหวางภาคี
สมาชิกท่ีมีปณิธานและเปาหมายรวมกัน ประกอบดวย
การวางแผนงานรวมกัน การจัดประชุมระดับพ้ืนท่ี
ภูมิภาคเพ่ือพิจารณาประเด็นสำหรับการประชุมใหญ
การศึกษาคนควาทางวิชาการและกิจกรรมหลากหลาย
ซึง่สงเสริมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการเรียนรู
รวมกัน การเสรมิสรางความรวมมือรวมพลัง อนันำไปสู
ขอเสนอเชงินโยบาย ยทุธศาสตรทีน่ำเขาสกูารประชุมใหญ
เปนเจตนารมณรวมกัน เพ่ือขยายผลตอยอดเปน “ความ
ซื่อตรงแหงชาติ”

นอกจากการปาฐกถา การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ตลาดนัดคุณธรรม มีการเสวนา หัวขอ “ความซ่ือตรง
ฝาวิกฤติสังคม” โดยผูแทน 3 ศาสนา ประกอบดวย
ศาสนาพุทธ คริสต อสิลาม

พระอธิการดุษฎี เมธังกุโร ผูแทนศาสนาพุทธ
เสวนาวา  คนเราน้ันจะทำกิจการใดๆ กต็องมีองคประกอบ
ทีท่ำใหครบถวนสมบรูณ จงึจะใชงานได เหมอืนวงลอ
รถจักรยาน เราจะเห็นวามีซี่ลวดท่ีครบสมบูรณ หากมี
นอยเกินไปยอมใชการไมได  เหมือนคนเราหากขาด
ความซ่ือตรง ขาดความมงุม่ัน เม่ือจะทำการงานใดๆ  กค็ง
จะทำไมได ไมกอประโยชน

คนเราตองซือ่ตรงตอตวัเอง ตอหนาที ่ตอเวลา หาก
เราไมมีความซ่ือตรง ก็จะขาดความนาเช่ือถือไปดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเปนสวนประกอบสำคัญตอความ
ซื่อตรงอยางมาก รวมทั้งยังเปนสัจวาจาที่เราตองยึดถือ
ใหได เพราะหากเราไมรักษาคำมั่นสัญญาก็จะยิ่ง
ลดคุณคาของตัวเราเอง

ทกุวันน้ีคำวา “โปรงใส” นัน้ในทุกองคกร ทกุสถาบัน
และทุกคนกำลังมองวา หากผูใดมีความนาเชื่อถือ ก็จะ
ไดรบัเกยีรต ิไดรบัการยกยอง แตหากไมมคีวามชดัเจน
ไมโปรงใสก็ยอมถูกสังคม องคกร และบุคคลรอบขาง
ไมเคารพ ไมเชื่อถือ จะทำอะไรตองมีความรอบคอบ
ซื่อตรง มีการตรวจสอบตัวเอง ตองรูตัวเองวากำลัง
ทำอะไรอยู

บางคนอาจจะมองวา การทีเ่รามบีคุคลทีเ่กง มคีวาม
สามารถเขามาบริหารประเทศ ใหกาวหนา เราก็ชื่นชม

ถึงแมเขาจะไมซื่อตรง กิน
บางเล็กนอยก็ไมวากัน ซึ่ง
การทีส่งัคมมองหรอืยอมรบั
การกระทำ การประพฤติ
อยางน้ีวา รับได ยอมได
จะสงผลรายตอคนรุนหลัง
ซึ่งเหมือนเรามีโองน้ำที่มี
รรูัว่ แมเราจะพยายามเตมิน้ำ
ในโองใหเต็ม แตมันก็ไมมี
วันเต็มได เราตองมาตรวจสอบ หาทางแกไข ความ
โปรงใสจึงเปนส่ิงท่ีสงัคม ประเทศชาติ กำลังเรียกรอง
กำลังตองการใหเกิดความโปรงใสข้ึนในทุกสถาบัน
และองคกรตางๆ

คณุพออนุชา ไชยเดช ผแูทนศาสนาคริสต กลาววา
ชวีติของเราความซ่ือตรง ซือ่สัตย เปนส่ิงสำคญั ผมมอง
ในฐานะท่ีเปนคนไทยท่ีนับถือศาสนาคริสต เรามี
เร่ืองราวความเชือ่ และขอปฏบิตั ิตามแนวของครสิตชน
ในขณะท่ีเราก็เช่ือในพระเจา เพราะการเชื่อพระเจาจึง
เปนการคุมชีวิตของเราไวทั้งหมด และทำใหเราเชื่อวา
มสีิง่ทีอ่ยเูหนอืกวา

การเชื่อเรื่องพระเจาเปนสิ่งที่เราคนพบไดในพระ-
คมัภรี  เรือ่งของพระเยซเูจากบัความซือ่สตัย มตีวัอยาง
หน่ึงท่ีเห็นไดชัด เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูเจาออกเทศนา
กับเหลาสานุศิษยของพระองค ผานเขาเมืองและ
มีคนแจงวา ทานตองเสียภาษี พระเยซูเจาเปนพระและ
พระในศาสนายิวไมตองเสียภาษี แตพระองคก็มิได
ปฏิเสธ พระองคใหสานุศิษยคนหนึ่งนำเหรียญมาและ
กลาววา เหรยีญน้ีมรีปูของใครปรากฏอย ูกจ็งนำเหรยีญ
คืนใหเขาไป ทรงกลาวสั้นๆ วา “ของซีซารก็จงคืน
ใหซีซาร” คำตอบงายๆ ก็คือตองเสียภาษี นั่นหมายถึง
ความซื่อสัตยที่เราตองทำหนาท่ี หรือคำตอบเชิงลึกคือ
ตองซ่ือสัตย ตองทำตามกฎหมายบานเมืองดวย

ความเช่ือในพระเปนเจา คือชีวิตของเรา การเชื่อ
ในพระเจายังมีเรื่องของคุณธรรมอีกมากมาย หากเรา
ปฏิบัติตามความเชื่อในพระเจาเปนวิถีชีวิตของเรา  เรา
กจ็ะมีคณุธรรมความซ่ือสัตย

เรารักพระเปนเจา เราจึงปฏิบตัติอเพือ่นมนุษยทีเ่รา
มองเห็นได การสืบทอด การปฏิบัติตามคำสอนของ
ศาสนาท่ีพระเจามีตอมนุษยมีมายาวนานจนมาถึงสมัย
ของพระเยซเูจา ถายทอดมายงับรรดาสานศุษิย และจาก
สานุศิษยมาถึงพระสันตะปาปาก็ยังคงรูปแบบความรัก
ของพระเจาท่ีมีตอเรามนุษย พระสันตะปาปาองค
ปจจบุนั ทรงหวงใยมนุษย ทรงสอนคำสอนเรือ่ง  “ความ
รัก เมตตา และสัจธรรม” ทรงหวงใย ใสใจตอสังคม
มนุษย การปฏิบัติตอพี่นองและเพื่อนมนุษย สรุปงายๆ
คือ เราเช่ือในพระเจา เราจึงรักเพื่อนมนุษย เราเช่ือวา
พระเปนเจาสรางมนุษยมาดวยความรัก เราจึงหยิบย่ืน
ความรัก ความกรุณา ตอเพ่ือนมนุษยดวย เราตองรัก
เพือ่นมนุษยเหมอืนรกัตนเอง และรักตนเองเหมือนอยาง
พระเจารักเราดวย

คุณพออนุชา  ยังไดพูดถึงความซื่อสัตยโดย
ยกตัวอยางศีลแตงงานวา การแตงงานเปนพันธสัญญา
แหงความรักระหวางชายคนหน่ึงกับหญิงอีกคนหนึ่ง
ซึง่มีพนัธะ 3 ประการ คอื ความเปนหน่ึงเดียว หยาราง
ไมได และการใหกำเนดิบุตร   ซึง่ศาสนาครสิตเนนเรือ่ง

ความซือ่สตัยในชีวติค ู   สิง่สำคญัในพิธศีลีสมรส กค็อื
การแลกเปล่ียนความสมัครใจในการเปนสามีและ
ภรรยาของกันและกัน โดยกระทำอยางเปดเผยตอ
สกัขีพยานวา จะรกัและซ่ือสัตยตอกันจนกวาชีวติจะหาไม

และยังไดอธิบายเร่ืองศีลอภัยบาปวา หมายถึง
ศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการกลับใจ พระเจาทรงประทาน
การอภัยและใหสันติ แกผูสำนึกผิด เปนศีลแหงการ
คืนดี การที่คนๆ หน่ึงไดหันชีวิตของตนเองกลับมาสู
พระเจาท้ังครบ หนัจากบาปความผิดท่ีทำใหชวีิตหันเห
ไปจากพระองค ใหกลับคืนมาสูพระเจาอีกครั้ง ผูที่ได
สารภาพบาปกับบาทหลวง และบาทหลวงกลาวคำ
อภัยบาปใหแลวนั้น ถือวาพระเจาใหอภัยในความผิด
ที่ไดกระทำไป อันเปนการขัดเคืองพระทัยพระเจา แต
ถาเขายังมิไดชดใชโทษบาปอยางสมดุลกับความผิด
ทีไ่ดทำลงไป โทษของบาปยังคงติดตัวตอไป ผแูกบาป
แลวตองทำความดีเพื่อชดใชโทษบาปจนหมดสิ้น ซึ่ง
เ น้ือหาท่ีแทคือ  ความซื่อสัตยตอพระเจาและตอ
เพื่อนมนุษย

อาจารยมิตร ดาราฉาย ผูแทนจากศาสนาอิสลาม
กลาววา  ความจริง ความเที่ยงตรง ความซ่ือตรง
ความโปรงใส และความสามัคค ีเปนสิง่ทีเ่ราทุกคนตอง
ปฏิบัติ และตองเปนตัวอยางแกเด็กและเยาวชน เรา
จะเห็นไดวา การจะปฏิบัติสิ่งใดน้ันเราตองมีความ
โปรงใส ซื่อตรง ยกตัวอยางการมาออกบูธของศาสนา
อิสลามน้ันก็มีเรื่องของคาใชจาย เราก็ตองจด ตองทำ
รายละเอียดและสงตอคณะกรรมการอยางโปรงใส ซื่อ
ตรง เพราะคนที่มีประจำที่บูธเองก็ทราบดีวาเขาจะตอง
ทำตัวอยางไร ตองปฏบิตัหินาท่ีของตนเองอยางซ่ือสัตย
ดวย

หากจะถามวามีอะไรเปนส่ิงสำคัญท่ีจะแนะนำ
ไดบาง  ก็ขอบอกแตเพียงวาขอใหทุกทานปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาของตนเองอยางดี อยางถูกตอง เพราะ
หลักศาสนาไดบอกไวหมดทุกอยางแลว หลักของ
ศาสนามอิสลามก็มีมากมาย ในเรื่องของความซ่ือตรง
ความโปรงใส จากคำสอนของศาสนา  ซึ่งสอนเรามา
ตัง้แตเรายังเล็ก เพือ่ใหเราดำเนินชวีติอยางดี เราปลกูฝง
เร่ืองของศาสนา ปลูกฝงเรื่องความซ่ือสัตยกันต้ังแต
เล็กๆ

พวกเราอิสลามยึดหลักศาสนาเปนที่ตั้ง เพราะ
ศาสนามหีลกั มแีนวใหเราปฏิบตัอิยแูลว เราตองปฏิบตัิ
ดวยความรูตัว  และตองยึดถือ  เราอิสลามยึดตาม
หลักศาสนา ตอจากน้ันบิดามารดา หรือผูที่เปนพอแม
มีหนาที่ย้ำเตือนใหลูกหลานของตนอยูในแนวทาง
ปฏิบัติของศาสนา เพราะเมื่อเขาเหลาน้ันไดปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาแลว เขาก็สามารถดำเนนิชวีติในสังคม
ได เขาจะโปรงใส และซ่ือตรง

พระอธิการดุษฎี
เมธังกุโร

คณุพออนุชา ไชยเดช อาจารยมิตร ดาราฉาย
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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.

«—¥¡“√’¬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.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

����� “¡‡≥√“≈—¬· 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°√

æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ ·≈–æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–-

§—¡¿’√å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡

2011æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

Õ“§“√¡“√¥“æ√–ºŸâ‰∂à  “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

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

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡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≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ «—¥·¡àæ√–‰∂à∑“  (·¡àæ√–‡¥·¡√å

‡´‡¥) °∑¡. ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“

18.00 π. §ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ‡ªìπª√–∏“π

(®Õ¥√∂∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ 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“)

«—¥¡“√’¬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)

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
∫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

(‚§√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  ∫“∑

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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)

«— ¥π— °∫ÿ≠¡Õπ‘ ° “ ·≈–«— ¥π— °∫ÿ≠ÕÕ°ÿ  µ‘ π

Õ. ÿ‰Àß‚°≈° ®.π√“∏‘«“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√ 08-1840-7884)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

¢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≈‘°œ



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 33 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20  ‘ßÀ“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

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

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08-9483-6640

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

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

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

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

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

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

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

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

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

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

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

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

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

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

µàÕ∑à“π  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2360-7845-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å 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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ∑“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—°∫«™

™“¬-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
 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.

�����¡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—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

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

(¬π 15:13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 14-20 สิงหาคม 2011 หนา 17

อยูบน...
ความตาง

(tanpanlop@gmail.com)
ธรรมชาติ... ใหกำเนดิโลกใบน้ีพรอมกับความแตกตาง
ดอกไมแตละดอก ผีเสื้อแตละตัว สัตวปาแตละชนิด ลวนมีเอกลักษณที่

แตกตางกนั แตสามารถอยรูวมกันไดในปาใหญ
ความสวยงามของทองฟาในแตละวนั นกแตละตวัในอากาศ ละอองน้ำคาง

ในยามเชา ตนไมแตละตน หยดฝนแตละหยดท่ีตกลงมาจากฟา มหีนาท่ีของมัน
ในองคประกอบของธรรมชาติ

เชนเดียวกับ “มนุษย” เราแตละคน บนโลกใบนี้ ไมมีใครสักคนหนึ่ง
ทีเ่หมือนกับอกีคนหน่ึงเลย แมแตคแูฝดทีม่ลีกัษณะใกลเคียงกัน กย็งัมีความแตกตาง

มนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติดวยวิธกีาร “โคลนน่ิง” แตกใ็ชวาจะทำได
โดยงาย

อัตลักษณของคนเราเปนเรื่องเฉพาะตัว อาจแยกแยะไดดวยภาษา
วฒันธรรม สผีวิหรอืสผีม แตบอกไมไดวาใครดีกวาใคร หรอืใครเกงกวาใคร

“ความคิด” ของเราแตละคนก็อยูบนความแตกตาง กรอบของความคิด
ในดานคณุธรรมและจรยิธรรมจงึเปนเรือ่งสำคัญท่ีทำใหเราสามารถอยรูวมกันได
ในสังคมอยางสงบสุข

หากอิสระของความคิดมนุษยไรกรอบและขอบเขต อาจสงผลกระทบ
ในแงรายตอสมาชิกในสงัคมได

ใครท่ีไมสามารถยอมรับความแตกตางทางความคิด ยึดติดแตความคิด
ของตัวเอง ปรับวิธีคิดของตัวเองยาก อาจจะตองมีสังคมของตัวเองในการ
ดำเนินชีวิต

คดิตาง... ทำตาง จงึเปนเร่ืองปกติในชีวติประจำวัน
ประเด็นสำคัญอยทูีว่า เราจะเคารพความแตกตางนัน้ และนำมาประยุกตใช

ใหเกดิ “พลงั” ไดอยางไร
เหมือนวงดนตรีออรเคสตาร ถารวมนกัขบัรองดวยสามารถมสีมาชกิในวงได

มากกวาหน่ึงรอยชีวิต เลนโนตตัวเดียวกัน ดวยเคร่ืองดนตรีและวิธีการเลน
ทีแ่ตกตางกนั ตามความเปนมอือาชพีของตน

ภายใตการนำของ “ผูอำนวยเพลง” ที่เขาใจถึงธรรมชาติของความแตกตาง
ผสมผสานเปนพลังของเสียงดนตรีไดอยางกลมกลืน

นอกจากกรอบของความคิดในดานคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนพ้ืนฐาน
แลว หนวยงานและองคกรใหญๆ  ทีม่สีมาชิกในองคกรเปนจำนวนมาก จงึจำเปน
ตองมีกรอบความคิดกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองคกร ที่เรียกวา ปรัชญา
องคกร

แตละองคกร มปีรชัญา วสิยัทัศน และพนัธกิจท่ีแตกตางกันไปอกี ขึน้อยกูบั
ธรรมชาติขององคกรน้ัน

บางองคกรตองการความคิดสรางสรรคอยางมากๆ ยิ่งตองการคนท่ีคิด
แตกตางกันอยางมืออาชีพ ภายใตปรัชญาองคกรเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัท
ในยุคดจิทิลั อาท ิกเูกลิ  ไมโครซอฟท หรอืแอปเปล

ความแตกตางอาจกลายเปนความขัดแยง ทะเลาะเบาะแวงในองคกรได
หากผนูำขาดประสบการณและการบริหารจัดการทีด่ ีโดยเฉพาะเร่ืองการบริหาร
ความขัดแยง (Conflict Management)

องคกรของผมเปนครอบครัว มีสมาชิกอยู 4 คน ลูกสาวและลูกชายมีเร่ือง
ขัดแยงกันเปนประจำ ซึ่งเปนเร่ืองปกติของครอบครัว อยูที่วาจะสรางพลังแหง
การยอมรับและความเขาใจไดอยางไร

เราเปล่ียนคนอื่นไมได เปล่ียนตัวเองไมได แตสรางความเขาใจและการ
ยอมรบักนัได ขึน้อยกูบัธรรมชาติของแตละคน เพราะเรามีความแตกตาง
     อยแูละทำงานกับคน หนไีมพนเรือ่งความแตกตาง
     นีแ่หละหนา... ความตาง ทีท่ำใหชวีติคนเราเหมอืนปลาทีต่องวายทวนน้ำอยู
ตลอดเวลา !!!

เลื่อนวัน!!  แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ขอยืดกำหนดการสงผลงานโครงการประกวด
การประพันธเพลงในพิธีกรรม เปนวันท่ี 30 กรกฎาคม 2554 และประกาศผล
วนัท่ี 15 สงิหาคม 2554 ขอเชญิชวนทานท่ีสนใจ รบีสงผลงานกนัเขามานะคะ
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บายแกๆ  กบัหนึง่ในเจ็ดของ

วาท่ีนกัเขียนซีไรตป 2554
“บายวันน้ีหลังจากเสร็จธุระจากโรงแรม

แมนดาริน โอเรียนเต็ล  ผมไดใชเวลากวาสองช่ัวโมง
กับคุณพออนุชา ไชยเดช คุณพอบาทหลวง ประจำ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เราสนทนากัน
อยางยืดยาวถึงเรื่องราวของมรณสักขี การเผยแพร
ความเช่ือ และดินแดนศักด์ิสิทธ์ิแหงอิสราเอล
แตนอกเหนือกวาน้ัน คุณพออนุชาไดมอบหนังสือ
เลมหน่ึงใหกับผม มันเปนหนังสือที่มากดวยขอมูล
แหงการเผยแพรศาสนาของเหลาบาทหลวง นับแต
สมัยสุโขทัย  ผมแบกหนังสือหนาหนักเลมน้ี
ออกจากวัด และใชชวงเวลาติดฝนกับมันจนมืด  มี
เร่ืองราวหลายเร่ืองในหนงัสือท่ีเปนขอมลูทีน่าสนใจ
อาทิ  ความสัมพันธระหวางสังฆราชปลเลอกัวซ
กับยอดปยมิตรคนหนึ่งของทานคือพระจอมเกลา
เจาอยูหัว และดวยความสัมพันธนี้เองท่ีทำใหเรา
เขาใจการไหลบาเขามาของความคิดวิทยาศาสตร
แบบตะวันตก นี่คือหนังสือท่ีดีมากท่ีสุดเลมหน่ึง
ดานไทยศึกษา และก็เชนเดียวกับหนังสือดีอื่นๆ
คือมันมักจะเปนหนังสือท่ีถูกพูดถึงนอยกวาความ
ยิง่ใหญของมันเสมอ”

ขอความที่ผมนำมาเปดบทความหมายเหตุฯ
ในวันน้ีเปนบันทึกในเฟซบคุของผใูชชือ่ในเฟซบคุวา
Tone Tipayanon ชือ่น้ีอาจจะแปลกใหมและไมคนุเคย
ชื่อจริงของชายคนน้ีคือ อนุสรณ ติปยานนท ถา
ยงัไมคนุติดตามขาวน้ีเลยครบั

“ผลการคดัเลอืกรอบสดุทาย 7 เลมซีไรต
19 กรกฎาคม 2554
เร่ือง ผลการพิจารณาคดัเลอืกรางวลัวรรณกรรม

สรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน ประจำป 2554
เรียน ประธานกรรมการดำเนินการรางวัล

วรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน

คณะกรรมการคัด เลือกรางวัลวรรณกรรม
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ไดพิจารณา
คัดเลือกหนังสือรวมเรื่องส้ันท่ีสงเขาประกวดรางวัล
วรรณกรรมสรางสรรคยอดเย่ียมแหงอาเซียน ประจำป
2554 จำนวน 83 เลมแลว มีมติเปนเอกฉันทใหเสนอ
หนังสือรวมเร่ืองส้ัน 7 เลม ดงัมีรายชือ่ซ่ึงเรียงตามลำดับ
ตัวอักษรของชื่อเรื่องตอไปน้ี ใหคณะกรรมการตัดสิน
พิจารณาในวาระตอไป

1. 24 เรือ่งส้ันของฟา ของ ฟา พลูวรลกัษณ
2. เร่ืองของเรือ่ง ของ พิเชษฐศักดิ์  โพธิ์พยัคฆ
3. แดดเชารอนเกนิกวาจะน่ังจบิกาแฟ ของ จเด็จ

กำจรเดช
4. กระดูกของความลวง ของ เรวตัร  พนัธพุพิฒัน
5. นมิติตวกิาล ของ อนุสรณ  ติปยานนท
6. บนัไดกระจก ของ วัฒน ยวงแกว
7. ภาพยนตรที่ถายทำตลอดชีวิต ของ จักรพันธุ

กงัวาฬ”
คุณอนุสรณ ติปยานนท หน่ึงในผูเขียนท่ีหนังสือ

ของเขาท่ีชื่อวา “นิมิตตวิกาล” รวมเรื่องส้ันที่ไดรับ
การเสนอชื่อชิงรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม
แหงอาเซียน หรือที่เรารูจักในช่ือซีไรตนั่นเอง ผม
ไมไดเชียรเขาจนออกนอกหนา แตนานมาแลว เมื่อ
หนังสือเลมหนึ่งที่ชื่อ “มรณสักขี” หนังสือเลมเล็กๆ
บางๆ แตพาดพิงเร่ืองราวเน้ือหาประวัติ และสถานท่ี
สักการสถานบุญราศีทั้งเจ็ดแหงประเทศไทย สองคอน
และผมนำมาแนะนำ เชิญชวนใหหลายๆ ทานไดอาน
ความสดบัรบัไปถึงผเูขยีน สะพานมติรภาพจงึเช่ือมโยง
สกูนั ดวยโลกของโซเชยีลเน็ตเวิรค แตเหนือไปกวานัน้
คือโลกของความประทับใจจากอดีตท่ี เคยเ รียน
ในโรงเรียนคาทอลิก มิตรภาพของความเขาใจสนาม
ของคนเขียนหนังสือ แตสิ่งท่ีปะทะความรูสึกของ

คณุอนุสรณ ตปิยานนท คอืการจากไปอยางไมมวีนั
กลับของมารดาของเขา กับวันเวลาท่ีหมดอาลัย
ตายอยาก จนมาพบเร่ืองราวแหงสองคอน มี
บางคนมีชีวติอยูเพื่อรอความตาย แตบางคนยอมรับ
ความตายเพ่ือมีชีวิตอยู ในใจของคนตลอดไป
เขาอาจจะเปนซิสเตอร ครูคำสอน เด็ก ผูใหญ
ชาย หญิง แตสิ่งท่ีเขาท้ังเจ็ดยืนยัน ไมมีคำตอบอ่ืน
ถาไมใชความศรัทธาอยางแรงกลาในส่ิงท่ีเช่ือ ใน
พระเปนเจาและชวีตินิรนัดร

บายแกๆ วันนั้นคุณอนุสรณเขามาหลังจากท่ี
ฟงคำประกาศผลงานเขารอบท่ีโรงแรมแมนดาริน
โอเรยีนเต็ล อกีประมาณเดือนครึง่ (วนัท่ี 20 กนัยายน)
รางวัลซีไรตจะถูกประกาศ ผมแอบถามเหมือน
พวกสือ่มวลชน “ถาอาจารยไดซไีรตแลวชวีติจะเปน
อยางไร” “คงเหมือนเดิม...” คือคำตอบ อาจารย
ใหขอคิดท่ีนาสนใจ นกัเขยีน หรือ writer ไมใช ดารา
นักเขียน writer star เราถูกสรางมาเพ่ือส่ิงน้ี ความ
เปนนกัเขยีนจงึตางจากดารานักเขยีน คณุภาพผลงาน
เปนส่ิงท่ีแสดงวาเขาคอืนักเขยีนตวัจรงิ

ผมมอบหนังสือ “ประวัติการเผยแพรคริสต-
ศาสนาในสยามและลาว” ที่เขียนโดยบาทหลวง
โรแบต โกสเต พรอมกับใหความม่ันใจวาถาสนใจ
เรื่องราวของประวัติศาสตรศาสนาคริสตสามารถ
มาท่ีหองประวัติศาสตรแถวอัสสัมชัญนี้ไดเลย
กอนกลับผมเดินไปสงอาจารยจนถึงประตูดานขาง
สำนักมิสซัง  คุณอนุสรณบอกผมวา  “ผมคิด
ชื่อคอลัมนที่จะเขียนในอุดมศานตใหคุณพอได
แลว”...

บรรณาธิการบริหาร

Ë¹Ñ§Ê×Í·Ñé§ 7
ทีเ่ขารอบประกวดซไีรตปนี้

   

ปนี้รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหง
อาเซียน (ซีไรต) อยูในประเภทเร่ืองสั้น มีหนังสือ
ทีเ่ขารอบ 7 เลมดวยกัน

ลองดูกันท่ีเ น้ือขาวเต็มท่ีเว็บไซตนี้  http:/ /
w w w . t h a i p o e t . n e t / i n d e x . p h p ? l a y = s h o w &
ac=article&Ntype=4&Id=538786203

สวนที่ตัดตอนมาใหอานกันเปนบทวิเคราะห
เรื่องส้ันของคุณอนุสรณ ติปยานนท ซึ่งในหนังสือ
เลมน้ีมเีรือ่งส้ันท่ีชือ่วามรณสักขีดวยครบั

โลกแหงเหตุผลและตรรกะแบบวิทยาศาสตรคอืส่ิง
ทีไ่ดรบัการประเมินวาควรคา และมีความหมายสูงสดุใน

การดำเนินชีวิตของมนุษยเร่ืองส้ันท้ังแปดเรื่อง ใน
“นิมิตตวิกาล”  ของอนุสรณ ติปยานนท ตั้งคำถามกับ
โลกใบนั้นและพาเราขามเสนแบงพรมแดนหลากมิติ 
ไมวามนุษยผนูั้นจะเปน ญีป่นุ เขมร จนี ไทย เวียดนาม
ฝรั่งเศส หรืออื่นๆ ตามการแบงของรัฐชาติสมัยใหม 
ไมวาเขาจะเปนพุทธ คริสต  ชายหรอืหญิง  แตวกิฤติของ
ชวีติเปนสิง่ทีเ่กดิกบัมนุษยทกุผนูามโดยไมเลอืกสญัชาติ
ศาสนา หรอืเพศ

แตละเร่ืองเลาในปกรณัมสวนบุคคลขยายความไป
ถงึปญหาของมวลมนษุยชาติ  รอยไหมในแผนหนงักวาง
จงึเปนไดทั้งประจักษพยานเรือ่งมนษุยเบียดเบยีน สตัว
หรือหมายถึงมนุษยเขนฆากันเองในสงครามโลกครั้งที่
สอง เฉกเชนเดียวกับการตามหายาฉีดเพ่ือรักษาเพื่อน
นำไปพบสงครามฆาลางเผา พันธุในเขมร  หรือความ
เศราหลังการตายของแมเรงเราใหตัวละครออกเดินทาง
และไดสัมผัส พลังศรัทธาที่มีตอพระเจาแมความตาย

จะคุกคามเบื้องหนา  กลาวไดวา การเดินทางจากเร่ือง
สวนตัวไปสกูารรับรปูญหาของมนุษยรวมโลกในดินแดน
อื่นเปนอีกหนึ่งพรมแดนท่ีผูเขียนพาผูอานกาวขามไป

ลีลาการเล าที่ เริ่มตนดวยปญหาในโลกแหง
ความจริงเชงิประจักษซึง่พรัง่พรอมดวยขอมลูอนันาเชือ่
และปลอยใหเรื่องราวไหลเคล่ือนไปสู เรื่องเลา ที่
เกินจรงิ ลกึลับ  เพ่ือไขปริศนาหรือคลีค่ลายปญหาท่ีรมุเรา
ตวัละคร  เปนการทาทายชดุเรือ่งเลาแนวสจันิยมทีโ่ดดเดน 
ความเหนือจริงท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นท้ังแปดเรื่องมีเพ่ือ
ยนืยนัวา  เหตผุลไมอาจเปนเพยีงเครือ่งมอืเดยีวทีอ่ธบิาย
ปรากฏการณตางๆ ทีม่นุษยประสบ  ในหลายๆ คร้ัง  การ
ฟงเสียงของความเช่ือ และศรัทธาในโลกแหงจติวญิญาณ
อาจนำเราไปสูคำตอบอีกชุดหน่ึงซึ่งมีความหมาย ตอ
ชีวิตมากกวา ศูนยกลางของเร่ืองเลา ณ แดน บูรพทิศ
ความสำคัญของอดีต ความทรงจำ และการดำรงอยู
ของตำนานในโลกสมัยใหมเพิ่มกลิ่นอายของความ
เปนเรื่องเลาแนวหลังอาณานิคมที่ทาทายชุดเรื่องเลา
กระแสหลกัในปจจุบนั
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ç ¡‚¿™æ√–§√‘ µ«√°“¬é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ‚√ß‡√’¬π«—≤π“πÿ»“ πå ®—¥æ‘∏’¡‘ ´“ ¡‚¿™æ√–«√°“¬

·≈–æ√–‚≈À‘µæ√–§√‘ µ‡®â“ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ÿ¥‡®π ΩÉπ‡√◊Õß ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

·≈–‚Õ°“ ‡¥’¬«°—ππ’È ¬—ß¡’æ‘∏’√—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√° ¢Õß∫√√¥“‡¥Á°π—°‡√’¬π

®”π«π∑—Èß ‘Èπ 16 §π ·≈–À≈—ß¡‘ ´“¡’æ‘∏’·Àà»’≈¡À“ π‘∑

çÕ∫√¡é ™¡√¡¶√“«“ ‡¢µ 3 √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå ®—¥‚§√ß°“√

Õ∫√¡ ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘¢Õß«—¥„π‡¢µ 3 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·≈–§≥– ‡ªìπºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π

ç™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘°é §ÿ≥°π° Õ¿‘√¥’ ª√–∏“π„π°“√®—¥ß“π

CBEG BIZ NETWORKING §√—Èß∑’Ë 2/2011 ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011

∑’Ë ”π—°¡‘ ´—ß°√ÿß‡∑æœ ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡“™‘°‰¥âæ∫ª– —ß √√§å ·≈– àß‡ √‘¡‡§√◊Õ¢à“¬

∏ÿ√°‘®´÷Ëß°—π „π§√—Èßπ’È§ÿ≥ª√–®«∫ µ√’π‘°√ ª√–∏“π™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ‰¥â

¡Õ∫‚≈à ·≈–¢Õß∑’Ë√–≈÷°„Àâ·°à§ÿ≥«‘¡≈ °‘®∫”√ÿß π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ∑’Ë¡“·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ¢Õß∑à“π„Àâøíß „πÀ—«¢âÕ ç Ÿâ™’«‘µ §◊∫‡¥’¬«°Á‰¡à∂Õ¬é

ç§à“¬«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é  ‡¬“«™π«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß ‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®

À—«¢âÕ ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é ∑’Ë∫â“π‡æ™√ ”√“≠ À—«À‘π «—π∑’Ë 1-3 °√°Æ“§¡ 2011

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“   ¿“¿‘∫“≈ ·≈–∫√“‡¥Õ√å«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ π”Õ∫√¡

ç‰À«â§√Ÿé §ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’‰À«â§√Ÿ ª√–®”ªï

°“√»÷°…“ 2554 ¢Õß‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 23

¡‘∂ÿπ“¬π 2554

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’é »Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’ÀπÕßæ≈«ß ‚¥¬°“√

¥”‡π‘πß“π¢Õßæ√– ß¶å§≥– µ‘°¡“µ‘π ®—¥°‘®°√√¡ ”À√—∫‡¬“«™π„π‡¢µ

Õ”‡¿Õª√–∑“¬ Õ”‡¿Õ∫—«„À≠à·≈–Õ”‡¿Õ§ß ‚¥¬¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å§” Õπ ·≈–

 “¡‡≥√‡≈Á°‡ª“‚≈  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ π”°‘®°√√¡π—π∑π“°“√·≈–°’Ã“

¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®”π«π 82 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2011

çª√–™ÿ¡é °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ ·ºπ°æ—≤π“ (CCHD) ®—¥°“√ª√–™ÿ¡ Caritas Thailand

Conference §√—Èß∑’Ë 1/2011 „πÀ—«¢âÕ çæ√–»“ π®—°√°—∫ ∂“π°“√≥å·√ßß“π

„π —ß§¡‰∑¬é √–À«à“ß«—π∑’Ë 21-23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π

≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æœ π”‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ·≈–æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª  àß·≈â«¢Õ„Àâ
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µÕπ∑’Ë 30
√“§“¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷° (5)

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π
‚∫ ∂å´‘ µ‘π

§«“¡ß¥ß“¡∑’Ë‰ª‰°≈°«à“
 ‘Ëß∑’Ëµ“ —¡º— 

¢÷Èπ™◊ËÕ«à“æ‘æ‘∏¿—≥±åºŸâ§π

¬àÕ¡π÷°∂÷ß∑’Ë√«∫√«¡¢Õß‡°à“

‚∫√“≥ ¬‘Ë ß‚∫√“≥‡∑à“„¥

§«“¡πà“‡∫◊ËÕ°Áµ“¡¡“µ‘¥Ê ·µà

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π§ß‡ªìπÀπ÷Ëß

„πæ‘æ‘∏¿—≥±å‡∫Õ√åµâπÊ ∑’Ë

π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«‰¡à§«√æ≈“¥  “‡Àµÿ‡æ√“–Õ–‰√πà–À√◊ÕπÕ°®“°™◊ËÕ‡ ’¬ß

∑’Ë‡ªìπµàÕ·≈â«  ¡∫—µ‘∑ÿ°™‘Èπ∑’ËÕ¬Ÿà„ππ—Èπ§«√§à“·°à°“√‰ª∑—°∑“¬

∑“ß‡¢â“æ‘æ‘∏¿—≥±å‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë∂ππ«“µ‘°“‚π „°≈âÊ °—∫ Piaza Risorgimento

‡ªî¥«—π®—π∑√å∂÷ß«—π»ÿ°√å‡«≈“ 09.00-18.00 π. ªî¥„π«—πÕ“∑‘µ¬å¬°‡«âπÕ“∑‘µ¬å

 ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ (‡ªî¥‡«≈“ 09.00-12.30 π.) ·≈–«—π ”§—≠∑“ß»“ π“ (1

æƒ…¿“§¡)

∫—µ√‡¢â“™¡ª°µ‘√“§“ 15 ¬Ÿ‚√  à«π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë‡ªî¥„Àâ‡¢â“™¡ø√’ µâÕß°“√

¡’‰°¥åπ”µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë www.museivaticani.va §à“‡¢â“™¡ 31 ¬Ÿ‚√ À√◊Õ≈¥‰¥â∂÷ß

25 ¬Ÿ‚√ °“√‡¢â“™¡ “¡“√∂‡¢â“‰¥â∑ÿ°ÀâÕß∑’Ë®—¥· ¥ßß“πµà“ßÊ (º¡®– “∏¬“¬

‚¥¬≈–‡Õ’¬¥Õ’°§√—Èß ‚Õ°“ ∑’Ë‡√“®–‡®“–≈÷°‡π◊ÈÕÀ“¢Õßæ‘æ‘∏¿—≥±åœ)

º¡‡¢â“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√¡“À≈“¬§√—Èß·≈â« ·µà‡æ‘Ëß‰¥â‡¢â“‰ª„π

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π§√—Èß·√°‡¡◊ËÕµÿ≈“§¡ 2010 π’È‡Õß º¡‰¡à·πà„®«à“∑”‰¡

æ‘æ‘∏¿—≥±å·Ààßπ’È∂÷ß¥÷ß¥Ÿ¥§π®“°∑—Ë«‚≈°„ÀâÕ¬“°¡“‡¬’Ë¬¡‰¥â¡“°¡“¬ ¿“æ∑’Ëπ”

¡“≈ß„π§Õ≈—¡πå ‡ªìπ·∂«¢ÕßºŸâ§π¬“«‡À¬’¬¥ (·¡â«à“‡√“®–¡“‡™â“·≈â« ·µà

·πàπÕπ¡’§π¡“‡™â“°«à“‡√“) ‚¥¬ à«πµ—«·≈â« ∑”„Àâº¡‡ÀÁπ∑’Ë¡“∑’Ë‰ª¢Õß¿“æ

∑’Ë‡√“π”¡“≈ßª°Àπ—ß ◊ÕÕÿ¥¡ “√-Õÿ¥¡»“πµå ¿“æ∑’Ë‡√“π”¡“∑”ªØ‘∑‘π

¿“æ∑’Ë‡√“§‘¥«à“ «¬ ¿“æ®√‘ß «¬°«à“À≈“¬‡∑à“π—° ¡—π‡À¡◊Õπ°—∫«à“§«“¡ß¥ß“¡

·Ààß»“ π“∑’Ë‡√“ —¡º— ‰¥â °—∫§«“¡ «¬ß“¡∑’Ë·∑â®√‘ß∑’Ë‡√“ª√“√∂π“®–‰ª„Àâ∂÷ß

 —°«—π ¡—πÕ“®®–Àà“ß°—π ·µà¡—π “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–√–≈÷°∂÷ß°—π‰¥â∫â“ß

 ∂“∫—π· ß∏√√¡

§≥–ºŸâ „Àâ°“√Õ∫√¡·≈– “¡‡≥√„À≠à

·Ààß “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å

√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß°“¬·≈–«‘≠≠“≥

Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õßæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬

æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√ æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡

æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ §.». 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

∫√“‡¥Õ√å∑—»¡– ∫√“‡¥Õ√å∑‘π°√∫√“‡¥Õ√å —°√‘π∑√å

∫√“‡¥Õ√å‡∑æ≥√ß§å ∫√“‡¥Õ√å¥≈∞‘»—°¥‘Ï∫√“‡¥Õ√å»√“«‘π

∫√“‡¥Õ√å ¡™“¬ ∫√“‡¥Õ√å‰æ»“≈∫√“‡¥Õ√å‡ª√¡

∫√“‡¥Õ√å«—π„À¡à ∫√“‡¥Õ√å‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ

∫«™ —ß¶“πÿ°√

∫√“‡¥Õ√å ¡¿æ

∑’Ë Õ “ § “ √ ¡ “ √ ¥ “

æ√–ºŸâ ‰∂à   “¡ ‡≥-

√ “ ≈— ¬ ·   ß ∏ √ √ ¡

Õ .   “ ¡ æ √ “ π

®.π§√ª∞¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫√“‡¥Õ√åÀ«Ÿ Õ—π Àà«ß

 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡    ç √â“ß™“µ‘‚ª√àß„       √â“ß‰∑¬´◊ËÕµ√ßé
ππ∑∫ÿ√’ ●  »“ µ√“®“√¬å∏“π‘π∑√å °√—¬«‘‡™’¬√ Õß§¡πµ√’ ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥ß“π

 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

ç‡ «π“ 3 »“ π“é

æ√–Õ∏‘°“√¥ÿ…Æ’ ‡¡∏—ß°ÿ‚√

ºŸâ·∑π»“ π“æÿ∑∏

§ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™

ºŸâ·∑π»“ π“§√‘ µå

Õ“®“√¬å¡‘µ√ ¥“√“©“¬

ºŸâ·∑π»“ π“Õ‘ ≈“¡

√à«¡‡ «π“ ç§«“¡´◊ËÕµ√ß

ΩÉ“«‘°ƒµ‘ —ß§¡é

„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
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