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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 35 ประจำวันท่ี 28 สิงหาคม 3 กันยายน 2011 หนา 3
สมเด็จพระเทพรตัน (ตอจากหนา 1)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เปดอาคารเซนตแมรี่ ในโอกาสฉลองการ
กอตัง้โรงเรยีนครบ 80 ป โดยภราดาอาจณิ  เตงตระกลู
ผูอำนวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  พระสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร   วรีะ อาภรณรตัน  ประมขุสงัฆมณฑล
เชียงใหม  ภราดาศิริชัย  ฟอนซีกา  ประธานมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย      ผรูบัใบอนุญาต
โรงเรยีนมงฟอรตวทิยาลัย     ภราดามศีกัดิ ์ วองประชา-
นุกูล ผูอำนวยการโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนก
ประถม ภราดาธัณฑกร ตันสุวงษ ผูจัดการ และ
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
และนายทหาร ตำรวจ ขาราชการช้ันผูใหญ  เฝาทูล
ละอองพระบาทรอรับเสด็จฯ

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย เปนโรงเรียนหน่ึงของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ซึ่งมี
โรงเรียนในสังกัด 14 แหง เปดดำเนินการตั้งแตป
พ.ศ. 2475 สอนต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยม
ศึกษาปที่ 6 สถานที่ตั้งแยกเปน 2 แผนก คือ แผนก
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แผนกมัธยมศึกษาน้ี
มเีน้ือท่ี 50 ไร มนีกัเรียนท้ังส้ิน 3,100 คน ครูไทยและ
ชาวตางชาติ 255 คน และพนักงาน 75 คน ปจจุบัน
โรงเรียนมีอายุยางเขา 80 ป คณะผูบริหารจึงไดสราง
อาคารเซนตแมร่ี เพื่อเปนอนุสรณดังกลาว

อาคารเซนตแมรี่เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สูง 4 ชั้น ประกอบดวยหองกิจกรรมตางๆ 14 หอง
หองศูนยการเรียนรู 20 หอง หองประชุมขนาดบรรจุ
120 ที่นั่ง 1 หอง มีเน้ือท่ีการใชสอยทั้งหมด 6,840
ตารางเมตร ตกึเซนตแมรีน่ีร้วมคากอสรางและอุปกรณ
ตางๆ ประมาณ 120 ลานบาท ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากผูปกครอง  ศิษย เกา  และผูมีจิตศรัทธาท่ีเห็น
ความสำคัญของการศึกษา

ภราดาอาจิณ  เตงตระกลู ผอูำนวยการโรงเรยีนมงฟอรต
วทิยาลัย กราบบังคมทูลรายงาน

นักเรียนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝาทูลละอองพระบาท
ถวายของท่ีระลึก

ทรงพระอกัษรจนี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของโรงเรียน
และนักเรียน

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงกดปมุไฟฟา เปดแพรคลุมปายช่ือ “อาคารเซนตแมร่ี”

“เยาวชนไทย...” (ตอจากหนา 1)

วันพุธท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ. 2011 คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย รวมใจสง
เยาวชนไทยไปรวมงานเยาวชนโลก ทีว่ัดพระกุมารเยซู
กโิลเมตร 8

คณุพออายวุฒัน   โสนนอย ผอูำนวยการแผนกเยาวชน
เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมกับคุณพอ
สทิธิโชค แสวงกาญจน ผรูบัผดิชอบงานอภิบาลเยาวชน
และกระแสเรียก คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง หัวหนาฝาย
สือ่สารสังคม สงัฆมณฑลนครราชสีมา คณุพอเอกสิทธ์ิ
ทัฬหะกุลธร สังฆมณฑลเชียงใหม คุณพอสราวุธ
อมรดิษฐ ผูจัดการแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ พรอมดวยเยาวชนจำนวน 39 คน
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประธาน

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส แผนก
เยาวชน เดินทางมาเย่ียมและสงเยาวชน

สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพจาก www.catholic.or.th และจากเยาวชนไทย
ที่ไปรวมงานเยาวชนโลก ประเทศสเปน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 35 ประจำวันท่ี 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011หนา 4
รวมใจทำแผน  5 ป (ตอจากหนา 20)

เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  ค .ศ .  2010 ที่อาสนวิหาร
อัสสัมชัญไปแลว  ผูที่รับผิดชอบทุกระดับ  ตั้งแต
หนวยงานระดับสูง ระดับสังฆมณฑล และระดับวัด
องคกรตางๆ ก็นำไปศึกษา ทำความเขาใจ และหา
แนวทางปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีของตน หลาย
สังฆมณฑลก็จัดทำเอกสารตางๆ ออกมาแลว

วนัท่ี 11-16 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 สมัมนาพระสงฆ
ประจำป ครัง้ที ่28 หวัขอ “พระสงฆ : ผอูภบิาลชมุชน
ศิษยพระคริสต” ที่บานผูหวาน สามพราน มีผูเขารวม
ประชุม 350 องค จากท่ัวประเทศ ทั้งพระสงฆสังฆ-
มณฑลและนักบวช และมีผแูทนจากนักบวชหญิงอกี 2
ทาน

กอนหนานี้ สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC, Federation of Asian Bishops’ Conferences)
ไดประกาศใหเปนแนวทางการทำงานระดับเอเชียมา
แลวต้ังแต ค.ศ. 1990  ทีบ่ันดุง อนิโดนเีซีย ตอมาสภา
พระสังฆราชฯ ในประเทศไทย ไดประกาศใชใน
แผนอภิบาล ค.ศ. 2000  จนกระทั่งสถานการณสังคม
เปลี่ยนแปลงไปมากอยางเห็นไดชัด ในเวลาเดียวกัน
ก็เห็นทางออกที่จะชวยสังคมวันนี้ใหฟนขึ้นมาเขมแข็ง
อีกครั้ง การสัมมนาพระสงฆปนี้ สภาพระสังฆราชฯ
จงึไดใชหวัขอน้ี เพราะพระสงฆเปนบุคลากรหลกัสำคัญ
ของพระศาสนจักรทองถ่ินแตละแหง ที่จะนำแผน
อภบิาลสภูาคปฏบิตัิ

พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัคร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ไดรวมพธิีเปดงาน
และไดกลาวปาฐกถาพิเศษกับพระสงฆ “ทานได
อัญเชิญพระพรขององคสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16  ในฐานะบิดาโปรดใหพระสงฆผูรวม
สัมมนาทุกคนไดรับความช่ืนชมยินดี ความรักมายัง
ทุกทาน และการที่พระคุณเจาไดมารวมในพิธีนี้ ก็เพื่อ
จะยนืยนัวาพระองคทรงสนพระทยัตอพวกเราทกุคน”

พระคุณเจาโจวานนี ดานีเอลโล ไดกลาวใหขอคิด
กำลังใจและเตือนใจพระสงฆใหระลึกถึงกระแสเรียก
พันธกิจ และบทบาทของพระสงฆ ตอคริสตชนวา
“พระสงฆในฐานะที่ไดรับเลือกจากพระเปนเจาเพื่อ
พันธกิจพิเศษ เราตองเปนบุคคลที่นาเชื่อถือ (credible)

และเปนประจักษพยานท่ีแทจริงถึงพระเปนเจา
(authentic witnesses) ในฐานะท่ีเปนคนของพระเจา เรา
ตองมีชีวิตใกลชิดกับพระและตองเปนพยานที่เที่ยงแท
และจริงใจ (true and sincere testimony)  ตอทุกคน”

พระคุณเจาไดเนนอีกครั้งวา “เราตองไมเปนเพียง
พยานเทาน้ัน แตตองเปนพยานท่ีแทจริง” (We must be
not just witnesses but authentic witnesses.)

“ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันของพระสงฆ เปน
พยานท่ีดทีีส่ดุทีจ่ะมอบใหแกพระสงฆดวยกนั ความเปน
พีน่องกันในระหวางพระสงฆและพ่ีนองสัตบรุษุทีไ่ดรบั
มอบหมายใหดูแล ขอใหคณะสงฆไดเปนหมูคณะ
แบบคริสตชนที่แทจริง ที่มีความรัก ความชื่นชมยินดี
การแบงปน การอภัย และการคนืดกีนั”

พระคุณเจาโจวานนีไดเนนอีกวา “ขอใหบรรดา
คุณพอทุกทาน เปนผูสงเสริมสนับสนุนความเปน
หนึง่เดยีวของพระศาสนจกัรทองถิน่ ความเปนหนึง่เดยีว
ระหวางพระสงฆดวยกัน ในฐานะผูอภิบาลและ
ประชากรของพระเปนเจาซึ่งไดรับมอบหมายใหเรา
เอาใจใสดแูล และขอใหมติรภาพในคณะสงฆ นกับวช
สมาคม และองคกรตางๆ เปนดังครอบครัวเดียวกัน
ดงัเชนวัฒนธรรมของเราท่ีลกูหลาน มคีวามสัมพันธกบั
บดิามารดา ใหความเคารพ นบัถือ และนบนอบเชือ่ฟง”

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ไดเปนประธานกลาวเปดงาน กลาวถึงความสำคัญและ
บทบาทของพระสงฆวา “พระสงฆในฐานะท่ี 1. เปน
ประกาศก เปนผปูระกาศขาวดี  ทีต่องรจูกัอานเคร่ืองหมาย
แหงกาลเวลา ในสถานการณปจจุบัน โลกเต็มไปดวย
ลทัธไิรศาสนา (Secularization) วตัถนุยิม สนกุสนานนยิม
ฯลฯ  2.  เจาอาวาสเปนอยางไร สัตบุรุษก็เปนเชนน้ัน
ถาพระสงฆอุทิศตนทำหนาที่รับผิดชอบสัตบุรุษอยางดี
ไมนาน เราก็จะเห็นความศรัทธาเพ่ิมข้ึน รบัศีลศักด์ิสทิธ์ิ
บอยขึน้ 3. พระสงฆเปนดังคนเล้ียงแกะท่ีด ีตองรจูกัแกะ
แตละตัว ตองสละชีวิตเพื่อแกะของตนได รวมทั้งแกะ
ที่หลงทาง และ 4. พระสงฆที่ดี ตองทำทุกอยางให
สัตบุรุษรักพระเจามากข้ึน รักเพื่อนพี่นองคนอ่ืนๆ
มากข้ึน”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประธานฝายอภิบาลคริสตชนและ
คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกพระสงฆ และผถูวายตวั
ในวจนพธิกีรรมเปดการสมัมนาวนัแรกวา

“ชีวิตคริสตชนแรกท่ีไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
ครัง้สำคญั ดวยเง่ือนไข 2 ประการคือ เรือ่งพระเยซเูจา
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พวกเขาไดพบเห็นทั้งความ
ทุกข สิ้นพระชนม และไดพบกับพระองคหลังจาก
กลับคืนชีพแลว จึงทำใหเขาเชื่อมั่น และขอที่สองคือ
เขาแตละคนไดรับพระจิตเจา  ไดเปล่ียนชีวิตเขา
จากความกลัว เปนความกลาหาญ ประกาศขาวดี ยนืยนั
ถงึพระเยซคูริสตเจา เปนพระผชูวยใหรอดสำหรบัมนุษย
ทุกคน พระองคเปนพระบุตรของพระเจา ผูที่ เ ช่ือ
รับศีลลางบาปก็จะไดรับความรอด”

“ตามวัดซึ่งเปนกลุมคริสตชนจะเจริญเติบโต
เขมแข็งและกระจายตัวมากข้ึน ตองยึดหลัก 1. เราตอง
มนี้ำหนึง่ใจเดียวกนั สวดภาวนารวมกนั  2. ตองสำนกึ
ถึงพระพรของพระจิตเจาที่เราทุกคนไดรับ ทำใหเรา
รอนรน กระตือรือรน กลาหาญท่ีจะใหพระพรของ
พระจิตบังเกิดผลในชีวิตของเรา เพื่อประโยชนของ
สวนรวม”

พระคุณเจาเนนกับบรรดาพระสงฆอีกวา “อยาลืม
วา ไมมใีครไหนอืน่อกีแลว หากไมใชพวกเรา พระสงฆ

พระอัครสังฆราชโจวานน ีดานีเอลโล

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนิรนัดร

(อานตอหนา 7)
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“...และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”
ถาส่ิงเดียวท่ีแสดงวา “เรายังคงไววางใจในองคพระ

เยซูเจา” คือ “การสวดภาวนา” ใครเลิกสวด ผูนั้นก็
หมดใจ หมดความไววางใจในองคพระผเูปนเจา

การสวดภาวนา จึงเปนส่ิงสำคัญสำหรับผูที่จะไป
ขอพ่ึงตอ  “พระเมตตา” ของพระเยซูเจา เปนการ
แสดงออกภายนอกที่ชัดเจนที่สุดวา เรามี “ความไว
วางใจ” เพราะพระเยซูเจาตรัสกับนักบุญโฟสตินาวา
“ความวางใจคือภาชนะเดียวที่สามารถตักตวงพระ-
หรรษทานความเมตตาจากเราได  ยิง่วิญญาณวางใจมาก
เขาก็ยิง่ไดรับมาก” [1578]

ดวยเหตุนี้ พระเยซูเจาจึงประทาน บทภาวนา
แบบใหมใหกบัทานนกับญุ

วนัศุกรที ่13 กนัยายน ค.ศ.1935 พระเยซูเจาทรงเผย
ใหซิสเตอรโฟสตินา ไดรูวิธีอันทรงพลังท่ีจะวิงวอน
ขอความเมตตาของพระเปนเจาเพื่อชาวโลก เธอบันทึก
ขอความตอไปน้ี :

ในเวลาเย็น ขณะทีด่ฉินัอยใูนหองพกั ดฉินัมองเห็น
ทูตสวรรคองคหนึ่ง ซึ่งเปนผูสนองโองการแหงพระ-
พิโรธของพระเปนเจา ทานสวมเส้ือยาวเปนประกาย
ใบหนาสวางสดใสมีกอนเมฆอยใูตเทาของทาน เสยีงฟา
คำราม และสายฟาพงุจากเมฆเขาไปในมือของทาน และ
จากมือของทาน มันพุงออกไป และฟาดลงบนโลก
เมือ่ดฉินัไดเหน็วาเคร่ืองหมาย ความพิโรธของพระเปน-
เจานี้กำลังจะฟาดลงบนโลก และบนสถานท่ีแหงหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งดิฉันมีเหตุผลที่ดีที่จะไมขอเอยชื่อ ดิฉัน
จึงเริ่มวิงวอนทานทูตสวรรคใหยั้งมือไวชั่วครู และ
ชาวโลกจะทำกิจใชโทษบาป แตคำขอรองของดิฉัน
ไมมีผลเบื้องหนาพระพิโรธของพระเปนเจา เวลาน้ัน
ดิฉันไดเห็นพระตรีเอกภาพผูศักด์ิสิทธ์ิยิ่ง ดิฉันเขาใจ
ความยิ่งใหญของพระองคอยางชัดเจนจนดิฉันไมกลา
วงิวอนซ้ำ ในเวลาน้ัน ดฉินัรสูกึไดในวญิญาณของดิฉนั
ถึงพลังแหงพระหรรษทานของพระเยซูเจา ซึ่งประทับ
อยูในวิญญาณดิฉัน เมื่อดิฉันรูสึกถึงพระหรรษทานนี้
ดิฉันถูกนำตัวข้ึนไปเบ้ืองหนาบัลลังกของพระเปนเจา
ทนัที  โอ พระสวามีเจาและพระเจาของเราชางย่ิงใหญ
จรงิๆ และความศักดิส์ทิธ์ิของพระองคเกนิกวาจะเขาใจ
ได ดิฉันจะไมพยายามบรรยายความย่ิงใหญนี้เพราะ
ในไมชาเราจะไดเห็นพระองคดังที่พระองคทรงเปนอยู
จริง ดิฉันไดยินตนเองวิงวอนพระเปนเจาเพ่ือชาวโลก
ดวยคำพดูทีด่ฉินัไดยนิภายในใจ

ขณะท่ีดิฉันกำลังภาวนาดวยวิธีนี้  ดิฉันเห็นทูต-
สวรรคหมดอานภุาพ ทานไมสามารถดำเนินการลงโทษ
ไดตามท่ีบาปสมควรไดรับ  ดิฉันไมเคยภาวนาดวย
พลังภายในมากเชนนั้นมากอนเลย

วันรุงขึ้น เมื่อดิฉันเขาไปในวัดนอย ดิฉันไดยิน
คำพูดภายในใจวา ทุกครั้งท่ีลูกยางเขามาในวัดนอย
จงสวดบทภาวนาท่ีเราสอนลูกเมือ่วานน้ีทันที เมือ่ดฉินั
สวดบทภาวนาน้ันแลว ดฉินัไดยนิวา บทภาวนานีจ้ะชวย
บรรเทาความโกรธของเรา ลูกจะตองสวดเปนเวลา 9
วัน ตามเม็ดสายประคำดังน้ี กอนอื่น ลูกจะสวดบท
ขาแตพระบิดา และวันทามารีย และขาพเจาเช่ือถึง
พระเปนเจา จากน้ัน ดวยเม็ดประคำที่ใชสวดบทขาแต
พระบิดา ลูกตองสวดตามคำตอไปนี้ : ขาแตพระบิดา
นรินัดร ลกูขอถวายแดพระองค ซึง่พระกาย พระโลหิต
พระวิญญาณ และพระเทวภาพแหงพระบุตรสุดที่รัก
ของพระองค พระเยซคูริสตเจา พระเจาของลูกท้ังหลาย
เพ่ือชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกท้ังมวล” ดวย
เม็ดประคำที่ใชสวดบทวันทามารีย ลูกตองสวดวาดังน้ี
: “เดชะพระมหาทรมานอนันาเศราสลดยิง่ของพระเยซู
เจา ขอทรงโปรดเมตตาลกูท้ังหลายและชาวโลกทัง้มวล
เทอญ” ในตอนทาย ลูกตองสวดสามคร้ังวา : “ขาแต
พระเจาผูศักดิ์สิทธิ์ ผูทรงฤทธ์ิ และผูมิรูตาย ขอทรง-
โปรดเมตตาลูกท้ังหลายและชาวโลกทั้งมวลเทอญ”
(474-476)

ถาเราสังเกตใหดีบทสวดสายประคำพระเมตตา
จะลงทายดวยประโยคท่ีมิใชการสวดภาวนาอยางเห็น
แกตัว แตเปนการสวดภาวนาเพ่ือมนุษยทุกคนในโลก
ใหรอด

“เพ่ือชดเชยบาปของลูกท้ังหลาย และของชาวโลก
ทั้งมวล”

“ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย และชาวโลก
ทั้งมวลเทอญ”

ความเมตตา จึงเปนอีกเง่ือนไขหนึ่งสำหรับผูที่
จะเขามาขอพึ่งพระเมตตาจากองคพระเยซูเจา บทสวด
สายประคำพระเมตตาก็ดี  บทสวดภาวนาประจำวัน
ของพระเมตตาก็ด ีฯลฯ

ทุกบทเปนบทสวดภาวนาท่ีมุงสวดเพ่ือผูอื่นและ
มนษุยทัง้มวลท้ังสิน้ แตแทจรงิการมีจติใจเมตตาตอผอูืน่
นี้มิใชแตสวดภาวนาเพื่อเขาเทาน้ัน จะตองปฏิบัติกิจ
เมตตาตอผอูืน่ดวย อยางนอยวนัละ 1 อยาง แตถาปฏบิตัิ

ไมได ไมมจีงัหวะหรอืโอกาส กต็องพูดดถีงึเขา ถาพดู-
ดีถึงเขาไมไดตลอดวันน้ัน อยางนอยกอนจะลมตัวลง
นอนก็ตองสวดภาวนาใหแกเขา

“โปรดเสด็จมาชวยเหลือลูก ขาแตพระเจา เพื่อให
ดวงตาของลูกเต็มไปดวยความเมตตา  ลูกจะไมสงสัย
หรือตัดสินจากภายนอก แตมองหาสิ่งท่ีสวยงามใน
วญิญาณเพ่ือนมนษุย และชวยเหลอืพวกเขา

โปรดเสดจ็มาชวยเหลือลกู ขาแตพระเจา เพือ่ใหหู
ของลกูเต็มไปดวยความเมตตา ลกูจะเอาใจใสความตอง-
การของเพ่ือนมนุษย และไมเมินเฉยในความเจ็บปวด
และเสียงคร่ำครวญของเขา

โปรดเสดจ็มาชวยเหลอืลกู ขาแตพระเจา เพือ่ใหลิน้
ของลูกเต็มไปดวยความเมตตา ลูกจะไมพูดถึงเพื่อน
มนษุยในทางลบ แตขอใหลิน้ของลูกเต็มไปดวยคำพดูท่ี
ปลอบประโลมใจ และใหอภัยแกทกุคน

โปรดเสด็จมาชวยเหลือลูก ขาแตพระเจา เพ่ือใหมอื
ของลูกเต็มไปดวยความเมตตา และการกระทำดี ลูก
จะกระทำแตความดีตอเพื่อนมนุษยและยอมรับความ
ยากลำบากและงานหนัก

โปรดเสด็จมาชวยเหลือลูก ขาแตพระเจา เพ่ือให
เทาของลูกเต็มไปดวยความเมตตา ลูกจะเรงรีบใน
การชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเอาชนะความออนแอและ
เปราะบางของตนเอง การพักผอนของลูกอยทูีก่ารรับใช
เพ่ือนมนษุย

โปรดเสด็จมาชวยเหลือลูก ขาแตพระเจา เพ่ือให
หวัใจของลูกเต็มไปดวยความเมตตา ลกูจะรับรถูงึความ
ทุกขยากของเพ่ือนมนุษย โดยเฉพาะทางดานจิตใจ
ลูกจะไมปฏิเสธดวงใจของลูกตอใครเลย ลูกจะจริงใจ
แมแตผูที่ลูกรูวาเขาจะท้ิงขวางความมีน้ำใจของลูก ลูก
จะคุมขังตัวลูกไวในดวงพระทัยอันทรงเมตตาของ
พระเยซูเจา ขอโปรดชวยลูกใหรับความทุกขดวยความ
สงบใจ

ขาแตพระเจา ขอใหพระเมตตาของพระองคอยูกับ
ลกูทกุวนิาทีตลอดไป พระเจาขา [163]

ขาแตพระเจา ขอใหลกูทำกจิการทกุอยางดวยความ
เมตตา

ขาแตพระเจา ถาลกูมอิาจชวยไดดวยกิจการ ขอให
ลกูชวยเขาดวยคำพดูท่ีเต็มไปดวยความเมตตา

ขาแตพระเจา ถาลูกมิอาจชวยไดดวยกิจการและ
คำพูด ขอใหลูกแผเมตตาดวยคำภาวนาแกเขาทุกคน
ทกุแหงหนท่ีลกูไมอาจไปถึงได
(คัดตัดตอนมาจาก “บทภาวนาประจำวัน เพื่อขอ
พระหรรษทานใหมีใจเมตตาตอผูอื่น” ในหนังสือสวด
พระเมตตาของสัตบุรษุ)

สรุปแลวใครอยากเขามาพึ่ งพระเมตตาของ
พระเยซูเจาจะตอง

(1) มีความไววางใจในพระเยซูเจาอยางเต็มเปยม
(2) กระทำกิจเมตตาตอเพ่ือนมนุษย ถาปฏิบัติ

ไมไดกพ็ดูดีถงึเขา ถาพดูดีถงึเขาไมไดกต็องสวดภาวนา
ใหแกเขา

พระเยซูเจาจึงทรงประทานบทภาวนาเพ่ือขอ
พระเมตตาแกชาวโลก ใหเราสวดทุกครั้งท่ีเรามาสวด
ขอพระเมตตาตอชีวิตของเราคูกันไปดวยเสมอ
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

นายจางท่ีดีทุกคนทราบดีถึงคุณคาของวันหยุดประจำปของพนักงาน เพื่อ
จะไดกลับมาทำงานตออยางสดช่ืน และมีพลังเสริมติดตัวกลับมา แมการพัก
จากงานประจำเพียงวันเดียว ก็สามารถเสริมพลังใหตัวเราเองในการเดินหนา
ทำงานตอไป การพักผอนก็คอืการเสริมพลัง เปนการฟนฟชูวีติ ใหมคีวามสมดุล
ระหวางการทำงานและการพักผอน หากไมม ีเราอาจจะรสูกึเครียด แลวผลก็คอื
ทำใหรางกายและจิตใจของเราเครียด

การที่พระเยซูเจาทรงอุทิศพระองคเองใหแกพระพันธกิจในการประกาศ
พระอาณาจักรเปนเหตใุหพระองคอยทูามกลางฝูงชนเปนจำนวนมาก คนเหลานี้
ขอความชวยเหลือใหพระองคทรงบำบัดรักษาพวกเขา แตพระองคก็ทรงหา
โอกาสอยูตามลำพังเปนการฟนฟูพลังฝายกาย และใหพระองคทรงใกลชิด
กับพระบิดา อาศัยการอธิษฐานภาวนา การปลีกพระองคเองออกไปจากฝูงชน
เปนการเสริมพระพลังเพ่ือทรงประกอบภาระหนาท่ีของพระองคดวยความรัก
ตอไป เวลาทีพ่ระองคประทับอยตูามลำพงัเปนการเสรมิพลงัใหพระองคกลับไป
เทศนาส่ังสอนใหอภัยและบำบัดรักษาพวกเขาตอไป

ศษิยของพระเยซเูจาในปจจุบนัก็เชนเดียวกัน นบัเปนความคิดท่ีผดิหากเรา
คิดวา เราจะเห็นผลมากขึ้น หากเราทำงานมากข้ึน ซึ่งเปนเหตุใหเราถดถอย
ลงไปในดานกายและใจ เราไมสามารถรับใชผูอื่นไดอยางดี หากเราไมดูแล
ตัวเราเอง เราไมสามารถรับใชผูอื่นไดเปนอยางดี หากเราทอดท้ิงตัวเราเอง
ชวีิตคริสตชนท่ีสมดุลประกอบดวยการทำงาน ความเอาใจใสในความตองการ
ของผูอื่น และการพักผอน สนใจในความตองการฝายกายและฝายจิตวิญญาณ
ทั้งการพักผอนและเวลาท่ีเรากำหนดไวเพื่อการรำพึงและอธิษฐานภาวนา
ชวยใหเราเจริญชีวิตท่ีสมดุลและการพักผอน จึงจะกลายเปนการฟนฟูทั้งกาย
และใจอยางแทจริง

“เชาตรูวันรุงขึ้น
พระองคเสด็จออกไปยังที่สงัด”

(ลกูา 4:42)

การพักผอน

ขาแตพระเจา โปรดทรงประทานจิตใจใหม
ใหแกลูกในการเปนประจักษพยานใหแดพระเยซูเจา
โปรดทรงประทานพลังใหมใหลูกเจริญชีวิตตาม
ทีพ่ระองคทรงเรียกใหลกูกระทำ ใหลกูมีทศันคติใหม
เก่ียวกับพระสิริรุงโรจนของพระองค เพ่ือเตือนใจ
ใหลูกอธิษฐานภาวนาในชวงเวลาการพักผอน และ
การอธิษฐานภาวนาของลูก ขอพระองคทรงฟนฟูลูก
เพือ่ลกูจะไดรบัใช และสรรเสริญพระองค อาแมน

กวาจะรู
ใครจะคิดวาเมอืง “ผดู”ี จะเกิดเหตุการณแบบน้ี
กวาสองอาทิตยแลวที่มีความรุนแรงการปลนสะดม

การเผาเมือง
กระจกรานคาถูกทุบถูกเจาะสินคาถูกปลนถูกขโมย
คนเดินไปมาถูกโจมตีฉกชิงว่ิงราวเหมือนบานเมือง

ไรขื่อไรแป
เจาหนาที่ตำรวจเองก็แทบเอาตัวไมรอดถูกขวางถูกปาเปนเปานิ่ง
ในขณะที่วัยรุนพากันคึกคะนองบาดีเดือดอยากทำอะไรทำไดหมด
วิ่งเขาออกรานคาควาทุกอยางที่ตองการห้ิวขาวของเหมือนจายตลาด
เดก็ผหูญงิถกูลวนลามถกูขมขนืจนตองหวาดผวา
กระทั่งนายกรัฐมนตรีออกมายอมรับสาเหตุลึกกวาที่เห็น
นั่นคือ “การลมสลายทางศีลธรรม”...

แมนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะออกมายืนยันชาไป
แตก็ตองชมวาเจาะไดลึกถึงแกนแหงความชั่วรายทั้งหลาย
คนพากันหวาดกลัวการลมสลายทางเศรษฐกิจมั่นคง
วิตกวาชีวิตความเปนอยูจะย่ำแยตองแยงกินแยงใช
เผลอๆ อาจจะตองวกกลับสธูรรมชาติเขาปาเขาดง
แตกลับไมรูสึกทุกขรอนกับการผุกรอนทางศีลธรรม
ความผิดความถูกข้ึนกับใจใครวาอยางไรก็เปนอยางนั้น
หลักความดคีวามช่ัวท่ียดึถือกันมายาวนานไมมใีครสน
แตละคนกำหนดขึน้มาเองอะไรดอีะไรช่ัว...สำหรบัฉัน
บรรทัดฐานท่ีเคยมีเคยใชเพ่ืออยูดวยกันอยางผาสุกในสังคม
เปลีย่นเปน “พอใจซะอยาง” “ตวัใครตัวมัน” “ธรุะไมใช”
ทกุอยางขึน้กบัผลประโยชนความม่ังมบีารมีลนฟา
ลงเอย “ใครดใีครอย”ู “ใครแรงใครได” “ใครเรว็ใครไดเปรยีบ”
กฎหมายจรรยาบรรณความยุตธิรรม...เปนแคตวัหนงัสอื
ขยันหยิบยกข้ึนมาอางมายืนยันแตใจคิดไปอีกอยาง
ความขัดแยงความรุนแรงการเขนฆาการทำลายจึงมีใหเห็นทุกวัน

“เราบายเบ่ียงท่ีจะพูดถึงส่ิงถูกกับส่ิงผิดมานานเกินไปแลว...”
นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกย้ำท่ีมาของตนเหตุความเลวรายท่ีเกิดข้ึน
ก็ในเม่ือไมยอมรับกฎกติกาบรรทัดฐานความถูกความผิด
ดวยตางคนตางคิดตางถือตางทำ...ตามใจชอบ
เลยไมมใีครอางใครพูดใครยนืยนัสิง่ถกูกบัสิง่ผดิ
บายเบ่ียงไปมาเหมอืนคนรใูจ
ฉันทำตามใจคุณทำตามใจเราทำตามใจ
ทำอยางไรก็ไดแคระวังอยาใหใครเดือดรอน
มาตรฐานความผิดความถูกเลยมีมากกวาหนึ่ง
สรางความสับสนใหแกชนรนุใหมทัง้เดก็ทัง้เยาวชน
ยากท่ีพอแมครูบาอาจารยจะพร่ำสอนใหเปนคนดี
ที่สุดก็พากันไหลลื่นไปตามกระแส
แยไปกวานัน้พอแมผใูหญยงัพอมีสำนกึความผดิความถกู
เพราะเคยไดรับการอบรมบมนิสัยมาแตออนแตออก
แมจะไหลไปตามกระแสก็ยงัมีจดุยึดจุดเหน่ียว
แตเด็กและเยาวชนท่ีเติบโตมาในยุคท่ีไมมกีารพดูถึงส่ิงผดิส่ิงถูก
ยอมจะไรจดุยดึเหนีย่วใดๆ ทัง้สิน้
ไหลเช่ียวไปตามกระแสไมตางกับเรือขาดหางเสือ
ทำไดทุกอยางเพราะ “ไมมีอะไรจะเสีย”...จรงิๆ

“เหตุการณนีน้บัเปนเสียงปลกุใหประเทศเราต่ืน...”
นายกรัฐมนตรีอังกฤษกลาวสรุปเปนเชิงนโยบาย
“...ตืน่จากปญหาสงัคมท่ีฟอนเฟะมานานหลายป
ทีไ่ดระเบดิใสหนาเราแลว...”
อันที่จริงแลวไมเพียงท่ีประเทศอังกฤษเทานั้น
แตกำลังจะระเบิดใสหนาทุกคนทุกแหง...ทัว่โลกนัน่แหละ
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ของสังฆมณฑลแตละทาน ซึ่งเปนผูนำ และผูอภิบาล
ในแตละวัด ที่จะทำงานรวมกับบรรดานักบวช ผูแทน
องคกรตางๆ  พรอมกบัสัตบุรษุทุกคนในวัดน้ัน”

ภราดาทินรัตน คมกฤส ผูอำนวยการสำนักงาน
ติดตามแผนอภิบาล เปนผปูระสานงานกับทีมวิทยากร
ตางประเทศท่ีมาจากเอฟเอบีซี. (FABC) ที่รับผิดชอบ
งานดาน “วิถีชุมชนวัด” (BEC, Basic Ecclesial
Community) รวมทั้งเปนวิทยากรแบงปนใหที่ประชุม
ดวย กลาววา “การสัมมนาพระสงฆครัง้ที ่ 28 นอกจาก
ตองการใหพระสงฆเขาถึงวิสัยทัศนและเอกลักษณ
ของวิถีชุมชนวัดแลว ยังเปนการพัฒนาผูอภิบาลชุมชน
ศษิยพระคริสตผานการมปีระสบการณจรงิกับพระวาจา
และชีวติหมคูณะโดยอาศัยเคร่ืองมือ AsIPA  หลายทาน
พอจะรูแลววาวิถีชุมชนวัดคืออะไร  แตหากไมมี
ประสบการณจริงจากการใชเคร่ืองมือดวยตนเองกอนที่
จะไปอธบิายใหผนูำฆราวาสใชตอไป คงยากท่ีจะไปให
ความม่ันใจกับผนูำชมุชนวัด  ผมสงัเกตเห็นวาหลายทาน
ไดรับประโยชนผานประสบการณจริงระหวางการ
สมัมนา และเช่ือวาจะสามารถเปนผอูภบิาลชมุชนวดัได
ตามแผนอภิบาลฉบับใหมอยางม่ันใจยิง่ข้ึน”

คณุพอปยะชาต ิ มะกรครรภ เลขาธกิารฝายอภบิาล
คริสตชนในสภาพระสังฆราชฯ  อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ  คุณพอเคยไปศึกษาเร่ืองวิถีชุมชนวัด
ผปูระสานงาน กลาววา “สิง่ทีป่ระทบัใจคอืจำนวนผเูขา
ประชุมมากเปนพิเศษ ผูเขารวมประชุมใหความสนใจ
ระหวางสัมมนามาก แมตารางเวลาจะแนนก็ตาม ใน
ความรูสึกของผมครั้งน้ี รูสึกวาผูเขารวมประชุมให
ความสนใจเกินคาด รวมทั้งพ่ีเล้ียงกลุมกวา 25 คน
เปนคุณพอท่ีทำงานบอีซี.ี จากสังฆมณฑลตางๆ”

“ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีคุณพอเชษฐา
ไชยเดช และคุณพอถนอมศักด์ิ เล่ือนประไพ เปน
ผูรับผิดชอบดวย คุณพอเจาวัด และผูชวยสวนใหญ
เขาใจแลว และใหความรวมมือ บางวัดเร่ิมไปแลว
อาจจะมีบางท่ียังไมเขาใจ”

“ในสวนของฆราวาสน้ันเขาใหความรวมมือดีมาก
แลว สำหรบัผทูีไ่ดเขาใจและพรอมเดนิหนา เขาไปไกล
แลว”

“ในแผนอภบิาลพระศาสนจกัรทองถิน่ ระยะ 5 ปนี้
อยากใหแตละวัดเร่ิมไดเลย ถาเขาใจแลว ไมนาจะมีใคร
ปฏิเสธเลย เพราะเปนเร่ืองของพระเยซูเจาเองแทๆ
อุปสรรคสำคัญที่ผานมาไดเริ่มมาแลว และเงียบไป
เพราะคนท่ีเขาใจอาจจะไมมากนัก ไปเนนที่ขบวนการ
และเมือ่โยกยายพระสงฆ กเ็งยีบไป แตครัง้นีค้ดิวาคนท่ี
เขาใจนี้ กระจายไปท่ัวประเทศแลว และเปนเครือขาย
กัน เร่ืองจำนวนกลุมสำหรับผมคิดวาไมสำคัญนัก ที่
สำคัญมากกวา คอื จติตารมณ”

คณุพอศริชิาญ เอยีงผาสขุ อปุสังฆราชสังฆมณฑล
นครสวรรค และประธานจัดการสัมมนา ไดกลาววา “คดิ
วาสำเร็จและไดผลมากทีเดียว เพราะเราไดมีวิทยากร
ทีเ่ชีย่วชาญเร่ืองบีอซี.ีนี ้จากเอเชียมาแบงปน มาแนะนำ
ใหเราไดมีความรู ความเขาใจ ถึงวิธีการ รูปแบบ
ขั้นตอนตางๆ ในเชิงปฏิบัติจริง การประชุมกลุมยอย
เราไดแบงปนประสบการณ ปญหาและอุปสรรค ทำให
พระสงฆเรามีความม่ันใจมากข้ึนท่ีจะนำไปปฏิบัติตาม

วัด และองคกรท่ีเราอยู”
“ในสงัฆมณฑลนครสวรรคเอง เรากไ็ดเริม่ไปบาง

แลว สวนใหญอยใูนระยะประชาสัมพันธ สนับสนนุกัน
พยายามทำความเขาใจกันของพระสงฆ นักบวช และ
ฆราวาส หลงัจากนี ้กค็งจะงายข้ึน นครสวรรคเรานาจะ
มีทีมงานอบรม  รูปแบบชัดเจน ทำงานในสังฆมณฑล
ตอไป”

คุณพอสำราญ พันธวิไล ผูอำนวยการศูนยคำสอน
สงัฆมณฑลอุบลราชธานี  เปนพระสงฆคนไทยอาวุโส
ลำดับที่ 2  คุณพอไดใหขอคิดวา “พระสงฆเกิดความ
สำนึกขึ้น จากการประชุมมาก บางคนเห็นภายนอก

ดูเหมือนไมสนใจ แตไดเขากลุมแลว เห็นวาพวกเขา
สนใจกัน ทำใหเร่ืองบีอซี.ี มคีวามหวังมากข้ึน”

“สวนในสังฆมณฑลอุบลฯ พระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา ไดประกาศใหเปนนโยบายใชวิถีชุมชน
ครสิตชนกลมุยอย บอีซี.ี ในสังฆมณฑลแลว”

“ขั้นแรกเราเนนการอบรมใหความรู ความเขาใจ
แกพระสงฆ นกับวช และฆราวาสกอน  และไดมสีองสาม
วดัแลว แตกค็งจะคอยๆไป”

“โอกาสที่สังฆมณฑลอุบลฯ ฉลอง 130 ปในปนี้
เราจะชูประเด็น “วถิชีมุชนวัด” สงัฆมณฑลจะพยายาม

รวมใจทำแผน  5 ป (ตอจากหนา 4)

ภราดาทนิรตัน คมกฤส คณุพอปยะชาติ มะกรครรภ

คณุพอศริชิาญ เอยีงผาสขุ คณุพอสำราญ พนัธวไิล

(อานตอหนา 8)
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ตอยอดงานของมิสชันนารีที่ไดทำไว และวันที่ 27
ตลุาคม จะฉลองรวมกันท่ีอาสนวิหารฯ ในระดบัสังฆ-
มณฑลอุบลราชธานี”

คณุพอวชัรนิทร ตนปรึกษา อคัรสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง อดีตประธานจัดสัมมนาคร้ังท่ี 27  กลาววา
“ความกระตือรอืรนของพระสงฆมมีาก ในกลมุยอยเอง
ก็เห็นหลายคนสนใจ เพราะเปนวิธีการ ขบวนการท่ี
จะนำพระวาจาไปใชในวถิชีมุชนวดั เปาหมายใหครสิตงั
เราไดใกลชิดกับพระวาจาและนำพระวาจามาใชเปน
หลกัการเจรญิชวีติของเรา ในครอบครัว และชุมชนของ
เรา”

“ในอัครสังฆมณฑลทาแรฯ พระคุณเจาจำเนียร
ก็ไดประกาศใชมาได 5 ปแลว มีคณะกรรมการที่รับ-
ผิดชอบโดยตรง ปจจุบันมีทั้งหมด  400 กวากลุม
แตกต็องพยายามเนนใหเขมแขง็ย่ิงข้ึน วนัท่ี 20 สงิหาคม
ฉลองกันท่ีอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล และฉลอง
ศาสนนามนักบุญหลุยส ของพระคณุเจาดวย”

คณุพอเฟอรมนิ รอีาโน ธรรมทูตจากประเทศสเปน
บวชครบ 25 ป ทำงานในสังฆมณฑลอดุรธานรีวม 22 ป
ไดรูจักคุนเคยกับประเทศไทยและคนไทยดี  “ผมรูสึก
ประทับใจท่ีไดเห็นมีพระสงฆมากมายกวา 300 องค
 เขารวมประชุมและสนใจมาก ในท่ีประชุมและกลมุยอย
จากสงัฆมณฑลตางๆ”

“โดยสวนตัวผมประทับใจพระคุณเจากัง จาก
เกาหลีที่ทานไดเลาถึงประสบการณที่ไดทำงานตามวัด
นำเอาวิถีชุมชนวัดบีอีซี .  ไปใช  และเมื่อเปน
พระสังฆราชดวย ทานไดทำใหกับประเทศตางๆ ใน
ทวีปเอเชียดวย”

บายวันศุกรไดมีมิสซาท่ีสักการสถานบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง แบบอยางของพระสงฆ
และรวมแสดงความยินดีกับพระสงฆ ค.ศ. 2010
พระสงฆบวชใหม รวม 19 องค  ฉลอง 25 ป จำนวน
22 องค และฉลอง 50 ป จำนวน 3 องค คือคุณพอ
ทศัไนย คมกฤส อายุ 76 ป  คณุพอมเีชล มารยี อ.ี กตูงัค
อายุ 79  ป คณะเอ็มอีพี. และคุณพอวิลเลียม ไรท
อายุ 78 ป คณะพระมหาไถ (กลับไปสหรัฐ)

ผทูีฉ่ลองชวีติสงฆ ค.ศ. 2011 มพีระสงฆบวชใหม
12 องค ฉลองชวีติสงฆ 25 ป จำนวน 18 องค ฉลอง 50 ป
จำนวน 3 องค คอื พระคณุเจามนัส จวบสมยั อาย ุ76 ป
คุณพอเสง่ียม ดีศรีวรกุล อายุ 81 ป คุณพอวิจิตร
 ไตรภพ อาย ุ78 ป  ฉลอง 60 ป ชวีติสงฆ คณุพอมารตนิ

รวมใจทำแผน  5 ป (ตอจากหนา 7)

คณุพอวชัรนิทร ตนปรึกษา

รวมแสดงความยินดีกบัพระสงฆทีฉ่ลองครบรอบ 25 ป 50  ป 60 ป  70 ป ชวีติสงฆ  และพระสงฆบวชใหม
ทีส่กัการสถานบุญราศีนโิคลาส บญุเกดิ กฤษบำรงุ

คณุพอเฟอรมนิ รอีาโน

อาย ุ 86 ป   คณะพระมหาไถ ฉลอง 65 ป คณุพอลออ
สังขรัตน อายุ 94 ป และฉลอง 70 ปชีวิตสงฆ ของ

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

คุณพอชารล โกแตนท  คณะพระมหาไถ อายุ 95  ป
ซึ่งเปนพระสงฆที่อายุมากท่ีสุดในประเทศไทยดวย

แตเนื่องจากวันสุดทายพระสงฆหลายทานตอง
เดินทางกลับสังฆมณฑล วัดของตน เพ่ือถวายมิสซา
วนัเสารและอาทิตย พระสงฆทีร่วมฉลองดวยไมสามารถ
อยไูด และบางทานเน่ืองจากสขุภาพ

สำหรับพระสงฆอาวุโสท่ีฉลองและมารวมมิสซา
คร้ังน้ี คุณพอโกแตนท   คุณพอมารติน   และคุณพอ
ทศัไนย คมกฤส

ในโอกาสนี้ สังฆมณฑลหรือหนวยงานตางๆ ได
นำผลงานท่ีไดทำเกี่ยวกับ “วิถีชุมชนวัด” ที่ผานมา
มาแสดง เพ่ือใหทราบวาแตละสงัฆมณฑลไดคบืหนาไป
อยางไรแลว

สำหรับการสัมมนาพระสงฆประจำป ค.ศ. 2012
จะเปนการประชุมระดับภูมิภาค ซึ่งแบงเปนภูมิภาค
กรงุเทพฯ และภูมภิาคทาแรฯ

“ทานคือสงฆ นริันดร”

เรยีนคณุพอท่ีเคารพ
ผมขอเสนอความคิดเพ่ือการแพรธรรมส้ันๆ

ในฐานะท่ีเปนคริสตชนใหมคนหน่ึงดงันี้

1. กอนพิธบีชูาขอบพระคณุอยากจะใหคณุพอ
ผูประกอบพิธีฯ กลาวตอนรับพี่นองท่ีมารวมพิธีฯ
ทัง้ทีเ่ปนคาทอลกิและโดยเฉพาะผทูีไ่มไดเปน เพราะ
เกือบทุกมิสซามักจะมีพี่นองที่สนใจคริสตศาสนา
มารวมพิธีอยูดวย และถาเปนไปไดควรมีสมาชิก
คอยใหบริการนั่งใกลๆ เปนเพื่อนในขณะรวมพิธี
เพราะคนท่ีไมคุนเคยไมรูวาจะวางตัวอยางไร จะยืน
จะนั่ง จะรองเพลง จะออกไปรับศีลมหาสนิทได
หรือไมอยางไร ทุกอยางดูจะแปลกใหมไปหมด

ชวยกันทำใหผสูนใจเกดิความอบอนุ
2. ควรมีกระดาษและปากกาวางไวที่

โตะหนาประตูวัด  เพื่อใหบุคคลที่สนใจ
จะเรียนรูคำสอนคาทอลิกไดเขียนชื่อท่ีอยู
เบอรโทรศัพท อาชีพ ฯลฯ เพื่อจะไดติดตอ
หรือดำเนินการตอไป

3. ในการสอนคำสอนผูใหญที่สนใจ
คริสตศาสนา อยากใหเนนเหตุผลมากกวา
ปาฏิหาริยมหัศจรรย แมวาพระเจาทรงเรียก
มนษุยใหเขามาหาพระองคดวยหลายวธิกีต็าม

จากคาทอลิก 2010
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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.)

เดือนกันยายน     ไปมัณดาเลย - พุกาม
     เมียนมาร

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

(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.)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 30 ป

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

อาย ุ15 ป
กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 3 ป วันที่ 24 สิงหาคม 2554
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ขอนำทานไปเยอืนถิน่หมขีาว ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี
อดตีสหภาพโซเวียตเกา มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
(แบบเจาะลึก) เยีย่มวัด & ครสิตชนหลากหลายนิกาย

ณ ดินแดนหลังมานเหล็กอันเขมงวด
อันเปนพระศาสนจักรท่ีเงียบเหงา

และชมศิลปะงดงาม & วฒันธรรมเกาแกอนัเปน
ประวัตศิาสตรทีน่าสนใจ มอสโคว - Catholic & Orthodox

churches - เมอืงโบราณซากอรส - เซนตปเตอรสเบิรก
19-26 ตลุาคม 2011 (8 วนั 6 คนื)
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ตดิตอเราดวยความจรงิใจ วนันี ้ดวน โทร.  080-449-2819,
081-383-8137,  02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
อกัแนส
วริศรา (นก)
วัชราเกียรติ

ครบรอบ 28 ป
แหงความอาลัยจากแมซึ่งรักและหวัง
อยูเสมอวาจะไดพบลูกอีกครั้งในสวรรค
⌫⌫⌫

 ⌫  

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

คณุพอรชิารด วดูาเร็ก / ยาโกเบ ปอก้ิด อรรถมานะ อาย ุ84 ป สตับุรษุอาสนวิหารแมพระบังเกดิ
บางนกแขวก /  วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอดุมศานตผลูวงลบัทุกดวง   /  วญิญาณในไฟชำระ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 35 ประจำวันท่ี 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011หนา 10

แผนกสงเสรมิชีวิตครอบครัว (สชค.)

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

ขอเชิญผูสนใจฟงบรรยาย
เร่ือง สขุแบบ...โสด (ไมสนิท)

                                                      หากทานคือคริสตชนท่ี
                                                   โสดสนิทยังหาใครที่วาใช ไมเจอ อายุ25ปขึ้นไป

คชูวีติเสียชวีติ หยาราง แยกกันอยเูพราะอกีฝายตองไปทำงานไกล
หรือเหตุผลอืน่ๆ ทีท่ำใหทานตองอยคูนเดียว

เปนโสด...(ไมสนิท)
ขอเชญิรวมกันคนหาความสุข ทีบ่านผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2011 เวลา 08.30-15.30 น.
รับจำนวนจำกัด

ไมเสียคาใชจายใดๆ สำรองทีน่ัง่ท่ี
โทร. 0-2681-3837, 08-6546-2856

www.flpbkk2008multiply.com; www.facebook.com/flpbkk;
E-mail: flp_bkk@hotmail.com

ภายในวนัจันทรที่ 22 สงิหาคม 2011

อาลยัรกัคณุพอรชิารด (ตอจากหนา 20)
คุณพอริชารด เอฟ. วูดาเร็ก เกิดวันที่ 3 ธันวาคม

ค.ศ. 1928 ทีเ่มือง Salamanca, นวิยอรก สหรัฐอเมรกิา
ดานกระแสเรียก

ค.ศ. 1946-1948 เขารบัราชการเปนทหารในกองทพั
สหรฐั

ค.ศ. 1948 สมัครเขาเปนเณรของคณะสติกมาติน
ทีเ่มอืง Waltham ในรฐัแมสซาชูเซตส และจบปนวกภาพ
ที่ เมือง Springfield ตอจากนั้นคุณพอไดเขาเรียน
วิชาปรัชญาปที่ 1 ที่บานเณรใหญของคณะสติกมาติน
ในเมือง Wellesley และเขารับการศึกษาในสาขาวิชา
ปรัชญาและเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัย Angelicum
กรงุโรม ประเทศอิตาลี

ค.ศ. 1954 ปฏิญาณตนตลอดชีพท่ี Molosco
ประเทศอิตาลี

ค.ศ. 1957  ไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ วันท่ี 5
พฤษภาคม 1957 โดยพระอัครสงัฆราช Luigi Traglia
เปนประธาน ที่วัดนอยของสามเณราลัยเยอรมัน -
อังกาเรียน ประเทศอิตาลี และไดรับมอบหมายงาน
อภิบาลท่ีวดันักบุญท้ังหลาย ทีเ่มือง Manassas, Verginia
USA

ค.ศ. 1959  ไดรับมอบหมายหนาท่ีใหไปทำงาน
แพรธรรมท่ีอัดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปย แตใน
ขณะท่ีคุณพอเดินทางมาพักที่กรุงโรม ก็ไดรับการ
เปล่ียนแปลงหนาท่ีใหมาทำงานท่ีประเทศไทย

ค.ศ. 1959 ไดเดนิทางมาถงึกรุงเทพฯ และเขาเรียน
ภาษาไทยที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จากน้ันไดรับ
มอบหมายหนาท่ีแรกใหไปเปนอาจารยสอนภาษา

องักฤษ ทีโ่รงเรยีนดาวรงุวทิยา จ.ภเูกต็
ดานการปฏิบัติงาน

คุณพอไดรับมอบหมายในหนาที่ตางๆ มากมาย
อาทิ อธิการเขตมิสซัง นวกจารย อธิการบานเณร
รอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ สามพราน เจาอาวาสวัดนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร ตรัง  อธิการหมูคณะภูเก็ต เจาอาวาส
วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ภูเก็ต และหนาที่
ในปจจบุนัคอื อภบิาลนักทองเท่ียวในเขต จ.ภเูกต็

คณุพอรชิารด ไดเดินทางกลับไปเย่ียมเยยีนแผนดนิ
ถิ่นเกิดที่สหรัฐอเมริกา พรอมกับไดพบปะกับบรรดา
ญาติพี่นอง และสมาชิกคณะสติกมาตินที่นั่นดวย
คุณพอเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย เม่ือวันที่ 4
สิงหาคม ที่ผานมา รุงข้ึนวันท่ี 5 สิงหาคม คุณพอได
ออกไปทำงานอภิบาลตามท่ีไดนดัหมายไวลวงหนาแลว
ในทันทีดวยความกระตือรือรนและรอนรนเหมือน
เชนทุกๆ  คร้ังท่ีผานมา และเม่ือกลับถึงบานพักพระสงฆ
ไดไมนาน คณุพอเกิดภาวะหัวใจหยดุเตน และไดสิน้ใจ
ในเวลาตอมาที่โรงพยาบาลวชิระ จ.ภูเก็ต ดวยภาวะ
กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน รวมอายุ 82 ป
8 เดือน

 2-5 กย 54     ฉลองแมพระบงัเกิด จ.เชยีงราย
                   เย่ียมวัด น.คามิลโล
                   ชอฟแมสาย เท่ียวไนสซาฟารี
 1 ตค 54        ฉลองเปดเสกวดัใหม น.เทเราซา หวัหนิ
 15 ตค 54      ฉลองแมพระลกูประคำ บานสราง ปราจนีบรุี
 21-23 ตค 54  ฉลองสองคอน ครบรอบการแตงต้ังเปนปที2่2
 19 พย 54      เปดเสกวดัใหม แมพระเสดจ็ขึน้สวรรค พทัยา

แสงจันทรแฟมิลี่ทัวร

โทรโทรโทรโทรโทร 081-372 5674, 02-286 9771

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
เปโตร วรพงษ
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ
24 มกราคม 2497

สอูอมพระหตัถพระเจา
19  กนัยายน  2552

ครบ 2 ป
“ทานท้ังหลายที่เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก
จงมาพบเราเถดิ เราจะใหทานไดพกัผอน” (มธ 11:28)

ติดตอกองบรรณาธิการ อุดมสารและอุดมศานต
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
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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)
เจาหนาท่ีรัฐในจังหวัด
ดาลักชนบทตอนกลาง

ของประเทศ ไดยกเวนกฎจราจรในวันอาทิตย เพื่อให
คาทอลิกน่ังรถแทรกเตอรไปวัดได

นายปเตอร ไอนุค เจาของรถแทรกเตอรรายหน่ึง
กลาววา “พวกเรามีความสุขมากท่ีเจาหนาท่ีรัฐบาล
ผอนผนัใหใชรถแทรกเตอรวิง่บนถนนในวนัอาทิตยได
เพราะคาทอลิกจำนวนมากในหมบูานเปนผสูงูอายุ สตรี
และเด็กเล็กๆ”

“เราใชรถแทรกเตอรถึง 10 คัน เพื่อนำชาวบาน
200 คน เดินทางไปรวมมิสซาท่ีวัด ถวน ฟุค ซึ่งต้ัง
หางจากหมบูานประมาณ 10 กโิลเมตร”

นายปเตอร กลาววา “ในวันธรรมดา ถาเรา
นำรถแทรกเตอรมาว่ิงบนถนนจะถูกปรับ เพราะ
รถแทรกเตอร ไมไดรับอนุญาตใหวิ่งบนถนน เพราะ
ถือวาเปนอุปกรณทำนา ถาเจาของรถรายใด ทำผิดกฎ
จะถูกปรับ 30,000 – 50,000 ดอง (50 - 75 บาท) ตอคัน

ในแตละป กจ็ะถูกปรับคนัละหลายๆ ครัง้”
ตำรวจจราจรไดอนุโลมขอบังคับในการใชถนน

หลงัจากที ่ครสิตชนคาทอลิก 300 คน ไดยืน่คำขอรอง
ขอผอนผันจากเจาหนาท่ีจราจรเขต เน่ืองจากพวกเขา
เปนชนพ้ืนถ่ินในเขตกรอง บุค (Krong Buk District)
ชมุชนในจงัหวัดดาหลกั

ในคำรองของชาวบานไดเรียกรองใหเจาหนาท่ีรัฐ
เคารพในอิสรภาพในการเคารพนับถือศาสนาของ
พวกเขา ดวยการอนุญาตใหพวกเขาเดินทางไปรวม
มิสซา ดวยรถแทรกเตอร เนื่องจากไมมีวัดประจำ
หมบูาน หากไมโดยสารรถแทรกเตอรไป ชาวบานตอง
เดินทางไกลถึง 10 กิโลเมตร ทำใหมาวัดไมทันหรือ
บางคร้ังมาถึงวัดมิสซาเลิกแลวก็มี

นายปเตอรเลาวา “เจาหนาท่ีรัฐจึงไดอนุญาตให
นำรถแทรกเตอรมาวิ่งบนถนนได โดยมีเง่ือนไขวา
ทำไดเฉพาะในวันอาทติยเทาน้ัน ในวันอ่ืนๆ ของสปัดาห
เจาของรถจะนำแทรกเตอรกลับไปใชในทองนา เพื่อ
ไถนา ลำเลยีงปยุ และพืชผลทางการเกษตร”

นายโจเซฟ มา ฟู เจาของรถแทรกเตอรอกีคนัหน่ึง
กลาววา “คนจากหมูบานอื่นๆ ก็ใชรถแทรกเตอร
นำชาวบานไปวัดเหมือนกัน”

คุณพอฟรันซิส เซเวียร ตรัง ฮัน ลินห หัวหนา
พระสงฆอภิบาลชุมชนคริสตชน ถวง ฮุย กลาววา
“พอเห็นดวยกับการเปล่ียนแปลงใหมๆ เพราะชวยให
พอกับพระสงฆองคอื่นๆ เดินทางไปอภิบาลสัตบุรุษ
ในละแวกนัน้ ซึง่มมีากถงึ 8,000 คน”

* (เวียดนาม หรือทางการวา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตั้งอยูทางตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน
พื้นท่ีสวนใหญเปนปา และภูเขา เมืองหลวงช่ือฮานอย
ประชากร 83 ลานคน นับถือศาสนาพุทธ 55%
นับถือศาสนาอื่นๆ และไมนับถือศาสนาใดๆ38%
นับถือศาสนาคริสต ซึ่งสวนใหญเปนคาทอลิก 7%
ประชากรสวนใหญเปนชาวเวียดนาม 88% ชาวจีน 4%
ชาวไทย 2% และอ่ืนๆ อกี 6%)

พระสันตะปาปาประทบัพักรอน
ที ่“เลส คอมเบส”

กัสแตล กันดอลโฟ (อิตาลี) สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ประทานพรแกคริสตชนท่ีมาเฝา จาก
ชุมชนเลส คอมเบส เมืองตากอากาศติดกับเทือกเขา
แอลป ในฝงอิตาลี ในความดูแลของคณะนักบวช

ซาเลเซียน
พระคารดนิลัทารชซีโีอ แบรโตเน เลขาธิการรฐัวาติกนั เปนประธานพธิมีสิซา

เสกบานพักตากอากาศหลังจากปรับปรุงใหม ซึ่งเปนบานพักหลังเดียวกับท่ี
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงช่ืนชอบมากจึงเสด็จประทับ
ฤดูรอนถึง 10 ครั้ง และสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เสด็จพัก 3 ครั้ง
ใน ค.ศ. 2005 ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2009 พระองคทรงช่ืนชมสถานท่ีตากอากาศ
แหงนี้เปนวาเปน “จุดชมวิวที่งดงามมาก สรางจากความรักของพระเปนเจา และ
การท่ีบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 เสด็จประทับ ทำใหบานพัก
แหงนีศ้กัดิส์ทิธิ”์

พบหลุมศพนักบุญฟลิป
โรม (ซีนิต) นักโบราณคดีขุดพบหลุมศพนักบุญฟลิป ที่บริเวณพามุคคาเล
ในอตดีคือไฮราโปลิส (Hicrapolis) ดนิแดนทางตะวันตกของอนาโตเลีย ปจจุบนัคือ
ตรุก ีสถานทีซ่ึง่นกับญุฟลปิมรณภาพ หลงัประกาศขาวดใีนกรซีและเอเชียไมเนอร
ผลสำรวจรายงานวา “คณะโบราณคดีไดพบศพนักบุญฟลิปไมไกลจากอาคาร
มารดริอีอน สกัการสถานรูปทรงแปดเหล่ียมสรางขึน้ใกลกบัจดุนกับญุฟลปิพลชีพี
เปนมรณสักขี”

นักโบราณคดีชาวอิตาเลียนเร่ิมการขุดหาศพนักบุญฟลิป  ตั้งแตป ค.ศ. 1957
ตอมาในป ค.ศ. 2000 นายฟรางเชสโก ดัน เดรีย อาจารยมหาวิทยาลัยซาเลนโต
ไดรับตำแหนงเปนผูอำนวยการคณะโบราณคดีเพื่อพิสูจนศพของทานอัครสาวก
ฟลปิ

นายฟรางเชสโก กลาววา “คณะโบราณคดีมั่นใจวาเปนศพของอัครสาวก
ฟลิปอยางแนนอน ซึ่งตรงตามบันทึกในศตวรรษท่ี 4 ของประวัติศาสตร
อูเซบิอุส แหงเซซารีอา วา ‘ดาว 2 ดวงเจิดจรัสในเอเชีย คือ นักบุญยอหน ซึ่งศพ
ของทานฝงไวทีเ่อเฟซสั และนักบุญฟลปิ ซึง่ฝงท่ีไฮราโปลสิ”

เยาวชนแวะกราบแมพระฟาติมา
ฟาติมา โปตุเกส (ซนีติ)
กลุมเยาวชนจำนวน
มากท่ีเดนิทางไปสเปน
เฝ าสมเ ด็จพระสัน -
ตะปาปา เบ เน ดิกต
ที่ 16  ในงานชุมนุม
เยาวชนโลก ตางมงุไป
สักการสถานแมพระ-
ฟาตมิาในโปรตุเกส

นางนาตาลี  แฟรเรอิรา ผูอำนวยการใหบริการผูแสวงบุญท่ีฟาติมากลาววา
“ปจจุบันมีกลุมเยาวชน 64 กลุมมีกำหนดการแวะสักการสถานแมพระฟาติมา
กอนหรือหลังวันชุมนุมเยาวชนโลก ระหวางวันที่ 16-22 สิงหาคม แตละกลุม
มสีมาชกิประมาณ 100 คน ยกเวนจากลาตินอเมรกิามากถงึ 2,500 คน ทัง้นีเ้ยาวชน
โปรตุเกสท่ี จะเดินทางไปรวมชุมนุมเยาวชนไดแวะสักการสถานแมพระฟาติมา
เพ่ือขอพรกอนเดินทางเชนกัน ไดแกเยาวชนจากลิสบอน 2,000 คน และ
จากทีอ่ืน่ๆ ทัว่โปรตเุกสอกี 350 คน”

นางนาตาลีกลาววา “ศูนยอำนวยความสะดวกแกผูแสวงบุญไดจัดมิสซา
ภาษาตางๆ รองรับเยาวชนจากท่ัวโลก ไดแก ภาษาอิตาเลียน อังกฤษ สเปน และ
ภาษาโปรตุเกส ทัง้นีย้งัขยายเวลาใหบรกิารในแตละวัน และจัดหองสวดภาวนาเปน
กลมุๆ เพือ่รองรบัเยาวชน ทีแ่วะมายังสกัการสถานแมพระฟาตมิา”
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“เด็กบานคอกนาไมรูประสีประสาอะไร พระ
ทรงเมตตาใหไดมารจูกัพระ ไดมาเปนคริสตัง”

ในวัดเพลงนอกจากมีวดั บรเิวณทีส่วยงาม อายุกวา
100 ปแลว ในประวัติของวัดยังมีเร่ืองที่นาสนใจ และ
ลกูวดักม็คีวามเชือ่ศรทัธาท่ีเปนนกับวชท้ังชาย และหญิง
ก็หลายทาน

ผูริ เ ร่ิมสรางวัดเพลงหลังแรก  คือเปาโล ปาน
อดตีสมภารปาน ซึง่เปนทีเ่คารพรกัของชาวบาน หลมุศพ
ของทานยงัฝงไวในสสุานของวดับรเิวณพระแทนกลาง
ในสุสาน ทานไดเปลีย่นมาลางบาปเปนครสิตงั ทามกลาง
เสียงร่ำลือ คัดคานของลูกศิษยมากมาย เร่ืองของทาน
เปนท่ีกลาวขานกันมากในยุคน้ัน ทานไดมาเปนคริสตัง
ทัง้นองชาย นองสาว และอยากจะบวชเปนพระสงฆดวย
แตทานเปนผูชวยพิธีกรรม แตหลานของทานไดเปน
พระสงฆคอืคณุพอยอแซฟ พร้ิง ไปมรณะท่ีวดัเกาะใหญ
อยุธยา

พระคุณเจาบุญเล่ือน หม้ันทรัพย ก็เปนลูกวัดที่นี่
และยังมีพระสงฆนกับวชอกีหลายคนทีเ่ปนลูกวัดแหงน้ี
บิดาของพระคุณเจา ชื่อบุญรอด หมั้นทรัพย เคยเปน
ครูใหญคนแรกของโรงเรียนเรืองวิทยวิทยานี้ดวย

ครั้งนี้ ผมต้ังใจจะไปเย่ียมและพูดคุยกับลูกวัด
ทานหน่ึง ที่สัตบุรุษวัดเพลงรูจักดี เพราะเปนคนเกา
คนแกของวดั และไดชวยงานวัด และงานของส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ อดุมสารและอุดมศานตดวย

เยโนเวฟา เกิน มากสกุล หรือคนทั่วไปเรียก
“ครูเกิน” อายุ 91 ป เพราะตลอดชีวิตท่ีผานมาเปนครู
เกิดวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2463 ที่วัดพระวิสุทธิวงศ
แพรกหนามแดงข้ึนกับวัดเพลง เปนคนที ่5 คนสดุทอง
ในครอบครัว  มีพี่ชายอยูคนเดียว นอกน้ันเปนผูหญิง
ทัง้หมด

บิดาช่ือ พรหม มารดาช่ือมารีอา ทองดี มากสกุล
มรณะ  เม่ือ พ.ศ. 2503

คนที ่1 มารอีา ผวิ ลางบาปกอนเสียชวีติ  แตงงาน
มสีามี

คนท่ี 2 เทเรซา ถม มากสกุล  เกิด ค.ศ. 1910  อยกูบั
วดั ไมมคีรอบครัว (มรณะ)

คนที ่3 นายบัว  มากสกุล มคีรอบครวั มบีตุร 4 คน
(มรณะ)

คนที่ 4 ซิสเตอรกัลลิสต ธีรา มากสกุล ชื่อเดิม
อากาทา เพ่ิม มากสกุล ลางบาปท่ีวัดนักบุญฟลิปและ
ยากอบ หวัไผ ชลบรุี

คนที่ 5 เยโนเวฟา เกิน มากสกุล เกิด ค.ศ. 1921
ดั้งเดิมครอบครัวเปนพุทธ  อยูที่แพรกหนามแดง
คณุพอยาโกเบ แจง เกิดสวาง อยทูีว่ัดเพลง (ค.ศ. 1925-
1929) และตองไปบุกเบิกเริม่สรางวัดท่ีแพรกหนามแดง
ดวย คุณแมไปหาปลา ไปชอนปลาท่ีหนาวัด เลยไดมี
โอกาสรูจักคุณพอยาโกเบ แจง คุณแมรูสึกสนใจเร่ือง
ศาสนา คณุพอกไ็ดเลาเรือ่งคริสตงัใหแมฟง

ตอมาคุณแมก็ไดตัดสินใจยายครอบครัวพาลูกๆ
4 คน มาอยูที่วัดเพลง พี่สาวใหญเขามีครอบครัวแลว
ก็ไมไดยายมาดวยกัน เม่ือยายมาตอนนั้นก็ยังเล็กอยู
ได เ รียนหนังสือ  เรียนคำสอนและรับศีลลางบาป
ทีว่ดัเพลง สมยัคณุพออันตน มารตนิ วนัท่ี 23 มกราคม
ค.ศ. 1929

พีส่าวใหญทีไ่มไดมา แตกอนเสยีชีวติ  คณุพอนริตุ
กิจเตง ไดไปเย่ียมและพ่ีสาวใหญ ก็ไดรับศีลลางบาป
ศีลเจิมคนไขกอนตายเรียบรอย  ดังน้ันในบานพ่ีทุกคน
ไดรบัศีลลางบาปทุกคน เปนลูกของพระหมด กข็อบคุณ
พระเสมอในเร่ืองน้ี

พอถามวา “ครเูกนิรบัศลีลางบาปปไหนครบั?”
“ประกา!?”
ผมแทบจะตีลังกาหงายหลัง คำตอบมันเกิน

ความคาดหมายของผม นกึวา จะเปน พ.ศ. หรอื ค.ศ.
อยากใหครูเกินเลาถึงชีวิตครูใหฟง

“เลาไมถูก....(หัวเราะ) เพราะนานแลว ความจำ
กไ็มคอยด.ี..”

แมจะรูสึกความจำไมคอยดี ลืมเร่ืองราวในอดีต
ไปแยะแลว แตพอตัง้หลกัไดสกัหนึง่นาท ีครเูกนิกเ็ลา

“ตอนเรียนจบช้ัน ป.4 จากท่ีนี่ คุณพอไบน็อตตี
อยูที่นี่ ตอนน้ันอยากจะไปเปนนักบวช ไดคุยกันกับ
เพื่อนวาจะไปดวยกัน ใหเขาไปกอน และจะตามไป
ตอมาเพื่อนเขาก็ไดเขาอารามกาปูชิน เปนชีลับ ชื่อ
ซิว้เนย เสยีงไพเราะ (ปจจบุนัอยทูีท่าแร สกลนคร) รงุขึน้
คุณพอไบน็อตตี ก็สงใหไปเรียนตอท่ีบางนกแขวก

กลับมาจะไดมาชวยครเูกสร กเ็ลยไปกันคนละทาง”
“เมื่อเรียนจบ  ม .3 กลับมาที่วัดเพลง  เปนครู

ชวยสอนเด็ก และสวนตัวก็ไดพยายามสอบดานวิชาครู
ไปดวย เพื่อเทียบวุฒิครู เพื่อเอาตำแหนงชวยอยูกับ
ครูเกสร ทำงานวัดตอไป และพักอยูกับวัดตลอดมา
เรยีกไดวาเปน คนของวัด”

นอกจากน้ี ยังมีพี่สาวชื่อ ปาถม มากสกุล ก็ไมได
แตงงาน และมาพักอยูกับวัด ชวยงานของวัดเสียชีวิต
ประมาณ 10 ปแลว

คุณพอบุญสง ไดกลาววา สมัยกอนตามวัดจะมี
ผหูญงิสาว ทีไ่มแตงงาน ถอืพรหมจรรย คลายๆ ซสิเตอร
มาชวยทำงานอยูกับวัดหลายแหง และ “นองสาว
สมภารปาน” คนหน่ึงก็เหมอืนกนั

เน่ืองจากไมไดแตงงาน ไมมีครอบครัว ก็ทำให
สะดวกท่ีจะทำงานชวยวดั

เม่ือครูเกสร บรรจง เสียชีวิต แลวก็ทำหนาท่ีของ
ครเูกสรทกุอยาง ทำอยจูนกระทัง่มซีสิเตอรมาชวยทีว่ดั
ก็มอบใหซิสเตอรรับผิดชอบ ก็ทำหนาที่สอนเรียนและ
ผูชวยตอมา จนกระท่ังฉลองอายุ 60 ป ก็ลาออก
จากหนาท่ี ทางโรงเรียนสมัยน้ัน คุณพอดำรัส ลิมาลัย
กไ็ดจดังานฉลองใหคร ูพรอมกับเพือ่นๆ ดวย

ครูเกสร  ก็เปน  “คนวัด” เหมือนกัน  ไมได
มีครอบครัว เปนโสดและชวยเหลือทำงานรับใชพระ
อยกูับวัด อทุิศตนชวยวดั

เวลาน้ี พี ่3 คนเสยีชวีติแลว เหลือพีส่าว คอื ซสิเตอร

กาลสิต ธรีา มากสกุล อายุ 94 ป  เดมิช่ือ นกับุญอากาทา
เพ่ิม มากสกุล อยูที่อารามพระหฤทัยฯ กรุงเทพฯ
เหลือเพียง “สองเราเทาน้ัน” ครูเกินไดพูดถึงความ
สมัพันธระหวางพ่ีนองวา

“เราก็คิดถึงกัน พี่เขาก็เคยมาเยี่ยม และเราก็ไป
เย่ียมเขา เม่ืออยูที่กรุงเทพฯ ตอนอยูที่บานสวน ที่วัด
โคกมดตะนอย (วดันักบุญอนัตน) ทีร่าชบรุ ีกไ็ปเยีย่มเขา
เขาก็มาเย่ียมเรา ตางคนตางเปนหวงกัน ไมทอดท้ิงกัน
คดิถงึเขา กไ็ดแตสวดภาวนาให ขอพระคมุครอง”

สวนตวัเอง กส็วดขอพระใหมจีติใจแข็งแรงทำงาน
แตละวนั  ทกุวินาทพีระไมเคยท้ิง มฉิะนัน้ก็คงไมมวีนัน้ี
ขอบคณุพระเสมอ

เวลาน้ี ไปวัดทุกวัน เพราะก็อาศัยอยูกับวัด อาน
พระคัมภีร ไบเบิล ไดอารี่ ทุกวัน สวดพระเมตตา
บทภาวนาท่ีซิสเตอรบานสวนสงมาให ใชสวดเปน
บางบททุกวนันี ้ถาพระไมชวยทำอะไรไมได เพราะอายุ
เทาน้ีแลว คนอ่ืนเขาไมทำงานอะไรกันแลว แตนี่ยัง
ทำงานได

คนอายุขนาดนี้ ถาไมถามถึงสุขภาพรางกาย ก็คง
ผดิพลาดอยางใหญหลวง

มโีรคประจำตวัไมม ีนอกจากหวัเขา หวัเขาซายแตก
“อาปาก” เพียงแตไปโรงพยาบาลขอยามากิน หลังสุด

(อานตอหนา 14)
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โทน่ี ไทยแลนด/ซสิเตอรอรญัญา กิจบุญชู

คณุพอบุญสง หงษทอง
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หมอไดเอกซเรย หมอกอ็ยากจะผาเอาลูกสะบาแตกออก
เปล่ียนของใหมแทน แตไดบอกหมอวา ขอไมทำ
ขอเพียงยาบำรุง กินอยางท่ีเคยใหแตละเดือนก็พอ
เร่ืองหัวเขาแตก ไมรักษาแลว

คุณหมอก็บอกอาการคนปวยมี 3  ขั้นคือ เร่ิมตน
หลงัโกง กเ็ร่ิมเปนแลว และสองหลังโกงและใชไมเทา
ขัน้ทีส่าม หลงัโกง ใชไมเทา และปวย  เวลานีอ้ยใูนระยะ
ทีส่าม แตยงัไมปวย....(หวัเราะ)

เวลารับศีล คุณพอก็บอกวา เวลารับศีลไมตอง
เดนิไปก็ได พอจะเชญิศีลมาใหเอง

     ตั้งแตคุณพอชวลิต วินิตกุล เปนเจาอาวาส ไดรับ
หนาที่ดูแลเรื่องสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต เพราะ
เวลาน้ัน คุณพอก็ตองการจะรับอุดมสารใหกับสัตบุรุษ
และหาคนชวยรับผิดชอบเร่ืองนี้  คือรับและแจกให
สตับรุษุ พรอมท้ังเกบ็คาสมาชกิดวย ทำมากวา 20 ป

ทุกวันน้ีไดรับ อุดมสาร รายสัปดาหอยู 38 ฉบับ
อดุมศานต  32 เลม แมพระยคุใหมและแสงธรรมปริทศัน
ดวย  หนังสอืทีเ่หลอือย ูเพราะมสีมาชิกบางคน เสยีชวีติ
แลว

สวนใหญอุดมสาร มาตรงเวลา วันพุธก็มาถึงแลว
เมือ่ไดรบักส็งตอไป ไดอานทกุฉบบั บางทงีานชกุกอ็าน
ไมทนั ตองเก็บไวอานตอนมีเวลาวางหนอย

ระหวางท่ีไดพูดคุยกับครูเกิน เราอยูในหองเก็บ
ขาวของตางๆ ของวัด มทีางเดินแคบๆ ทัง้หองเตม็ดวย
ขาวของ ถวย จาน ชาม หมอขนาดตางๆ อุปกรณ
เครื่องมือทำครัว จัดเลี้ยง ซึ่งทางวัดไดจัดทำข้ึนเพื่อให
สตับุรษุไดมายืมใช

ที่โตะทำงานเล็กๆ มีปากกา และหนังสือทั้งเกา
และใหม กองอยบูนโตะ มหีนังสืออุดมสารและอุดมศานต
เกาๆ รวมอยูดวย และยังมีหนังสือศรัทธาอ่ืนๆ อีก
หลายเลม

เรือ่งราวทีไ่ดเลาใหฟง ผานปากชดัถอยชดัคำ และ
คอนขางประหยัดคำพดู แมชือ่บุคคล วนัเวลาหลายเร่ือง
ไมสามารถจำได แตรองรอยความชัดเจนเร่ืองในอดีต
ยังมีอยู เพียงแตตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้น ทำใหขอมูลตางๆ
ในสมองลดนอยลง

บางครัง้กแ็ฝงดวยอารมณสนกุ เมือ่พดูถงึชือ่ตวัเอง
ก็หัวเราะไปดวย

“ชื่อ เกิน เพราะเปนลูกที่เกิดหลังสุด เกินคาด

แมเขานึกวาไมมอีกีแลว เลยตัง้ชือ่วา – เกิน”
เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนสูงอายุเกือบทุกคน ถือวา

เปนพระพรก็ได คือ ปญหาการไดยินทำใหปญหา
หลายอยางลดนอยลงดวย

เน่ืองจากครูหูตึง เวลาพูดตองใชเสียงดังๆ ผมเอง
กว็าพูดดังแลว แตกย็งัไมไดยนิ ตองอาศัยคณุพอบุญสง
ชวยเปนเครื่องขยายเสียงใหอีกทีหน่ึง ทำใหพูดคุยได
สะดวกข้ึน

“ใครยมืตงัคครไูปบาง จำไดไหม?”
ครหูวัเราะอยางเต็มที ่ไมนกึวาจะมีคำถามนี้
“ปลอยเขาไปเถอะ หน่ึง..สอง....สาม”

คุณแมกัลลิสต มากสกุล อายุ 94 ป
อดีตมหาธิการณิี 3  สมัย

หลังจากไดพูดคุยกับครูเกินแลว เพ่ือใหไดขอมูล
อกีดานหน่ึงท่ีขาดหายไป ไดพูดคุยกับซสิเตอรอรัญญา
กิจบุญชู ไดชวยใหหาขอมูลและพูดคุยกับพี่สาวมา
ทำใหบทความนีค้รบสมบรูณยิง่ขึน้

คณุแมกลัลิสต  อากาทา  ธรีา  มากสกุล (ชือ่เดมิ เพิม่)
บดิาช่ือ พรหม   มารดาช่ือ มารีอา  ทองดี

เกิดวันที่ 14  ตุลาคม ค.ศ. 1918/2461   สถานท่ี
แพรกหนามแดง ต.หนองเสือ อ.ปากทอ จ.ราชบรุี

รบัศีลลางบาป วนัท่ี 1  มถินุายน ค.ศ. 1928/2471
ทีว่ดัฟลปิและยากอบ หวัไผ จ.ชลบรุี

รับศีลกำลัง  วัดแมพระลูกประคำ  กาลหวาร
กรงุเทพฯ  คณุแมเซราฟน เดอ มาร ีเปนแมทูนหัว

เขาอารามวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1934/2477
ลกูวดั วดัพระหฤทัยฯ วดัเพลง จ.ราชบุรี

รับไมกางเขน วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1935/2478
รบักางเขนแลวไปประจำท่ีวดัดวงหทยันิรมลของแมพระ
ปากลัด  สมทุรปราการ จนเขานวกภาพ

รบัเส้ือยาว (นวกภาพ) วนัท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 1940/
2483

ปฏญิาณตวัคร้ังแรก วนัท่ี  3  พฤษภาคม ค.ศ.  1942/
2485

ปฏญิาณตัวตลอดชวีติ วนัท่ี  27  เมษายน  ค.ศ. 1953/
2496

ผรูบัคำปฏญิาณ   สมยัคณุแมเอลซีาเบ็ธ บญุค้ันผล
ประธานในพิธพีระสังฆราชหลยุส โชแรง

ฉลองครบ 25 ป วนัท่ี  2 พฤษภาคม ค.ศ. 1959/2502
สมัยมหาธิการิณี  คุณแมแบรนาแด็ต   บุญคั้นผล
ประธานในพิธีพระสังฆราชหลุยส โชแรง ฉลองครบ
50 ป  วันท่ี 11 เมษายน   ค.ศ. 1992  พระคารดินัล
ไมเกิล้ กิจบุญชู เปนประธานในพธิี

ประวัติการทำงาน
เมษายน ค.ศ. 1942/2485

ประจำอยทูีว่ดันกับญุยอแซฟ
อยุธยา
เมษายน ค.ศ. 1943/2486

ประจำอยูที่วัดนักบุญเปโตร
สามพราน นครชัยศรี นคร-
ปฐม 2 ป ทำหนาท่ีสอนเรยีน
สอนคำสอน ดแูลเดก็วดั
เมษายน ค.ศ. 1945/2488

ประจำอยูที่อาสนวิหารพระ-
หฤทัย เชียงใหม  ทำหนาท่ี
สอนเรียน ดูแลวัด สอน
คำสอน

เมษายน ค.ศ. 1958-1970 เปนนวกจารย อยอูาราม
เปนเวลา 12 ป

8 พฤษภาคม ค.ศ. 1970/2513 - 1973/2516  เปน
อธิการสำนกัศูนยกลาง

8 ธนัวาคม ค.ศ. 1973/2516 ไดรับเลอืกเปนมหาธิ-
การิณขีองคณะแทนคณุแมซดีอน ีบรรจง ผถูงึแกกรรม
เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 1973 โดยอุบตัเิหตุ

14 ธันวาคม ค.ศ. 1979/2522 ไดรับเลือกเปน
มหาธิการณิวีาระท่ี 2

14 ธันวาคม ค.ศ. 1990/2533 ไดรับเลือกเปน
มหาธิการิณสีมยัที ่3

20 เมษายน ค.ศ. 1996/2539    ประจำอยทูีบ่านสวน
ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ตลุาคม ค.ศ. 2010  เขาพกัทีบ่านพระแมผปูฏสินธิ-
นริมล
สมัยเปนเด็กผฝูกหดั

แมวันน้ี คุณแมกัลลิสต จะอายุ 94 ป  สุขภาพดี
ตามวยั แตความทรงจำตางๆ ยงัชดั เมือ่ถามถึงความรสูกึ
สมัยแรกตัดสินใจเปนนักบวช

“ชีวิตผูฝกหัดสมัยน้ัน ก็ไมเคยคิดอะไรเลย ถือ
ความนอบนอมเชื่อฟงเปนเรื่องสำคัญ  เขาใหทำอะไร
กท็ำ เขาใหไปกไ็ป เขาใหสวดกส็วด ชวีติมแีตนบนอบ
เชือ่ฟง”

แมวันนี้ จะยังนบนอบอยู แตอาจจะแตกตางกับ
สมัยกอน และแตละชีวิตผานมาถึงวันน้ี แมชีวิตจะดู
ธรรมดาท่ีสุด แตในความธรรมดา ตองมีหลักการ
เจรญิชวีติ คณุแมไดใหขอคดิในการดำเนินชวีติไววา

“คนเราจะผานกระแสเรียกไปได ตองผานมรสุม
มากมาย พระเทาน้ันทีช่วยเรา มฉิะน้ันเราจะไมรอด”

สิ่งท่ีทำใหคุณแมมหาธิการิณี รับใชพระเจา ใน
ฐานะนักบวช คณะพระหฤทยัฯ จนทกุวนัน้ี โดยเฉพาะ
กับหนาท่ีผูนำคณะถึง 3 สมัย สมาชิกเกือบ 200 คน
คุณแมบอกวา “ไมวาจะไดรับหนาที่อะไรก็ตาม ทาน
จะเขาวดั สวดภาวนา สนทนากับพระเจาบอกกบัพระวา
ถาพระองคเรียกพระองคก็ตองทำนะ พระองคใชฉัน
พระองคกต็องทำ พระองคตองสอน”

คุณแมยังเสริมอีกวา“ทานมีความหวังในพระเจา
เสมอ สำนึกเสมอวาลำพังตนเอง ทำอะไรไมได มีแต
พระองคเทานัน้ บอกพระเจาวา นีเ่ปนงานของพระองค
นะ  เม่ือไดสนทนากับพระแลว แมมีความชุมชื่นใจ
เสมอ”

ยิ่งผานชีวิตประสบการณตางมามากมาย ยิ่งสำนึก
เสมอ คณุแมย้ำวา

คนเกนิ คน (ตอจากหนา 13)

(อานตอหนา 17)
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«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

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

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

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

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

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·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)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
hotmail.com ¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2011

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—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  4       «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 1 «—π∑’Ë  3-4 °—π¬“¬π  2011

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012

(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π‚§√ß°“√

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

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

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

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

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

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

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

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

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π ‚Õ°“ π’È®–¡’æ‘∏’

‡ °Õπÿ “«√’¬å·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ·≈–ÀÕ√–¶—ß„À¡à

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡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

«— ¥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)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ‡™’¬ß√“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 35 ª√–®”«—π∑’Ë 28  ‘ßÀ“§¡ - 3 °—π¬“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

À≈—ßæ‘∏’‡™‘≠√—∫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«—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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° 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.

(√â“π§â“®Õßµ—Èß·µà«—ππ’È - «—π∑’Ë 8 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë‚∑√. 0-2429-0117-8 ®—∫ ≈“°

«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.)

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

�����Õ“√“¡§“√å‡¡‰≈∑å π§√ «√√§å ©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–∏√√¡∑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‡™‘≠∑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‡ªìπæ¬“π∂÷ßæ√–§√‘ µ‡®â“
Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß®π∂÷ß∑’Ë ÿ¥ (1§√ 1:6)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 35 ประจำวันท่ี 28 สิงหาคม 3 กันยายน 2011 หนา 17
ระดมความคดิจากท่ัวโลก (ตอจากหนา 20)

เพื่อศึกษาเอกสารเตรียมสมัชชาพระสังฆราชที่กรุงโรม
วนัท่ี 7-28 ตลุาคม ค.ศ. 2012 ทีว่าตกินั หวัขอ “การฟนฟู
ชีวิตคริสตชนใหมเพ่ือพันธกิจของพระคริสตเจา”
(The New Evangelization for Christ’s Mission of the
Christian Faith)  ที่บานผูหวาน สามพราน นครปฐม
ผเูขารวมประชุมประมาณ 40 คน จากสังฆมณฑล และ
จากฝายงานของสภาพระสังฆราชฯ ไดรวมกันศึกษา
เอกสารเตรียมสมัชชาฯ และสงใหสภาพระสังฆราชฯ
ตอไป

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย วิทยากร
ไดสรปุเอกสารเตรียมสมัชชา (Lineamenta)ใหผเูขารวม
ประชุมไดรับทราบ เพื่อทำความเขาใจขั้นตอนและ
วธิกีารสมัชชาฯ เนือ่งจากเมือ่สามปทีแ่ลว พระสงัฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล และอาจารยไดเปนผแูทน
ประเทศไทย เขารวมประชุมสมชัชาฯ หวัขอ พระคมัภรี

ในเอกสารเตรียมประชุมจัดเตรียมโดย “กอง
เลขาธิการสมัชชาพระสังฆราช” ไดจัดสงไปยังทั่วโลก
มอีารัมภบท คำนำ เน้ือหา 3 บท ในตอนทายแตละบท
จะมีคำถามรวมทั้งส้ิน 72 ขอ การประชุมครั้งน้ีเรา
จะรวมกันตอบคำถามเหลาน้ี และคำตอบจากแตละ
ประเทศจะสงไปที่คณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาฯ
จะวเิคราะหสรุปเรยีบเรียงใหเปนเอกสารสำหรบัทำงาน
ในสมัชชา (Instrumentum Laboris) เพ่ือนำเขาสสูมัชชาฯ
ซึ่ งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะเปน
ประธานทีป่ระชมุ

อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวิเชยีรฉาย ไดเนนวา ใน
เอกสารเตรียมสมัชชาฯ ครั้งนี้ เนน “การฟนฟูชีวิต
คริสตชน” การประกาศขาวดีอีกคร้ังหน่ึง (re-
evangelization) ใหคริสตชนมีความกระตือรือรน ดวย
วธิกีารและสำนวนใหม”

“ปจจุบันคริสตชนทุกคน พระศาสนจักรทองถ่ิน
พระศาสนจักรสากล ไดรับเรียกใหมีความกลาหาญ

เชนเดยีวกบัธรรมทตูในอดีต...”
“ตองทบทวนกระบวนการ และไตรตรองงาน

ประกาศขาวดใีหม และตองทำแบบกาวกระโดด...”
“พระศาสนจักร ผูเดินทางบนโลกน้ี เปนธรรมทูต

โดยธรรมชาต.ิ..”
“การประกาศขาวดี คือภารกิจจำเปนและสำคัญ

ของพระศาสนจักร นี่คือเอกลักษณสูงสุดของพระ-
ศาสนจกัร และพระศาสนจักรอยเูพือ่ประกาศขาวดี”

ในเอกสารน้ี ไดพดูถึง “ลานสำหรับคนตางศาสนา
(Courtyard of the gentiles) เปนคำท่ีมาจากพระคัมภีร
เ ร่ืองพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม มีพื้นท่ีเปนสัดสวน
แตละชาวยิว พระสงฆ และคนตางศาสนา เพ่ือใหคน
ทุกชาติ ทุกศาสนา ไดมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความรู ความเช่ือเร่ืองพระเจาโดยไมมีขอผูกมัดอะไร
ทั้งส้ินจะเช่ือหรือไมเปนอกีเร่ืองหน่ึง”

ในขอที ่6 ไดมพีดูถงึ 6 ภาคสวนทีต่องการการฟนฟู
คือ ดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานส่ือมวลชน ดาน
เศรษฐกิจ ดานการคนควาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และดานการเมือง

ในเอกสารฉบับน้ี ยังไดพูดชัดเจนวา “การขาด
ความกระตือรือรนแบบธรรมทูต คือขาดความกระตือ
รือรนในความเช่ือ ในทางตรงกันขาม ความเชื่อจะ
เขมแข็งข้ึนดวยการถายทอดความเช่ือ...”

โครงการประกาศขาวดีใหม เนนวา “ไมมีสวนใด
ในพระศาสนจักรแมแตคนเดียว ที่ไดรับการยกเวน...
นัน่หมายความวา ไมยกเวนใครเลย”

บทท่ี 2 การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา
ขอท่ี 11 “การสืบทอดความเช่ือหมายถึงการสราง
สถานท่ี เวลา เง่ือนไขใหแตละคนไดสมัผัสกับพระเยซู
คริสตเจาเปนสวนตัว การพบความเชื่อในพระเยซู
ครสิตเจา คอืความสัมพนัธกบัพระองค”

ขอที่ 14 “...พูดถึงวิธีการเตรียมผูใหญที่สมัครใจ
เปนคริสตชน เปนวิธีหน่ึงท่ีพระศาสนจักรนำมาใช

เพื่อสืบทอดความเช่ือ” บางคร้ังเรียกวา “อารซีไอเอ.”
(RCIA,  Rite of Christian Initiation of Adults)

บทท่ี 3  การทำใหครสิตชนมีประสบการณ พดูถงึ
การรับคริสตชนใหม กระบวนการประกาศขาวดี

“การดำรงรกัษาและหลอเลีย้งความเช่ือ ตองเริม่ตน
ทีค่รอบครวั ซึง่เปนพ้ืนฐานของสังคม และเปนสถานท่ี
แหงแรกที่จะเรียนรูการสวดภาวนา อาศัยการสวด
ภาวนาของพอแม  จะทำใหลกูตระหนักถงึการประทับ
อยขูองพระเจา และจะเปนพยานท่ีนาเช่ือถือสำหรับลูกๆ
ของตนดวย”

ขอที ่20 “...พระศาสนจักรถือวา การศึกษาเปนการ
รับใชโลก ยุคนี้และบริบทของวัฒนธรรมของทุกวันนี้
ดู เหมือนจะทำใหการศึกษาในทุกรูปแบบมีความ
ยากลำบาก และเปดโอกาสใหถูกโจมตี จนเรียกวา
ความเรงดวนของการศึกษา”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ไดกลาววา “ในประเทศไทย หลายสังฆ-
มณฑลไดประชุมกันมาและไดมีกฤษฎีกาของตน
เน้ือหาหลายอยางเปนเรื่องเดียวกัน ที่เราไดทำมากอน
หนาน้ีเม่ือ 1-3 ป ไดพดูถึงการฟนฟูชวีติคริสตชน ดวย
วธิกีารนำเอาวถิชีมุชนครสิตชนกลมุยอย (บอีซี.ี)

สำหรับประเทศไทยเม่ือไดสรุปคำตอบท้ังหมด
แลว จะนำเสนอนำเขาประชุมกรรมาธิการฝาย วันท่ี
11-12 สิงหาคม หลังจากนั้น สภาพระสังฆราชฯ
จะพิจารณาครั้งสุดทาย  กอนท่ีจะสงไปยัง  “กอง
เลขาธิการสมัชชาพระสงัฆราช” ทีว่าติกนัซึง่กำหนดไว
วนัท่ี 1 พฤศจกิายน ค.ศ. 2011

ผูแทนจากประเทศไทยท่ีจะเขารวมประชุม
สมัชชาฯ ในครั้งนี้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไดมอบหมายใหพระอัครสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร เกรียงศักดิ ์โกวิทวาณิช เขาประชมุ
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คนเกนิ คน (ตอจากหนา 14)

“แมไมเคยท้ิงพระเลย  พระเจามีจริงสำหรับแม
ดงัน้ัน ไมวาจะทำอะไรพระเจาตองมากอนเปนส่ิงแรก”
ความรสูกึ ตอนองสาว

ในพีน่องทัง้หมด 5 คน ขณะน้ีเสียชวีติไปแลว 3 คน
เหลอืเพยีง 2 คน คอืคณุแมกลัลสิต มากสกลุ (คนที ่ 4)
และครูเกนิ มากสกุล คนเล็ก คณุแมกลัลสิต อาย ุ94 ป
ครูเกิน อายุ 91 ป ทัง้สองสุขภาพแขง็แรงตามวัย แมวนัน้ี
เจ็บเขาซายเหมือนกัน ทำใหเวลายืนและเดิน จะรูสึก
เจ็บเสียว กาวขาไมออก และหมดแรง ทั้งสองจึงอยู
ในสภาพท่ีตองอยูกับที่เสียสวนใหญ ใชชีวิตบ้ันปลาย
อยูกับการสวดภาวนา เขาวัดรำพึง รวมมิสซา ฯลฯ
คุณแมอยูที่บานพระแมฯ อารามพระหฤทัย คลองเตย
ขณะท่ีครูเกินอยทูีว่ดัพระหฤทัยฯ วดัเพลง ราชบุรี

คณุแมพดูถึงความรสูกึตอนองสาววา “เราเหลือกัน
สองคนพ่ีนองเทาน้ัน กค็ิดถึงกันมาก โดยเฉพาะเวลาท่ี
เจ็บปวย พอแมพีน่องเราก็ตายไปแลว เหลือเราสองคน

ครูเกิน กบั ฉนั เราสองคนแขงกันใครจะไปหาพระกอน
กนั”

แตละคำพูดและสีหนาดูราบเรียบ แตในใจลึกตาง
รูสึกผูกพันตอกัน เปนหวงและคิดถึงกัน สายสัมพันธ
ที่ลึกซ้ึง ทั้งสายเลือดและความเช่ือ มาวันน้ีเหลือเพียง
2 คน  เม่ือพดูถงึความต้ังใจ

“กอนทีฉ่นัจะลมลงจนเดินไมได หรอืตายไป ขอให
ฉันไดไปเห็นหนาเขา (ครูเกิน) สักครั้ง หรือกอนที่เขา
จะลมลง จากไป ขอใหเขาไดมาเหน็ฉันสกัครัง้เทานัน้..
ทกุวนันี ้เมือ่คดิถงึเขา ฉนัทำอะไรใหเขาไมได นอกจาก
สวดใหเขา เพราะมแีตพระเจาเทาน้ันท่ีจะทำได ชวยได
สวดขอพระใหทั้งฉันและเขา (ครูเกิน) เตรียมตัวไปหา
พระดีๆ  ขอใหตายดี  เวลาน้ันใกลเขามาแลว จวนจะถึง
วนัน้ันแลว ชวีติจบลงแคนี”้

“วันนี้เดินได ตอไปก็ไมไดเดินแลว เพราะฉะน้ัน
ตองระวังในการดำเนนิชวีติ อยาเผลอตัว”

ชางเปนโอกาสดีที่ไดมีโอกาสรับรู  ความคิด
ความรูสึกท่ีอยูในใจของคุณแมที่มีตอนองสาว ซึ่งตาง

ก็อายุมากดวยกัน เวลาที่ผานไปอยางชาๆ แตชัดเจน
สำหรับทุกคน เปนยางกาวที่ทุกคนตองเผชิญดวย
ความเชื่อและไวใจ

แมคณุแมกลัลสิตพีส่าว และครูเกนิ มากสกุล จะอยู
คนละที่ แตทั้งสองใกลชิดสนิทกันเสมอ เพราะมี
“ดวงพระหฤทัยฯ” เดียวกนั

หมายเหตุ : ขอบคุณซสิเตอรอรญัญา กจิบญุช ูทีไ่ด
รวมรวมเรือ่งราว จากคุณแมมหาธิการณิ ีกลัลิสต  มากสกุล
พรอมท้ังภาพถายท่ีคณุแมไดไปพบกบัครูเกิน เม่ือวันท่ี
4 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 ที่วัดพระหฤทัยฯ (วัดเพลง)
ทำใหบทความน้ีมขีอมลูและสมบูรณยิง่ข้ึน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 35 ประจำวันท่ี 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2011หนา 18

นาทีนี้ โปรดตดิตามอยากะพริบตา
ผมไปเดินหางกับพี่ชาย นัยวาจะไปหากระเปา

เดินทางใหคุณแม เรามีทริปสำคัญกันกลางเดือน
กนัยายนน้ี ผมไปทำงาน พีผ่มไปชวยดวย แตหลักๆ
คือเราอยากใหคร้ังหนึ่งในชีวิตถาทำได ครอบครัว
ของเราไปยืนอยูบนพ้ืนแผนดินศักด์ิสิทธ์ิดวยกัน
ส่ิงเหลาน้ันคงเปนจรงิในไมชา

เวลาไปเดินหางผมมักไมคอยสนใจอะไรอื่น
หนังสือมักดึงดูดผมเขาไปอยูในโลกของมัน เขา
รานน้ัน ออกรานน้ี ซื้อบาง อานเฉยๆ บาง แลวแต
พรหมลิขติจะบนัดาลชักพา ใหเลมไหน ถกูพากลับมา
อยูขางกาย แตเมื่อเปดเลมที่สนใจ แตละเลมกลับ
นาสนใจกวาปกติ ผมเหน็เรือ่งราวของคริสตชน ทัง้
สวนบุคคล สถานท่ี หรือส่ิงท่ีบางคณะนักบวช
คาทอลิกทำ เปนสวนหนึ่งของหนังสือถึง 3 เลม
เพยีงรอคนมาเปดอานรบัร ูชืน่ชม

 The Secret นติยสารในเชิงอนุหวัใจ มอบ 3 หนา
เต็มๆ ในคอลัมน Unforgetable กับเร่ืองราวของ
ย. ยักษใจดี ที่เปนคนรางใหญชาวอิตาเลียน มีคำ
นำหนานามวา บาทหลวง คุณพอเอรเมเนยีลโด
คาลเดราโร กับเร่ืองราวของการดูแลคนโรคเรื้อน
ในเมืองไทย บทสัมภาษณนั้นสรุปไวตอนทาย
ดวยคำของคุณพอเองวา

“พอเชือ่วา หากเราทมุเทชวีติของตวัเองเพ่ือผอูืน่
โดยไมนกึถงึความสุขของตัวเอง ...เราจะเปนคนทีม่ี
ความสุขมากที่สุดในโลก”

สวนผเูขียนเรือ่ง คณุณฐันภ ตระกลธนภาส ได
สรุปไวตอนทายวา “หลังจากสนทนาอยูกับทาน
นานรวมช่ัวโมง ...เราขอยนื – เดนิ – นัง่ – นอนยนั
เลยวา ย.ยักษสายเลือดอิตาลีแตจิตวิญญาณไทย
ตนน้ี...ใจดีและนารกัทีส่ดุจริงๆ”

เลมถัดมาเปนหนังสือทองเท่ียวที่ผมสะดุดตา
กับหนาปก ธีมหลักนาจะเปนเรื่องของประเทศ
ฝรัง่เศส ผมเปดพลกิไปมา อาว วดัคาทอลกิทีจ่นัทบรุี
นี่ นิตยสารทองเท่ียวรายเดือนช่ือ Anywhere ใน
คอลมัน On the road เร่ือง Step back in time โดย
คุณพลอยจันทร สุขคง ไดเลาเร่ืองชุมชนริมน้ำ
จันทบูร ที่มีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นริมล อายุครบ 100 ปไปไมนาน กบัเรือ่งราวท้ังหมด
5 หนา แมวาจะบอกเลาเร่ืองราวของวัดคาทอลิก
ไมมาก แตคำลงทายของเรือ่งวดัก็ชวนคดิเหมอืนกนั
“สิง่สำคัญท่ีสดุยามมาเยือนสถานท่ีสำคญัทางศาสนา
เราตองพึงเคารพและใหเกียรติสถานท่ีเสมอ และ
ควรแตงกายสภุาพ โปรดจำกันใหขึน้ใจ”

ในวนัน้ันผมเดนิไปดูนติยสารภาพยนตรอกีเลม
ชื่อ Film Max เปดผานๆ อาว มีวิจารณภาพยนตร
Lourdes โดยคุณชาคร ไชยปรีชา ภาพยนตรนี้
เปนภาพยนตรทีพู่ดถึงเมืองลูรด ทีเ่ดียวกบัท่ีแมพระ
ประจักษนั่นแหละครับ

เกิดอะไรข้ึนกับส่ือส่ิงพมิพไทย ผมตัง้คำถามไว

ในใจ แมวาในวันนั้นกวาจะตัดสินใจเลือกซื้อกระเปา
เดนิทาง กเ็หน่ือยกับการเดินทางและรานหนังสอืซะแลว

สัปดาหถัดมา ผมมีธุระตองผานแผงหนังสืออีก
พลางคิดในใจวา ถารอบน้ีมนีติยสารขางนอกทีม่เีรือ่งราว
ของเราไปตีพมิพอกี กป็ระหลาดแลว แตมนัก็มจีนได

Writer Magazine หนังสือสำหรับผสูนใจ การเขียน
การอานหนังสือ เคยจัดทำมาแลว เมื่อหลายปผานมา
ผานภาระขาดทุน เดินตอไปลำบากก็ปดตัวลง ปจจุบัน
มนีกัเขียน 3 ทาน ชบุชีวติข้ึนใหม ตอนน้ีฉบับโฉมใหม
ทำไดเปนปกที่ 2 แลว ในคอลัมนนาอานมาก ของ
มอหมึก เขาพูดถึงหนังสือ “ความรักและปศาจตัวอื่นๆ
โศกนาฏกรรมของสาวผมยาว” ผลงานเขียนของ
การเบรียล การเซีย มารเกซ แปลโดยชัยณรงค สมิง-
ชัยโรจน จากสำนักพิมพคณะพระมหาไถ ผมอ้ึงไป
สักพัก กอนจะตัดสินใจควาหนังสือเลมนี้กลับมา
ทีอ่อฟฟศ พลางรำพงึในใจดงัๆ “เกดิอะไรขึน้เน่ีย?”

ที่ออฟฟศ (ทานผูอานกรุณาลุนไปกับผมวาเรา
จะเจออะไรแบบน้ีอกีไหม?)

ผม เขามาน่ังทำงานในหองปกติ เจาหนาท่ีนำกาแฟ
มาเสิรฟ เช็คงานผูรวมงานคนนูนคนน้ี ที่ถาดเอกสาร
หนาหอง นิตยสารหนาปกเขียนวา ฅ.คน ฉบับเดือน
สงิหาคม เนนเร่ือง “ขนุรองปลดัชู” ไมนาเช่ือแตกต็อง
เชื่อ  20 หนาเต็มๆ กับบทสัมภาษณ คุณพอวิษณุ

ธัญญอนันต
ในคอลัมน ฅ.
คน สมัภาษณ
พิ เศษ  เรื่อง
และภาพโดย
กฤษกร วงศ-
กรวุฒิ  ใน
หั ว ข อ
“คณุพอวษิณุ
ธัญญอนันต
ม อ ง ผ า น
กระจกสีแหง
ความจริ ง”
ผมกลับไป
บานอานทุก
บ ร ร ทั ด
เ ห มื อน หิ ว
ก ร ะ ห า ย
ป ด ห น า
สุ ด ท า ย ใ น
บทสัมภาษณ
ชุ ด ใ ห ญ นี้
ด ว ย ค ว า ม
รูสึก  “นาที
นี้...เกิดอะไร
ขึน้”

จรงิๆ แลวไมเพยีงแตสือ่สิง่พิมพ ในรายการทวีี
ตั้งแตรายการเจาะใจ กับการสัมภาษณคุณศรินทร
เมธวีชัรานนท รายการครอบครวัเดยีวกนั  คอลัมนิสต
ของเราคุณจันทรา กาญจนบัตร รายการดนตรี
กวีศิลป รายการบางรายการของเคเบิลทีวี ที่เปดไป
เอากำลังสัมภาษณอธิการอัสสัมชัญอยู รายการ
สำรวจศรัทธา ที่พูดถึงความเช่ือในแบบคริสตชน
ของคนเกาหลี รายการราตรีสโมสร ที่คุณปน
เก็จมณี ยืนยันวาเขาหายจากโรคเพราะอัศจรรยจาก
บาทหลวงคาทอลกิชาวฟลปิปนส ฯลฯ

ปรากฏการณแบบนี้ เราจะเรียกวาอะไร เราจะ
ตคีวามกนัแบบไหน เราจะนำมาเปนวธิคีดิหรอืเฉยๆ
ผมอยูในสนามส่ือ ผมพยายามจะสรุปบทเรียนวา
“พระเปนเจามีแผนการของพระองค พระองคกำลัง
บอกอะไรกับเรา กับสังคมไทย กับงานส่ือสาร
มวลชน ในที่สุดแลวของดีที่อยูในตัวคริสตชน
คนกลุมเล็กๆ บนพื้นแผนดินไทย กลับมีพื้นท่ี
ขยับขยายผล กลบัมแีรงปะทะ ความนาสนใจใหกบั
ผคูน”

นาทีนี้ไมเช่ือก็ตองเช่ือ ผมยังคิดวาท่ีผมนำ
มาเสนอน่ีอาจจะตกหลนบางคน บางเร่ืองไปดวยซ้ำ

บรรณาธิการบริหาร
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§√‘ µ —¡æ—π∏å ·°â‰¢‡ªìπ§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ 2011

∑’Ë ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 16 §π
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√à«¡°—∫‚§√ß°“√·æ√à∏√√¡ (ª√–°“»¢à“«¥’) ¢Õß‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬ππ∑∫ÿ√’

„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß ç·°àπ·∑â¢Õßæ√–‡¡µµ“é ·≈– ç°“√ «¥¿“«π“æ√–‡¡µµ“é
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 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª
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µÕπ∑’Ë 32 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå

¢Õß —πµ– ”π—°
150 ªïºà“π‰ª‰«

·µà‰¡à‚°À°

√“¬ß“πæ‘‡»…   ‚¥¬ ‡≈¢“∏‘°“√œ §æ .

√à«¡„®∑”·ºπ 5 ªï „Àâ‡ªìπ®√‘ß
ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é ∫’Õ’´’. (BEC)
‡æ◊ËÕ —ß§¡‰∑¬ ™ÿ¡™π‡¢â¡·¢Áß

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ√‘™“√å¥     «Ÿ¥“‡√Á°

√–¥¡æ≈—ß§‘¥®“°∑—Ë«‚≈°
‡µ√’¬¡ ¡—™™“æ√– —ß¶√“™œ   2012

«—π∑’Ë 29-30 °√°Æ“§¡ §.». 2011  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬ ”π—°‡≈¢“∏‘°“√ æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“œ ·≈–§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈ √Õß

‡≈¢“∏‘°“√ ‰¥â®—¥ª√–™ÿ¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

§≥–√Õ¬·º≈»— °¥‘Ï  ‘ ∑∏‘Ï

( µ‘°¡“µ‘π) √à«¡Õ“≈—¬°—∫°“√

®“°‰ª¢Õß§ÿ≥æàÕ√‘™“√å¥ «Ÿ¥“‡√Á°

¿Ÿ‡°Áµ ●  æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡ªìπ

ª√–∏ “πæ‘ ∏’ ¡‘  ´ “ª≈ß»æ

§ÿ≥æàÕ√‘™“√å¥ ‡Õø.«Ÿ¥“‡√Á°

æ√âÕ¡¥â«¬§ÿ≥æàÕ« —πµå æ‘√ÿÃÀå-

«ß»å Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß

§≥–√Õ¬·º≈»— ° ¥‘Ï  ‘ ∑ ∏‘Ï „ π

ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“°¡“√à«¡æ‘∏’

‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ §.». 2011  ∑’Ë«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å

¿Ÿ‡°Áµ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

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

·ºπÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π 2010-2015

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æåÕÿ¥¡ “√

©∫—∫∑’Ë 32 ª√–®”«—π∑’Ë 7-13

 ‘ßÀ“§¡ 2011 ‰¥â·ª≈

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

Àπ—ß ◊Õπ—Èπ¡’™◊ËÕ«à“ ≈Õ ·´√å«“µÕ‡√ ‚√¡“‚π (LûOSSERVATORE   ROMANO)

·≈–¿“æ∑’Ë‡ÀÁπ§◊Õ¿“æÀπâ“ ”π—°ß“ππ’È

‚Õ°“ ‰ªª√–™ÿ¡∑’Ë°√ÿß‚√¡ º¡·≈–∑’¡∑’Ë‰ª „π∞“π–§π∑” ◊ËÕ ‡ªìπµâπ

 ‘Ëßæ‘¡æå ∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â‡√“Õ¬“°‡¢â“‰ª¥Ÿß“π∑’Ë ”π—°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢Õß«“µ‘°—π

·≈–„π∑’Ë ÿ¥øÑ“°Á‡ªî¥ æ√–°Á‚ª√¥ §«“¡∑√ß®”„π«—ππ—ÈπÀ≈—ß®“°ºà“πª√–µŸ

∑“ß‡¢â“ ”π—°ß“π‡¢â“‰ª §◊Õ °“√‡µÁ¡„®Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å°“√

∑”ß“π·≈–°“√ “πµàÕß“π√à«¡°—π„πÕπ“§µ

‡√◊ËÕß√“«ª√– ∫°“√≥å„π™à«ß¡“ —¡¡π“§ß‰¥â≈ß‰ª„πÕÿ¥¡ “√π“π·≈â«

·µà ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâº¡æ“∑à“πºŸâÕà“π¬âÕπ°≈—∫¡“™¡¿“æ·≈–‡√◊ËÕß√“«„π«—ππ’È§◊Õ

1. §«“¡¬‘Ëß„À≠à¢ÕßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“ §«“¡¬—Ëß¬◊π®«∫®π

∂÷ßªï∑’Ë 150 À“„™à ∂“π∑’Ë∑”ß“π ·µà‡ªìπµ—«∫ÿ§§≈∑’Ë¡’»√—∑∏“ ·≈–√Ÿâµ—«¥’«à“

∑”ß“π‡æ◊ËÕÕ–‰√ ‡æ◊ËÕ„§√ ¢Õ√à«¡¬‘π¥’ √”≈÷° ·≈– «¥¿“«π“„Àâ

2. π—°¢à“«„π ”π—°ß“π∑à“πÀπ÷Ëß¬◊Ëππ“¡∫—µ√„Àâ·≈–∫Õ°«à“ ∂â“¡’¢à“«Õ–‰√

®“°‡¡◊Õß‰∑¬„Àâ àß¡“‰¥â‡≈¬ ·µà®π∂÷ß∫—¥π’Èº¡¬—ß‰¡à‰¥â àßÕ–‰√‰ª„Àâ°—∫‡¢“‡≈¬

∂â“„§√¡’§«“¡ “¡“√∂·≈– π„®ß“π¥â“ππ’È ‡√◊ËÕß√“«¢Õßæ√–»“ π®—°√„π

‡¡◊Õß‰∑¬§ß¡’™àÕß∑“ß‡º¬·æ√à„π‡«∑’°«â“ß°«à“π’È

3. º¡‰¡à≈◊¡√–≈÷°∂÷ß‚Õ°“ ∑’Ëæ√–„Àâ‡ ¡ÕÊ ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ§πµË”µâÕ¬

Õ¬à“ß‡√“‰¥âª√–®—°…å«à“ ª√“»®“°æ√– ‡√“°Á‰¡à¡’·≈–‰¡à‡ªìπÕ–‰√‡≈¬

«—π‡«≈“ºà“π‰ª ¿“¬„µâµ—«µ÷°∑’Ë Ÿßµ√–Àßà“π ¡¥ß“π·µà≈–µ—«¬—ß√–≈÷°‰¥â

Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“ ‡¢“¬◊π¢â“ßæ√–»“ π®—°√

(ªí®®ÿ∫—π çÕÿ¥¡ “√é √“¬ —ª¥“ÀåÕ¬Ÿà„πªï∑’Ë 35 ·≈– çÕÿ¥¡»“πµåé

√“¬‡¥◊ÕπÕ¬Ÿà„πªï∑’Ë 91 √«¡°—π·≈â«‰¥â 126 ¬—ß‰¡à∂÷ß 150 ªïÕ¬Ÿà¥’)


	Udomsarn35_Cover
	Udom35
	udomsarn35_P1516
	Udomsarn35_Caption

