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ผศ. อารมณ พูลโภคผล


พระวาจาของพระเจา  :  พระจิตเจาเปนผู
ประทานชีวติ ลำพงัมนุษยทำอะไรไมได วาจา
ที่เรากลาวแกทานท้ังหลายนั้น ใหชีวิต เพราะ
มาจากพระจิตเจา (ยน 6:63)

พระคัมภีรเผยแสดงบทบาทของพระจิตเจาใน
ทุกเหตุการณ ตั้งแตหนังสือปฐมกาลถึงหนังสือวิวรณ
พระจิตเจาทรงกระทำกิจการต้ังแตแรกเริ่มของการ
เนรมิตสรางโลก ทรงนำประชากรผานเหตุการณตางๆ
ทรงบนัดาลใหพระเยซเูจาปฏสินธใินครรภของพระนาง
มารีย และอยูกับพระเยซูเจาตลอดเวลา ทรงทำให
บรรดาศิษยออกไปทำพันธกิจท่ีพระเยซูเจามอบหมาย
ตลอดมาทุกยคุทกุสมัย ทรงสอนศิษยทกุอยาง และทำให
พวกเขาระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจาทำและบอกไว
พวกเขาจึงมีชีวิตเดชะพระจิตเจา  ดำเนินชีวิตภายใต
การนำของพระจิตเจา มีพระเยซูคริสตเจาเปนเจาชีวิต
หนึง่เดียว จนสามารถเรียกพระเจาวา ‘อบับา’ อยางอบอนุ
เหมือนเด็กนอยในออมกอดของพอแม

บรรดาปตาจารยของพระศาสนจักรไดเนนบทบาท
ของพระจิตเจาตั้งแตยุคแรกแลว และพระศาสนจักร
ก็รักษาธรรมประเพณีศักด์ิสิทธ์ินี้ตลอดมา ดังหนังสือ
คำสอนกลาวถึงพระจิตเจาในพิธีกรรมวา อำนาจการ
เปลี่ยนแปลงของพระจิตเจา ทรงทำใหธรรมล้ำลึกของ
พระคริสตเจาปรากฏที่นี่ (บนพระแทน) และขณะน้ี
และเปนพระจิตเจาที่รวบรวมพระศาสนจักรใหเปน
หน่ึงเดียวกับชีวติและภารกิจของพระคริสตเจา (คำสอน
1092) เปนพระจิตเจาท่ีเสด็จมาหาเรากอน และจุด

ความเชื่อขึ้นในใจของ
เรา (คำสอน 683) นกับญุ
อเีรนุส (130-202) สอนไว
ตั้งแตยุคแรกทีเดียววา
ผทูีม่พีระจติเจา จงึจะพบ
พระเยซูคริสตเจา พระ-
จิตเจาทำใหเรารูจักพระ-
บตุร  นกับญุยอหน ดามัส-
ซีน (676-770) สอนวา

พระจิตเจาทรงเสด็จมาทำใหแผนปงกลายเปนพระกาย
ของพระคริสตเจา และเหลาองุนกลายเปนพระโลหิต
ของพระคริสตเจา เชนเดยีวกบัพระนางพรหมจารมีารยี
โดยพระจิตเจา และในพระจิตเจา พระเยซูเจาทรงรับ
เอากาย (คำสอน 1106)  นกับญุซรีลิ แหงเยรูซาเล็ม (376-
444) อธิบายคำเทศนของนักบุญเปโตร คำวา “คน
เหลานี้ไมเมาเหลาดังที่ทานคิด” (กจ 2:15) วา พวกเขา
ดูเหมือน “เมา” จริงๆ เพราะพวกเขาด่ืมพระจิตเจา
เต็มเปยม อยางรูตัว ฤทธ์ิของพระจิตเจาปรากฏใหเห็น
ราวกบัวาพวกเขาด่ืมเหลา แตเปนฤทธิซ์ึง่ชำระลางบาป
และประทานชีวิตใหจิตใจ ซึ่งตรงขามกับการเมาเหลา
คนเมาเหลา ฤทธ์ิของเหลาทำใหเขามึนเมา เคลิบเคล้ิม
ไมสามารถควบคุมสติสัมปชัญญะไดเหมือนเวลาปกติ
จึงแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนในเร่ืองตางๆ  แตผูที่ดื่ม
พระจิตเจา  พระจิตเจาจะทำใหเขาเขาใจ และระลึกถึง
ทกุส่ิงท่ีพระเยซเูจาทรงสอนและทำ (ยน 14:16) ดงัน้ัน
เมื่อเราดื่มพระจิตเจา เราจะไดรับฤทธิ์เดชของพระองค
ซึ่งเปนความปติยินดีอยางล้ำลึกในความรักของพระเจา

เราจะออกจากตนเอง เคลบิเคลิม้เขาอยใูนความอัศจรรย
ใจของความรักของพระเจาอยางรูตัว ซึ่งบันดาลให
เกิดผลของพระจิตเจาในชีวิตเรา (กท 5:22-23) นักบุญ
อัมโบรส (339-397) ไดเนนกับคริสตชนของทานวา
จงดืม่เถดิ จงดืม่พระจิตเจา ซึง่พระเยซูครสิตเจาประทาน
ใหผูที่เชื่อในพระองคดื่ม (ยน 7:37) จงดื่มพระจิตเจา
ในพระวาจาของพระเจา จงด่ืมพระจติเจาในศีลมหาสนทิ
ซึ่งเปนการดื่มพระจิตเจาตามปกติ แตพี่นอง จงดื่ม
พระจิตเจาในลักษณะพิเศษ เชนเดียวกับที่บรรดา
อัครสาวกและศิษยดื่มในวันเปนเตกอสเตดวยเถิด
นกับุญเกรโกรี แหงนาซีอนัเซน (325-389) ไดเรียกรอง
ตั้งแตยุคแรกวา “ถึงเวลาแลวที่ เราตองต้ังตะเกียง
(พระจิตเจา) บนเชิงตะเกียง เพ่ือใหแสงสวางของ
พระองคฉายแสงทัว่พระศาสนจักร สองสวางแกวญิญาณ
ทั้งหลาย และแกโลกทั้งโลก” หลังจากการเรียกรองนี้
ไมนาน พระสังคายนาท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปล ค.ศ.
381 ก็ระบุไวในบทขาพเจาเชื่อ วา  “ขาพเจาเชื่อวา
พระจิตทรงเปนพระเปนเจา ผูบันดาลชีวิต ทรงเนื่อง
มาจากพระบิดาและพระบุตร ทรงรับการสักการะและ
พระสิรริงุโรจนรวมกบัพระบิดาและพระบุตร พระองค
ดำรสัทางประกาศก” ดงัน้ีเราจึงรวูาพระศาสนจักรต้ังแต
ยุคแรกทีเดียวที่ “แสงสวางของพระจิตเจา” ถูกตั้งไว

บนเชิงตะเกียงอยางเดนชัด
แตอยางไรก็ดี ในพิธีบูชาขอบพระคุณของพระ-

ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ก็ยังมิไดเนนบทบาทของ
พระจิตเจาอยางเดนชัดเลย ในขณะที่พระศาสนจักร
ตะวันออกไดเนนและเอาใจใสบทบาทของพระจิตเจา
อยางมากตลอดมา จนกระท่ังสังคายนาวาติกันท่ี 2
บทบาทของพระจิตเจาจึงไดรับการเอาใจใสอยางมาก
แสงสวางของพระจิตเจาบนเชิงตะเกียงไดฉายเดนชัด
ไปทัว่พระศาสนจักร และท่ัวโลก ทกุวนันี ้  ในพธิบีชูา
ขอบพระคุณ เราจึงรวมเปนจิตหนึง่ใจเดียวกบัพระสงฆ
ทูลวอนขอพระบิดา “โปรดสงพระจิตเจา” ในบท
วอนขอพระจติเจา (Epiclesis) 2 ครัง้

บทวอนขอพระจิตเจา (Epiclesis) ครั้งที่หนึ่ง เปน
การวอนขอพระจิตเสด็จมาเหนือเครื่องบูชา “ขาแต
พระบิดาเจา...ขอทรงพระกรุณาสงพระจิตมาบันดาล
ใหปงและเหลาองุนนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปล่ียนเปนพระกาย
และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจาสำหรับขาพเจา
ทั้งหลาย”  ดังน้ันเมื่อพระเยซูเจาตรัส “นี่เปนกายของ
เรา...นี่เปนถวยโลหิตของเรา...” พระจิตเจาก็ทรงทำให
พระวาจาของพระเยซูเจาเปนจริงตามน้ัน นักบุญ
อมัโบรสถงึกบัอทุานออกมาวา “พีน่องท้ังหลาย พีน่อง
เห็นฤทธานุภาพของพระวาจาของพระเยซูคริสตเจา
ไหม?” ฤทธานภุาพของพระวาจาของพระเยซูครสิตเจา
ปรากฏผลเปนจริงดวยการกระทำของพระจติเจา เพราะ
พระจิตเจาและพระเยซูเจาทรงทำงานเปนหนึ่งเดียวกัน
(เทียบ ยน 16:13-14) และคุณพอรานีเอโร คันตา-
ลาเมสซา กช็ี้ใหเราเห็นบทบาทรวมกันของพระเยซเูจา
และพระจิตเจาอยางชัดเจนวา “ในการเสกศีลฯ พระ-
จิตเจาประทานพระเยซูคริสตเจาใหเรา และในการรับ
ศีลมหาสนิท พระเยซูคริสตเจาประทานพระจิตเจา
ใหเรา”

บทวอนขอพระจิตเจา (Epiclesis) คร้ังที่สอง เปน
การวอนขอพระจิตเจาเพื่อทำใหเราเปนหนึ่งเดียวกัน
“ขาแตพระบิดาเจา... โปรดใหพระจิตเจาทรงรวบรวม
ทุกคน ทีร่บัพระกายและพระโลหิตแลว ใหเปนน้ำหนึง่
ใจเดียวกัน”  พระศาสนจักรทูลวอนขอพระบิดา เพ่ือ
ทำใหชวีิตของผมูีความเช่ือ เปนบูชาท่ีมชีวีิตแดพระเจา
โดยการเปลี่ยนแปลงฝายจิต ใหเปนฉายาลักษณของ
พระคริสตเจา สนใจสรางเอกภาพของพระศาสนจักร
รวมสวนในภารกิจของพระศาสนจักร ดวยการเปน
ประจักษพยานและบริการรบัใชดวยเมตตาจิต (คำสอน
1109)

พระบิดาเจาสวรรคไดประทานพระจิตเจาใหตาม
ที่เราทูลขอแลว (ลก 11:13) และบัดน้ี แสงสวางของ
พระจิตเจาบนเชิงตะเกียง ก็ฉายแสงเดนชัดไปท่ัว
พระศาสนจักร และท่ัวโลกแลว ขอชาวเราเปดจิตใจ
รับพระจิตเจาอยางหมดหัวใจเถิด ขอชาวเราทำตาม
คำเชญิของนักบุญอมัโบรส วา “ดืม่เถิด จงด่ืมพระจิตเจา
ซึง่พระเยซคูริสตเจาประทานใหผทูีเ่ช่ือในพระองคดืม่”

พระองคเปนผปูระทานชวีติ (ยน 6:63)

(ประชาสัมพันธ : ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio
Divina เชิญติดตอ ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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สาสนจากประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน  โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ

สารจากผูอำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน  โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ

บรรดาเยาวชนท่ีรกั
     อกีคร้ังทีพ่อ คดิถงึพวกลูก “เยาวชน” เปนพเิศษ 20 กนัยายน “วนัเยาวชนแหง-
ชาติ” เวียนมาอีกรอบปหน่ึง คงเปนวาระท่ีดีที่ไดมีโอกาสพูดคุยกับพวกลูก
หลายคนในพวกเราคงเพิง่ไดรบัประสบการณทีม่คีณุคาจากการรวมอยใูนงานชมุนมุ
เยาวชนโลกคร้ังท่ี 26 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ที่เพิ่งผานพนไปไมกี่วัน
ทีผ่านมา ตวัพอเองมีความหวังเปนอยางย่ิงวา ประสบการณทีด่เีหลาน้ันยังคงอย ูและ
คงไดหย่ังรากลึกลงในชีวิตของพวกลูกผานทางการเรียนรูถึงคำสอน พระวาจา
ประสบการณและพลังของเพ่ือนเยาวชนทีพ่วกลกูไดรวมกันสัมผสัมาแลว พอยงัมี
ความหวังตอไปดวยวา พวกลูกจะนำประสบการณ ตางๆ  เหลาน้ีมาเสริมสราง
ขึ้นใหมดวยการทำกิจการดี ปฏิบัติตามพระวาจาพระเจา ที่พวกลูกไดยินไดฟง
ในแตละวัน โดยเฉพาะอยางย่ิง ขณะท่ีพวกลูกรวมพิธีบูชาขอบพระคุณใน
ทกุวนัอาทิตย พรอมๆ กบัพีน่องคริสตชนในวดัของลูก ขอใหพวกลกูเปดหวัใจให
พระครสิตเจาครอบครองอยางเต็มที ่เพือ่จะไดมคีวามเช่ือทีม่ัน่คง และใจท่ีเขมแขง็
ในการใชชวีติอยางมีความหวงั และเปนพยานถงึพระครสิตเจาในการแสดงออกใน
ชวีติประจำวันของพวกลูก
     ในป 2528 ปเยาวชนสากล องคการสหประชาชาติไดประกาศใหใชคำขวัญ
“Participation, Development and Peace” ซึ่งถอดความเปนภาษาไทยวา
“รวมแรงแข็งขัน ชวยกันพัฒนา ใฝหาสันติ” พอจึงอยากกระตุนเตือนใหพวกลูก
ระลึกถงึหนาทีน่ีด้วย รวมแรงแข็งขนั ยอมรบัในศักยภาพของแตละบคุคล ตระหนัก
วาตนมีโอกาส พรอมจะใชโอกาสและพึงพอใจที่ไดใชโอกาสดวยตนเองอยางเกิด
คุณคาโดยไมตกเปนเคร่ืองมือของสื่อหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ชวยกันพัฒนา ทั้ง
การพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ หากบุคคลพัฒนาตนเองไดดี
กจ็ะเปนกำลังสำคัญและมีคณุคาตอการพฒันาสังคมและประเทศชาติดวย ใฝหาสันติ
ซึ่งเปนความตองการพ้ืนฐานของชีวิต เปนความตองการของสากลโลก ซึ่ง
ทกุคนตองรบัผดิชอบรวมกนัเพือ่ใหเกดิสนัตภิาพ สรางสำนกึสนัตภิาพ รจูกัเคารพ

ในศักด์ิศรีความเปนมนุษย และ
สิทธิมนุษยชน มีความอดกล้ัน
ความเปนประชาธิปไตย และ
เคารพในเสรีภาพพื้นฐานของ
แตละคน
     ปนี้ ยังเปนปที่เราคนไทย
อยใูนวาระของการรวมกันเฉลิม
ฉลองครบรอบ 84 พรรษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดวย “การทำดีถวายพอหลวง”
คือหนึ่งในหนาที่ของเยาวชน-
ไทยคาทอลิก ซึ่งพวกลูกก็เปน
สวนหน่ึงของสังคมไทย พอเองจึงอยากใหพวกลูก เปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนๆ
เยาวชนอื่นที่อยูรอบขางตัวลูก ชวยเหลือผูอื่นที่ยากไรและเผชิญกับปญหา
ใหผอูืน่ไดเหน็ชวีติทีเ่ต็มไปดวยความหวงัและความช่ืนชมยินดขีองพวกลูกทีเ่กดิจาก
การท่ีไดสมัผัสกับพระครสิตเจาในใจของพวกลูก
     สุดทาย พอขออวยพรใหพวกลูกพบกับความหวังและความสำเร็จในชีวิต
การเรยีน การทำงาน การอยรูวมกนัในสงัคม จงอยาลมืวา “พวกลกูคอืความหวงัของ
พระศาสนจักร” จงดำเนินชีวิตใหเหมาะสมกับหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ตลอดไป

ขออำนวยพร

(พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรสัศร)ี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

 “เธอคือมวลพลังผกูลาและแกรง เธอรอนแรงดงัแสงตะวนั
เธอคอืแสงแหงความสุขสันต เธอราเริงและเบิกบาน
จงเปนด่ังดวงดาวท่ีพราวสวาง นำหนทางเพ่ือมวลชน

  เธอคอืประกายไฟท่ีโหมกระหน่ำ ลามลกุไหมความทุกขทน...”
เยาวชนทีร่กั  พอขอเร่ิมทกัทายพวกเธอในโอกาสวนัเยาวชนแหงชาต ิดวยเน้ือ

เพลงบางชวงบางตอนของบทเพลง “เธอ...วนันี”้ ซึง่ทำใหพอรสูกึไดถงึพลงัในตัวของ
พวกเธอ “เยาวชนคนรนุใหม” และจากประสบการณการเดนิทางไปรวมงานชุมนมุ
เยาวชนโลกท่ีกรงุมาดรดิ ประเทศสเปน ยิง่ทำใหพอรสูกึไดถงึพลงัอนัยิง่ใหญ และ
ศักยภาพอันล้ำคาของพวกเธอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขานรับตอคำเชื้อเชิญของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 วา “จงหย่ังรากลึกลงในพระองค และ
เสรมิสรางข้ึนในพระองค จงมีความเช่ืออยางม่ันคง” (คส 2: 7) ดวยการดำเนนิชวีติ
อยางเอาจริงเอาจัง เพื่อเธอจะไดเปน….
เธอ...วนันี.้.. ทีไ่มลงัเลสงสยั แตเช่ือม่ันคงในพระเยซูคริสต เชือ่อยางมัน่คงใน
ความรักที่พระคริสตเจามีตอตัวเธออยางไมเปลี่ยนแปลง
เธอ...วนันี.้.. ทีเ่ฝาคอยฟงพระวาจาของพระเจา แลวนำเอาไปปฏิบตั ิเสริมสราง
ชีวิตใหเติบโตข้ึน มีความกลาและพรอมจะเผชิญหนา กลาทวนกระแสสังคม
แมจะยากลำบากและตองพบกบัปญหา อปุสรรคตางๆ มากมาย
เธอ...วนันี.้.. ทีม่องเห็นกางเขนของพระคริสตเจาเปนเครือ่งหมายแหงความรกั
ทีจ่ะสามารถทำใหเธอรักทกุคนได แมกระท่ังศตัร ูทำใหเธอกลาเปนเคร่ืองหมายแหง
สนัตภิาพ ทำใหเธอกลาทีจ่ะใหอภัยกบัทกุคนทีท่ำผิดตอเธอ
เธอ...วนันี.้.. ที่หม่ันเพียรและพยายามทำความรูจักกับพระคริสตเจา ผานการ

อานพระวาจาในทุกวันโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ทุกวันอาทิตย และแสวงหาเวลาท่ีจะสนทนากับ
พระเจาผานการสวดภาวนาดวยความวางใจบอยๆ
เธอ...วนันี.้.. ที่ยึดมั่นในความเช่ือและเปน
พยานท่ีชัดเจนถึงพระคริสตเจาในชีวิตประจำวัน
ทีพ่รอมจะเปนเคร่ืองมอืในการชวยเหลือผอูืน่ ให
ไดพบกับความหมายและความชื่นชมยินดีแหง
ชวีติทีเ่กดิขึน้จากการไดสมัผสักบั พระคริสตเจา

โอกาสนี ้พอขอชืน่ชมพวกเธอทกุคนท่ีไดใช
พลัง ปญญา และความสามารถของพวกเธออยางสรางสรรค เพ่ือรวมกันสราง
พระอาณาจักรของพระเจาในสังคมท่ีพวกเธอดำเนินชีวิตอยู พรอมกับอวยพรให
พวกเธอกาวหนาและเขมแข็งมากย่ิงข้ึนในการเปนประจักษพยานถึงการเปน
ครสิตชน คนของพระคริสตเจาอยางแทจรงิตอไป

ดวยรกัและเปนหน่ึงเดียวในพระคริสต

(คุณพออายุวัฒน โสนนอย)
ผูอำนวยการ แผนกเยาวชน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 18-24 กันยายน 2011 หนา 5

ตอนท่ี 25

“พระคมัภรี” ตองอานอยางมีคณุภาพ

เม่ือขอมูลความรูที่มากับส่ือออนไลน กำลังแยง
พื้นที่การอานแบบคณุภาพ แนนอนการเขาถึงขอมูลได
ถวนหนาของโลกออนไลน นับวามีประโยชนตอ
ผูคนจำนวนมาก แตเราไมควรนำการอานแบบคุณภาพ
มาปะปนกับความรวดเร็วฉับไวของการบริโภคขอมูล

แลว “การอานแบบคุณภาพ” คืออะไร ถาไมใช
การเปดโลกภายในอันรวมหลายส่ิงหลายอยาง ตัง้แตบม
เพาะความลกึซึง้ ความลมุลึก จนิตนาการ สนุทรยีภาพ
การตระหนักรู การไตรตรองใครครวญ การทำให
ลมหายใจยาวขึ้น การนั่งพักเงียบๆ เพื่อสายลมแผวเบา
จะลูบไลผิวกายของเรา บางทีเราอาจจะไดพบ
พระเปนเจาตรงน้ัน มากกวาเสียงหวือหวาของ
สายฟาแลบ ฟารอง ไฟไหม แผนดินไหว เชนเดียวกับ
ทานประกาศกเอลียาหไดพบพระเปนเจาในเสียง
กระซิบแผวเบา (1พกษ 19:9-13)

“ทีน่ัน่ เอลียาหเขาไปคางคืนในถ้ำ พระยาหเวหตรัส
กบัเขาวา “เอลียาห ทานมาทำอะไรอยทูีน่ี”่ เขาทลูตอบ
วา “ขาพเจามีความกระตือรือรนตอพระยาหเวห
พระเจาจอมจักรวาล เพราะชาวอิสราเอลไดละเมิด

พันธสัญญาท่ีทำไวกับพระองค ไดรื้อ
แทนบชูาของพระองค และฆาประกาศก
ของพระองค มีแตขาพเจาเพียงคนเดียว
เทานั้นที่เหลืออยู เขายังพยายามจะฆา
ขาพเจาดวย” พระเจาทรงสั่งเขาวา
“จงออกไป ยืนอยู บน ภู เ ข า เฉพาะ
พระพักตรพระยาหเวห” แลวพระยาหเวห
ก็เสด็จผานมา ทรงบันดาลใหเกิดลมพัด
แรงกลา ผาภูเขาทำใหหินแตกออกเปน
เสีย่งๆ เฉพาะพระพักตรพระยาหเวห แต
พระยาหเวหมิไดประทับอยูในลมน้ัน
เม่ือลมหยุดก็เกิดแผนดินไหว แตพระ-

ยาหเวหมไิดประทบัอยใูนแผนดินไหว หลังจากแผนดิน
ไหวก็เกิดไฟลุก แตพระยาหเวหมไิดประทับอยใูนไฟนัน้
หลงัจากไฟก็มเีสยีงกระซิบเบาๆ เมือ่เอลียาหไดยนิ กเ็อา
เสื้อคลุมปดหนาไว ออกมายืนอยูที่ปากถ้ำ  ไดยินเสียง
พูดกับเขาวา  “ เอลียาห  ทานมาทำอะไรอยูที่นี่”
(1พกษ 19:9-13)

การอานพระคัมภีรจึงเปนการอานแบบคุณภาพที่
เราหมายถึงในตอนตน สาเหตุที่คนอานพระคมัภีรนอย
อาจมาจากเหตุผลงายๆ คือ คนเราอานหนังสือแบบ
คุณภาพนอย หรือเกือบไมใชชีวิตอานหนังสือกันเลย
ตางหาก

คริสตังผหูน่ึงสารภาพกบัผเูขียนวา ไมเคยรมูากอน
เลยวา “ประกาศก” แปลวาอะไร จนกระทั่งไดฟง
รายการอธิบายพระคมัภรีทางวิทย ุจงึรวูาพวกทานเหลา
นัน้คือใคร มคีวามสำคญัทางจติ เปนแรงบนัดาลทางใจ
ตอเราในฐานะคริสตังมากแคไหน  เขาเลาตอไปวา
เพื่อนพี่นองโปรเตสแตนต
ถามเขาวา “อานพระคัมภีร
บางหรือไม?” เขาตอบกลับ
ไปอยางโง เขลาวา “อาน
ทำไม? เดี๋ยวไปวัดวันอาทิตย
คุณพอเขาก็อานใหเราฟง”
คิ ด ถึ งคำตอบของตน เอง
วันน้ัน แลวแสนจะอับอาย
ขายหนา

ที่จริงเราไดสัมผัสพระ-
คัมภีรอยู เสมอๆ  ในชีวิต-
ประจำวัน เราพบเร่ืองราว

พระคัมภีรผานทางรูปวาดทรงพลังของศิลปนที่มี
ชื่อเสียงกองโลกเกือบทุกคน  เราไดยินไดฟงในเวลา
รวมถวายบูชามิสซา ฟงรายการวิทยุคาทอลกิ เปดฟงซีดี
เลาพระคัมภีร หรือแมภาพยนตรทางวิดีโอ ฯลฯ แต
ไมมีวิธีใดท่ีเราจะไดสัมผัสองคพระผู เปนเจาใน
พระคัมภีรไดชัดเจนเทา “การอานอยางมีคุณภาพ”
จงจำไววา
+ อยาอานพระคัมภีรเพ่ือหวังเพียงแคจะเปนผูรูหรือ
ปราชญทางพระคัมภีร
+ อยาอานพระคัมภีรเพื่อหวังเพียงแคจะเขาใจ และ
อธิบายไดทุกตอนอยางแจมแจง
+ อย าอ านพระคัมภีร เพื่ อหวัง เพียงแคจะ เปน
ผศูกัดิส์ทิธิอ์ยเูหนอืคนอืน่

จงอานพระคมัภีรเพือ่ใหพระวาจาของพระเจาชำระ
ลางดวงใจ และวิญญาณของเราใหสะอาด

พระคัมภรีนีป้ระเสรฐิ เพยีงแคเราไดฟงผานหู หรอื
ไดอานผานใจ พระวาจาของพระเจา มีฤทธานุภาพ
ชำระหู และใจของเรา ใหสะอาดบริสุทธิ์ วันละเล็ก
วันละนอย จนจิตใจออนนุม เปนใจเน้ือนุมนวลมิใช
ใจหิน

อานพระคัมภีรในแบบ “การอานคุณภาพ” นี้
ฟงดูเหมือนยากแตแทจริง การอานพระคัมภีรอยาง
มีคุณภาพน้ี จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ เราอานพระคัมภีร
อยางเปนธรรมชาติเปนสวนหน่ึงของชีวิต ไมคิดจะ
ครอบครองความรูใดในพระคัมภีร เราอานเพราะ
พระคัมภีรเปนสวนหน่ึงของรางกายและจิตใจ เพราะ
“พระคำ” หรอื “พระวาจา” เสดจ็มารบัเอารางกายเปน
คนอยางเรามากอนแลวนั่นเอง

แตผูซาบซ้ึงรสพระธรรม อานเปนประจำ
เขาก็เจรญิเหมือนพฤกษา

ขึ้นอยูริมฝงธารา เขียวชอมุชืน่ตา
บังเกิดผลตามฤดูกาล

ทั้งบรรดากิจการงาน ลวนเปนแกนสาร
สมความปรารถนาของเขา

(สดด 1:2-3)
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บทอธษิฐานภาวนา

จงฉายแสง
“ไมมีใครจุดตะเกียง
แลวเอาถังครอบไว
หรือวางไวใตเตียง”

(ลูกา 8:16)
อันนาเปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชนวัด ซึ่งมีผูที่มีชื่อเสียงเปนสมาชิกอยู

หลายทาน รวมท้ังผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัส โดยถูกไฟครอกเมื่ออายุยังนอย
ทำใหหนาตาของเธอมีบาดแผล หลายคนอาจเบนหนาไปทางอ่ืน แตในเขต
วัดน้ี เธอไดถูกเลือกใหเปนผูอานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ชายอีกคนหน่ึง
ยากจนมาก เขามีชีวิตอยูไดโดยอาศัยเมตตาจิตของผูอื่น ชายคนนี้ก็ไดรับเลือก
ใหเปนผูนำในการขับรอง เมื่อเพ่ือนรวมงานของอันนาไปเยี่ยมวัดน้ี เขารูสึก
ไมพอใจ พลางกลาวออกมาวา “คนเหลาน้ีเหมือนเสาท่ีเอียง จะยืนอยไูดกต็อง
อาศัยผูอื่น” อันนากลาวกับเขาวา “เธอภูมิใจท่ีวัดของเธอเปนแหลงท่ีทุกคน
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเอง”

นทิานเปรียบเทียบเรือ่งตะเกียง แสดงใหเราเห็นวา ชวีติของเราเปรียบเสมือน
ตะเกียงท่ีจุดไว มิใชเพ่ือเอาไปซอน แตเพ่ือใหสองแสงออกไปในโลก ซึ่ง
หมายถงึ มนษุยทกุคน มใิชแตเพียงคนร่ำรวย คนทีห่นาตาด ีหรอืคนทีม่พีรสวรรค
เทาน้ัน

การดำเนินชีวิตแตละวันของเรา ยอมเปนประจักษพยานใหแกโลก ใน
พระอาณาจักรของพระเจาเราตางเปนผูที่เกี่ยวโยงกัน มีความเทาเทียมกัน
เฉพาะพระพกัตรพระเจา และการรบัใชผอูืน่ นบัเปนกระแสเรียกอนัสงูสงของ
เรา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตวัดแตละวัดของเรา ซึ่งเปนจุดรวมของบุคคลที่มี
อาชพีแตกตางกนั มคีวามสามารถและมีอายแุตกตางกนั แตกม็ารวมกนันมสัการ
พระเจา และทำงานรวมกัน เราจะใชมาตรฐานใดมาใชวัดผูที่จะมารวมมือกัน
ในกิจกรรมตางๆ ในเขตวัดของเรา เราแตละคนสามารถนำเอาเร่ืองน้ีไป
พจิารณาดูวา เราไดใชความสามารถของเรารับใชสงัคมในเขตวัดของเราอยางไร

ขาแตพระเจา แหงชวีติทกุชวีติและแตละชีวติ
ลกูขอมอบชีวติของลกูไวในพระหตัถ

ของพระองค
ไมมสีิง่ใดทีถ่กูซอนเรนไปจากสายพระเนตร

ของพระองค
พระองคประทบัอยตูอหนาลกูและเบือ้งหลงัลกู
พระองคประทับอยูรอบลูกและในตัวลูก

ลกูดีใจท่ีลกูอยเูฉพาะพระพกัตรพระองค อาแมน

ความจริง...
ในเร่ืองโกหก

(tanpanlop@gmail.com)

นอยคนนัก... ทีไ่มเคย “โกหก”
จะดวยเหตุผลใดก็ตามท่ีตองโกหก บรรทัดฐานของสังคมโดยรวมถือวา

เปนเรื่องไมถูกตอง
โดยเฉพาะผลกระทบท่ีตามมาจากการโกหกน้ัน
การโกหกมีหลายระดับ ตั้งแตการโกหกระดับครอบครัว ระดับชาติ ไป

จนถึงระดบัโลก
อกีท้ังการโกหกมีหลายประเภท ตัง้แตการเล่ียงไมบอกความจริง การบอก

ความจรงิเพยีงสวนหนึง่ ไปจนถึงการปรงุแตงความจรงิจากเรือ่งหนึง่ไปเปนอีก
เรือ่งหน่ึง

ผมเองเปนคนหนึ่งที่ไมชอบฟงนักการเมือง “บางคน” พูด รวมไปถึง
การอภิปรายในสภา การหาเสียง และการใหสัมภาษณทางส่ือมวลชนเพราะ
ผมเองไมเคยรูเลยวาอะไรคือความจริงในเร่ืองนั้น

ผมนัง่ดูโฆษณาทางโทรทัศน นอกจากความคดิสรางสรรคของนกัการตลาด
ดวยเวลาเพียงไมกีว่นิาทีแลว ผผูลิตส่ือ “บางราย” มคีวามสามารถในการนำเสนอ
ขอดี ถึงแมจะมีผลกระทบในแงรายมากกวาส่ิงท่ีนำเสนอ แตไมบอกความจริง
ทัง้หมด ทำใหผบูรโิภคหลงเช่ือ

คน “บางกลุม” พูดโกหกเปนเรื่องตลกในสังคม บางก็วาไดเห็นหนวดเตา
บางก็บอกวาท่ีบานเขาแมไกออกลูกเปนตัว งูเดินไปดวยเทา จระเขแลบล้ิน
เหมือนงู ปลาวาฬบินได ตนมะมวงมีผลเปนแอปเปล บางวันพระอาทิตยขึ้น
ทางทิศตะวันตก และตกทางทิศตะวันออก ปรุงแตงจากความจริงใหเปนนิยาย
แตก็ยังมีคนเชื่ออยางหัวปกหัวปำ

อะไรคือ ความจริง... ในเร่ืองโกหกเหลานัน้ ???
หรือเราหนีความจริง... เพ่ืออยูในโลกของการหลอกลวง โลกแหงมายา

จนเปนความคุนเคย เปนนิสยัท่ียากจะแกไขและปรับปรุง
เราตามใจตัวเอง วิง่ตามกิเลส แสวงหาความสบายฝายกาย เหน็แกตวั จนลมื

ความเปนจริงของชีวติ
บางคน โกหกไดแมกระท่ัง “โกหกตัวเอง” ไมมกีบ็อกวาม.ี.. ไมรกูบ็อกวา

ร.ู.. ไมเห็นก็บอกวาเห็น... ไมชอบก็บอกวาชอบ... ไมใชกบ็อกวาใช... มสีติปญญา
แตไมกลาใช

เราใชการโกหกเอาตัวรอดในช่ัวขณะ โดยคาดไมถงึวาท่ีสุดของการโกหก
นัน้เหมือน บมูเมอแรง ทีข่วางงูไมพนคอ อยางไรก็ตามหางงูยงัคงพันอยทูีค่อ

คนเราเกิดมาพรอมกับ “สจัจะแหงชีวติ” เสียชีพอยาเสียสัตย
หากสังคมเร่ิมตนกันท่ี “ความจริง” โดยเฉพาะความจริงใจ สิ่งท่ีเรียกวา

ปญหาคงไดรับการคลี่คลาย
เหมือนการพายเรือในอาง ไมไปไหนกันสักที เพราะมัวแตมาน่ังจับโกหก

การพดูปด ของใครบางคน
ผมเชือ่ในสิง่ท่ีด ีและความดีของคน การใหอภัย การใหโอกาส เปนทางออก

หนึง่ในการแกปญหา
หากเราเช่ือวา ความจริงคือความจริง วนัหนึง่ส่ิงท่ีเปนความจริงยอมปรากฏ

ถึงแมวาจะตองใชเวลา
การพิสูจนความจริง เปนหนาที่ของทุกคน และควรพิสูจนความจริงดวย

ความจรงิ
เพราะถาสิ่งที่เรารูวาเปนเรื่องโกหก เราก็ควรจะรูวาความจริงคืออะไร
ความจริง... ในเร่ืองโกหก คอืสิง่ทีเ่รารอูยใูนจิตสำนกึของความเปนคน...
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วนัเสารที่ 8 ตลุาคม พ.ศ. 2554  เวลา 10.30 น.
พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซิสเซเวียร เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณชิ

เปนประธาน

เวลา 9.30 น. -พธิตีั้งศีลมหาสนิท
-สวดสายประคำโลก
 โดยคุณพอชวลิต กจิเจริญ
 รวมกบัผนูำองคกรและสตับรุษุเขต 4
-อวยพรศลิมหาสนิท

(มีของท่ีระลึกสำหรับผูมารวมฉลองทุกทาน)

               

สนใจติดตอ:คณุพอเจาอาวาส หรือซิสเตอรทีว่ดั
ซ.ศริริัตน เหลาวฒันพงศ โทร. 084-0660325
ซ.สายพิน สขุสุศลิป โทร. 085-0635461
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
94 สนุทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2249-0054 ตอ605

“Heart Journey”
               8-11 ตลุาคม 2011
ณ บานสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

คายธดิาพระหฤทัย

ขอเชิญนักเรียนหญิงคาทอลิกต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่6
                รวมเขาคายกระแสเรียก
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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.)



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

(เมืองกวั - คารวะศพนักบุญฟรงัซิสเซเวียร - บานบุญราศโีจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและ
ศนูยคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม ตัง้โดยคณุแมเทเรซา

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

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

     เดือนตุลาคม        ฮานอย - แมพระลาวาง
        ฉลองบญุราศสีองคอน (ทางเครือ่งบิน)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 6 ป

อกัแนส จไุรรัตน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ครบ 10 ป

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรียนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3

 






คุยกันเจ็ดวันหน
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วนัอาทิตยที ่11 กนัยายน 2011

ตอน
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อาลยัรกัคณุพอรชิารด

วนัฉลองเทิดทนู
ไมกางเขน

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

ความศรัทธาภกัดีตอพระทรมานของพระครสิตเจา
หัวใจของการไถกูคริสตชนเปนแกนชีวิตจิตคริสตชน
ดังเชน  ความศรัทธาภักดีตอศีลมหาสนิท  และความ
ศรัทธาภักดีตอพระหฤทัยพระเยซูเจา  มีวันฉลองใน
พิธีกรรมประจำป  ดังน้ันความศรัทธาภักดีตอพระ-
ทรมานของพระคริสตเจา  คอื  วนัฉลองเทดิทูนกางเขน
(14  กนัยายน)  อนัท่ีจริงพิธวีนัศุกรศกัด์ิสทิธ์ิ  เราแสดง
ความศรัทธาภักดีนี้อยางสงา  และสวยงามดวยการ
นมสัการไมกางเขน  (ดคูำสอนพระศาสนจกัรคาทอลกิ
CCC  571-573, 599-627)

“พระธรรมล้ำลึกปสกาเก่ียวกับไมกางเขน  และการ
ฟนคนืพระชนมชพีของพระเยซคูริสตเจา  เปนศนูยกลาง
ของขาวดีที่บรรดาอัครสาวก  และพระศาสนจักรใน
ระยะตอมา  จกัตองประกาศใหโลกไดทราบ  แผนการ
ของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดไดสำเร็จไป  ‘ใน
ครัง้น้ันเพยีงคร้ังเดยีว’  (ฮบ  9:26)  ดวยการส้ินพระชนม
เพื่อการไถบาปมนุษยขององคพระบุตรคือพระคริสต
เยซู”  (CCC  571)

นักบุญเฮเลนาและไมกางเขนแท
พระศาสนจักรเคยฉลองการคนพบไมกางเขนแท

ของพระเยซ ู ในวนัที ่ 3  พฤษภาคม  ตามประเพณ ี กลาว
วา  พระมารดาของจกัรพรรดคิอนสแตนตนิ  คอื  เฮเลนา
เปนผพูบไมกางเขนแท  เธอไดแตงงานกบัแมทพัโรมนั
ชือ่  คอนสแตนติน  คลอรสู  แตทีส่ดุไดหยากนั  ลกูของ
พระนางช่ือ  คอนสแตนติน  ซึง่ตอมาไดเปนจักรพรรดิ
ของโรม  ใน  ค.ศ. 306  และใน  ค.ศ. 313  จกัรพรรดไิด
ฝนที่สะพานมัลเวียนวา  “อาศัยเคร่ืองหมายไมกางเขน
นีท้านจะรบชนะ”  เม่ือเหตกุารณเปนจรงิ  จงึทำใหเกดิ
พระราชโองการท่ีมิลาน  ที่ไดอนุญาตใหคริสตชนมี
เสรีภาพในการนมสัการพระเจา

พระนางเฮเลนาขณะน้ันอาย ุ 63  พรรษา  ไดกลบัใจ
มาเปนคริสตชนดวยความยินดี  ดงัท่ีนักประวัติศาสตร
ยูเซบีอูสไดบันทึกเร่ืองน้ี

ตามประวัติกลาววา  พระนางเฮเลนาเปนผูคน
พบไมกางเขนแทใน  ค.ศ. 326  เธอใหขดุบริเวณคูหาท่ี
ฝงศพของพระเยซเูจา  และไดพบไมกางเขน  3  อนั  ที่
เช่ือวาใชในวันท่ีพระเยซูเจาส้ินพระชนมบนเนินเขา
กัลวารีโอ  เมื่อสตรีผูปวยไดไปสัมผัสกางเขนอันหนึ่ง

และไดรับการรักษา
ใ ห ห า ย อ ย า ง
อัศจรรย  จึงเช่ือวา
นั่นเปนไมกางเขน
ของพระ เ ยซู เ จ า
พระนางเฮเลนาจึง
นำไมกางเขนนั้นมา
หุมดวยเงิน   และ
บรรจุไว  ณ  พระ-
คหูา  และนำอกีสวน
หนึง่ไปกรงุโรม
พระเยซู เจ า เคย

ตรัสวา  “โมเสสยก
รปูงูขึน้ในถ่ินทุรกันดารฉันใด  บตุรแหงมนุษยกจ็ะตอง
ถกูยกขึน้ฉันน้ัน  เพือ่ทุกคนทีม่คีวามเช่ือในพระองคจะมี
ชวีิตนิรันดร”  (ยน  3:14-15)  เหมือนวนัศุกรศักด์ิสิทธ์ิที่
ไมกางเขนไดแบงประชาชนท่ีนั่นเปนสองกลมุ  ในวนั
สดุทายจะเปนเชนน้ัน  “เวลาน้ัน  เคร่ืองหมายของบตุร
แหงมนุษยจะปรากฏบนทองฟา”  (มธ  24:30)  เราจะรู
สถานที่ของเราวาอยูขางซายหรือขางขวา

ครสิตชนทกุคนเคารพไมกางเขนของพระคริสตเจา
แขวนท่ีสรอย  แขวนท่ีบาน  ในวัด  ฯลฯ  เราทำเคร่ืองหมาย
กางเขนกอนทำกิจกรรมตางๆ  เพื่อเตือนใจวาเรา
ทำเหมือนกับชวยพระเยซูแบกไมกางเขน  และมีสวนรวม
ในการไถกูโลก

“นีค่อืไมกางเขน  ทีพ่ระผไูถโลก  ไดตรงึแขวนอยู
เชญิมากราบ  นมสัการ  รวมกันเถิด”
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การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫  
มาดริด สเปน (ซีนิต)
วันที่  20 สิงหาคม
สมเดจ็พระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศแตงต้ังนักบุญยวงแหง
อาวลิา ใหเปนนกัปราชญ องคที ่34 ของพระศาสนจกัร

นักบุญยวงแหงอาวิลา  ซึ่งเปนคนละองคกับ
นักบุญยวงแหงไมกางเขน ผูรวมงานกับนักบุญเทเรซา
แหงอาวิลา ปฏิรูปคณะนักพรตคารเมไลท ทานไดรับ
ยกยองวาเปนอัครสาวกแหงแควนอันดาลเูซียของสเปน
ใน ค.ศ. 1946 สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 12 ทรง
สถาปนาทานใหเปนองคอุปถัมภของพระสงฆสังฆ-
มณฑลสเปน และ ค.ศ. 1970 สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที ่6 ทรงสถาปนาทานเปนนักบุญ

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“ขาพเจาหวังวา คำพูดและแบบอยางงานอภิบาลที่
โดดเดนของนักบุญยวงแหงอาวิลา จะจุดประกายให
บรรดาพระสงฆและสามเณรท่ีกำลังรับการฝกอบรม
เพ่ือบวชเปนพระสงฆ”

“ขาพเจาขอเชิญชวนทุกทานใหเลียนแบบอยาง

ทานนักบุญยวงแหงอาวิลา
และขอมอบพระสังฆราช
แหงสเปน พระสังฆราช
ทั่วโลก บรรดาพระสงฆ
และสามเณรไวในคำภาวนา
และความชวยเหลือของ
ทานนักบุญยวงแหงอาวิลา
ขอพวกเขาไดเลียนแบบ-
อยางดวงพระทัยของพระ-
เยซูคริสตเจาผูทรงเปนผูอภิบาลที่ดี”

นักบุญยวง เกิดท่ีเมืองอัลโมโอวาร เดล แคมโป
ซยีูแดด รเีอล ค.ศ. 1500 ในครอบครวัฐานะดี และเปน
ผูอบรมความเช่ือคริสตชนแกทาน ในวัยหนุมทาน
เขามหาวิทยาลัยซาลามังกาศึกษาวิชากฎหมาย การได
สมัผสัประสบการณกบัพระเยซคูรสิตเจาไดเปล่ียนแปลง
ชวีติของเขาอยางสิน้เชงิ ทานจึงลาออกจากมหาวิทยาลัย
อทุศิเวลาใหกบัการสวดภาวนาตลอดระยะ 3 ปเต็ม

เนื่องจากไดรับคำแนะนำอยางดีจากพระสงฆ
ผนูำวิญญาณ ทานสมคัรใจบวชเปนพระสงฆ อทุศิชวีติ

ถวายพระเยซูคริสตเจาและประกาศขาวดี เม่ือบิดา
มารดาของทานถึงแกกรรมแลว จึงมีเพียงชายยากจน
12 คน รวมพิธีบวชเปนพระสงฆของทาน โดยไมมี
งานเล้ียงหรือการจัดพิธีที่หรูหราส้ินเปลืองแตอยางใด

ดวยความเรารอนในความรักตอพระเยซูคริสตเจา
นักบุญยวงแหงอาวิลา อุทิศตนเพ่ือการประกาศขาวดี
และใน ค.ศ. 1527 ทานสมัครไปเปนธรรมทูตประกาศ
ขาวดีที่เม็กซิโก หรือในขณะน้ันไดแก สเปนใหม แต
พระสังฆราชขอใหทานประกาศขาวดีในสังฆมณฑล
ของทาน และสังฆมณฑลใกลเคียงแทน ดวยเหตุนี้
ทานจึงไดรบัสมญานามวา “อคัรสาวกแหงอันดาลูเซีย”
แควนทางตอนใตของสเปน มอีาณาเขตติดกับมหาสมุทร
แอตแลนติกและทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ในการประกาศขาวดีทานถูกสอบสวนหาความผิด
และถูกจองจำ นาน 1 ป ระหวางถูกควบคุมตัว ทาน
อทุศิเวลาสวดภาวนา และกาวหนาดานจิตวญิญาณอยาง
ลึกซึ้ง หลังจากไดรับอิสรภาพ ทานเทศนสอนและ
ประกาศขาวดีจนมรณภาพ ค.ศ. 1569

พระสันตะปาปาเชิญเยาวชนรวมโตะเสวย
มาดริด สเปน (ซีนิต) เยาวชน 12 คน ไดรับเลือกให
รวมรับประทานอาหารโตะเดียวกับพระสันตะปาปา
โดย มี
เยาวชน
จ า ก

สเปนซึง่เปนประเทศเจาภาพ 1 คน
นอกน้ันเปนตัวแทนเยาวชนจาก
ทวปีตางๆ อกี 11 คน

คุณพอเฟเดริโก ลอม-
บารดิ ผูอำนวยการสำนักขาว
วาติกนั กลาววา “โอลิเวอร รชิารด
เยาวชนจากฝร่ังเศสซ่ึงเพ่ิงแตงงาน
ไดรับอนุญาตใหพาอาเล็กซาน-
เดรยี ภรรยา มาเฝาพระสนัตะปาปา
หลังรับประทานอาหาร สวน
เยาวชนคนอื่นๆ กราบทูลพระ-
สันตะปาปาถึงความรูสึกที่ไดรับจากการรวมชุมนุมเยาวชนโลก และความรูสึก
ของเพ่ือนเยาวชนจากประเทศเดียวกันที่มารวมงาน”

ฮวน คารลอส ปเอดรา คาลเดรอน อายุ 33 ป จากเอควาดอร ซึ่งอายุมาก
ทีส่ดุกลาววา “พวกเราพดูภาษาตางๆ ไดแก อติาเลียน องักฤษ สเปน และฝรัง่เศส
ผมกราบทูลพระสันตะปาปาถึงบทบาทของเยาวชนในลาตินอเมริกา ซึ่งยังคง
แสวงหาพระเยซูครสิตเจา แมจะประสบความยากลำบาก พระองคตรสัวาจะภาวนา
เพ่ือเยาวชนในลาตินอเมริกาเปนพิเศษ พระองคทรงช่ืนชมการแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองเยาวชนของผม”

น.ส.ออโรรา มาเรยี อลัมาโกร ชาวสเปนอายุ 21 ป กลาววา “พระสันตะปาปา

ทรงกระทำทุกอยางเพ่ือใหเยาวชนรูสึกอบอุนเปนกันเอง อาหารท่ีเสิรฟ เปนปลา
ผกั และไอศกรีม ฉนัต่ืนเตนมากจนแทบจะไมไดทานอะไร”

พระคารดนิลัในประเทศคอมมวินิสต
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) ในพระสมณลิขิตถึงพระ-
คารดินัลแจน คริสซอสโตม อายุ 87 ป โอกาส
ครบรอบ 60 ป บวชเปนพระสงฆ สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงช่ืนชมวา “พระ-
คารดินัลคริสซอสโตม โคเรค เปนผูอภิบาลงาน
ที่สุขุมรอบคอบ หนักเอาเบาสู และยืนหยัดม่ันคง
ในความเช่ือ”

นายโคเรค เกิดท่ีเมืองบอสซานี สาธารณรัฐ
เช็ค วนัท่ี 22 มกราคม ค.ศ. 1924 ตอมา ค.ศ. 1949
ประเทศเปล่ียนการปกครองเปนระบอบคอมมิวนสิต
ทานบวชเปนพระสงฆ ค.ศ. 1951 ขณะอายุ 27 ป
หนงัสอืพิมพลอสแซรวาตอเร โรมาโน บรรยายถงึ
พิธีบวชพระสงฆของคุณพอโคเรควา “พิธีบวช

กระทำอยางรีบเรงภายในหองชุดใหเชา เพราะเกรงวาเจาหนาที่รัฐจะจูโจมและ
ยกเลิกพิธีไดในทุกนาที” หลังพิธีบวชทานอภิบาลงาน ในฐานะพระสงฆและ
พระสังฆราช นาน 9 ป กอนถูกควบคุมตัว ค.ศ. 1960 และถูกจองจำ นาน 12 ป
ภายในอารามท่ีดัดแปลงเปนหองคุมขัง พรอมกับพระสังฆราชอีก 6 องค และ
พระสงฆ 200 องค

(บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงแตงต้ังคุณพอโคเรค
เปนพระสังฆราชแหงสโลวาเกีย ใน ค.ศ. 1990 พระองคทรงสถาปนาพระคุณเจา
เปนพระคารดนิลั ค.ศ. 1991 และใน ค.ศ. 1998 พระสนัตะปาปาทรงใหทานเปนผเูทศน
เขาเงยีบระหวางเทศกาลมหาพรตถวายพระองคและเจาหนาทีส่ำนกัวาตกินั)
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สภาพระสงัฆราชคาทอลิกฯ (ตอจากหนา 1)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระอัครสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช
รองประธานสภาฯ พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ เลขาธิการสภาฯ และคณะ นำพวงมาลา
ไปสักการะพระศพและอธิษฐานภาวนาถวายแด
ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพัณณวดี  ณ  พระทีน่ัง่ดสุติ
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั เมือ่วนัที ่1 กนัยายน
2011  

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สริโิสภาพัณณวดี ประสูตเิม่ือวนัองัคารท่ี 24 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468 ณ พระท่ีนั่งเทพสถานพิลาส ในหมูพระ-
มหามณเฑยีร พระบรมมหาราชวงั ทรงเปนพระราชธิดา
พระองค เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว กับพระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี
(พระนามเดิม เครือแกว อภัยวงศ ธดิา พระยาอภัยภูเบศร
(เล่ือม อภัยวงศ) กับคุณเล็ก บุนนาค) กอนพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะเสด็จสวรรคตเพียง
วันเดียว

พระนาม เพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวด ีนัน้
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทานให
ในพระราชพิธีสมโภชเดือนและข้ึนพระอู พระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยังโปรดใหใชคำนำหนา
พระนามวา สมเด็จพระเจาภาติกาเธอ ตอมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหออกคำนำหนาพระนามเปน สมเด็จ
พระเจาภคินีเธอ และคำนำหนาพระนามน้ียังใชจนถึง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รชักาลปจจุบนั

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนมดวยพระอาการติดเช้ือ
ในกระแสพระโลหิต เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เวลา 16.37 นาฬิกา ณ ตึก 84 ป โรงพยาบาลศิริราช
สริพิระชันษา 85 พรรษา

อ.ประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา (ตอจากหนา 20)

ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในวาระนี้ไดมอบรางวัล
“พานแวนฟา” แกผูสงผลงานเขาประกวดวรรณกรรม
เรื่องส้ันและบทกวีการเมืองประจำป  ที่หองรับรอง
พิเศษ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันศุกรที่ 2 กันยายน
ที่ผานมา

สำหรับรางวัลพานแวนฟาเกียรติยศนั้น สำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวมกับสมาคมนักเขียน
แหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแวนฟา
ไดดำเนินการจัดการประกวดวรรณกรรมการเมือง
รางวลัพานแวนฟา มาตัง้แตป พ.ศ. 2545 จนถงึปจจบุนั
คณะกรรมการรางวัลพานแวนฟาจึงเห็นสมควรมอบ
รางวัลพานแวนฟาเกียรติยศ พรอมกับรางวัลพาน
แวนฟาประจำป เน่ืองในวาระครบหนึ่งทศวรรษของ
รางวัลพานแวนฟา ใหกับผลงานของนักเขียนไทย
ในอดตี และหรอืผลงานของนักเขียนทีต่พีมิพในรอบป
ที่ผานมา ที่มีเนื้อหาแสดงทัศนะ หรือสะทอนประเด็น
เก่ียวกบัประชาธิปไตยในสงัคมไทยทัง้ในอดีตและหรือ
ปจจบุนัไดอยางลมุลกึ หลากหลาย งดงาม โดยมีกลวธิี
ในการนำเสนอท่ีนาสนใจ สมควรเผยแพรใหเปน
แบบอยางเพ่ือปลุกเรา หรือเปนแรงบันดาลใจใหแก
นกัเขียนและผรูักประชาธิปไตยในสังคมไทย

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเลือกสรรผลงาน
วรรณกรรมการเมืองใหไดรับรางวัลพานแวนฟา
เกยีรตยิศ รวม 10 รางวัล ไดแก 1. ขอบฟาขลบิทอง โดย
อุชเชนี หรือ ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา 2. คุณภาพ
แหงชีวิต ปฏิทินแหงความหวังจากครรภถึงเชิงตะกอน
โดย ปวย อึง๊ภากรณ 3. แด วยัดรุณของชวีติ โดย ทวีป
วร 4. ทานตะวันดอกหนึ่ง โดย เสนีย เสาวพงศ 5.
ธรรมาธิปไตย : หลักปฏิบัติศาสนาและศีลธรรม
(ตดัตอนจาก คมูอืมนุษย ฉบับปฏิบตัิธรรม) โดย พทุธ
ทาสภิกข ุ6. นกักานเมือง โดย ลาว คำหอม 7. เปบขาว
(ตดัตอนจาก วญิญาณหนงัสือพิมพ คำเตือนจากเพ่ือนเกา
อกีครัง้) โดย จติร ภมูศิกัด์ิ 8. หมาตำรวจ โดย หมอม
ราชวงศคกึฤทธ์ิ ปราโมช 9. อาชญากรผปูลอยนกพริาบ
โดย ดอกประทุม หรือกุหลาบ สายประดิษฐ และ 10.

อศีาน โดย นายผ ีหรือ อศันี พลจันทร
อ.ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ผูใชนามปากกา

อชุเชน ีกบัผลงานช้ินเอก คอื “ขอบฟาขลบิทอง” พมิพ
คร้ังแรก นติยสารสยามสมัย รายสัปดาห พ.ศ. 2495-2496
พมิพคร้ังท่ี 2 สำนักพมิพดวงกมล พ.ศ. 2499 พมิพคร้ังท่ี
3 สำนกัพิมพดวงกมล พ.ศ. 2516 พมิพคร้ังท่ี 4 สำนกัพิมพ
ดวงกมล พ.ศ. 2523 สำนักพิมพกะรัต จัดพิมพใหม
พ.ศ. 2532 สำนักพิมพผเีส้ือ จดัพิมพใหม พ.ศ. 2544

อ.ประคณิ  ไดชวยงานของพระศาสนจักรคาทอลิก
ดวยการงานเขียน และงานแปล อาทิ รายศิลาเรียง
เปนการรวมผลงานของ อ.ประคิณ ที่ประพันธใหกับ
องคกรทางศาสนา สำหรับงานแปล อาทิ ชีวประวัติ
นกับุญเอากสุติโน ชวีประวตันิกับุญฟรงัซัวสแหงซาลส
ชวีประวัตนิกับุญเปาโล ชวีประวัตนิกับุญหลยุส กษัตริย

ประเทศฝร่ังเศส ชีวประวัติ
นักบุญมารีย  ยู เฟรเซีย
นักบุญเปาโล ในยุคสมัย
ของทาน  โพนสรรพสิ่ง
พระผู เสด็จมา  พระบิดา
ขาฯ ขอมอบตนแดพระองค
และสำคัญท่ีความรัก

อ .ประคิณ  ยังมี
งานแปลธรรมนูญพระวินัย
แ ล ะ เ อ กส า ร ข อ ง คณะ
นักบวช อีก 6 ฉบับ อีกท้ัง
ยั ง แ ป ล แ ล ะ ป ร ะ พั น ธ

เพลงศักดิ์สิทธ์ิ ใชภายในคณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร มากกวา 600 เพลง และมีงานแปลเอกสาร
ของพระศาสนจักร อีกกวา 16 ชิ้นสำคัญ รวมถึง
พระสมณสาสนตางๆ อาทิ พระสมณสาสน
“มารดาพระผูไถ” และบทกวีของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 “ออมกอดนวกาล” พ.ศ. 2529/
1986

ในโอกาสนี้ยังมีการมอบรางวัล “พานแวนฟา”
ใหกบันกัเขียนวรรณกรรมเรือ่งส้ัน และบทกวีการเมือง
ดวย โดย บทกวีการเมือง ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ
เรือ่ง “มนษุยเหวย เหวยมนษุย” โดย นรพัลลภ ประณทุ-
นรพาล  ขึ้นรับรางวัลพานแวนฟา และเกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท สำหรับรางวัลเร่ืองส้ัน
การเมือง ไมมีผลงานใดถึงเกณฑไดรับรางวัลชนะเลิศ
มีแตรางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล ไดแก เร่ือง “ผีดิบ”
โดย ไมเคิ้ล เลียไฮ และเร่ือง “ไมมีแผนดินอยู” โดย
นรพัลลภ ประณทุนรพาล

รางวัล “พานแวนฟา” วรรณกรรมเรื่องสั้นและ
บทกวีการเมือง เปนรางวัลที่รัฐสภา รวมกับ สมาคม
นักเขียนแหงประเทศไทย ไดจัดประกวดวรรณกรรม
เรื่องสั้นการเมืองขึ้นครั้งแรกในป 2545 ซึ่งเปนปที่
รฐัสภาครบ 70 ป  โดยเห็นความสำคญัของวรรณกรรม

(อานตอหนา 14)
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แตงตัง้จติตาธิการยุวธรรมทตู (ตอจากหนา 20)
ตัง้แตป ค.ศ. 2011 เปนตนไป

คณุพอเชษฐดนยั ไชยเผอืก เกดิวนัที ่28 พฤศจกิายน  ค.ศ. 1980 เปนสตับรุษุ
วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด อยุธยา จบการศึกษาจากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชเปนพระสงฆคาทอลกิในป ค.ศ. 2011 ปจจบุนัดำรงตำแหนงผชูวยเจาอาวาส
วดันักบุญฟรังซิสเซเวียร  สามเสน

คณุพอมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับงานอภิบาลเด็กและเยาวชนวา “โลกในสมัยนี้
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว  มีกระแสนิยมตางๆ มากมายอยูรอบตัวเรา  ทั้งท่ีดีและ
ไมด ี เศรษฐกจิพฒันา  แตคณุธรรมในสังคมลดนอยลง   เด็กและเยาวชนท่ีเตบิโต
ในสังคมแบบน้ีจงึมีความแตกตางจากสมัยกอนเปนอยางมาก  การท่ีเราจะอภบิาล
พวกเขาไดดี  เราตองเขาใจพวกเขาและช้ีใหพวกเขาเห็นวาส่ิงไหนดีสิ่งไหน
ไมด ี เพือ่พวกเขาจะไดโตเปนผใูหญทีด่ใีนวนัขางหนา”

สำหรบังานแพรธรรมในเมืองไทยคุณพอมองวา “การแพรธรรมในเมืองไทย
ตองการพัฒนาการอีกมาก  เราจำเปนจะตองปลูกฝงใหคริสตชนชาวไทยมีใจ
รอนรน  รกัในงานแพรธรรมมากข้ึน  พวกเราทุกคนจำเปนตองชวยกันแพรธรรม
ไมใชปลอยใหเปนหนาท่ีของแคคนบางกลมุเทาน้ัน  เพราะเรารบัหนาท่ีแหงการ
แพรธรรมน้ีในวันท่ีเรารับศีลลางบาป  ซึ่งเด็กและเยาวชนก็เปนกำลังสำคัญ
ใหกบัพวกเราใหอนาคต  เราตองปลูกฝงใหพวกเขามจีติตารมณผแูพรธรรมตัง้แต
เด็ก  เพือ่พวกเขาจะไดเปนคริสตชนท่ีเขมแข็งตอไปในอนาคต”

สำหรับงานการฝกอบรมเด็กใหเปนผูประกาศขาวดีหรือเปนธรรมทูตของ
พระเจาในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในนามของสมณองคกรยุวธรรมทูตน้ัน
ไดเร่ิมมานานแลว โดยมีการดำเนินการในโรงเรียนตางๆ ของภคินีคณะ
เซนตปอล เดอ ชารตร ในสมัยของคุณพอวิทยา แกวแหวน อดีตผูชวย
พระสังฆราชฝายงานธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลไดพยายามปลุกจิตสำนึก
ใหกับคณะสงฆ นักบวชและผูใหการอบรมจากโรงเรียนตางๆ มาเปนระยะ
จนกระทั่งในสมัยของคุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ซึ่งคุณพอสมเกียรติ ได
สานงานตออยางเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยจัดทำการประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจถึงพันธกิจและวิสัยทัศนของสมณองคกรฯ จัดการปลุกจิตสำนึก
ในการอภิบาลเด็กใหเปนธรรมทูตใหกับคณะครูผูใหการอบรม และจัดคาย
เด็กผูนำยุวธรรมทูต เปนตนคุณพอไดจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตของอัคร-
สงัฆมณฑลข้ึนในวันยุวธรรมทูตสากลประจำป 2010 และ 2011 ทัง้น้ีโดยอาศัย
ความรวมมือจากพระสงฆนักบวช คณะผูบริหารและครูจากโรงเรียนตางๆ
ในเขตปกครองของอัครสังฆมณฑล

งานของสมณองคกรยุวธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลอยูภายใตฝายงาน
ธรรมทตูของอคัรสังฆมณฑลซ่ึงมีคณุพอสมเกยีรติ บญุอนันตบุตร เปนหัวหนา
ฝาย พรอมกันน้ีคณุพอยังดำรงตำแหนงเปนผอูำนวยการสมณองคกรสนับสนุน
งานแพรธรรม (PMS) ประจำอคัรสงัฆมณฑลอีกดวย

รายงานโดย คณุพอวัชศิลป กฤษเจรญิ

การเมืองวามีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
เปนอยางย่ิง และเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนไดใชเสรีภาพแสดงออกทาง
การเมืองโดยใชศิลปะในการเขียนถายทอดความรูสึก สะทอนภาพการเมือง
หรือจินตนาการถึงการเมืองที่ตองการในรูปแบบของเร่ืองสั้น อีกท้ังเพื่อเปนการ
สรางสรรคงานวรรณกรรมการเมืองใหประดับไวในวงวรรณกรรมของไทย และในป
2546 ไดเพ่ิมรูปแบบวรรณกรรมประเภทบทกวเีขาประกวดดวย เพราะบทกวกีารเมือง
มบีทบาทสำคญัควบคกูบัเร่ืองส้ันการเมอืงมาแตในอดตี และนับตัง้แตป 2545 จนถงึ
ปจจุบนั พ.ศ. 2554 ไดจดัประกวดรางวัลพานแวนฟา รวมท้ังส้ิน 10 ครัง้

อ.ประคิณ ชมุสาย ณ อยธุยา ปจจุบนัอายุ 92 ป  คอลมันิสต “พจนมาลา” ในนติยสาร
“อุดมศานต” ผูซึ่งพระสันตะปาปาทรงประทานรางวัลเครื่องประดับเกียรติยศของ
พระสันตะปาปาซิลแวสเตอรขั้นอัศวินกางเขนใหญ ในฐานะเปนผูที่ทำงานให
พระศาสนจักรและสงัคมโดยไมไดมองท่ีน้ำใจตนเอง

อ.ประคิณเปนกวีรวมสมัยอีกคนหนึ่งของเมืองไทย ตามประกาศของสำนักงาน
วัฒนธรรมแหงชาติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ที่ไดประกาศยกยอง

 อ.ประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา (ตอจากหนา 13)

เชิดชูเกียรตินี้ให อาจารยประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา เปนศิลปนแหงชาติ สาขา
วรรณศิลป ประจำปพทุธศักราช 2536 ทัง้นีเ้พราะคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหประกาศยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนผูสรางสรรค
ผลงานศิลปะลำ้คาสูงเดนจนเปนที่ปรากฏตอสาธารณชน



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 38 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 °—π¬“¬π 2011 Àπâ“ 15

«— ¥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√– “¬ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ Õ.∑à“„À¡à

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈  ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ Õ.‡¡◊Õß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 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‡ Á́ª™—≠ (©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“ ) °∑¡.

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—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

©≈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)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

§√∫ 25 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’

µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ √à«¡°—∫ºŸâπ”Õß§å°√ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…‡¢µ 4

Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ Õ.ÕŸà∑Õß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬ 101 °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥«‘√—™ ‚∑√. 08-1630-1432)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡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)

«—¥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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

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≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

����� çª√–™ÿ¡§“¡‘≈‡≈’¬π«‘™“°“√é ‚√ßæ¬“∫“≈

§“¡‘≈‡≈’¬π °√ÿß‡∑æœ ®—¥°“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√

„Àâ§«“¡√Ÿâ „π«—πÕ—ß§“√∑’Ë 13 °—π¬“¬π 2011 ‡«≈“

07.30-16.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡‡ÕÁπ√‘‚°â ™—Èπ 6

‚√ßæ¬“∫“≈§“¡‘≈ ‡≈’¬π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ‘ √ππ∑å

 √√‡æÁ™√å π“¬·æ∑¬å¿ÿ™ß§å ‡À≈à“√ÿ®‘ «— ¥‘Ï »“ µ√“-

®“√¬å· «ß ∫ÿ≠‡©≈‘¡«‘¿“  œ≈œ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ µ‘¥µàÕ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. À≈—ßæ‘∏’√—∫°≈’∫°ÿÀ≈“∫∑à“ππ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-1751-0178)

«—¥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

Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ

∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚∑√. 08-1078-9970)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π¥√Ÿ«å Õ.‡¡◊Õß ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( 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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ∫â“π·¡à·«π Õ.æ√â“« ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈ ≈ÿ ´’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå∏—¥‡¥Õ—  ∫â“πª“ß‡∫“– Õ.‡™’¬ß¥“«

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥§√∫ 25 ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30

µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 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 38 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 °—π¬“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§ÿ≥¥ÿ…Æ’ ‡≈¢“œ ®‘µµ“¿‘∫“≈ ‚∑√. 0-2185-1444

µàÕ 342 À√◊Õ 08-6897-9769 E-mail : pastoral

@hotmail.com ¥à«π!

�����·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

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

07.00 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑·≈–‡§“√æ

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

‡ªìπª√–∏“π

·≈–‡«≈“ 16.30 π. (Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“

16.00 π.) æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (À≈—ßæ‘∏’

¡’‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ)

����� ∂“∫—π∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ‚Õ°“ §√∫√Õ∫°“√

ªØ‘≠“≥µπ¢Õß ¡“™‘°

 ÿ«√√≥ ¡‚¿™ ¡“√’Õ“ Õÿ¥¡≈—°…≥å æÿ≤µ“≈»√’

À‘√—≠ ¡‚¿™ ‡∑‡√´“ »√’®√‘π  ‘¡¡“≈’ ¡Õπ‘°“

Õÿ‰√  ÿ¢ Õ“¥ ‡∑‡√´“ ª√–°“¬¡µ√ ∑ÕßÕ‘π∑√å

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ¡“√’Õ“ πÈ”Ωπ ¡ß§≈≈âÕ¡

≈Ÿ´’Õ“ ª«’≥“ π‘¬¡∏√√¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ ( “∑√) æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

����� ¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

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

ª√–∏“π

�����§ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√ ·≈–§≥– ‘́ ‡µÕ√å§“√å·¡≈

 “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“

‚Õ°“ ©≈ÕßÕ“√“¡§“√å·¡≈ “¡æ√“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

9 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 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≠§“¡‘≈‚≈

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬ Ÿ́‡®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.)

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

����� »Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π «—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å

®.ππ∑∫ÿ√’ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°∫â“πæ—°®”π«π

5 §π

≈—°…≥–ß“π 1. ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°™“¬À√◊Õ

À≠‘ßÕ“¬ÿ√–À«à“ß 3-18 ªï ‰√â∑’Ëæ÷Ëß ·≈–¡’∞“π–¬“°®π

®“°™ÿ¡™πµà“ßÊ „π°√ÿß‡∑æœ ππ∑∫ÿ√’ ®”π«π‡¥Á°

„π§«“¡¥Ÿ·≈ª√–¡“≥ 15 §π µàÕæ’Ë‡≈’È¬ß 2 §π

2. µâÕßæ—°Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫â“π‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈‡¥Á°µ≈Õ¥ 24

™—Ë«‚¡ß ·µà¡’‡«≈“æ—°«—πÕ—ß§“√∂÷ß«—π»ÿ°√å™à«ß∑’Ë‡¥Á°

‰ª‚√ß‡√’¬π«—π≈– 6 ™—Ë«‚¡ß √–À«à“ß‡«≈“ 09.00-

15.00 π. («—π‡ “√å Õ“∑‘µ¬å ·≈–«—πÀ¬ÿ¥π—°¢—µƒ°…å

‡¥Á°‰¡à‰ª‚√ß‡√’¬π µâÕßÕ¬Ÿà¥Ÿ·≈‡¥Á° 24 ™—Ë«‚¡ß) Àπ÷Ëß

 —ª¥“Àå®–¡’«—πÀ¬ÿ¥ 1 «—π ™à«ß«—πÕ—ß§“√∂÷ß«—π»ÿ°√å

™à«ßªî¥‡∑Õ¡‡≈Á°·≈–ªî¥‡∑Õ¡„À≠à‡¥Á° à«πÀπ÷Ëß

®–°≈—∫∫â“π  à«πÀπ÷ËßµâÕßæ—°°—∫»Ÿπ¬å®÷ßµâÕß∑”ß“π

24 ™—Ë«‚¡ß ·µà‡®â“Àπâ“∑’Ë®– —∫‡ª≈’Ë¬π°—πÀ¬ÿ¥

‚¥¬®–¡’ ‘∑∏‘À¬ÿ¥‰¥âªï≈– 30 «—π ≈“°‘®‰¥âªï≈–

10 «—π ≈“ªÉ«¬ªï≈– 30 «—π

3. ß“πª√–®”«—π§◊Õ¥Ÿ·≈‡¥Á°„ÀâÕ¬Ÿà„π√–‡∫’¬∫«‘π—¬

‡™àπ °“√∑”§«“¡ –Õ“¥∫â“π °“√ —́°‡ ◊ÈÕºâ“ °“√

∑”°“√∫â“π ·≈–®—¥„Àâ‡¥Á°√à«¡°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡™àπ

¥πµ√’ »‘≈ª– °“√‡¢â“‡ß’¬∫ °“√‡¢â“√à«¡¡‘ ´“

°“√‡√’¬π§” Õπ œ≈œ «—π∏√√¡¥“‡¥Á°®–‡¢â“πÕπ‡«≈“

21.00 π. ·≈–µ◊ËππÕπ‡«≈“ 05.00 π.  à«π«—π‡ “√å

Õ“∑‘µ¬å À√◊Õ«—πÀ¬ÿ¥π—°¢—µƒ°…å®–‡¢â“πÕπ‡«≈“

21.00 π. µ◊ËππÕπ ‡«≈“ 07.00 π.

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ ¡—§√ 1. ‡æ»™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß ¡’

 —≠™“µ‘‰∑¬

2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 27-40 ªï

3. «ÿ≤‘ ¡.6 ¢÷Èπ‰ª ∂÷ßª√‘≠≠“µ√’ À“°¡’

ª√– ∫°“√≥å¥Ÿ·≈‡¥Á°„π»Ÿπ¬åœ  ß‡§√“–Àåµà“ßÊ À√◊Õ

®∫°“√»÷°…“¥â“π°“√»÷°…“  —ß§¡ ß‡§√“–Àå À√◊Õ

°“√¥Ÿ·≈‡¥Á° ®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‡Õ’Ë¬¡°≈—Ëπ ‚∑√. 0-2961-5878

�����‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ‡™’¬ß„À¡à ‡ªî¥√—∫ ¡—§√

π—°‡√’¬π‡æ◊ËÕ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°‡¢â“»÷°…“µàÕªï°“√»÷°…“ 2555

¥—ßπ’È ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4  À≈—° Ÿµ√ª°µ‘  ·≈–

À≈—° Ÿµ√ English Program √—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π™“¬

·≈–π—°‡√’¬πÀ≠‘ß  ®”Àπà“¬„∫ ¡—§√·≈–√—∫ ¡—§√  «—π∑’Ë

5-30 °—π¬“¬π ‡«≈“ 08.00-16.00 π. (‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥

√“™°“√) ·∑√°™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1,  2 ·≈– 3

À≈—° Ÿµ√ª°µ‘·≈–À≈—° Ÿµ√ English Program

√—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π™“¬·≈–π—°‡√’¬πÀ≠‘ß®”Àπà“¬

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

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é

(udomsarn fanclub) „π‡ø´∫ÿâ§
·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

„∫ ¡—§√·≈–√—∫ ¡—§√ «—π∑’Ë  6-10  °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‡«≈“ 08.00-16.00 π. (‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√) µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-5324-5570-5  µàÕ 104, 105

»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ Download √–‡∫’¬∫

°“√√—∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë  : http://www.montfort.ac.th



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 18-24 กันยายน 2011 หนา 17

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

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
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โดย เงาเทียน

สวสัดคีรบั เพือ่นๆ เยาวชน
ทีร่กั ตอนน้ีเราเฉลมิฉลอง
วันเยาวชนโลกคร้ังท่ี 26
ไดผานพนไปแลวครับ
พรอมๆ กบัประสบการณ
ที่ดีๆ ของเพ่ือนเยาวชน
ของเราท่ีพบเจอ  ฉบับน้ี

จึงขอเก็บภาพขาวมาแบงปนกันกอนนะครับ

เรา..เยาวชน คอื
ค ว ามหวั ง ขอ ง
พระศาสน จักร
และพระวาจานีย้งั
คงกึกกองในใจ
ข อ ง พ ว ก เ ร า
ทุกคนตลอดไป
“จงหยั่งรากลึกลง
ในพระองค และ
เสริมสรางข้ึนใน
พระองค จงมี
ความ เ ช่ื ออย า ง

มัน่คง” (คส 2.7) แลวพบกนัใหม ที ่Rio de janeiro Brazil WYD 2013 นะครบั
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บางทีเราไมไดกลับบาน
กลับบาน เย็นน้ีผมจะกลับบาน ผมคิดในใจ

ชวงขับรถกลับมาบานก็คิดไปเรื่อยเปอยแบบขำ
โอ... วันน้ีตอนเชาอยูสามพราน บายๆ อยูสภา
พระสังฆราชฯ พระราม 3 ตกเย็นอยแูถวถนนวุฒากาศ
ซอยชัยวัฒน เลยตลาดพลูมานิดหนอย พลบค่ำ
กลบัรงันอนท่ีสลีม จะเดินทางออกไปไหน ไกลอยางไร
คนเราก็ตองกลับบาน

ผมยกมือขึน้หากร่ิงกด หนาประตูบาน อาวไมมี
แฮะ โทรเขาบานสองสามรอบไมมใีครรบั โทรหาแม
ดกีวา โทรกันไปมาจนทราบแนชดัวา ตอนน้ีไมมใีคร
สามารถมาเปดประตูตอนรับผมได แดดรมและลม
ยงัไมตก รวมท้ังชวงน้ีแมสายฝนจะโปรยปรายไปทั่ว
แตทองฟาสวางพอ ผมอยากไปหาอะไรรอนๆ
มาใสทองไว จะเดินขึน้ไปตามทางรถไฟ ซึง่จากบาน
ของผมก็เลี้ยวไปทางขวา หรือจะลองเดินยอนไป
ตามถนน ซึ่งตองเลี้ยวไปทางซาย ผมตัดสินใจ
เลี้ยวซาย เพราะไมไดเดินยอนไปในทางเสนนี้นาน
มากแลว

บานไมและถนนกวางขวาง เปลีย่นเปนบานปูน
และถนนแคบๆ ขณะท่ีเดินอยยูงัมีเหตุการณรถสวน
กันสองคันไมไดเลย ตองมีบางคนถอยหรือยอม
นั่นเอง หกโมงกวาเทานั้นรานรวงปดกันเกือบหมด
ซอยแตละซอยท่ีผมเคยเดินผานกับความรูสึก
กวางใหญ ลึกล้ำ เหลือเพียงความทรงจำ ทางอาจ
จะเทาเดมิ แตความรสูกึผมบอกวามนัแคบลง

ผมเดินเร่ือยเปอยไมมีความคาดหวังใดมากไป
กวา เดินกลับไปสคูวามทรงจำ แปลกทีผ่มจำไดตดิตา
วามุมไหนจะมหีนังสือขายบาง บางรานยังอยแูตบางราน
เปล่ียนไป ความรใูนวัยท่ีเติบโตสอนผมใหคาดเดาวา
รานบางรานนาจะเปนสายสง แตรานบางรานก็ไมรู
วาจะขายหนังสือเหลานี้ทำไม ดูขายหลายอยาง
จนไมมีจุดขาย ผมจำไดอีกวา ผมไมมีเงินพอกับ
การซือ้หนงัสอืแนๆ  แตในวยัเดก็คงมหีนงัสือไมกีเ่ลม
ทีผ่มคนุกบัหนาปกของมนั หนงัสอืชยัพฤกษนัน่เอง

งานเสวนาลาสุดเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวม
ของเครือขายสงเสริมการอาน ในชวงกลุมผูนำ
ศาสนาและผูนำชุมชน ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร
โดยมีเปาหมายใหกรุงเทพมหานครเปนเมือง
หนงัสอืโลกในป 2013 ในวนัที ่7 กนัยายน  ทีโ่รงแรม
ปทมุวนั ปริน้เซส ผมนัง่อยกูบัผแูทนศาสนาพทุธคือ
พระอาจารยสรุศกัดิ ์สรุญาโณ (ทราบภายหลงัวาทาน
เปนพี่ชายแทๆ ของคุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียน
สารคดี นักถายภาพ ฝมือดีที่ผมแอบชอบผลงาน
อยูเหมือนกัน....ผูเขียน) และอิหมามวินัย สะมะอุน
ผูแทนศาสนาอิสลาม เรามาเปนผูแทนเพื่อแบงปน
ประสบการณ การอานเพ่ือรัก สรางวิถีการอานเพ่ือ
พฒันาจิตใจ และผมพดูเร่ืองการปลกูฝง การอานจาก
การรับหนังสือชัยพฤกษ และทานพระอาจารย

สรุศกัดิ ์กบ็อกวา เขาก็ประสบการณการปลูกฝงแบบน้ี
เหมอืนกนัเลมเดียวกนัเลย

ในการเสวนายังใหผูแทนศาสนาแตละทาน สรุป
ตบทายถึงการอานเพ่ือรกั แตเวลาเพยีงหน่ึงนาที ผมสรุป
แบบนี้ “เราไมสามารถบังคับใครใหอาน และใหอาน
เพื่ออยางนั้นอยางนี้ แตถาเราทำใหเขารักที่จะอาน รัก
การอาน เขาจะเลือกอานเพื่อรัก เพื่อรักสันติสุขและ
รักมนุษยชาติ” ผมเชื่อเชนนั้น เพราะผมสัมผัสไดวา
ทกุเสนทางท่ีผมเดนิยอนมาอยนูี ่มรีอยทางของความทรงจำ
เร่ืองการอานมใิชนอยเลยทเีดียว

การปลูกฝงความทรงจำดีๆ ใหกบัมนษุย  ยอมสงผล
ใหเราคิดถึงความทรงจำดีๆ เหลาน้ันในวันเวลาที่
เหมาะสม แมผมจะหางเหินจากเสนทาง ของถนนแถวบาน
เปนเวลานาน แตความทรงจำไมเคยจาง ผมเห็นทาง
รถไฟ เดินผานวัดนางนอง ตลาดเกา เด๋ียวน้ีคงไมใชแลว
และรานตัดผมท่ีเคยใชบริการตอนวัยเด็ก ตอนน้ีพฒันา
ไปแลว ดวยการติดแอร ลูกคายังคงแนนเหมือนเดิม
ผมเดนิเลยตอไปถึงซอยอาทิตย ทีน่ีส่มัยเปนเด็กจะรสูกึ
วาอาหารอรอยมาก หลากหลาย หลงัจากมิสซาเลิกแลว
ผมชอบเดินมาหาอะไรรับประทานกอนจะกลับ ราน
แนวนั่งดริ๊งมีใหเห็นประปราย มีปมน้ำมัน โรงนวด
มีโรงงาน แตเปนโรงงานแบบคนเมือง คือข้ึนไป
ตัดเย็บเส้ือผากันบนช้ันบนกันเลย ตึกสูงที่ เราเห็น
ไมใชที่พักอยางเดียวมันยังเปนท่ีทำมาหากินของ
คนจนเมือง คนที่อพยพจากบานเดิมในชนบท หวังวา
กรุงเทพฯ จะใหคำตอบของฐานะการงานได ใครจะรู
บางวา ทองนาท่ีพวกเขาจากมา มกีล่ินธรรมชาติทีส่ะอาด
บริสุทธิ์กวาเครื่องปรับอากาศของชีวิตเมืองเปนไหนๆ

ผมกลับมาบานและพบวาหลายคนท่ีบาน กลับมา
กันแลว บานเปนที่พักอยางแทจริง เพราะรูสึกวา
หลายคนเหน่ือย ผมนึกถึงเรื่องท่ีชวนนักเรียนกลุมท่ี
อบรมคุย เราคุยเรื่องเพลงท่ีมีคนกดเขาไปดูเปนลาน
ชื่อวาคัน (อะไรสักอยางน่ีแหละ) คุยปรากฏการณ
การไปจับจองโทรศัพทมือถือกันแบบมืดฟามัวดิน
ถลมทลาย คยุกนัเร่ืองรัฐบาลจะแจกไอแพด ฯลฯ คยุไป

คุยมาถามกับเด็กๆ  วาทุกเรื่องมีจุดรวมกันคือ
“เทคโนโลยี” เหมอืนมนัเปนวถิชีวีติของคนในวันนี้
และวันขางหนาไปแลว

ผมขับรถกลับบานแตบานคนละหลังกับท่ีเพ่ิง
กลับไป บานน้ีพระคุณเจาประกาศใหผมพักท่ีนี่
ในฐานะสมาชิกในสังฆภาพแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และคงสะดวกในการทำงานอภิบาล
ในชวงเวลาและงานท่ีรับผิดชอบ ชวงน้ีมีกิจกรรม
หลากหลายท่ีผมตองไปมีสวนรวม ผมเพ่ิงพูดใน
รายการวิทยุเหมือนกัน เชนการแถลงขาวประกวด
ภาพยนตรสั้น การเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในสวนของ
คาทอลิก การจัดงานกตัญุตาตออาจารยประคิณ
ชุมสาย ณ อยุธยา หรืออุชเชนี กวีคาทอลิกของเรา
การจัดเสวนาโตะกลมครั้งท่ี 4 โดยควบรวม
การประกาศผลการแตงเพลงในพธิกีรรม ของแผนก
ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เขาไปดวย และพรอมกันนี้เรายัง
ไดยินวาหลายคนปวย  หลายคนมีแนวโนมวา
เวลาในโลกนี้อาจส้ันลง เขาอาจจะกำลังเตรียมตัว
จะกลบับานกไ็ด บานทีเ่ราเรยีกวาบานแท

แทจริงแลวมนุษยอาจออกเดินทางไมใช
ออกจากบาน แตตามหาบานแทของตนเองตางหาก

บรรณาธิการบริหาร
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»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å √à«¡°—∫°Õß

«—≤π∏√√¡ ®—¥«®πæ‘∏’°√√¡‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡

√“™‘π’π“∂ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘  ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπª√–∏“π«®πæ‘∏’°√√¡»“ π“§√‘ µå ≥ ¡≥±≈æ‘∏’

∑âÕß π“¡À≈«ß  ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ 2011
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µÕπ∑’Ë 35
¡ÿ¡Œ‘µ µ‘¥™“√å∑

≥ ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√ (2)
æ√– —πµ–ª“ª“...‡¢â¡

√Ÿªªíôπ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–-

ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 12 ‡ªìπÕ’°¡ÿ¡

Àπ÷Ëß∑’Ë ‡√“¡—°æ∫„πÀπ—ß ◊Õ

·π–π”«“µ‘°—π ‰¡àπà“·ª≈°„®

‡æ√“–‡√◊ËÕß√“«¬ÿ§ ¡—¬¢Õß∑à“π

‡ªìπ™à«ß∑’Ëæ√–»“ π®—°√§ß

ºà “ π ‰ªÕ¬à “ ß ¬ “ °≈”∫ “ °

‡À¡◊Õπ∑’ËÀπ—ß ◊Õ ∫π»‘≈“π’È  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ ∑’Ë·ª≈‚¥¬ §ÿ≥æàÕ‰æ∫Ÿ≈¬å

Õÿ¥¡‡¥™ ‰¥â„Àâ¢âÕ —ß‡°µ‰«â«à“ ç ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 2 ≠’ËªÿÉπ‚®¡µ’À¡Ÿà‡°“–

‡æ‘√å≈Œ“‡∫Õ√å„πªï §.». 1941  ¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 12

Õ¬Ÿà„π¿“«–§—∫¢—π¢Õß ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë 2 ·≈– ¿“«°“√≥åøóôπøŸÀ≈—ß ß§√“¡

÷́Ëß à«π„À≠à‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“¥â“π»’≈∏√√¡¢Õß¬ÿ§ ¡—¬  ·≈–¢âÕ§” Õπ¥â“π‡∑««‘∑¬“é

ª√–‡¥Áπ∑’Ë¡—°¡’§π‚®¡µ’Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß§◊Õ§«“¡ —∫ π«à“ µ°≈ß·≈â««“µ‘°—π

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¬‘«À√◊Õ‰¡à„π™à«ß ß§√“¡‚≈°π—Èπ ·µà„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡‡¥’¬«°—π

‰¥â‡≈à“‰«â«à“ ç ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 12 ‰¥âæ¬“¬“¡™à«¬‡À≈◊Õ§π¬‘«

Õ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë ∂“π°“√≥å‡ªìπ°≈“ß®–∑”‰¥â (‡¡◊ËÕ ‘Èπ ß§√“¡·≈â«À—«Àπâ“

™“«¬‘«∑’Ë™◊ËÕ√—∫‰∫ Õ‘ √“‡Õ≈ ´Õ≈≈’ ‰¥âª√–°“»¬◊π¬—π Õ’°∑—Èß¢Õ∫§ÿ≥

æ√– —πµ–ª“ª“∑’Ë‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ™“«¬‘«À≈“¬µàÕÀ≈“¬§π„Àâ√Õ¥æâπ‡ß◊ÈÕ¡¡◊Õ

¢Õßπ“´’ ‚¥¬‡ªî¥æ√–√“™«—ß°— ·µ≈ °—π¥Õ≈‚ø Õ“√“¡·≈–«—¥Õ’°À≈“¬Ê ·Ààß

„Àâ‡ªìπ∑’ËÀ≈∫¿—¬ ”À√—∫™“«¬‘«)é

º¡‰¡à·ª≈°„®∑’Ë„π¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√¡’√Ÿªªíôπæ√– —πµ–ª“ª“¡“°¡“¬

‡√“‡æ’¬ß·π–π”·≈–æŸ¥∂÷ß∫“ß¡ÿ¡‡∑à“π—Èπ‡Õß ·µà∑ÿ°¬ÿ§∑ÿ° ¡—¬æ√– —πµ–ª“ª“

§ß¬◊πÀ¬—¥Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß ‡¢â¡¢âπ∑—Èß™’«‘µ°“√µ—¥ ‘π„®·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πæ√–‡ªìπ‡®â“

‡æ◊ËÕº¥ÿß§«“¡‡™◊ËÕπ—Èπ ç∫π»‘≈“π’È‡√“®–µ—Èßæ√–»“ π®—°√ ·≈–ª√–µŸπ√°®–

‰¡à¡’«—π™π–‰¥âé (ª√–µŸπ√°¬—ß‡Õ“‰¡àÕ¬Ÿà)

Õ.ª√–§‘≥   ™ÿ¡ “¬   ≥   Õ¬ÿ∏¬“
√—∫√“ß«—≈æ“π·«àπøÑ“‡°’¬√µ‘¬»
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  π“¬ ¡»—°¥‘Ï ‡°’¬√µ‘ ÿ√ππ∑å ª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√

·≈–ª√–∏“π√—∞ ¿“ ‡ªìπª√–∏“π

„πæ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈ çæ“π·«àπøÑ“‡°’¬√µ‘¬»é

·≈–‡°’¬√µ‘∫—µ√¢Õßª√–∏“π ¿“ºŸâ·∑π

√“…Æ√·≈–ª√–∏“π√—∞ ¿“ ‚Õ°“ §√∫

1 ∑»«√√…√“ß«—≈æ“π·«àπøÑ“ „Àâ°—∫

º≈ß “π¢Õßπ— ° ‡ ¢’ ¬π ‰∑¬ „πÕ¥’ µ

®”π«π 10 √“ß«—≈ ́ ÷Ëß Õ.ª√–§‘≥ ™ÿ¡ “¬

≥ Õ¬ÿ∏¬“ À√◊Õ çÕÿ™‡™π’é ®“° ç¢Õ∫øÑ“

¢≈‘∫∑Õßé  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

·µàßµ—Èß®‘µµ“∏‘°“√¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠-

Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â·®âß«à“ ΩÉ“¬œ

‰¥â‡ÀÁπ ¡§«√¡Õ∫À¡“¬„Àâ ç§ÿ≥æàÕ‡™…∞å¥π—¬

‰™¬‡º◊Õ°é ‡¢â“√—∫µ”·Àπàß®‘µµ“∏‘°“√ ¡≥-

Õß§å°√¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµª√–®”Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

çª√–™ÿ¡

æ√– ß¶å

‡¢µ°≈“ß

∑à“·√àœé

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

·≈–§≥– ß¶å

‡¢µ°≈“ß Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈

∑à“·√à-ÀπÕß· ß

ª√–™ÿ¡ ß¶å

‡¢µ°≈“ß ∑’Ë«—¥

π—°∫ÿ≠°“∑“√’π“

∑ÿàß¡π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26

°√°Æ“§¡ 2011


	Udomsarn38_Cover
	Udom38_ok
	udomsarn38_p1516
	Udomsarn38_Caption



