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พีน่องครสิตศาสนิกชนและมสุลิม :
ทำงานรวมมือกันเพื่อจิตวิญญาณของมนุษยชาติ

เพ่ือนพ่ีนองมุสลิมท่ีเคารพรักทุกทาน

1.     การสิ้นสุดเทศกาลรอมฎอนเปดโอกาสใหสมณสภาเพ่ือการเสวนาระหวางศาสนา สงความปรารถนาดีและสันติสุขมายังทาน อันผล
แหงความพยายามท่ีทานไดปฏิบัติดวยใจกวางในเทศกาลนี้ ไดนำมาซ่ึงความงดงามฝายจิตดังท่ีปรารถนาทุกประการ

2.     สำหรับปนี้ เราปรารถนาที่จะกลาวถึง มิติชีวิตจิตวิญญาณของมนุษย  ประเด็นน้ีเก่ียวกับความจริง ที่ทั้งคริสตชนและพ่ีนองมุสลิม
ตางถือวา เปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก ดังที่เรากำลังเผชิญกับการทาทายของวัตถุนิยมและโลกียวิสัยกันอยู  ความสัมพันธที่มนุษยทุกคน
มีกับสิ่งเหนือธรรมชาติมิไดเปนหวงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร  แตเปนสวนหนึ่งแหงธรรมชาติมนุษย  เราไมเชื่อในเรื่องของโชคชะตา  เรา
มีความเชื่อมั่นวา พระเจาทรงเปนผูนำทางของเรา และย่ิงกวานั้นไดเปนประสบการณของเราดวย

3.     เหนอืความแตกตางใดๆ พีน่องคริสตชนและมุสลิม ตระหนักดีถงึศักด์ิศรีของมนุษยซึง่กอปรดวยสิทธิและหนาท่ี  พวกเราถอืวาสติปญญา
และเสรีภาพ เปนพระพรจากสวรรคที่ผลักดันใหผูมีความเช่ือทุกคน สำนึกถึงคุณคาเหลานี้ ซึ่งเรายึดถือรวมกัน เพราะคุณคาเหลานี้อยูใน
ธรรมชาติมนุษยเหมือนกันทุกคน

4.     นี่คือเหตุที่วา การสืบทอดคุณคาแหงความเปนมนุษยและคุณคาทางศีลธรรมไปยังบรรดาเยาวชนรุนหลังจึงเปนความหวงใยรวมกัน
ของเรา    เปนหนาที่ของเราที่จะตองชวยพวกเขาใหคนพบวา นี่มีทั้งความดีและความเลวราย ใหพวกเขารูวามโนธรรมคือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่
พวกเขาจะตองใหความเคารพ และตระหนกัวา การเสรมิสรางมิตแิหงชีวติฝายจตินัน้ จะทำใหชาวเรารจูกัมีความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ ชวยเหลอื
กันมากขึ้น และพรอมใจรวมมือกันมากขึ้นเพื่อความดีสวนรวม

5.     พี่นองคริสตชนและมุสลิมบอยคร้ังไดเห็นการใชความรุนแรงตอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ การไมไวใจกัน ซึ่งผูที่เรียกตนเองวาเปนผูมีความเชื่อ
ตางตกเปนเปาหมายผูรับเคราะห  เราไมสามารถจะทำส่ิงใดไดนอกจากประณามลัทธิสุดโตงและขมเหงรังแกกัน การมีอคติและการทะเลาะ
วิวาทกันในทุกรูปแบบ รวมถึงการแบงชนช้ัน ซึ่งบางคร้ังผูที่มีความเช่ือตกเปนเหย่ือทั้งในชีวติสังคมและการเมือง รวมท้ังในส่ือตางๆ ดวย

6.    เพ่ือนพ่ีนองท่ีรัก  เรามีความใกลชิดกับทานมากในเชิงจิตวิญญาณ  เราขอวิงวอนพระเจาทรงโปรดประทานพลังฝายจิตใหแกทาน และ
เราขอสงความสุขและสันติมายังทานทุกคน

พระคารดนิลั ฌอง หลยุส โตรอ็ง
           ประธานสมณสภาฯ

                                                                                                 พระอคัรสงัฆราช ปแอร ลยุจ ีเชลาตา
                                                                                                                         เลขาธิการ

สมณสภาเพือ่การเสวนาระหวางศาสนา

สาสนในโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอน
ฉลองอีดี้ลฟตร้ี ปฮิจเราะหศักราช 1432/2011 A.D.
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เปนประธานเปดการสัมมนาเพ่ือสนับสนุนการมี
สวนรวมของเครือขายสงเสริมการอาน ในสวนของ
กลุมผูนำศาสนา  และผูนำชุมชน  จากโครงการ
“กรงุเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556” (Bangkok
World Book Capital 2013)  มกีารเสวนาเปดมุมมอง
เร่ือง  “อานเพ่ือรกั : สรางวถิีการอานเพ่ือพัฒนาจิตใจ”
โดยพระอาจารยสุรศักด์ิ สุรญาโณ จากวัดชลประทาน
รังสฤษฎ ผูแทนศาสนาพุทธ คุณพออนุชา ไชยเดช
รองผูอำนวยการ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ผูแทนศาสนาคริสต และอิหมามวินัย สะมะอุน ผูแทน
ศาสนาอิสลาม รวมเสวนา โดยมนีายแพทยอดุม เพชร-
สังหาร ผูอำนวยการศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและ
เยาวชน สถาบันรักลูก เปนผูดำเนินรายการ  มีผูสนใจ
เขารวมกวา 150 คน ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เม่ือ
วนัท่ี 7 กนัยายน ค.ศ. 2011

เพราะการอานหนงัสอืนัน้มคีณุคาอยางยิง่ เปนการ
พฒันาสติปญญาคนในประเทศใหมคีวามร ู   มกีารพฒันา
คณุภาพชวีติ การอานทำใหสงัคมไปสทูศิทางท่ีเหมาะสม
รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการอาน โดยนำเสนอให
เปนวาระแหงชาติ ใหป 2552-2561 เปนทศวรรษแหง
การอาน เพราะฉะน้ันสังคมและประชาชนควรจะชวย
สงเสริมใหรกัการอาน โดยกรุงเทพมหานครไดตอบรับ
วาระแหงชาติ และพยายามรณรงค กระตุนเตือน และ
สงเสริมโครงการรักการอานกันอยางจริงจัง อันเปน
การสรางกระแสใหโครงการรกัการอานนีเ้ปนจรงิข้ึนมา
ใหได เพื่อวาเด็กและเยาวชนจะไดรับรูและรักการอาน
กันมากย่ิงข้ึน ขยายวงกวางมากย่ิงข้ึน เพื่อใหกรุงเทพ
มหานครเปนเมืองแหงการรักการอานใหได  และเพื่อ
กรุงเทพมหานคร จะเปนเมืองหนังสือโลก ในป 2556
อยางเต็มภาคภูมิ กรุงเทพมหานครจึงจัดสัมมนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็น พรอมเสวนาในหัวขอ  “อาน
เพือ่รกั : สรางวิถกีารอานเพ่ือพฒันาจิตใจ”

นายแพทยอุดม เพชรสังหาร เปนผูดำเนินการ
เสวนา  โดยมงุเนนวา “ทกุคนถาอยากอาน ตองไดอาน”

ประเด็นการเสวนาเร่ิมตนดวยคำถามที่วา ความ
สำคัญของการอานและการอานจะชวยสงเสริมการ
พัฒนาจิตใจไดอยางไร

คณุพออนชุา แบงปนวา “เรือ่งการอานเพ่ือรกั   เรา
อยากเห็นประเทศชาติบานเมืองเติบโต เราอยากเห็น
คนไทยรักกัน เราอยากเห็นเด็กและเยาวชนคนรุนใหม
เหลานั้นมาแทนเราได อยากใหขอสังเกตอยางหน่ึงคือ
เวทีใดก็ตาม ที่มีคนที่มารวมสัมมนาน้ีก็คือคนที่มีใจ
ศรัทธาอยูแลว เชื่อวาเราทุกคนมีความต้ังใจดีอยูแลว
และหากถามวาประเทศไทยมีวรรณกรรมดีๆ ไหม
ตอบไดเลย มอียแูลว มมีากดวย และหากถามวาในสวน
ของศาสนาน้ันสิ่งที่ เปนศูนยกลางนั้นผมเชื่อวาคือ
พระคัมภีร ซึ่งทุกศาสนามีพระคัมภีร แลวเด็กและ
เยาวชนอานกนัไหม?  สิง่ท่ีสำคญัอยทูีก่ารปลกูฝง ผมขอ
ยกตัวอยางวา  ผมโชคดีที่บิดาของผมเปนคนชอบอาน
หนังสือ เปนคนรกัการอาน และทานกเ็ปนสมาชิกของ
นิตยสารชัยพฤกษให ทุกเดือนผมจะรอคอยหนังสือ
เลมนี ้อานทกุหนา อานอยางกระหาย จากจดุนีเ้องทำให
ผมกลายเปนคนรักการอานไปโดยไมรูตัว ทุกเรื่องที่
สำคัญในชีวตินัน้ เราตองปลูกฝง”

“คณุภาพของหนงัสือกส็ำคัญมาก เราอาจจะเห็นวา
หนังสือแฟชั่น หรือกอสซิป นั้นมีมากมาย แตหากเรา
ปลูกฝงใหลกูของเราอานหนงัสือท่ีดมีคีณุภาพ สิง่น้ีกจ็ะ
ซมึซบัเขาไปอยใูนชีวติของเขา การอานหนังสอืเราตอง
คอยๆ อาน เมื่ออานมากๆ มันจะคอยๆ พัฒนา และ
แปรเปลี่ยนการอานมาเปนชีวิต”

“ในสวนของศาสนาน้ัน หนังสือพระคัมภีร เปน
สิง่สุดยอดอยแูลว และเราอานพระคัมภีรอยางไร แนนอน
วาในสวนของศาสนาคริสตหากคริสตชนไดรวมพิธี
มิสซา ทุกพิธีกรรมก็ไดฟงพระคัมภีร หรือหากเขาวัด
ทุกวันรวม 3 ป ก็เทากับไดฟงไดอานพระคัมภีรครบ
ทั้งเลม มีกลุมองคกรตางๆ เพ่ือสงเสริมความศรัทธา
กจ็ะนำพระคัมภรีมาอาน มาแบงปนในกลมุ พระคมัภรี
มีเน้ือหาท่ีดีอยูแลว เม่ืออานแลวเปนการสรางชีวิตของ
เรา พระคัมภีรสอนแตสิ่งท่ีดี สอนถึงการดำเนินชีวิต
ซึ่งเปนสิ่งมีคามากท่ีสุดในโลกใบน้ี  และคุณภาพของ
การอานสำคัญกวาเร่ืองของจำนวน การมีหองสมุดเพ่ิม
หรืออานมากๆ นั้นไมสำคัญเทากับการอานแลวซึมซับ
สิง่นัน้มาใชในการดำเนินชีวติ นัน่คอืคณุภาพชีวติทีถ่กู
พัฒนาในเรื่องของการอาน และผมเชื่อวาพลังของ
วรรณกรรมดีๆ ที่มีคุณคา และเช่ือวาวรรณกรรมหลัก
ของศาสนา หรือพระคัมภีร เปนสิ่งที่สำคัญที่สอนชีวิต
ของเรา เราจะรัก จะเช่ืออยางไรกต็าม แตขอใหสิง่ทีเ่รา
อานนั้นถูกพัฒนาเปนคุณภาพชีวิต  เปนคุณธรรม
ความเช่ือ และนำมาใชในการดำเนินชีวติได”

อหิมามวินยั สะมะอุน ไดแบงปนวา “สิง่ท่ีเราไดพดู
กันมาเปนมาตรฐานสากลของมนุษย เราอาจจะมีความ
คิดเห็นไมเหมือนกัน แตในความไมเหมือนกันนั้น
หากเรามีบทวิเคราะห ก็จะทำใหเราสามารถเขาใจส่ิง
เหลานั้นได”

“ผมเปนอิหมามก็ตองปฏบิตัิ ตองอาน ผมพยายาม
ที่จะใหชุมชนของผมไดเขาใจหลักคำสอนของศาสนา
วาคำสอนของเราน้ันหากเราไดใชความใกลชิดให
แตละคนไดเลียนแบบการดำเนินชีวิตของกันและกัน
สิ่งน้ันจะกลายเปนความรูขึ้นมาและเมื่อใดเราสามารถ
ที่จะสรางความเขาใจซ่ึงกันและกัน ความรักจะเกิดขึ้น
เม่ือมีความรักเกิดข้ึน ความเขาใจก็จะตามมาทันที ใน
ชุมชนของผมมีเรื่องไมเขาใจ คิดตางกัน แตผมก็ไดชี้
ใหเขาเขาใจวาในความตางน้ันไมไดทำใหเราขาด
มิตรภาพตอกัน ไมไดทำใหเราเปนพ่ีนองกันไมได เรา
พยายามทำใหทุกคนเกิดความเขาใจ การรับรู”

พระอาจารยสุรศักดิ์ สุรญาโณ กลาววา “ในเร่ือง
ของการรนูัน้ เปนส่ิงท่ีดหีากไดรสูกึถึงส่ิงท่ีด ีและนำมา
ปฏิบัติดวย แตบางคนไปรับไปรูมาในส่ิงท่ีไมดี ไมถูก
ไมควร อนันีก้น็าเปนหวงหากเขา
เอาส่ิงน้ันมาปฏิบัติ เขาเรียกวา
อวิชา หรือไมรู ถือวายังโงอยู
ฉะนั้นจึงจำเปนที่จะตองเลือก
โดยเฉพาะเลอืกอานหนงัสือ หาก
เราอานหนังสอื  10 เลม หรอื  100
เลม แตเราอานแลวไมสามารถ
นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได
กม็คีาเทากบัการไมไดอาน รอยรู
ไมสหูน่ึงทำ นัน่คือไมมปีระโยชน”

“ฉะนัน้เมือ่เราอานแลวตองนำส่ิงน้ันมาปฏบิตั ิและ
ตองรูจักเลือกอาน เพราะมีสื่อมากมาย มีหนังสือ
หลายอยาง จงึจำเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองเลือกหนังสอืทีด่ไีว
ในบาน ในครอบครัว เพราะจากประสบการณจริง
คราวหนึ่งไดไปที่บานหลังหนึ่งซึ่งก็มีฐานะดี ไปนั่ง
ทีโ่ตะรบัแขก เหน็หนงัสอืกอสซปิมากมาย จงึทำใหคดิ
วาเด็กในบานน้ีเมื่อโตข้ึนจะกลายเปนเด็กที่ชอบนินทา
คนอื่น ฉะนั้นจึงตองเลือกหนังสือที่ดี ที่เปนประโยชน
เพราะเม่ืออานแลวจะเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน”

“อยากใหผูเปนครู หรือผูดูแล ควรจัดหาหนังสือ
ทีด่ ีและควรอยางยิง่ทีจ่ะตอง 1. ชีใ้หชดั 2. ชวนใหปฏบิตัิ
3. เราใจใหกลา 4. ปลุกใจใหราเรงิ เพราะฉะน้ันครตูอง
ใฝหาความรู และถายทอดใหศิษยอยางชัดเจนแจมแจง
ชวนใหทำใหปฏิบัติ และปฏิบัติแลวเกิดความสุข หาก
สื่อตางๆ หรือหนังสือตางๆ ไดทำหนาที่อยางนี้ก็ถือวา
ไดทำหนาท่ีอยางดี เพราะผอูานไดนำไปใช นำไปปฏิบติั
อยางแทจริง”

“เวลาอานหนังสือนัน้หากเราอานอยางถูกตองแลว
จะเปนทัง้ ศลี สมาธ ิและปญญา และเมือ่เราอานหนังสอื
อะไรตางๆ มากมายแลว เราตองกลับมาอานหนังสือ
ที่ตัวเราเอง นั่นคือ อานตัวเอง หันกลับมาดูตัวเอง คือ
เห็นดวยตัวเอง เห็นในตัวเอง และอยาลืมท่ีจะตองอาน
ตวัเอง อานอยตูลอดเวลา อานชวีติประจำวัน”

ผูแทน 3 ศาสนา สรุปฝากขอคิดถึงการอานเพื่อ
พัฒนาจิตใจ

คุณพออนุชา  กลาววา “เราไมสามารถบังคับใคร
ใหอาน และใหอานเพือ่อยางนัน้อยางนี ้แตถาเราทำให
เขารักท่ีจะอาน รกัการอาน เขาจะเลอืกอานเพือ่รกั เพือ่
รกัสนัตสิขุและรักมนษุยชาติ”

อิหมามวินัย กลาววา “หากเราพยายามใหเด็กของ
เราเร่ิมรักการอาน แลวความรักนั้นก็เกิดขึ้นมาโดย
อตัโนมัต”ิ

พระอาจารยสุรศักด์ิ กลาววา “หากจะทำใหเกิด
ความรัก ความเขาใจ ความเสียสละ ความไมเหน็แกตวั
ตองรูจักคิดใครครวญ คือหยุดคิด เพราะเราไมได
อานอยางเดียว ตองคิด ตองจด”

กอนจบการสัมมนา ผูรวมสัมมนาไดแบงปนถึง
วิธีการที่จะนำส่ิงท่ีไดเรียนรู และประสบการณในการ
สัมมนาไปปรับใชใหเกิดประโยชน โดยหาแนวทาง
ทีจ่ะทำใหกจิกรรมสงเสรมิ รกัการอาน เปนจริง ในขีด
ความรบัผดิชอบ และเครอืขาย อาทิ ศาสนสถาน ชมุชน
ใหมเีผยแพรในวงกวางมากย่ิงข้ึน

“อานเพือ่รกั” (ตอจากหนา 20)
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ตอนท่ี 26

“ยุงแคไหน ชีวิตจึงยุงเกินไป”

ขณะท่ีมารธากำลังวุนวายจัดเตรียมอาหารตอนรับ
พระเยซูเจาท่ีเสด็จมายังบานของนางพรอมกับบรรดา
อัครสาวก มารียนองสาวก็นั่งอยูแทบพระบาทสนทนา
และสดับฟงพระอาจารยเจาอยางใสใจชื่นชมและ
มคีวามปตสิขุ

“หากเรายุงเกินกวาจะใชเวลากับพระเจา ชีวิตของ
เราก็ยุงเกินไปแลว” ที่จริงชีวิตของมารธาผูพี่ไมใชไม
ดีอะไร พระเยซูเจามิไดตำหนิอะไรนางมากมาย
นางขยัน ตื่นเตนท่ีไดตอนรับพระอาจารยเจา และ
การเตรียมอาหารใหคนอ่ืนก็เปนการกระทำท่ีดี แต

การทำดีตามแบบที่เราชอบ และตองการทำ จนไมมี
เวลาเขาสนิทสัมพันธกับพระเยซูเจา เปนความขยัน
ที่ไปไมถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต เพราะจุดหมาย
ปลายทางของชีวติครสิตังคือ

“การรักและไดมีชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเยซูเจา
ตั้งแตในโลกนี้จนถึงโลกหนา”
ผมมีเรือ่งสอนใจทำนองนีม้าแบงปน

วันหนึ่งขณะท่ีผมยืนรอขึ้นเคร่ืองบินคนแปลก-
หนาที่เผอิญไดยินผมพูดวาเปนพระสงฆ ก็เขามาเลาวา
กอนจะพบพระครสิต ชวีิตของเขาเต็มดวย “ความบาป
และการยึดตัวเองเปนใหญ จนผมไดพบพระเยซ”ู

ผมฟงดวยความสนใจ เขาเลาวาเขาเปล่ียนแปลง
อะไรในชีวิตบาง และทำความดีอะไรบาง ทุกสิ่งที่เขา
บอกผมลวนเปนเร่ืองของงานยุงๆ ที่เขาทำเพ่ือพระเจา
แตไมใชการสวดภาวนาเพื่อสนิทสัมพันธกับพระเจา
ผมจึงไมแปลกใจเมื่อเขาพูดวา “บอกตรงๆ วา ตอนนี้
ผมรสูกึดกีบัตวัเองมากข้ึนแลว”

ผมคิดว าบุ คคลในพระวรสารอย า งมาร ธ า
คงจะเขาใจถึงความคิดของแขกแปลกหนาผูนี้ เม่ือเธอ
เชิญพระเยซูเจามาท่ีบาน เธอวางแผนทำส่ิงท่ีเธอคิดวา
สำคัญ แตสิง่เหลาน้ีกลบัทำใหเธอไมอาจมงุความสนใจ
ไปท่ีพระองคได  อีกท้ังมารียก็ไมไดมาชวยเธอ
เธอจงึรสูกึวาสมควรขอใหพระเยซเูจาตำหนมิารยี  พวก
เราหลายคนก็ผิดพลาดในเร่ืองน้ี  คือเราสาละวนกับ

ก า ร ทำ ส่ิ ง -
ดีจนไมมีเวลา
ทำความรูจัก
พ ร ะ เ จ า ใ ห
มากขึน้

ผ ม นำ
สาระสำ คัญ
ของถอยคำท่ี
พระ เ ย ซู เ จ า
ตรัสกับมารธา
ในลูกา 10:
4 1 - 4 2
ม า แ น ะ -
นำ เ พ่ื อ น -
ใหมผรูวมทาง
ค น นี้ ว า

“ทำสิ่งตางๆ ใหชาลง และลงทุนเวลาทำความรูจัก
พระเจา จงใหพระวจนะของพระองคเปดเผยพระองคเอง
แกคณุ” หากเรายงุเกนิกวาจะใชเวลากบัพระเจา เรากย็งุ
เกินไปแลว

มารธาและมารีย
ขณะท่ีพระเยซู เจ าทรงพระดำเนินพรอมกับ

บรรดาศิษย พระองคเสด็จเขาไปในหมูบานแหงหนึ่ง
สตรีผูหน่ึงช่ือมารธารับเสด็จพระองคที่บาน นางมี
นองสาวช่ือมารียซึง่นัง่อยแูทบพระบาทขององคพระผ-ู
เปนเจาคอยฟงพระวาจาของพระองค มารธากำลังยุง
อยูกับการปรนนิบัติรับใช จึงเขามาทูลวา “พระเจาขา
พระองคไมสนพระทัยหรือที่นองสาวปลอยดิฉัน
คนเดียวใหปรนนิบัติรับใช ขอพระองคบอกเขาใหมา
ชวยดิฉันบาง” แตพระองคพระผูเปนเจาตรัสตอบวา
“มารธา มารธา เธอเปนหวงและวุนวายหลายส่ิงนักสิ่ง
ที่จำเปนมีเพียงส่ิงเดียว มารียไดเลือกเอาสวนท่ีดีที่สุด
ทีจ่ะไมมใีครเอาไปจากเขาได”

   (ลกูา 10:38-42)
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บทอธษิฐานภาวนา

ศษิยทีแ่ทจรงิยอมมคีวามเสยีสละ
“บุตรแหงมนุษย

ไมมีที่จะวางศีรษะ”
(ลูกา 9:58)

ผูที่ชอบการพนันอาจระมัดระวังตัวกอนท่ีจะพนันวา ชีวิตสมรสของเขา
จะยัง่ยืนเพยีงใด ภายใตเง่ือนไขท่ีวา “ฉนัจะรักคุณ หากคุณยังสวยอย ูยงัมีสขุภาพ
ดอีย ูและยังร่ำรวยอย”ู เง่ือนไขเหลาน้ีไมสามารถนำมาใชเพ่ือวัดความสัมพันธ
ที่จะย่ังยืนตอไปได พระเยซูเจาทรงเผชิญกับการประกาศความสัมพันธแบบน้ี
ในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณา แตมันมิใชสิ่งท่ีพระองคทรงแสวงหา สิ่งท่ี
พระองคทรงแสวงหา คอืความสมัพันธแหงความรกั ซึง่นับวาเปนความเท็จจริง
ที่ลำบากและยากท่ีจะปฏิบัติ

พวกสานุศษิยตองเผชิญกับความลำบากของพันธสัญญาแหงความรักน้ี เม่ือ
พวกเขาตองเผชญิกับการถูกเยาะเยย ถกูเบยีดเบียน และการมอบชีวติของตนเอง
เพือ่เปนศษิยตดิตามพระองคอยางแทจรงิ พวกเราสวนมาก คงไมตองเผชญิหนา
กับการเปนมรณสักขีในการเปนคริสตชนในปจจุบัน แตเราอาจถูกเยาะเยย
อันเนื่องมาจากความเช่ือของเรา ในยุคที่อาจเปนภัยแกผูที่มีความเชื่อ เราจะทำ
ตวัอยางไรในสถานภาพดังกลาว

เชนเดียวกบัชวีติสมรสทีย่ัง่ยนืและเจรญิเติบโต อาศัยการเสวนา การแบงปน
ความยากลำบากและการตอสู เชนเดียวกับการติดตามพระเยซูเจา ดวย
สายสัมพันธแหงความรัก อาศัยการเสวนากับพระเจาในการอธิษฐานภาวนา
การแลกเปลี่ยนอาศัยการอธิษฐานภาวนา อาจตองมีความอาจหาญม่ันคง เรา
ไมตองกลัวท่ีจะกราบเรียนพระเจาวา การเจริญชีวิตคริสตชนในปจจุบันน้ัน
ยากมาก ดงัเชนคสูมรสสูงอายทุัง้สองทราบดีวา ความสัมพนัธของเขาม่ันคงและ
ลึกซึ้งในยามลำบากหรือเปลา ในทำนองเดียวกัน เราสามารถมองยอนกลับไป
ดซูวิา ชวีติของเราลึกซึง้และม่ันคงเม่ือเราตองผานชวงเวลาทีย่ากลำบากหรอืไม
แตก็เปนโอกาสใหความเชื่อในพระเยซูเจาของเราลึกซึ้ง เราทุกคนจะไดรับ
กำลงั เมือ่เราไดสมัผสักบัความรกัอนัหาทีส่ดุมไิดของพระเจาในชวีติของเรา

ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดทรงประทาน
เสรีภาพใหลูกติดตามพระองค โดยไมหวาดกลัว
ความยากลำบาก โปรดใหลูกเปยมดวยชีวิตและ
ความรัก ซึง่พระองคทรงปรารถนาท่ีจะประทานให
แกลูก  โปรดใหลูกซ่ือสัตยตอกระแสเรียกท่ี
พระองคทรงประทานใหแกลูก และโปรดทรง
นำลูกไปสคูวามชืน่ชมยนิดแีหงพระอาณาจักรของ
พระองค ลูกวอนขอในพระนามของพระเยซูเจา
อาแมน

หวงใยพี่นองคาทอลิกและพี่นองชาวไทยที่กำลังประสบภัยน้ำทวมอยางหนัก
และเปนเวลานานในหลายจังหวัด อันสงผลกระทบในหลายๆ ดาน อาทิ ที่พัก
อาศยั อาหาร ฯลฯ รวมทัง้ดานจิตใจ

เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปถึงสถานการณน้ำทวมท่ีมีสาเหตุจากพายุฝน
ในชวงคร่ึงหลังของป 2011 ต้ังแตเดือนสิงหาคมเปนตนมา โดยเฉพาะเมือ่วันท่ี
9 กันยายน ที่ผานมา เกิดมรสุมกำลังแรงพัดผานภาคกลางผนวกกับมรสุม
ตะวนัตกเฉยีงใตกอใหเกดิพายฝุนตกชกุหนาแนนซ้ำข้ึนอีกยงัผลใหหลายจังหวดั
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีน้ำปาไหลหลาก
น้ำทวมฉับพลัน ดนิโคลนถลม ทำความเสียหายใหแกบานเรอืน เรอืกสวนไรนา
ราษฎรไทยกวาหาแสนคนใน 69  อำเภอของ 16 จงัหวดั (ในสงัฆมณฑลเชียงใหม
นครสวรรค อุบลราชธานี จันทบุรี และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) ไดรับ
ผลกระทบ ระบบสาธารณูปโภค การขนสงมวลชน ทั้งทางรถ รถไฟ และ
ทางอากาศ มีผูเสียชีวิตแลว 82 ราย (ตามรายงานของศูนยอำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันท่ี 12 กันยายน 2011)
ราษฎรเปนจำนวนมากตองอพยพออกจากบานเรือนของตนเองเพ่ือความ
ปลอดภัย

กรรมาธิการฝายสังคม ของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดย
หนวยงานโคเออรไดดำเนินการใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูประสบอุทกภัย
ที่จังหวัดแมฮองสอนบางแลว กรรมาธิการฝายสังคมฯ ยังไดประสานงานกับ
ฝายสงัคมของสงัฆมณฑลตางๆ ในพ้ืนท่ี ในการเรงใหความชวยเหลอืผปูระสบ-
ภัย โดยทางสังฆมณฑลไดออกไปเย่ียมเยียนพ้ืนท่ีที่ไดรับความเสียหายและ
สำรวจความตองการของผไูดรบัผลกระทบจากเหตุการณอทุกภยั จงึขอเชิญชวน
พี่นองคริสตชน กลุม องคกรตางๆ และประชาชนท่ัวไป ไดรวมกันภาวนาขอ
พระเจาโปรดบรรเทาใจตอผูที่ไดรับผลกระทบและดลบันดาลใหสถานการณ
คล่ีคลายในเร็ววัน และชวยบรรเทาทุกขใหกับเพ่ือนพี่นองของเราตามกำลัง
ความสามารถของตน ทานสามารถสงความรัก ความเมตตาของทานมาโดย :

เชค็สัง่จาย : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
(Caritas Thailand) หรือ

โอนเงิน : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
(Caritas Thailand)
ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒนพงศ
บัญชีออมทรัพยเลขที่ 170-2-07187-7

“เม่ือเราหิว ทานใหเรากนิ เรากระหาย ทานใหเราดืม่ เราเปนแขกแปลกหนา
ทานก็ตอนรับ เราไมมีเสื้อผา ทานก็ใหเสื้อผาแกเรา เราเจ็บปวย ทานก็มาเย่ียม
เราอยูในคุก ทานก็มาหา” (มธ 25:35-36) พระเยซูคริสตเจาตรัสคำอุปมาน้ี
เพ่ือสอนใจเรา ใหรวมแสดงความรักตอเพ่ือนมนุษยซึ่งเปนบัญญัติเอกของ
พระองค เพราะความรักเปนหัวใจและรากฐานของชีวิตและพันธกิจของ
พระศาสนจักร เราจะรวมเปนหนึง่เดยีวกนัในการอภบิาลชมุชนศิษยพระครสิต
ปฏิบัติความรักเมตตาดวยการออมและแบงปนสิ่งที่เรามี

กรรมาธิการฝายสังคม Caritas Thailand เขาใจถึงสถานการณสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบนั แตพีน่องผปูระสบภัยพิบตัิ ทีต่องส้ินเน้ือประดาตัวพบกับ
ความยากลำบากแสนเข็ญ จำเปนตองไดรับการชวยเหลือในเบ้ืองตนและ
ในระยะฟนฟู หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือรวมใจจากพี่นองและ
ขอพระเจาโปรดตอบแทนในน้ำใจดีแดทุกทานที่รวมมือกัน เพ่ือชวยบรรเทา
ทกุขใหกบัพ่ีนองของเราในคร้ังน้ีดวย

หมายเหตุ กรุณาสงเอกสารสำเนาการโอนเงินมาท่ี 0-2681-3900 ตอ 1502
(วงเลบ็ “ชวยเหลือน้ำทวม”)

คาทอลกิหวงใยชวยผปูระสบภยัน้ำทวม (ตอจากหนา 20)
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เวลา 9.30 น. -พธิตีั้งศีลมหาสนิท
-สวดสายประคำโลก
 โดยคุณพอชวลิต กจิเจริญ
 รวมกบัผนูำองคกรและสตับรุษุเขต 4
-อวยพรศลิมหาสนิท

(มีของท่ีระลึกสำหรับผูมารวมฉลองทุกทาน)

          


                    


               

วนัเสารที่ 8 ตลุาคม พ.ศ. 2554  เวลา 10.30 น.
พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซิสเซเวียร เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณชิ

เปนประธาน

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

               8-11 ตลุาคม 2011
ณ บานสวนพระหฤทัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

คายธดิาพระหฤทัย
ขอเชิญนักเรียนหญิงคาทอลิกต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่6
                รวมเขาคายกระแสเรียก

“Heart Journey”
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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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สุภาทัวรแสวงบุญ

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

ครบ 10 ป

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!

 
   
   ⌫⌫

จงดำเนินชีวิต
โดยสวมพระเยซเูจาเปนอาภรณ

(รม 13:14)

    16-23 เดือนตุลาคม ฮานอย - แมพระลาวาง
     ฉลองบญุราศสีองคอน สกลนคร พระหฤทยัคู

                   (ไปเคร่ืองกลับรถ)

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 - บานบุญราศีโจเซฟ
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

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 6 ป

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

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

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

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







คุยกันเจ็ด
วันหน



 




 
 

จงอธษิฐานภาวนาใหผทูีก่ระทำรายทาน (ลก 6:28)

เปดประตู
สูแสงธรรม

“รอยเทาผูแพรธรรม  ชางงดงามจริงหนอ...”
เสียงเพลงท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับพันธกิจการแพรธรรม
กำลังถูกขับรองไปพรอมกับเสียงดนตรีนานาชนิด
โดยกลุมตัวแทนของสามเณรช้ันปตางๆ หมุนเวียนกัน
ไปตลอดทัง้สปัดาห ภายในบรรยากาศของงาน “สปัดาห
ธรรมทูต” ทีส่มาชกิของชมรมอภบิาลและแพรธรรมได
รวมกันจัดข้ึน  ระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 2
กันยายน 2011 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมงาน
ธรรมทูตท่ีสามเณรในแตละชั้นปได เ รียนรู จาก
ประสบการณของการทำงานอภบิาลของตนแตกตางกัน
ออกไป ซึ่งประกอบไปดวย  การชวยงานอภิบาลวัด
ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ งานอภิบาลผูปวยที่
โรงพยาบาลเซนตหลยุส  งานวถิชีมุชนวดั การอภบิาล
สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน  และกลุมงาน
ชาติพันธุ อีกทั้งรับฟงการแบงปนประสบการณการ
ทำงานธรรมทตูของพระสงฆคณะธรรมทูตไทย (TMS)
ในตางแดนอีกดวย

เน่ืองจากงานธรรมทูตในลักษณะตางๆ ที่ไดกลาว
ไวนั้นเปนดังเปาหมายหลักของมิติดานงานอภิบาล ซึ่ง
เปนอีกมิติหน่ึงของกระบวนการอบรมสามเณรใหญ
ในการเตรียมตัวเพ่ือเปนผูอภิบาลหรือผูแพรธรรมท่ีดี
ตามแบบอยางชีวิตของพระคริสตเจา คณะผูจัดงาน

มีความปรารถนาท่ีจะสรางจิตตารมณแหงการอภิบาล
และการแพรธรรมใหอยูในจิตสำนึกของสามเณร
ตลอดเวลา  เพ่ือชีวิตของเขาจะไดเปนพยานถึงขาวดี
ของพระคริสตเจา และมีบทบาทสำคัญในการนำขาวดี
แหงพระวรสารน้ีไปสูปวงชนอยางตอเน่ืองและมีชีวิต
ชวีา กอนกิจกรรมดีๆ แบบน้ีจะจบลง ทางชมรมอภบิาล
และแพรธรรมก็ไดประชาสัมพันธถึง “คายสัมผัสชีวิต
ธรรมทูต 2011” ที่จะจัดข้ึนในชวงปดภาคเรียนท่ีกำลัง
จะมาถึงน้ี
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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

ประกาศ

นโยบายหลักและพันธกิจการจัดการศึกษาของ
มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยเปรียบ-
เสมือนมรดกท่ีตกทอดสืบตอกันมา ตามจิตตารมณ
และอุดมการณของนักบญุหลยุส มารยี เดอ มงฟอรต
ผูสถาปนาภราดาคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ-
ไทย คือการใหการศึกษาอบรมแกเด็กและเยาวชน
โดยไมจำกัดเชือ้ชาติ วรรณะและศาสนา มงุพัฒนาให
เขาเหลานัน้ไดเขาถงึสจัธรรมความจริงของชีวติ และ
พัฒนาใหพวกเขาเจริญงอกงามในทุกมิติของชีวิต
ตามศักยภาพ วฒุภิาวะ และขดีความสามารถสวนบคุคล
มคีวามเปนเลิศในศิลปวิทยาการ มศีาสนาและธรรมะ
ประจำใจทีจ่ะสงผลตอการดำเนนิชีวติท่ีด ีมเีปาหมาย
มคีณุภาพ       มจีติสำนึกหวงใยและรับผดิชอบตอความ
ผาสกุของสวนรวม (ธรรมนญูคณะฯ มาตรา 91)

มูลนิธิฯ โดยคณะภราดาผูบริหารและผูรวมงาน
ทุกประเภท ยังมุงม่ันที่จะรับใชสังคม เอาใจใสและ
เปนหนึ่งเดียวกับผูดอยโอกาสและคนชายขอบสังคม
โดยมแีนวปฏบิตัทิีจ่ะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีติ
ของเขาเหลานัน้ตามศักยภาพและบริบทของตน เปน
การขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในระบบ
ตามธรรมประเพณี ไปสูการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย รวมท้ังงานสงเคราะหรูปแบบตางๆ
(ธรรมนญูคณะฯ มาตรา 96 และ 97) โดยอาศยัความ
รวมมอืรวมใจของสมาชกิและความคิดรเิร่ิมสรางสรรค
ตามพรพิเศษสวนบุคคล อันเปนเจตนารมณของ
สมชัชาคณะภราดาในฐานะผบูรหิารมูลนธิฯิ ทัง้ระดับ
สากลและระดับแขวงฯ ประเทศไทย จึงขอกำหนด
และใหแนวปฏิบตัเิปนรูปธรรมตามเจตนารมณนี ้ดงัน้ี

1. มูลนิธิฯ ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาและ
ทนุฝกอาชพีอยางเปนระบบ ทัง้ตอเนือ่งและเฉพาะกิจ
ตามสถานการณและเงื่อนไขแกโรงเรียนในเครือ
มลูนิธฯิ ทัง้ยังจะใหการสนบัสนุนเชนน้ีแกโรงเรยีนใน
ชนบทและศนูยสงเคราะหตางๆ ภายใตการกำกบัดแูล
ของคณะกรรมการฝายยุติธรรมและสันติ มูลนิธิฯ
ไมมนีโยบายใหความชวยเหลอืดานการกอสรางหรอื
ซอมแซมตอเตมิอาคาร หรอืถาวรวตัถใุดๆ

2. มูลนิธิฯ หรือโดยโรงเรียนในเครือฯ จะให
การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาแกโรงเรียน
ชนบทหรือโรงเรียนในละแวกน้ันๆ ที่ผานการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ในรูปแบบโรงเรียนพ่ี
โรงเรยีนนองหรอืโรงเรยีนเครอืขาย จะสนับสนนุและ
สงเคราะหโครงการตางๆ ตามศักยภาพของมูลนิธิฯ

(และของโรงเรยีนท่ีไดรบัมอบหมาย) รวมท้ังสนับสนุน
ใหบคุลากรคร ูผปูกครอง และนักเรียน ไดรวมกลมุกนั
ออกไปจัดโครงการสัมผัสชีวติ (Exposure - Immersion
Program) เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณของตน อีกท้ังเปน
การเปดโลกทัศนและมุมมองของตนตอชีวิตและ
สภาพที่ เปนจริงของสังคม  ชื่นชมและเห็นคุณคา
ความหลากหลายของวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิน่

3. มลูนิธิฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ภราดาที่มีความสนใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
พรพิเศษท่ีจะอุทิศตนเพ่ือทำงานกับผูดอยโอกาสและ
ผูคนชายขอบสังคม นอกระบบสถาบันอยางเต็มกำลัง
ซึ่งอาจเปนการทำงานสวนบุคคลรวมกับชุมชนน้ันๆ
โดยตรง หรือการสรางเครือขายรวมกลุมกับหนวยงาน
ภาคอืน่ๆ ทีม่เีปาหมายและวัตถปุระสงคเดยีวกัน

4. ในระบบการจัดทำงบประมาณบานพักภราดา
ประจำป (Community budget) ภราดาแตละคนจะจัด
ทำงบประมาณครอบคลุมคาใชจายสวนตัวท่ีเปนจริง
ตามสถานภาพ สมดุลและพอเพียง เพ่ือสะทอนรปูแบบ
การดำเนินชีวิตตามจิตตารมณความเรียบงายและ
สมถะตามขอปฏิญาณนักบวช (ธรรมนูญคณะฯ มาตรา
57 และ 68) มีวิถีชีวิตที่ไมแตกตางจากสถานภาพ
ความเปนจริงของฆราวาสผูรวมงานท่ีตางตองด้ินรน
มีชีวิตเพื่อครอบครัว อีกท้ังสามารถเจียดรายไดตางๆ
ที่พึงไดรับในระบบ จัดทำเปนโครงการสงเคราะห
ผดูอยโอกาส 2-3 โครงการตอป

5. ในปจจุบัน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา
ในระบบในเครือมูลนิธฯิ ทัง้ 13 แหงแลว มลูนิธฯิ ยงัมี
สถาบันหรือโรงเรียนที่บริหารจัดการดานอาชีวศึกษา
ระดับปวช. เพ่ือฝกอาชีพแกเยาวชนที่ดอยโอกาสโดย
ไมเก็บคาใชจายหรือมีพันธะผูกพันแตประการใด
ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ทาอุเทน
จ.นครพนม นบัเปนศูนยสงเคราะหและพฒันาศกัยภาพ
เพื่ออนาคตของเยาวชนท่ีดอยโอกาสท่ีมูลนิธิฯ ดำเนิน
การรับผิดชอบคาใชจายและการลงทุนเต็มรูปแบบ

6. มติตามเจตนารมณของสมัชชาคณะฯ ที่ผานมา
รวมถงึขอกำหนดภราดาแขวงประเทศไทย (Provincial
Directory 2010) ที่สนับสนุนใหมีการเปดศูนย
สงเคราะหหรอืศนูยการศกึษานอกระบบ เพือ่พฒันาเด็ก
และเยาวชนท่ีดอยโอกาสโดยเฉพาะน้ัน ยังมีผลและ
ความเปนไปไดขึ้นอยูกับสภาพการณ  โอกาส
ผลการศึกษาวิเคราะห ศักยภาพดานการเงินและ
บคุลากรของมูลนธิฯิ

7. มูลนิธิฯ ไดจัดตั้งบานมงฟอรตเพื่อการศึกษา
(Montfort Home for Education) ที่ อ.จอมทอง
จ.เชยีงใหม เพือ่เปนหนวยงานในการขยายพ้ืนทีแ่ละ
ศกัยภาพทางการศึกษาไปสกูารศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของ
สมาชิกในเครือขายของมูลนิธิฯ เองและของชุมชน
ทองถิ่น ในการจัดกระบวนการบูรณาการการศึกษา
ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน
รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมและคุณคาด้ังเดิมของทองถ่ิน
บานมงฟอรตเพือ่การศกึษาน้ี ยงัเปนศนูยประสานงาน
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานเครือขายที่
เกี่ยวของในทองถ่ิน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม และ
อำเภอใกลเคยีง ในนามมูลนธิฯิ อาทิ
7.1 มลูนธิชิาวดอยรวมรรูกัสามคัคีเพือ่ชวีติ
7.2 มลูนธิสิตรดีอยเพือ่การพัฒนา
7.3 บานนักศึกษาหลุยส มารีย ธีรสถาน อ.หางดง
จ.เชยีงใหม
7.4 บานนักศึกษาหลุยส มารีย ธีรสถาน จ.แม-
ฮองสอน
7.5 ศนูยการศึกษานอกโรงเรียน ต.ดอยแกว อ.จอม-
ทอง จ.เชยีงใหม
7.6 สถานีวิทยุชุมชนของชมรมกำนัน - ผูใหญบาน
ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม
7.7 กลมุเกษตรทำสวนดอยแกว ต.ดอยแกว อ.จอม-
ทอง จ.เชยีงใหม
7.8 กลุมวิสาหกิจชุมชนดอยทองพัฒนา ต.ดอยแกว
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
7.9 กลุมเกษตรผสมผสาน ต.แมวิน อ.แมวาง
จ.เชยีงใหม
7.10  ชมุชนบำบัดภาคเหนอืแหงประเทศไทย ต.บาน-
หลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

8. จากรายการท่ี 7.10 คอืชมุชนบำบดัภาคเหนอื
แหงประเทศไทย ต.บานหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
หรอืบานพระเมตตา (Northern Thailand Therapeutic
Community : NTTC) นั้น เปนโครงการท่ีมูลนิธิฯ
ใหการสนับสนุนดานงบประมาณเปนกรณีพิเศษท่ี
จะใหการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ระบบชุมชนบำบัดอยางเปนระบบตอเน่ือง
จนสามารถเลิกเสพไดอยางถาวรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
มกีารฝกอาชพี และสามารถกลับสสูงัคมไดอยางเปน
ปกติ

ทั้งน้ีตั้งแตวันท่ี  20 กรกฎาคม  พ .ศ .  2554
เปนตนไป

ประกาศใชขอกำหนดและแนวปฏิบัตินี้อยาง
เปนทางการ ณ วนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(ภราดาศริชิยั  ฟอนซกีา)
 ประธานมลูนธิคิณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ที ่6/2554

เร่ือง ขอกำหนดและแนวปฏบิตัิเพ่ือพนัธกิจการชวยเหลือผดูอยโอกาสในสงัคม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
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คุณสมบัติของผูเขารวมกิจกรรม
1. เปนเยาวชนชาย ตัง้แตชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ขึน้
2. มสีขุภาพรางกายสมบูรณ แขง็แรง
3. มคีวามสนใจและตัง้ใจจรงิท่ีจะสมัผัสชวีิตการเปนสามเณรคณะพระมหาไถ

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

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ภาพยนตรสัน้ (ตอจากหนา 1)
โดยคุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการ รวมกับ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
วฒุสิภา  โดยคณุยวุด ีนิม่สมบญุ ประธานคณะกรรมการ
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
ศึกษาธิการ มูลนิธิปอเตกต๊ึง มูลนิธิสยามกัมมาจล
แถลงขาวประกวดภาพยนตรสั้นสำหรับเด็กและ
เยาวชนหวัขอ “ลกูของแผนดิน” ในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2554 ครบ 84 พรรษา เม่ือวันท่ี 8 กนัยายน ค.ศ. 2011
ที่อาคารรัฐสภา

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา เปน
ประธานแถลงขาว โครงการประกวดภาพยนตรสั้น
สำหรับเด็กและเยาวชน ในหัวขอ “ลูกของแผนดิน”
เพือ่รวมเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั
และเปนการแสดงออกถึงความจงรักภกัด ีในการเปนลกู
ของแผนดินที่ดี และการรวมพลังเด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศ ที่จะสะทอนใหเห็นวา เด็กและเยาวชน
ทั่วประเทศ จะเปนพลังสำคัญในการสรางชุมชน และ
สังคม ใหเปนสุขอยางย่ังยืน ซึ่งผูที่จะรวมสงผลงาน

เขาประกวด จะตองเปนเยาวชน รุนอายุต่ำกวา 18 ป
และรุนอายุไมเกิน 25 ป รวมกันสรางสรรคผลงาน
ภาพยนตรสั้น ใหเห็นถึงการแสดงความจงรักภักดี
และอยูในกรอบท่ีสอดคลองกับกิจกรรมทำดีเพื่อพอ
ใน 9 ดาน ไดแก 1. กจิกรรมเทดิทนูสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย 2. กิจกรรมสงเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี 3. กิจกรรมสงเสริมความ
กตัญู ซื่อสัตย และประหยัด 4. กิจกรรมตอตาน
ยาเสพติด อบายมุข และการคอรรัปชัน 5. กิจกรรม
สงเสรมิคณุธรรมและจริยธรรม 6. กจิกรรมดานบำเพ็ญ
ประโยชนตอสวนรวม 7. กิจกรรมสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. กจิกรรมสงเสรมิความคิดสรางสรรคและงานวชิาการ

9. กิจกรรมสงเสริมและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม มคีวามยาวต้ังแต 5 ถงึ 7 นาที

สามารถดาวนโหลดใบสมัคร ไดที่ www.young
genmedia.com ตัง้แตบดัน้ีเปนตนไป โดยใหสงผลงาน
ได ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม ที่
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900
ตอ 1801

คณะกรรมการจัดประกวดภาพยนตรสั้นและผูรวม
แถลงขาว

ราฟาแอล
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มัทธิว 5:1-12
พระเยซูเจาทอดพระเนตรเหน็ประชาชนมากมาย  จงึเสดจ็ขึน้บนภเูขา  เม่ือประทบัแลว  บรรดาศิษยเขามาหอมลอม

พระองค  พระองคทรงเร่ิมตรสัสอนวา    “ผมูใีจยากจน  ยอมเปนสขุ  เพราะอาณาจกัรสวรรคเปนของเขา   ผเูปนทุกข
โศกเศรา  ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน  ผูมีใจออนโยน  ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดิน
เปนมรดก ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม  ผูมีใจเมตตา  ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับ
พระเมตตา  ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา  ผูสรางสันติ  ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดชื่อวา
เปนบุตรของพระเจา   ผถูกูเบยีดเบยีนขมเหงเพราะความชอบธรรม   ยอมเปนสขุ  เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา

ทานท้ังหลายยอมเปนสุขเมือ่ถกูดหูมิน่ ขมเหง และใสรายตางๆ นานาเพราะเรา   จงช่ืนชมยนิดเีถดิ  เพราะบำเหน็จ
รางวลัของทานในสวรรคนัน้ยิง่ใหญนกั  เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกท่ีอยกูอนทานดังน้ีดวยเชนเดียวกัน”

พระพรจากพระวรสาร
เปนพระพรแกผทูีส่ำนึกวา  ชวีติของมนษุยมใิช

ขึ้นอยูกับอาหารกายอยางเดียว
แตยังตองการพระวาจาของพระเจาดวย
เพราะเขาจะไดอิ่มหนำ

เปนพระพรแกผูที่สำนึกวาส่ิงท่ีทำใหมนุษย
มมีลทนิมิใชสิง่ท่ีเขาในจิตใจมนุษย

แตกลับเปนสิ่งที่ออกจากจิตใจมนุษยตางหาก
และเม่ือสำนึกเชนนีแ้ลว  เขา/เธอ

จะพยายามทำใหจติใจของ เขา/เธอ บรสิทุธิ์
เพราะเขาจะสะอาดบริสุทธิ์ผุดผองโดยตลอด

เปนพระพรแกผูที่ทำบาปแลวกลับใจอยาง
ลูกลางผลาญท่ีกลับมาคืนดีกับคุณพอ

เพราะเขานำความยินดีสสูวรรค

เปนพระพรแกผูที่หยุดเดินทางกลางทางเพ่ือรักษา
บาดแผลแกผูที่ถูกทำราย

ใสยาชำระแผลใหดวยความเมตตาและยังความ
บรรเทาใจแกผูเคราะหราย

เพราะเขาเปนชาวสะมารีตนัผใูจดีของโลกปจจุบนั

เปนพระพรแกผูมีน้ำใจดีทามกลางงานมากมาย
ของ เขา/เธอ   เขา/เธอ ยงัจดัเวลาท่ีจะรำพงึภาวนาและ
พกัผอนใจได

เพราะเขาจะดำรงชีวิตอยางมีชีวิตชีวาตลอดไป

เปนพระพรแกผูที่เอาทอนไมออกจากนัยนตาของ
ตวัเองกอน  กอนทีจ่ะไปบอกใหเพือ่นนำเศษผงออกจาก

ตาของเขา
เพราะคำแนะนำแกไขของเขาจะเกิดผล

เปนพระพรแกผทูีจ่ับคนัไถแลว  จะไมถอยหลงั
เพราะเขาจะเปนผูที่เหมาะสมกับพระอาณาจักร

พระเจา

เปนพระพรแกผูที่เปนศิษย  ผูที่สำนึกวาตัวเอง
เปนกิง่กาน  เพราะถาหากขาดก่ิงกานนีแ้ลว
ตนองนุกไ็มมผีล

เพราะความเสียสละและความดีของ เขา
ในกิจการงาน

ตนองนุจึงเกิดผลองนุแหงความรัก
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คายศรรีาชา : 19-21 ตลุาคม 2011
(ไมนับรวมวันเดินทางไป-กลับ)

ณ บานเณรเล็กคามิลเลียน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*โปรดรบีสงใบสมัคร ดวน! เพือ่มีเวลานดัหมายในการเขาคาย
*หมดเขตรบัสมคัร 10 ตลุาคม 2011
*คาลงทะเบยีน 500 บาท
(คาเดินทาง, ประกนัอบุตัเิหตุ, เสือ้คาย, ทศันศึกษา และกจิกรรมตางๆ)

คณุสมบัต ิ :
1.เยาวชนชายคาทอลกิ
2.กำลังศึกษาอยูระหวางชั้น ป.5-ม.6
3.เปนผูมีความสนใจกระแสเรียกและจิตตารมณของคณะฯ
4.ผูที่ไมผานคายกระแสเรียก ไมมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาเปนสามเณรคามิลเลียน

ขอเชิญรวมทำบุญ สรางตึกเรียนเรียน
www.camillianchiangrai.orgศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา

คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร เชยีงราย
ประกอบไปดวย 3 กิจการหลัก คือ
1. ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา 215 คน
2. บานเก้ือกูล (บานเด็กพิการ 20 คน)
3. บานเณรคามิลเลียน 42 คน

2,800,000 บาทศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา ประกอบ
ไปดวย ชนเผา อาขา มัง ปากะญอ และ ละหู ซึ่ง
เด็กๆ ทุกคนกำลังศึกษาช้ัน อนุบาล 1 ถึง ป. 6
โรงเรยีนแมขาวตสัทาสุด

โดยมีนกับวชคณะคามิลเลยีน ซสิเตอร
คณะมารีอาบัมบีนา และเจาหนาท่ีคอยดูแลและ
ชวยเหลืออยางดี โตเรยีน ชดุละ 1,200 บาท

1.กอสรางตึกเรียน
2.โตะเรียน ชดุละ 1,200
บาท (ตองการ 215 ชดุ)

รวม

2,800,000
258,000

3,058,000

โครงการ ประมาณการ
เน่ืองจาก เด็กๆ ทำการบานกับพืน้ ที่ใตตกึ

นอน หรอืโรงอาหาร และท่ีเกบ็อปุกรณการเรียน
หนังสือ ก็เก็บไวที่เดียวกันกับที่เก็บเสื้อผา..ดวย
เหตนุีจ้งึมโีครงการกอสรางตึกเรยีนเพือ่เด็กๆ

บริจาค. ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย”
ธ.กรุงไทย สาขาบานด ู เลขบญัชี 842-007714-3
ธ.ไทยพาณิชย สาขาบานด ู  เลขบัญชี 667-230543-1
ธ.กสิกรไทย สาขาเซน็ทรลั เชยีงราย  เลขบญัชี 271-2-02252-6
...หรือ...ติดตอ : คุณพอเกรียงไกร สุขจิต โทร.088-4333-141
Office:Tel/Fax  053 787-304 Email:camillian-ning@hotmail.com
Website:www.camillianchiangrai.org
ขอความกรณุาพ่ีนองท่ีบริจาค แจงคุณพอทราบดวย เพ่ือออกใบเสร็จ..ขอบคุณ..และภาวนาให..ขอบคุณครับ

คายเชียงราย : 17-20 ตลุาคม 2011
(สำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ)

ณ บานเณรเลก็คามิลเลยีน จ.เชยีงราย

สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ :
คพ.วัชระ เส็งเจริญ โทร. 08-1982-0488,  คพ.อนุสรณ นิลเขต โทร. 08-1861-9414

สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่ :
คพ.สัมพันธ วาปโส โทร. 08-1940-1606,  คพ.เกรียงไกร สุขจิต โทร. 08-8433-3141

หมายเหต ุ:

สถานท่ีติดตอ: บานเณรเล็กคามิลเลียน  ศรีราชา  88 หม ู2 ซ.ไรกลวย ต.สรุศกัดิ์
อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20110 โทร. 0-3831-2416, 0-3832-3631 โทรสาร 0-3832-2810

E-mail : oscsriracha@hotmail.com
ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.camillianredcross.com

2011
ขอเชิญเยาวชนชายรวมเขาคายกระแสเรียก

ประจำป 2011

สิง่ท่ีตองการและจำเปนปจจุบนั
คอื ตกึเรยีน

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
คร้ังที ่16

5-16 ตลุาคม 2011
เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

พบกบับูธหนงัสอืดี
สือ่คาทอลกิ ไดที ่ O 49



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 25 °—π¬“¬π - 1 µÿ≈“§¡ 2011 Àπâ“ 15

«—¥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.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 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.¡–¢“¡

®.®—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.

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

©≈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

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

�����§≥–°√√¡°“√·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡·¢àß¢—π ‚∫«å≈‘Ëß

°“√°ÿ»≈ §√—Èß∑’Ë 6 ç√«¡æ≈—ß ªíππÈ”„® „Àâ§√Õ∫§√—«é

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °—π¬“¬π 2011 ∑’Ë‡Õ ‡Õø  ‰µ§å

‚∫«å≈ ‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß·§ ºŸâ π„®µ‘¥µàÕ

www.facebook.com/flpbkk

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë

«—¥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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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

«—¥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)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ 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” 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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥

«—π®—π∑√å∑’Ë 24 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 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≠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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́ °—π∑√≈—°…å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’  Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√ ‡ªî¥ 130 °“√·æ√à-

∏√√¡„π —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈œ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 27 µÿ≈“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 25 °—π¬“¬π - 1 µÿ≈“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§ÿ≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

�����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

����� °≈—∫¡“À“‡æ◊ËÕπ¬È”‡µ◊Õπ§«“¡∑√ß®” ¢Õ‡™‘≠

»‘…¬å‡°à“‚√ß‡√’¬πæ√–¡À“‰∂à»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ √à«¡ß“π

¡.∂. homecoming §√—Èß∑’Ë 1 ∑’Ë π“¡‚√ß‡√’¬π

æ√–¡À“‰∂à»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ «—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2011

‡«≈“ 15.00-21.00 π. µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2256-6414,

0-2256-6408 www.facebook.com/pages/MT-Home-

coming/111810212253955

�����¢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≠

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥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.)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

10.00 π.

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

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

„∫ ¡—§√·≈–√—∫ ¡—§√ «—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

‡°“–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

°Õß∑ÿπ‡æ◊ËÕ«‘∑¬ÿ
‚∑√∑—»πå§“∑Õ≈‘°

°Õß∑ÿππ’È √—∫∫√‘®“§‡æ◊ËÕ„™â ”À√—∫√“¬°“√«‘∑¬ÿ

·≈–√“¬°“√‚∑√∑—»πå ¢Õæ’ËπâÕß√à«¡„® ¡’ à«π√à«¡

ª√–°“»¢à“«¥’·≈–ß“πÕ¿‘∫“≈ ¥â«¬ ◊ËÕ∑ÿ°™π‘¥¢Õß

æ√–»“ π®—°√

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π

∑”∫ÿ≠                                           1,000  ∫“∑

‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»·¥à‡ª‚µ√  ÿ∏“ °‘®‡®√‘≠ Õ“¬ÿ 69 ªï



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2011 หนา 17

ทานจะเห็นดวยหรือไมก็ตาม เชิญมาฟงผูทรงคุณวุฒิวิเคราะหกระแสสังคมไทย
ดานศลีธรรมและจรรยาบรรณในมุมตางๆ เพือ่มองประเทศไทยในอนาคต

วนัอังคารที ่27 กนัยายน 2011 เวลา 14.30 น. ถงึ 17.30 น.
ณ สมาคมธรรมศาสตร ซอยงามดูพลี

ดำเนินการเสวนาโดย
ดร. กนก อภริดี

อดตีกรรมการผอูำนวยการ
ใหญการบินไทย

ดร. วรีะชัย เตชะวิจติร
ประธานกรรมการ

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท

 เสวนา
“โกงบางไมเปนไร.. แลวประเทศไทยจะอยูไดหรือ”

เวลา 14.30 น. - 17.30 น.
14.30 - 15.00 น. ลงทะเบียน
15.00 - 15.05 น. ชีแ้จงวัตถุประสงคการจัดงานโดย

คณุประจวบ ตรีนกิร ประธานชมรม
นักธุรกิจคาทอลิก

15.05 - 15.15 น. พระอคัรสงัฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
ปราศรัยเปดงานเสวนา

15.15 - 17.00 น. เสวนาเร่ือง “โกงบางไมเปนไร...
แลวประเทศไทยจะอยไูดหรอื” โดย
- ศาสตราจารย (พเิศษ) วชิา มหาคุณ
- ดร. บรรจง โซะมณี
- ดร. วีระชัย เตชะวิจิตร
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กนก อภิรดี

17.00 - 17.30 น. ถาม - ตอบ
17.30น. พระอคัรสังฆราชฯ มอบของทีร่ะลึกแก

ผรูวมเสวนา
17.35 น. ปดการเสวนาและพัก รับประทานของวาง

งานประชมุใหญสามัญประจำป 2011
 เวลา 18.00 น. - 21.00 น.

18.00 - 18.30 น. ลงทะเบียน
18.30 - 18.45 น. วจนพธิีกรรมเปดประชุม โดย

คณุพอประเสรฐิ ตรรกเวศม
จติตาภบิาล นธค.

18.45 - 19.15 น. กลาวเปดประชมุใหญสามัญประจำป
และรายงานผลงานของปทีผ่านมา
โดย คุณประจวบ ตรีนิกร

19.15 - 20.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (อาหารจีน)
รบัฟงดนตรีและชมการแสดงชุดพเิศษ
ที่หาชมไดยาก

20.30 - 20.45 น. พระอคัรสงัฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
ประธานของงานฯ มอบของทีร่ะลึก
แกผใูหการสนับสนุนงานในคืนน้ี

20.45 - 21.00 น. พระอคัรสงัฆราชฯ ใหโอวาท และ
อวยพรผรูวมงาน

21.00 น. ปดการประชมุ และถายภาพรวมกัน

รวมจัดงานเสวนาโดย ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย สมาคมธรรมศาสตร สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ความยตุธิรรมและสนัต ิและสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย

สนใจสำรองทีน่ั่งท้ังสองรายการ ตดิตอ สนง. นธค. โทร 02-234-1730 / 02-630-7711 มอืถอื 084-549-3085 / 085-723-5571
งานเสวนา ฟรี ไมมีคาใชจาย งานประชุมใหญฯ 1,500 บาทชำระผานบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงเทพฯ “มิสซังฯ กองทุน นธค.” เลขที่ 226-0-23258-8 และแฟกซใบ pay-in มาที่ 02-234-1730

ศ. (พเิศษ) วชิา มหาคุณ
กรรมการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการ
ทจุริตแหงชาติ

ดร. บรรจง โซะมณี
ประธานมูลนิธเิพ่ือคุณธรรม

“โกงบางไมเปนไร... แลวประเทศไทยจะอยูไดหรือ”“โกงบางไมเปนไร... แลวประเทศไทยจะอยูไดหรือ”
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ยิง่พศิยิง่เพลนิ ยิง่จำเรญิใจ

   

ในเวทเีสวนาทีพ่ดูถงึในบทความหมายเหตุฯ ฉบบัทีผ่านมา พระครสูงัฆกิจพิมล
(สรุศกัดิ ์สรุญาโณ)  ไดหยบิหนงัสอืใหผม 3 เลม สองในสามเลมนัน้เปนหนงัสอืทีผ่ม
จดๆ จองๆ จะควากลบัมาท่ีบานต้ังแตหนงัสอืออกมาแลว

หนังสือที่พูดถึงชื่อ “พิศเจริญ” และ “พิศเจริญ 2 กำลังใจ” เปนหนังสือภาพ
ประกอบคำ หรือจะคำประกอบภาพก็เรียกไดหมด เปนหนังสือในโครงการธรรม
สมโภช ในวาระ 100 ป ชาตกาลพระพรหมมังคลาจารย (ปญญานันทภกิข)ุ และ 105
ป ชาตกาล พระธรรมโกศาจารย (พทุธทาสภิกข)ุ ในหนงัสอืทัง้สองเลม มภีาพสวยๆ 
จากกลมุสห+ภาพ – ชมุชนคนถายภาพ หนึง่ในนัน้คอื คณุธีรภาพ โลหติกุล ซึง่ไดเขียน
ไวในคำนำไดนาฟงทีเดียว

“ดวยความเช่ือม่ันวาศิลปะภาพถายเปนเคร่ืองมืออันทรงพลังแขนงหน่ึง  ที่
นำพาผคูนใหเขาถงึแกนธรรมไดงายขึน้ สมดงัคำวา “พศิเจรญิ” คอืเมือ่  “พศิ” หรอื
“ด”ู แลวกเ็จรญิตา เจรญิใจ นำไปสคูวามเจรญิทางสตแิละความงอกงามทางปญญา”

หนังสือดีไมเลือกศาสนา หนังสือนำปญญายิ่งพิศยิ่งเพลินตาและสบายใจ เปน
หนังสืออีกเลมหน่ึงท่ีแมจะเจือไปดวยความเช่ือในทางพุทธศาสนาแตกเ็ปนความเช่ือ
ของพี่นองเพื่อนบาน รวมแผนดินไทยของเรา เรียนรูไว ไมเสียหายหรอกครับ มีแต
จะทำใหเราอยูรวมกันไดอยางมิตรรวมแผนดิน

ใหอภัย
คำที่ไมไดสงวนไวแตในพระคัมภีร
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ในมิสซาหลังจากท่ีผมกลาวตามบทพิธีวา “จงแสดงความเปนมิตรตอกัน”
ผมไหวไปรอบๆ  เหมือนทุกครั้ง  แตครั้งนี้สายตาผมไมสามารถผานเลย
ครอบครัวหน่ึงท่ีมาพรอมกับลูกสาวสองคน สวนคุณแมกบัคุณพอน้ัน อายุคงเลย
50 กันไปแลว เปนภาพดูนารัก นาหยิก นาอิจฉานิดๆ หญิงผูเปนแมสงนิ้วกอย
ใหกับชายผเูปนพอบาน รอยย้ิมเกิดข้ึนท่ีมุมปากของท้ังคู ลกูสาวชะโงกหนามาดู
เหมือนจะแซววา อะไรจะมาหวานกันในวัด แตมันก็เกิดข้ึนแลว ผมคิดเขาขาง
ตวัเองวา หรือเพราะบทเทศนในวันน้ี

“ผมมีเรื่องจะสารภาพ....” ผมข้ึนตนบทเทศนในวันนั้นแบบน้ี และหลังจาก
คำท่ีพดูนีเ้ร่ืองตางๆ กถ็กูแบงปนดงัตอไปนี้

สมัยเด็กๆ ในหองเรียนคุณครูชอบใหนักเรียนชาย นั่งกับนักเรียนหญิง
เหตผุลคอืจะไดไมคยุกัน และไดผลซะดวย เดก็เลก็ๆ มกัจะรสูกึแปลกๆ เวลาจะคุย
จะเลนกับเพศตรงขาม ความรูสึกแบบนี้ชัดเจนมากเมื่อวันวาน สูตรนี้จึงใชไดผล
มาตลอด

นอกจากนั่งดวยกันไมคุยกันแลว ความรูสึกที่เด็กหญิงมีตอเด็กผูชาย คงหนี
ไมพนวา ไอพวกผูชายน่ี ชอบแกลง การกระทำอะไรนิดๆ หนอยๆ จึงถูกจัดอยู
ในหมวดน้ีทั้งส้ิน ผมไปทำอีทาไหนไมทราบได เด็กผูหญิงท่ีนั่งขางๆ ผมโดย
ไมเต็มใจนัก เธอถึงเปนเดือดเปนแคน หยิบอาวุธใกลตัว แทงมายังสีขางของผม
อาวุธที่หมายถึงคือดินสอครับ ไมมีใครบาดเจ็บ ลมตายและไมอันตรายเทาไหร
แตเธอจริงจังครับ คมดินสอท่ีควรจะอยูฝงผมมากกวา เพราะเธอไมควรหัน
ปลายแหลมเขาหาตัว เปนการลงโทษชาวบานท่ีดูแลวไมเขาทา เพราะหัวดินสอ
สีดำๆ แหลม หักและหลุดติดหนังบางๆ ของฝามือ คดีพลิกครับ คือเม่ือเร่ือง
ไปถึงครู เด็กผูชายก็ตองผิดอยูดี ไมมีการสอบสวนสืบพยาน ผมโดนตี แถมยัง
ถกูตราหนาวาแกลงผหูญิงท่ีไมมทีางสู

ผมเกบ็เรือ่งนีไ้วเปนความคับแคนใจ คลายๆ จะเกบ็กด วนัเวลาคอยๆ ทำให
ความทรงจำรางเลือน นกึถงึไดแตเพียงช่ือของเธอ แตหนาตาจำไมไดจรงิๆ วนันี้
ถาทำได อยากจะถอนความทรงจำแบบนี้ออกไป สิ่งที่ตองการไมใชคำตอบวา
ใครผิดใครถูก ผมเพียงอยากจะบอกวา ไมตดิใจกับอะไรแลว ผมอยากใหอภยั

ในวันท่ี 11 กันยายน ตั้งแตเคร่ืองบินลำน้ันพุงชนตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร
ประเทศสหรัฐอเมริกา วินาทีนั้นไมใชเฉพาะคนอเมริกันเทานั้น ที่ชีวิตจะ
ไมเหมือนเดมิ โลกทัง้โลกกเ็ชนกัน ความหวาดระแวงตอกัน การตรวจอยางละเอยีด
เมื่อมีการเดินทางโดยเคร่ืองบิน เรามองหนาคนบางชาติดวยทาทีแปลกและ
เปลีย่นไป

ในวันท่ีระเบิดลูกท่ีหน่ึงตกลงยงัโรงเรียนอาชวีะแหงหน่ึง หลังจากน้ันไมนาน
ระเบิดลูกที่สอง สามและสี่ ก็ถูกจัดหนักไปยังโรงเรียนฝายที่กอเหตุกอน การ
สัง่ใหทัง้สองสถาบนัจบัมอืกนั หาใชทางออกแหงสนัตสุิข

ในวันท่ีประเทศไทยเร่ิมแยกทัศนคติทางการเมืองดวยสีเส้ือ ตั้งแตวินาทีนั้น
ประเทศไทยก็ไมเหมือนเดิมอีกแลว ประสบการณและตัวอยางเหลานี้ ไมได
สอนเราวา เราไมมทีางออก เพยีงแตสอนเราวา ถามทีางออก แลวเราจะออกไหม

“การใหอภัย” เปนคำเดียวท่ีผมคิดวามันจะชวยได แตใครจะเริ่มกอนละ
เพราะหลังจากท่ีคนนั้นเริ่มอภัย นิ้วหลายๆ นิ้วจะชี้ที่เขาและพูดวา คนที่แพ
พวกนี้หนาตัวเมีย ขี้ขลาด ไมใชของจริง สายตาและทาทีประณามหยามเหยียด
คงมาอกีเยอะ พระเยซเูจาสอนเร่ืองน้ีไวอยางไร

พระเยซูเจาเลานทิานเปรียบเทยีบเรือ่งคนใชไรเมตตา ศพัทของคาเงนิเปลีย่น
จากคาเงนิ ในแบบอสิราเอล เปนแบบคนไทยเขาใจ กษัตริยยกหน้ีใหคนใชพนัลาน
คนใชคนน้ันมีลูกหน้ีอยูพันบาท เขาลากคอ และทวงอยางไมเห็นแกหนาใคร
มันอาจจะไมผิดเพราะเขาเปนเจาหนี้ แตกอนหนานี้เขาไดรับการยกหนี้มาแลว
หลายลานเทา เขาใจดำเกินไปและไมเขาใจคุณคาท่ีกษัตริยหยิบย่ืนให ผูฟง
ทุกคนเขาใจในเนื้อหา แตถามีคำถามวา เราจะเปนผูรับใชคนแรกหรือคนท่ีสอง
ถาในเม่ือท้ังหมดของชีวิต พระเปนเจาใหอภัยเราพันลาน ใหอภัยหมดท้ังส้ิน
แคความผิดของพี่นองเราไมสามารถผานมันไปได

พระวาจาในวันน้ันยังพาเรามาถึงเร่ืองของวันสุดทายของชีวิต ไมมีใคร
ไมนกึถงึวาอภัย หรอืคำวาอโหสิกรรม แลวทำไมตองรอใหพดูวันสุดทายของชีวติ
คนตายไมไดพดู คนพดูไมไดตาย ความสำนกึและผลจะลงรากลกึสกัแคไหน?

นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมอยากกลับไปคืนดี กับคนท่ีเคยทำผิดพลาดดวย
พระเยซูเจาไมเพียงสอนเทานั้นวันกอนส้ินใจ บนกางเขนกับประโยคเปลี่ยนโลก
“พระเจาขา โปรดยกความผดิใหเขาดวย เพราะเขาไมรวูาเขาทำอะไร”

คำสอนเรื่องการใหอภัย เปนความรักในขั้นที่ไมคอยมีใครพูดถึง ผมวา
บางทีคนเราไมใหอภัยกันแถมยังมองกันไมดดีวย เรียกรองจากทุกคน ยกเวนตัวเอง

ผมดีใจท่ีเห็นฉากแสดงความเปนมิตรตอกันแบบนารักของครอบครวัท่ีมารวม
มิสซาในวันน้ัน บางทีอาจจะไมใชเพราะบทเทศนก็ไมเปนไร ขอเพียงใหเราได
สำนึกหนักแนนวา คำวาใหอภัยไมไดมีในพระคัมภีรเทาน้ัน มันมี และตองมี
ในชวีติครสิตชน

บรรณาธิการบริหาร
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¡“‡√’¬ (æ√–·¡à¡“√’

π—°∫«™) ‡¢â“‡ß’¬∫

çæ—≤π“™ÿ¡™π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√é  ”π—°ß“π™ÿ¡™π§√‘ µ™πæ◊Èπ∞“π

»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—«  »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

·≈– À°√≥å‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π∑à“·√à √à«¡°—∫«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ π“®“√ §ÿ≥æàÕ™—¬«‘™‘µ

∫√√‡∑“ ‡®â“Õ“«“  ®—¥‡ «π“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ÕÕ°‡¬’Ë¬¡ µ‘¥µ“¡º≈ °≈ÿà¡«‘∂’

™ÿ¡™π«—¥ „π‚§√ß°“√ ç°“√æ—≤π“™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°·∫∫∫Ÿ√≥“°“√é ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å

∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ∫â“ππ“®“√ µ.ÀπÕß π¡ Õ.«“π√π‘«“ 

®. °≈π§√ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ∏—≠≠“ »√’ÕàÕπ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π™ÿ¡™π§√‘ µ™π

æ◊Èπ∞“π ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ ®”π«π 64 §π ™“¬ 22 §π À≠‘ß 42 §π

¡’°≈ÿà¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ®”π«π 10 °≈ÿà¡

ç‡ªî¥«—¥‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâé «—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·°

„π∞“π–‡ªìπ®ÿ¥°”‡π‘¥·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ»“ π“§√‘ µå¢Õß‚√ß‡√’¬π∏’√»“ µ√å

‡ªî¥«—¥ ”À√—∫π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π∏’√»“ µ√å (Õπÿ∫“≈) ¡“‡¬’Ë¬¡™¡«—¥ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ

·≈–§≥–§√Ÿ„Àâ°“√µâÕπ√—∫·≈–Õ∏‘∫“¬«—¥„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‡¡◊ËÕµâπ‡¥◊Õπ

 ‘ßÀ“§¡∑’Ëºà“π¡“

·≈–©≈Õß§≥– ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20  ‘ßÀ“§¡ 2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡´’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡∑»πåÕ∫√¡„Àâ°—∫ ¡“™‘°¢Õß§≥–œ „πÀ—«¢âÕ ç®‘µµ“√¡≥å™’«‘µÀ¡Ÿà§≥–é Õ’°∑—Èß

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–¡’§≥– ß¶å√à«¡„πæ‘∏’§◊Õ §ÿ≥æàÕ™“√å≈

‡«≈“√å‚¥ §ÿ≥æàÕ Arwin Kerketta, OFM. §ÿ≥æàÕ Jesus Galeote, OFM.

æ√âÕ¡°—∫§≥–§√Ÿ  “¡‡≥√ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ… √à«¡„πæ‘∏’¥â«¬πÈ”Àπ÷Ëß„®‡¥’¬«°—π

ç· ¥ßº≈ß“πé ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥°“√· ¥ß çChurch Choral Conducting Basic 1 Recital

√ÿàπ∑’Ë 2é ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å ¡“√’¬å ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠∏π∫ÿ√’

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ 2011 ÷́Ëß‡ªìπ°“√· ¥ß°“√Õ”π«¬‡æ≈ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß∫â“ππ—°∫«™·≈–«—¥

‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ‡ªìπºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡ ·≈–§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘

ª√’™“«ÿ≤‘  ºŸâÕ”π«¬°“√·ºπ°œ ‡ªìπª√–∏“π„πß“π ·≈–¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√·°à

ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡√ÿàπ∑’Ë 2 ®”π«π 9 §π

çÕ∫√¡é  ”π—°¡“µ√∞“π·≈–ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ ΩÉ“¬°“√»÷°…“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ ∑√—æ¬åÕ—ª√–‰¡¬ ®—¥Õ∫√¡

‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√ ç°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“é „Àâ·°àºŸâ∫√‘À“√

ºŸâ™à«¬ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–§ÿ≥§√Ÿ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“πª√–°—π§ÿ≥¿“æœ  ”À√—∫‚√ß‡√’¬π

¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √–À«à“ß«—π∑’Ë 13-16  ‘ßÀ“§¡ 2011 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ®”π«π 38 ‚√ß‡√’¬π 182 §π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 25 °—π¬“¬π - 1 µÿ≈“§¡ 2011Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 36 ¡ÿ¡Œ‘µ µ‘¥™“√å∑ ≥ ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (3)

 ‘√‘‚√®π“·≈–æ√–®‘µ‡®â“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  À—«Àπâ“°≈ÿà¡ß“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π  ”π—°«—≤π∏√√¡

°’Ã“ ·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ‡ªìπºŸâ·∑π®“°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√

çÕà“π‡æ◊ËÕ√—° é       √â“ß«‘∂’°“√Õà“π
æ—≤π“®‘µ„®

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 —≠≈—°…≥å√Ÿªπ°æ‘√“∫ ‡√“§√‘ µ™π∑√“∫¥’«à“À¡“¬∂÷ßæ√–®‘µ‡®â“ √Ÿªπ°æ‘√“∫

æ√âÕ¡°—∫· ß «à“ß‡®‘¥®â“·≈–√“¬≈âÕ¡¥â«¬¡«≈À¡Ÿàπ‘°√‡∑«¥“ ®ÿ¥π’È¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“

ç ‘√‘‚√®π“·≈–æ√–®‘µ‡®â“é

‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß§«“¡§‘¥¢Õßß“π¥’‰´πåπ’È∫àß∫Õ°∂÷ßÀ≈—°‡∑««‘∑¬“¢Õßæ√–-

»“ π®—°√µ–«—πÕÕ°·≈–µ–«—πµ°‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«°—π„πæ√–»“ π®—°√ “°≈

·≈–∑—Èß Õß¥”√ßÕ¬Ÿà„π¡ß°ÿÆ¢Õßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

º¡ ◊∫§âπµàÕ‰ª∂÷ß¬ÿ§ ¡—¬¢Õßº≈ß“π„π¿“æ√«¡π’Èæ∫«à“Õ¬Ÿà„π™à«ß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“Õ‡≈Á°´“π‡¥Õ√å ∑’Ë 7 (√–À«à“ßªï§.». 1655-1667)

„πª√–«—µ‘¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“‰¥â∫—π∑÷°‰«â¥â«¬«à“ æ√–Õß§å‡ªìπºŸâÕÿª∂—¡¿å

∑’Ë ”§—≠¢Õß»‘≈ªîπ¥—ß∑’Ë™◊ËÕ ®’Õ—π ‚≈‡√π‚´ ·∫√åπ‘π‘ ·≈–ß“π„π à«ππ’È (The apse

 à«π¢ÕßÕ“§“√∑’Ë‡ªìπ¡ÿ¢¬◊ËπÕÕ°‰ª ÷́Ëß„π∑’Ëπ’Èπà“®–À¡“¬∂÷ßµ—Èß·µà∞“π¢Õß

º≈ß“π∑’Ë‡√’¬°«à“ ‘√‘‚√®π“·≈–æ√–®‘µ‡®â“Õ—πª√–°Õ∫‰ª¥â«¬√Ÿªªíôπ‡∑«¥“

∑’Ëπ—Ëß¢Õß‡ª‚µ√ ¡ß°ÿÆ œ≈œ ºŸâ‡¢’¬π) ‡ªìπº≈ß“π®“°®‘πµπ“°“√ ”§—≠¢Õß

»‘≈ªîπ∑à“ππ’È‡Õß

¡‘µ‘¢Õß¿“æ∑’Ë≈È”≈÷° ∫«°°—∫≈”· ß®“°¿“¬πÕ° ´÷Ëß‡ªìπ· ß®√‘ß ¢—∫‡πâπ

§«“¡¬‘Ëß„À≠à√–À«à“ßß“π √â“ß¢Õß¡πÿ…¬å°—∫Ωïæ√–À—µ∂å¢Õßæ√–‡®â“ ¥ŸÊ ‰ª

·≈â«∑’Ë¡À“«‘À“√·Ààßπ’ÈŒ‘µ·∑∫®–∑ÿ°¡ÿ¡

ç√”≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ‡√¬åé «—π∑’Ë 16  ‘ßÀ“§¡ ¢Õß∑ÿ°ªï ∫ÿ§≈“°√·≈–‡¥Á°Ê

¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬å∑ÿ°§π ºŸâ π—∫ πÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘œ √«¡∂÷ßºŸâ∑’Ë‡§“√æ√—°

„π§ÿ≥æàÕ‡√¬å¡Õπ ·Õ≈≈’π ‡∫√ππ—π À√◊Õ§ÿ≥æàÕ‡√¬å®–¡“√à«¡™ÿ¡πÿ¡°—π ª√–°Õ∫

æ‘∏’¡‘ ´“‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß∑à“π „πªïπ’È°Á‡™àπ°—π §ÿ≥æàÕæ‘™“≠ „®‡ √’ √Õßª√–∏“π

¡Ÿ≈π‘∏‘œ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“

§“∑Õ≈‘°Àà«ß„¬™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ª√–∏“π ¿“æ√–-

 —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

·≈–æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ª√–∏“π°√√¡“∏‘°“√

ΩÉ“¬ —ß§¡ (§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 6)
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