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ในปการศึกษา 2554 นี้ พวกเราใน
แวดวงโรงเรียนคาทอลิกมีการวางแผน
ดำเนินงานหรือโครงการตางๆ ผานทาง
แผนปฏิบัติการ - งบประมาณไวลวงหนา
ซึ่งการวางแผนน้ันจะตองมีการคำนึงถึง
องคประกอบและมาตรการหลายๆ
ประการ หากมองยอนกลับไปแตละ
สถาบันไดผานชวงเวลาท่ียากลำบาก
นับจากการกอต้ังและสามารถพัฒนา
มาจนถึงทุกวันนี้ก็ดวยความสำนึกและ
ดวยจิตวิญญาณของบุคลากรทุกคนท่ีมา
กอนเราและขณะน้ีเปนหนาท่ีของเรา
ที่จะธำรงรักษามรดก มาตรฐาน และ
คุณภาพของเราตอไป

เราเปรียบเสมือนท่ีมั่นกลุมสุดทายท่ีสังคม
คาดหวัง เปนหนวยงานท่ียังผลิตบุคลากรและ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม
การท่ีโรงเรยีนอยมูาไดจนถงึทุกวันน้ี มใิชเปนเพราะ
มลูนิธฯิ อยากใหโรงเรยีนคงอยแูตเปนชุมชน สงัคม
และผูปกครองท่ียังมีความตองการใหโรงเรียน
ของเราอยตูอไป จงึเปนหนาท่ีของเราทุกคนทีช่วยกัน
ดูแลรักษาและพัฒนาโรงเรียนใหมั่นคงตลอดไป
เราจะตองปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื โดยเริม่จากตัวเรากอนเปนอนัดบัแรกเพราะ
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา เกดิกระแสการเปลีย่นแปลง
(change) ในหลายเรือ่ง อาทิ

- ศิลปวิทยาการมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วบอยคร้ัง จนโรงเรยีนตามไมทนั มกีาร
คนพบองคความรูใหม  นวัตกรรมใหมเกิดข้ึน
ตลอดเวลา ทุกคนตองตระหนักและพยายามท่ี
จะปรับใหเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลงน้ี

- การแขงขันเพ่ือความอยูรอด (Survival of
the fittest) ทุกคนมีความมุงม่ันท่ีจะมีคุณภาพชีวิต
ทีด่ ีจงึตองด้ินรนท่ีจะทำทกุวถิทีางท่ีใหตนเองอยไูด
เพราะผูที่แข็งแกรงเทาน้ันจึงจะอยูรอด ในปจจุบัน
มีการแขงขันดานการจัดการศึกษาสูง มีการเปด
โรงเรียนระบบตางๆ และระบบ International โดย
ตางชาติมากมาย ดังน้ันเพ่ือใหสถาบันคงอยูและ
อยูรอด จึงตองพยายามหาจุดเดน และสงเสริมให
เดนชัด อาจจะตองใชงบประมาณท่ีสูง ตองคุมทุน
ในความเปนโรงเรยีนของมูลนธิฯิ เราควรทำอยางไร

- ความรูและวิธีการถายทอดความรูใน
โรงเรียนดูลาสมัย ปจจุบัน Social network ได
เชื่อมโยงโลกเขาไวดวยกัน การเขาถึงองคความรู
สามารถทำไดอยางงายดวยการใชเทคโนโลยีโดย
ไมตองเขาไปในหองเรียนเสมอไป ในยุคปจจุบันน้ี
เราคงใชการสอนดวยวธิเีดมิๆ ตำราเลมเดมิๆ ไมได
แลว

- เพ่ือมาตรฐานและคุณภาพตามความตองการ

โดย ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา

ของสังคม โรงเรียนถูกคาดหวังมากขึ้น ผูปกครอง
มีความคาดหวังวาโรงเรียนสามารถสรางอัจฉริยะได
หรือเม่ือสงบุตรหลานเขามาในโรงเรียนแลวจะตอง
มีความสามารถดานภาษาอังกฤษเปนอันดับแรก
สามารถสอบเขามหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงได โรงเรียน
สามารถตอบสนองไดเพียงใด หรือมีแนวทางในการ
ใหเกิดมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ตองการแตตองไมสูญเสียเอกลักษณและมรดกด้ังเดิม

- การถูกตรวจสอบและประเมินเพื่อการพัฒนา
(Accountability) ปจจุบันมีระบบการประเมินคุณภาพ
จากหลายองคกร โรงเรียนตองเตรียมพรอมสำหรับ
รับการตรวจสอบและประเมิน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคกร ขณะเดียวกันภายในโรงเรียนก็จะตอง
มีระบบการประเมินตนเอง มีการนิเทศอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง

- ตองเส่ียงกับความไมแนนอนดวยปจจัยตางๆ
เชน ปจจัยทางดานการเมือง นโยบายดานการศึกษา
ของรัฐบาลท่ีไมชัดเจนไมตอเน่ือง ระบบเศรษฐกิจ
ที่ผันผวน ไมเอื้อตอการลงทุน ฯลฯ เหลานี้ลวนเปน
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในฐานะ
โรงเรยีนของมลูนิธฯิ เราตองตระหนักและมีการวางแผน
พรอมรับกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว
เพียงไร

การบริหารหรือจัดการองคกร ถือเปนหนาท่ีของ
ทุกคน ไมใชหนาท่ีของผูอำนวยการเพียงผูเดียว การที่
จะสามารถปฏิบตัหินาที ่(Function) ไดอยางมีประสิทธ-ิ
ภาพ (Efficiency) และเกิดประสิทธิผล (Effectiveness)
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายองคกรและบุคลากร
จะตองปรับตัวและมแีนวคดิใหม ดงันี้

1. บุคลากรตองปรับตัวใหเขาไดกับส่ิงแวดลอม
ขององคกร หมายความวา ตองยอมรับกฎระเบียบ
ธรรมเนียมประเพณี นโยบาย การเปนผูนำและผูตาม
การใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดและคุมคา ฯลฯ ซึ่ง
หากบุคลากรไมสามารถปรับตัวได การปฏิบัติหนาที่
ยอมไมเกิดประสิทธิผล และไมสามารถอยใูนองคกรได
อยางมีความสุขเพราะพูดคุยกับคนอ่ืนไมรูเร่ือง อีกท้ัง

จะเปนตัวปญหาและอุปสรรคของการ
พฒันาดวย

2. องคกรตองปรับตัวให
เขาไดกับส่ิงแวดลอม ถาปรับตัวเขากับ
สิง่แวดลอมไมได องคกรก็จะตองเส่ือมสลาย
ไป (Adaptation capability) ปจจุบัน
องคประกอบท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา
มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวา
จะเปนเรื่องหลักสูตร เทคโนโลยี สภาพ-
แวดลอมทางกายภาพ หรือแมแตตัวผูเรียน
ฉะน้ัน โรงเรียนและบุคลากรทุกระดับ
จะตองปรับตัวใหทันกระแสอยางรูเทาทัน
3. มกีารลงทนุนอยสุด แตใหผลผลติ

สงูสุด (Cost effectiveness) ในวงการธรุกิจเม่ือประสบ
ภาวะการขาดทุน สิง่แรกทีต่องกระทำคือ ลดจำนวน
พนักงานหรือคาตอบแทนเพ่ือเปนการลดคาใชจาย
การท่ีจะดำเนินงานอยางใดอยางหน่ึงตองมีการลงทนุ
ตองใชงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ทำอยางไร
ที่จะชวยกันวางแผนการลงทุนโดยใชงบประมาณ
และทรัพยากรภายในที่มีอยูอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด มีมาตรการในการประหยัด ซึ่ง
ทกุคนจะตองรวมกัน เพือ่ใหองคกรอยไูด เพราะเม่ือ
องคกรอยูไดสมาชิกในองคกรก็อยูรอด

4. มีหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
เ พ่ือสรางความเ ช่ือม่ันใหกับลูกคาและสนอง
ตอประโยชนของสังคม (Social relevance) ผทูีพ่รอม
จะลงทุนสนับสนุนโรงเรียนยังมีอยู เพียงแตทุกคน
ในโรงเรียนจะปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตน
อยางเต็มความสามารถ ใหเวลาและสั่งสอนอบรม
นักเรียนอยางเสมอภาคดวยความรักและเมตตา และ
รวมทุมเทมากนอยเพียงใด

5. ความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิก (Esprit
de Corps) การประสานความตองการและการมี
สวนรวม (Participation) เขากับวัตถุประสงค และ
เปาหมาย ความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิก
จะเกิดไดเม่ือทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน ยอมรับ
และมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีศักดิ์ศรี
ตามสายงานบริหารโดยไมกาวกายหรือผลักภาระ
ใหคนใดคนหนึ่ง การมีจิตใจหน่ึงเดียวกันอาจจะ
ปลูกฝงยาก แตสามารถทำไดหากแตละคนรวมกัน
ลงทุนลงแรง

6. ความรัก ความศรัทธา ภักดีตอองคกร
(Loyalty and Sense of belonging) เปนส่ิงสำคัญ
ที่บุคลากรตองทำ เม่ือกาวเขามาเปนสมาชิกใน
องคกร ความไมเขาใจกนั ยอมเกดิขึน้ได แตไมควร
นำไปสูความขัดแขงหรือแตกแยกซึ่งมีผลเสีย
ตอองคกรโดยรวม
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พระสังฆราชโยเซฟ  ประธาน ศรีดารุณศีล  ประมุข
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  พรอมกับคณะกรรมการ
ดำเนนิงานวถิชีมุชนวดั นำโดยคณุพอนท ี ธรีานวุรรตน
อุปสังฆราช พรอมกับผูแทนคณะสงฆ นักบวช ได
รวมกบัคุณพอสมโรจน ไชยชนะ  เจาอาวาสวัดนักบุญ
ยอแซฟ ถ้ำสิงห จดัอบรมผนูำครสิตชนกลมุชน ใหกบั
พี่นองสัตบุรุษจำนวน  33 คน  ในจำนวนน้ีมีผูแทน
จากวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี จำนวน 4 คน  และ
วัดนักบุญกาสปาร  แบรโทนี ลำเลียง จำนวน 5 คน
รวมดวย

การอบรมวันนี้ เริ่มดวยวจนพิธีกรรมเปด โดย
คุณพอนที  ธีรานุวรรตน เปนประธาน จากนั้นคุณพอ
อรรคเดช  ทบัปง ไดใหความร ูนำความคดิสคูวามสำคญั
ของพระวาจาพระเจาในชวีติคริสตชน ดวยการนำเสนอ
พระสมณลิขิตเตือน  Verbum Domini (พระวาจาของ
องคพระผเูปนเจา)  พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรี-
ดารุณศีล  ดำเนินการตอดวยการอธิบายพระวาจาของ
พระเจา Lectio Divina ในหัวขอ “ผูนำแบบผูรับใช”
โดยใชพระวรสารของนักบุญมัทธิว  บทท่ี 20 ขอ
20-28

กอนรับประทานอาหารเท่ียง  ผูนำกลุมคริสตชน
ยังไดมีโอกาสเคารพ รับพรศีลมหาสนิท  และรับ
คำแนะนำเกี่ยวกับศีลอภัยบาป จากพระสังฆราช ที่ให
เกยีรตเิปนผอูธบิาย   จากน้ันพระสงัฆราชประธาน  ศรี-
ดารุณศีล  คุณพอนที  ธีรานุวรรตน  คุณพอสมโรจน
ไชยชนะ  คณุพออรรคเดช  ทบัปง  และคณุพออมรกจิ
พรหมภกัด ี  ใหบรกิารศลีอภยับาป  แกผเูขารวมอบรม
ทุกทาน

ภาคบาย เตรยีมความพรอมดวยการชมประมวลภาพ
การยกยอดกางเขนอาสนวหิารราฟาเอล  จากนัน้ คณุพอ
นที  ธรีานุวรรตน ไดนำเสนอรูปแบบของกระบวนการ

วิถีชุมชนวัด และไดใหผูเขารวมอบรมไดแบงกลุม
ตามเขตทีต่นเองเปนผนูำ โดยมีซสิเตอรสภุา ทองอำไพ
ซิสเตอรสุภาวดี แข็งกิจ ซิสเตอรอุรษา ทองอำไพ
พรอมกับบรรดาพระสงฆที่มารวมเปนพ่ีเล้ียงภายใน
กลมุยอยตางๆ   เพือ่เปนการจำลองรูปแบบของกระบวน
การวิถีชุมชนวัด โดยมองฝนของตนเองท่ีอยากให
เกิดขึ้นภายในกลุมยอยที่ตนเองสังกัด  และนำมา
เทียบกับแผนอภิบาลสังฆมณฑล  นำไปสูการวางแผน
ภาคปฏิบัติรวมกันถึงกิจกรรม โครงการตางๆ ที่จะ
รวมกันทำ เพ่ือฟนฟูชีวิตคริสตชนภายในกลุมของ
ตนเอง  ผเูขารวมการอบรมไดมโีอกาสนำเสนอ แบงปน
โครงการ กจิกรรม ภายในกลมุของตนเอง ทีจ่ะดำเนินการ
ตอไปในภาคปฏบิตัใิหฝนน้ันเปนจริงใหได

หลังจากจบการอบรมแลว  คณะกรรมการได
ประชุมประเมนิผล เพือ่ปรบัปรงุ และเตรยีมความพรอม
สำหรับคร้ังตอไป ซึ่งจัดใหกับวัดแมพระองคอุปถัมภ
พนม วนัเสารที่ 17 กนัยายน 2011

สงัฆมณฑลนครสวรรค (ตอจากหนา 20)

น้ำปาไหลหลากโคลนดินถลมอยางหนัก  ไมสามารถ
เคลื่อนยายของไดทัน  ในบางพื้นท่ียังติดอยูในบาน
ไมสามารถติดตอได  ทำใหทกุภาคสวนของสงัฆมณฑล
นครสวรรค และของรัฐบาลตองรีบทำการชวยเหลือ
โดยดวน

ทางสงัฆมณฑลนครสวรรค มไิดนิง่นอนใจ จงึได
ออกจดหมายเพ่ือรณรงคตามโรงเรียนในเครือคาทอลิก
หรอืตามวดัตางๆ ทีส่ามารถใหความชวยเหลอืไดรวมใจ
กันรวบรวมเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจำเปน เพ่ือมอบให
เพื่อนพ่ีนองท่ีเดือดรอน แตปริมาณพี่นองท่ีเดือดรอน
ในขณะน้ีมีจำนวนมาก ทำใหทุกภาคสวนไมสามารถ
เขาไปชวยเหลือไดทั่วถึง

ทานสามารถบริจาคโดย  เช็คส่ังจาย  มิสซังฯ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  (Caritas Thailand) หรือ
โอนเงนิ มสิซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลกิฯ (Caritas
Thailand) ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒนพงศ  บัญชี
ออมทรัพยเลขที่ 170-2-07187-7

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

มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค  เลขที่ ง.69/39
ถ.ดาวดึงส  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 60000 บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย  ชือ่บญัชี  มลูนธิคิาทอลกินครสวรรค
เลขท่ีบญัชี  403-2-27635-6    ออมทรัพย  สาขานคร-

สวรรค  E-mail: rangsiphon07@hotmail.com  โทร. 08-
1888-1096 คุณพอรังสิพล  เปลี่ยนพันธุ  เลขาธิการ
มลูนธิคิาทอลิกนครสวรรค (ผปูระสานงาน)
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“สภุาษิต และสติปญญา”
ชวงหลังผมมีโอกาสอานพระคัมภีรหนังสือ

“สุภาษิต” ก็เลยอยากรูวาหนังสือ “สุภาษิต” เลมน้ีมี
อทิธพิลทางความคิดอะไรตอชาวยวิในปจจบุนัหรอืไม?
เพราะ “สภุาษิต” จดัเปนหนังสืออยใูนหมวด ปรีชาญาณ
แตเปน ปรชีาญาณยคุตน คอื ปรีชาญาณทีเ่ปนการสะสม
รวบรวมคำสอนของ พอแม-ปูยาตายาย คำสอนของ
ปราชญ และคำสอนของราชสำนักในรั้วในวังของ
ชาวยวิโบราณ ซึง่คำสอนเหลานีอ้ยใูนรปูคำพงัเพย หรอื
สุภาษิต ที่แนะนำวิถีทางถูกตองในการดำเนินชีวิตแก
เยาวชน และคนท่ัวไป ลักษณะอีกประการหน่ึงของ
ปรชีาญาณยคุตน ในหนังสือ “สภุาษิต” กค็อื ยงัไมพฒันา
ไปสคูำตอบเร่ือง ชวีติหนา และไมมงุตอบคำถามสำคัญ
เรื่องทำไมคนดีจึงดูเหมือนไมไดดี แตคนชั่วดูเหมือน
จะเจริญรงุเรอืง (ยกเวนหนงัสอื “โยบ” ทีห่าญกลาถาม
คำถามนี ้แมจะอยใูนชวงปรชีาญาณยคุตนกต็าม)

ผมพบวาชาวยิวในโลกปจจบุนั นาจะไดรบัอทิธพิล
เร่ือง ความขยันหมั่นเพียร และการใชปญญา จาก
หนงัสอื “สภุาษิต” มากท่ีสดุ พอมารวมกบั การขวนขวาย
หาท่ียนือยใูหไดในสังคม ทีช่าวยิวตองประสบเภทภยัมา
หลายตอหลายครั้ง พวกเขาถูกบีบคั้นใหตองพเนจร
รอนเรไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก แตไมวาจะไปยัง
ประเทศใด คนในประเทศน้ันๆ ก็มักจะดูถูกพวกเขา
หากชาวยิวตองการต้ังถ่ินฐานอยูที่ใดพวกเขาก็จะตอง
ยอมเสียคาใชจาย และจายภาษีในอัตราสูง จนอาจ
กลาวไดวาทุกการเคล่ือนไหวของพวกเขาขึน้อยกูบัภาษี
ทีจ่ายทัง้สิน้

เหลาผูปกครอง
ประเทศที่ชาวยิวอาศัยอยู
ยิ่ ง จับจอง เ งินทองของ
พวกเขาไมวางตา พวกเขา
ตองการเงินของชาวยิว

สรางพระราชวงัอนังดงาม ใชชวีติอยางหรหูราฟมุเฟอย
เสริมสรางอำนาจและทำสงครามกับประเทศอ่ืน จึง
ดูเหมือนเปนเร่ืองนาขบขันท่ีพวกเขาพากันรังเกียจ
ความตระหนี่ และดูถูกความละโมบท่ีจะหาเงินของ
ชาวยวิ จนตองขับไลชาวยวิออกจากดนิแดน แตไมนาน
หลงัจากน้ัน พวกเขาก็ตองหาทางทำใหชาวยวิกลบัมาต้ัง
รกรากใหม เพราะสำหรับพวกเขาแลวชาวยิวก็เหมือน
บัตรเงินสด หรือเครื่องเอทีเอ็ม เมื่อไมตองการก็อาจ
ขับไลหรือเขนฆา แตหากตองการใหเศรษฐกิจในชาติ

ดีเมื่อใดก็จะเรียกพวกเขากลับมา และพยายามประจบ
ประแจงพวกเขาเต็มท่ี

ชาวยิวไมมีประเทศชาติ ไมมีรัฐบาล พวกเขา
เดินทางเรรอนไปท่ัวโลก โดยไมมใีครใหความคมุครอง
พวกเขาไมมอีำนาจ ไมมฐีานะ ไมมยีศศักด์ิ แตพวกเขา
มเีงิน เม่ือมีเงินพวกเขาก็เปนกลมุคนทีม่คีาในสายตาของ
ชนชัน้ปกครอง และมีหลกัประกันทีจ่ะดำรงชีวติตอไป
ชาวยิวคนพบความจริงท่ีวา “เงินคือพระเจาที่แทจริง”
มานานแลว ชาวยิวคนหน่ึงสอนบุตรชายของเขาวา
“ทรัพยสมบัติเพียงประการเดียวของเราคือสติปญญา
เม่ือคนอ่ืนบอกวา 1 บวก 1 เทากับ 2 ลกูตองหาทางคิด
ใหมากกวา 2 ใหได” ในคัมภรี Talmud ของชาวยวิมีคำพดู
ประโยคหน่ึงวา “เงินมอบโอกาสท่ีจะซ้ือความสุขจาก
พระเจาใหแกเรา” ความเชื่อทางศาสนาของชาวยิวเปน
อีกปจจัยหนึ่งท่ีจะทำใหพวกเขาไมอาจดูถูกเงินตรา
เพราะเงนิเปนส่ิงท่ีไมมกีล่ิน ส ีหรือรสชาติ ดงัน้ันจึงเปน
หนทางเดียวที่ชาวยิวจะสามารถติตตอกับผูนับถือ
ศาสนาอ่ืนๆ ไดโดยไมผิดบัญญัตคิำสอน  การอาศัยอยู
ในประเทศอ่ืนก็ทำใหชาวยิวไมอาจดูถูกเงินเพราะเงิน
เปนส่ิงชวยซือ้สิทธิทีจ่ะอาศัยอยใูนประเทศน้ันๆ ใหแก
ชาวยวิผานการชำระภาษใีนรูปแบบตางๆ ความจริงท่ีวา
“หากชาวยวิไมมคีวามไดเปรยีบทางเศรษฐกจิเหนอืกวา
ผูอื่น  ชาวยิวคงจะถูกทำลายลางจนหมดส้ินไป
นานมาแลว”

ขอหามและความเครงครัดในการดำรงชีวิตของ
ชาวยิวนั้นมีมากเกินกวาจะพบเห็นไดในชนเผาอ่ืนๆ
อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากในชวง 2000 ป
ทีผ่านมา แตในดานธุรกิจแลวชาวยวิไมมขีอหามแมแต
นอย สิ่งที่แตเดิมไมไดอยูในแวดวงของธุรกิจ ลวนถูก
ชาวยิวสรางสรรคนำมาคาขายเขาสูโลกธุรกิจ เพราะ
พวกเขาเชื่อวา เงินเปนสิ่งมีความศักดิ์สทิธิ์อยางแทจริง
ความศักด์ิสิทธ์ิของเงินตรากอทัศนคติที่เปนอุปสรรค
ตอการแสวงหาผลประโยชนทางดานวัตถุนอยกวา
ชนเผาอ่ืนๆ พวกขาจึงสามารถแสดงศักยภาพในการ
หาเงินออกมาไดเต็มที่

แตทัศนคติในเร่ือง “สติปญญา” ของชาวยิว
เปนดังน้ี

ความรูเปนส่ิงท่ีไดจากการศึกษา สวนสติปญญา
เปนส่ิงท่ีคอยๆ หลอหลอมข้ึนมา คนๆ หนึ่งอาจมี
ความรูกวางขวาง แตเขาอาจไมใชผูมีปญญาก็เปนได

หากคุณเปนคนท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก แตคุณกลับไมสามารถนำความรูที่มีไปใช
หาเงินได อยางมากคุณก็เปนไดแคผูที่มีการศึกษา
เทานัน้ไมใชผมูปีญญา ในทางตรงกันขาม หากคุณเปน
แคคนยากจนท่ีไมเคยเรียนหนังสือมากอน แตคุณกลับ
สามารถอาศัยความสามารถของตนสรางตัวจนเปน
มหาเศรษฐีได  ชาวยิวก็จะยอมรับนับถือคุณดวย
ความเต็มใจ เพราะพวกเขาเช่ือวาคณุมสีตปิญญาในการ
หาเงินอยางแทจริง

ชนชาตทิกุชนชาติบนโลกใบนีล้วนแตมปีญญา แต
มเีพียงชาวยิวเทาน้ันท่ีรจูกัใชปญญา เพราะพวกเขารดูวีา
จะเปล่ียนสติปญญาท่ีมีใหเปนทรัพยสมบัติไดอยางไร
และความสามารถดังกลาวน้ี ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทำให
ชาวยิวมีความโดดเดนเหนือกวาชนชาติอืน่ๆ ชาวยิวมัก
กลาววา “ชางฝมือมีคาควรแกการเคารพมากกวาผูท่ี
เลือ่มใสในศาสนา” เพราะถงึแมวาผทูีเ่ล่ือมใสในศาสนา
จะมีความรู แตพวกเขาก็ไมไดแสดงความรูออกมา
ดังนั้นจึงไมตางอะไรกับผูไมมีความรู สวนชางฝมือ
มคีวามรไูมมาก แตพวกเขากลับแสดงความรทูัง้หมดท่ีมี
ออกมาอยางสดุความสามารถ

ดงัน้ันจึงนาเคารพนับถือมากกวา คำกลาวขางตนน้ี
ทำใหเราตระหนักวา หากไมไดนำความรทูีม่มีาประยุกต
ใชในชีวติจริง ความรกูไ็มมวีนัเปล่ียนเปนทรัพยสมบัติ
และกลายเปนส่ิงท่ีไมมคีาไปอยางนาเสียดาย  ชาวยิวเคย
กลาวถึงผูที่เอาแตเรียนเพียงอยางเดียวไววา “ในบรรดา
ผูที่มีความรูก็มีพวกที่โงเขลาปะปนอยูเชนกัน เพราะ
พวกเขาทำไดแคกลาวอางความรูในตำรา คนเหลานี้
เปรียบเหมือนอูฐที่บรรทุกผาไหมราคาแพง แตอูฐกับ
ผาไหมราคาแพงน้ันไมมีความเกี่ยวของกันเลย
แมแตนอย”

+ รอกก้ี เฟลเลอร (1839-1937) มหาเศรษฐี
ชาวอเมริกนั ผูบริจาคเงินกอสรางมหาวิทยาลัยชิคาโก

+ ซามูเอล โกลวิน (1882) เจาของบริษัทผูผลิต
ภาพยนตรยักษใหญของฮอลลีวูด “เมโทรโกลวิน
เมเยอร” สัญลักษณหัวสิงโตคำรามของบริษัทอาจ
หมายถึง สิงหแหงยูดา ตามคติธรรม ความเช่ือของ
ชาวยิว

+ ไมเกิล้ มารค (1882) เจาของบริษทัมารก แอนด
สเปอรเซอร หางสรรพสินคาทีม่ชีือ่เสียงท่ีสดุในอังกฤษ

+ ยลูอิสั โรเซนวาลด (1910) ผถูอืหนุรายใหญสดุ
ของบริษัทเส้ือผายักษใหญ เซียรส, โรบัก แอนด
คอมปานี  ในสหรัฐอเมริกานี่เปนบริษัทแรกท่ีเริ่ม
นโยบายวา “ไมพอใจยินดีรับคืนสินคา” คำวา เซียรส
มาจาก ชื่อ  “เอซาว”  ที่ภาษาฮีบรูแปลวา  ขน
อันหมายถึง ผาฝาย (COTTON) หรือ ผาขนสัตว
(WOOL)

ทั้ง 4 ทานเปนชาวยิวที่สรางฐานะข้ึนมา จาก
พนักงานธรรมดาๆ มากอนทั้งส้ิน จะแนะนำใหรูจัก
ในโอกาสตอไป

“ประตูหันไปมาบนบานพับฉันใด คนเกียจคราน
กพ็ลกิตัวบนทีน่อนฉนัน้ัน”

        (สภษ 26:14)
“คนโงเขลาไมชอบแสวงหาความเขาใจ แตชอบ

แสดงความคิดเหน็ของตน”
          (สภษ 18:2)
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บทอธษิฐานภาวนา

“จงขอเถดิ แลวทานจะไดรบั”
(ลูกา  11:9)

พลังแหงการรบกวน

“พลังแหงการรบกวน” นี่คือศัพทที่ใชกันในวงการโฆษณา มันหมายถึง
ความสำเรจ็ของเดก็ท่ี “เซาซ้ี” คณุพอคณุแมเมือ่เขาตองการอะไรสักอยางหน่ึง
ในประเทศสวีเดน โทรทศันชองตางๆ ถกูหามมใิหโฆษณาท่ีเจาะจงไปยังเดก็ๆ
ทีม่อีายตุ่ำกวาสิบสองขวบ บางประเทศหามมใิหเอาของหวานตางๆ วางขายใกล
กบัประตูทางออก เพราะคณุพอคุณแมทั้งหลายขอรอง

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา เราไดยินพระเยซูเจาทรงผลักดัน สิ่งที่
คลายกัน “พลังแหงการรบกวน” นิทานเปรียบเทียบท่ีพระเยซูเจาทรงนำมาใช
โดยทรงชมผูที่ปลุกเพ่ือนบานในชวงเวลากลางคืน พระเยซูเจาตรัสใหเรา
วอนขอสิง่ทีเ่ราตองการจากพระเจา เปนไปไดหรอืทีพ่ระเยซเูจาทรงสนับสนนุ
ใหเราด้ือรัน้ ขอส่ิงทีเ่ราตองการ?

มิใชเชนนั้น ขอคิดท่ีเรานำมาพิจารณาในวันนี้ พระเยซูเจาตรัสหลังจาก
ทีพ่ระองคทรงสอนศษิยของพระองค หลงัจากทีท่รงสอนบท “ขาแตพระบิดา”
แกพวกเขา นิทานเปรียบเทียบนี้แสดงใหศิษยของพระเยซูเจาเห็นวา การ
อธิษฐานภาวนาวอนขอส่ิงที่เหมาะสมจากพระเจานั้น เปนสิ่งที่ถูกตอง เปน
รูปแบบที่ถูกตอง พระเยซูเจาทรงสอนเราวา แทนท่ีจะเกรงใจเม่ือเราอยูเฉพาะ
พระพักตรพระบิดาเจา ใหเราสำนึกวาพระเจาทรงปรารถนาท่ีจะทรงรับฟง
คำวอนขอของเรา ไมวาจะเล็กนอยเพยีงใด พระเยซเูจาทรงสอนดวยวา พระเจา
จะทรงประทานส่ิงที่ดีใหแกเรา ทั้งนี้มิไดหมายถึงการโฆษณาส่ิงที่สำคัญและ
มีประโยชนมากท่ีสุด แตทรงเนนส่ิงท่ียิ่งใหญกวาและสำคัญกวา กลาวคือ
“ความรักของพระเจา”

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงสำแดงใหลูก
เห็นวา พระบิดาเจาสวรรคของเราทรงปรารถนา
ทีจ่ะรับฟงคำขอรองอนัมากมายของเรา โปรดใหลกู
ไดรบัแรงบันดาลใจจากพระฉบับแบบของพระองค
ที่จะวอนขอส่ิงตางๆ มากมายวา พระบิดาเจาทรง
สดับรับฟง โปรดใหไดรับพระหรรษทานใหเห็น
เม่ือคำอธิษฐานภาวนาของลูก ไดรับการตอบแทน
ในแนวทางท่ีคาดคิดไมถึงดวยเถิด อาแมน

เจ็บ...
(tanpanlop@gmail.com)

ลกูชายผม “กลัวเข็มฉีดยา” แตมคีวามจำเปนตองไปฉีดวัคซีนตามวัย
ความกลัวของลูกชายผมคือ “กลัวเจ็บ” แคเห็นเข็มฉีดยาก็เจ็บแลว
อาการ “เจบ็” จงึแบงเปน 2 ประเภท คอื เจบ็จรงิ และเจ็บปลอม
รางกายของเรา มีเสนเลือดฝอยและเสนประสาทอยูใตผิวหนังท่ัวรางกาย

เมื่อใดก็ตามท่ีเสนประสาทเหลานั้นไดรับการกระทบกระเทือน ไมวาจะโดนตี
มีดบาด หรือสัมผัสกับเข็มฉีดยา เสนประสาทจะสงสัญญาณไปยังสมอง เพื่อ
บอกถึงความไมปกติและกำลังมีสิ่งแปลกปลอมเขามาในรางกาย กลายเปน
ความรสูกึ เปนระบบปองกนัตวัเองของรางกาย นัน่แหละคอือาการ “เจบ็จรงิ”

สวนอาการ “เจ็บปลอม” นัน้ มนัอยทูีใ่จ จติท่ีฟงุซาน คดิไปลวงหนากอน
แลววาอะไรจะเกิดขึน้บางกบัตวัเอง เสนประสาทยงัไมไดรบัสญัญาณอะไรเลย
แตใจว่ิงไปบอกสมองแลววามีความรูสึก... อาการเจ็บประเภทน้ียังข้ึนอยูกับ
การรบัร ูเหมือนนัง่ดลูะคร เห็นหรอืไดยนิคนอืน่เจ็บ เราเองกร็สูกึเจบ็ไปดวย

ยังมีอาการเจ็บอีกประเภทหนึ่ง เปนความเจ็บทางอารมณ หรือท่ีเรียกวา
“เจ็บใจ”

เม่ือถูกกดดัน ถูกแกลง ถูกเอาเปรียบ หาทางออกไมได รูอยูแลววามัน
ไมถกูแตทำอะไรไมได คดิไมออกบอกไมถกู เครยีด ใจเลยเจ็บ

แมแตตัวผมเอง เกิดอาการเจ็บที่ใจอยูบอยๆ ไมใชเพราะเปนโรคหัวใจ
แตเปนเพราะการรบัรถูงึความไมเปนธรรมในสงัคม ชองวางในระบบเศรษฐกจิ
ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข รวมไปถงึระบบการเมือง

กลไก “ฉอราษฎร... บงัหลวง” การทจุรติในระบบ การตกัตวงผลประโยชน
และแสวงหาอำนาจเพ่ือตนเองและพวกพอง ทำเร่ืองผิดปกติใหเปนปกติ
บรรทัดฐานในสังคมท่ีเปล่ียนไป

เปนความรูสึกเหมือนนั่งดูกีฬา ที่กรรมการไมเปนธรรม เขาขางฝายใด
ฝายหน่ึงอยางชัดเจน หรือน่ังดูละครตอนท่ีนางเอกถูกทำราย ไมมีใครมาชวย
สกัที โหยหาความยุตธิรรม...

บางคนท่ี “เจ็บใจ” อยางถาวร ตองหันไปหาจิตแพทยชวยเยยีวยา
ผมกลับมาคิดถึงเร่ืองแนวการเขียนบทละครท่ีไดอรรถรส นางเอกย่ิงทำดี

มากเทาไหร ตวัอจิฉาจะยิง่รายมากข้ึนทีส่ดุกจ็ะแพภยัตวัเอง ความดกีบัความชัว่
แยกกันออกอยางชัดเจนเหมือนน้ำกับน้ำมัน

เพชรแทเมื่อโดนแสงยอมมีประกาย ความดีเปนอมตะ ความช่ัวเปนสิ่ง
ชั่วคราว

ใจท่ีไมนิง่ สิง่ทีค่ดิบางครัง้กข็าดเหตผุล มกัจะคิดวาตวัเองถูกเสมอ (ถกูใจ
ตวัเอง)

เราไมสามารถกำกบัการแสดงในชวีติจรงิไดเหมอืนในละคร แตเราสามารถ
ควบคุมตัวเอง ควบคุมอารมณไดหากมีความต้ังใจ...

วันนั้น... ผมถามลูกชายหลังจากรับวัคซีนแลววา “เจ็บมั้ย” คำตอบคือ
“เจ็บ”

ผมได แต อ ธิบ ายว า
“ เจ็บนอยวันนี้ . . .  ดีกวา
เจ็บหนักวันหนา” ลกูชายผม
พยกัหนาเหมือนจะเขาใจ...

ความดี... เหมือนวคัซนี
ที่ฉีดเขาไปในใจ

เจ็บหนอย... แตผล
เกินคุม
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คณุธงชัย  เจียไพบูลย                                 200  บาท
สตับรุษุอาสนวหิารอัสสมัชญั                   7,000   บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เช็คส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย ชือ่บัญชี
“กองทุนการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพอุดมสาร
และนิตยสารอุดมศานต

คณุปนัดดา  โทร. 0-2681-3900
ตอ 1810

โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com

เด็กสาธุฯ

“บานเมืองเปนเร่ืองของทุกคน บอีซี ี(BEC) จะเปน
จริงได อยูที่เราทุกคนเห็นคุณคาและความสำคัญ
วัดไหนเริ่มไดเร่ิมเลย ไมตองรอใหใครมาเชิญชวน
เร่ืองทำความดี “ทำอยางไรใหมิสซานาสนใจ?”
มีความหมาย และสัตบุรุษอยากไปรวมจริงๆ เริ่มท่ี
พี่นองแตละคน ไปวัดกันกอนมิสซาสัก 10-15 นาที
และตอบรับเสียงดังๆ ใหกระห่ึมวา “อาแมน” ถา

แคนี้ทำได ก็ถือวาพอคุยกันได แตถาจะถามตอวา
“วิสัยทัศน และพันธกิจ” ของสภาพระสังฆราชฯ คือ
อะไร? จำกันไดไหม? ใครทองจำได ยกมือขึ้น! 
วันเยาวชนโลกท่ีสเปน คุณวิน – โปปรีพอรท (Pope
Report) เกาะติดแมฝนตก ประเทศไทยยกทีมไป 2 ทมี
คณุพออายวุัฒน โสนนอย จากสภาเยาวชน และคณุพอ
นิโคลาส คณะเอ็มอีพี. จากแมสอด จ.ตาก หาทุนให
เยาวชนคนชาตพินัธ ุไปเปดหูเปดตา รวมแลวประมาณ
80 คน พระคณุเจาสริพิงษ จรสัศรี ไปรวมประชุมดวย
ในฐานะพระคุณเจาผู รับผิดชอบเยาวชนตอจาก
พระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค กลับมาคร้ังน้ีมีงาน
เยาวชนใหญอีกแยะ อุดรฯ พรอม! เปนเจาภาพ
จัดประชุมเยาวชนระดับประเทศ คุณพอเลิศอัมพร
พรหมผาย รายงานใหคณะกรรมการม่ันใจ งานน้ี
เสียงแคนและโปงลางดังกระห่ึม คุณพอวสันต
สายพรหม บานคามิลเลียน ลาดกระบัง ใครตองการ

ไปสัมมนา เขาเงียบ ติดตอได บรรยากาศเงียบสงบ
หางจากวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หัวตะเข เพียง
5 นาที หางจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 15 นาที
คาทีพ่กัคดิเปนคาหวั ฝายสงัคมฯ เขาจองเปนประจำ
สวนคุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ ทำงานอยูสภา
พระสังฆราชฯ วิ่งไปวิ่งมา ทั้งเหนือใตออกตก
ไดรับตำแหนง “ผอ.” ผูอาศัย เดือนตุลาคมจะไป
ประชุม “โปรไลฟ” ที่คาซัคสถาน  ซิสเตอร
สุภาวดี แข็งกิจ รอง ผอ. ศูนยสังคม ตะก่ัวปา
ทำงานอยูที่นี่ 7 ป ผานระยะฟนฟูแลว กาวสูระยะ
การพัฒนาแบบยั่งยืน สวน ผอ. คุณพอสุวัฒน
เหลืองสอาด ไปอบรมเร่ืองพระคัมภีร ที่เนมี สัก
สามเดือน  คุณวิจิตรา (เล็ก) วัฒนมีชัย ไปทำ
บอลลูนหัวใจมา ตอนน้ีกลับมาพักฟนท่ีบาน ได
กำลังใจดี โดยเฉพาะจากหลานสุดรัก อาการดีวัน
ดคีนื สงเสยีงใสๆ ขอบคณุทกุคนทีเ่ปนหวง

หมอท่ีดทีีส่ดุคือตัวเรา โรงพยาบาลทีด่ทีีส่ดุคือหองครัว ยาทีด่ทีีส่ดุคืออาหาร 5 หมู
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พธิบีชูาขอบพระคณุ เริม่เวลา 18.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011 ณ วัดนักบุญโทมัสอไควนัส รามคำแหง 184 มีนบุรี กรุงเทพฯ

โทร.02-518-0320-9เขาวัดไดหลัง 17.00 น. เน่ืองจากตองรอโรงเรียนเลิก

พธิบีชูาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัองัคารท่ี 18 ตลุาคม 2011 ณ วดัเซนตหลุยส สาทรใต กรุงเทพฯ โทร.02-211-0220
วนัพธุท่ี 19 ตลุาคม 2011 ณ วดัเซนตนโิคลสั พทัยา ชลบรุี โทร.038-716-6401

18-24

พธิบีชูาขอบพระคณุ เริม่เวลา 09.00 น.
วนัเสารที ่22 ตลุาคม 2011 ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั แผนกประถม เชียงใหม   โทร.053-252-565

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธานในพิธี
วนัอาทิตยที ่23 ตลุาคม 2011 ณ วดันักบุญมีคาแอล การกีอยส จอมทอง เชียงใหม   โทร.053-341-266
วนัจันทรที ่24 ตลุาคม 2011 ณ วดันักบุญเปาโล หวยตอง แมวาง เชียงใหม โทร.084-806-0064

2011
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หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)


21-23 เดอืนตุลาคม ฉลองบุญราศสีองคอน

สกลนคร พระหฤทยัคู

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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

(เมืองกวั - คารวะศพนักบุญฟรงัซิสเซเวียร - บานบุญราศีโจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและ
ศนูยคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม ตัง้โดยคณุแมเทเรซา

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

 
  ⌫   

  คณุพอมัทธิว รชิชี ¼ŒÙÊÃŒÒ§ÊÐ¾Ò¹
   เชือ่มวัฒนธรรม

   ตะวนัตก-ออก ตอน2
    
     ⌫⌫




คุยกันเจ็ดวันหน


   
    

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

คณุพอรชิารด วดูาเร็ก / ยาโกเบ ปอก้ิด อรรถมานะ อาย ุ84 ป สตับุรษุอาสนวิหารแมพระบังเกดิ
บางนกแขวก /  มารอีา ฐติริตัน อัน๋วงษ อายุ 50 ป / วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบั

ทกุดวง   /  วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคิดถงึ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ครบ 10 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอาประทับ
 โจหิงค
     ครบ 5 ป

เกิดใหมในพระเจา
20 ตลุาคม 2549

“ขาพเจารูวา ขาพเจามอบความวางใจไวกับผูใด และมั่นใจวา
พระองคจะทรงรักษาส่ิงที่ขาพเจารับมอบไว จนกวาจะถึงวันนั้น”

(2ทธ 1:12)
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พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

รณรงคเพ่ือครูคำสอน
คุณพอวีรศักด์ิ  วนาโรจนสุวิช ผูชวย

เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไดรายงานในการประชุม
สภาพระสังฆราชฯ สมัยสามัญคร้ังท่ี 1/2011

(15-17 มนีาคม 2011) ณ บานผหูวาน สามพรานวา “สบืเน่ืองมาจากปนกับุญเปาโล
(28 มิถุนายน 2008 – 29 มิถุนายน 2009) ที่มีการรณรงคถุงทาน... นาจะใหเปน
กองทุนที่ถาวร เพื่อชวยเหลือสนับสนุนครูคำสอน โดยเฉพาะอยางย่ิงการทำงาน
กับกลุมชาติพันธุ หรือกับสังฆมณฑลตางๆ โดยอาจจะใชวันครูคำสอนไทย เปน
วันรณรงค”

พระคุณเจาพิบูลย  วิสิฐนนทชัย กลาววา  “ขอใหมีการรณรงคถุงทาน เพื่อ
ครูคำสอนตอไป เพราะเปนหนวยงานที่จำเปนตองใชทุนในการพัฒนาครูคำสอน
เปนจำนวนมาก”

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน  ไดเสริมวา “หากจะมีการรณรงคเฉพาะเพื่อ
ครูคำสอน ก็จะเปนเร่ืองท่ีดีมาก เพ่ือจะไดเปนการชวยเหลือสนับสนุนครูคำสอน
โดยตรง และเสนอใหวันอาทิตยที่สามของเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยูใกลกับวันครู
คำสอนไทย คอืวันท่ี 16 ธนัวาคม  จะเหมาะสมท่ีสดุ”

หลังจากท่ีอภิปรายถึงความเหมาะสมแลว ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท “ใหวัน
อาทิตยที่สามของเดือนธนัวาคม เปนวันรณรงคเก็บถุงทาน เพ่ือสนบัสนุนครคูำสอน
สำหรับปนี้ตรงกบัวันอาทติยที่ 18 ธนัวาคม 2011”

ทำไมตอง 16 ธนัวาคม
บญุราศสีมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดทรงประกาศแตงต้ังมรณสักขี

ทั้ง 7 แหงบานสองคอน เปนบุญราศี ในโอกาสฉลองวันอาทิตยแพรธรรมสากล 22

ตุลาคม ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)  ณ จัตุรัสมหาวิหาร
นักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี   และใหวันที่
16 ธันวาคม  ของทุกปเปนวันฉลองบุญราศีแหง
สองคอน

เนือ่งจากบญุราศฟีลปิ  สฟีอง  ออนพิทกัษ   ครคูำสอนไดพลชีวีติเปนมรณสักขี
องคแรก ในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1940 สวนบุญราศีอีก 6 องคไดพลีชีวิต
เปนมรณสกัขีวนัท่ี 26 ธนัวาคม ค.ศ. 1940  สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
จงึไดประกาศใหวนัท่ี 16 ธนัวาคม เปนวนัครูคำสอนไทยดวย

พระศาสนจักรไทยจงึไดคดิถงึ บญุราศแีหงบานสองคอน จ.มกุดาหาร ตัง้แต   16
ธนัวาคม ค.ศ.1989  เปนคร้ังแรก  เปนพิเศษในอคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง   จดั
ฉลองประจำปละ 2 คร้ัง คอื 22 ตลุาคม และ 16 ธนัวาคม เปนเวลา 21 ปแลว และ
ป ค.ศ. 2011 มกีารรณรงคเกบ็ถงุทานเพือ่ครคูำสอนเปนครัง้แรกทัว่ประเทศ

ปจจุบันเรามีครูคำสอนฆราวาส 3 ประเภท รวม 1,966 คน คือ 1. ครูคำสอน
เตม็เวลา  195 คน  2. ครคูำสอนบางเวลา  1,510 คน 3. ครคูำสอนอาสาสมัคร  261 คน

ความต้ังใจของเราคือ อบรมครูคำสอนใหเปนครูคำสอนแบบมืออาชีพมากข้ึน
โดยผานการอบรมจากสังฆมณฑล จากศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับภาค
ระดับชาติ วิทยาลัยแสงธรรม ฯลฯ กลาวคือใหมีความรูที่จำเปน   มีประสบการณ
ความเช่ือ มใีจรกัดุจพระกระแสเรยีก มทีกัษะในการสอนย่ิงๆ ขึน้ รกัพระวาจา มขีวัญ
และกำลังใจในการทำงาน เพื่อชวยใหครูคำสอนไทยทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุขยิ่งขึ้น

พระสังฆราช ฟ.วรีะ อาภรณรตัน
ประธานคณะกรรมการฯ
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั


บารเซโลนา สเปน (ซนีติ) ศ.เมอรซเีดส ปาเลต็ เดอ
ฟรสิตชี นกัจติวทิยาบำบดั กลาววา “จำเปนทีเ่ยาวชน
ทุกคนควรไดรับประสบการณชีวิตท่ีอยูพรอมหนา

พอแมลกูๆ หากปราศจากการอบรมดแูลจากครอบครวั พวกเขาอาจเดนิหลงทางได”
ศ.ฟริสตชี สำเร็จปริญญาจากมหาวิทยาลัย อาบัต โอบิบา ในบารเซโลนา

กลาวแกผูสื่อขาวซีนิต ถึงความสำคัญของครอบครัว ซึ่งเธอใชคำวา “ความรัก
ความอบอนุจากครอบครัว... สภาพแวดลอมทีไ่มอาจทดแทนได เพราะครอบครัวเปน
สถาบนัหลอหลอมบคุลกิทีส่ำคัญอยางย่ิง”

ศ.ฟรสิตช ีใหคำแนะนำเกีย่วกบับทบาทของครอบครัว ในสงัคมยคุปจจบุนั และ
ความหวังท่ีเยาวชนจะมีอนาคตที่สดใส วา  “ครอบครัวก็ยังคงมีเอกลักษณ
ไมเปล่ียนแปลงจากในอดีต คือ เปนสถาบันแรกและสำคัญท่ีสุดของสังคม เปน
พระศาสนจักรในบาน เปน ‘อุทรท่ีหลอหลอมจิตวิญญาณ’ เปนนักการศึกษาอบรม
มนุษย เปนชุมชนแหงความรักและชีวติ ตัง้อยบูนรากฐานการแตงงานท่ีไมอาจเลิกราง
กันไดของมนุษยชายและหญิง อยางไรก็ตาม ครอบครัวเปนสถาบันที่ทนแบกรับ
ความยากลำบากอยางหนักหนวง และทนรับการคุกคามทางวัฒนธรรมและสังคมท่ี
หางไกลพระเปนเจา ดวยเหตุนี้ ปจจุบัน จึงเปนเร่ืองนาสังเกตที่พบวาสภาพสังคม
ทัว่โลกตกอยใูนความขัดแยงท่ีรุนแรง แมมีความพยายามท่ีจะรณรงคถึงความจำเปน
ของครอบครัว ขณะเดียวกันก็มีความเห็นแตกตางของพื้นฐานครอบครัว ซึ่งนำไปสู
การหยาราง เสรภีาพทางเพศ การคุมกำเนดิ ฯลฯ

อันตรายท่ีคุกคามสถาบันครอบครัวเกิดมิติใหม ที่ไมเพียงทำลายสถาบัน
ครอบครัว แตยงัเปนจดุเร่ิมตนของความขัดแยง ดงัทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงแสดงความคิดเห็นในสาสนวันเยาวชนวา ‘คนจำนวนมากไมมีแบบอยาง

แนวทางในการสรางครอบครัวใหมั่นคง จึงเกิดความรูสึกที่ไมปลอดภัย กระแส
สมัพัทธนิยม อนัหมายถงึความเช่ือท่ีวาความรขูึน้อยกูบัสถานการณแวดลอมท้ังหมด
ความจรงิและพระผสูงูสุดไมมอียจูริง แนวความคดิดังกลาวไมอาจนำไปสอูสิรภาพท่ี
แทจริง แตนำไปสคูวามไมแนนอน ความสับสน ฯลฯ”

ศ.ฟริสตชี เช่ือวา “การท่ีเยาวชนจำนวนหนึ่งไมเห็นคุณคาของคุณลักษณะซ่ึง
ครอบครัวหลอหลอม เชน การเสียสละ ความอดทนรอคอย การอดออม เนื่องจาก
ไมเห็นแบบอยางในทางปฏิบตัขิองคุณคาเหลาน้ัน เพราะความลมเหลวดานการศึกษา
และวฒันธรรมตะวันตก กระแสบริโภคนยิม การหมกมนุในกามารมณ ทีก่ระทบชวิีต
ของสาธารณชนและปจเจกชน และความไมเขาใจในเร่ืองชีวติท่ีแทจริง”

เรื่องความใจกวางและความเห็นแกตัวของเยาวชน ในฐานะนักการศึกษา
ศ.ฟริสตชี เช่ือวา “การศึกษาเปนการเสริมมนุษยใหเปนคนโดยสมบูรณถึงข้ันเปน
ผูมีคุณธรรม ประสบการณการสัมผัสกับพระเปนเจา บอเกิดแหงความหวัง และ
นำไปสูการเปลี่ยนแปลงตนอยางแทจริงไดเกินความคาดหมาย”

“เยาวชนท่ีมีโอกาสรวมชุมนุมเยาวชนโลก สามารถเปนประจักษพยานถึง
พระเยซคูรสิต ผทูรงฟนคนืพระชนมชีพ การแลกเปล่ียนประสบการณของการละเลย
การปฏิบัติศาสนกิจ การกลับใจ พระเมตตาของพระเปนเจา และพระหรรษทาน
การรักษา ชวยใหความเช่ือครสิตชนเขมแขง็ข้ึนได ดฉินัอยากเหน็เยาวชนดำเนินชีวติ
เรียบงายและช่ืนชมยินดี ในบรรยากาศครอบครัวคริสตชน สำนึกในพระเมตตาของ
พระเปนเจาสำหรับพระพรแหงชีวิต และพระคุณของบิดามารดา ที่ใหแบบอยาง
ความรักและเห็นความสำคัญของการศึกษาคาทอลิกที่อบรมใหเปนคริสตชน
โดยสมบูรณ”

อญัเชญิพระธาตบุญุราศยีอหน ปอล สเูมก็ซโิก
เมก็ซโิก ซติี ้(ซนีติ) พระธาตุบญุราศีสมเด็จพระสนัตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ถูกอัญเชิญไปยังเม็กซิโก
ระยะเวลา  5 เดือน  เพื่อนำไปจาริกยังวัดตางๆ
ใหคริสตชนและผูเช่ือศรัทธารวมสวดภาวนาวอนขอ
สนัติสขุกลับคนืสปูระเทศท่ียาเสพติดเปนปญหารนุแรง

พระคารดินัลนอรแบรโต ริเวรา คารเรรา พระอัครสังฆราชแหงเม็กซิโก
เชญิชวนคริสตชนรวมพธิเีคารพพระธาตุบญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ซึ่งนำจากกรุงโรมและประดิษฐาน ณ มหาวิหารแหงกัวดาลูเป ตั้งแตวันท่ี
24 สงิหาคม ถงึส้ินเดือน จากน้ันจึงอัญเชิญไปยังอาสนวิหารแหงเม็กซิโก ซติี ้ระหวาง
วนัที ่5 – 8 กนัยายน เพ่ือใหครสิตชนสกัการะพระธาตุ วอนขอสนัติสขุ ภราดรภาพ
และความสามัคคปีรองดองสปูระชาชนทกุคน

เม็กซิโกเปนประเทศแรกท่ีตอนรับพระรูปจำลองของบุญราศีสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ซึ่งหลอดวยข้ีผึ้ง จะอัญเชิญไปยังสังฆมณฑลตางๆ
90 สงัฆมณฑล ทัว่สาธารณรัฐเมก็ซโิก กอนอญัเชญิกลบัสนูครรฐัวาติกนั

ความรุนแรงไมใชทางออกของการแกปญหา
อันโคนา อิตาลี (ซีนิต) วันท่ี 11 กันยายน ค.ศ. 2011 สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 เสด็จเยือนเมอืงอันโคนา ประเทศอิตาลี หลังพิธชีมุนุมศีลมหาสนทิ
แหงชาติ ครั้งที่ 25 พระองคตรัสวา “โอกาสครบ 10 ป เหตุการณการกอการราย
ครั้งรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ขาพเจาเชิญชวนนานาชาติและประชาชนทุกคนรวม
คดัคานความพยายามท่ีจะแกปญหาดวยการใชความรุนแรงตอกนั ขาพเจาระลกึถงึ
ดวงวญิญาณของผเูสียชวีติ รวมถึงครอบครวัและญาติของผเูสยีชีวติเปนพเิศษ และ
ขอเชิญชวนผูนำประเทศท่ัวโลก และผูมีน้ำใจดี รวมคัดคานการใชความรุนแรง

เปนทางออกของการแกปญหา
หลีกเลี่ยงความเกลียดชังตอกัน
ดำเนินชีวิตอยางสันติ ยุติธรรม
และรักกนัฉนัพีน่อง”

อันโคนาตั้งอยูใกลเมือง
โลเรโต พระสนัตะปาปาทรงเลา

ประวัติ เกี่ยวกับอัศจรรยที่ทูตสวรรคไดยายบานของแมพระในนาซาเร็ธ
มายังสักการสถานโลเรโตไดอยางไร

ในบทภาวนาปดพิธ ีพระสันตะปาปาทรงนำการรำพึงถึงศีลมหาสนิท บอเกิด
แหงความรัก และเช้ือเชิญเราใหเลียนแบบอยางพระแมมารียผูศักดิ์สิทธิ์

ศาสนิกชนรวมกันชวยผูยากไร
โฮจิมินห เวียดนาม (ยูแคน) ศาสนิกชนจากศาสนาตางๆ ไดแก พุทธศาสนา
คริสตศาสนา ลทัธิเคาได และศาสนาพ้ืนเมือง มนิห ล ี รวมกันเปดสถานพยาบาล
ใหบริการดานสุขภาพแกผูปวยยากไรจากทุกศาสนาโดยไมเสียคาใชจาย

สถานพยาบาลต้ังอยูที่ วัด ตัม ตง ในโฮจิมินห ซิตี้  นายได บัค ผูนำศาสนา
พื้นเมือง มินห ลี เปนผูบริหารสถานพยาบาล กลาววา “ขาพเจาขอขอบคุณ
คณะกรรมาธิการเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนาแหงสังฆมณฑลโฮจิมินห
ที่สนับสนุนดานการเงินทุนรวมกับองคกรเมตตากิจตางชาติ ในการเปดสถาน
พยาบาลน้ี  เจาหนาท่ีประจำสถานพยาบาลท้ัง 18  คน เปนอาสาสมัคร และยัง
บรจิาคเงนิซ้ือยาใหผปูวย บรกิารตรวจสขุภาพท่ัวไป รกัษาดวยยา และการฝงเขม็”

นายแพทยเหงียน ตัน ตร ี  กลาววา “แพทยประจำสถานพยาบาลท้ัง 6 คน
ตางภาคภูมิใจท่ีไดรวมงานเมตตากิจน้ี เพื่อแสดงออกวาแมเราจะมีความเช่ือที่
แตกตางกัน เราก็สามารถรวมงานชวยเหลือผูยากไรได”
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คอนเสิรต “รกัเธอเสมอ” (ตอจากหนา 20)

โดยมีกำหนดการ  ดงัน้ี
วันกอนวนัฉลอง : วนัศุกรที่ 21 ตลุาคม  ค.ศ. 2011
10.00 น. มสิซาพิเศษ ทีป่าศักด์ิสทิธ์ิ (สสุาน)
15.00 น. พธิเีฝาศีลฯ -แหศลีฯ -และพิธีอวยพรศีลมหาสนิท
19.00 น. พธิแีหแมพระ (จากปาศักด์ิสทิธ์ิ ไปส ูสกัการสถานฯ)
19.30 น. พธิมีสิซาเตรยีมจิตใจ
วันฉลอง : วนัเสารที่ 22 ตลุาคม  ค.ศ. 2011
09.45 น. พิธีปลอยลูกโปง
10.00 น. พธิมีสิซาฉลองบุญราศ ีโดย พระสงัฆราช ซลิวโีอ สริพิงษ จรสัศร ีเปนประธาน

-  แหพระธาตบุญุราศฯี  ไปทีล่านมรณสักข ี(ปาศกัด์ิสทิธิ)์
-  พธิเีคารพพระธาตฯุ ทีล่านมรณสกัข ี(ปาศกัดิส์ทิธิ)์

ขอพระเจาอวยพระพรพีน่องทุกทาน

ติดตอสอบถาม : คุณพอสมรชัย กระแสสิงห เจาอาวาส 089 819 1788       คุณพอดนัย พิลาจันทร คุณพอปลัด 086 098 8343
ซิสเตอร : วัดสองคอน 081 183 5064 หรือ 089 221 7818

อคัรสงัฆมณฑลทาแร - หนองแสง มคีวามยินดีขอเชิญรวมฉลอง

แจงลวงหนา : สำหรับการฉลองบุญราศีฯ สองคอน ในเดือนธันวาคม ปนี้ ตรงกับ วันเสารที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2011 (กำหนดการเดิม)

บญุราศีทัง้ 7 แหงสองคอน ครบรอบ 22 ป แหงการสถาปนาเปนบุญราศี
ณ สกัการสถานพระมารดาแหงมรณสกัข ี สองคอน

 ต.ปงขาม  อ.หวานใหญ  จ.มกุดาหาร
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ขอเชิญเยาวชนชายรวมเขาคายกระแสเรียก
ประจำป 2011

สิง่ท่ีตองการและจำเปนปจจุบนั
คอื ตกึเรยีน

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

คายเชียงราย : 17-20 ตลุาคม 2011
(สำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ)

ณ บานเณรเลก็คามิลเลยีน จ.เชยีงราย

ขอเชิญรวมทำบุญ สรางตึกเรียน

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)

www.camillianchiangrai.orgศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา
คามลิเลยีน โซเชยีล เซนเตอร เชยีงราย

3,058,000
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

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
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โตเรยีน ชดุละ 1,200 บาท

2,800,000 บาท

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

ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา ประกอบ
ไปดวย ชนเผา อาขา มง ปกาเกอะญอ และ ละหู ซึ่ง
เด็กๆ ทุกคนกำลังศึกษาช้ัน อนุบาล 1 ถึง ป. 6
โรงเรยีนแมขาวตสัทาสุด

โดยมีนกับวชคณะคามิลเลยีน ซสิเตอร
คณะมารีอาบัมบีนา และเจาหนาที่คอยดูแลและ
ชวยเหลืออยางดี

รวม

เน่ืองจาก เด็กๆ ทำการบานกับพืน้ ที่ใตตกึ
นอน หรอืโรงอาหาร และท่ีเกบ็อปุกรณการเรียน
หนังสือ ก็เก็บไวที่เดียวกันกับที่เก็บเสื้อผา..ดวย
เหตนุีจ้งึมโีครงการกอสรางตึกเรยีนเพือ่เด็กๆ

2,800,0001.กอสรางตึกเรียน
2.โตะเรียน ชดุละ 1,200
บาท (ตองการ 215 ชดุ)

258,000

โครงการ ประมาณการ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 µÿ≈“§¡ 2011 Àπâ“ 15

«—¥·¡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.

«—¥·¡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“)

«—¥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

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

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥§à“¬‡¬“«™π ç‡µ√’¬¡‡¬“«™π

 Ÿà™’«‘µ§√Õ∫§√—«é (¬.2)  ”À√—∫πâÕßÊ ‡¬“«™π

Õ“¬ÿ 16-25 ªï ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ «—π∑’Ë 7-9 µÿ≈“§¡ 2011 ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å

1. ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π®–‰¥â‡¢â“„®§ÿ≥§à“»—°¥‘Ï»√’ „π‡√◊ËÕß‡æ»

§«“¡√—° °“√·µàßß“π µ“¡§” Õπ¢Õßæ√–»“ π®—°√

2. ‡æ◊ËÕ‡¬“«™π®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡¢â“„®µπ‡Õß „™â‡æ»

‡æ◊ËÕæ—≤π“µπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ „Àâ¡’§«“¡ ÿ¢„π°“√

¥”‡π‘π™’«‘µ 3. ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π¡’·π«∑“ß „π°“√„™â

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.

«—¥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≠¡“√å°“√’µ“ ∫“ßµ“≈ Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

‡ âπ∑“ß§ÿ≥æàÕ√—µπ»—°¥‘Ï °‘® °ÿ≈ ‚∑√. 08-1944-8228)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ™’«‘µ«—¬Àπÿà¡ “«Õ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π  π„®

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥«‘®—°…≥“ (π°) 0-2681-3837,

08-9797-9068, 08-6546-2856 (√—∫®”π«π®”°—¥

30-40 §π ·≈–‚ª√¥·®âß®”π«π/√“¬™◊ËÕ¿“¬„π«—π∑’Ë

3 µÿ≈“§¡ 2011)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

‚§√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‡™…∞“

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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 ªï

°“√·æ√à∏√√¡„π —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—πæƒÀ— ∫¥’

∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª

∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“ππ“§” Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈  µ.∫ÿàß‰À¡ Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  29 µÿ≈“§¡  ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·¡à Õ¥ ®.µ“° ©≈Õß«—¥

æ√âÕ¡°—∫‡ °·≈–‡ªî¥Õ“§“√‡√’¬πÀ≈—ß„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë

8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“° ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 µÿ≈“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‰™¬‡¥™ ·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

�����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

�����§à“¬°√–· ‡√’¬°∫â“π‡≥√§√‘µª√–®—°…åÕÿ∫≈√“™∏“π’

¢Õ‡™‘≠π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°™“¬ µ—Èß·µà ª.5 ∂÷ß¡—∏¬¡ª≈“¬

∑’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.

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

✝ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“

08.00 π.

‡¢â“§à“¬ —¡º— ™’«‘µ‡≥√Õÿ∫≈œ √–À«à“ß«—π∑’Ë 17-20

µÿ≈“§¡ 2011  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å

· π «— ¥‘Ï Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√§√‘ µª√–®—°…åÕÿ∫≈œ

‚∑√. 0-4531-1633

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

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

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

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

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

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

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

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

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

‡°“–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“ ¡“™‘°



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 40 ประจำวันท่ี 2-8 ตุลาคม 2011 หนา 17

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

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

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
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โดย เงาเทียน
สวัสดีครับ นองๆ เยาวชน และผูอานเสียง

เยาวชนทุกทาน ฉบับน้ี ขอหยิบเอาประสบการณใหม
ที่สะทอนขอคิดจากส่ิงท่ีไดพบและไดรับ รวมถึง
ความประทับใจของเยาวชนทีไ่ดมโีอกาสไปรวมงาน
ชมุนมุเยาวชนโลกครัง้ที ่ 26 ณ กรงุมาดริด ประเทศ
สเปน มาแบงปนนะครับ...จากการไตรตรอง
ประสบการณรวมกันในค่ำคืนกอนที่เราจะแยกยาย
กนักลับ นองๆ รวมกันแบงปนใหเราฟงวา...

...เกดิมมุมองใหมครบั จากการมองเหน็เยาวชน
จากหลายกลุมมาอยูรวมกัน แลวรูสึกไดถึง “พลัง”
เปนหนึ่งเดียวกันในความเช่ือ ทำใหผมมีความเช่ือ
มากขึน้

...ประทับใจการรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ กับ
สมเดจ็พระสันตะปาปา มคีวามเช่ือมากข้ึน

. . .รูสึกต่ืนเตนมากข้ึน  เ ม่ือจะได เห็นพระ-
สันตะปาปาแบบใกลชิด ดีใจมากๆ จนรูสึกตื้นตัน
ทุกคนพากันยืดตัวเพ่ือท่ีไดจะเห็นพระสันตะปาปา
ชดัๆ พระสันตะปาปาน่ังรถนิรภยั ผานโบกมอืใหแก
เยาวชน ทีม่าจากทัว่ทุกมุมโลก หลายคนกลัน้น้ำตาไว
ไมอย ูเปนครัง้แรกท่ีมคีวามเชือ่ทีจ่ะยนืรอคอยอะไร
สกัอยางไดนานขนาดน้ี และก็สมดังใจหมายท่ีไดเห็น
พระพกัตร อยางใกลชดิและคมุคาในการรอคอย
     ...ไดประสบการณใหมๆ ที่หาซ้ือท่ีไหนไมได
ไดเรียนรูวัฒนธรรมของหลากหลายประเทศ ถึงแม
จะไมมากแตก็ซึมซับ ความเชื่อความศรัทธาท่ีมีตอ
พระองค เวลาท่ีเราเดินทางไปดโูบสถตางๆ รอบเมือง
มาดรดิ ในวัดจะเงียบมากและมีเยาวชนจากท่ัวทุกมุม
โลกสวดภาวนา ทำใหมคีวามเช่ือทีม่ัน่คง รกัการสวด
ภาวนามากข้ึน

. . .กลาที่ จะไปบอกขาวดีของพระเปนเจ า
ถึงแมภาษาจะไมเกงมาก กลาท่ีจะไปบอกความรัก
ของพระองค

...ไดรบัเชือ้เพลงิความเช่ือมากข้ึน...มคีวามต้ังใจ
ที่จะเปนพยานยืนยันความเชื่อของเรา และ
ปาวประกาศพระเยซูใหมากข้ึน

...ถาเราเปดใจ ทุกอยางก็เปนไปได  “ภาษา”
ไมไดเปนอุปสรรคสำหรับเราอีกตอไป ไดเห็น
ความดี พลัง น้ำใจ ความชวยเหลือของคนรอบขาง
ความสามัคคี และการแบงปน แมวาจะตองรอคอย
หรือมีความอดทนตออุปสรรคตางๆ ทีเ่กิดข้ึน

...ประทับใจในคืนทีฝ่นตกหนัก  ลมกรรโชกแรง
จนกางเขนที่มีนั้นลมลง ยังคิดวาพวกเราซึ่งเปน
ผูนำพระศาสนจักรยังอยู เฉยๆ ไมไปไหน และ
เยาวชนที่อยูดานลางนั้นยังม่ันคง บางก็สวดภาวนา

บางก็รวมตัวกัน เพื่อแสดงความเคารพตอพระ-
สันตะปาปา และยังคงมั่นคงเพื่อดำเนินกิจกรรมตางๆ
ตอไป ทำใหรูสึกวาเปนพระศาสนจักรท่ีเปนเยาวชน
โดยแทจริง

...แมจะมีความยากลำบาก แตก็จะเปนหนทางที่
จำลองหนทางของพระเยซูเจา ซึ่งเรียกรองใหเรามี
ความกลาหาญและเสียสละท่ีจะออกจากตนเอง และ
ตามพระองคไป

...หลายคนเกิดความต้ังใจวาจะนำประสบการณ
สิ่งที่ไดรับมาจากการรวมชุมนุม ไปแบงปนกับเพ่ือน
และผอูืน่ใหมากข้ึน

จากตัวอยางของประสบการณที่หยิบยกมาไมมาก
กน็อย พวกเราหวงัวา ไฟแหงความเช่ือเหลานี ้จะคงยัง
จุดสวางตอไปในใจของนองๆ เยาวชนทุกคน และ
เขาเหลาน้ี จะคงเปนพยานถึงพระครสิตเจาทีพ่วกเขาได
สมัผสัมาแลว  อยางกลาหาญ  สดุทายขอฝากคำเตอืนใจ
ขอ งพระ สันตะป าป า ถึ ง เ ย า ว ชนทุ ก คนว า . . .
“เพ่ือนเยาวชนท่ีรัก  พวกลูกกำลังจะกลับไปท่ีบานของ
พวกลูก พออยากรูวาพวกลูกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
บางในงานวันเยาวชนโลก  ครั้งน้ี  จงกลาหาญที่
จะประกาศความเชื่อ
ของลูก พวกลูกเปน
ดั่งผูแพรธรรมใหม
สำ ห รั บ ทุ ก ค น . . .
พอขอฝากพวกลูก
ใหประกาศขาวดีไป
ทั่ ว โ ล ก . . .ลู กที่ รั ก
พิธีขอบพระคุณเปน
พระคริ สต เจ า ท่ีมี
ชี วิ ต ใ นป จ จุ บั น น้ี
จงหย่ังรากลึกและ
เ ส ริ ม ส ร า ง ขึ้ น ใ น
พ ร ะ ค ริ ส ต เ จ า
จงกลับไปเลาใหผูอื่น
ฟ ง ถึ ง เ รื่ อ ง ข อ ง
พระองคเถิด  จงทำให
พระคริสตเจาเปนทีร่จูกั
แมสงัคมจะตอตานส่ิงที่
พวกลกูทำ ถงึแมจะเปน
สิ่งท่ีทาทาย แตนี่แหละ
เปนเวลาที่พวกลูกจะได
ยืดหยัดตอความเชื่ อ
หวังวาจะไดพบกันใน
วัน เ ย าวชนโลกครั้ ง
ตอไป จงภาวนาใหแก
กันและกัน  จนกวา
จ ะ ไ ด พ บ กั นอี ก . . . .
ขอพระเจาอวยพรพวก
ลูกทุกคน ”

ประชาสัมพันธ  คายผูนำเยาวชนระดับชาติ
ครั้งท่ี 28/2011

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน รวมกับศูนยประสานงานเยาวชน
สังฆมณฑลอุดรธานี รวมกันจัด คายผูนำเยาวชน
คาทอลิกระดบัชาติ คร้ังท่ี 28 ระหวางวนัจันทรที่ 17
ถึงวันศุกรที่ 21 ต.ค 2011 ณ วัดแมพระปฏิสนธิ
นิรมล บานนอยสามเหลี่ยม จ. ขอนแกน  หัวขอ
“เยาวชน รวมใจแบงปนพระวาจา เจริญชีวิตศีล
มหาสนทิ (COME TOGETHER, SHARE THE
WORD, LIVE THE EUCHARIST”  ภายใต
พระวาจาที่วา  “จงหย่ังรากลึกลงในพระองค และ
เสริมสรางขึ้นในพระองค จงมีความเชื่ออยาง
มั่นคง” (อาง คส 2:7)

เยาวชนทานใดสนใจรวมคายฯ สอบถามราย
ละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ศูนยประสานงานเยาวชนใน
สังฆมณฑลองคกรของตน หรือที่แผนกเยาวชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
โทร 02-681-3900 ตอ 1504-1505



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 40 ประจำวันท่ี 2-8 ตุลาคม 2011หนา 18

ขาวบางขาว ไมใชสิ่งทีเ่ราเพียงอาน
เวลาท่ีเราอยูกับงานขาวมากๆ สิ่งท่ีผมคิดวา

เราคริสตชนควรรูเทาทันเปนประการท่ีตนเลยคือ
ขาวท่ีเราอาน ทีเ่ราไดยนิ ทีเ่ราไดฟง ทีเ่ราเสพ ไมได
เปนส่ิงน้ันรอยเปอรเซ็นต ใชแลวครบั มนัไมไดเปน
อยางท่ีคณุเหน็ท้ังหมด

ถาเราจะแบงส่ือเปนประเภทใหญๆ ในมุมของ
ศาสนาผมคิดวา เรามีสื่อของศาสนาเอง กับส่ือท่ี
ไมใชของศาสนา เชนสำนักขาวขางนอกท้ังหมด
จรงิๆ แลวยงัมีแบบกลางๆ คอื มคีวามเชือ่ในศาสนา
แตเปนหนวยงานท่ีทำเรื่องขาว มีความสนใจ หรือ
ประกอบอาชีพ คนเหลาน้ีจะมีวิธีคิดถึงขาวในเชิง
การนำเสนอความเปนจริง ดังนั้นถาจะพูดใหชัดๆ
ผมจะลองแบงประเภทใหดู

ประเภทท่ี 1 สำนักส่ือรับใชงานเพือ่การศาสนา
โดยตรง คือ ประชาสัมพันธ ใหขอมูล ตอบคำถาม
เปนตัวแทนพระศาสนจักร

ประเภทที ่2 สำนกัส่ือ หรือนักขาวอิสระ ทีเ่ปน
คาทอลิก แตทำงานขาวแบบสำนักขาวท่ีไมได
รายงานขาวเพื่อองคกรแตนำเสนอขาวตามลักษณะ
ของเน้ือขาวและเรื่องราวที่ปรากฏ ประเภทนี้ผิดกับ
ประเภทแรกนิดเดียวตรงท่ีอิสระทางความคิด และ
สามารถบวกทัศนคติสวนตัวไดอยางเต็มท่ี

ประเภทที่ 3 สำนักส่ือทั่วไป ซึ่งไมมีสวนได
สวนเสีย หรือตองรับผิดชอบความรูสึกของใคร
รายงานถูกตองบาง ผิดพลาดบาง อาจจะชอบเลน
ประเด็นท่ีสรางกระแส หรือประเด็นละเอียดออน
ซึ่งมีผลตอยอดขาย หรือโฆษณามากกวาประเด็น
ของผลทีจ่ะเกิดขึน้ตอบคุคล องคกร หรอืสงัคม

อันนี้ผมแบงในแบบของผมจากประสบการณ
ที่ทำงานในสนามน้ีมา และมีโอกาสไดคลุกคลี
กบัทกุกลมุทกุประเภททีอ่างถงึ “อดุมสาร” เปนงาน
ขาวในประเภทแรกครับ เรารับใชพระศาสนจักร
คาทอลิกไทยและเปนองคกรกลางในการดูแล
จัดการเรื่องน้ี ซึ่งแนนอนยอมมีเครือขาย นักขาว
ผูรวมงาน ผูมีน้ำใจดี ฯลฯ สงขาวมาลงกันอยาง
ไมตองกลวัวาจะขาดมือ แตดวยจุดมงุหมายทีม่ากไป

กวาการเผยแพร คือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง รวมท้ัง
เสรมิสรางทัศนคติทีด่แีละถูกตองเก่ียวกบัศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก แตไมใชปกปด หรือบิดเบือน
เรื่องบางเร่ืองมันมีมากไปกวาขาวท่ีปรากฏเม่ือลงขาว
ไปแลว มันก็ถูกปรากฏและดวยทัศนคติหลากหลาย
ของผคูน ดวยความรไูมจรงิ อนัตรายก็คอยๆ กอตวัขึน้
จะโดยรูตัวหรือไมรูตัว จะโดยต้ังใจหรือไมตั้งใจ
ความรับผดิชอบก็ยอนกลับมาทวงถามผรูบัผดิชอบหลกั
อยางเปนทางการอยูดี อาทิ ผูใหญสูงสุดก็หมายถึง
สภาพระสังฆราชฯ ลองลงมาตามหล่ันช้ันคงหนีไมพน
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตอไปยังสังฆมณฑล
จนกวาผลของมันจะออนตัวลง แตเมื่อถึงตรงนั้นเราก็
ไมสามารถคาดเดาวา เสาหลักท่ีมิสชันนารีไดวาง
รากฐานไว มนัจะสัน่คลอนไปแคไหนจากความหวิของ
ความเปนขาว

ผมมีกรณีศึกษาเยอะครับ ตอนท่ีหนังสือดาวินชี
โคด เปดตัวพรอมกับภาพยนตร มีกระแสเยอะแยะ มี
เร่ืองราวมากมาย ทกุคนแสดงความคิดเห็นแตสือ่มวลชน
คาทอลกิประเทศไทยตองตอบคำถาม ผมจะไมวเิคราะห
ประเด็นคำถาม ผมแคเห็นวาวันรุงข้ึน หนังสือพิมพ
หลายฉบับลงขาวเฉพาะท่ีเกี่ยวกับศาสนาเรา ก็มีชื่อผิด
ตำแหนงผิด นามสกุลอีกคนไปอยูในอีกชื่อ และไมใช
หนังสือพิมพแบบขายไดวันละ 5 เลม แตยอดขาย
เปนหลกัลาน นีแ่หละครับ ขาวในส่ือ

ยงัมีกรณีแบบเราจัดรายการทีวอียางดีดวยความต้ังใจ
หลังจากบานเมืองไมสงบ ทางสถานีสงจดหมายมาวา
ไมใหออกอากาศ เหตุผลเพียงแควา ไมอยากใหรื้อฟน
อดีต แตเน้ือหาของรายการกลับไมไดรื้อฟน แตเสนอ
ทางออกแบบคริสตชนใหหนัหนาเขาหากันดวยความรัก

หรอืในกรณหีนงัสอื ตำราเรยีนของทางฝายการศึกษาฯ
บางวิชา ที่อาจจะมีความคลาดเคล่ือน หรือมีประเด็น
ที่ละเอียดออนจริง แตสื่อก็เลนซะเกินจริง เบ้ืองหลัง
ที่เจ็บปวดไปกวาน้ันคือ จะมีกี่คนดูที่สาระของปญหา
มแีตผทูีจ่บัเร่ืองเหลาน้ีขึน้มาเพ่ือประโยชนของฝงตนเอง
แลวเราจะเอาองคกรศาสนาไปแปดเปอนกับเร่ืองแบบนี้
ดวยจดุมงุหมายใด

ผมเคยสงสัยเหมือนกันกับเร่ืองขาวพระสงฆ
ลวงละเมิดทางเพศในสวนของความรูสึก รับกัน

เสยีงกตีารของบาทหลวง
John Michael Talbot

   

พระศาสนจักรคาทอลกิในอเมรกิา มกีารปรับบทมิสซา ผมติดตามกระบวนการ
การทำความเขาใจ การทำเอกสาร การใชสื่อตางๆ การสงตอไปยังคนรุนตางๆ
ดวยวิธีหลากหลาย ผมวานาจะเปนกรณีศึกษาท่ีดีในการปรับเปล่ียนพิธีกรรม
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในอีกหลายๆ ประเทศ

เม่ือมีการปรับเปล่ียนดังนั้นโดยไมชาที คุณพอ John Michael Talbot สงฆ
จากคณะ The Brothers and Sisters of Charity at Little Portion Hermitage (จริงๆ
ผมก็ไมคุนกับช่ือคณะน้ีเทาไหรนะครับ...ผูเขียน) ไดเขียนบทเพลงข้ึนมา โดยได
ใหขอมูลความคิดไวในปกซีดีวา “เราตองการเปนสวนหน่ึงของการปรับเปล่ียน

พิธีกรรม  เปนการพบกันครึ่งทางของอดีต
กับปจจุบัน ดวยทวงทำนองท่ีเรียบงาย และ
สามารถนำไปขับรองในพิธีกรรมได” ผม
เห็นดวยและเม่ือผมฟงดูแลว ยิ่งรูสึกวา
ความเรียบงาย มพีลงัในตัวของมันเอง
            ซดีชีดุนีม้ดีวยกนั 17 เพลง ชือ่ชดุวา

Worship and Bow Down ผมเห็นวามีขายอยูใน
เว็บออนไลนบาง แตยังไมเห็นตามแผงเทปในเมืองไทย อาจจะลองฟงเพลง

ตัวอยางจากรายการวิทยุ “หองรับแขกสภาคาทอลิก” ตอน “กิจกรรมเดือนกันยา
กับฤๅษีเลนกีตารฯ” หาฟงไดที่เว็บไซต thaicatholicradio.com ในชวงรายการน้ัน
ซึง่จะจดัเพลงในชุดนีเ้ตม็ๆ ถงึ 5-6 เพลง

ถาภาพบาทหลวงเลนกีตารเมื่อสัก 10 กวาปที่แลวคงดูนาตื่นเตน แตเมื่อโลก
หมุนไปพรอมกับใจท่ีเปดกวาง ทุกส่ิงก็ยอนกลับมารับใชชีวิตและงานท่ีตนเองทำ
บางทีเสียงกีตารของบาทหลวงอาจจะไมใชสำเนียงของมืออาชีพ แตเปนสำเนียง
ของมอืแหงความเช่ือศรทัธาอยางไมตองสงสัย

ไมไดหรอกครับ ถามันเปนอยางน้ันจริงๆ แตขาว
ก็คือขาว บวกกับส่ิงท่ีผมปูพื้นต้ังแตแรก สำนัก
สือ่ขางนอก สำนกัสือ่คาทอลิกที่ไมใชตวัแทนศาสนา
กบัสำนกัส่ือศาสนายอมมีขอมูล ทศันคติและมุมมอง
ที่อาจจะตางกัน เรื่องลาสุดที่เราสามารถเห็นไดชัด
มากคืองานชุมนุมเยาวชนโลก สือ่ระดับโลกเบอรใหญๆ
ไมเสนอแบบเราครับ เสนอแคมีการประทวง
พระคารดนิลับางทานจงึออกมาพูดวา สือ่หลกัพลาด
เพราะวาไมเหน็คณุคา กลบัมาทีเ่รือ่งเบือ้งตนยอหนา
เม่ือมีประเด็นพวกอะบิว (abuse) ทั้งหลาย ดวย
ความสงสัยอยางจริงจังกับเรือ่งทีเ่กิดข้ึนท่ีไอรแลนด
ผมจึงถามเพื่อนพระสงฆของผมที่เคยเรียนอยูที่นั่น
หลังจากลองอานขาวเร่ืองน้ีดูจากสำนักขาวศาสนา
ผมไดฟงขอมูลเชิงลึกอีกแยะ วิธีการแกปญหา
อีกเพียบ  บรรยากาศของสังคมคาทอลิกที่นั่น
อีกหลายแงมุม ฟนธงครับ ขาวยอมเปนขาวอยู
วันยังค่ำ แลวขาวท่ีหอมหวานสำหรับสำนักขาว
ขางนอก ไมพนเรื่องพวกน้ีหรอกครับ มันขายได
มันดูนาสนใจ แตสำหรับพระศาสนจักรเองแลว
มันนาเศราใจ และมันมีอะไรมากไปกวาน้ัน ผมจงึ
ไมแปลกใจท่ีวาติกนั และเครือขายคาทอลิกของเรา
จำเปนตองมี และจำเปนตองทำงานขาวแบบมอือาชพี
ยิ่งข้ึน และผมเช่ือวาพระศาสนจักรไมมีทางปดบัง
ความจริง แตความจริงในที่นี้คุณยังอยูตรงไหน
คณุเหน็อะไร อะไรคือความจรงิ จรงิๆ และอะไรคือ
กระแสท่ีปนและเลนได แตไมไดทำใหอะไรดีขึน้เลย

ทามกลางสงัคมทีข่าวสารขอมลูไหลบา คณุภาพ
ของขาวยังเปนเร่ืองท่ีไมชัดเจน แตสำหรับผมเอง
ผมไมหวงัเรือ่งคณุภาพจากสำนักขาวบางสายอยแูลว

แตคุณภาพชีวิต วิจารณญาณ มโนธรรมแหง
คริสตชน ตองสรางใหเราทกุคนยนืขางพระศาสนจกัร
เปนพระศาสนจักรที่เหมือนคนในบานเดียวกัน
รักและปรารถนาดี ชวยเหลือและจุนเจือ เดินไป
ดวยกัน อยูเคียงกัน ขาวบางขาวเราไมใชเพียงอาน
เพือ่รบัร ู เราตองอานมันดวยหวัใจ เพ่ือรัก และทำให
พระศาสนจักร เปนขาวดีสำหรับทุกคนอยางแทจริง

บรรณาธิการบริหาร
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