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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 41 ประจำวันท่ี 9-15 ตุลาคม 2011 หนา 3

สาสนวันแพรธรรมสากล
ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

“พระบิดาสงเรามาฉนัใด เราก็สงทานทัง้หลาย
ไปฉนัน้ัน” (ยน 20:21)

ในโอกาสป “ปติมหาการุญ” ค.ศ. 2000 และเมื่อ
เริ่มตนสหัสวรรษใหมแหงคริสตศักราช สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรงกลาวยืนยันไว
อยางหนักแนนถึงความจำเปนที่จะตองรื้อฟนกันใหม
ในหนาท่ีที่จะตองนำเอาการประกาศขาวดีไปสูมนุษย
ทุกคน “ความกระตือรือรนของคริสตชนรุนแรก”
(พระสมณลิขติ Novo Millennio Ineunte, 58)  เปนการ
รบัใชทีม่คีณุคามากท่ีสดุเทาทีพ่ระศาสนจักรจะมอบให
มนุษยชาติและปจเจกชนทุกคนผูแสวงหาเหตุผลล้ำลึก
ในการดำเนินชวีติใหเกดิคณุคามากท่ีสดุ  เพราะฉะน้ัน
การเช้ือเชิญเดียวกันนี้ยังคงสะทอนกองกังวานข้ึน
ทกุปในโอกาสเฉลิมฉลองวันแพรธรรมสากลเวียนมาถึง
ความจริงแลว  การประกาศขาวดีอยางไมมีการวางเวน
ยงัเปนการฟนฟชูวีติ ความรอนรน และจติตารมณแหง
การแพรธรรมของพระศาสนจักรดวย  ชวยใหมีการ
ทบทวนกระบวนการอภิบาลของพระศาสนจักรเพื่อ
ทีก่ระบวนการตางๆ เหลาน้ีจะไดมคีวามเหมาะสมคคูวร
กับสถานการณใหมๆ  ทั้งน้ีรวมถึงผูที่ตองการการ
ประกาศขาวดีแบบใหม และการประกาศดังกลาวจะได
เปยมลนดวยกิจกรรมธรรมทูต “งานธรรมทูตร้ือฟนชวีติ
พระศาสนจักร ทำใหความเชือ่มีชวีติชีวา ทำใหอตัลักษณ
ของคริสตชนเปนท่ีประจักษ และสรางความกระตือ
รอืรนรวมถึงความคิดรเิริม่ใหมๆ  ดวย   ความเช่ือจะได
รบัการค้ำชเูมือ่ความเชือ่ถกูนำไปมอบใหกบัผอูืน่!  เปน
ความต้ังใจในการทำพันธกิจสากลของพระศาสนจักร
ทีก่ารประกาศขาวดีแบบใหมของบรรดาคริสตชนจะได
รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุน” (สมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 พระสมณสาสน
Redemptoris Missio ขอ 2)

จงไปทำการประกาศ
เปาหมายประการน้ีจะไดรบัการฟนฟูอยางสม่ำเสมอ

ดวยการเฉลิมฉลองพิธีกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
เฉลิมฉลองศีลมหาสนิท ซึ่งจบลงดวยการตอกย้ำ
พระบัญชาของพระเยซูผูเสด็จกลับฟนพระชนมชีพท่ีมี
ตออัครสาวกเสมอวา “จงไป...” (มธ  28:19)  พธิกีรรม
เปนการเรียกรอง ‘จากโลก’ และเปนการสงออกไปใหม
‘สูโลก’ เพื่อที่จะเปนประจักษพยานถึงสิ่งที่ตนไดรับ
ประสบการณมาน่ันคือ อำนาจการไถกูแหงพระวาจา
ของพระเจา  อำนาจการไถกแูหงธรรมล้ำลึกปสกาของ
พระครสิตเจา  ทกุคนทีไ่ดพบกับพระเจาผเูสด็จกลับคืน
พระชนมชีพตางรูสึกถึงความจำเปนที่จะตองทำการ
ประกาศพระองคใหผอูืน่ทราบ เฉกเชนอคัรสาวก 2 ทาน
ที่เดินทางไปยังเมืองเอมมาอูส  หลังจากท่ีจำพระเยซู

วนัอาทิตยที ่23 ตลุาคม 2554/2011

ผูทรงบิปงได พวกเขาก็ “ออกเดินทางไปยังนคร
เยรูซาเล็มทันที ณ ที่นั้นเขาพบอัครสาวกท้ัง 11 คน
กำลงัชมุนมุกนัอย”ู จงึเลาใหสาวกเหลานัน้ทราบถึงส่ิงที่
เกิดข้ึนกับพวกเขาบนทางเดินสูเยรูซาเล็ม (ลก 24:33-
34)  สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงเตือน
เราให “ระมัดระวัง พรอมท่ีจะจดจำพระพักตรของ
พระองค แลวรีบนำขาวดีไปบอกกับบรรดาพี่นองชาย
หญิงของเราวา เราไดพบกับพระคริสตเจาแลว”
(พระสมณลิขติ Novo Millennio Ineunte ขอ 59)

สาสนถึงทุกคน
ผูที่จะไดรับประโยชนจากการประกาศขาวดี คือ

มนุษยทุกคน  พระศาสนจักรเปน “ธรรมทูตโดย
ธรรมชาติของตัวเอง เพราะจากพันธกิจของพระบุตร
และพระจิต พระศาสนจักรจึงเกิดข้ึน  ซึ่งเปนไปตาม
พระบัญชาแหงพระบิดาเจา” (สังคายนาวาติกัน 2 Ad
Gentes ขอ 2)  นี่คือ “พระหรรษทานและกระแสเรียก
จำเพาะและเปนอตัลกัษณล้ำลึกทีส่ดุของพระศาสนจักร
พระศาสนจักรดำรงอยู เพื่อทำการประกาศขาวดี”
(สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 Evangelii Nuntiandi
ขอ 14)  ผลที่ตามมาคือ พระศาสนจักรมิอาจท่ีจะอยู
นิ่งเฉยได  พระศาสนจักรมีรากฐานอยูในกรอบพิเศษ
เพื่อที่จะออกไปนอกกรอบน้ี  การกระทำของพระ-
ศาสนจักร ทีด่ำเนนิไปดวยการนอบนอมตอพระบญัชา
ของพระคริสตเจาภายใตอิทธิพลแหงพระหรรษทาน
และความรักของพระองค เพื่อที่จะไดปรากฏอยาง
แทจริงและอยางเต็มเปยมตอมนุษยชายหญิงและ
ประชากรทุกคน เพือ่ท่ีจะไดนำพาพวกเขาไปสคูวามเช่ือ
ในพระคริสตเจา (เทียบ Ad Gentes ขอ 5)

ความเรงดวนแหงพนัธกจินีม้ไิดลดหยอนลงไปเลย
ความจริง “พันธกิจของพระคริสตเจาพระผูไถ ซึ่งถูก
นำมามอบใหพระศาสนจักร ยังอยูหางไกลจากความ
สำเรจ็มาก...  หากจะพิจารณากันถึงเผาพันธมุนุษยโดย
ทัว่ไปแลว เราจะเห็นวาพนัธกิจนีเ้พิง่จะเริม่ตนดวยซ้ำไป
ซึ่งเราจะตองอุทิศตนเองอยางสุดตัวใหกับการรับใช
พันธกิจนี้” (สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
พระสมณสาสน  Redemptoris Missio ขอ 1)  เรามิอาจ
ทีจ่ะพงึพอใจไดหากจะพจิารณาวา หลงัสองพนัปผานไป
ยังมีประชากรมากมายท่ีไมรูจักพระคริสตเจาและ
ยงัไมเคยไดยนิไดฟงสาสนแหงการไถกขูองพระองค

ไมเพยีงแตเทานี ้ยงัมปีระชากรจำนวนมากซ่ึงแมแต
จะไดรับการประกาศขาวดีแลวตางพากันลืมหรือท้ิงไป
และไมสังกัดอยูในพระศาสนจักรอีกตอไป  อีกท้ัง
ในหลายๆ ภาคสวนแมในสังคมท่ีเปนคริสตชนมา
ตั้งแตดั้งเดิมทุกวันน้ีก็ไมยอมเปดใจใหกับพระวาจา
แหงความเช่ืออีกตอไป  วฒันธรรมตางๆ กำลงัเปล่ียนไป
มนุษยกำลังถูกหลอเลี้ยงดวยพฤติกรรมโลกาภิวัตน

ดวยกระบวนความคิด และดวยลทัธิอนโุลมนิยม ซึง่เปน
การเปล่ียนท่ีนำจิตตารมณและวิถีชีวิตท่ีไมสนใจไยดี
ตอสาสนแหงขาวดี ทำราวกับวาพระเจาไมมีตัวตน ซึ่ง
ทำใหมนุษยยกยองการแสวงหาการอยูดีกินดี การที่
จะไดเงนิทองมาอยางงายๆ ถอืวาอาชีพและความสำเร็จ
คอืเปาหมายแหงชีวติ แมคณุคาแหงศีลธรรมจะเส่ือมโทรม
ก็ตามที

ความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
พันธกิจแพรธรรมหมายถึงทุกคนทุกสิ่งและ

เสมอไป  ขาวดีมใิชเปนสิทธิหรือสมบัตจิำเพาะของผทูี่
ไดรบัมา แตเปนของขวัญท่ีจะตองแบงปนกัน  ขาวดีนี้
จะตองสงมอบตอไปใหผูอื่น  ของขวัญและหนาท่ีนี้
ถกูนำมามอบไมใชสำหรบัคนบางคนเทานัน้ แตสำหรบั
ทุกคนท่ีไดรับศีลลางบาป  ผูที่เปน “ประชาชาติที่ทรง
เลือกสรรไว... เปนชนชาตศิกัด์ิสทิธ์ิ เปนประชากรท่ีเปน
กรรมสทิธิพ์เิศษของพระเจา” (1 ปต 2:9)  เพ่ือประกาศ
พระฤทธานุภาพของพระองค

กจิกรรมทุกอยางตองมจีดุศูนยรวมไปยังประเด็นน้ี
ความมงุม่ันและความรวมมอืของพระศาสนจักรเก่ียวกบั
งานธรรมทูตในโลกไมอาจท่ีจะจำกัดอยูแคบางชวง
บางโอกาสและไมอาจที่จะถือวาเปนงานช้ินหน่ึงของ
กิจกรรมอภิบาลท่ีมีหลายอยางได  มิติงานธรรมทูต
ของพระศาสนจักรเปนสิ่งจำเปน  ดังนั้นจำตองจดจำ
ใสใจเอาไวเสมอ  เปนส่ิงสำคัญย่ิงท่ีทั้งผูที่ไดรับศีล
ลางบาปและชุมชนพระศาสนจักรจะตองมีสวนรวม
ไมใชเพียงคร้ังเดียวหรือในบางโอกาสเทาน้ัน แตจะตอง
ทำอยางสม่ำเสมอดุจเปนหนทางแหงชีวิตคริสตชน
วันแพรธรรมมิใชเปนแควันพิเศษวันเดียวในรอบป แต
เปนโอกาสทีเ่ราจะตองหยดุไตรตรองวา เราไดตอบสนอง
ตอกระแสเรียกแหงการเปนธรรมทตูในฐานะท่ีเปนการ
ตอบสนองท่ีสำคัญท่ีสุดเพ่ือชีวิตของพระศาสนจักร
อยางไร

การประกาศขาวดีทั่วโลก
การประกาศขาวดีเปนกระบวนการที่คอนขาง

สลับซับซอนและรวมปจจัยหลายอยางดวยกัน  หนึง่น้ัน
คือแรงบันดาลใจ งานธรรมทูตนั้นตองใสใจเปนพิเศษ
เสมอในเร่ืองของการเอ้ืออาทร นี่คือเปาหมายอีก
ประการหนึ่งของวันแพรธรรมสากลดวย  ซึ่งโดย

(อานตอหนา 4)
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สงัฆมณฑลนครสวรรค

สมณองคกรสนับสนนุงานแพรธรรม (PMS : Pontifical
Mission Societies) มีการวิงวอนขอความชวยเหลือ
ใหทำการประกาศขาวดีตอไปในดินแดนธรรมทูต
ทัง้น้ีหมายถงึใหการสนบัสนนุสถาบันอนัเปนส่ิงจำเปน
ในการจัดต้ังและผนึกพลังของพระศาสนจักรโดยอาศัย
ครูสอนคำสอน บานเณร พระสงฆ รวมถึงการใหทาน
เพ่ือพฒันาสภาพความเปนอยขูองประชาชนในประเทศ
ที่มีความยากจน การขาดอาหาร โดยเฉพาะอยางย่ิง
การขาดอาหารของเด็ก โรคาพยาธ ิขาดบริการสาธารณ-
สุขและการศึกษาท่ียังอยูในสภาพท่ียังนาเปนหวง
เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงแหงพันธกิจของพระศาสนจักร
ในการประกาศขาวดีพระศาสนจักรใหความสำคัญ
เก่ียวกับชีวิตมนุษยอยางย่ิง  สมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 ขารับใชของพระเจา ประกาศวา ในการ
ประกาศขาวดีนั้น เรื่องการสงเสริมชีวิตมนุษย ความ
ยุติธรรม การปลดปลอยมนุษยใหหลุดพนจากการกดข่ี
ซึ่งแนชัดวาพาดพิงไปถึงมิติการเมืองดวยนั้นจะละเลย
เสียมิได  การไมสนใจไยดตีอปญหาฝายวัตถุของมนุษย
จะเทากับเปนการ “ไมจำบทเรียนท่ีขาวดีนำมามอบ
ใหเราเก่ียวกับความรักตอเพ่ือนบานผูที่กำลังมีทุกข
และมีความเดือดรอน” (พระสมณลิขติเตือน Evangelii
Nuntiandi  ขอ 31, 34 ; มธ  9:35)

ดังน้ันอาศัยการมีสวนรวมแบบรับผิดชอบดวยกัน
ในพันธกิจของพระศาสนจักร คริสตชนจะกลายเปน
ผสูรางสายสัมพนัธของความเปนหน่ึงเดียวกันแหงสนัติ
และความเอ้ืออาทรท่ีพระคริสตเจาทรงนำมามอบ
ใหแกเรา แลวเขาก็จะเปนผูรวมงานในการทำให
แผนการไถกูของพระเจาสำหรับทุกคนสำเร็จลุลวงไป
สิ่งทาทายเหลาน้ีเรียกรองบรรดาคริสตชนใหตอง
เดนิทางรวมกนักบัผอูืน่ และพนัธกจิการแพรธรรมกเ็ปน
สวนหน่ึงแหงการเดินทางน้ี  ในการเดินทางน้ันแม
จะเปนการเดินทางในภาชนะดินเผา เราก็นำเอา
กระแสเรียกคริสตชนของเราซ่ึงเปนขุมทรัพยประเสริฐ
แหงขาวดี ใหเปนประจักษพยานทรงชีวิตตอพระเยซู
ผทูรงส้ินพระชนมและเสด็จกลับฟนพระชนมชพีใหเปน
ที่รูจักและเชื่อในพระศาสนจักร

ขอใหวันแพรธรรมสากลปลุกความช่ืนชมยินดี
และความปรารถนาในแตละคนให “ออกไป” พบกับ
มนุษยโดยการนำพระครสิตเจาไปใหทกุคน ในพระนาม
ของพระองคข าพเจ าขออำนวยพรมายังทุกทาน
โดยเฉพาะผูที่ตองทำงานหนักและทนทุกขมากที่สุด
เพ่ือเห็นแกขาวดี

จากนครรัฐวาติกัน
วนัที ่6 มกราคม 2011

วนัสมโภชพระคริสตเจาแสดงองค

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

แปลโดย ว. ประทีป

เปา ยิง้ ฉบุ...
(tanpanlop@gmail.com)

หากเอยถงึการละเลนทีเ่รยีกวา “เปา ยิง้ ฉบุ” นอยคนนกัจะไมรจูกั หรอืเลนไมเปน
ไมใชเฉพาะแตคนไทยหรือคนในเอเชียเทาน้ัน แตเปนคนทั่วโลกเลยทีเดียวที่เลนได
ภาษาอังกฤษใชคำวา “Rock-paper-scissors” ภาษาเกาหลีเรียกวา “ไค ไพ โพ” ภาษาญ่ีปุนเรียกวา

“จงั เคน โปง” เปนตน
กตกิางายๆ ของการเลนคอื มผีเูลนสองฝายหนัหนาเขาหากนั เมือ่นับ “เปา ยิง้” ผเูลนจะเตรยีมเสีย่งมอื

เอาไววาจะออกเปนสญัลกัษณมอื คอน กระดาษ หรอืกรรไกร เมือ่พดู “ฉบุ” ทัง้สองจะออกมือมาพรอมกนั
และจะรทูนัทวีาใครแพ ชนะหรอืเสมอ

สญัลกัษณมอืทำได 3 แบบ คอื คอน(กำมือ) กระดาษ(แบมอื) และกรรไกร(ยืน่เฉพาะน้ิวชีแ้ละนิว้กลาง)
กติกาคือ “คอน” ชนะกรรไกร แตแพกระดาษ
“กระดาษ” ชนะคอน แตแพกรรไกร
“กรรไกร” ชนะกระดาษ แตแพคอน
ผมเลนเปาย้ิงฉุบ มาต้ังแตเด็กๆ ถึงทุกวันน้ีก็ยังเลนอยู และรูสึกวาเปนการละเลนท่ีมีความนาสนใจ

อย ู3 ประการ
ประการแรก ผมชอบ “โมเดลการสื่อสาร” แบบ เปา-ยิ้ง-ฉุบ ใชภาษาสัญลักษณ เรียบงายไมซับซอน

 สัน้กระชับ เขาถงึกลมุคนทุกระดับ ทกุชาติทกุภาษา
ผมเคยเห็นคุณตาอายุมากกวา 70 ป เลนเปาย้ิงฉุบกับคุณหลานในระดับอนุบาลอยางสนุกสนาน

ดวยรอยยิม้และเสยีงหัวเราะ โดยไมมขีอจำกัดท้ังในดานวัยวฒุแิละคุณวุฒิ
ประการท่ีสอง เปนเรื่องของการตัดสินใจที่มีทั้งแพและชนะ (มีบางครั้งที่เสมอ) แมในเรื่องเล็กนอย

ทุกคนก็อยากเปนผูชนะ แตในความเปนจริงของชีวิต ไมมีใครท่ีสามารถเปนผูชนะไดตลอด เราควรเรียนรู
ในการเปนผูแพเพ่ือท่ีจะสามารถเอาชนะใจตัวเองใหได มิใชการเรียนรูที่จะเปนผูชนะแตไมมีสักครั้งหนึ่ง
ทีจ่ะชนะใจตัวเองไดในความอิจฉา โลภ และเห็นแกตวั หรอืเปนการชนะท่ีแพภยัตวัเอง

ผมเคยคุยกับเพ่ือนท่ีเลี้ยงลูกแบบเอาตัวเองเปนที่ตั้ง ดวยความต้ังใจดีและดวยความหวังดีในความเปน
พอแม แตไมไดมองเห็นศักยภาพในตัวลูกอยางท่ีลูกเปน มักจะตองเอาชนะลูกตลอด ที่สุดแลวมองวาลูก
เปนเด็กมีปญหา ผมเลยไมแนใจวาปญหาอยทูีเ่ด็ก หรืออยทูีพ่อแมทีแ่พไมเปน

เชนเดียวกับคูสามีภรรยา “ความรัก” ไมใชเรื่องการเอาชนะกันแมแตในเร่ืองเล็กนอย ซึ่งอาจนำไปสู
การแตกราวในระยะยาว แตเปนการยอมแพเพื่อชนะใจของคนที่เรารัก

คอน... กระดาษ... กรรไกร... เปนเพียงสัญลกัษณของการสมดุลอำนาจซ่ึงกนัและกนั มทีัง้แพและชนะ
ประการสดุทาย คอืเร่ือง “ความนาจะเปน” บอยครัง้ท่ีเราคิดวาส่ิงท่ีนาจะเปน กไ็มเปนอยางทีเ่ราคาดหวัง

มทีัง้ผิดหวังและสมหวังจากส่ิงท่ีเราอยากใหเปน
เหตุการณในชีวิต เปนบทเรียนของชวงเวลาที่เกิดข้ึน ผานมาแลวก็ผานไป เหลือไวแตบทเรียนและ

ความทรงจำท่ีดี บทสรุปของชีวิตไมใชอยูที่ความผิดพลาดคร้ังใดครั้งหน่ึง หรืออยูที่ความสำเร็จในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงเทานั้น แตอยูกับทุกส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตที่รวมเปนตัวเราเอง มีเรื่องที่เกิดขึ้นไดเสมอ จาก
ความนาจะเปนของชีวติ ทัง้การสูญเสียคนท่ีเรารัก อบุตัเิหต ุหรอืแมแตการถูกลอ็ตเตอร่ีรางวัลทีห่นึง่

เราควรมีความพรอมเสมอ...
คอน... กระดาษ... กรรไกร... เปนเพยีงโอกาสและความนาจะเปนทีจ่ะเกิดขึน้หนึง่ในสาม ทัง้ตวัเราเอง

และฝายตรงขาม ซึง่มผีลกระทบซึง่กนัและกัน
มมุมองและขอคิดในชีวติ... เปนลิขติท่ีไมควรมองขาม
เปา...ยิง้งงงงงงงง...ฉบุ
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ตอนท่ี 28

“พระเยซูไมทรงรังเกียจคนรวย
และไมทรงสอนใหเราตองหมองหมนยากจน”
เย็นวันศุกรศกัด์ิสทิธ์ิ ยอแซฟชาวอารมิาเธีย ซึง่เปน

สมาชิกที่นานับถือของสภาสูงชาวยิว (สภาซันเฮดริน)
กลบัเขาไปพบปลาต  เพือ่ขอพระศพพระเยซเูจา ทานไป
ซื้อผาปาน และเชิญพระศพลงมา หอดวยผาปาน
วางพระศพในคูหาท่ีขุดไวในหิน แลวกล้ิงหินปด
ทางเขาคูหา (มก 15:42-47)

การทีใ่ครจะมคีหูาขุดใหมสวนตัวเตรยีมไวใชฝงศพ
ไมวาจะตนเองหรือใครในครอบครัว คงตองมีฐานะ
ดีอยางแนนอน แตยอแซฟรูจักกับพระเยซูเจา ดังน้ัน
พระเยซูเจาตองทรงไมรังเกียจคนรวย ในขณะที่
บทเทศน ของพระองคชวนใหเราต้ังคำถามวา “พระเยซ-ู
เจาทรงตำหนดิาวา คนรวยหรือ?” เปลาเลย เราลองอาน
บทพระวรสารตอนนีอ้กีที

“ธรรมเทศนาบทแรก ความสุขแทจริง และ
คำสาปแชง” (ลก 6:20 - 26)

พระองคทอดพระเนตรบรรดาศิษยตรัสวา
ทานทั้งหลายที่ยากจนยอมเปนสุข เพราะพระ-

อาณาจักรของพระเจาเปนของทาน
ทานท่ีหวิในเวลาน้ียอมเปนสุข เพราะทานจะอ่ิม
ทานท่ีรองไหในเวลานี้ยอมเปนสุข เพราะทาน

จะหวัเราะ
ทานท้ังหลายเปนสุข เม่ือคนท้ังหลายเกลยีดชังทาน

ผลักไสทาน ดหูม่ินทาน รงัเกียจนามของทานประหน่ึง
นามช่ัวราย เพราะทานเปนศิษยของบุตรแหงมนุษย
จงช่ืนชมในวันน้ันเถิด จงโลดเตนยินดีเถิด เพราะ
บำเหน็จรางวัลของทานน้ันยิง่ใหญนกัในสวรรค บรรดา
บรรพบุรุษของเขาเหลาน้ันเคยกระทำเชนน้ีกับบรรดา
ประกาศกมาแลว

วิบัติจงเกิดกับทานท่ีร่ำรวย เพราะทานไดรับ
ความเบิกบานใจแลว

วิบัติจงเกิดกับทานท่ีอิ่มเวลาน้ี เพราะทานจะเปน
ทุกขและรองไห

วิบัติจงเกิดกับทานเมื่อทุกคนกลาวยกยองทาน
เพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหลาน้ันเคยกระทำ
เชนนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแลว

พระวรสารตอนนี ้หรอือกีหลายๆ ตอนไมสามารถ
อธิบายไดวา พระเยซูเจาทรงตำหนิดาวาคนรวย หรือ
ทรงปรารถนาให เราตองเปนคนยากจนขนแคน
พระองคเพียงทรงตองการสอนวา ชีวิตจะมี 2 ดาน

พลิกกลับไปมา เพราะชีวิตในโลกนี้คือการเดินทาง
ผานเขาไปใน รหสัธรรมปสกา ของพระเยซูเจาโดยทาง
กางเขนเพียงทางเดียวเทาน้ัน จึงจะพลิกกลับมาพบกับ
ดานแสงสวางรงุโรจน

“รหัสธรรม
ป ส ก า ข อ ง
พระเยซูเจา”
จึ ง ก อ เ กิ ด
“คานิยมใหม”
ใ น ก า ร
ดำ เ นิ น ชี วิ ต
คือ “บุญลาภ
8ป ร ะ ก า ร ”
พ ร ะ คั ม ภี ร
ฉบับคาทอลิก

แปลใหมโดยใชคำวา “ความสขุแทจริง” (มธ 5:1-12)
“บทเทศนบนภูเขา ความสขุแทจริง”
พระเยซเูจาทอดพระเนตรเหน็ประชาชนมากมาย จงึ

เสด็จข้ึนบนภูเขาเม่ือประทับแลว บรรดาศิษยเขามา
หอมลอมพระองค พระองคทรงเร่ิมตรัสสอนวา

ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรค
เปนของเขา

ผเูปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดรบั
การปลอบโยน

ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับ
แผนดินเปนมรดก

ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะ
เขาจะอ่ิม

ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข  เพราะเขาจะไดรับ
พระเมตตา

ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็น
พระเจา

ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวา
เปนบุตรของพระเจา

ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม
ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา

ทานท้ังหลายยอมเปนสขุ เมือ่ถกู ดหูมิน่ ขมเหง และ
ใสรายตางๆ นานา เพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ
บำเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นย่ิงใหญนัก

เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกท่ีอยูกอนทานดังนี้
ดวยเชนเดยีวกนั

สมัยกอนไมมีใครคิดเลยวา ใครท่ีประสบชะตา-
กรรมเหลาน้ีในชีวติจะเปนผมูคีวามสุขในชีวติอยางไร?
และแมแตผคูนทกุยุคทุกสมยั รวมพวกเราในสมยัน้ีดวย
ใชไหม? แทจริงพระเยซูเจาทรงตองการสอนเรื่อง
ทางกางเขนวา ขณะท่ีมชีวีติ อยาลืมทางรอดพนทางเดียว
ของลกูนีเ้สยีละ

*เมือ่ลกูมฐีานะร่ำรวย ความสะดวกสบาย อปุสรรค
แทบไมมี ความเจ็บปวยไมมาเยือน ไมเคยหิวหรือ
ชกัหนาไมถงึหลงั ลกูอยาลมืมองดูไมกางเขน แลวถาม
พระเยซูเจาวา  “ลูกหลงลืมทำไมกางเขนของลูก
ที่ตองแบกไปหลนหายเสียที่ไหนเลา?”

เพราะชวีติจะตองผานทางกางเขน จงึพลิกกลับมาสู
ดานแสงสวางรุงโรจนของพระเยซูเจา

*แตถาลกูมคีวามทกุขลำเคญ็ ถกูเอาเปรียบ หวิขาว
แลวยังหิวความยุติธรรม  ชีวิตมีแตใหแตไม เคย
ไดรับอะไรเขามาเลย ลูกก็ยังตอง เขาไปที่เชิงกางเขน
แลวถามพระเยซเูจาเชนกนัวา “ผานหนทางกางเขนทีล่กู
กำลังแบกอยูนี้จะมีสิ่งดีกวารอคอยเตรียมไวใหลูก
ใชไหมครับ?”

ผมคิ ด ว า เ ร า ค ว รนำ เ อ า พ ร ะ ว รส า ร เ รื่ อ ง
“คานิยมใหม” ของพระเยซูเจา ตอนน้ี  (ทัง้ของนักบญุ
มทัธิว และลูกา) มาอธิบายในโลกปจจุบนัดวย แนวคิด
ใหผคูนเตรยีมพบกบัสถานการณ พลกิผนัอนัไมทนัรตูวั
ดัง น้ันขณะท่ีเรากำลังเดินเขาไปในเสนทางแหง
ไมกางเขนของพระเยซูเจา ซึ่งแนนอนก็คือ ความยาก
ลำบากในชีวิต เราควรมีความสงบสันติและนาจะมี
“ความรื่นรมย” (Pleasure) เพราะเรารูวาจะมีการ
พลิกผัน เปลี่ยนแปลง เปนแสงสวางแหงการกลับคืน
พระชนมชีพของพระเยซูเจา หลังจากการรวมทาง
ไมกางเขนกับพระองคในชีวิตจริง ตั้งแตในโลกน้ีเลย
ดวยซ้ำ

มีคนอธิบายวา  โลกบริโภคนิยม  เปนโลกท่ี
ลืมทางกางเขน พวกเขาหามมีอะไรที่ไมสะดวกสบาย
คลายตองประเคนความสุขใหบันเทิงใจตลอดเวลา
(Entertain) แตไมรูจักความสุขแบบ “ความรื่มรมย”
(Pleasure) อาจเปนเชนน้ันจริงๆ กไ็ด นานแคไหนแลว
ทีเ่ราไมเคยไดนัง่อยหูลังบานชืน่ชมทองฟายามเย็น หรือ
ปูเส่ือน่ังเลนหลังบานกับลูกนอย และชื่นชมการเจริญ
เตบิโตของพวกเขาทีก่าวหนาขึน้ทกุวนั แตกลบัไปตตีัว๋
ทุกเสาร - อาทิตย ชมภาพยนตรพรอมขาวโพดคั่ว
ชามใหญ น้ำอดัลมถวยโต นัง่เอนหลงั ตาชม ปากก็กนิ
ตรงความหมายประเคนความบนัเทงิ ในวถิบีรโิภคนยิม
เต็มรูปแบบ

การกาวเทาเขาไปใน เสนทางกางเขน เพ่ือพบชวีติ
พลิกกลับสูสิริรุงโรจน จะมีความ สงบสันติ และ
ความรืน่รมย ระหวาง ทางน้ัน

คนร่ำรวยตามคานิยมใหมของพระเยซูเจาจึง
หมายถึง คนไมกาวเทาเขาไปในเสนทางกางเขนของ
พระองค พวกเขาไมมีกางเขน เพ่ือจะพลิกผันเปน
ความรงุโรจน

เพราะอีกดานของชีวิตท่ีไมมีกางเขน  ถาจะ
พลิกผัน กเ็หลอืดานวิบตัเิพียงดานเดยีวเทาน้ันเอง
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บทอธษิฐานภาวนา

“จงใหสิ่งท่ีอยูภายใน
เปนทานเถิด”
(ลูกา  11:41)

สิ่งที่คนนิยมและแกนแท

ชวงระยะเวลาสี่ปแรกหลังทรงไดรับการเลือกต้ัง สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเขียนพระสมณสาสนสามฉบับ พระสมณสาสนเหลาน้ี
เปนเรื่องเก่ียวกับปญหาท่ีหนักหนวงในโลกปจจุบันของเรา และมุงไปในเรื่อง
ทีเ่กีย่วกบัความเช่ือครสิตชน เรือ่งเหลานีค้อื ความรัก ความหวัง และความเช่ือ
หัวขอทั้งสามน้ีเกี่ยวกับขอเท็จจริงอันยิ่งใหญ ความเขาใจของเรา หรือการ
ขาดความเขาใจ ยอมจะเก่ียวโยงกับมนุษยทุกคนในโลก เราควรดำเนินชีวิต
ของเราอยางไร เรามงุหวงัอะไรในอนาคต เรามคีวามสมัพนัธอยางไรกับผอูืน่

นกับญุเปาโลเขยีนจดหมายถงึชาวโรม โรมคือพลงัและศูนยกลางของโลก
ในยคุนัน้ โดยใหคำตอบสำหรบัทกุคำถามวา “ขาพเจาไมอบัอายกบัขาวดีเลย”
นี่คือส่ิงท่ีเปาโลกลาวกับคริสตชนในเมืองนั้น เปาโลนำมาซ่ึงสารท่ีเก่ียวกับ
พระเยซูคริสตเจา และความเช่ือในพระองค สารของทานมิไดแบงชั้นวรรณะ
พระเจาพระบิดาทรงเสนอความรอดพนใหแกมนุษยทุกคนท่ีนอมรับพระบุตร
ของพระองค เปาโลรูทุกสิ่งที่เกี่ยวกับอาณาจักรโรม และแนวทางท่ีจะคดโกง
ของอาณาจักรน้ี พวกเขานับถือพระเท็จเทียม ดำเนินชีวิตที่เห็นแกตัว กางเขน
ของพระคริสตเจาในสายตาของพวกเขาเปนสิ่งที่โงเขลา และความคิดเก่ียวกับ
ความจริงของพวกเขาก็คือการเสียเวลาเปลาๆ

เมื่อพระเยซูเจาเสด็จไปท่ีบานของฟาริสีผูหนึ่ง  และทรงรวมโตะ
รับประทานอาหารกับเขา พระองคกำลังประทับอยูกับผูที่ตีคุณคาของทุกอยาง
จากส่ิงท่ีปรากฏภายนอก รสนิยมลาสุดของสังคมคือทุกส่ิงทุกอยาง แตพระ-
เยซูเจากำลังจะทรงสอนบทเรียนที่สำคัญใหกับเขาผูนั้น คานิยมเพียงหนึ่งเดียว
ทีม่คีวามสำคัญก็คอืความรักซ่ึงนำพระพรมาใหแกผอูืน่ “สวยงามเชนใดก็กระทำ
สิ่งท่ีงดงามเชนน้ัน” นี่คือสุภาษิตเกาแก ชีวิตของเรายอมดีงามเม่ือเรานำพร
ไปมอบใหแกผูอื่น ที่เหลือเปนแตเพียงการแสดงออกเทานั้น

ขาแตองคพระผเูปนเจาแหงสวรรคและแผนดิน
พระองคทรงสรางส่ิงประหลาดอัศจรรย กลาวคือ
สากลโลกและย่ิงอศัจรรยมากกวานัน้ คอืการท่ีทรง
สรางมนุษย โปรดทรงดลบันดาลใหลูกเขาใจถึง
อศัจรรยแหงชีวติ และโปรดทรงสอนลูกใหดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางท่ีเรียบงายและในความรัก ทั้งน้ี
เดชะพระบารมีพระคริสตเจา พระเจาของลูก
ทั้งหลาย อาแมน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ขอเชิญชวน
พี่นองคริสตชน กลุม องคกรตางๆ และประชาชนท่ัวไป
ไดรวมกันภาวนาขอพระเจาโปรดบรรเทาใจตอผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณน้ำทวม ดินโคลนถลมและ
ดลบันดาลใหสถานการณคล่ีคลายในเร็ววัน และชวยบรรเทา
ทุกขใหกับเพ่ือนพ่ีนองของเราตามกำลังความสามารถของตน
ทานสามารถสงความรัก ความเมตตาของทานมาโดย :

เช็คส่ังจาย : มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
(Caritas Thailand) หรอื

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

“เมื่อเราหิว ทานใหเรากิน เรากระหาย ทานใหเราด่ืม
เราเปนแขกแปลกหนา ทานก็ตอนรับ เราไมมีเส้ือผา ทานก็ให
เส้ือผาแกเรา เราเจ็บปวย ทานก็มาเย่ียม  เราอยูในคุก ทาน
ก็มาหา” (มธ 25:35-36)

ขอพระเจาโปรดตอบแทนในน้ำใจดีแดทุกทานท่ีรวมมือ
กัน เพ่ือชวยบรรเทาทุกขใหกับพ่ีนองของเราในคร้ังน้ีดวย

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

มาพบกนัอีกคร้ังในวันน้ำนองนะครบั ซสิเตอร
คอรา ดามาเลรีโอ โลงใจเม่ือสัมมนา “สื่อใหม กับ
พระศาสนจักร” ผานไปทั้งหมด 31 คน ทุกคนมา
พรอมการบานในใจ ดร.สขิเรศ ศริากานต ขนส่ือใหมๆ
มาใหดูกันเต็มตา พรอมทั้งการบรรยายของอาจารย
ชยัณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประทับใจทุกคน สวน
พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล สื่อมวลชนกับ
แล็กซีโอดวีนีา ลงตัวพอด ีพระคณุเจาลอืชยั ธาตวุสิยั

“ความรัก” เปล่ียนแปลงหลายอยางในชีวติไดจริงจริง...นะ

แมจะตดิภารกิจ 90 ปพลมารทีีอ่ดุรฯ ไดบนัทกึเทปพูดคยุ
เหมอืนมารวมดวย ทกุคนอยากรเูร่ืองใหม เพ่ือกลบัไป
จะไดพัฒนางานท่ีทำอยูในสังฆมณฑล และคณะฯ

คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล ซิสเตอรกฤษดา
สาตรพนัธ นดัรวบรวมทีมงาน เพ่ือพิจารณาผลการประชุม
เอกสารเตรียมสมัชชาฯ (lineanamenta) เพ่ือใหทัน
ประชุมสภาพระสังฆราชฯ วนัท่ี 14-16 กนัยายน อะไร
ไมรู มนัแนนไปหมด วนัจันทรที่ 13 กนัยายน มเีวลาได
พักเหนื่อยและเตรียมจิตใจระหวางพระคุณเจาดวยกัน
กอนหน่ึงวัน  “ฝนตก เพราะกบมันรอง” ชวงน้ี
จะนอน กห็ลบัไมสนทิ จะเดนิทาง กล็ำบาก เพราะกลวั
น้ำทวมบาน และเรอืกสวน ไรนา จะคิดทำการงานอะไร
ก็ตองเผื่อใจไว  ฉลองวัดบานแพน  เสนา  อยุธยา
คุณพอวิทยา แกวแหวน สูไมเลื่อน ทั้งฝนและน้ำ ตอง
จัดรถ จัดเรือ รับพ่ีนองท่ีไปรวมฉลอง พระคณุเจาวีระ
อาภรณรัตน เปนประธานงานน้ี ตอเน่ืองจากตองไป

บรรยายใหผรูบัการอบรมโครงการธรรมทตูฯ ทีบ่าน
ครสิตนิา นนทบุร ีเร่ืองการเตรยีมตอนรบัครสิตชนใหม
(RCIA) บินไป-บินมา จนเรียกวา “บินวอน” เพราะ
ขึน้ไปเชียงใหมไดคนืเดียว กต็องลงมาประชมุสภาฯ
ทีบ่านผหูวานตอ  คณุพอสรุสทิธิ ์ ชมุศรพีนัธ ุรเิร่ิม
โครงการ “คาทอลิกไทย พรอมเพรียง ไมสิ้นเสียง
สายประคำ” ปนีข้ยายมากข้ึน เชญิรวมกันสวดสายประคำ
“สามแสนสาย” เดือนตุลาคมน้ี เพ่ือถวายพระพรแด
ในหลวงของเราโอกาสฉลองพรรษา 84 พรรษา เพือ่
ชีวิตเด็กที่จะเกิดใหม และเพ่ือความสงบสุขของ
คนไทยเรา คาดวาตัวเลขอาจจะถึงลานนะครับ! 
วิทยาลัยแสงธรรม สำหรับคนท่ัวไป หลักสูตรสาขา
วชิาครสิตศาสนศึกษา ปรญิญาตร ีเพือ่เปนครคูำสอน
เปดรับมาต้ังแต พ.ศ. 2545 จะครบ 10 ปแลว คณุพอ
ชาติชาย พงษศิริ อธิการบดีคนปจจุบัน   ขอ
พระเจาประทานพระพรครับ

บนัทึกขอตกลงความรวมมอื (ตอจากหนา 1)
สภาการศึกษาคาทอลกิแหงประเทศไทย เปนสกัขพียาน
เมื่อวันท่ี 20 กันยายน ค.ศ. 2011 ที่หองประชุม
สภาสถาบัน ชัน้ 9 อาคารมาลยั หวุะนันท

รศ.ดร.จรุ ีเผยวา “ศนูยสาธารณประโยชนและประชา
สงัคม ไดทำงานเสรมิสรางจิตสำนกึใหกบัเยาวชนวยัรนุ
มาเปนเวลาหลายป เพราะมีหลายมิติที่เรารวมกันคิดวา
สังคมไทยนี้มีจุดออน ในเร่ืองของความคิดจิตสำนึก
ของคน โดยเฉพาะอยางย่ิงถาจะมองถึงขบวนการ
ประชาธิปไตย ที่มักพูดวาเปนอุดมการณทางการเมือง
ของเรา แตวาคนสวนใหญก็จะเขาใจถึงแตเร่ืองการ
เลือกต้ังอยางเดียว ไมคอยเขาใจในมิติอื่นๆ ซึ่งพวกเรา
ก็พยายามทำเร่ืองน้ีกับกลุมตางๆ  และคงจะเปน
เหตุผลหน่ึงท่ีทางกรุงเทพมหานคร เห็นผลงานท่ีเราได
พยายามปลกูฝงและสรางจิตสำนึกประชาธิปไตยกบัเด็ก
และเยาวชน  เห็นวามีประโยชนตอสังคมสวนรวม
มากกวาผลประโยชนสวนตัว”

“สำหรบัการสรางหลักสตูรสำหรบัเด็ก เพือ่ปองกนั
เรื่องการคอรรัปชั่นเม่ือเขาโตข้ึน ตอนที่เราคุยกัน
ชวงแรกน้ันเปนความยากลำบากมาก เพราะเราไมเช่ียวชาญ
การทำหลักสูตรสำหรับเด็ก แตหากเปนเร่ืองของ
กิจกรรมกับเด็กและเยาวชนนั้นเราทำกันมามาก เราคิด
กันวาหากเราทำเร่ืองน้ีกันจริงๆ เราตองเร่ิมตนจากเด็ก

ที่เล็กที่สุด ยิ่งเล็กย่ิงดี เพราะเด็กเล็กๆ นั้นจะรับการ
ปลกูฝงไดดกีวา งายกวา”

“ทางกรุงเทพมหานครยินดีรับเงื่อนไขตางๆ และ
สนับสนุน ในเร่ืองหลักสูตรใหมในการปลุกจิตสำนึก
โดยใชกจิกรรมเปนตวัหลกั โดยใหเริม่จากอนุบาล - ป.3
และ ป.4 - ป.6 ซึ่งเราก็ยังมีเรื่องเงื่อนไขอีกหลายอยาง
เชน เรือ่งอปุกรณ ทีเ่ราตองจดัหาใหคร ูเรือ่งเพลง ฯลฯ
รวมถงึตองขอใหครไูดเขารับการอบรม เพือ่จะสามารถ
นำวิธีการกลับไปใช ไปสอน ไปถายทอดใหกับเด็ก
ได  และเราจึงขอใหเปนหลักสูตรเปด คือไมมีเร่ือง
ของลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา กับหลักสูตรที่เรา
พัฒนาข้ึน เพราะเราคิดวาไมควรอยูเฉพาะในโรงเรียน
กรุงเทพมหานครเทาน้ัน”

ดานคุณพอเดชา กลาววา “ในสวนของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกน้ันเรามีโรงเรียน 314
แหง และนักเรียน 5 แสนกวาคน ที่อยูในความดูแล
ผมเช่ือและเหน็ทางนิดา และบรรดาศิษยเกาหลายๆ ทาน
ที่มีความรูสึกเดียวกันคือ ‘อยากใหบานเมืองน้ีดีขึ้น’
ซึ่งไดเร่ิมแลว และทางคาทอลิกเราก็เร่ิมแลวเชนกัน
เหมือนคนดีกับคนดีมาเจอกัน และหากถามวา บานน้ี
เมืองน้ีจะเปนอยางไร ผมวาเราอยาไปสาปแชงความมดื
เลย เรามาชวยกนัจดุเทยีนเลมเลก็ๆ   ใหคอยๆ สองสวาง
กันดีกวา”

“คิดวา ‘อัตลักษณของคาทอลิก’ สามารถนำมาใช
ในโครงการน้ีได ซ่ึงเราไดนำไปใชแลวถึง 11 คร้ัง
ที่ผานมา เราเห็นชัดวามีคุณธรรมเกิดข้ึน มีเร่ืองของ
ความซ่ือสตัย และเรือ่งอืน่ๆ เกดิขึน้จากการนำอัตลกัษณ
นี้มาใช อันเปนผลดีไมวาจะเปนเรื่องของความรักและ
การรับใช ผมเช่ือวาส่ิงดีๆ ที่พวกเราบรรดาศาสนิกชน
ทุกศาสนาพยายามทำใหกับสังคม และชาติบานเมืองน้ี
พวกเราจะไปพบความเจริญ ความสุข และความสงบ
ทางจิตใจดวยเชนเดียวกัน”

จากนั้นเปนการพิธีลงนามเซ็นสัญญาโครงการ
“โตไปไมโกง”  ซึ่งมีพยานจากทุกฝายรวมดวย มีการ
บันทึกภาพการเซ็นสัญญาความรวมมือรวมกันใน
โครงการดงักลาว และมอบของทีร่ะลกึใหแกกนัและกนั

โครงการโตไปไมโกง เปนการจัดทำหลักสูตร
การเรียนการสอนใหกับเด็กและเยาวชนในสถาบัน
การศึกษา อันสืบเนื่องมาจากความรุนแรงของปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นที่ทำลายความเขมแข็งของสังคม
ไทยมาเปนเวลานาน ซึ่งการปองกันและแกไขปญหา
ที่ไดผลน้ัน ตองแกที่ตนเหตุดวยการปลูกฝงคุณธรรม
และจรยิธรรมแกคนในสงัคมใหเกิดความสำนกึในส่ิงท่ี
ถูกตองรูจักผิดชอบชั่วดี ควบคูไปกับการเสริมสราง
ทัศนคติและคานิยมใหมในการปฏิเสธหรือตอตาน
พฤติกรรมการทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ
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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)์

ขอพระเจาอวยพระพรพีน่องทกุทาน

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

ขอเชิญรวมพิธีเสกสุสาน
วัดพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา

ศรีราชา ชลบรุี

ขอเชิญรวมพิธีเสกสุสาน
วัดพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา

ศรีราชา ชลบรุี
วนัอาทิตยที ่13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011

เวลา 10.00 น.

วนัท่ี 7 - 12 พฤศจิกายน 2011 มพีธิกีรรมทีบ่รเิวณสุสานทุกวนั
เวลา 19.00 น. - ภาวนาเพ่ือผลูวงลับ
เวลา 19.30 น. - พธิบีชูาขอบพระคุณ

หมายเหตุ:
1. สำหรับพี่นองท่ีไมสะดวกรวมพิธีกรรมในวันอาทิตยที่

13 พฤศจิกายน 2011 สามารถรวมพธิบีชูาขอบพระคุณ
ในวันเสารที ่12 พฤศจกิายน 2011 พธิบีชูาขอบพระคณุ
 เวลา 10.00 น. เวลา 16.00 น. และเวลา 19.30น.

2. พี่นองที่มีความประสงคจะ เชารม กรุณาติดตอเจาหนาที่
ภายในเดือนตุลาคมนี้
แผนกธุรการของวดั โทร. 038-311-031, 086-313-4155

3. กรณุาชำระคาบำรุงสสุานประจำป หลมุละ 500 บาท
คอนโดชองละ 300 บาท

à¡Ố ãËÁ‹ã¹¾ÃÐà Œ̈Ò 23 μØÅÒ¤Á 2008

ขาแตพระเจาผศูกัดิส์ทิธิ ์ผทูรงฤทธ์ิ และผมูริตูาย
ขอทรงโปรดเมตตาลกูทัง้หลายและชาวโลกทัง้มวลเทอญ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 41 ประจำวันท่ี 9-15 ตุลาคม 2011 หนา 9

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

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

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)


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.)

ครบ 10 ป

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขดั  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหนู,  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลึกตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ของท่ีร
ะลึก

ตามวาระแ
ละโอกาสต

างๆ

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ขาพเจายังมุงหนาว่ิงตอไปเพื่อจะชวยชิงรางวัลใหได
ดังท่ีพระคริสตเยซูทรงชวงชิงขาพเจาไวไดแลว”

(ฟป 3:12)

คณุแม อนันา ลาวัลย โลกะวิทย
ชาตะ 8 มถินุายน 2470

เกิดใหมในพระเจา 13 กนัยายน 2554
ดวยความอาลยัรัก จากลกูและหลานทกุคน

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มาเรีย จันทนา กองพัฒนากูล
เกิดใหม ในพระเจา 27 ตุลาคม 2551

ครบรอบ 3 ป
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“จงวางใจพระเจาของทานเถิด แลวพวกทานจะยืนหยัดอยู ได”  (2พศด 20:20)

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกดิใหม ในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 7 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

มารีอาประทับ
 โจหิงค

     ครบ 5 ป
เกิดใหมในพระเจา
20 ตลุาคม 2549

“ขาพเจารูวา ขาพเจามอบความวางใจไวกบัผูใด และมั่นใจวา
พระองคจะทรงรักษาส่ิงที่ขาพเจารับมอบไว จนกวาจะถึงวันนั้น”

(2ทธ 1:12)
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ยิ้ม..ฟนสวย ดวย ทันตแพทย

สอบถามและนดัหมายไดที:่ ศนูยทนัตกรรม ชัน้ 3 อาคารรอยปบารมบีญุ
โทรศัพท. 0-2675-5000 ตอ 10301-2

ศูนยทันตกรรม โรงพยาบาลเซนตหลุยส หวงใยใน
สุขภาพฟนที่สวยงาม  ขอเสนอบริการจัดฟน
ดวยเทคนิคสมัยใหม ภายใตการดูแลจากทีม
ทันตแพทยที่ชำนาญการเฉพาะทาง มากดวย
ประสบการณและ การดแูลเอาใจใสอยางเต็มท่ี ตลอด
โปรแกรม

* การจดัฟนแบบถอดได
* การจดัฟนชนดิตดิแนน

โรงพยาบาลเซนตหลุยส 27 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท. 0-2675-5000 โทรสาร. 0-2675-5200 www.saintlous.or.th

สถานการณน้ำทวม (ตอจากหนา 20)
อาชีพเกษตรกรรม  ประมง  และเลีย้งปลา  มปีระชากร
ในวยัสงูอาย ุ  248 คน ผพูกิาร 29 คน และอยใูนวัยเดก็
และเยาวชน  อกีจำนวนคอนขางมาก

สภาพสถานการณที่เกิดข้ึนปจจุบันและผลกระทบ
ที่ตามมาคือน้ำทวมโดยรอบตำบล สรางความเสียหาย
อยางหนักแกวัดพุทธ 3 หลัง  โบสถคริสต 1 หลัง
โรงเรียน 3 แหง และบานท่ีอยูอาศัยจำนวน 1,100
ครอบครัว พื้นท่ีเกษตรกรรมกวาหม่ืนไร ระดับน้ำสูง
ประมาณ 3-5 เมตร ชาวบานสวนหน่ึง ประมาณ 30%
ทีอ่ยบูานชัน้เดียวหรอือยใูนท่ีลมุ (ต่ำ)  ตองยายครอบครัว
ไปอาศยัญาตพิีน่อง อกีสวนหนึง่ 70% กจ็ำตองอยบูาน
ชั้นท่ี 2 เพ่ือดูแลทรัพยสิน สิ่งของที่เหลืออยู น้ำทวม
เกดิขึน้ตัง้แตกลางๆ เดอืนสงิหาคม  จนถงึปจจบุนัและ
มแีนวโนมวาจะทวมอยอูยางน้ีหรือมากกวาน้ีอกี   เปน
เวลาแรมเดือน ชาวบานเลาใหฟงวาตองอพยพยาย
สิ่งของที่จำเปน  มีผูใจบุญมาชวยเหลือบรรเทาอยูบาง
แตยังนอยมาก  เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดข้ึน
ชาวบานท่ีนี่ เดือดรอนในเรื่องอาหารการกิน การ
ประกอบอาชีพ โรคภัยไขเจ็บ การเดินทางตองใชเรือ
เทานัน้  หวงการเรยีนของลกูหลานซึง่เปนอกีความทกุข หนึง่
กลวัลกูจะไมไดสอบ กลวัลกูจะจมน้ำตาย การไปรบัสง
โดยเรือ ซึ่งก็เส่ียงกับลมพายุ ฝนฟาคะนอง เรือลม
เปนตน  มีผูเสียชีวิตจากเหตุการณน้ำทวมคร้ังนี้แลว 1
คน  นอกจากนี้ยังมีผูสูงอายุ  ผูพิการ เยาวชนและเด็ก
ในตำบลบางพระหลวง ที่กำลังประสบอุทกภัยก็เปน
อีกหนึ่งความหวงใยที่สรางทุกขใจแกชาวบานไมนอย
ทีเดียว

จากการสัมภาษณผนูำชมุชน  2 ทาน  นายทวีศกัด์ิ
ราชกิจ  นายก อบต.บางพระหลวง  และนายเทพพร
ราชกิจ  กำนันตำบลบางพระหลวง ไดเลาใหฟงวา “ปนี้
น้ำทวมมาก สรางความเสียหายในตำบลบางพระหลวง
อยางรนุแรงมาก ทำลายนาขาว บอเลีย้งปลา  บานเรือน
ที่อยูอาศัยพังทลาย การประกอบอาชีพตางๆ ก็เปนไป
ดวยความยากลำบาก ประกอบอาชีพไมไดเลย ไดตดิตอ
ขอความชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชนหลายๆ ที่เพื่อ
ทีจ่ะมาบรรเทาความเดือดรอนของชาวบาน กไ็ดรบัการ
ตอบรับมาชวยจำนวนนอยมาก  และไดรับถุงยังชีพ
พระราชทาน แตยังถือวานอยมากถาเทียบกับความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัพีน่องชาวบานตำบลบางพระหลวง”

ทานนายก อบต. เลาใหฟงวา “ปนีน้้ำทวมหนกัมาก
นัง่เรอืและพายพุดัเรือลมทำใหผมเกือบเสียชีวติ ยงัดีวา
เรือลมใกลๆ ที่ทำการ อบต. ชาวบานเห็นเหตุการณ
จึงมาชวยผมไดทัน ตองขอบคุณพระเปนเจาจริงๆ ที่
ชวยผมในคร้ังน้ี สิ่งท่ีนาเปนหวงสำหรับชาวบานก็คือ
ความปลอดภัยที่ตองนั่งเรือตะเข เดินทางเพื่อไปตลาด
หรือไปสงลูกหลานใชระยะทาง 5-6 ก.ม. กวาจะถึง
ถนนใหญซึ่งบางคร้ังเราไมรูวาลมพายุ และคล่ืนมา
เมื่อใด ทำใหเกิดอันตรายเรือลมได ชาวบานสวนใหญ
มีเรือลำเล็กๆ ไมสามารถจะตานทานคล่ืนได เพราะมี
ผูเสียชีวิตแลวจากเหตุการณนี้แลว”

คณุยายทองยอย ดาวเรอืง อาย ุ83 ป   นายอำนวย
ดาวเรอืง  อายุ  63 ป และเดก็หญงิวชิราภรณ ดาวเรอืง
อายุ 7 ขวบ  อาศัยอยบูนแพขางริมคลองมานานท้ังชีวติ
นี้ มีอาชีพหาปลา กลาววา “น้ำทวมปนี้เดือดรอนมาก
เพราะน้ำมามากกวาทุกป จึงทำใหเกิดความลำบาก

ในการใชชวีติประจำวนั ลกูๆ หลานๆ กต็องเดอืดรอน
ในการทำมาหากนิ หลานๆ กไ็ปโรงเรยีนลำบาก อยาก
ใหมีผูใจบุญมาชวยเหลือบาง สิ่งท่ีตองการคือ น้ำด่ืม
ขาวสาร อาหารแหง น้ำมนัพชื ยารกัษาโรค  และเส้ือชชูพี
อกีอยางก็ยากจน ไมมสีตางคจะใชอยแูลว”

ขอเชิญชวนพี่นองรวมเปนหน่ึงในการใหกำลังใจ
และบรรเทาทุกข ผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการเกิด
อทุกภัยในพ้ืนท่ีนีด้วย

ความตองการเรงดวนในปจจุบัน จำนวนผูที่ไดรับ
ความเดอืนรอน 1,100 ครอบครัว 6 หมบูาน 1. อาหาร
น้ำดื่มสะอาด  ขาวสาร  อาหารแหง  น้ำมันพืช
ปลากระปอง บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป นมกลอง น้ำปลา
น้ำยาลางจาน อาหารกระปอง น้ำตาล ยาทาน้ำกัดเทา
ยาฉีดยุง ยาสามัญประจำบาน (เชน ปวดหัว ปวดทอง
เปนไข ไอ เปนตน) 2. หมอและพยาบาล  3. เสือ้ชชูพี ใช
ใสเพื่อความปลอดภัยกรณีเรือลม 4. เรือ  ใหกับบาน
ทีม่คีนชรา และคนพิการ

เรียนเชิญ พี่นองทุกทานรวมบริจาคเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยมาไดที่มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค เลขท่ี
ง.69/39  ถ.ดาวดึงส  อ.เมือง  จ.นครสวรรค 60000
บัญชีธนาคารกสิกรไทย  ชื่อบัญชี  มูลนิธิคาทอลิก
นครสวรรค  เลขทีบ่ญัชี  403-2-27635-6    ออมทรพัย
สาขานครสวรรค E-mail: rangsiphon07@hotmail.com
โทร. 08-1888-1096 คุณพอรังสิพล  เปลี่ยนพันธุ
เลขาธกิารมูลนธิคิาทอลิกนครสวรรค (ผปูระสานงาน)

หมายเหต ุชมุชนหม ู4 ในหมบูานคาทอลกิ มจีำนวน
250 ครอบครวั



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 41 ประจำวันท่ี 9-15 ตุลาคม 2011 หนา 11

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 ⌦⌫
นครรัฐวาติกนั  (ยแูคน)
ผู แ ทนจ า กสม าคม
นักศึกษามุสลิมชาว

อินโดนีเซีย  พบปะหารือกับเจาหนาท่ีระดับสูงประจำ
สมณสภาเพือ่ความปรองดองระหวางศาสนา ของสำนกั
วาตกินั   โอกาสน้ีไดกราบทูลเชญิสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 เสด็จเยือนประเทศท่ีมปีระชากรนับถือ
ศาสนาอิสลามมากท่ีสดุในโลกในปหนาน้ี

การเยือนสำนักวาติกนัคร้ังน้ีเกิดข้ึนกลางสถานการณ
ตงึเครียดท่ีเมืองอัมบน  เมืองหลวงของหมเูกาะโมลุคกะ
ทางตะวันออกของอินโดนีเซีย  ซึ่งประชาชน 5 คน
ถกูฆาตาย และอีก 80 คน ไดรบับาดเจบ็จากการปะทะ
กันของผูที่มีความเห็นไมตรงกันเร่ืองศาสนา ในพิธีศพ
ของคนขบัแทก็ซ่ีชาวมสุลมิทีถ่กูฆา  สำนกัขาวบบีซีรีายงาน
วาคริสตชนถูกกลาวรายวาเปนผูอยู เ บ้ืองหลังการ
เสียชีวติคร้ังน้ี

รายงานขาวยังแจงวา “ความรุนแรงระหวางมุสลิม

และคริสตชนทีเ่กดิขึน้ระหวาง ค.ศ. 1999 ถงึ ค.ศ. 2002
เปนสาเหตุใหประชาชนราว 5,000 คนเสยีชีวติ  และอกี
500,000 คน ไรที่อยอูาศัย”

พระคารดินัลฌอง-หลุยส โตรอง ชาวฝร่ังเศส
ประธานสมณสภาเพ่ือความปรองดองระหวางศาสนา
ใหการตอนรับผูแทนองคกรนักศึกษาจากอินโดนีเซีย
ซึ่งกำลังจัดการประชุมเยาวชนท่ีนับถือศาสนาตางๆ
ทั่วโลก ในปลายป ค.ศ. 2012

คณุพอมารค  โซโล  เกวูตา  เจาหนาท่ีประจำสมณสภา
เพือ่ความปรองดองระหวางศาสนาประจำสำนักวาตกินั
กลาววา “ในฐานะประเทศเจาภาพจัดการประชุม
อินโดนีเซีย ยินดีอยางยิ่งหากสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16  เสด็จรวมประชุม”

พระคารดนิลัโตรอง แสดงความยินดทีีไ่ดรบัการเชญิ
โดยไมไดตอบรับหรือปฏิเสธแตอยางใด  ทั้งน้ีเพราะ
ในแตละป พระสนัตะปาปาทรงไดรบัการกราบทูลเชญิ
มากมาย และพระองคเดินทางรวมงานตางประเทศ

ไมไดทกุงานเสมอไป
พระคารดินัลโตรอง กลาวชื่นชมการริเร่ิมจัด

ประชมุเยาวชนศาสนาตางๆ ของสมาคมนกัศึกษามสุลมิ
อินโดนีเซีย  และเนนวา “การเสวนาดวยความจริงใจ
ของพระศาสนจักรทองถิ่นของศาสนิกชนในระดับ
รากหญา มคีวามสำคญัมากและจะบังเกิดผลด”ี

ทัง้น้ีผแูทนกลมุนักศึกษาฯ แจงวา โครงการดังกลาว
ยงัไมไดแจงใหเอกอัครสมณทตูวาติกนัประจำอินโดนีเซีย
และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงอินโดนี เซีย
แตอยางใด

โอกาสนีผ้แูทนนักศึกษาไดมอบแฟมภาพเหตุการณ
ความขัดแยงระหวางพระศาสนจักรโปรเตสแตนต
และผูบริหารทองถิ่น แดพระคารดินัลโตรอง เปน
หลักฐานวาความขัดแยงทางศาสนาในอินโดนีเซีย
มีสาเหตุจากการเมืองทองถิ่น

พระคารดินัลโตรองเคยเยือนประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009

พอแมเปนแบบอยางแกลูก
ตอเรซยีแูดด  สเปน  (ซนีติ) โอกาสสมโภชสกัการสถาน
แมพระแหงตอเรซียูแดด  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 สงสาสนประทานกำลังใจแกพอแม
ใหพยายามปฏิบัตตินเปนแบบอยางแกลูกๆ

พระสันตะปาปาตรัสวา  “เด็กๆ ควรไดรับ
ประสบการณ ‘ความรักทีแ่ทจรงิ’  สม่ำเสมออยางตอเนือ่ง และเปนสำนกึแหงหนาที่
ที่พวกเขาพึงปฏิบัติ  ขาพเจาขอแนะนำวาครอบครัวพึงเปนเคร่ืองหมายแหง
ความหวงัแกสงัคมปจจุบนั”

พระคารดินัลอันโตนีโอ รูคโก วาเรลา พระอัครสังฆราชแหงมาดริดและ
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงสเปน ประธานในพิธี ณ สักการสถาน
แมพระตอเรซียูแดด กลาววา “ชีวิตเปนความสวยงาม ขณะเดียวกันก็เต็มไปดวย
ความยากลำบาก  เด็กๆ ควรไดรับการอบรมใหเรียนรูที่จะชนะอุปสรรคและ
ความช่ัวราย  ซึ่งเปนกระแสเรียกสำหรับมนุษยทุกคน  และน่ีเปนเหตุผลที่พระ-
เปนเจาสถิตกับมนุษยเพ่ือวาพวกเขาจะมีสวนรวมแบกกางเขน หนทางสคูวามรอด
และพระสิริรุงโรจน  เพ่ือจะใกลชิดพระเปนเจาอยางแทจริง มนุษยจำเปนตองมี
ความเชือ่  และมัน่คงในความเชือ่”

ผกูงัวลอนาคต ขอใหตดิตามพระสันตะปาปา
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดิ
ผูอำนวยการสำนักพิมพวาติกันกลาววา “ผูกังวล
ถึงอนาคต ขอใหติดตามสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกตที ่16 เสด็จเยือนเยอรมนีวันท่ี 20 กนัยายน
เพื่อตอบคำถามท่ีสำคัญที่สุดในชีวิต เ ก่ียวกับ
เรื่องความกังวลถึงอนาคต และภาวะเศรษฐกิจ
หนักหนวงในปจจุบันท่ีพวกเขาแบกรบัอย”ู

พระสนัตะปาปาเสด็จเยือนบานเกดิ เปนคร้ังท่ี 3

พ ร ะ อ ง ค ท ร ง เ ลื อ ก หั ว ข อ
การเสด็จเยือนคร้ังนี้วา “ที่ใด
มีพระเปนเจา   ที่นั้นอนาคต
สดใส”

คณุพอลอมบารด ิกลาววา
“คนในสังคมปจ จุบันกั งวล
ถงึอนาคตของตน  ของโลก  ของ

เศรษฐกิจโลก และสันตภิาพของประชาชน  อนาคตของประชาชาติในทวีปยโุรป
ของเยาวชนและเด็กๆ ที่มีอันตรายรอบดาน โดยยกตัวอยางบทเทศนของ
พระสันตะปาปาเม่ือเสด็จเยือนสักการสถานมาเรียแซลในออสเตรียวา วิกฤติ
ในทวีปยุโรปเปนเคร่ืองหมายของการขาดความเช่ือมั่นในอนาคต”

ตั้งแตเริ่มสมณสมัยปกครองของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
พระองคตรัสวา “ความสำคัญอนัดับแรกของสมณสมยัของขาพเจาคือการประกาศ
องคพระเปนเจา  ความสัมพันธของมนุษยกับพระเปนเจาจะนำทางเรา ใหรวมรับ
ผิดชอบตอสังคมบนพื้นฐานการแสวงหาความยุติธรรมและกฎระเบียบ  ในฐานะ
ประชากรของพระเปนเจาเราทุกคนมีสวนรวมสรางอนาคต”

คณะเยสอุติเปดโรงเรียนในตมิอร เลสเต
ติมอร เลสเต  (ยูแคน)   หลังจากปดวิทยาลัยซานโฮเซ ในเมืองดิลิ  คณะเยสุอิต
ประกาศเปดสถาบันการศึกษาในตมิอร เลสเต  โดยเปดสอนในสองสาขาวชิา ไดแก
แผนกศึกษาศาสตร และแผนกการศึกษาข้ันพื้นฐาน

วทิยาลัย เดอ เซนตอกิญาซีโอ แหงโลโยลา โรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมตน
จะเปดดำเนนิการใน ค.ศ. 2013  ระดบั 1 ถงึ ระดบั 7   สอนดวยภาษา โปรตเุกส
ภาษาอังกฤษ และภาษาพ้ืนเมือง  สวนวิทยาลัย เซนตจอหน แหงบรีโต จะเปด
การสอนระดับมัธยมปลาย และวชิาคร ูใน ค.ศ. 2014  ระดับปริญญาตรีใชเวลาเพียง
3 ป  เนนภาษาโปรตุเกส  ภาษาอังกฤษ   ภาษาพืน้เมอืง  และวชิาคำสอน
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น้ำทวมครั้งนี้คือโอกาส
พลงัสราง “แผนปองกนัภยั”
สำหรับครั้งตอไป...
ที่จริงคือ“เครื่องหมายแหงกาลเวลา”

พี่นองครับ เราไดเห็นภาพน้ำทวมบาน ทวมเรือกสวนไรนา และถนนหนทาง
อยางกวางขวาง และทำความเสียหายแกทรพัยสนิ ทำความลำบากใหแกชวีติประจำวนั
แบบต้ังหลักกันไมทนั คนเปนแสนเปนลานเดือดรอน ทรัพยสนิเปนตัวเลขท่ีเสียหาย
ฟงแลวขนลุก เช่ือวาผอูานหลายทานก็อยใูนความทุกขคร้ังน้ีดวย

“อุดมสาร” ก็ไดแตขอรวมทุกข และสงกำลังใจมายังทุกทาน ทั้งน้ีไดเห็น
หนวยงานและบุคคลหลายฝายพยายามชวยกันอยางเต็มที่ในคร้ังนี้

ทกุขคร้ังน้ีหนักนัก และเน่ินนานจนเหลอืจะทน!
ภัยพิบัติไดแผกวางไปท่ัวโลก แตละวันคอยฟงวาจะเกิดอะไร ที่ไหน รุนแรง

ขนาดไหน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติทุกวันนี้ กวางขวางและรุนแรง ทั้งน้ำทวม
แผนดินทรุด แผนดินไหว สนึามิ และพายทุอรนาโด ฯลฯ แตละอยางมนัรองรบัและ
สมัพนัธกนัเปนลกูโซ

ภาพที่เราไดเห็นแลวก็รูสึกเดือดรอนแทน บางคนลำบากอยูแลว เหมือน
โดนกระหน่ำซ้ำเตมิใหทกุขหนักย่ิงข้ึนไปอีก ทีส่ำคัญคือหนีส้นิท่ีตามมา

เปนขาวท่ีเพิ่งเกิดข้ึนใหม แตมันเปนเหมือนภาพเกาเอามาฉายซ้ำ ปแลวปเลา
“น้ำทวมซ้ำซาก” ภยัพบิตัิเหมือนเดิม

แตหลังจากน้ำทวมไมกีเ่ดือน ประเทศไทยก็ตองประสบ “น้ำแหง ฝนแลง ทำนา
ไมได” มันเปนอยางน้ี

ปญหาไมใชอยูที่เราไมมีปญญา แตอยูที่การจัดการ ทั้งในระดับสวนตัวและ
ระดบัรฐับาล ผนูำประเทศ เรารแูลวทำไหม?  กลาตดัสนิใจทำไหม?

ประเทศไทยเรา รวมทัง้เพือ่นบานใกลเรอืนเคยีง เชน เขมร ลาว อยใูนลมุแมน้ำ
และเราเปนประเทศท่ีมีน้ำอุดมสมบูรณ

คติธรรมสำหรับชีวิตมาจากน้ำมากมาย “น้ำนิ่งไหลลึก  น้ำขึ้นใหรีบตัก  น้ำมา
ปลากินมด น้ำลดมดกินปลา  น้ำลดตอผุด ลงเรือลำเดียวกัน ตองชวยกันถอ
ชวยกนัพาย  มอืไมพาย อยาเอาเทาราน้ำ น้ำทวมทงุ ผกับงุโหรงเหรง  ฯลฯ”

วถิชีวีติของเรา วถิชีาวน้ำ ตลาดน้ำ บานรมิน้ำ ใชเรือใชพาย ใชชวีติแบบน้ีมาตลอด
แตมาวันน้ี หลายคนคิดและใชวิถีชีวิตแบบบนบก แตความจริงพ้ืนฐานเรายังเปนน้ำ
แลวจะไปดวยกันไดอยางไร

เม่ือสภาพความเปนจริงเปนอยางน้ี เราจะจัดการอยางไรดี?
เราก็นาจะจัดการชวีติของเรา แบบน้ำ อยกูบัน้ำ ใชประโยชนจากน้ำ!
บานเมืองเรา มแีมน้ำ ลำคลอง แคว  ลำราง  มบีอ มสีระน้ำ ฯลฯ เปนชองทาง

ระบายน้ำ จดัเกบ็น้ำแบบกระจายไป  ระยะหลงัๆ เราถม ปดกัน้ระบบน้ำ และปลอย
ใหตื้นเขินใชระบายไมได เปนคลองตัน คลองตาย ปาไมก็ถูกทำลาย กักเก็บน้ำ
ธรรมชาติไมได และท่ีสดุเราก็จะตายกัน

คอืเรากร็เูหต ุและผลอยเูตม็หวั...แตไมลงมอืทำกนั!
ในระหวางท่ีน้ำทวมน้ัน ผมกไ็ดพยายามเดินทางไปตางจังหวดับาง ไดเห็นสภาพ

บานที่ถูกน้ำทวมมิด  ก็คิดวา ถาเปนเราคงจะเศราและเสียหายยิ่งใหญนัก แตเลยไป
อีกไมกี่หลัง ก็เห็นบานท่ีสรางแบบขางลางสูงไวแบบบานโบราณ  เห็นเจาของบาน
นอนเปลญวนแกวงไปมา  รูสึกไมเดือดรอนสักเทาไร  ก็ชื่นชมเขาในใจวา
“ฉลาดรอบคอบดี”

กอนหนานี ้ไดไปกัมพูชา และไดเห็นสภาพน้ำทวมกวาง แตชาวบานเขาไมคอย
รูสึกเดือดรอนสักเทาไร เพราะบานสวนใหญ ขางลางโปรง และสูง 2-3 เมตร
ที่เดือดรอนคือวัวควายตองอาศัยขางถนนหนทางเปนท่ีนอน

ภูมิปญญาของชาวบาน ที่สรางขางลางโลงโปรงไว แมปจจุบันนี้ หลายๆ บาน
ทีก่ลาสรางแบบเดิม กย็งัมีใหเราไดเห็น และวันน้ีก็ไดเห็นวาเขาทำถูกแลว

น้ำทวมครั้งน้ี ไดเห็นผูคนท่ีไดรวมพลังน้ำใจ ชวยพี่นองท่ีเดือดรอนแลวก็รูสึก

โดยคณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ
ซาบซ้ึงกับน้ำใจ ของคนไทยดวยกันครับ

แต... เราตองคดิถงึ “ครัง้ตอไปแลว!”
เมือ่สภาพบานเมอืงของเราเปนอยางนี ้เราตองชวยตวัเอง ตัง้แตแรกสรางบานไว

ตองคิดเผ่ือๆ ไว “กนัไวดกีวาแก” (Safety first) เปนส่ิงท่ีเราตองทำกอนอ่ืนหมด คอื
ชวยตวัเอง ปองกนัตวัเราเอง

อนัดับตอมาคือ ชมุชนแตละแหงตองชวยกันคดิหาทางปองกันรวมกัน จะทำแบบ
ตางคนตางทำคงไมสำเรจ็ ถาแตละชุมชน หมบูาน หรอือำเภอ ชวยกันคดิและวางแผน
ปองกัน เมื่อเกิดน้ำทวมอีกคร้ัง ในปหนาจะทำอยางไร? และในโอกาสน้ี ควรจะคิด
แบบเบ็ดเสร็จใหครบทุกมิติเลยครับ ถาขาดน้ำ  น้ำแลง ฝนขาด หรือเกิดไฟไหม
ไฟไหมตกึสงูๆ โรคระบาด ฯลฯ เราจะปองกันอยางไร

บางอยาง มันมีโอกาสเกิดข้ึนไดอีกแน บางอยางไมเคยเกิด ก็อาจจะเกิดได
ครั้งนี้ นาจะเปนบทเรียน และเปนพลังความรวมมือ กำหนดเปนโครงการ “แผน
ปองกันภัย” แบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ

สวนในภาคใหญ  รัฐบาล ผูบริหารประเทศ หรือระดับผูวาราชการ ก็ตองคิด
แกปญหาระดับโครงสรางขนาดใหญ โดยหวังวาประชาชนอยางเราๆ นี่แหละครับ
เปนพลังผลักดันใหเกิดขึ้น

อีกประการหน่ึง ตองมีการตรวจสอบความพรอมอยูเสมอ และประชาชน
ตองมีสวนรวมรับรู ตัวอยางเชน เคร่ืองเตือนภัยสึนามิ ที่ เคยพูดกันใหญโต
เม่ือครัง้ท่ีแลว ตองตดิต้ัง แตเม่ือติดต้ังแลว พอมขีาววาจะเกดิข้ึนอกีครัง้ มกีารตรวจสอบ
ความพรอมกลายเปนเครื่องเสีย อุปกรณไมครบ...เหมือนเด็กเลนขายของไหมครับ?

“มันเศราใจ กับการทำงานของผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเรื่องสำคัญๆ เร่ืองเปน
เร่ืองตาย แตกลายเปนเหมือนเด็กเลนขายของ!”

เราคงจำเรือ่งเลาสอนใจ คนรบัใชฉลาด ทีเ่ตรียมน้ำมันตะเกียงสำรองไวลวงหนา
ทำใหเหน็วา ระหวางคนฉลาด และคนโง มนัใกลชดิกนัมากในเวลาปกติ  แตจะเห็น
ชัดเมื่อเกิดปญหา

แต...อีกดานหนึ่งของความเสียหายจากน้ำทวม เราก็ไดเห็นวา บางคนก็ร่ำรวย
จากน้ำทวม ยิง่ทวมกย็ิง่รวย คอื พวกทีข่ายทราย เครือ่งดูดน้ำ และอุปกรณตางๆ ทีใ่ช
สกูบัน้ำ กเ็ปนอกีมติหินึง่ทีเ่รยีกวา เปนโอกาส

รถอีแตนหรือรถไถนา เรือที่ขึ้นคานอยู ก็ไดมีโอกาสปรับเปล่ียนเปนเครื่อง
ทำมาหากินในยามน้ำทวมเปนรายไดเปนกอบเปนกำกันไดเลย

สำหรบัเดก็ๆ กไ็ดมโีอกาสสนุกสนานกับน้ำ ไดเลนน้ำ จดจำเลาสลูกูหลานตอไป
เปนอดีตเหมือนน้ำทวมใหญสมยักอนโนน

เราไมสามารถหามภัยพบิตัมิใิหเกดิขึน้ได แตเราสามารถปองกันไดในระดับหน่ึง
และจัดการกับภัยพิบตัทิีเ่กิดข้ึน ใหเสียหายนอยท่ีสดุ หรือเปล่ียนวิกฤติใหเปนโอกาส
ถาใชความฉลาดท่ีเรามีรวมกัน

“ถาเรายงัไมคดิแกวกิฤตใิหเปนโอกาส  กแ็สดงวาความฉลาดของเรามีปญหา!”

ที่สำคัญอีกอยางท่ีเราตองไดพบความจริงท่ีมักจะลืมไปคือ
ทำใหเห็นความยิ่งใหญของธรรมชาติ
ทำใหเห็นถึงความออนแอ เล็กกระจิด๊ริด ของมนษุย
และส่ิงที่ปรากฏขึ้นทุกวันนี้ มันเปน “เครื่องหมายแหงกาลเวลา”
(Signs of the Time)
ที่บงบอกใหเห็นวา อะไรกำลังจะเกิดข้ึนตามมา
ถาเราไมเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา!
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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

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

2011

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 41 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 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.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

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

‡«≈“ 10.30 π.

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 8

 ‘ßÀ“§¡ 2011 §ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà

æ√–∏“µÿ)

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

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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™’«‘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 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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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≠¬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

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

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

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



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 41 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 µÿ≈“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

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

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

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

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

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

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

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

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

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

����� ¿§‘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

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

13 µÿ≈“§¡ 2011

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπ

æ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬

§ÿ≥æ‘ ‘∞ π«™“µ‚¶…‘µ

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ ‡ªìπª√–∏“π

����� °≈—∫¡“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√–®— °…å

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

∂÷ß¡—∏¬¡ª≈“¬  ‡¢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‡≥√§√‘ µ-

ª√–®—°…åÕÿ∫≈œ ‚∑√. 0-4531-1633

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

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °∑¡.

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

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

✝ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

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

∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ·≈–Õ“À“√ ∫√‘°“√

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“®“°¿“¬πÕ°)

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬ Ÿ́ ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

13 æƒ»®‘°“¬π ¡’¡‘ ´“ 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≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

✝ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 2 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ ¡’æ‘∏’‡ ° ÿ “π

�����ç§√‘ µ™π-‡¬“«™π‰∑¬...√à«¡„®...¿“«π“‡æ◊ËÕ...

§à“¬ºŸâπ”‡¬“«™π§“∑Õ≈‘°√–¥—∫™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 28é  ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

®.¢Õπ·°àπ  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ √–À«à“ß«—π®—π∑√å∑’Ë

17- «—π»ÿ°√å∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ 2011 ‡¬“«™π∑’Ë π„®

‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ °√ÿ≥“ àß ™◊ËÕ / e-mail ¢Õß∑à“π¡“∑’Ë

jythaicoreteam@googlegroup.com À√◊Õ∑’Ë cyctforever

@hotmail.com ‡æ◊ËÕ¬◊π¬—π°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡

����� §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) §≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ ·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

¢ÕßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â√à«¡°—π®—¥ß“π

ç«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ 2011é  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡

2011 ¡’æ‘∏’¡‘ ´“·≈–æ‘∏’ àß∏√√¡∑Ÿµ ‡«≈“
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* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลาง
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

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

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

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

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ คร้ังท่ี 16
5-16 ตลุาคม 2011 เวลา 10.00-21.00 น.

ศนูยการประชมุแหงชาติสริกิติิ์

กลับมาอีกครั้ง กับบูธหนังสือดี สื่อคาทอลิก
ไดที ่ O 49 (โอสีเ่กา)

HOLYLANDHOLYLANDHOLYLANDHOLYLANDHOLYLAND
ขอเชญิรวมแสวงบุญดนิแดน
แหงพันธสัญญา...อสิราเอล...

โดย สายการบนิ แอล อลั อสิราเอล และ
บรษิทั อบัรอด อนิเตอร

13 - 22 พฤศจกิายน 2554
8 คนื 10 วนั

เพยีงแค กรปุเดียวเทานัน้ในราคาพิเศษสดุๆ
รบีจองดวน หมดเขตวันที ่21 ตลุาคม 2554
ตดิตอเบอร  02-2498818-9, 02-6714645-6
เจาหนาทีส่ายการบนิแอล อลั อสิราเอล
Email: elalbkk.sales@gmail.com,

     elalbkk.sales@hotmail.com
ตดิตอเบอร  081-8458122 คณุนวลฉวี,

      081-8677877 คุณเทวี
      บริษทั อบัรอด อนิเตอร

Email: nual_abroad@hotmail.com,
     abroadtours@hotmail.com
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อานไดทกุที่

ปลายทางของใคร
จะไปสูตนทาง

“ในการเดินทางตองมอีปุสรรคบาง เพือ่สรางความทรงจำ ทีเ่ขมและชัดเจน”
ผมปงกับวรรคทองน้ีกอนออกเดินทางไปแผนดินศักด์ิสทิธ์ิ แตไมคดิอยากจะเจอ
กบัมนัเลย ไอเจาอปุสรรคน่ี แตมนัมาจริงๆ ครบั ผมจะเลาใหฟง

 ผูรวมทัวรแสวงบุญพรอมเพรียงกันท่ีสนามบิน หัวค่ำวันน้ันสัก 20 ชีวิต
กม็าพรอมกนั ตรงเวลาพอสมควร บางคนมญีาติมติรพีน่องมาสง บางคนมาเด่ียว
บางคนมากลุม คณะแสวงบุญของเรามีทั้งหมด 22 คน ผมนอกจากจะรับหนาท่ี
ประกอบพิธีกรรมและแนะนำสถานท่ีรวมท้ังเรื่องราวศาสนาบนแผนดินน้ัน
ยังมีหนาท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ตองพาทุกทานเขาแผนดินอิสราเอลใหได
ผมกงัวลบาง แตกงัวลกวาน้ัน เพราะในท่ีสดุแลว มคีนหน่ึงไมสามารถไปกับเราได
จรงิๆ เนือ่งจากมีอาการไขขึน้ พีช่ายผมเอง

ความฝนที่เราวาดกันไว 3 คนแมลูก ยืนอยูบนแผนดินศักดิ์สิทธิ์สักครั้ง แม
จะลมลงไปแลว แตชวีิตตองดำเนินตอไป ผมทำใจมาในระดับหน่ึงแลว และเม่ือ
ตนเชาวันใหมยังไมถึงเท่ียงคืนดี เครื่องบินจากสายการบินอิสราเอลก็พาคน
กลุมหนึ่งตรงไปยังเมืองเทลอาวีฟ เบาะๆ 11 ชั่วโมง ยังไมทันเครื่องจะข้ึน ผม
กเ็ปนอันหลับสนิทไปแลว

ชวงเวลา 5 วัน 6 คืนของชีวิตในการแสวงบุญยังสรางบทดรามาใหพบอีก
ดวยยามสายของวันหนึ่ง ที่คณะทัวรของเราเดินทางเขาสูกรุงเยรูซาเล็ม เรากำลัง
จะไปยังหนทางกางเขน แตผมตองแบกกางเขนในชีวติไปกอนแลว

เชาวันน้ันหลังจากท่ีโทรกลับมาเพ่ือเช็คอาการเจ็บไขไดปวยของพี่ชาย
คำตอบทีไ่ดคอืไมเปนอะไรมาก ผมรีบลงมายังรถทัวรทีเ่ราน่ังไปแสวงบุญทุกวัน
อาการกุลกีจุอเรงรบี สงผลใหเกดิความไมแนใจในส่ิงทีเ่คยกระทำบางอยาง

คนขายโปสการดสงเสียงดัง และเดินเขามาขายโปสการดในคณะทัวรของเรา
ไกดพยายามเตือนเราเสมอเร่ืองของมีคา ผมไมเคยใสใจกับรายละเอียดแบบน้ัน
สวนหนึ่งคือคิดวา เราไมไดมีของมีคาอะไรมากมาย มีเพียงกลองเกาๆ แต
ทรงประสิทธิภาพเสมอ เวลาท่ีนำออกมาใชงาน สวนของมีคาอีกชิ้นหนึ่ง คือ
กระเปาสตางคไมไดพกเงินเยอะ จงัหวะนัน้เอง เมือ่ผมเดนิเดีย่ว คนขายโปสการด
ชายรางเลก็ ดไูมมพีษิภยัไมนากลวั เดนิเขามาชนผม 3 ครัง้ จนผมเอะใจ แคเพยีง
รำคาญเทาน้ัน จะขายอะไรกันนักหนา ไมซือ้ก็แปลวาไมซือ้

เมื่อชายคนน้ันจากไปเพียงไมเกิน
10 กาว  ผมเร่ิมรูสึกตัว  คำถามแรกคือ
“กลองไปไหน” ผมคิดวานาจะเปนชาย
คนที่ขายโปสการดแนๆ เขาหันมาหยุด
มองหนาผม ตะโกนไมไดศัพท ผมคิดวา

เขาคงถามวามีปญหาอะไร ผูรวมทัวรหลายคนหยุด และพยายามแสดงความ
ชวยเหลือ ผมไมมีเหตุผลพอจะหยุดชายคนน้ันและบอกวา คนตัวหนอย คุณ
เอากลองผมไปหรือเปลา?

ไกดและผนูำทัวรพยายามหลายวธิ ีลองโทรกลบัไปถามโชเฟอร บางทอีาจอยู
บนรถ ลองเดินยอนกลับไปดู ผูรวมทัวรหลายคนมีอาการเปนหวงตาม บางคน
เอยถอยคำชวนประทับใจ “ถาผมชัวรวาเขาเอาของพอไป ผมไมไวแน” และ
อกีหลายอยาง ผมมคีวามหวังเวลาท่ีรวูารถกำลงัจะกลับมาหาเราในตอนกอนเทีย่ง
แตความหวงัน้ันก็สญูสลายอกีคร้ัง กลองไมปรากฏอยใูนสวนใดของบริเวณท่ีผมน่ัง
เลย และอกีครัง้ทีห่องพกัยามค่ำคนืทีก่ลบัมาถงึโรงแรม คำตอบเดิม แตความรสูกึ
กลับเปล่ียนไป

 ผมนึกถงึเหตกุารณวนัน้ันในวนัน้ีดวยทาทีเชงิบวก ยิง่พอไดยนิบทพระวรสาร
วันอาทิตยที่ผานมา หรือคำพูดขอบคุณของพ่ีนองชาวพุทธบางทานท่ีรวมเดินทาง
ไปดวย จริงดวยท่ีวา ปลายทางตางหากท่ีสำคัญ ของบางอยางมันอาจจะหายไป
แตสิง่ท่ีเราไดคนืมาคือ น้ำใจจากผรูวมทาง มนัไดสรางความระมัดระวงัตัวมากข้ึน
กบัคนอืน่ มนัทำใหเราเห็นคุณคาและไดประสบการณใหมทีเ่ราอาจจะรอบคอบข้ึน
ไดอีก ปลายทางของทุกเรื่องจึงไมไดอยูที่วา เกิดอะไรขึ้น แตเราไดอะไรจาก
สิง่ท่ีเกิดข้ึน

ผมถามสัตบุรุษที่มาเขาวัดผานทางบทเทศนวา รวยแลวเปนอยางไร เกงแลว
ไปไหน ประสบความสำเร็จแลวทำไม ฯลฯ ถาสิ่งเหลานี้มันไมไดพาเรามายัง
ปลายทางของความเปนจริงแหงชวีติ ปลายทางทีจ่ะนำเรากลบัไปสจูดุต้ังตน ทีท่ีเ่รา
จากมา บานแทนรินัดร สวรรคนัน่เอง

“ในการเดินทางตองมอีปุสรรคบาง เพือ่สรางความทรงจำ ทีเ่ขมและชัดเจน”
ผมกลับมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ์แลว เปนอีกการเดินทางหน่ึงที่ไมเลวทีเดียว
และคงคอยๆ ทยอยเลาประสบการณ ความรศูาสนา รวมทัง้นำภาพสวยๆ มาฝาก
กนัในวาระตอๆ ไป ผมเพยีงอยากจะบอกวา ประสบการณในคร้ังนี ้แมการเดินทาง
จะมีอะไรเกดิขึน้กต็าม ขอใหมนัเปนเสนทางท่ีพาเราไปถงึปลายทาง ทีม่พีระเปนเจา
รอรับเราอย ูณ ปลายทางแหงน้ัน

บรรณาธิการบริหาร

พบกันอีกครั้งไมพูดพร่ำ แตฮัมบทเพลงแหงความสุข และเชิญชวนกันมารวม
ขานขับความรูสึกน้ี กับบูธ 0 49 บูธหนังสือคาทอลิกในงานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาติ ครัง้ที ่16 ศนูยการประชมุแหงชาติสริกิติิ์

พบกับหนังสือคาทอลิกมากมาย (ที่งานอ่ืนๆ อาจจะไมสามารถรวมมาได
ขนาดน้ี) หนงัสือปกใหม สมาชกิอดุมสารแฟนคลบัหมนุเวยีนมาใหกำลังใจ หนงัสอื
ชดุคุณธรรม หนังสือชุดผลงานอุชเชนี กวีคริสตชน หนังสือท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางคาทอลิกไทย กบัในหลวง รวมดวยคนรนุใหมใจอาสารวมชวยขายหนังสือกัน
ปนีม้พีเิศษตรงหองแสดงนิทรรศการหองสมุดหนังสือใหม   มขีองเรา 5 เลม เอะ 5 เลม
ไหน ตองไปดูกนั

อีกทีกับบูธคาทอลิก

“อานทั่วไทย อานไดทุกที่” อานหนังสือดี ไมมีพิษภัย แถมจรรโลงจิตใจ
อกีตางหาก ตองมาท่ีนี่ บธูคาทอลกิ
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ç66 ªï«—π —πµ‘¿“æ‰∑¬é °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚¥¬ ”π—°«—≤π∏√√¡ °’Ã“ ·≈–

°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« °”Àπ¥®—¥ß“π§√∫√Õ∫ 66 ªï «—π —πµ‘¿“æ‰∑¬ ¡’°“√ª√–°Õ∫

«®πæ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“Õÿ∑‘» à«π°ÿ»≈„Àâ·°àºŸâ‡ ’¬™’«‘µ√–À«à“ß ß§√“¡‚≈°

§√—Èß∑’Ë 2 ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕßÕ“® ·§‡´Õ, OMI √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ µ“¡“‚¬, SDB

‡ªìπºŸâ·∑π»“ π“§√‘ µå ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 16  ‘ßÀ“§¡ 2011 ∑’Ë∫√‘‡«≥ÀâÕß ¡ÿ¥

·≈–æ‘æ‘∏¿—≥±å‡ √’‰∑¬Õπÿ √≥å (Õ“§“√‡ √’‰∑¬Õπÿ √≥å)

ç‡¢â“‡ß’¬∫é §≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ ‚¥¬§ÿ≥»ÿ¿√¥“ ‡°“– ÿ«√√≥å ª√–∏“π

·≈–§≥–°√√¡°“√°≈“ß ®—¥‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï„Àâ°—∫ ¡“™‘° ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πå

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß §ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ ‡®â“Õ“«“  ‡ªìπºŸâ‡∑»πå

∫”√ÿß§«“¡»√—∑∏“ ·≈–¿√“¥“À≈ÿ¬ å «‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡ ®‘µµ“¿‘∫“≈ „Àâ¢âÕ§‘¥

°“√¥”‡π‘π™’«‘µ∑’Ë¥’¢ÕßÕ—»«‘π ‚Õ°“ π’È‰¥â¡’æ‘∏’√—∫ ¡“™‘°„À¡à‡¢â“ Ÿà§≥–œ ‡ªìπ«—¥

∑’Ë 12 ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 27  ‘ßÀ“§¡ 2011

ç‡∑‘¥∑Ÿπ°“ß‡¢πé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °—π¬“¬π 2011 §≥–ºŸâ∫√‘À“√ §≥–§√Ÿ

·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“√’¬åÕÿª∂—¡¿å ‰¥â√à«¡«®πæ‘∏’°√√¡©≈Õß‡∑‘¥∑Ÿπ°“ß‡¢π

∑’ËÀÕª√–™ÿ¡Õ“§“√ St.John & Paul ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‡¢â“„®≈÷°´÷Èß∂÷ß§«“¡√—°

¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ºŸâ∑√ß‰∂à∫“ª‡√“¡πÿ…¬å‚¥¬¬Õ¡ ‘Èπæ√–™π¡å∫π‰¡â°“ß‡¢π

çÕ∫√¡ºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡é §ÿ≥æàÕ∫√√®ß  æ“πÿæ—π∏å Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬π

ªí≠®∑√—æ¬å®—¥Õ∫√¡ºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡„Àâ°—∫π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å

‡ªìπªï∑’Ë 2 ®”π«π 25 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17  °—π¬“¬π 2011  ∑’Ë«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ‚¥¬¡’∫√“‡¥Õ√å®“°∫â“π‡≥√„À≠à —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

‡ªìπ«‘∑¬“°√

ç∑—»π“®√æ“‡æ≈‘π°—∫ºŸâ Ÿß«—¬é «—π‡ “√å∑’Ë  17  °—π¬“¬π 2011  ΩÉ“¬ —ß§¡

 ¿“¿‘∫“≈«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“  »√’√“™“  ®—¥°‘®°√√¡ ç∑—»π“®√æ“‡æ≈‘π

°—∫ºŸâ Ÿß«—¬é ‚¥¬¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà  60  ªï¢÷Èπ‰ª  ·≈–§≥–  ‡¢â“√à«¡ª√–¡“≥

55  ∑à“π  °‘®°√√¡µà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È  ™¡æ√√≥‰¡âπ“π“æ—π∏ÿå  ∑’Ë «π ¡ÿπ‰æ√

 ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ™¡ ∂“π· ¥ßæ—π∏ÿå —µ«åπÈ”

µ≈“¥‡∑»∫“≈∫â“π‡æ  ®.√–¬Õß  ‡ªìπµâπ

ç»÷°…“µàÕª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» é §ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß™—¬ µ√’¡√√§“ ‡¥‘π∑“ß‰ª»÷°…“µàÕ

«‘™“»’≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ëª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 °—π¬“¬π 2011 ‚¥¬¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß

æ√– ß¶å ·≈–∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ… ¡“„Àâ°”≈—ß„® ∑’Ë π“¡∫‘π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘

çªÑÕß°—π¿—¬πÈ”∑à«¡é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 °—π¬“¬π 2011 »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ —ß¶-
¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ®—¥Ωñ°Õ∫√¡‚§√ß°“√‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡æ√âÕ¡√—∫¡◊Õ°—∫¿—¬æ‘∫—µ‘„π™ÿ¡™πæ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß¿—¬πÈ”∑à«¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ™ÿ¡™π‡°‘¥§«“¡æ√âÕ¡ ¡’Õß§å§«“¡√Ÿâ

®—¥°“√°—∫¿—¬æ‘∫—µ‘  “¡“√∂≈¥§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬·≈–∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ„π™’«‘µ·≈–∑√—æ¬å ‘πµàÕæ’ËπâÕß·≈–ª√–™“™π ªïπ’È¡’°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ 4 À¡Ÿà∫â“π ¡’ºŸâ

‡¢â“√à«¡Ωñ°Õ∫√¡®”π«π 200 §π ∑’Ë∫â“ππ“‡°π µ.ÀπÕß·«ß Õ.πÈ”‚ ¡ ®.Õÿ¥√∏“π’ ́ ÷Ëß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“° ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬·≈–≈’È¿—¬ (‚§‡ÕÕ√å)
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µÕπ∑’Ë 38
‚√¡—π√—≠®«π

§«√∑”°“√∫â“π

°àÕπÕÕ°‡¥‘π

ç ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ √–¥¡§«“¡§‘¥

 Ÿà∑‘»∑“ß¢Õß·ºπÕ¿‘∫“≈ ¥÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ

∑ÿ°¿“§ à«π ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥∑‘»∑“ß„π 5 ªï

√à«¡°—πé  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ (æ‘‡»…) √–¥¡

§«“¡§‘¥æ—≤π“ß“π¢Õß ◊Ë Õ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ç∫∑∫“∑¢Õß ◊ËÕ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ·≈–

«‘∏’ ° “√ ”§—≠ ‡æ◊Ë Õ ‡ √‘¡»—°¬¿“æ°“√Õ¿‘∫“≈

°“√ª√–°“»¢à“«¥’é ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å∑’Ë 19 °—π¬“¬π

2011 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 10 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ç‡µ√’¬¡ß“π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ·¥à„πÀ≈«ß¢Õß‡√“ ®“°§“∑Õ≈‘°‰∑¬é

‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 21 °—π¬“¬π 2011  ÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 4 Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ª√–∏“πΩÉ“¬®—¥°“√· ¥ß

ß“π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« «‚√°“ ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

84 æ√√…“ ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡®—¥°“√· ¥ß ◊ËÕª√– ¡ ç§“∑Õ≈‘°‰∑¬ ‡∑‘¥‰∑â

Õß§å√“™—πé ´÷Ëßß“π®–¡’„π«—π∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 19.00-21.00 π. ∑’Ë

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π

 ∂“π°“√≥åπÈ”∑à«¡„π‡¢µµ”∫≈∫“ßæ√–À≈«ß
·≈–™ÿ¡™π™“«§√‘ µå«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å π§√ «√√§å

µ”∫≈∫“ßæ√–À≈«ß‡ªìπµ”∫≈‡≈Á°Ê ª√–°Õ∫¥â«¬ 6 À¡Ÿà∫â“π ¡’ 1,100

§√—«‡√◊Õπ ·≈–¡’®”π«πª√–™“°√ª√–¡“≥ 3,000 §π ¡’®”π«π§“∑Õ≈‘°Õ¬Ÿà

15 §√Õ∫§√—« µ—ÈßÕ¬Ÿà„πµ”∫≈∫“ßæ√–À≈«ß  Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å

(‡ âπ∑“ß‰ªæ‘…≥ÿ‚≈° “¬Õ”‡¿Õ‡°â“‡≈’È¬«) æ◊Èπ∑’Ëπ’ÈÕ¬Ÿà„π‡¢µª°§√Õß¢Õß

∑’Ë∑”°“√Õß§å°“√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈∫“ßæ√–À≈«ß ¡.2  µ.∫“ßæ√–À≈«ß  Õ.‡¡◊Õß

®.π§√ «√√§å  ‚¥¬¡’π“¬∑«’»—°¥‘Ï  √“™°‘® ‡ªìππ“¬° Õ∫µ. ·≈–π“¬‡∑ææ√

√“™°‘® ‡ªìπ

°”π—πµ”∫≈

∫ “ ß æ √ – -

À≈«ß ™“«

∫â “ π „ π

µ” ∫ ≈ π’È

 à « π „ À ≠à

ª √ – ° Õ ∫

Õ“™’æ

 ✠  (Õà“πµàÕ

Àπâ“ 10)

Àπ— ß  ◊ Õ ‡ ≈à ¡   « ¬

æ√âÕ¡¥’«’¥’ ª√–°Õ∫ ¢Õß

 ” π— ° æ‘ ¡ æå ∫â “ π

æ√–Õ“∑‘µ¬å ‡¢’¬π‚¥¬

§ÿ≥∏√≥å  ∏”√ßπ“«“-

 «— ¥‘Ï æ‘¡æå§√—È ß·√°

‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2551

„Àâ™◊ËÕ¿“…“‰∑¬«à“ ‚√¡—π

√—≠®«π ·µà„Àâ™◊ËÕ¿“…“

Õ—ß°ƒ…«à“ Rome & Vatican

¡’Àπ—ß ◊Õ¡“°¡“¬∑’ËæŸ¥∂÷ß°√ÿß‚√¡ ·≈–π§√√—∞«“µ‘°—π ∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈–

¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ëº¡„™â‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ„π°“√»÷°…“ ·≈–‡¢’¬π‡√◊ËÕß√“«„π§Õ≈—¡πåπ’È

Àπ—ß ◊Õ·µà≈–‡≈à¡¡—° √â“ß¡ÿ¡¡Õß∑’Ë·µ°µà“ß‰ª ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â√«¡ “¬µ“∑—ÈßÀ¡¥

 Ÿà¡ÿ¡¡Õß¢Õß‡√“

°àÕπÀπâ“π’Èº¡„™âÀπ—ß ◊Õ¢Õß§ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå ∑’Ë™◊ËÕ«à“Õ¡µ–π§√

·µà™◊ËÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ Vatican & Rome ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°„π°“√‡¢’¬πß“ππ’È

∑à“πºŸâÕà“π‡ÀÁπÕ–‰√‰À¡§√—∫ ‡æ’¬ß·§à ≈—∫™◊ËÕ¡“‰«â°àÕπÀ≈—ß ‡√“°Á‡ÀÁπ°“√„Àâ

πÈ”Àπ—°À√◊Õ§«“¡ ”§—≠°—∫‡√◊ËÕß√“«∑—π∑’

À≈—ß®“°‡≈à¡¢Õß§ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå º¡‡√‘Ë¡„™âÀπ—ß ◊Õ St.PETER

BASILICA Àπ—ß ◊Õ·π–π”«—¥‡≈à¡æÕ‡À¡“–¡◊Õ ·µà≈–‡Õ’¬¥¬‘∫∑ÿ°®ÿ¥ º¡¬—ß¡’

Àπ—ß ◊Õ∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“Õ—ßƒ°…Õ’°À≈“¬ ‡≈à¡ ∑’Ë∫Õ°‡√◊ËÕß√“«‡À≈à“π’È‚¥¬µ√ß

À√◊Õ‚¥¬ÕâÕ¡ ‡™àπ ∫“ß‡≈à¡æŸ¥∂÷ß ∂“π∑’Ë ∫“ß‡≈à¡æŸ¥∂÷ßß“π»‘≈ª– ∫“ß‡≈à¡æŸ¥

∂÷ß¬ÿ§ ¡—¬ ∫“ß‡≈à¡æŸ¥∂÷ßæ√– —πµ–ª“ª“ œ≈œ
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