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พันธกิจแห่งความรอดพ้นมีแต่เพียงหน่ึงเดียวเป็นพันธกิจท่ีพระเยซูคริสตเจ้า
ทรงกระทำและทรงสั่งให้บรรดาศิษย์สืบสานพันธกิจนี้ต่อไปจนสิ้นโลก งาน
แพร่ธรรมจึงเป็นงานเอกและต้องเป็นภาระงานถาวรท่ีคริสตชนทุกคนทุกระดับช้ัน
ควรมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า

จากประสบการณ์แห่งการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศสยามของเราทำให้
คริสตชนเข้าใจว่าบทบาทหน้าที ่การเผยแผ่ศาสนาเป็นหน้าที ่โดยตรงของ
มิสชันนารีชาวต่างประเทศและรองลงมาคือพระสงฆ์นักบวช ส่วนฆราวาสนั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับงานนี้ ความเข้าใจแบบนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการเผยแผ่ศาสนาในช่วงสองพันปีที่ผ่านมานั้น เริ่มต้นจากทุกคน ทั้ง
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์และบรรดาคริสตชนต่างก็ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา
ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะทำหน้าที่เผยแผ่ที่นั่น ทำกันแบบนี้เป็นเวลานานหลาย
ร้อยปี ภายหลังจึงมีคณะนักบวชที่อาสาออกเทศน์สอนและมีคณะมิสชันนารี
โดยตรง ซ่ึงคณะเหล่าน้ีก็ได้เดินทางไกลมาสู่เอเชียเพ่ือจะเผยแผ่ศาสนาในดินแดน
สุวรรณภูมิของเรา ปัจจุบันมิสชันนารีกำลังลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นเราจึงต้อง
ปรับการแพร่ธรรมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์โดยทำให้คริสตชนทุกคนตระหนัก
อีกคร้ังหน่ึงว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีในการเผยแพร่ธรรมเหมือนยุควางรากฐาน
ของพระศาสนจักร

พระสันตะปาปากล่าวไว้ว่า การทำให้คริสตชนฆราวาสมีส่วนในการแพร่ธรรม
น้ันเปรียบเสมือนการปลุกยักษ์ให้ต่ืนข้ึน คริสตชนฆราวาสมีจำนวนมากมายเปรียบ
เสมือนยักษ์ที่กำลังนอนหลับ ถ้าหากทำให้คริสตชนฆราวาสตื่นขึ้นและทำการ

สาส์นของพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธ์ิ เน่ืองในวันแพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2011
“พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านท้ังหลายไปฉันน้ัน” (ยน 20:21)

แพร่ธรรมจากชีว ิตของตนก็จะเป็นพลัง
มหาศาลที ่ช ่วยขับเคลื ่อนพระศาสนจักร
ให้ก้าวหน้าต่อไป ปัญหาคือว่าจะทำอย่างไร
ให้คริสตชนฆราวาสต่ืนตัว ลุกข้ึนมาแพร่ธรรม
ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมิสชันนารี พระสงฆ์
นักบวช หลายคนคงมีคำตอบ หลายคนเร่ิมเห็น
ความสำคัญ วันนี้เราเห็นหลายคนลุกขึ้นมา
ทำงานนี้ คณะธรรมทูตไทยก็เริม่มีตัวตนแล้ว
จากนี้ไปจึงมีหวังจะได้เห็นอนาคตแห่งการ
แพร่ธรรมเปล่งประกายสุกใสยิ่งขึ้นในพระ-
ศาสนจักร

โอกาสเฉลิมฉลองวันแพร่ธรรมสากล ปี ค.ศ. 2011 พ่อขอส่งความปรารถนาดี
และคำภาวนาแด่ผู้แพร่ธรรมทุกท่าน ขอพระองค์ผู้เป็นเจ้าของนาโปรดอวยพร
ผู้แพร่ธรรมและโปรดให้คริสตชนทุกคนสำนึกว่าตนเองต้องเป็นผู้แพร่ธรรมด้วย

(พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ  สิริสุทธ์ิ)
ประธานกรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก

ถึงพ่ีน้องคริสตชนท่ีรัก
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากลประจำปี 2011/2554 นี้ สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ทรงออกสาส์นเตือนใจพ่ีน้องคริสตชนท่ัวโลกให้ตระหนักถึง
หน้าที่ของการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า คือ การเป็นผู้นำข่าวดีแห่ง
ความรอดพ้นจากบาปที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่เรานั้นไปมอบ
ต่อไปให้แก่พ่ีน้องท่ียังคงไม่รู้จักพระเยซูเจ้าซ่ึงยังคงมีอยู่มากมายในสังคมของเรา

พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยเองได้กำหนดให้งานประกาศข่าวดี
เป็นงานที่สำคัญควบคู่ไปกับงานอภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในแผนงานอภิบาล
คริสตศักราช 2010 - 2015 อย่างชัดเจนถึงความสำคัญและต่อเน่ืองของงานท้ังสอง
โดยปรากฏในช่ือของแผนอภิบาลว่า “อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจ
แบ่งปันข่าวดี” ซึ่งทำให้เห็นงานทั้งสองเปรียบเสมือนขาทั้งสองข้างของเรา
งานหน่ึงคือขาขวา ส่วนอีกงานหน่ึงคือขาซ้าย กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ เราต้องทำงาน
ทั้งงานอภิบาลและงานประกาศข่าวดีไปให้ควบคู่กัน

ตั ้งแต่การประกาศใช้แผนงานอภิบาลฯ ในนามของสภาพระสังฆราชฯ
ข้าพเจ้าเองได้เห็นความก้าวหน้าของฝ่ายต่างๆ ท่ีได้พยามดำเนินงานตามแผนงาน
ที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เป็นต้นในการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและ
การธรรมทูต โดยมีเซอร์วาเลนติน เลขาธิการฝ่ายฯ ได้ให้การสนับสนุน และ
ติดตามการงานของคณะกรรมการต่างๆ ในฝ่ายอย่างใกล้ชิดตลอดมา เราได้เห็น
การดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นฐานแห่งการศึกษาเรื่องคริสตศาสนา
และเป็นสนามการประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสต์โดยผ่านทางการจัดการสัมมนา
ประจำปี 2011 ของสภาการศกึษาคาทอลิกฯ ในเร่ืองของอัตลักษณ์ของการศึกษา
คาทอลิก เราได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของฝ่ายการศึกษาของแต่ละสังฆมณฑล
ที่พยายามที่จะให้โรงเรียนคาทอลิกได้เป็นแบบคาทอลิกอย่างแท้จริง เราได้เห็น
ความก้าวหน้าของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร
สัมพันธ์ ที่ได้พยายามสานสัมพันธ์กับพี่น้องต่างความเชื่อจนได้รับการยอมรับ
อย่างดียิ ่งทั ้งในวงราชการและในสังคม เราได้เห็นความริเริ ่มใหม่ๆ ของ

สาส์นของพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
เน่ืองในวันแพร่ธรรมสากล 23 ตุลาคม 2011

คณะกรรมการมรดกและวัฒนธรรมที่พยายาม
ทำให้งานต่างๆ ได้รับการเอาใจใส่และให้เห็น
คุณค่าของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนา
และวิถีชีวิตของสัตบุรุษในสถานท่ีต่างๆ  เราได้
เห็นความเป็นปึกแผ่นของคณะกรรมการเพื่อ
งานธรรมทูต ท่ีได้ร่วมมือกันกับคณะธรรมทูต
ไทย (TMS) ในการสร้างบุคลากรเพื ่อการ
ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ โดยเร่ิมต้ังแต่
งานปลุกจิตสำนึก การฝึกอบรม การบริหาร
จัดการ การจัดส่งธรรมทูตไทยไปช่วยเหลือยังต่างแดน การพัฒนาฆราวาสให้เป็น
อาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้มีหัวใจเป็นธรรมทูตโดยผ่านทางองค์กรยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริง
พลศีล วายซีเอส และกลุ่มเยาวชนต่างๆ

เม่ือมองย้อนหลังไปในขวบปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าต้อง “ขอบคุณ” ทุกท่านท่ีได้มี
ส่วนช่วยกันทำให้แผนงานของพระศาสนจักรก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ดี
ขอให้เราทุกคนได้สวดภาวนาวอนขอพระปรีชาญาณจากพระจิตเจ้า เพื่อให้เรา
แต่ละคน แต่ละฝ่ายได้มีความคิดที่รอบคอบเพื่อการทำงานของเราต่อไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และให้เราดำเนินชีวิตอย่างสุภาพ เรียบง่าย ตามแบบฉบับของ
พระแม่มารีย์ตลอดไป

     ขอพระเจ้าประทานพระพร

     (พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ)
     ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพ่ือการศึกษาและการแพร่ธรรม

     สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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ชมรมนักธุรกิจคาทอลิ ก (ต่อจากหน้า 20)

สังฆมณฑลนครสวรรค์

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคุณธรรม และสันติ และ
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่จะเปลี่ยนแปลง
ความเข้าใจผิดๆ ที่ว่า “it’s ok to โกง” เพราะเข้าใจว่า
คนโกง (ให้ - เรา)  ต่างก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง
ในความเป็นจริงแล้ว “it’s ok to โกง” ผลเสียจะตกกับ
ทุกคนและประเทศชาติในที่สุด เมื่อวันอังคารที่ 27
กันยายน 2011 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซองงามดูพลี
ถนนพระราม 4 ในครั้งนี้พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ได้กล่าวปราศรัยเปิดงาน
เสวนา และมอบของที่ระลึกแก่องค์ปาฐกที่มาร่วม
เสวนาเร่ือง “โกงบ้างไม่เป็นไร ...แล้วประเทศไทยจะอยู่
ได้หรือ”

คุณประจวบ ตรีนิกร ประธานชมรมนักธุรกิจ
คาทอลิก ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน กล่าวว่า
จากการสำรวจความคิดเห็นของ ABAC POLL มีผู้ที่
ยอมรับการทุจริตได้ ถึงร้อยละ 64.5 ถ้าตนเองได้
ประโยชน์ด้วย และท่ีน่าเป็นห่วงเป็นอย่างย่ิงคือ เยาวชน
และนิสิตนักศึกษา ร้อยละ 72.3 ก็ยอมรับด้วย ในโอกาส
วันประชุมใหญ่ประจำปีของทางชมรมนักธุรกิจ
คาทอลิก คณะผู้จัดงาน เห็นว่าการที่สังคมมีแนวโน้ม
ท่ีจะยอมรับการทุจริตคอรัปช่ันและไม่สนใจต่อปัญหาท่ี
จะตามมาในอนาคต จึงน่าจะจัดการดำเนินการเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดวงเสวนาโดยผู้รู้
ในมิติต่างๆ มาเสวนากันในหัวข้อ “โกงบ้างไม่เป็นไร
...แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักด์ิ โกวิท
วาณิช  ได้กล่าวปราศรัยเปิดงานเสวนาว่า ข้าพเจ้ามีความ
ยินดี ที่ทางชมรมนักธุรกิจคาทอลิกได้เห็นความสำคัญ
ของ จริยธรรม และศีลธรรม ร่วมกับสมาชิกของสถาบัน
ต่างๆ จัดการเสวนาเรื ่อง โกงบ้างไม่เป็นไร...แล้ว
ประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ เพื่อช่วยเหลือ เรื่องจริยธรม
และศีลธรรม ซ่ึงเป็นแก่นคำสอนของทุกศาสนา รวมถึง
ภาคธุรกิจ สังคม และการเมือง คริสตศาสนาสอนให้
คริสตชนมีบทบาทมีหน้าที่เป็นเกลือดองแผ่นดิน ซึ่ง
หมายถึง การดำเนินชีวิต เป็นจิตวิญญาณ มโนธรรมของ
สังคมท่ีคนอาศัยอยู่ร่วมกัน
     หัวข้อของการเสวนาในคร้ังน้ีเป็นคำถามท่ีท้าทายต่อ
สำนึกของพวกเราทุกคน โกงบ้างไม่เป็นไร แต่หัวข้อ
การเสวนาดังกล่าวไม่ได้จบแค่นั้นยังลงท้ายด้วยคำถาม
ท่ีสะกิดใจพวกเราทุกคนท่ีอยู่ท่ีน่ีด้วยว่า ...แล้วประเทศ
ไทยจะอยู่ได้หรือ
     พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่างโดยการเล่าเร่ือง เป็นเร่ือง
ของคนขายต๋ัวรถลีมูซีน ได้บอกกับพ่อของเด็กคนหน่ึง
ว่า ลูกชายของคุณดูอายุน้อยว่าวัยให้ซื้อตั๋วครึ่งราคา
ก็แล้วกัน ถ้าคนขับรถถามให้คุณบอกไปแล้วกันว่าเด็ก
อายุไม่ถึง 12 ขวบ คุณจะได้ประหยัดค่ารถได้นิดหน่อย
หากท่านที่นี่เป็นพ่อของเด็กคนนั้นท่านจะพูดอย่างไร
กับคนขายตั๋วคนนั้น พ่อของเด็กตอบว่าผมขอบคุณใน
ความมีน้ำใจของคุณแต่ผมอยากให้ลูกของผมเป็น
คนซ่ือสัตย์

เรื ่องที ่สอง คุณแม่ท่านหนึ่งได้กลับมาจากซุป
เปอร์มาร์เก็ต พร้อมกับลูกสาววัย 5 ขวบ และจับได้ว่า
ลูกสาวของเธอได้ขโมยขนมจากชั้นว่างของในร้าน
ดังกล่าว หากท่านเป็นแม่ของเด็กคนนั้นท่านจะทำ

อย่างไร แม่ของเด็กคนนั ้นบอกลูกสาวของเธอว่า
ให้นำขนมไปคืน และขอโทษเจ้าร้าน แต่เจ้าของร้าน
ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกครับ มันแค่ของเล็กน้องเท่านั้น
พนักงานในร้านยังขโมยของในร้านมากว่านี้ด้วยซ้ำ
ทำให้ถูกหนังสือพิมพ์วิจารณ์ในคำพูดของเขา ว่า
ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องทำให้เด ็กสับสนและ
เข้าใจผิดไปว่าการขโมยไม่ใช่เรื่องใหญ่แม้จะเป็นการ
ขโมยเพียงเล็กน้อยแต่การขโมยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอ
ไม่ว่าของจะเป็นช้ินเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

และเรื ่องสุดท้าย หากท่านได้ยินเพื ่อนของลูก
บอกว่าต้องการคำตอบข้อไหนในการสอบคณิตศาสตร์
ให้สง่ซิกมา และฉันจะลอกคำตอบของฉันให้นายลอก
หากเป็นกรณีของลูกชายเราเองท่านจะนิ่งเฉย ทำเป็น
ทองไม่รู้ร้อนต่อไปได้หรือ ท่านจะไม่หยุดทุกส่ิงท่ีกำลัง
ทำอยู่แล้วนั่งลงคุยกับลูกชายของท่านจากใจถึงใจหรือ
ลูกหลานของเราเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นเช่นไรหากว่า
ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง คิดในทำนองท่ีว่าโกงบ้างไม่เป็นไร
ในฐานะเป็นคนหน่ึงในสังคมท่ีเราอยู่ สาธุชนไม่แต่เพียง
พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้น แต่สาธุชนมีหน้าที่
ต้องช่วยเหลือผู้อื่นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซื่อสัตย์
สุจริต ในแวดวงการงานด้วย ข้าพเจ้าหวังว่าการเสวนา
ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างสำนึกของทุกท่านที่อยู่ ณ
ที่นี้ให้เห็นความสำคัญของ ศีลธรรม และจริยธรรม
ในแวดวงธุรก ิจสังคมและการเมืองเพื ่อร ่วมแรง
ร่วมใจกันแสดงจุดยืน และเป็นแสงสว่างส่องนำทาง
ให้พบทางออกที่ถูกต้องแก่สังคมไทยที่เป็นที่รักยิ ่ง
ของเราทุกคน

ดร.กนก อภิรดี ประธานในการจดัเสวนาได้เรียน-
เชิญ องค์ปาฐกข้ึนเสวนา และได้มีการยืนไว้อาลัยให้กับ
คุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานสภาหอการค้าไทย
และประธานภาคีต่อต้าน และได้เร่ิมการเสวนา

คุณกอบกาญ วัฒนวรากูร หัวข้อ “มูลเหตุ
อะไรหนอ ที่ทำให้หอการค้าไทยต้องก้าวออกมาเป็น
ผู ้นำนอกราชการว่าพอสักที”  กล่าวว่าหน้าที ่ของ
หอการค้าคือทำอย่างไรให้นำมาซึ่งการเจริญเติบโต
อย่างยั ่งยืนให้กับประเทศชาติ ทำอย่างไรให้เรามี
เศรษฐกิจที่มั่นคง ปัญหาหลักของประเทศไทยเราไม่
ค่อยคิดอะไร ที่เป็นประโยชน์ในภาพกว้างๆ ทางหอ
การค้าก็ต้ังม่ันไว้ต้ังแต่ตอนต้นคือเร่ืองการต้องต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นแต่จะให้
หอการค้าทำเองคงไม่ใช่ หรือภาครัฐคงไม่ได้ ถ้าอยาก
ให้เกิดข้ึนจริง กลุ่มภาคประชาชนต้องลุกข้ึนมา  ลุกข้ึน
มาสร้างความเปล่ียนแปลง ทุกคนต้องยอมเสียสละ แต่
ถ้าเราจับมือกันผลที่ออกมาจะคุ้มค่า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทุก
วันนี ้คนแยกไม่ออกระหว่างความถูกกับความผิด
โดยเฉพาะเยาวชน ตั้งแต่นี ้ไปประเทศไทยต้องพึ ่ง
ตัวเองได้ การจัดซ้ือจัดจ้าง ภาครัฐ เอกชนต้องโปร่งใส
แม้คนหนึ่งคนก็มีความหมาย คนหนึ่งคนก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้ ขอให้ท่านลุกขึ้นมาลงมือทำ
ปลุกครอบครัวเราเอง และลงมือ สิ่งที่หอการค้าทำคือ
การอยู่รอดของประเทศชาติ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองสำคัญ เร่ือง
ของชาติเพราะเราเป็นคนไทย ประเทศนี้ลูกหลานเรา
ต้องอยู ่ต่อไม่ใช่หน้าที ่ร ัฐบาล ไม่ใช่หน้าที ่พรรค
การเมืองที่ต้องทำ เพราะนี่คืออนาคตของลูกหลานเรา
ของประเทศเรา ในหลวงทรงสอนไว้ว่าต้องเขียนด้วย

มือเรา มันต้องอยู่โดยใจของคนไทย มือของคนไทย
ดังน้ันจริงใจ จริงจัง และก็ลงมือทำ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ
คณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หัวข้อ “ปปช. เราเลิกเป็นเสือกระดาษหรือยัง เรามีความ
พอใจอุปสรรคอย่างไร” กล่าวความในใจในฐานะท่ีเป็น
ปปช. ว่ามาตรฐานจริยธรรมของนักธุรกิจต้องมี 4 ด้าน
คือ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื ่น ไม่มีส่วนทำลายแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น
ให้สังคม เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายได้ส่งเสริมให้เรามี
อำนาจเบ็ดเสร็จมากว่า หลังจากท่ีเรามี ปปช. เราต้องเดิน
ตามมติกฎหมายของ ปปช. หน่วยงานอื่นไม่สามารถ
ปฏิเสธอำนาจ ปปช. ไม่ได้ แต่ยังมีหลายองค์กรท่ียังไม่
ยอม ต่อสู้มายาวนานมาก แม้ว่ากฎหมายจะให้ความ
เด็ดขาดกับเรา แต่เราก็ถูกฟ้องร้องเป็นประจำ แต่ทาง
ปปช. จะไม่ยอมเป็นเสือกระดาษอีกต่อไป

ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรม
หัวข้อ “วิถีชีวิตในการท่ีต้องดำเนินการ ท่ีจะทำให้คนอยู่
ในกรอบที่ถูกต้อง แค่กระแส ก็ไม่พอ แค่วัฒนธรรมก็
ไม่พอ ต้องใช้ศาสนาเป็นตัวนำ หลักศาสนาซ่ึงถูกบัญญัติ
มาหลายพันปียังจะสอดคล้องกับวิธีชีวิตที่ที่เป็นอยู่ใน
ประชาธิปไตย ในระบบทุนนิยม และบริโภคนิยม
มันใช่ไหม และควรประยุกต์ไหม เป็นในการดำเนิน
ชีวิต” กล่าวว่า การปฏิบัติตามหลักศาสนาคือ ทางรอด
ที่แท้จริง และเป็นทางออกของการแก้ไขการทุจริต
คอรัปช่ัน ในตัวคุณเองต้องศรัทธาในศาสนา คนท่ีเป็น
ผู้นำ ควรมีลักษณะต้องซื่อสัตย์ ยุติธรรม ลักษณะของ
ผู้นำจริงๆ ต้องไม่มีคำว่าพ่อ ต้องไม่มีคำว่าแม่ ต้องไม่มี
คำว่าลูกต้องไม่คำว่าเพื่อน ต้องไม่มีคำว่าผู้มีพระคุณ
ถ้ายังทำไม่ได้อย่ามาหวังเลยที่จะมาเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์
สุจริต ตราบใดครอบครัว ยังเห็นธุรกิจดีกว่าลูกกว่า
ภรรยาท่ีจะให้เข้าใกล้ชิดธรรมะ ตราบน้ันครอบครัวน้ัน
หายนะ

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ
ได้กล่าวว่า มาช่วยกันใช้สิทธ์ิภายใต้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
ของรัฐ พ.ศ. 2540 ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั ่น
กันเถอะ การคอรัปช่ัน การโกง ส่ิงท่ีเราต้องทำให้ได้จาก
การต่อต้านการคอรัปช่ัน เราต้องควบคุม กฎหมายต้อง
เข้มต้องข้น ตรวจสอบ ความโปร่งใส ของส่ือ และบท
ลงโทษ เพราะความเป็นความตายของสังคมไทย และ
การให้การศึกษาสอนผิดให้เป็นถูก ปลูกฝังให้กับเด็ก
สอนให้มีความยุติธรรม สอดแทรกวิชาศีลธรรม
ในทุกวิชา ต้องสอดแทรกในเร่ืองไม่พูดปด การเห็นอก
เห็นใจคน และควรช่ืนชมในส่ิงดีงามของประเทศตัวเอง

ช่วงตอบคำถาม ดร.กนก อภิรดี ได้ตั้งคำถามว่า
ความพอดีและพอเพียง มีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุม
เรื่องการคดโกงมากน้อยแค่ไหน โดยได้ความเห็นจาก
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ว่ากฎหมายใหม่ยัง
ขาดประสิทธภาพ และเราสร้างจิตสำนึกให้บุคคลท่ัวไป
ในกฎหมายใหม่ ท่านผู้ท่ีรู้ข้อมูลต่างๆ ช่วยเหลือรัฐ และ
เราต้องมีการปกป้อง หรือเรียกว่าการคุ้มครองพยาน
หรือการกันไว้เป็นพยายาน ต้องแสดงรายจ่ายของรัฐ

(อ่่านต่อหน้า 7)
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“วางตนเองไว้ในตำแหน่งท่ีถูกต้อง”

“ปรีชาญาณ” คือ ความกลมกลืนราบรื่นไม่สะดุด
อุปสรรค ในการดำเนินชีวิต

“ปรีชาญาณ” จึงประทับอยู่กับพระเป็นเจ้า และ
เป็นของพระเป็นเจ้า แต่นิรันดร
ด้วยสิ่งสร้างของพระองค์เอง คือโลกจักรวาล และ
สรรพส่ิงท่ีมีชีวิตบนโลก ล้วนดำเนินไป อย่างกลมกลืน
ไม่สะดุด ธรรมชาติอันน่าพิศวงของสรรพสิ่งบนโลก
ไม่ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กที่สุด จนถึงสัตว์ใหญ่ที่สุด
ปลาท่ีอยู่ลึกท่ีสุดในมหาสมุทรแสงสว่างส่องลงไปไม่ถึง
ยังมีสารเรืองแสงออกจากร่างกายเพื ่อดำรงชีวิต ณ
ท่ีลึกสุดน้ัน

เราไม่แปลกใจเลยที่พระคัมภีร์ หนังสือ “เพลง
สดุดี” (Psalms) ซ่ึงเป็นท่ีรวมบทเพลงแห่งคำภาวนาของ
ผู้สวดภาวนาเก่งๆ จะเต็มไปด้วย บทเพลงสรรเสริญ
พระปรีชาญาณ และเพลงสดุดีประเภทปรีชาญาณนี้
จะกล่าวถึง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดารา มวลหมู่วิหก
ธรรมชาติและสรรพสิ่งบนโลกอันงดงาม เคลื่อนไหว
ดำเนินไปอย่างน่าพิศวง   แท้จริง “เพลงสดุดี” เหล่าน้ี
ต้องการจะประกาศว่า ปรีชาญาณย่ิงใหญ่ท่ีสุด ซ่อนอยู่
ในความกลมกลืน แห่งงานสร้างโลกจักรวาลขององค์
พระผู้เป็นเจ้า อันไม่มีท่ีติ ไม่มีสะดุด ร้อยเรียงสรรพส่ิง
เข้าไว้เป็นโลกจักรวาลอันงดงามที่สุด ใครจะสามารถ
สร้างสรรค์ได้ดังนี้ ถ้าไม่ใช่พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของ
ปรีชาญาณ ซึ่งก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าน่ันเอง

“พระองค์ทรงรดน้ำให้ภูเขาจากท้องพระโรงเบื้อง
บนโปรดให้แผ่นดินอ่ิมด้วยผลงานของพระองค์

ทรงบันดาลให้ต้นหญ้างอกข้ึนสำหรับฝูงสัตว์
ให้ต้นไม้ท่ีมนุษย์เพาะปลูกเจริญเติบโต
เพ่ือให้มีอาหารออกมาจากแผ่นดิน

และมีเหล้าองุ่นเพ่ือให้จิตใจมนุษย์ร่าเริง
มีน้ำมันเพ่ือให้ใบหน้าของเขาสดช่ืน

มีอาหารเพ่ือเสริมกำลังให้เขา
ต้นไม้ของพระยาห์เวห์ได้น้ำจนอ่ิม
คือต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน ซ่ึงพระองค์

ทรงปลูกไว้
ท่ีน่ัน บรรดานกต่างมาสร้างรัง
นกกระสาสร้างบ้านของมันบนต้นสน
ภูเขาสูงเป็นท่ีอาศัยของเลียงผา
หินผาเป็นท่ีหลบภัยของตัวอ้น

ทรงให้ดวงจันทร์กำหนดฤดูกาล
ให้ดวงอาทิตย์รู้เวลาตก

พระองค์ทรงนำความืดเข้ามา จึงเป็นเวลากลางคืน
สัตว์ป่าทั้งหลายก็ออกหากิน

สิงโตหนุ่มร้องคำรามหาเหย่ือ
ขออาหารจากพระเจ้า

เม่ือดวงอาทิตย์ข้ึน สัตว์เหล่าน้ีก็ค่อยๆ หลบไป
กลับไปยังถ้ำเพ่ือนอนพักผ่อน
ส่วนมนุษย์ก็ออกไปทำงาน
ตรากตรำทำงานอยู่จนถึงเวลาเย็น

พระราชกิจของพระองค์ช่างมีมากเหลือล้น
พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างด้วยพระปรีชาญาณ

ทรงสร้างสรรพส่ิงเต็มแผ่นดิน
ดูซิ  มีทะเลกว้างใหญ่ไพศาล

มีสัตว์นานาชนิดคลาคล่ำท้ังใหญ่และเล็ก
ท่ีน่ันเรือผ่านไปมา

มีเลวีอาธานท่ีทรงสร้างให้เล่นสนุกอยู่ในน้ำ
ส่ิงมีชีวิตท้ังหลายต่างรอคอย

ให้พระองค์ประทานอาหารในยามต้องการ
เม่ือพระองค์ประทานอาหาร ส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ันก็เก็บไว้

เม่ือพระองค์ย่ืนพระหัตถ์ ส่ิงมีชีวิตก็มีของดีๆ
กินจนอ่ิม

ถ้าพระองค์เบือนพระพักตร์ไปทางทิศอ่ืน ส่ิงมีชีวิต
ก็ต่ืนตระหนก

ถ้าพระองค์ทรงเรียกลมปราณกลับคืน ส่ิงมีชีวิต
ก็ตายและกลับเป็นฝุ่นดิน

เม่ือพระองค์ทรงส่งพระจิตของพระองค์ลงมา ส่ิงมีชีวิต
ก็ถูกสร้างขึ้น

พระองค์ทรงเปล่ียนโฉมหน้าของแผ่นดิน
พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป
ขอพระยาห์เวห์ทรงช่ืนชมในพระราชกิจของ

พระองค์

ถ้าพระองค์ทอดพระเนตร แผ่นดินก็ส่ันสะเทือน
ถ้าพระองค์ทรงสร้างสัมผัสภูเขา ภูเขาก็พ่นควัน

ออกมา
ข้าพเจ้าจะขับร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ตลอดชีวิต

จะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าพเจ้า ตราบ
เท่าท่ีข้าพเจ้ายังมีชีวิต

ขอให้เพลงรำพึงของข้าพเจ้าเป็นท่ีพอพระทัย
และข้าพเจ้าจะยินดีในพระยาห์เวห์

ขอให้คนบาปสูญหายไปสิ้นจากแผ่นดิน
และไม่มคีนชัว่ร้ายอีกต่อไป

วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระพรแด่พระยาห์-
เวห์เถิด

อัลเลลูยา” (สดด 104)
• นายช่างที่สร้างบ้านได้อย่างสวยงามมั่นคงถาวร
ใช้งานอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย เราก็เรียกนายช่าง
น้ีว่าเป็นผู้ปรีชา แต่มีปรีชาเฉพาะด้าน
• ศิลปินปั ้นดินเป็นปฏิมากรรมงดงาม เส้นสาย
อ่อนช้อยกลมกลืนไร้ท่ีติ เราก็เรียกปฏิมากรว่าผู้มีปรีชา
แต่ก็มีปรีชาเฉพาะด้านเช่นกัน
• ผู้ดำเนินชีวิตอย่างราบรื่น แม้มีอุปสรรคก็ผ่านพ้น
ไปได้อย่างสงบเรียบร้อย เขาผู ้นั ้นเป็นผู ้เชียวชาญ
ในการดำเนินชีวิต เขาเป็นผู ้ม ีปรีชาอย่างแท้จริง
แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุด
เริ่มต้นของปรีชาญาณ” (สดด 111:10) ความยำเกรง
พระเจ้ามิใช่แปลว่ากลัวลนลาน แต่หมายความว่า
เรามนุยษ์รู้จักวางตัวเองในตำแหน่ง ที่ถูกต้องอยู่เสมอ
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า คือเราเป็นสิ่งสร้าง และ
พระเจ้าเป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง ถ้าใครคิดได้ดังนี้
คนผู้นั้นก็ต้องรู้ว่าตนมีข้อจำกัด และต้องเจริญเติบโต
หาทางพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ผู้นั้นจะต้องเรียนรู้จาก
เพ่ือนพ่ีน้อง “เหล็กลบัเหล็กให้คมข้ึนได้ คนหน่ึงก็ช่วย
ให้เพื ่อนฉลาดขึ ้นได้ด้วย” (สภษ 27:17) หนังสือ
“สุภาษิต” “บุตรสิรา” “ปรีชาญาณ” ฯลฯ ในพระคัมภีร์
จึงมีจุดประสงค์ชี ้แนะการดำเนินชีวิตแก่ผู ้คนซึ่งก็
แน่นอนว่า คนผู้นั้นต้องเป็นผู้ปรารถนาจะก้าวหน้า
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยเขาสามารถวาง
ตำแหน่งตนเองได้อย่างถูกต้องเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า
คือเขาเป็นเพียงสิ ่งสร้างที ่ต้องเรียนรู ้และก้าวหน้า
เพื่อจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้าง เรียนรู้ที่
จะมีความสัมพันธ์กับเพื ่อนพี ่น้องอย่างกลมกลืน
เหมาะสม และเรียนรู ้ที ่จะกลมกลืนกับธรรมชาติ
รอบตัว ไม่ฟุ่มเฟือยถลุงทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่
บันยะบันยัง

“ปรีชาญาณ” จึงเป็นท่ีใฝ่ฝันหา ท่ีใครๆ ปรารถนา
จะได้มาเป็น เสมือน “ม่ิงมิตร” ด้วยเหตุน้ี “ปรีชาญาณ”
จึงคล้ายจะมีบุคลิก เป็น “บุคคล” ท่ีทรงภูมิปัญญาเพียบ
พร้อมผู้ประทับอยู่เคียงข้างองค์พระผู้เป็นเจ้า ชาวยิว
พัฒนาแนวคิดน้ีมานานท่ีเดียวแต่ก็ไม่ชัดเจน จนกระท่ัง
องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้
บรรดาคริสตชน จึงสานแนวคิดของชาวยิวและสามารถ
พัฒนาจนชัดเจนว่าแท้จริงองค์พระปรีชาญาณนั้น คือ
ผู้ใด
(หมายเหตุ : หนังสือ “เพลงสดุดี” ในพระคัมภีร์ประเภท
ปรีชาญาณได้แก่ บทท่ี 1 / 8 / 37 / 73 / 104 / 111 / 112
/ 119 / 127 / 128 / 139)
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บทอธิษฐานภาวนา

“ถ้าพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านแล้ว...
จิตของท่านก็มีชีวิต

เพราะความชอบธรรม”
(โรม 8:10)

ชีวิตในพระจิตเจ้า

นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี เขียนบทอธิษฐานภาวนาอันมีชื่อเสียงของท่าน
ท่านภาวนาว่า “ที่ใดมีความเกลียดชัง โปรดให้ลูกหว่านความรัก ที่ใดมีความ
เจ็บปวด ขอให้มีการยกโทษให้อภัย ที่ใดมีความสงสัย ขอให้มีความเชื่อ ที่ใด
มีความหมดหวัง ขอให้มีความหวัง ท่ีใดมีความมืด ขอให้มีความสว่าง” เราอาจ
แต่งเพลงท่ีคล้ายกัน โดยพิจารณาถึงความคิดท่ีรวมอยู่ในบทท่ี 8 ของจดหมาย
นักบุญเปาโลถึงชาวโรมทั้งแปดบท

เปาโลกล่าวถึงภาพที่น่าเศร้าของโลกซึ่งบาปและความตายมีพลังและ
อำนาจ และมนุษยชาติต้องทนกับการปกครองเสมือนทาสภายใต้เจ้าของทาส
แต่บัดนี้แสงสว่างได้ส่องเข้ามาแล้ว พระเจ้าทรงจัดการสถานภาพดังกล่าว
โดยทรงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก ทำให้ชีวิตและสันติภาพปรากฏ
อยู่ทั่วไป นักบุญเปาโลกล่าวถึงวาจาที่เรามิได้ยินในบทอ่านจากพระคัมภีร์
ในสัปดาห์นี้ กล่าวคือคำว่า “พระจิต” ท่านหมายถึง “พระจิตเจ้า” แต่เปาโล
ใช้ชื่อคนละชื่อ กล่าวคือ “พระจิตของพระเจ้า” “พระจิตของพระคริสตเจ้า”
พระจิตของพระองค์ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนม์จากความตาย
ไม่ว่าเราจะใช้ชื่อใด ก็คือพระจิตเจ้าพระองค์นี้ มิใช่บาปที่ประทับอยู่ภายใน
ตัวเรา เราต้องขอบพระคุณพระจิตเจ้าพระองค์น้ี ท่ีทรงบันดาลให้เราเจริญชีวิต
ที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้มาดำเนิน

ในสถานภาพใหม่นี้ ไม่มีที่สำหรับความหมดหวัง เปาโลขอร้องผู้ที่อ่าน
จดหมายของท่านที่โรม และเราแต่ละคนให้เจริญชีวิตตามที่พระจิตเจ้าทรง
นำเรา และเปิดที่ไว้สำหรับพระจิตเจ้าในตัวเราให้เหมาะสมกับผู้ที่พ้นจาก
ความตายไปสู่ชีวิต จากการเป็นทาสให้เป็นไท

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงส่งพระบุตร
มายังโลกของเรา เพื่อลูกจะได้มีชีวิตและสันติภาพ
ซึ่งเป็นพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่
ดำเนินชีวิตในองค์พระจิตเจ้า และเสรีภาพที ่
พระบุตรของพระองค์ได้ทรงมอบให้แก่ลูก  โปรด
ทรงช่วยให้ลูกต้อนรับพระจิตเจ้าของพระองค์เข้ามา
ในชีวิต และปล่อยให้พระจิตเจ้าทรงนำทางลูกเสมอ
ไปด้วยเทอญ อาแมน

มองให้ต่าง
เทศกาลกินเจผ่านไปอีกปี
คนท่ีกินเจต่างมีความสุขผิวพรรณผ่องใสใจสะอาด
พอล้างท้องก็เร่ิมอาหารมังสะวิรัติเว้นเน้ือสัตว์ทุกชนิด
กระเพาะไม่ต้องทำงานหนักแถมไม่ต้องเบียดเบียน

ชีวิตอ่ืน
อีกทั้งให้รู้สึกตื่นเต้นยามใกล้จบเทศกาล
ได้กลับมากินแบบเดิมแต่ก็มีช่วงเวลาให้รู้สกึแตกต่าง
แม้จะเป็นช่วงเวลาส้ันๆ แต่ก็ทำให้ชีวิตหลุดความจำเจ
คนไม่ต้ังใจกินเจคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบ
เคยกินอย่างไรก็กินอย่างนั้นชินท้องชินกระเพาะ
ถึงจะจำเจแต่ก็สามารถเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนร้านได้เรื่อย
แต่ท่ีแน่ๆ เทศกาลแห่งความหวาดเสียวสยดสยองจบลงเสียที
ก็บรรดาตัวทรงของเทพทั้งหลายที่เอาแต่สำแดงอิทธิฤทธิ์
เจาะปากเจาะแก้มเจาะคอเสียบวัตถุสารพัดเข้าออก
จนกลายเป็นข่าวตีแผ่ไปตามส่ือนอกให้ต้องรู้สึกสังเวช
ก็เล่นเจาะแก้มสอดจักรยานเข้าไปแขวนได้ถือว่าไม่ธรรมดา
ไม่ต้องพูดถึงการลุยถ่านไฟคุกรุ่นการปีนบันไดดาบคมสูงชัน
เห็นแล้วอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าเหล่านี้ท่านคงชอบความเจ็บปวดทารุณ
แต่ละปีคงเฝ้ารอเวลาจะได้สำแดงความโหดความทารุณให้สะใจ
ทั้งที่เทศกาลกินเจอดเนื้อไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ก็น่าจะดูดีแล้ว
พอเห็นขบวนทรงเจ้าแล้วแทบไม่อยากจะกินอะไรผ่านปาก
ไม่ว่าอาหารเจหรืออาหารธรรมดาก็หมดอารมณ์อร่อยได้เหมือนกัน

ต่างกบัท่าทีพระผู้ทรงเป็นองค์ความรัก
สิ่งท่ีทรงโปรดปรานกว่าหมดคือความสุขของมนุษย์
สร้างมนุษย์มาท้ังทีก็เตรียมทุกอย่างพร้อมสรรพ
ด้วยอยากให้มนุษย์ดำเนินชีวิตแต่ละวันอิ่มเอมกับชีวิตทุกด้าน
สุขกายสุขใจสุขกับตนเองสุขกับทุกคน
นอกจากจะสร้างร่างกายคนให้อวัยวะทุกส่วนกลมกลืนลงตัว
ยังทรงโปรดให้มากด้วยศักยภาพอย่างไร้ขอบเขต
ไม่เพียงให้มีชีวิตไปวันๆ หากแต่สามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได้ตลอด
และแม้จะเติมเต็มทุกแงทุ่กมุมสุดความสามารถแล้ว
ศักยภาพที่แต่ละชีวิตใช้ไปอย่างมากก็แค่ยี่สบิห้าเปอร์เซ็นต์
เพราะนั่นคือวิสัยแห่งรักที่ให้เกินพอเกินต้องการไปหลายเท่าตัว
นอกน้ันทรงสร้างทุกอย่างรอบข้างให้มนุษย์ใช้ชีวิตเต็มเป่ียม
แม้แต่เรื่องการกินการนอนการพักผ่อนก็ยังมากเกินคำกิริยา
“กิน” ไม่อ่ิมอย่างเดียวแต่มีมากด้วยรสชาติอร่อยปากอร่อยล้ิน
มีท้ังเคร่ืองเทศพริกขิงกระเทียมหัวหอมย่ีหร่าสาระแหน่...
ข้ึนในสวนครัวในสวนผักใกล้มือใกล้ครัวให้เด็ดให้ใช้ตามใจชอบ
“นอน” ไม่เพียงให้หลับแต่ยังรู้สึกสบายตัวผ่อนคลาย
ก่อนน้ีมีต้นนุ่นข้ึนเกล่ือนไว้ใช้ปุยยัดฟูกยัดหมอนสบายหัว
แม้เด๋ียวน้ีจะมีใยสังเคราะห์แทนแต่ก็อดคิดถึงปุยนุ่นไม่ได้
อะไรเป็นธรรมชาติก็มักเรียกหาส่ิงธรรมชาติอยู่ดี
“พักผ่อน” ไม่ใช่น่ังนอนเฉยๆ แต่ยังพักผ่อนได้ท้ังตัว
ดอกไม้หลากสีสันรอบข้างช่วยให้ตาเพลินเพลิด
ธรรมชาติรอบตัวเป็นใจให้ได้พักสบายตัวสบายใจ
สายลมบรรยากาศเสียงนกเสียงกาแสงตะวันแดงเรื่อเช้าเย็น
นอกจากกินนอนพักผ่อนยังทรงดูแลสุขภาพให้เสร็จสรรพ
สมุนไพรนับไม่ถ้วนสำรวจยังไม่หมดมีให้ใช้บำรุงใช้บำบัด
บางอย่างบางชนิดก็ดูพ้ืนๆ มีข้ึนให้เต็มให้ท่ัวไปหมด
หารู้ไม่ว่าเป็นสมุนไพรท่ีต้องใช้มากกว่าหมดบ่อยกว่าหมด
มัวแต่สรรหาชนิดท่ีหายากแถมต้องจ่ายแพง...

หากพระผู้ทรงเป็นองค์ความรักทรงทำทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์เป็นสุข
คนก็น่าจะทำให้ชีวิตแต่ละวันมีความสุข...สำหรับตนสำหรับผู้อ่ืน

บ.สันติสุข
www.salit.org
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ครอบครัว คือ เวทีเล็ก ท่ีทรงอานุภาพท่ีสุด

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก (ต่อจากหน้า 4)
ทุกอย่าง และห้ามเอาเรื่องส่วนตัวมารวมเป็นอันขาด
สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะสังคมไทย
ต้องการความสะดวก ลูกหลานเราต้องเปลี่ยนนิสัย
เพราะเราจะรับใช้พระเป็นเจ้ากับปีศาจในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้

ในคำถามเร่ืองของความพอเพียง ต้องพอประมาณ
ทำให้พวกเรารวมตัวในแง่ความทะเยอทะยานอยากให้
ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ คุณจะไม่คอรัปชั่นเลยถ้าคุณรู้จักคำว่า
พอ เมื ่อไรระบอบประชาธิปไตยเปิดให้คนทำตาม
ใจชอบแล้ว ไม่รู้จักพอเพียง ไม่รู้จักพอประมาณ สุดท้าย
ระบอบมันก็จะทำลายตัวของมันเอง

ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ได้ตอบคำถามเกี ่ยวกับ
หลักของศาสนาอิสลามจะมีส่วนช่วยในการปราบการ
คอรัปช่ันอย่างไร กล่าวว่า การโกง ต่างๆ การให้สินบน
ผู้ให้ผู้รับ พระเจ้าสาปแช่ง การทุจริต ถือว่าเป็นบาป

ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ได้ตอบคำถามเก่ียวกับ ระบบ
การศึกษาที่เราอบรมเด็กของเราให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมา
ถ้าเราอบรมเขาได้ดีแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้
สิ่งที่เราไม่พูดถึง เพราะเราเป็นผู้ใหญ่ เราเลยไม่พูดถึง
พวกเรากันเอง ว่าความสำคัญก็คือแบบอย่างในการ
ดำเนินชีวิตในฐานะท่ีเราเป็นผู้ใหญ่ มีน้อง มีลูก มีหลาน
มีลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ที่เขามอบอยู่มีบทบาทสำคัญ
มาก เพราะคนเหล่านั ้น เขามองเราอยู ่ เขามีความ
ประทับใจเราอยู่ในความเป็นตัวเรา มีความสำคัญมาก
น้อยแค่ไหน กล่าวว่า การศึกษาคือการลอกเลียนแบบ
เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วมาก ฉะนั้นแบบอย่างของผู้ใหญ่
เป็นต้นครู แน่นอนคุณพ่อ คุณแม่ ถ้าเราเป็นตัวอย่าง
ท่ีดี มีความเมตตา ไม่มีการขู่ การศึกษาน้ันมันหนีไม่พ้น
คุณภาพของครู แต่ในขณะเดียวกันอย่าไปท้อแท้ ครู
บางที่ได้รับการอบรม เทคนิคการเรียนการสอนบางที่
ด้อยไป ต้องสื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมขึ้นมาต่อผู้ที่
ด้อยกว่าตัวเอง การสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาใหม่มันช่าง
ยากจริงๆ แต่ถ้าเรามีความต้ังใจ ผู้บริหารอันดับสูงบอก
กับครูว่าต้องทำอะไร ต้องบรรจุเข้าไปในหลักสูตร
อย่างไร ให้เข้าใจว่าชีวิตจริงมันคืออะไร อะไรถูก
อะไรผิด

ดร.บรรจง โซ๊ะมณี ตอบคำถามในเรื ่องระบบ
อุปถัมภ์ สัมพันธ์กับคอรัปช่ันอย่างไรแล้วมีทางแก้ยังไร
เพราะว่าเป็นปัจจัยที่เกิดคอรัปชั่นได้ง่ายเหลือเกินแล้ว
ในหลักศาสนาจะมีส่วนช่วยในเรื่องการแยกเรื่องของ

ปัญหาความถูกต้องอย่างไร “คำว่าอุปถัมภ์ให้เด็กกำพร้า
ให้เขามีโอกาสเหมือนอย่างเด็กท่ีมีพ่อแม่ อย่างน้ีได้บุญ
ได้กุศล แต่คำว่าอุปถัมภ์ให้เงินเขา ให้โอกาสเขาไปโกง
ไปกิน ไปคอรัปชั่น บุคคลผู้นั ้นไม่แต่ต่างจากคนที่
ไปโกง มีสภาพเท่ากัน อยู่ในนรกเช่นกัน

และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับ สื่อมวลชนเป็นกลไก
สำคัญท่ีเก่ียวกับเร่ืองคอรัปช่ัน  ให้เปิดเผยข้อมูลให้เห็น
ว่ามีการคอรัปชั่นเกิดขึ้น และอีกทางหนึ่งเป็นทางบวก
อีกทางหน่ึงเป็นการพิพากษาทางสังคม เพราะส่ือพูดมา
แล้วเป็นคนน่าเช่ือถือ  แล้วย้ำเร่ืองของบวกและลบ ส่ือ
บ้านเราสมควรท่ีต้องตระหนักในเร่ืองน้ี เพราะว่าจะเป็น
ผู ้ที ่ช ี ้ข ้อมูลของผู ้ที ่จะรับรู ้ หรือในทางกลับกันชี ้
และเป็นการวิพากไปในตัว ซึ่งบางครั้งบางคราว ก็ยัง
ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม สื่อควรต้องตระหนัก
อย่างไร “ความยุติธรรมต้องมีหัวใจของธรรมะ รู้จักบาป
เป็นที ่กระชากหน้ากากของคนที่ทำชั ่วในสังคมมา
เปิดเผย  ความยุติธรรมของการเป็นส่ือ ต้องมีความแน่ว
แน่ ต่อความซ่ือสัตย์สุจริต มีธรรมะอยู่ในหัวใจเป็นท่ีต้ัง
แต่สุดท้ายแล้วคนที่ทำสื่อต้องมีหัวใจที่มีศาสนาอยู่
มิฉะน้ันจะทำให้สังคมของเรามีปัญหา”

คำถามเกี่ยวกับ ในฐานะที่ทำวิจัยเกี ่ยวกับเรื ่อง
เยาวชนเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนมากมาย ปัญหาเหล่านี้
ความสำคัญของพ่อแม่ สภาพแวดล้อมของครอบครัวน้ัน
มีส่วนในการที่ปลูกปั้นเด็กของเราให้เป็นคนดีแทนที่
จะมอบหมายหน้าที่ในการปลูกปั้นคนดีให้กับครูเพียง
อย่างเดียว ตรงนี ้ม ีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ศาสตราจารย์ วิชา มหาคุณ ได้ให้คำตอบว่า ครอบครัว
มีบทบาทท่ีสำคัญท่ีสุด ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานครอบครัว
ดีก็เป็นทุน จะช่วยให้โรงเรียน ครอบครัวมีส่วนสำคัญ
มากในเร่ืองของจริยธรรม

คำเก่ียวกับ ผู้คอรัปช่ันระดับชาติจะถูกพระเจ้าเรียก
ชีวิตกลับคืนโดยเร็วได้ไหม? ได้ร ับคำตอบจาก
ดร.บรรจง โซ๊ะมณี กล่าวว่า พระเจ้ายังรักให้โอกาสเขา
กลับเนื ้อกลับตัว ถ้าตายไปแล้วก็นรกอย่างเดียว
มันเป็นดาบสองคม ครอบครัวเป็นด่านแรกเลยต้อง
อยู่รอดดูแลลูก ลูกถือเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้
แต่หากว่าพ่อแม่ เมายาติดยาเสพติด หรือเล่นการพนัน
อย่างนี ้ลูกก็เหมือนพ่อแม่ แต่ถ้าพ่อแม่มีคุณธรรม
จริยธรรมให้เวลากับลูก เช่ือว่าลูกน้ันจะได้ส่ิงท่ีดี ฉะน้ัน
อยากให้พ่อแม่สำนึกก่อนและลูกจะสำนึกตาม

มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับกล้อง CCTV ถ้าหากการซื้อ

CCTV ปลอมคือไม่มีกล้องข้างในเป็นขบวนการของ
การป้องกัน และระบุบอย่างชัดเจนว่าเป็นการซื้อแบบ
ไม่มีกล้องข้างใน เนื ่องจากเปิดเผยไปก็ไม่สามารถ
ป้องกันอาชญากรรมได้ เรื ่องนี้ต้องได้รับการชี้แจง
ถึงท่ีสุดเพ่ือเกิดความเป็นธรรม

คำถามสุดท้าย ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้น
การขอนิรโทษกรรม หรืออภัยโทษ หรือการปรองดอง
จะกระทบต่อการสร้างจิตสำนึกต่อต้านคอรัปชั ่น
อย่างไร ดร.วิชา มหาคุณ กล่าวว่าการปกครองบ้านเมือง
ท่ีดี ต้องมีจริยธรรม มีเหตุ มีผล มีหลักการ เราเช่ือแน่ว่า
ปัญหาจะไม่เกิด แต่เราต้องไม่ท้อแท้ใจ และไม่ท้อถอย
ในการที่จะปลุกจิตสำนึกของคนที่อยู่ในบ้านเมืองไทย
อย่าให้เขาเอาไปพูดว่าเมืองไทยนั้นดีทุกอย่าง ยกเว้น
คนไทย สิ่งที ่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้คือเราต้องเดิน
ไปจุดมุ่งหมาย และอุดมการณ์สูงสุด และดีที่สุดคือ
การสร้างจริยธรรม การสร้างจริยธรรมที่ดีที่สุดก็คือ
การสร้างจิตสำนึก ในการรักส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนเชื่อว่าคอรัปชั่นจะ
ลดลง แม้ว่าจะไม่หมดไป เราต้องช่วยกันรณรงค์

ดร.กนก อภิรดี ได้กล่าวปิดท้ายว่า ถึงเวลาท่ีพวกเรา
ทุกคน ต้องร่วมกันสร้างกิจกรรมที ่สรรค์สร้างให้
ประเทศชาติของเราน้ันยืนหยัดต่อไป หลายอย่างท่ีเป็น
ไทย เป็นส่ิงดีเราก็ต้องเชิดชูรู้จักหวงแหน รู้จักเก็บรักษา
ไว้ อย่างที่ท่านปาฐกได้ผู้ไว้ การทุจริตการไม่โปร่งใส
มันสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย คำว่าสะเทือน ก็หมายถึง
สะเทือนท้ังแผ่นดินวันน้ีต้องให้เกิดความชัดเจน ในเม่ือ
องค์กรอิสระแห่งน้ีท่ีซ่ึงไม่ใช่เสือกระดาษอีกต่อไปแล้ว
เป็นองค์กรท่ีต้องทำงานด้วยจิตอาสา องค์กรน้ีก็ต้องการ
ดำเนินต่อไป หลักทางศาสนาที่ทาง ดร.บรรจง เป็น
ผู้นำศาสนาอิสลามก็ได้พูดให้ชัดเจนแล้วว่าศาสนาก็คือ
หลักนำชีวิต ครอบครัวและตัวเราก็คือ บุคคลที่ต้อง
ทำให้สิ ่งนี ้เกิดไม่องค์กร ไม่ใช่สถาบันหรืออะไร
ก็แล้วแต่ รวมถึงเร่ืองของ ดร.วีระชัย ได้กล่าวเม่ือครู่น้ี
เรื ่องของการปลูกจิตสำนึกที ่ถูกต้องอย่างต่อเนื ่อง
รวมไปถึงการที่พ่อและแม่ต้องเป็นครูความหวังของ
ชีวิต แม้ครูเป็นเร่ืองท่ีไม่สามรถทำได้จะถึงแม้ได้กระทำ
มาแล้ว ผิดพลาดไปแล้วก็ผิดพลาดไปไม่เป็นไร วันนี้
คงต้องเร่ิมต้นกันใหม่

ในช่วงสุดท้ายพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณิช ได้มอบของท่ีระลึกแก่องค์ปาฐกท่ีมาร่วมเสวนา
และถ่ายภาพร่วมกัน
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยอแซฟ อนุ บุญยะไทย
ครบ 10 ปีครบ 10 ปีครบ 10 ปีครบ 10 ปีครบ 10 ปี

สู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า 31 ตุลาคม 2544
ขอให้พ่อพักผ่อน ในสันติสุขของพระเจ้าตลอดนิรันดร

จาก: ศิริพรรณ บุญยะไทย
ลกู: ภาสกร, อาชวณ บุญยะไทย

อุดมพร, เจฟฟรี ปิ่นจินดา
หลาน: ทิพย์วรินทร์, วรพนธ์ บุญยะไทย

จิณณา, จรรยวัธ ปิ่นจินดา
ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ สำหรับพระพรแห่งความเช่ือ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

พระอัครสังฆราชยอแซฟยวง นิตโย
ท่านได้ถึงแก่มรณภาพวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1998

ครบ 13 ปี
“เราจงมีมานะว่ิงต่อไปในการแข่งขันซ่ึงกำหนดไว้สำหรับเรา

จงเพ่งมองไปยังพระเยซูเจ้าผู้ทรงบุกเบิกความเช่ือ
และทำให้ความเช่ือน้ันสมบูรณ์” (ฮบ 12:1-2)
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หยุดกล่ินเหม็นจากโถปัสสาวะ
กล่ินขยะ..ห้องน้ำ..ได้ในทันที

และต่อเน่ืองยาวนาน..
ด้วยการใส่ จุลินทรีย์พันธ์ุใหม่ล่าสุด ท่ีกิน…
จุลินทรีย์ต้นกำเนิดกล่ินเหม็นเป็นอาหารลงไป

บริการสาธิตการกำจัดกล่ินให้หมด
ไปจากโรงเรียน..ฟรี!

พิเศษสำหรับโรงเรียนคาทอลิก
วรวุฒิ  ดีสุดจิตร  โทร: 08 96 11 12 96

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

ทัวร์แสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดต่อ คุณวีรชาติ/สุจิตรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ลูร์ด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)


16-23 เดือนตุลาคม    ไปฮานอย แม่พระลาวาง

    สองคอน สกลนคร
21-23 เดือนตุลาคม   ฉลองบุญราศีสองคอนสกลนคร

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

สุภาทัวร์แสวงบุญ

(ปารีส - นักบุญแบร์นาแด๊ตในโลงแก้ว - ลูร์ด - ฟาติมา -
กรุงโรม และอัสซีซี)

(เมืองกัว - คารวะศพนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ - บ้านบุญราศีโจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาและ
ศูนย์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม ต้ังโดยคุณแม่เทเรซา

2. อินเดีย - กัว - กัลกัตตา (20-24 ต.ค. และ 1-5 ธ.ค.)

ครบ 10 ปี

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอาประทับ โจหิงค์

มาเรีย จันทนา กองพัฒนากูล
เกิดใหม่ ในพระเจ้า 27 ตุลาคม 2551

ครบรอบ 3 ปี

     ครบ 5 ปี
เกิดใหม่ในพระเจ้า 20 ตุลาคม 2549

“ข้าพเจ้ารู ้ว ่า ข้าพเจ้ามอบความวางใจไว้กับผู ้ใดและมั ่นใจว่า
พระองค์จะทรงรักษาสิ ่งที ่ข ้าพเจ้ารับมอบไว้ จนกว่าจะถึงวันนั ้น” (2ทธ 1:12)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

คณุแม่ อันนา ลาวัลย์ โลกะวิทย์
ชาตะ 8 มิถุนายน 2470

เกิดใหม่ในพระเจ้า 13 กันยายน 2554
ด้วยความอาลัยรัก จากลูกและหลานทุกคน

อู่ศกัดิ์ชายเซอร์วิสอู่ศักดิ์ชาย
ซ่อมรถยนต์  ติดต้ังเคร่ืองยนต์
หัวฉีดเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลัช  ชว่งล่าง
รับอ่านข้อบกพร่องเคร่ืองยนต์ เกียร์ ABS ,AIRBAG
ซ่อมโช้คอัพรถยนต์เก่าให้เหมือนใหม่
ยกสูง  โหลดเต้ีย  อัดลูกหมาก
โดยช่างผู้ชำนาญ          (คาทอลิกลดพิเศษ)

ศักด์ิชาย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“จงวางใจพระเจ้าของท่านเถิด แล้วพวกท่านจะยืนหยัดอยู่ได้”  (2พศด 20:20)

โยเซฟิน สุวิมล
ทรัพย์เย็น

เกิดใหม่ ในพระเจ้า 10 ตุลาคม 2547
ครบ 7 ปี

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหน่าย เครื่องปรับอากาศบ้าน - โรงงาน
ทุกยี่ห้อและระบบท่อดักส์แอร์
* บริการ ออกแบบ ติดตั ้ง ย้าย ซ่อม ล้าง
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายปี
* บริการหลังการขาย โดยช่างผู้ชำนาญงาน
และการทำงานมากกว่า 20 ปี

ติดต่อ คุณสมศักด์ิ สุเสรีชยั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

  ⌫

เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดท่ี

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

⌫ ⌫
⌫⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

“จงเข้าใกล้พระเจ้า
แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน”

(ยก 4:8)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

“¼ Ù é ã´Á ÕË¹ é Ò· Õ è Ã Ñ º ã ª é
¡ ç ¨§Ã Ñº ãª é μÒÁ¡ÓÅ Ñ§· Õ è ¾ÃÐ à¨ é Ò»ÃÐ·Ò¹ãË é ”

(1º» 4:11)

ยออันนา บุญเท่ียง กิจบำรุง
ครบ 14 ปี

วาเลนติโน ชุนเซ้ียง กิจบำรุง
ครบ 4 ปี

จากลูกๆ หลานๆ
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ยิ้ม..ฟันสวย ด้วย ทันตแพทย์

สอบถามและนัดหมายได้ท่ี: ศูนย์ทันตกรรม ช้ัน 3 อาคารร้อยปีบารมีบุญ
โทรศัพท์. 0-2675-5000 ต่อ 10301-2

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ห่วงใยใน
สุขภาพฟันที ่สวยงาม ขอเสนอบริการจัดฟัน
ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ภายใต้การดูแลจากทีม
ทันตแพทย์ที ่ชำนาญการเฉพาะทาง มากด้วย
ประสบการณ์และ การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มท่ี ตลอด
โปรแกรม

* การจัดฟันแบบถอดได้
* การจัดฟันชนิดติดแน่น

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 27 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์. 0-2675-5000 โทรสาร. 0-2675-5200 www.saintlous.or.th

คร้ังสุดท้าย (ต่อจากหน้า 20)
เป็นประธานในการฉลองชุมชนศิษย์พระคริสต์ อาสน-
วิหารราฟาเอล ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช พี่น้อง
สัตบุรุษที่มาร่วมขอบพระคุณพระเจ้ากว่า 500 คน

การฉลองกลุ่มคริสตชนอาสนวิหารราฟาเอล ในปีน้ี
ถือเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการฉลองอาสนวิหาร ที่เป็น
วัตถุหลังเก่า ค่ำคืนก่อนการฉลอง มีการเตรียมจิตใจ
ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณและแห่เทิดเกียรติแม่พระ
พร้อมกับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมฉลอง จากทุกเขตของ
สังฆมณฑล โดยคุณพ่อสิทธิโชค  แสวงกาญจน์ เป็น
ประธานในพิธี  หลังพิธีพี่น้องจากเขตต่างๆ มีโอกาส
พบปะ พูดคุย เพลิดเพลินกับกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
หลายชนิดกีฬาด้วยกัน ในบรรยากาศแบบครอบครัว

เช้าของวันที่ 18 กันยายน 2011 ซึ่งเป็นวันฉลอง
กลุ่มคริสตชนนั้น คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง
อาสนวิหาร ได้เปิดโอกาสให้กับพ่ีน้องท่ีเดินทางมาร่วม
ฉลองได้เข้าเยี่ยมชม บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาสนวิหาร
หลังใหม่  โดยได้รับการต้อนรับ และคำแนะนำจาก
สมาชิกสภาดำเนินการตกแต่งภายในต่อไป ผู้ที่ได้มี
โอกาสเข้าชมบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ต่างรู ้สึกถึง
ความสุข ความชื่นชมยินดี ที่ครั ้งหนึ่งได้มีโอกาส
เข้าเยี่ยมชม เพราะหลังจากนี้บางภาพที่เป็นเบื้องหลัง
ของงานก่อสร้าง  จะไม่มีโอกาสได้เห็นอีกแล้ว คงเหลือ
เพียงภาพถ่ายเป็นที่ระลึก

พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับการเฉลิมฉลองเร่ิมต้น
เวลา 10.00 น. ด้วยการแห่พระรูปท่านอัครเทวดา
ราฟาเอล จากบริเวณอาคารเรียน โรงเรียนเทพมิตร

ศึกษา สู่อาสนวิหารราฟาเอล  บรรยากาศการเฉลิมฉลอง
เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยการขับร้องประสานเสียง
ของนักร้องต่างชาติ (พม่า) เกือบ 100 ชีวิตโดยการ
ฝึกซ้อมของ คุณพ่ออรรคเดช  ทับปิง เจ้าอาวาส

หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณ มาสเตอร์อาทิตย์
จันทร์ส่งแสง ผู้อำนวยการสมาชิกสภาภิบาล ได้กล่าว
ขอบคุณพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช  และพี่น้อง
สัตบุรุษที่มาร่วมในพิธี   และพระสังฆราชได้ประกาศ
กำหนดการในปีหน้า วันท่ี 28 กันยายน 2012 จะจัดให้มี
การโมทนาคุณอาสนวิหารหลังเก่า  และจะทำการอภิเษก
อาสนวิหารหลังใหม่ ในวันท่ี 29 กันยายน 2012 จากวันน้ี

อีก 1 ปี ใช้เวลาสำหรับการเตรียมฉลองดังกล่าว  ส่ิงท่ี
ได้ทำควบคู่กับการก่อสร้างอาสนวิหารท่ีเป็นวัตถุน้ัน ได้
พยายามสร้างอาสนวิหารด้านจิตใจให้กับสังฆมณฑล
สุราษฎร์ธานี ด้วยการส่งเสริมการอ่านพระวาจาใน
ระดับส่วนตัว ในครอบครัว ในชุมชนวัด  พร้อมกับจัด
ให้มีคณะกรรมการดำเนินการวิถีชุมชนวัด เพื่อทำให้
กลุ่มคริสตชนมีชีวิตจิตท่ีเข้มแข็งต่อไป

รายงานโดย  ฝ่ายส่ือสารสังคม
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
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โรงเรียนอัสสัมชัญ    เปิดรับสมัครนักเรียนระดับช้ัน ป.1 ประจำปีการศึกษา 2555
จำหน่ายใบสมัครต้ังแต่วันท่ี 20 มิถุนายน  2554  เป็นต้นไป   สถานท่ีจำหน่ายใบสมัคร ห้องธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
และแผนกมัธยม  ติดต่อสำนักผู้อำนวยการ   0-2630-7111-25  ต่อ 422, 423 หรือฝ่ายธุรการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การภาวนาคือหน้าท่ีท่ีสำคัญการภาวนาคือหน้าท่ีท่ีสำคัญ สมเด็จพระสันตะปาปา (ต่อจากหน้า 20)
พร้อมกันน้ี พระคาร์ดินัลทาร์ซีซีโอ แบร์โตเน  เลขาธิการ
นครรัฐวาติกัน ได้ส่งสาส์นของพระองค์มาถึงสภา
พระสังฆราชฯ  ความว่า

“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16 มีความรู้สึก
เสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและความเสียหายมากมาย
อันเกิดจากฝนที่ตกหนักในประเทศไทย พระองค์ทรง
แสดงความเสียใจมายังบรรดาครอบครัวที่ได้รับความ
ลำบากพร้อมกับคำภาวนาของพระองค์มายังผู้ท่ีสูญเสีย
ท้ังหลาย  ขอมอบทุกๆ คนให้อยู่ในความรักและพระเมตตา
ของพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงเฝ้าภาวนาวิงวอนเพ่ือ
ทุกๆ คนจากใจจริง ให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้า
ผู ้ทรงความดีล้นเหลือ ให้เป็นหลักยึดเหนี ่ยวอัน
แข็งแกร่งและความบรรเทาใจอันอบอุ่นเสมอ”

คุณทรง  กรองทอง  ทำบุญ                      100  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                              200   บาท
คุณเรณู  เจริญทรัพย์                                 200  บาท
“ลูกหลาน” อุทิศแด่มารีอา ล้ออิวจง        300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”

อุทิศแด่วิญญาณในไฟชำระ              300   บาท
อุทิศแด่
เปาโล สุวิทย์ บุญฤทธ์ิฤทัยกุล          300  บาท

สำหรับท่านท่ีประสงค์จะสมทบกองทุนฯ โปรดส่งธนาณัติ
สั่งจ่ายในนาม “ซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสดิ์” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เช็คส่ังจ่าย “การพิมพ์คาทอลิก” หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ช่ือบัญชี
“กองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์
เลขท่ีบัญชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้งให้เราทราบด้วย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพ่ือจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านด้วย
ความขอบพระคุณ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
วิญญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต์

ผู้ล่วงลับทุกดวง
วิญญาณในไฟชำระ

และวิญญาณท่ีไม่มีใครคิดถึง

เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้
ต่ำต้อยของพระองค์

ต้ังแต่น้ีไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเป็นสุข (ลูกา 1:48)

เด็กสาธุฯ

“มาละเหวย มาละวา  น้ำมาคราน้ี มาพร้อมน้ำตา
พี่น้องนองใบหน้า” ฤดูฝนปีนี้ มาแรงและอยู่นาน
แต่ละวันหูต้องฟัง ตาต้องคอยจ้อง ว่าน้ำจะมาเม่ือไร
และเม่ือไรจะไป แต่ตอนฝนแล้ง ก็คอยรอแล้วรอเล่า?
ขอส่งกำลังใจมายังพี ่น้องที ่กำลังอยู ่ในความยาก
ลำบากจากน้ำท่วมครั้งนี้ คนที่ไม่อยู่ในสถานการณ์
ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเรื ่องอื ่นๆ ด้วย 
“คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน” วันท่ี 30 กันยายน
คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินงาน
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ซึ่งจะจัดวันที่ 2 ธันวาคม ที่วัดซางตาครู้ส
(กุฎีจีน)  จะเป็นอะไรบ้าง ต้องติดตามกัน ส่วนคำภาวนา
เป็นสิ่งที่ตามวัดได้กำหนดสวดถวายพระพร เป็น
ประจำทุกอาทิตย์ เม่ือวันท่ี 19  กันยายน พระคุณเจ้า
ประธาน ศรีดารุณศีล นัดประชุมพิเศษ กรรมการ
กว่า 30 คน เพื่อมองไปข้างหน้าพร้อมกัน มีผู้แทน
จากสังฆมณฑลและนักบวช เป็นหลัก โดยการนำของ
ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ และ ดร.อภิชาต อินทร-
วิศิษฎ์ ร่วมด้วย และกระซิบว่า “A.I.” น้ัน  “มันหมาย
ถึงช่ือย่อของผมเอง”  ท้ังน้ี เพ่ือให้ส่ือเป็นเคร่ืองมือ
สำหรับงานของทุกภาคส่วนงานอภิบาลของแผนนี้
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย แบ่งปันให้ฟังว่า
พระศาสนจักรระดับ สมณสภาส่ือสารสังคม สันตะสำนัก
(Pontifical Council) เน้นย้ำชัดๆ กับแผนอภิบาล 5 ปี
และท่ีสำคัญ ส่ิงท่ีเราทำกันน้ี ปีหน้า วาติกันจะประชุม
สมัชชาพระสังฆราช “Synod” เร่ืองทำนองของเรา 
วันที่ 24 กันยายน สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ร่วมกับคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดงานกตัญญุตา
อายุ 90 +2 ปี สำหรับอาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา
แบบภายใน อ.ประยอม และคุณหญิงอรฉัตร ซองทอง
อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ อ.ระวี ภาวิไล มา
ร่วมงานด้วย แต่คนใกล้ชิดพอทราบข่าว “ทำไมไม่บอก
กันบ้าง”  งานนี้สื่อมวลชนฯ ได้รับอนุญาตจัดพิมพ์
“ขอบฟ้าขลิบทอง” คร้ังท่ี 6  ทุกวันน้ี “อุชเชนี” ยังมี
ผลงานอยู่เสมอ แบบ “คุณขอมา” บางคน “ขอมาแบบ
บังคับด้วยนะ”  วันที่ 23 ตุลาคม วันแพร่ธรรม
คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน  อธิการคณะธรรมทูต
จัดงานส่งธรรมทูต ใบหน้าไทยๆ  ที่วัดพระแม่
มหาการุณย์ นนทบุรี พร้อมทั้งจัดโครงการสำหรับ
เยาวชน ชื่อ “กิเดโอน”  เดือนแม่พระลูกประคำ

ตุลาคม “ท่ัวโลกพร้อมเพรียง ไม่ส้ินเสียงสายประคำ”
คาทอลิกไทยร่วมใจด้วย ส่วนเพื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอย ู ่ห ัวของเราเป ็นพ ิ เศษโอกาสเฉล ิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื ่อชีวิตเด็กๆ
ผู้บริสุทธ์ิ และสันติภาพของโลก “สามแสนสาย” ดูว่า
ตัวเลขที่ตั้งจะน้อยไป! นักแปลมือแปร คุณวีณา
โกวิทวานิชย์ นักแปลข่าวและหนังสือให้กับเรามานาน
ช่วงนี้มีบ้างหายหน้าไปบ้าง เพราะป่วยทั้งคนและ
เครื่องคอมพิวเตอร์  ส่วน ดร.วีณา เชิดบุญชาติ
เจ้าของตรีนิต้ีเรดิโอ เอฟเอ็ม 98.75  วิทยุชมุชนสีลม
ขยายงานทำรายการโทรทัศน์ ของทรู รายการเรื่อง
บ้านและอาหาร มีข้อมูลอยู่ในบรรดาเพื่อนๆ แยะ
“พ่ีตุ้ม อนุรัชนี สิรสัิมพันธ์” และ “อ.อารี นักดนตรี
คุณหมอ พูนพิศ อมาตยกุล แต่ละท่านเหมือน
“เอ็นไซโคปีเดีย” เคล่ือนท่ี วันเสาร์ท่ี 12 พฤศจิกา-
ยน 2011 วันนัดพบ “วันเพื่อนอุดมสาร” กรรมการ
เริ่มเหนื่อยกันแล้ว และท่านใดต้องการบัตรโต๊ะจีน
โทรมาสั่งจองได้ครับ สองปีพบกันที คุณยุวดี นิ่ม-
สมบุญ ประธานจัดงาน ท้ังท่ีงาน “ส.ว. สมาชิกวุฒิสภา
ก็หนัก และก็มีน้ำใจช่วยงานน้ี”  ส่วนประธานกองทุน
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ขอเปลี่ยนหน้าบ้าง แต่
กรรมการหลายท่านก็ขอให้ช่วยกันต่อไป ส่วน
พลโทสุนทร สันธนะวนิช คุณสุเทพ  จันทร์สังสรรค์
และครูมณฑา สุขถาวร และคุณเวโรจน์ –คุณวันทนีย์
ลออวรเกียรติ ถ้ามาได้มาแน่ แม้ต้องถือไม้เท้าก็ได้ไป
พบหน้าพบตาพรรคพวก ส่วนคุณนภา นัมคณิสรณ์
อยู่ถึงกาญจนบุรี ประชุมคร้ังใดไม่เคยขาด  พิณแก้ว
อาจารย์วีระพงศ์ ทวีศักดิ ์ ออกอัลบั ้มชุดใหม่
“Amazing Glass: Amazing Grace!” ช่ือน้ี มีความหมาย
เฉพาะตนเป็นพิเศษ คิดว่าจะออกมานานแล้ว แต่งาน
เข้าจนไม่มีเวลา ที่มีเวลาครั้งนี้ เพราะทำขณะอยู่
บนเตียงในฐานะคนป่วย มี “คุณโรเจอร์ คาราอัน”
ผู้ควบคุมเรื่องเสียง และมีเปียโน หน้าหนุ่ม “เมธัช
ธรรมลงกต” ติดต่อในเฟซบุ้คคุณวีระพงศ์หรือที่
สื่อมวลชนฯ ได้ครับ “ถ้าไม่ป่วย งานคงไม่เสร็จ!”

นธค. จัดเสวนาท้าทายกระแส “โกงบ้าง
ไม่เป็นไร...ประเทศไทยจะอยู่ได้อย่างไร?” วิทยากร
ผู้หาญกล้า ดำเนินรายการโดย ดร.กนก อภิรดี เร่ืองดี
ที่เชิญชวนกันไปฟังฟรีๆ ที่ถนนงามดูพลี สมาคม
ธรรมศาสตร์ เวลา 15.00-17.30 น.  เข้มข้นขึ้น
เสวนาโต๊ะกลม จัดโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ร่วมกับ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือมวชนคาทอลิก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผ่านไปแล้ว 5 ครั้ง เสียง
ตอบรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกร้องให้จัดทุกๆ สัปดาห์
ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญทุกท่านที่สละเวลามา
แบ่งปันสาระความรู้ ขอบคุณผู้ชม ผู้ฟังทุกท่านท่ีสนใจ
และติดตามกันมาตลอด ขอพระเจ้าประทานพร
แด่ท่านครับ
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คาทอลิกไทย (ต่อจากหน้า 2)
เชิญชวนคาทอลิกท่ัวประเทศ สวดสายประคำ 300,000
สาย ซึ่งเป็นจำนวนคริสตชนคาทอลิกไทย เพื่อถวาย
พระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อส่งเสริมสิทธิ
ของเด็กทารกในครรภ์มารดาท่ีจะเกิด (for the unborn)
เพื ่อความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมือง และ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2011 คริสตชนคาทอลิก
ทั ่วประเทศไทย  ได้ร่วมกันสวดสายประคำอย่าง
พร้อมเพรียง โดยเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดขึ้นที่วัดพระมหาไถ่  เวลา 09.00-15.00 น. โดยมี
คุณพ่อสุรสิทธิ ์ ชุ ่มศรีพันธุ ์ ผู ้ช ่วยพระสังฆราช
เขตปกครองวัดที ่ 1 เป็นผู ้จ ัดงาน คุณพ่อไพบูลย์
อุดมเดช, C.Ss.R.  เจ้าอาวาส เป็นเจ้าภาพสถานท่ี

เวลา 09.00 น. มีการตั้งศีลมหาสนิท และสวด
สายประคำ เริ่มจากสัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ และ
สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ต่อมาเป็น
วัดอัครเทวดาราฟาแอล และวัดราชินีแห่งสันติสุข
นำสวด ตามด้วยวัดพระกุมารเยซู ก.ม. 8 และวัดพระ-
บิดาเจ้า ทิพวัล

ช่วงเท่ียงเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ  ตรอกจันทน์
และวัดเซนต์หลุยส์ นำสวด ช่วงบ่ายสัตบุรุษวัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล โรงหมู และอารามพระหฤทัยของพระ-
เยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ นำสวด เวลา 14.00 น. สัตบุรุษ
วัดพระมหาไถ่ และคณะพลมารี โดยมีคุณพ่อชวลิต
กิจเจริญ เป็นผู้นำสวด เนื่องจากเป็นวัดนานาชาติ จึง
สวดหลายภาษา ได้แก่ เกาหลี จีน อังกฤษ ละติน ไทย

จากนั้นเป็นพิธีเคารพศีลมหาสนิท โดยคุณพ่อ
สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์  และเวลา 15.00 น. เป็นพิธีบูชา
ขอบพระคุณ โดยคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช เจ้าอาวาส
วัดพระมหาไถ่ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์ในเขต 1

คุณพ่อไพบูลย์ ให้ข้อคิดว่า “พ่อเห็นพ่ีน้องได้มาร่วม
สวดสายประคำกันตั้งแต่เช้า เราร่วมกันถวายเกียรติแด่
แม่พระ จนถึงเวลาน้ีก็ถือว่าเรารัก ให้เกียรติแม่ และเรา
เริ ่มต้นที่จะตั้งใจว่าฉันจะร่วมมือกับแม่ในการสวด
สายประคำตลอดท้ังเดือนน้ี เพ่ือการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า
วันนี้เป็นวันที่ 1 เดือนตุลาคม ถ้าพ่อจะถามพี่น้องว่า
อยากเป็นคนดีไหม เชื ่อว่าพี่น้องทุกคนก็คงตอบว่า
อยาก! อยาก! ใครๆ ก็อยาก ความอยากเพียงอย่างเดียว
ไม่พอครับพ่ีน้อง “ทำ” และ “ลงมือทำ” การท่ีจะทำให้
เกิดความดีต่อหัวใจของตัวเองนั้น มันไม่ใช่สักแต่ทำ
หรือจะทำ อะไรก็ทำได้ “ไม่ใช่” พ่ออยากแนะนำว่า
จงช่วยพระ คือแนวทางของการเป็นคนดี ช่วยพระคือ
แนวทางที ่จะทำให้หัวใจของเราเกิดความพองโต
อย่างน้อยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ฉันจะช่วยพระโดยผ่านทาง
“แม่” ผ่านทางพระแม่มารีย์ของฉัน แม่ฝ่ายจิตวิญญาณ
ของฉัน ในการนำและจะช่วยท่านยังไง  ช่วยเหลือยังไง
เพราะเป็นพระ แต่พระน้ีเคารพในจิตวิญญาณของมนุษย์
ไม่ละเมิดเสรีภาพของมนุษย์ แม้จะเป็นคนที ่ไม่ดี
พระองค์ก็ไม่ละเมิด พระองค์ต้องการให้เราช่วยเหลือ
ดึงคนที่ห่างจากพระองค์ให้กลับมาหาพระองค์ นี่คือ
ความช่วยเหลือพระ  ถ้าเราอยากเป็นคนดีลองตั้งใจ
ในเดือนน้ี อย่างน้อยฉันจะพยายามดึงคนท่ีห่างเหินพระ
กลับมาหาพระ อย่างน้อย 1 คน หรือ 2-3 คนย่ิงดี”

“เม่ือพ่ีน้องมีจิตใจท่ีจะช่วยพระองค์ พระองค์พร้อม
จะช่วยให้พี่น้องทำตามใจสำเร็จได้ เมื่อพี่น้องตั้งใจที่
จะช่วยพระองค์ผ่านทางพระแม่มารีย์ แปลว่าทุกๆ วัน
พ่ีน้องจะสวดสายประคำอย่างน้อยวันละ 1 สาย สัญญา
กับตัวเองได้ไหมว่าจะสวดทุกวันละๆ 1 สาย   แล้วถ้า
พ่ีน้องจะถามว่า แล้วทำไมต้องเป็นการสวดสายประคำ
ด้วย? ทำอย่างอ่ืนไม่ดีกว่าหรือ? ช่วยคนจนไม่ดีกว่าหรือ
เลี ้ยงคนหิวโหยไม่ดีกว่าหรือ? หรือไปเยี ่ยมเยียน
คนเจ็บป่วยไม่ดีกว่าหรือ? ทำไมต้องสวดสายประคำ
มันน่าเบื ่อจะตาย? มันไม่ใช่สิ ่งที ่ง่ายๆ ที่จะเข้าใจ
ในสายประคำ เพราะมีคนเคยเปรียบเทียบว่า สายประคำ
เปรียบเสมือน ทะเลท่ีมีคล่ืน สายประคำเป็นเหมือนคล่ืน
ที่จะกระทบฝั่งตลอดเวลา ความงดงามของทะเลอยู่
ที ่ไหน  ทะเลสวยงามยามคลื่นกระทบฝั่งทุกๆ วัน
อย่างซื่อสัตย์”

“การดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับแผนการไถ่กู้ของพระผู้เป็นเจ้า หากพี่น้องคิดลึกๆ
ก็จะเห็นว่ามันเก่ียวข้องกับการไถ่กู้ของพระ การไถ่กู้น้ัน
แปลว่า นำจิตวิญญาณเข้ามาสู่ความดีงามของพระ-
ผู้เป็นเจ้า การสวดสายประคำในแต่ละวันน้ันอย่าไปเน้น
ในเรื่องจำนวนมากนัก แต่ให้เราค่อยๆ สวด ทีละเล็ก
ทีละน้อย สวดช้าๆ นึกถึงคำสวด นึกถึงภาพของพระแม่
ในแต่ละคำที่สวดออกมา และเราก็เห็นว่า แม่พระ
มีความปรารถนาอยากเป็นคนดี โดยการลงมือทำ ลงมือ
ร่วมในแผนการของพระเป็นเจ้า โดยบอกว่า ‘ให้เป็นไป
ตามวาทะของท่านเทอญ ลูกพร้อมแล้ว ลูกพร้อมเสมอ’
เราจะเห็นว่า แม่พระพร้อม โดยไม่ทราบว่าจะต้อง
ทำอะไร หรืออย่างไร แต่แม่พระพร้อม เพียงแต่พระ-
ผู้เป็นเจ้าสั่งแม่พระก็จะทำ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจ
อะไรเลย นี่คือการช่วยพระของพระนางมารีย์  เรา
ต้องการท่ีจะช่วยเหลือพระ เหมือนพระนางมารีย์ไหม”

“เม่ือพระนางมารีย์ตัดสินใจว่าจะทำตามน้ำพระทัย
ของพระบิดาเจ้า แปลว่า ฉันจะเป็นคนดี โดยเอาน้ำพระทัย
ของพระบิดา องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหนทางในการดำเนิน
ชีวิต ถ้าเราจะเป็นคนดีก็ช่วยพระสิ นำดวงวิญญาณ
กลับมาหาพระองค์นะ อย่างน้อยในเดือนน้ี”

ท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณคุณวนิดา วิศวพรบุตร
ประธานชมรมฆราวาสเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เป็นผู ้แทนกล่าวขอบคุณคุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช
เจ้าอาวาสที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการ
จัดงานวันน้ี

สำหรับผู ้ที ่มาร่วมสวดสายประคำในวันนี ้นั ้น
หลังจากสวดเสร็จแล้วก็มีของท่ีระลึกให้ รับภายในงาน
อีกทั้งมีเหรียญให้หยอดตู้ 1 เหรียญคือ 1 สาย ซึ่ง
กิจกรรมในวันนี้เป็นโครงการรณรงค์สวดสายประคำ
300,000 สาย ตั้งแต่วันที ่ 1-31 ตุลาคม ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมการอาสาสมัครรักสายประคำ

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ได้สนับสนุนให้จัด “วันท่ัวโลกพร้อมเพรียง ไม่ส้ินเสียง
สายประคำ” โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เริ ่มที ่
ว ัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ในปี 2006-2007
วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ในปี 2008
วัดนักบุญเปโตร สามพราน ปี 2010 และปี 2011
คณะกรรมการบริหารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ได้มอบหมายให้คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ ผู้ช่วย
พระสังฆราช เขตปกครองวัดที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบ
ในฐานะเลขาธิการของคณะกรรมการอาสาสมัคร
รักสายประคำ  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ
อาภรณ์รัตน์ เป็นที่ปรึกษา คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
เป็นประธานทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัคร
รักสายประคำ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รณรงค์ให้มีการสวด
สายประคำ ตามเขตต่างๆ ดังนี้ เขต 1 วัดพระมหาไถ่
เขต 2 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เขต 3 วัดธรรมาสน์
นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง  เขต 4 วัดแม่พระฟาติมา
บางวัว เขต 5 วัดพระเยซูเจ้าเสด็จข้ึนสวรรค์ สามพราน
เขต 6 วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 35 ฉบับท่ี 43 ประจำวันท่ี 23-29 ตุลาคม 2011หน้า 14

ขอเชิญเยาวชนชายร่วมเข้าค่ายกระแสเรียก
ประจำปี 2011

คุณสมบัติ :
1.เยาวชนชายคาทอลิก
2.กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้น ป.5-ม.6
3.เป็นผู้มีความสนใจกระแสเรียกและจิตตารมณ์ของคณะฯ
4.ผู้ที่ไม่ผ่านค่ายกระแสเรียก ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นสามเณรคามิลเลียน

ค่ายเชียงราย : 17-20 ตุลาคม 2011
(สำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ)

ณ บ้านเณรเล็กคามิลเลียน จ.เชียงราย

ค่ายศรีราชา : 19-21 ตุลาคม 2011
(ไม่นับรวมวันเดินทางไป-กลับ)

ณ บ้านเณรเล็กคามิลเลียน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*โปรดรีบส่งใบสมัคร ด่วน! เพ่ือมีเวลานัดหมายในการเข้าค่าย
*หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคม 2011
*ค่าลงทะเบียน 500 บาท
(ค่าเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุ, เส้ือค่าย, ทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆ)

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
คพ.วัชระ เส็งเจริญ โทร. 08-1982-0488,  คพ.อนุสรณ์ นิลเขต โทร. 08-1861-9414

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ :
คพ.สัมพันธ์ วาปีโส โทร. 08-1940-1606,  คพ.เกรียงไกร สุขจิต โทร. 08-8433-3141

หมายเหตุ :

สถานที ่ต ิดต่อ: บ้านเณรเล็กคามิลเลียน ศรีราชา 88 หมู่ 2 ซ.ไร่กล้วย ต.สุรศักด์ิ
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0-3831-2416, 0-3832-3631 โทรสาร 0-3832-2810

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

2011

2011

ในวันเสาร์ที ่ 19 พฤศจิกายน 2011
มิสซาขอบคุณเวลา 17.30 น. โดย

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ณ วัดเซนต์หลุยส์ ถนนสาทร

(หลังมิสซาเชิญร่วมรับประธานอาหาร)







คุยกันเจ็ด
วันหน



 



  
 

 



ที่่ ใดไม่่มีวิสัยทัศน์ ประชาชนก็เส่ือมคุณภาพ” (สภษ 29:18)

ถึงพ่ีน้องคริสตชนท่ีเคารพทุกท่าน
เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่พระศาสนจักรให้เราคริสตชนคาทอลิกทุกคนระลึก

ถึงงานแพร่ธรรมเป็นพิเศษ เพราะงานน้ีเป็น “จิตวิญญาณ” ของเราคริสตชนทุกคน
ทุกองค์กร ทุกสถาบันท่ีใช้ช่ือว่า “คาทอลิก”

ในตอนท้ายของสาส์นวันแพร่ธรรมสากลของทุกปี พระสันตะปาปามักจะ
ทรงกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) อยู่
เสมอ ในปีนี้พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า “งานธรรมทูตนั้นต้องใส่ใจเป็นพิเศษเสมอ
ในเรื่องของการเอื้ออาทร นี่คือเป้าหมายอีกประการหนึ่งของวันแพร่ธรรมสากล
ด้วย  ซ่ึงโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)  มีการวิงวอนขอความ
ช่วยเหลือให้ทำการประกาศข่าวดีต่อไปในดินแดนธรรมทูต  ท้ังน้ีหมายถึงให้การ
สนับสนุนสถาบันอันเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดตั้งและผนึกพลังของพระศาสนจักร
โดยอาศัยครูสอนคำสอน บ้านเณร พระสงฆ์ รวมถึงการให้ทานเพ่ือพัฒนาสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศท่ีมีความยากจน การขาดอาหาร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การขาดอาหารของเด็ก โรคาพยาธิ ขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา
ท่ียังอยู่ในสภาพท่ียังน่าเป็นห่วง  เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงแห่งพันธกิจของพระศาสนจักร”

จากตัวเลขของการสนับสนุนงานแพร่ธรรมท่ี  PMS ได้จัดสรรด้านงบประมาณ
ช่วยเหลืองานแพร่ธรรมท่ัวโลกในปี 2010 ไดแ้ก่ ครูคำสอน 242,000 คน การสร้าง
และซ่อมแซมวัด ศูนย์อภิบาล และบ้านฝึกอบรมนักบวชมากกว่า 2,395 แห่ง
ทุนการศึกษาสามเณรและผู้ฝึกหัด 15,000 คน สถานีวิทยุ 448 แห่ง ช่วยเหลือเด็กๆ
กว่า 3.7 ล้านคน

เงินจำนวนมากท่ีนำมาจัดสรรน้ีได้มาจากเงินถุงทานท่ีพ่ีน้องคริสตชนทุกคนได้
ร่วมใจกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลน้ันเอง

ดังนั้นในโอกาสนี้จึงขอรายงานให้พี่น้องได้ทราบและขอความร่วมมือจาก

สารวันแพร่ธรรมสากล
ของคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

พ่ีน้องเพ่ือร่วมมือกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ท้ังด้วยการสวดภาวนา
การบริจาคเงิน การสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกาศข่าวดีในองค์กรต่างๆ
การสมัครเข้าเป็นธรรมทูต การให้กำลังใจบรรดาธรรมทูตท่ีทำงานในสถานท่ีต่างๆ
ฯลฯ ท้ังน้ีเพราะเราทุกคนต่างมีหน้าท่ีในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าด้วยกัน
ทุกคน

ขอให้งานแพร่ธรรมอยู่ในสายเลือดของพ่ีน้องเสมอไป

ขอพระเจ้าประทานพระพร

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต

ผู้อำนวยการสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก (PMS)

 ⌫   
  คนไทยธรรมทูตไทยในกัมพูชา

ตอนที่2
    
     ⌫⌫
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«— ¥√ “™‘π’ ·Àà ß —πµ‘ ¿ “æ

Õ√—≠ª√–‡∑» ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥ · ¡à æ √ –   “ ¬ 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.

«—¥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≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1734-4495 ‚√ß‡√’¬π

‚∑√. 0-3555-1407)

�����«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®—¥¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ß

ºŸâ≈à«ß≈—∫ „π ÿ “π«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «—πæÿ∏∑’Ë 2

æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕªî¬–

‚√®π–¡“√’«ß»å ‡ªìπª√–∏“π

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—π‡ “√å∑’Ë 5 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°“√

«—¥√“™‘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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

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

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·° Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡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≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡≈  π“ ‘ßÀå ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ‡®â“°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ Õ.‡¡◊Õß

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  √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

����� °≈—∫¡“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-Homecom-

ing/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‡≥√§√‘ µª√–®—°…å

Õÿ∫≈œ ‚∑√. 0-4531-1633

����� §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) §≥–°√√¡°“√

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â√à«¡°—π®—¥ß“π

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

2011 ¡’æ‘∏’¡‘ ´“·≈–æ‘∏’ àß∏√√¡∑Ÿµ ‡«≈“

10.30 π. ∑’Ë«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ππ∑∫ÿ√’

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ¢Õ‡™‘≠ºŸâ·æ√à∏√√¡

·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π ‰¥â¡“√à«¡‡ªìπ°”≈—ß„®

 π—∫ πÿπ àß‡ √‘¡ß“π§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“π¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥∫ÿ≠√“»’‰¡‡°‘È≈ √—« Õ.∑—∫ –·° ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√ å Õ.‡¡◊Õß ®.æ—ßß“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ¥Õ¡‘π‘° ´“«’‚Õ π∑’ ∏’√“πÿ«√√µπå ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï °≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ‡®â“Õ“«“ 

‚∑√. 08-1979-7941)

«—¥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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’
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„π‚Õ°“ «—π·æ√à∏√√¡ “°≈ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

§√‘ µ™π √à«¡„®°—π¿“«π“‡ªìπæ‘‡»… „Àâ°—∫∫√√¥“

∏√√¡∑Ÿµ ·≈–Õß§å°√·æ√à∏√√¡µà“ßÊ ·≈–√à«¡

∫√‘®“§‡ß‘π„π∂ÿß∑“π ‡æ◊ËÕ√«∫√«¡π”‰ª¡Õ∫„Àâ

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

‰ª¬—ß —πµ– ”π—°‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ„πß“π·æ√à∏√√¡

¢Õßæ√–»“ π®—°√µàÕ‰ª

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

·ºπ°»“ π —¡æ—π∏å ¢Õ‡™‘≠√à«¡¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ‚≈° ≥ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 14.30-19.00 π.

‡«≈“ 14.30 π. ≈ß∑–‡∫’¬π (‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠»÷°…“)

‡ «π“ 5 »“ π“ ‡√◊ËÕß ç»“ π“· «ßÀ“§«“¡

®√‘ß ‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æé ™¡«‘¥’∑—»πå çß“π¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ‚≈°é æ‘∏’√”≈÷° 25 ªï¿“«π“‡æ◊ËÕ

 —πµ‘¿“æ‚≈° ≥ ≈“πÀπâ“Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ æ‘∏’

ªî¥ß“π‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥«“√ÿ≥’

≈‘È¡· ß ÿ«√√≥ ‚∑√. 0-2266-9286, 08-1616-

1063

�����æ‘∏’‚¡∑π“§ÿ≥æ√– «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π

· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·° ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2011 æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ–

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

5878

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) 1 µ”·Àπàß

 π„®µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2233-0523, 0-2235-1045

∑’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√–‡¬´Ÿ‡®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.)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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√’

✝ «—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

30 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 13.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ «— π Õ “ ∑‘ µ ¬å ∑’Ë

6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π (∑“ß«—¥

¡’∫√‘°“√®”Àπà“¬¥Õ°‰¡â∑’ËÀπâ“ ÿ “π À√◊Õ —Ëß®Õß

‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π«—¥ ‚∑√. 0-3871-6401)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 16.00 π.

∑’Ë ÿ “π

✝ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

®—π∑∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®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

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ «—π‡ “√å∑’Ë

5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.30 π. ∑’Ë ÿ “π

✝ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.30 π. ∑’Ë

 ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

 ÿ “π

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

 ÿ “π

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ,

16.00 π. , 19.30 π.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ ®.√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

✝  √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß

®.π§√æπ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “π∫â“π

∑à“§«“¬ ‡«≈“ 17.30 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “π π“¡∫‘π

‡«≈“ 07.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ¡‘ ´“„π ÿ “πÀ≈—ß«—¥

‡«≈“ 17.30 π.

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ...

(¬π 15:13)

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

(1§√ 1:6)

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é
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อุดมสาร หนังสือพิมพ์ข่าวคาทอลิก รายสัปดาห์  เจ้าของ : คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผู้พิมพ์-ผู้โฆษณา ผู้อำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง  บรรณาธิการบริหาร : คุณพ่ออนุชา ไชยเดช
 หัวหน้ากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสด์ิ  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ, กิตติพงศ์ งามกิตติคุณ  หัวหน้าแผนกกิจกรรมการพิมพ์พิเศษ : เยาวพา มนต์แก้ว  ฝ่ายโฆษณา  สุพร เล่าเรียนธรรม  รายช่ือผู้ประสานงานส่ือมวลชนฯ ประจำ

แต่ละสังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต สังฆมณฑลเชียงใหม่ : คุณพ่อณรงค์ชัย หม่ันศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี : คุณพ่อเอนก นามวงษ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพ่อเสนอ ดำเนิน-
สดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพ่อเกรียงไกร ย่ิงยง สังฆมณฑลนครสวรรค์ : คุณพ่อชวินทร์ เสง่ียมแก้ว สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี : คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพ่อไมตรี ทาสุวรรณ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพ่อบุญพฤกษ์ ทองอินทร์

 ค่าบำรุงปีละ 400 บาท ธนาณัติในนามซิสเตอร์ศรินทิพย์ กิจสวัสด์ิ ส่ังจ่าย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนักงาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ออก เดินทางจากสำนักมิสซังโรมันคาทอลิก
นครสวรรค์ เวลา  09.30 น.  นำโดยคุณพ่อรังสิพล
เปล่ียนพันธ์ุ   อาจารย์สมศักด์ิ เหมะสุรนิทร์ ไลออนส์
ปลื้มจิต ธนะมัย นายกสโมสรไลออนส์เมืองพระบาง
นครสวรรค์ และสมาชิกไลออนส์ฯ โดยคณะของเรา
ได้ไปแวะทักทายและให้กำลังใจคุณพ่อประชาชาติ
ปรีชาวุฒิ ซึ่งได้นำเณรเล็กจากบ้านเณรจอห์นปอล
จำนวน 44 คน มาช่วยกรอกทรายที่ทางเทศบาลเมือง
นครสวรรค์ได้ขอความอนุเคราะห์จากประชาชนท่ัวไป
ให้มาช่วยกัน เพื่อเตรียมรับมือน้ำเหนือก้อนใหญ่ที่
กำลังไหลลงมารวมกันท่ีปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 10.30 น. คณะเราเดินทางมาถึงสะพานทางเข้า
จังหวัดอุทัยธานี เราพบว่ารถบรรทุกหกล้อที่ภราดา
คณะลาซาลลำเลียงน้ำดื ่มไปร่วมบริจาคกับเรานั ้น
ไม่สามารถลุยน้ำต่อไปได้ เราจึงแก้ปัญหาโดยการ
ขอให้รถกรมทางหลวงซึ ่งเป ็นรถบรรทุกหกล้อ
ขนาดใหญ่นำไปส่งให้จนถึงทางเข้า อบต.หาดทะนง ซ่ึง
เราได้พบกับนายก  อบต.นายม้วน เขียวอุบล กำนัน
สารวัตรกำนัน และชาวบ้านผู ้ประสบภัยจำนวน
ประมาณ 200 คน เราได้บริจาคน้ำด่ืมท่ีน่ันจำนวน 1,000
ขวด พร้อมกับสุขากระดาษจำนวน 50 หลัง และผ้าปู
ที่นอนจำนวน 50 ผืน ทาง อบต.ได้เลี้ยงอาหารเที่ยง
กาแฟร้อน และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สถานการณ์
ปัจจุบันประชาชนต้องมาอาศัยอยู่บนริมถนน และบ้าน
หลังหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นหลังเดียวที่น้ำไม่ท่วม แต่กำลัง
จะท่วม ทางผู้นำชุมชนจึงกำลังวางแผนท่ีจะอพยพไปอยู่
อีกแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีสูงและกว้างกว่าบ้านหลังน้ี
     13.00 น. เราเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุทัยธานี หลัง
จากที่ได้รับการยืนยันว่า เราสามารถว่าจ้างเรือหางยาว
ไปส่งท่ีวัดนักบุญเปโตร ท่าซุง ได้แล้ว

วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง
เวลา 13.15 น.  เราเดินทางมาถึง ณ จุดนัดพบ และ

ได้พบกับคุณสุรีย์  จิตชอบค้า สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร

วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง จ.อุทัยธานี
วันท่ี 19 กันยายน 2011

บันทึกการเดินทางเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ท่าซุง มารอรับขึ้นเรือ เราอาจจะต้องเสี่ยงกับเรือล่ม
เน่ืองจากน้ำไหลเช่ียว และท่ีสำคัญเส้ือชูชีพ หาซ้ือไม่ได้
เลย แต่มาถึงแล้วก็จำเป็นต้องไปแม้อยู่ในภาวะเส่ียง เรา
ข้ึนเรือเวลา 13.20 น. โดยมีชาวบ้านขออาศัยข้ึนเรือไป
ลงที่บ้าน นายประชุม  เสียงสุวรรณ บ้านเลขที่ 715/6
ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี คณะเรา
ล่องเรือมาบนเส้นทางที่เคยเป็นถนนสำหรับรถยนต์
ผ่านวัดธรรมโศภิต ผ่านบ้านคุณสมบูรณ์ วัดโบสถ์
จันทราราม ออกสู่แม่น้ำสะแกกรัง ผ่านศาลากลาง
จังหวัด ศาลหลักเมือง วัฒนธรรมจังหวัด สำนักโยธา
ธิการ ผ่านสะพานท่าเสือ (ชุมชนตำบลเกาะเทโพ มา
อาศัยอยู่บนสะพานน้ีท้ังหมด) ผ่านวัดภูมิธรรม วังมัจฉา
เข้าสู่วัดนักบุญเปโตร ท่าซุง สถานท่ีท่ีเราผ่านมาท้ังหมด
ล้วนถูกน้ำท่วมท้ังส้ิน ยกเว้นสะพานท่าเสือ....สภาพบ้าน
คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร    ท่าซุง ระดับ
น้ำสูงเกือบถึงหน้าต่าง ความลึกของน้ำไม่น่าจะน้อยกว่า
2 เมตร เราเข้าไปสำรวจภายในบ้านพักคุณพ่อสมพร
เส็งเจริญ พบว่าระดับน้ำภายในตัวบ้านอยู่ระดับเข่า
ข้าวของถูกเก็บขึ้นวางบนโต๊ะและเก้าอี้อย่างรีบเร่ง มี
ตู้เย็นแช่น้ำลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ห้องนอนคุณพ่อ
ได้ล็อคไว้ เราจึงเก็บเครื่องตัดหญ้าเข้ามาไว้ในบ้าน
รดน้ำต้นไม้ และขึ้นเรือไปสำรวจตัววัด ซึ่งอยู่ใกล้กัน
สภาพภายในตัววัดไม่ต่างจากบ้านพ่อเท่าใดนัก มี
ข้าวของอุปกรณ์เสียหายหลายชิ้น เช่น หนังสือ เบาะ
รองคุกเข่า ต้นไม้ประดับแท่น โต๊ะ เก้าอ้ี แช่อยู่ในน้ำลึก
ประมาณ 1 ฟุต ข้าวของมีร่องรอยถูกเก็บอย่างเร่งรีบ

จากการสัมภาษณ์สัตบุรุษ 2 ท่าน คุณถาวร (อ้อย)
กรรณิกา และคุณสมบัติ มั่นคง บ้านเลขที่ 69/1 หมู่ 2
ต.ท่าซุง อ.เมือง อุทัยธานี ทราบว่าน้ำท่วมต้ังแต่วันท่ี 13
กันยายน โดยทราบล่วงหน้าจากการประกาศว่าเขื่อน
ก้ันน้ำพัง และประมาณตี 3  น้ำก็ทะลักเข้าท่วมวัดและ
หมู่บ้านอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 30 นาที เส้นทาง
ถูกตัดขาดทั้งหมด การไปหากันของบ้านใกล้เคียง
ต้องผูกเชือกโยงแล้วดึงไป มิฉะนั ้นจะไม่สามารถ

ต้านทานแรงน้ำได้ คุณอ้อยซึ ่งเป็นผู ้หญิงรูปร่าง
ผอมบาง อายุประมาณ 45 ปี บอกกับเราว่า ตัวเขาเพ่ิงถูก
งูเขียวหางไหม้ กัดที่ขา แต่ก็ต้องทนพิษบาดแผลเพื่อ
ช่วยกันเก็บข้าวของ ทั้งของตนเองและของวัด ข้าวปลา
อาหารก็ขาดแคลน โทรศัพท์จมน้ำไม่สามารถติดต่อ
กับบุคคลภายนอกได้ ขอบคุณคุณพ่อรังสิพล และคณะ
ท่ีห่วงใยในชีวิตของเขา และคุณพ่อไม่ทอดท้ิงชาวบ้าน
แม้เวลาลำบาก เรามีอาหารและน้ำติดตัวมาเล็กน้อย
จึงได้บริจาคให้ชาวบ้านจนหมด แล้วจึงเดินทางกลับ
ถึงฝ่ังอย่างปลอดภัยเวลา  17.30 น.

ความต้องการเร่งด่วน
1. อาหาร  น้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง

น้ำมันพืช ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง
น้ำปลา น้ำยาล้างจาน อาหารกระป๋อง น้ำตาล ยาทา
น้ำกัดเท้า ยาฉีดยุง ยาสามัญประจำบ้าน (เช่น ปวดหัว
ปวดท้อง เป็นไข้ เป็นต้น)

2. หมอและพยาบาล ขอหมอและพยาบาลจาก
หน่วยงานอาสาสมัครของทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มา
บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องสุขภาพจิต
สุขภาพกาย  ยารักษาโรค

3. เส้ือชูชีพ ใช้ใส่เพ่ือความปลอดภัยกรณีเรือล่ม
4. เรือ  ให้กับบ้านคนชรา และคนพิการ
5. อ่ืนๆ
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่อรุณ บุญมา  และอบต.

ทศพร วานิช เม่ือวันท่ี 27 กันยายน ทราบว่าส่ิงท่ีต้องการ
มากท่ีสุดตอนน้ีคือ เส้ือชูชีพจำนวน 134 ตัว (ได้รับจาก
ช่อง 3 แล้ว 200 ตัว) และเรือท้องแบน  2  ลำสำหรับ
ขนของไปแจกจ่ายตามครัวเรือน หมู่ 2 ซ่ึงมีท้ังหมด 334
ครัวเรือน และกำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอันเนื่อง
มาจากระยะทางจากบ้านไปสู่ถนนใหญ่น้ำท่วมสูง
มากกว่า 2 เมตร และใช้เวลาร่วม 2 ช่ัวโมงทางเรือผ่าน
แม่น้ำสะแกกรังจึงจะสามารถไปถึงถนนทางหลวง
ซ่ึงเป็นแผ่นดินท่ีใกล้ท่ีสุดในขณะน้ี



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ปีที่ 35 ฉบับท่ี 43 ประจำวันท่ี 23-29 ตุลาคม 2011หน้า 18

เชิญชวน (แกม) บังคับ
หรือบังคับ (แกม) เชิญชวน

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติปีนี้ สำหรับสื่อคาทอลิกที่ไปร่วมงาน ผม
สังเกตว่ามีบางอย่างท่ีต้องขยับปรับเปล่ียนกันบ้าง โดยส่วนตัวแล้วเห็นการเปล่ียน
ผ่านของเยาวชนอาสาสมัครที่มาร่วมด้วย ช่วยกัน กลุ่มนี้เติบโตกันไปหลายคน
เวลาว่างจากการเป็นนักศึกษาบ้าง เด็กมัธยมบ้าง หลายคนทำงานทำการไปแล้ว
การจัดการความร่วมมือลงตัวบ้าง พร้อมเพรียงบ้าง งานสุมรุมกันบ้าง แต่ในแง่
ท่ีลงตัวอยู่แล้วก็ยังไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เร่ืองการจัดการต่างๆ สปอนเซอร์
ผู้มีน้ำใจ หรือแม้กระทั่งจุดที่พัฒนาเพิ่มเติม คือการจัดหนังสือในห้องแสดง
หนังสือใหม่ซึ่งปีก่อนๆ เราไม่เคยทำ และแน่นอนว่า หลายคนเหนื่อยกันอีก
กับงานนี้ ผมเองพยายามที่จะไปที่บูธบ้าง เรื่องบางเรื่องหลังจากจัดการไปแล้ว
ควรจะไปเห็นด้วยตาตนเองด้วย

ค่ำหน่ึงหลังจากมิสซาเย็นท่ีวัดท่ีผมไปร่วมงานอภิบาลแล้ว ผมจึงแวะไปท่ีบูธ
ลงทางด่วนที่ท่าเรือ เส้นนี้ผมสังเกตดูว่ามักจะมีเด็กแต่งตัวมอมแมม หรือคนที่
ดูลำบากยากจน มาเช็ดรถให้แล้วหลังจากนั้นก็รอเจ้าของหรือคนขับให้ส่งเงิน
ให้เขาบ้างไม่มากก็น้อย เป็นการทำงานท่ีไม่ต้ังใจ แต่ต้ังใจว่าจะได้เงินบ้าง

เม่ือรถจอดสนิทติดไฟ ผมเป็นรถคันเป้าหมาย บรรยากาศโดยรอบมืดขนาดน้ัน
ถ้ามาเช็ดรถแล้วเราไม่ให้เงินเขาจะทำอะไรรถไหม ถ้าให้แล้วเขาอาจจะทำร้าย
คนล่ะ แต่ความสงสารผมทำงานเร็วและแรงกว่า หลังจากที่หญิงคนนั้นเช็ดเสร็จ
จะเรียกว่าเสร็จคงไม่ใช่หลอก หลังจากเธอเอาผ้ามาถูๆ กระจกข้างสักพัก เธอหยุด
และไหว้ผม ผมลังเลสักพักก่อนจะหยิบเงินในรถ รีบส่งให้เธอไป ปัดความ
กังวลใจ อาจรวมความหวาดระแวงสงสัยด้วย ใจลุ ้นอยากให้ไฟเขียวสักที
ไฟเจ้ากรรมท่ีระยะเวลาคงปกติแต่ใจผมหว่ันๆ

เธอเดินจากไป ผมมองตามหลังว่าเธอจะไปทำแบบนี้กับรถคันอื่นไหม แต่
ไม่มีรถคันนั้น เธอคงรอรถคันต่อไป ผมเห็นเธอยื่นมือขึ้นมาปาดตา เธอร้องไห้
ทำไม

ความทรงจำพาผมย้อนไปอีกกับการอบรมครูจิตตาภิบาลก่อนหน้านี้ไม่นาน
ผมลองให้ครูนึกกิจกรรมต่างๆ มีกิจกรรมหนึ่งเป็นการรณรงค์ให้เด็กนักเรียน
สวดสายประคำ กิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมสมมุติ และให้พยายามมองในมุม
การทำงานด้านส่ือ รวมท้ังให้คิดเบ็ดเสร็จทุกมุม และทุกกลุ่มผมจะลองถามคำถาม
ดู สำหรับกลุ่มน้ีผมถามว่า เด็กท่ีมาร่วมกิจกรรมน่ีเชิญชวน หรือบังคับ

ไม่มีใครตอบว่าบังคับในตอนต้นหรอกครับ การทำงานในแนวนี้ทุกคน
เหมือนถูกบันทึกไว้ในใจว่า กิจกรรมเหล่าน้ีต้องออกมาจากใจ เชิญชวนเป็นคำตอบ
สุดท้าย ผมถามอีกเชิญชวนใครจะมา เสียงของคุณครูเร่ิมแตกว่า บังคับ คำตอบน้ี

เข้าทางผม เพราะผมถามอีกว่า
บ ั งค ับจะ เหมาะก ับก ิจกรรม
ทางศาสนาเหรอ มีคนให้เหตุผล
อยู่บ้าง แต่บางคนกลับคิดในใจว่า
งั้นเหมารวมมันซะเลย “เชิญชวน
แบบบังคับ” ท่ีผมคิดถึงกิจกรรมน้ี
เพราะผมถามตัวเองว่า การทำ
ความดี การให้ความช่วยเหลือผู้คน

เราทำไปเพราะอะไร แน่นอนว่าการให้เงินขอทานยากจน คนที่มาเช็ดรถผม
เม่ือสักครู่ผมทำส่ิงน้ันเพราะอะไรกัน ผมโดนบังคับหรือผมเต็มใจ

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเอง หรือแม้กระทั่งแผนกย่อยอย่างแผนก
การพิมพ์เองในช่วงปลายปีท่ีเหลือ ยังมีกิจกรรมหลายๆ อย่างรออยู่ การจัดประกวด
ภาพยนตร์ส้ัน งานวันเพ่ือนอุดมสาร คร้ังท่ี 11 การมอบรางวัลส่ือมวลชนคาทอลิก
หรือแม้กระท่ังงานเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส่งท้ายปีก็ว่าได้ คนลดแต่งานไม่ได้ลดตาม ความเสียสละ
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากกลุ่มองค์กรหรือคนรอบข้าง ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
น้ันรอรับน้ำใจจากทุกท่านอยู่เสมอ และส่ิงท่ีไม่เคยผิดหวังเลยก็คือ คาทอลิกไทย
มีน้ำใจให้กับพระศาสนจักร ผมเชื่อว่าความรักที่แท้จริงมีมากไปกว่าคำพูด
คำแนะนำ ประมาณว่าต้องทำด้วย ถึงเรียกว่าของจริง

 แน่นอนว่าความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังมากกว่าบังคับ เพราะ
ถึงที่สุดแล้วเราจะไปบังคับใครได้ กฎระเบียบมีไว้ช่วยการอยู่ร่วมกัน แต่การ
เข้าสวรรค์นั ้นเป็นเรื ่องที่เราแต่ละคนๆ ต้องพาตนเองด้วยความรับผิดชอบ
ความดีงาม บุญกุศลในชีวิตที่ได้สร้างขึ้นมาจากน้ำใจอิสระของเรา แต่ตอบรับ
พระเป็นเจ้าทุกๆ วัน

ผมนึกถึงหญิงยากจนคนน้ันท่ีเอาผ้ามาถูกระจกรถด้านข้างอีกคร้ัง ไม่มีคำตอบ
ว่าทำไมเธอถึงเอามือปาดตา น้ำตาเธอไหลหรือเหงื่อเธอหยดกันแน่ ผมไม่มี
ความแน่ใจเลย บางทีคนมาขอความช่วยเหลืออยู่ข้างหน้าเรา มันไม่มีเวลาพอ
ที่จะต้องคิดให้เยอะ บางคนบอกให้ใช้หัวใจให้มาก เราเพียงหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆ
ให้กับเขาเท่าที่เราทำได้ เรื่องบางเรื่องคิดมากไปอาจไม่ช่วยอะไร แถมบางครั้ง
เมือ่เจอคำตอบแล้วอาจจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำ

บรรณาธิการบริหาร

คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน

   

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครบ 84 พรรษา
โดยให้ช่ืองานว่า “คาทอลิกไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

งานจะมีข้ึนในวันท่ี 2 ธันวาคม 2011  ณ วัดซางตาครู้ส ซ่ึงเป็นวัดเก่าแก่
และเป็นที่ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง
ในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังเป็น
วัดท่ีได้รับการสนับสนุนเงินในการปฏิสังขรณ์วัดด้วย

การจ ัดงานในคร ั ้งน ี ้ เป ็นความร ่วมม ือของหลากหลายองค ์กร

ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย อาทิ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกดนตรี
ศักด์ิสิทธ์ิ สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย   นักธุรกิจคาทอลิก  สมาคม
สตรีคาทอลิก วัดซางตาครู้ส โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ รวมทั้งนักขับร้อง
นักแสดง ศิลปินท้ังมีช่ือเสียง และอาสาสมัคร

การแสดงจะประกอบไปด้วย 4 ฉากใหญ่คือ
1. “องค์อุปถัมภกการศึกษา”
2. “ศาสนา ธ  เก้ือกูล”
3. “ทรงผูกสายสัมพันธ์”
4. “ทุกคืนวันช่ืนชมพระบารมี”
ฯลฯ
นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ยังสนับสนุน

ให้แต่ละสังฆมณฑลได้จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละสังฆมณฑลด้วย และ
ทุกมิสซาวันอาทิตย์ให้ทุกวัดมีบทภาวนาเพื่อมวลชนเป็นพิเศษในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษานี้ เพื ่อแสดงถึงความจงรักภักดี และร่วมใจกับคนไทยทั้งชาติ
ในวโรกาสอันเป็นม่ิงมงคลน้ี
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çæ∫ª–é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π 2011 °≈ÿà¡§“∑Õ≈‘°‰∑¬·≈–≈“«

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡ªìπ§√—Èß·√°„π√Õ∫ªïπ’È ‡æ◊ËÕ¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“·≈–

¢Õæ√®“°æ√–Õß§å ”À√—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ °“√‡√’¬π„πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ·≈–

°“√‡µ√’¬¡ Õ∫∑’Ë°”≈—ß®–¡“∂÷ß Õ’°∑—Èß¢Õæ√–‡®â“Õ«¬æ√–æ√ ”À√—∫æ’ËπâÕß

∑’Ë°”≈—ßª√– ∫Õÿ∑°¿—¬„πª√–‡∑»‰∑¬¥â«¬ À≈—ß®“°π—Èπ‡√“°Á∑”Õ“À“√‰∑¬·≈–

√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π ‚Õ°“ π’È¡’°“√· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫ª√–∏“π§π„À¡à§◊Õ

§ÿ≥æàÕæß»å»‘√– §”»√’ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß æ√âÕ¡æŸ¥§ÿ¬∂÷ß°‘®°√√¡

µà“ßÊ ∑’Ë®–∑”√à«¡°—π ‡™àπ ∑” “¬ª√–§”·≈–¢“¬ ‡æ◊ËÕπ”‡ß‘π¡“‡ªìπ°Õß∑ÿπ

„π°“√‰ªøóôπøŸ®‘µ„®√à«¡°—πªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èß„π™à«ß ‘Èπªï °“√æ∫ª–°—π§√—Èßπ’È‰¥â√—∫

§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ ∂“π∑’Ë®“° Fondacio Asian

ç©≈Õß«—¥é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π 2011 æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø

 —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’©≈Õß«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  ‚¥¬¡’æ√– ß¶å π—°∫«™

™“¬-À≠‘ß ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ… ¡“√à«¡ß“π©≈Õß«—¥°—πÕ¬à“ß§—∫§—Ëß

ç∏“√πÈ”„® ‰À≈·√ß°«à“πÈ”∑à«¡é §ÿ≥æàÕ√—ß ‘æ≈ ‡ª≈’Ë¬πæ—π∏ÿå √à«¡°—∫

 ‚¡ √‰≈ÕÕπ å‡¡◊Õßæ√–∫“ßπ§√ «√√§å ·≈–‚√ß‡√’¬π¬Õ·´ø æ‘®‘µ√ π”∂ÿß¬—ß™’æ

·≈–πÈ”¥◊Ë¡ ‰ª∫√‘®“§ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ°—∫™“«∫â“π®—ßÀ«—¥æ‘®‘µ√ «—πÕ—ß§“√∑’Ë

27 °—π¬“¬π 2011 ‡«≈“ 14.00 π. ∫√‘‡«≥ À°√≥å∑à“¢â“« æ‘®‘µ√ ∑—Èßπ’È‰¥â√—∫

§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ºŸâ„À≠à∫â“π π“¬ ¡æß…å ß“¡ÕàÕπ æ“≈Ÿ°∫â“πÀ¡Ÿà 10 µ”∫≈¶–¡—ß

·≈–À¡Ÿà 5, 8, 9 µ”∫≈∑à“À≈«ß (√«¡∑—Èß ‘Èπ 125 §√Õ∫§√—«) ¡“√—∫¢Õß∫√‘®“§

°—πÕ¬à“ßæ√âÕ¡‡æ√’¬ß ß“ππ’È ÿ¢„®°—π∑—ÈßºŸâ„Àâ·≈–ºŸâ√—∫

ç»÷°…“µàÕª√–‡∑»Õ‘µ“≈’é §ÿ≥æàÕ‚™§™—¬  §Ÿ√—µπ ÿ«√√≥  ‡¥‘π∑“ß‰ª»÷°…“µàÕ

«‘™“Õ¿‘∫“≈ºŸâªÉ«¬∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 °—π¬“¬π  2011  ‚¥¬¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß

æ√– ß¶å  ¡“‡´Õ√å  Õ“®“√¬å·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°‚√ßæ¬“∫“≈·≈–«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

¡“„Àâ°”≈—ß„®∑’Ë π“¡∫‘π

çøóôπøŸ§√Ÿ§√‘ µ™π¢—Èπæ◊Èπ∞“πé §ÿ≥æàÕ∫√√®ß æ“πÿæ—π∏å ®—¥øóôπøŸ§√Ÿ§√‘ µ™π

¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–‡ªìπ«‘∑¬“°√„Àâ°“√Õ∫√¡„πÀ—«¢âÕ ç√”æ÷ß¿“«π“ æ√–«“®“é

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2-3 °—π¬“¬π 2011 ∑’ËÕπ—π∑¬“  √’ Õ√å∑  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫.°. çÕÿ¥¡ “√é  E-mail : udomsarn@gmail.com
‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805
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µÕπ∑’Ë 40  π“¡≈Õß¢Õß (2)

 π“¡ª√–≈Õß§«“¡‡™◊ËÕ

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ ∑√ßÀà«ß„¬
·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß™“«‰∑¬

∑’Ëª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡
æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’  ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ·®âß„Àâ∑√“∫«à“

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ∑√ß∑√“∫·≈–Àà«ß„¬µàÕ ∂“π°“√≥å¿—¬πÈ”∑à«¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

„πÀ≈“¬®—ßÀ«—¥¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ®÷ß∑√ß¢Õ„Àâ ¡≥ ¿“°Õ√å ÕŸπÿ¡ ÷́Ëß√—∫º‘¥™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫°“√

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬œ   àß§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¡“¬—ß ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡ªìπ®”π«π‡ß‘π 50,000 US

§ÿ≥°π° Õ¿‘√¥’ ª√–∏“π„π°“√®—¥‡ «π“ √à«¡°—∫  ¿“∏ÿ√°‘®µ≈“¥∑ÿπ‰∑¬

 ¡“§¡°“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡∏√√¡»“ µ√å ¿“°“√»÷°…“

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘°

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§√—Èß ÿ¥∑â“¬ °—∫°“√©≈Õß™ÿ¡™π»‘…¬åæ√–§√‘ µå
Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’ (À≈—ß‡°à“)

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18

°—π¬“¬π 2011

æ√– — ß¶√ “™

‚¬‡´ø ª√–∏“π

» √’ ¥ “ √ÿ ≥ »’ ≈

ª√–¡ÿ ¢  — ß ¶ -

¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å-

∏“π’  ✠  (Õà“πµàÕ

Àπâ“ 10)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 11)

π—°‚∑…∑“ß»“ π“ À¡“¬∂÷ß∫√√¥“§√‘ µ™π„π ¡—¬π—Èπ ∫√√¥“

§√‘ µ™π∂Ÿ°Õ“≥“®—°√‚√¡—π‡∫’¬¥‡∫’¬π‡ªìπ‡«≈“∂÷ß 200 °«à“ªï π—∫µ—Èß·µà

®—°√æ√√¥‘‡π‚√°≈à“«√â“¬«à“ æ«°§√‘ µ™π‡ªìπºŸâ∑’Ë‡º“°√ÿß‚√¡ „π §.». 60

‡æ≈‘ß‡º“°√ÿß‚√¡π“π 5 «—π ∑”≈“¬ 4 ‡¢µ¢Õß‚√¡‚¥¬ ‘Èπ‡™‘ß ·≈–

‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß¡“°„πÕ’° 7 ‡¢µ ¡’Õ¬Ÿà‡æ’¬ß 3 ‡¢µ ¢Õß‚√¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë√Õ¥æâπ

®“°‰ø‰À¡â§√—Èßπ—Èπ »“ π“§√‘ µå°Á°≈“¬‡ªìπ»“ π“µâÕßÀâ“¡ ·≈–¡’‚∑…

Õ¬à“ßÀπ—°®π∂÷ßª√–À“√™’«‘µ §√‘ µ™πµâÕßÀ≈∫ à́ÕπÕ¬Ÿà„πÕÿ‚¡ß§å„µâ¥‘π

÷́Ëß√Ÿâ®—°°—π„ππ“¡¢Õß°“µ“§Õ¡∫å (Catacomba) Õÿ‚¡ß§å∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–

‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ëπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«‰ª™¡ ‰¥â·°à  Catacomba di S. Callisto Õ—π∑’Ë®√‘ß

Õÿ‚¡ß§å‡À≈à“π’È¡’Õ¬ŸàÀ≈“¬·Ààß∑’‡¥’¬«„π°√ÿß‚√¡ °“√‡∫’¬¥‡∫’¬π»“ π“π’È

¡“ ‘Èπ ÿ¥„π ¡—¬®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π (Constantine) ´÷ËßÀ≈—ß®“°‰¥â√—∫

™—¬™π–®“° ß§√“¡Õ¬à“ßÕ—»®√√¬å ¥â«¬‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“ß‡¢π∫π∑âÕßøÑ“ ‰¥â

ª√–°“»„Àâ§√‘ µ»“ π“‡ªìπ»“ π“ª√–®”™“µ‘¢ÕßÕ“≥“®—°√‚√¡—π µ—Èß·µà

§.». 305 ‡ªìπµâπ¡“
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