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(อานตอหนา 4)

คาทอลกิไทย (ตอจากหนา 20)

วันที่ 30 ตุลาคม 2011 สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16  ทรงนำสวดภาวนา ณ ลานหนา
มหาวิหารนักบุญเปโตร ใหกับมหาอุทกภัยของ
ประเทศไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาเพ่ือคนไทย
ที่ประสบภัยน้ำทวม  ในการสวดเทวทูตถือสาร เมื่อ
เที่ยงวันอาทิตยที่  30 ตุลาคม  ที่ผานมา  สมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 ทรงเชญิชวนคาทอลกิ
ทั่วโลก สวดภาวนาเพื่อชาวไทยและชาวอิตาเลียน

พระสนัตะปาปาทรงปลอบใจ
ผปูระสบภยัน้ำทวม “ไทย- อติาล”ี
ทุกคนท่ีกำลังประสบภัยน้ำทวม ไดผานพนปญหา
เลวรายโดยเร็วพรอมทรงสัญญาวา พระองคจะภาวนา
ใหคนไทยอยางแนนอน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“ขอแสดงความเห็นใจตอประชาชนชาวไทยท่ี
ประสบภัยน้ำทวมอยางรุนแรง เชนเดียวกับชาวอิตา-
เลียนในแควนลิกู เรียและทัสคานี่  ที่ เพิ่งจะเผชิญ
ฝนตกหนักไปเม่ือไมกีว่นัมาน้ี”

วกิฤติน้ำทวมในไทยท่ีดำเนินมานาน 3 เดอืน เปน
ผลมาจากการเกิดฝนตกหนักในฤดูมรสุม ที่ทำให

มผีเูสยีชีวติไปแลวอยางนอย 381 คน ทัว่ราชอาณาจกัร
และสรางความเสียหายใหกับบานเรือนหลายลาน
หลังคาเรือน รวมท้ังการดำรงชีวิตของผคูน โดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ

สวนอิตาลี ไดเผชิญฝนตกหนักเมื่อสัปดาหที่แลว
และมีผูเสียชีวิตแลว 9 คน ทำใหทางการตองประกาศ
สถานการณฉุกเฉินในพ้ืนที่ประสบภัย ซึ่งประเมิน
ความเสียหายมากกวา 200 ลานยูโร หรือราว 8,400
ลานบาท

ที่ไดรับบริจาคจากพ่ีนอง  นำไปมอบใหกับพ่ีนอง
ที่ประสบภัยน้ำทวม ที่วัดไทรใต ต.บึงเสนาท และ
ต.เกรียงไกร อ.เมอืง จ.นครสวรรค  รวมกวาสามพันถงุ
โดยพระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชัย ประมขุ
สังฆมณฑลนครสวรรค  พระครูนิโครธ ธรรมวุฒิ
เจาอาวาสวัดไทรใต มาเปนกำลังใจ คุณพอไพรัช
ศรีประเสริฐ  ผูชวยเลขาธิการสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย ฝายสังคม  คุณพอรังสิพล
เปลี่ยนพันธุ เลขาธิการมูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค
กำนันสุธี  พันธุสุข  กำนันตำบลบึงเสนาท  ชวย
ประสานงาน

คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล รองเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย คุณพอ
วรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย คุณพอวิโรจน นันทจินดา ประธาน
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ  ซิสเตอรโนรา
ระดมกิจ ฝายสังคม คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจา
แหงกรุงเทพฯ  ซิสเตอรวันทนา กิจมงคล อธิการิณี
คณะพระกุมารเยซู  ซิสเตอรนภา คำสียา   Mr.Donal
Reilly และ Mr.Ross เจาหนาท่ีจากองคกรคาทอลิก
บรรเทาสาธารณภัย (CRS, Catholic Relief Services)
มาชวยทำโครงการ  รวมเดินทางไปดวย เมื่อวันที่ 28
ตลุาคม 2011 รถออกเวลา 06.00 น.  กลบัมาถึงกรงุเทพ

มหานคร เวลา  23.00 น.
การเดินทางไปมอบถุงยังชีพครั้งน้ี ใชรถ 5 คัน

ไ ด รั บ ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ
จากกรมการส่ือสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
ในการเอ้ือเฟอ  รถสิบลอ
จำนวน 2 คนั
พระคุณเจาพิบูลย  กลาว

ทั ก ท า ย แ ล ะ ใ ห กำ ลั ง ใ จ
กับพี่นองท่ีมารับถุงยังชีพวา
“ในชวงวิกฤติสิ่ งที่สำคัญ
ถาเราเชื่อผูนำหมูบานของเรา
เราจะไดรับความปลอดภัย
และความชวยเหลือ สิง่ของท่ี
เ ร า นำ ม า ม อ บ ใ น ค ร้ั ง นี้

เราไดรับการสนับสนุนจากศูนยปฏิบัติการชวยเหลือ
ผปูระสบภยั (ศปภ.) และจากพีน่องท่ีบรจิาคมา การมา
ในวันน้ีเปนการประสานงานและน้ำใจที่มอบใหแกกัน
และกัน ตามความสามารถ ในทีส่ดุเราก็มอีาหารมา 2 คนั
รถใหญๆ มามอบใหพี่นอง สิ่งที่เราจะตองขอบคุณ
คือกำนัน ผูใหญบาน ที่หวงใยเราเปนพิเศษ รวมท้ัง
ผูนำของเราทั้งหลาย เราตองรักและรวมมือกัน”

กำนนัสธุ ีกลาวตอนรบัคณะท่ีเดนิทางมาเยีย่มเยยีน
วา “ที่มีวันนี้ขึ้นมาได เพราะไดรับการประสานงาน
จากคุณพอรังสิพล เปล่ียนพันธุ ไดนำอาหารแหงและ
น้ำไปมอบใหกบัชาวบานทีอ่ยทูีเ่กาะในวันนัน้ หลงัจาก
มอบเสร็จทานไดถามวาในแตละหมูบานมีคนจำนวน
เทาไหร ผมไดทำหนังสอืแจงทาน วาม ี 1,370   ครวัเรอืน
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และทานก็ไดดำเนินการและมามอบใหในวันนี้”
เจาหนาท่ีองคกรคาทอลิกบรรเทาสาธารณภัย

กลาวใหกำลังใจผูไดรับความเดือดรอนวา “ขอเปน
กำลังใจกับพ่ีนองทุกคน หวังวาพายุ น้ำทวมจะไมมี
อีกตอไป ขอรวมทุกขกับพ่ีนองที่สูญเสีย หลังจากน้ี
จะมีวนัท่ีดขีึน้”

ตัวแทนพี่นองตำบลบึงเสนาท กลาววา “อยากให
กำลังใจพ่ีนองหมู 1 ต.บึงเสนาท ใหสูๆ ขอใหพวกเรา
จงภูมิใจท่ีเกิดท่ีนี่  ที่บานของดิฉันก็พัง เก็บของหนีน้ำ
วนันี ้วนัรงุขึน้น้ำขึน้ตามไปถงึชัน้ 2 พวกเราบงึเสนาท
สูๆ  แลวทุกอยางจะดีไปเอง ยิม้ไว เงินทอง สิง่ของจะมา
กันเอง”

อดุมสาร ไดสมัภาษณพีน่องท่ีไดรบัความเดือดรอน
คุณสิทธิชัย  ฟนคำสาย ปลัดอบต. บึงเสนาท

กลาววา “ในสวนของตำบลบึงเสนาทประสบอุทกภัย
5 หมูบาน ประมาณ 1,370 ครัวเรือน น้ำทวมขัง
เปนเวลานาน  ถึงวันนี้ เกือบ  2 เดือนแลว  ไดรับ
ความเดือดรอนเร่ืองความเปนอยู อาหารการกิน ที่อยู
อาศัย บึงเสนาทน้ำทวมทุกป ทำใหมีการเตรียมความ
พรอมเหมือนกนั ไดรบัการประสานจากภาครัฐ เอกชน
ในการใหความชวยเหลือ และอำนวยความสะดวก”

คุณสุชาดา ครอบสุข อายุ 21 ป กลาววา “ที่บาน
น้ำทวมมิดหัว ประมาณ 2 เมตรกวา ไดรบัความชวยเหลือ
จากผใูหญบาน อบต.”

คุณเพชรรัตน  ดีทิพย อายุ  35 ป  อาชีพราน
ถายเอกสาร กลาววา “เปนส่ิงท่ีเราตองยอมรับสภาพ
อยาเครียด อยากังวล ตองทำใจยอมรับ และคิดวา
หลังจากน้ีจะทำอยางไรตอไป  มีลูกสาว 1 คน เรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวี”

คุณยายชู ทองยอย อายุ 64 ป อาชีพคาขาย กลาววา
“น้ำทวมบานหมด ยายมาพักที่วัดไทรใต อยากให
ชวยเหลอืเรือ่งทีอ่ยอูาศยั หลงัจากน้ำลงแลว ดใีจทีว่นันี้
คาทอลิกเอาของมามอบให ก็ประทังความเดือดรอน
ไปไดอีกหนอย”

สถานการณน้ำทวมทวีความรุนแรงขึน้เรือ่ยๆ พืน้ที่
ที่ไดรับผลกระทบขยายกวางข้ึนเปน  62 จังหวัด
หลายจังหวัดน้ำทวมสูงมิดหลังคาบาน ทำใหมีผูคน

เสียชีวิตกวา 300 ราย สูญหาย 2 คน ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอน 2,931,950 คน (ขอมูลจากกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย - 26 ตลุาคม 2011)

มวลน้ำทีล่งมาจากภาคเหนอืโอบลอมรอบกรงุเทพ
มหานคร และเร่ิมเขามาทวมที่ดอนเมืองแลว  กรุงเทพ
มหานครจะเจอกับสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงสุด สูงกวา
สถิตใินป 2538 พรอมกบัลมมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนือ
มีกำลังแรงพัดทำใหน้ำข้ึนสูง และน้ำทะเลหนุนข้ึน
สงูสุดวันท่ี 28-29 ตลุาคม

ในสวนของคาทอลกิ วดั โรงเรยีน ทีอ่ยรูมิน้ำ ไดรบั
ผลกระทบบางแลว เชน วัดพระแมสกลสงเคราะห
บางบัวทอง วดัมารียสวรรค ดอนเมือง กทม. วดัแมพระ
ลูกประคำ กาลหวาร กทม. วัดศีลมหาสนิท ตล่ิงชัน
กทม. วดันกับญุเปโตร สามพราน นครปฐม วดัธรรมาสน
นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง กทม. วัดดวงหทัยนิรมล
ของแมพระ ปากลัด สมุทรปราการ วัดอัครเทวดา
มคีาแอล สะพานใหม กทม. วดัพระชนนขีองพระเปนเจา
รงัสิต วดันักบุญมารโก ปทุมธานี

งานและกิจกรรมตางๆ ในชวงน้ี คอยๆ ประกาศ
เลื่อน  งด  ไปตามๆ กัน สาเหตุเพราะสถานที่จัดงาน
ถูกน้ำทวมบาง การเดินทางไมสะดวกบาง เวลาน้ี
กอนออกจากบานทุกคร้ังตองเช็คขอมูลการจราจรกัน

วันตอวัน ถึง
การเดินทาง
ของมวลน้ำ
วาเดินทางไป
ถงึไหนแลว

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน คณุแมองัเยลา อธกิาริณ ีอาราม
คารแมล นครสวรรค พรอมสมาชิก ไดเขาไปท่ีอาราม
เพ่ือทำความสะอาด เก็บขาวของ และตรวจสอบ
ความเสียหาย ซึง่จมน้ำมาเปนเวลานาน เคร่ืองทำแผนปง
ไดรบัความเสยีหายท้ังหมด

นอกจากน้ีสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ไดเปดเปนศูนยประสานงานคาทอลิกเพ่ือผู-
ประสบภัยน้ำทวม และเปนศูนยกลางในการแพ็ค
ถุงยังชีพเพ่ือสงตอไปยังพี่นองท่ีเดือดรอนตามท่ีตางๆ
รวมทัง้การดูแลนำผอูพยพชาวกมัพชูาไปพกัทีโ่รงเรยีน
วัดไรขิง สามพราน สวนคนไทยไปพักที่โรงเรียน
ชลประทานสงเคราะห ปากเกรด็

สำหรับหนวยงานคาทอลิกของเราก็มีความหวงใย
พี่นองผูประสบภัยโดยกรรมาธิการฝายสังคมของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยได
ประสานงานกับฝายสังคมของสังฆมณฑลตางๆ เพื่อ
เรงใหความชวยเหลือผูประสบภัย ดวยการออกเยี่ยม
และสำรวจความตองการของพี่นองที่ไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัย นอกนั้นยังไดเชิญชวนพี่นองคริสตชนได
รวมกันภาวนาและชวยกันบรรเทาทุกขใหกับเพ่ือน
พี่นองของเราตามกำลังความสามารถ ทานท่ีประสงค
ชวยเหลือสามารถติดตอไดที่สภาพระสังฆราชฯ โทร.
0-2681-3900 ตอ 1502

ขอใหทุกทานสูๆ ดวยใจสงบและเขมแข็ง อาศัย
ความเชือ่ ความไวใจ และความรกัของพระเปนเจา  เปน
กำลังใจใหพี่นองที่ไดรับความเดือดรอนทุกทาน  เรา
จะกาวผานวิกฤติคร้ังน้ีไปดวยกัน ฟาหลังฝนยอม
สดใสเสมอ
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ตอนท่ี 32

“สายร ุ ง ในวัน น้ำทวม”
- “ตราบเทาที่มนุษยยังคงเห็นรุงกินน้ำปรากฏขึ้น

บนทองฟา
เราขอปฏิญาณวา เราจะไมลางโลกดวยน้ำอีก”

- โนอาหไดยินพระสุรเสียงของพระเปนเจา
ตรสักบัทานเชนนัน้ ขณะท่ีออกจากลำสำเภา
และถวายเคร่ืองบูชาแดพระองค

- เรามองหาสายรงุในวันน้ำทวม
ระดบัน้ำสงูขึน้และสงูขึน้เรือ่ยๆ ตลอดทัง้คนื
แมกับพอชวยกนัขนยายขาวของข้ึนช้ันบน
ฉนักบันองไมมหีองน้ำเขา เพราะบัดนี้

น้ำไดทวมผสมปนเปกับของเสยีในหองน้ำบานเรา
และบานอ่ืนเรียบรอยแลว

- ฉันมองหารุงกินน้ำอีก
เพราะค่ำน้ีระดับน้ำยังคงสูงข้ึนเรื่อยๆ
ฉันนอนขดตัวเพราะคืนน้ีเราตองนอนอัด
อยูในหองเดียวกันถึงเจ็ดคน

- หรือสายรุงจะไมปรากฏบนฟาอีก
เด็กๆ เร่ิมเอาหวงยางมาลอยน้ำเลนกัน
และบางคนเร่ิมพายเรือไปบนทองถนน

- บาปสงผลรายใหแกสงัคม
ฉันวาคนเราทำบาปกันมากเกินไปแลว
เขาปดประตูหองทำบาปก็จริง
แตผลของมันเล็ดลอดออกมาสผูคูนบนทองถนน

- ฉนัหายใจขดัและอดึอดัเมือ่ตองนอนดมกลิน่น้ำ
ทีผ่สมกับขยะในถนน

- ตอนโนอาหเร่ิมสรางสำเภา
มนุษยก็ทำเชนน้ีแหละ เขาหัวเราะเยาะทาน
และคิดวาเขาทำบาปเพียงคนเดียว
ไมเก่ียวกับใคร

- แลวฝนกเ็ร่ิมตกลงมา สีส่บิวัน สีส่บิคืน
ฉนัสวดวา
พรุงน้ีเชา
ฉันขอเห็นรุงกินน้ำกอนอยางอื่นทั้งหมด

2 กันยายน 1994
(น้ำทวมเชียงใหม 21 สิงหาคม 1994)

คดัมาจาก : หนังสอื “คำสญัญาของพรงุนี”้
ภาพ : คำ พงศ ประมวล

คณุธรีศกัดิ ์ศรทีพิยอาสน                        200  บาท

บรษิทั รงุเรอืงแสงเพชร จำกดั
ทำบุญ    1,000 บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“สิง่ใดประเสรฐิ สิง่ใดชอบธรรม
สิ่งใดบริสุทธิ์

สิง่ใดนารกั สิง่ใดควรยกยอง
ถามีสิ่งใดเปนคุณธรรม
ถามสีิง่ใดนาสรรเสรญิ

ทานจงพิจารณาส่ิงเหลานี้
ดวยการใครครวญเถิด”

(ฟป 4:8-9)
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บทอธษิฐานภาวนา

“จะไดเปนตัวอยางท่ีมีเกยีรตใิหเยาวชน
เห็นวาควรเต็มใจตายอยางกลาหาญ
เพือ่ธรรมบญัญตัศิกัดิ์สทิธิ์นาเคารพ”

(2 มคัคาบ ี6:28)

เจรญิชีวติและสิน้ใจในความหวงั

บ.สันติสุข
www.salit.org

เมือ่พระคารดนิลับาซลิ ฮมู ทราบวาทานปวยเปนโรคมะเรง็ทีร่กัษาไมหาย
ทานทำใหหลายคนแปลกใจเมื่อทานกลาววา ทานไดรับพระหรรษทานอันนา
ยนิดสีองประการ ขอแรกทานไดรบัเวลาทีจ่ะเผชญิกบัความตาย และเตรยีมตวั
สำหรบัอนาคต ขอสองทานพบวาทานรสูกึมีความสงบและสันติ ทานบอกวาทาน
ทราบดีวา มนุษยชายหญงิทุกคนตองตาย และทานรสูกึขอบพระคณุท่ีทานมเีวลา
เตรียมตัวเพ่ือเผชิญหนากับพระเจา

ในการอานหนังสือมัคคาบี เราพบกับมนุษยอีกคนหนึ่ง ผูมีประสบการณ
ที่กำลังเผชิญกับความตาย เอเลอาซารถูกสั่งใหกินเน้ือสุกร แตทานปฏิเสธ
และเตรียมตัวตาย ทานช้ีใหเห็นวาจะมีประโยชนอะไรหากสามารถจะมีชีวิต
ตอไปไดอีก 2-3 ป เมื่อตองอยูอยางนารังเกียจ ทานเผชิญกับความจริง ทาน
ทราบวาทานจะตองตาย แตบดัน้ีทานสามารถเปนประจักษพยานใหแกความเช่ือ
ของทาน เหตุวาทานสามารถเปน “แบบอยางทีด่ ีทีจ่ะตายอยางด”ี ใหแกเยาวชน

เอเลอาซารเผชิญหนากับความตาย โดยมิไดมีความเช่ือแนนอนเก่ียวกับ
การกลบัคืนชีพ แตคริสตชนไดรบัความม่ันใจในเรือ่งน้ีจากพระครสิตเจา ผตูรัส
วา “เราคือการกลับคืนชีพและชีวิต” แตเราก็มักจะไดยินวามนุษยเราบางคน
อยากส้ินชวีติอยางกะทันหนั โดยไมมกีารเตรียมตัวใดๆ เลย บางทีเราอาจเขาใจ
ความกลัวและความเจ็บปวดของความตาย แตสวนมากมนุษยเราไมปรารถนา
จะคิดถึงความตายในขณะท่ีเรากาวเขาสูชวงสุดทายของปฏิทินพระศาสนจักร
เราไดรับการเตือนใหเตรียมพรอมสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระคริสตเจา ซึง่กห็มายถึงความตายของเราแตละคนดวย เราสามารถเตรียมตัว
รับศีลอภัยบาปดวยความหวังในอนาคตใหมของเราในองคพระคริสตเจา
ผทูรงกลบัคนืพระชนม

ฮาโลวีนของแท
ผานไปแลววันฮาโลวนี “วนัปลอยผ”ี ปนี้
บรรยากาศกรอยไปถนัดเพราะสถานการณน้ำทวม
แตกย็งัอุตสาหมผีใีหปลอยใหสนุกไดระดบัหนึง่
พากนัแตงหนาแตงตาสวมใสเส้ือผาใหนากลวั
เขาบารเขาคลับกินดื่มสนุกสนานกัน
ถือเปนขออางอีกอยางเพ่ือเที่ยวหัวราน้ำวาง้ันเถอะ
ในขณะท่ีตางประเทศเด็กๆ ถอืเปนโอกาสไดกนิขนมฟรี
แตงตัวเปนผีนานาชนิดไปตามถนนหนทาง
เท่ียวเคาะประตบูานถาม “ยอมแพหรือใหหลอก”
ถายอมแพจะไมหลอกแตตองใหขนมกิน
หากไมยอมแพกต็องโดนหลอก
หลายบานก็มีการแตงตัวเปนผีนากลัวกวารออยู
ยังไมทันจะเคาะประตูบานก็โดนหลอกจากในบานแลว
เด็กๆ ตองพากันว่ิงหนีไปท้ังสนุกท้ังกลัว...

จรงิๆ แลวการแตงหนาแตงตวัเปนผมีทีีม่าอีกอยาง
เริ่มตนจากชนพื้นเมืองเผาหนึ่งของไอรแลนด
ถอืกันวาวันท่ี 31 ตลุาคมเปนวันสุดทายของฤดูรอน
ในขณะท่ีวนัท่ี 1 พฤศจิกายนเปนข้ึนตนปใหม
และวันท่ีสุดทายของฤดูรอนเปนวันท่ีมิติคนตายมิติคนเปนเช่ือมกัน
จึงมีคนตายแลวตระเวนเพนพานหารางเขาสิงอยูอาศัย
วันนั้นคนเปนจึงตองทำตัวเปนผีนากลัวคอยหลอกคอยกันไว
อยางท่ีพดูกัน “หนามยอกเอาหนามบง”
ไมไดแตงผีหลอกคนอยางท่ีเขาใจและทำกันทุกวันน้ี
เหมือนกับท่ีบานเราทำกันในวันฮาโลวีทุกป
พรอมยืนหยัดใหเปน “วนัปลอยผ”ี “วนัปาชาแตก”
เพียงแตวาปนีบ้านเราไมฉลองกนัแควนัท่ี 31 ตลุาคม
หากแตเร่ิมต้ังแตน้ำเหนอืไหลบาทวมบานทวมเมอืงแลว
อันท่ีจริงน้ำก็ทวมบานเมืองเราแทบปเวนปอยูแลว
เสียหายมากเสียหายนอยขึ้นอยูปริมาณน้ำ
แตน้ำทวมปนีน้อกจากมวลน้ำกอนใหญไหลทะลกั
ยังความเสียหายไปตามรายทางเร่ือยมาแลว
น้ำท่ีไหลมายัง “ปลอยผี” ทำ “ปาชาแตก” อกีดวย
เร่ิมจากเจาหนาท่ีบานเมืองที่ตองรับผิดชอบโดยตรง
เทีย่วหลอกชาวบานชาวเมือง “เอาอย”ู “ไมหนกั”
จนชาวบานตายใจคิดวารูดีรูแทแตก็ไดไมนาน
ตองพากนัทิง้บานเรอืนขนขาวของอพยพหนตีายกันจาละหวัน่
เท่ียวหลอกชาวบานชาวเมอืง “น้ำไมทวม” “น้ำไมผาน”
จนชาวบานพากันยกมือไหวทวมหัวถือวาโชคดีรอดตาย
แตแลวยังไมสิน้เสียงก็มคีำส่ัง “อพยพดวน” “พืน้ท่ีวกิฤติ”
ตองพากนัหนีออกจากบานแทบไมทนัน้ำไลหลงัมาติดๆ
เท่ียวหลอกชาวบานชาวเมอืงวาส่ิงของบรจิาคเปนของตน
แอบติดชื่อแอบขึ้นปายแบบชุบมือเปบหนาตาเฉย
ทั้งท่ีแตละอยางแตละช้ินเปนของบริจาคท้ังส้ิน
ยังไมพอขณะน้ำยังไมทันลดชาวบานยังขาดขาวขาดน้ำไรที่อยู
กเ็ทีย่วหลอกชาวบานชาวเมอืงใหฝนถงึ “ประเทศไทยใหม”
พรอมกับงบประมาณเกาแสนลานบาทในเวลาหกป
จะเนรมติประเทศใหเปน “New Thailand” ใหได
ตามดวยโครงการนับสิบนับรอยฟงแลวสับสน
กจ็ะไมใหคนสับสนไดอยางไรในเม่ือวกิฤติเฉพาะหนายงัไมจบ
ผูบริหารประเทศเริ่มคิดเริ่มแบงสันเคกกอนใหญกันแลว
ผีประเภทน้ีนากลัวนาหวาดผวากวาผีจริงเปนไหนๆ
แถมวันปลอยผีเขาฉลองกันปละคร้ังในวันฮาโลวีน
แตนีเ่ลนปลอยผกีนัทุกวันและท้ังวัน...นีส่ผิตีวัจรงิ

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงชนะพลังแหง
ความตาย อาศัยการกลับคืนพระชนมของพระองค
พระองคทรงสัญญาวาจะทรงประทานชีวิตนิรันดร
แกผูที่เชื่อในพระองค  โปรดทรงประทานความ
กลาหาญและความไววางใจใหแกลูก เพื่อลูกจะได
เตรียมตัวเพ่ือการตายของลูก ดวยความไววางใจ
ในความรักและพระเมตตาของพระองค อาแมน
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ถือวาเปนคุณคาหน่ึงของคนทุกคน ตองเผชิญกับมัน
อยางสงบและสงางาม จะเปนพลังในครอบครัวและ
สังคมตอไป

คณุพออนุชา ไชยเดช รองผอูำนวยการ สือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศไทย รวมกับแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาล
สังคม แผนกสุขภาพอนามัย จัดเสวนาโตะกลม
ครั้งท่ี 5 หัวขอ “ชีวิตเปนของใครกันแน” ถายทอดสด
ทางอินเทอรเน็ต www.catholic.or.th เมื่อวันอังคารท่ี
4 ตุลาคม 2011 เวลา 10.00-12.00 น. ที่หองสตูดิโอ
สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อาคาร
คาทอลิกแพรธรรม  รวมเสวนาโดย ผศ.นพ.พรเลิศ
ฉตัรแกว ผเูช่ียวชาญเรือ่งกฎหมาย ภาควชิาวิสญัญีวทิยา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คุณพอ
เชดิชัย เลศิจิตรเลขา อธกิารเจาคณะคามิลเลยีน คณุพอ
อนชุา ไชยเดช เปนผดูำเนนิการเสวนา

สำหรับการเสวนาในคร้ังน้ี  เปนเร่ืองเกี่ยวกับ
ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต (Living Will) สิทธิ
ในการปฏิเสธการรักษา ซึ่งเปนประเด็นปญหาทาง
จริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย และยังเปน
ประเด็นท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ในทางปฏิบัติ
ถอืเปนสิทธิของผปูวยท่ีจะตองตัดสินใจดวยตัวเอง

เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดเรียนรู
แนวปฏิบัติของคาทอลิกในการดูแลผูปวยในวาระ
สุดทายเพื่อการจากไปอยางสมศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ดวย ความสงบ การทำหนังสือแสดงเจตนา ไมประสงค
รับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตาย
ในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติความทรมานจาก
การเจบ็ปวยรวมถงึแนวปฏบิตัขิองคาทอลิกในการดูแล
ผูปวยในวาระสุดทายดังกลาวมาแลว

คุณพออนุชา ตั้งประเด็นคำถามวา ความตองการ
ครั้งสุดทายของชีวิต (Living Will) ในมุมมองของ
ศาสนา มองเกีย่วกบัชีวิตอยางไร

คุณพอเชิดชัย กลาววา คริสตศาสนาโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกน้ัน ตาม
ความเช่ือทีเ่ราไดรบัมา  ในพระคัมภรีไบเบิล้  สอนเรา
วาชีวิตที่เรามีอยูนั้น เปนของพระเปนเจา ที่พระองค
ประทานมาให   พระเปนเจาทรงสรางมนุษย และสราง
ตามภาพลกัษณของพระองค  มนุษยจงึมศีกัดิศ์ร ีในฐานะ
ทีเ่ปนสิง่สราง ดงันัน้พระเปนเจาเปนเจาของชีวติ   มนุษย
เปนเพียงคนดูแลชีวติ ทีพ่ระเปนเจาประทานมาให

คุณหมอพรเลิศ เร่ืองชีวิตเปนเรื่องธรรมชาติ ชีวิต
เราคงเหมือนกับใบไมใบหน่ึง ที่เริ่มผลิขึ้นมา แลวก็
เติบใหญ เปนสีเขียว พอถึงชวงหนึ่งก็แหงกรอบ และ
รวงหลนลงไป วนเวียนเปนวัฏจักรแบบน้ี จริงๆ เรา
กม็หีนาท่ีทีจ่ะทำอยางไรใหชวีติเรามีคณุคา มปีระโยชน
มากท่ีสดุ แตวาการเสีย่งตายดวยการเสียชวีติก็เปนเร่ือง
ของธรรมชาติ

ในมมุมองของคำสอนศาสนา เราจะใชชวีติอยางไร ชวีติ
เปนของพระเปนเจา เราสามารถจัดการกบัชีวติอยางไร

คณุพอเชดิชัย ตอบวา สิง่หนึง่ท่ีเราเช่ือม่ันในคำสอน

ของคริสตศาสนา มนุษยเราท่ีไดรับการสรางใหเปน
ภาพลักษณของพระเจา มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
แตอยใูนขอบเขต  เม่ือเรามเีสรภีาพ มคีวามรตูวั รสูำนึก
มสีต ิเราก็มคีวามรบัผดิชอบในส่ิงทีเ่รากระทำ

พระศาสนจักรมองเรื่องนี้อยางไร
คุณพอเชิดชัย ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต

(Living Will)  การแสดงเจตนาท่ีจะไมยื้อชีวิตใหยืด
ออกไปเม่ือความตายตามธรรมชาติมาถึง ทานอาจารย
พูดเอาไวชัดเจนไมใชการุณยฆาต ตองชัดเจนกอน
ถาแยก 2 มโนทัศนนี้ไมออกแลวคิดวาไมสามารถ
ตอบคำถามตางๆ ได ในสวนของพระศาสนจักร วธิกีาร
ที่จะทำอยางไรเมื่อชีวิตนั้นจะตองจากโลกนี้ไปแลว
ตามธรรมชาติโดยการสิ้นใจอยางมีศักดิ์ศรีที่เราเรียกวา
คุณภาพชีวิต มองวา หนังสือแสดงเจตนา เปนวิธีการ
ที่สมเหตุสมผลในการท่ีจะแสดงออกถึงการท่ีคนหนึ่ง
นั้น  มีสิทธิที่จะตายตามธรรมชาติ  เ ม่ือความตาย
ตามธรรมชาติมาถงึ ทีอ่าจารยหมอไดกลาววา เทคโนโลยี
ในปจจุบันสามารถยืดอายุไปไดอีก เปนการยืดอะไร
ทีไ่มมเีหตุผล  มนุษยไมไดเปนเจาของชีวติ ทีจ่ะยืดชีวติ
จะตายเม่ือไหรกไ็ดไมใช มนุษยไมสามารถตัดสินใจวา
ตัวเองจะตายเวลาใด ไมวาจะเปนการเรงความตาย
ในบริบทของการณุยฆาต ทำไมไดแนๆ  หรือในบริบท
ของการยดืความตายออกไป ทีห่นงัสอืแสดงเจตนา เปน
เคร่ืองมือทีช่วยใหเราไมไปถึงในจดุๆ นัน้ พระศาสนจักร
มองวาเปนเคร่ืองมือท่ีไมมีประโยชน

ในท่ีสดุแลว Living Will ตอบโจทยอะไร
คุณพอเชิดชัย ตอบไดบางสวนเก่ียวกับเร่ืองมนุษย

นั้นไมไดเปนเจาของชีวิต แมแตเทคโนโลยีปจจุบัน
ที่เอ้ืออำนวยใหมนุษยนั้น ยื้อชีวิตออกไปได ซึ่งตรงน้ี
คิดวาเปนสวนๆ หนึ่ง เพราะวามนุษยเปนผูที่รักษา
เม่ือความตายตามธรรมชาติมาถึงแลว อาจจะตอบสวนน้ี
ไดสวนๆ หน่ึง เหมือนกับเปนการทีม่าในสงัคมปจจุบนั
กลบัไปสงัคมในอดีตท่ีเรานัน้ไมสามารถทีจ่ะย้ือชวีติได
และปฏิบัติใหผูปวยน้ันเสียชีวิตอยางมีศักด์ิศรีเทาท่ี
หยูกยาในสมัยน้ันจะเอือ้อำนวย ซึง่อาจจะไมมยีาแกปวด
ที่ เปนมอรฟนเหมือนในปจจุบันท่ีชวยไดมากกวา
ปจจุบันน้ีที่เทคโนโลยีเอ้ืออำนวยและทางการแพทย
เจรญิข้ึนน้ัน ผมคิดวา Living Will นัน้ เปนการยืนยันวา
สิง่ตาง ๆ เหลาน้ี แมแตมนุษยมคีวามสามารถ แตมนุษย
ก็ตองรูจักขอบเขตของตนเอง ในการท่ีจะไมยื้อชีวิต

หรือไมพยายามที่จะทำใหชีวิตน้ัน หรือแสดงทัศนคติ
ที่มีการเปนเจาของชีวิตโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ตนเอง
มอียู

คุณหมอพรเลิศ เปนเรื่องของการท่ีชี้ใหเห็นวา
มนุษยทุกคนมีศักยภาพ และมีคุณคาของตนเอง ตรงน้ี
เขามีโอกาสท่ีจะไดแสดงส่ิงที่เปนตัวตนของเขา และ
การที่จะเสียชีวิตอยางเปนธรรมชาติ ถือวาเปนคุณคา
หนึ่งของคนทุกคน และหลายๆ ครั้ง การท่ีเขาจากไป
อยางเขมแข็งเปนตัวอยางใหลกูหลานเห็น มนัส่ือคุณคา
สื่อความเขมแข็ง จากรุนตอรุนไดเลย เราจะเห็นวา
ในหลายๆ ครั้งที่เห็นการจากไปอยางสงางามเขมแข็ง
ในครอบครัวหนึ่งถาลูกหลานมีโอกาสไดเห็นคนปวย
คนหนึ่ง คุณพอคุณแม ซึ่งไมไดเรียกหาความตาย แต
กไ็มไดวิง่หนีการตาย เผชิญกับมันอยางสงบและสงางาม
จะเปนพลังในครอบครัวและสังคมตอไป

จากน้ันคุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ จิตตาภิบาล
ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย แนะ
นำชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ ซึ่งเปนเครือขายของ
บรรดาคาทอลิกทีป่ฏบิตังิานอยใูนแวดวงสุขภาพอนามัย
ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร และทุกๆ คนท่ี
เก่ียวของกับโรงพยาบาล สาเหตุที่จัดตั้งเครือขายเวช-
บุคคลคาทอลิกฯ เน่ืองจากวิชาชีพน้ีเปนวิชาชีพพิเศษ
เพราะวาเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับชีวิต เปนวิชาชีพ
ทีต่องชวยชวีติ จงึตองเขาใจคำสอนของพระศาสนจักร
เพ่ือท่ีจะสามารถใชวิชาชีพของตนเอง ชวยชีวิตให
ถูกตอง ปจจุบันเครือขายเวชบุคคลคาทอลิกฯ มีอยู 6
สังฆมณฑล คือ กรุงเทพฯ นครสวรรค เชียงใหม
ทาแร-หนองแสง นครราชสีมา จันทบุรี ทุกวันน้ี
รวมตวักันเพือ่รับใชสงัคมในเขตสังฆมณฑลของตนเอง
เชน การจัดหนวยแพทย ปทีแ่ลวทีน่้ำทวม บรรดาสมาชิก
เครอืขายเวชบคุคลคาทอลกิฯ รวมกับฝายสงัคม ออกไป
ชวยเหลือผูที่ประสบภัยน้ำทวม 6 ครั้งดวยกัน เปน
พนัธกิจในการดูแลสขุภาพ นีเ่ปนบทบาทหน่ึงของชมรม
ในการชวยเหลือคนอ่ืนๆ ตามวิชาชพีของตนเอง

จากนั้นคุณพอไพรัช ในฐานะผูชวยเลขาธิการ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ฝายสังคม
ไดพดูถงึสถานการณน้ำทวมในสงัฆมณฑลนครสวรรค
และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมถึงการลงพ้ืนท่ี
เพื่อใหความชวยเหลือ และการสงผานความชวยเหลือ
ผานทางฝายสังคมของสังฆมณฑลตางๆ
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หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กล่ินขยะ..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


  19-23 เดอืนพฤศจิกายน ไปเวยีดนามเหนอื -

กลาง กลับกรุงเทพ (ไปเครือ่ง-กลับรถ)
สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

สุภาทัวรแสวงบุญ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

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

โยเซฟน สวุิมล
ทรัพยเย็น

เกดิใหม ในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 7 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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ยออันนา บญุเทีย่ง กจิบำรุง
ครบ 14 ป

วาเลนตโิน ชนุเซีย้ง กจิบำรุง
ครบ 4 ป

จากลูกๆ หลานๆ
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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ประกาศรบัสมัครงาน
- พนกังานธุรการ - ประชาสัมพนัธ วฒุกิารศกึษา
   ปวช.ขึน้ไป สามารถใชคอมพิวเตอรได
   จำนวน  1  อัตรา
- พนักงานสงของ (ชาย) วุฒิการศึกษา มัธยม 6
    ขึน้ไป จำนวน  2  อตัรา
ตดิตอสอบถามไดที ่สำนักมสิซงัคาทอลิกกรงุเทพฯ

(แผนกบรกิาร)
57 ซ.เจรญิกรงุ 40 ถ.เจรญิกรงุ แขวงบางรัก

เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-630-6820-4 (คณุจิรพร)

2011

ในวันเสารที่ 19 พฤศจิกายน 2011
มิสซาขอบคุณเวลา 17.30 น. โดย

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี
ณ วัดเซนตหลยุส ถนนสาทร

(หลังมิสซาเชิญรวมรับประทานอาหาร)

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
16 - 20 ธันวาคม 2011  - ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน -

ลาวใต - ปากเซ - จำปาสัก
11 - 17 กุมภาพันธ 2012     - ระดมพลบุกหงสาวดี - ยางกุง - สิเรียม

- อินทรแขวน - มัณฑะเลย - รัฐฉาน - อิเล ประเทศสหภาพพมา

เพือ่รวมฉลองสักการสถานแมพระเมืองลรูด 110 ป ทีจ่ดัเฉลิมฉลอง

อยาย่ิงใหญถึง 10 วัน และไปยอนรอยการแพรธรรมในพมา เย่ียม

วัด & สภาพระสังฆราชอัครสังฆมณฑลยางกุง พรอมท้ังสถานที่

สำคัญ ในประวตัศิาสตรของสหภาพพมาท่ีนาสนใจอกีมากมาย
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

สนใจ โปรดติดตอเราดวยความจรงิใจ ดวน +++ วันนี้ที่...
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-676

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
แบรนาแด็ต สุธีร  ธารีภาพ

เกิดใหมในพระเจา
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(5 ปแหงความอาลัย)
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คลินิกตา โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอบริการ..
รักษาตอกระจกดวยวิธีการผาตัด โดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท่ีมากดวยประสบการณพรอมดวยเครื่องมือที่ทันสมัยและ
หองผา ตัดท่ีมีระบบปองกันการติดเ ช้ือ ท่ีไดมาตรฐานจาก
เยอรมันภายใตการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพอยางใกลชิดตลอด
การรักษาและพักฟน

สอบถามไดที ่ : คลนิกิตา อาคารรอยปบารมบีญุ ชัน้ 3
โทรศพัท. 0-2675-5000 ตอ 10325 - 6
เวลาทำการ

จนัทร - ศกุร เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 17.00 -19.00 น.
เสาร - อาทิตย เวลา 09.00 - 12.00 น., 13.00 - 15.00 น.

และเวลา 17.00 -19.00 น.

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 www.saintlous.or.th

ตอกระจก.. ผาตัดชวยคุณไดตอกระจก.. ผาตัดชวยคุณได 

à¡Ố ãËÁ‹ã¹¾ÃÐà Œ̈Ò 23 μØÅÒ¤Á 2008

ขาแตพระเจาผศูกัดิส์ทิธิ ์ผทูรงฤทธ์ิ และผมูริตูาย
ขอทรงโปรดเมตตาลกูทัง้หลายและชาวโลกทัง้มวลเทอญ

ฉลอง 25 ป ทีอ่สัซซีี
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต  ที ่16

ไดกลาวสุนทรพจนในโอกาสครบ  25  ป  ที่
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล
ที่ 2  ไดริเริ่มจัดพบปะผูนำศาสนารวมใจ

ภาวนา  ทีอ่สัซีซ ี  ประเทศอติาลี  27  ตลุาคม  ค.ศ. 1986-2011  วนัน้ีมผีนูำศาสนา
10  องค  ศาสนิกชนอืน่  ประมาณ  150  ทาน  และผไูมนบัถอืศาสนากวา  100  ทาน
รวมไตรตรอง  เสวนา  และภาวนาเพือ่ความยตุธิรรมและสันต ิ ณ  มหาวิหารแมพระ
แหงปวงเทวา  อสัซีซี

เราคาทอลิกควรรับรแูนวคิดทีน่าสนใจบางตอน  ดงันี้
“25 ป ผานไปต้ังแตบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดเชิญผ ูแทน

ศาสนาตางๆ มาภาวนาเพ่ือสันติภาพท่ีอัสซีซี  ไดเกิดอะไรข้ึนหลังจากน้ัน  เราตอง
ทำอะไรใหเกิดสันติภาพในปจจุบันน้ี  สมัยน้ันไดมีการแบงแยกโลกเปนสองฝาย
สญัลกัษณของความแตกแยก   คอื  กำแพงเบอรลนิ  ทีใ่จกลางเมือง  ใน ค.ศ.1989
สามปหลงัจากการภาวนาท่ีอสัซซี ี กำแพงถกูทำลายลงโดยไมมกีารหล่ังเลือด   ไมมี
ปนใหญหลงักำแพงเปนเครือ่งหมาย (ความรุนแรง) อกี

แตตอไปจะเกิดอะไรอีก  เรายังไมสามารถกลาวไดวา  สังคมมีอิสรภาพ  และ
สนัตภิาพแลว  แมไมมกีารคุกคาม เรือ่งสงครามใหญ  แตโลกก็ยงัไมมคีวามสามคัคี
ยงัมสีงคราม การตอส ู ความรุนแรงในสงัคม  อสิรภาพเปนสิง่ดมีากๆ  แตโลกกไ็มมี
ทศิทาง  มกีารตคีวามหมายเสรีภาพผดิๆไมนอย  รวมทัง้ถงึกบัคดิวามเีสรภีาพสำหรับ
ทำการรุนแรง  มีความเห็นขัดแยงกัน  เราจึงตองพยายามหาแนวทางใหมเพื่อสราง
อสิรภาพ

เราอาจจะแยกความรุนแรงเปน  2 แบบ  คอื
1) ผกูอการราย (Terrorism)  มกีารโจมตี  ทำลายฝายตรงขาม  แมชวีติของผบูริสทุธ์ิ

ถูกฆาตกรรมอยางโหดราย  ไมสนใจกฎหมายนานาชาติที่จำกัดความรุนแรง  ขาด

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

จรยิธรรม   ในกรณีนี ้ ศาสนามิไดชวยใหเกดิสนัตภิาพ  แตถกูใชอางถงึเพือ่ความรนุแรง
ในฐานะคริสตชน  เปนเรือ่งจริง  ในอดีต  เราเคยใชกำลัง (ตอสแูยงชงิดนิแดน

ศักด์ิสิทธ์ิ)ในนามของพระเปนเจา  เรารูสึกอับอายมากๆ  ที่เปนการใชความเช่ือ
คริสตชนแบบผดิๆ  ขดัแยงกับธรรมชาตแิทของศาสนา  เราเช่ือวา  พระเจาพระผสูราง
ทรงเปนบดิาของมวลมนุษย  เราทุกคนเปนพ่ีนองในครอบครัวเดยีวกนั   ไมกางเขน
ของพระคริสตเจาเปนเคร่ืองหมายของพระเจาผูทรงรับความทุกข  และเปยมดวย
ความรัก  พระนามของพระองคคอื “พระเจาแหงความรักและสันต”ิ  (2  คร 13:11)
นี่คือภาระของทุกคนที่เปนคริสตชน  ตองทำใหศาสนาบริสุทธิ์ถึงแกน  เพ่ือเปน
เคร่ืองมือนำสันติของพระเจาเขามาในโลก...

2) ความรุนแรงชนิดท่ีสองคือ การปฏิเสธพระเจา  เปนศัตรูกับศาสนา  เห็นวา
ศาสนาเปนตนเหตุใหเกิด (ความรุนแรง) ในประวัตศิาสตร  การปฏิเสธพระเจาย่ิงทำให
เกิดความรุนแรงไรขีดจำกัด  เพราะไมยอมรับการตัดสินใดๆ นอกเหนือตนเอง
ยึดตนเปนมาตรฐาน  คายกักกัน (ที่โปแลนด)  เปนตัวอยางใหเห็นชัดวาเปนผล
ของการไมเช่ือวามีพระเจา

นอกจากสองปรากฏการณดานศาสนา  และปฏิเสธศาสนา  มนษุยบางสวนจงึคอยๆ
เพกิเฉยศาสนา  พวกเขามิใชยนืยนัวา  “พระเจาตายแลว” เทานัน้  พวกเขายงัทนทกุข
จากความคิดนี ้ แตเขาก็แสวงหาพระเจาลกึๆ  คอืแสวงหาความจริง  และความดี  เปน
ผูจาริกแหงความจริง  และผูจาริกแหงความดีงาม...จึงเปนความรับผิดชอบของ
ศาสนกิชน... เพราะเหตุนีข้าพเจาจงึเชิญพวกทานมาพบกันทีอ่สัซซี ี  มใิชผแูทนศาสนา
ตางๆ  ในรูปสถาบนั  แตในฐานะผรูวมกาวเดนิสสูจัธรรม  เพ่ือศกัดิศ์รมีนษุย  เพือ่
รวมมอืกนัสรางสรรคสนัตภิาพ  ตอสกูบัพลงัทำลายทกุรปูแบบ
     ในทีส่ดุ  ขาพเจาขอใหพวกทานมัน่ใจไดวาพระศาสนจักรคาทอลิกไมสนบัสนนุ
ความรุนแรง  เราอุทิศตนเพ่ือสรางสันติภาพในโลก   เรามีความปรารถนาเดียวกัน
คอื  แสวงหาความจริง  แสวงหาสันตภิาพ”
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ ภาวนา
คอืหนาท่ี ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คอืหนาท่ี ทีส่ำคญั

⌦⌫
อสัซีซี  อติาล ี (ซนีติ)
ผนูำศาสนาตางๆ ทีไ่ป
ร ว ม ภ า ว น า เ พ่ื อ
สนัติภาพทีอ่สัซีซ ีเห็น
พองตอง กันว าการ

ชุมนุมนี้เปนเหตุการณประวัติศาสตรที่สำคัญอยางยิ่ง
ผูรวมภาวนาตางรอคอยการออกเดินทางพรอมกันใน
อาการสงบ  เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามที่
คณะกรรมการจัดงานไดวางแผนไว ทามกลางอากาศ
มืดมัวและหนาวเย็นเ ม่ือสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 เสด็จ เสียงตะโกนจากเยาวชนแสดง
ความยินดีวา “พระองคคือพระสันตะปาปาของบรรดา
เยาวชน”  เสียงรองท่ีคุนหูในพิธีชุมนุมเยาวชนโลกท่ี
กรุงมาดริดซ่ึงเพิง่ผานไปไมนานคณะเดนิทางถึงอัสซีซี
บายวันเดียวกัน ทองฟาแจมใส แดดออกเม่ือสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกตที่ 16 และผูนำศาสนาทยอย
เดินทางสจูตัรุสัหนามหาวิหารนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี
ประชาชนจำนวนมาก ทุกเชื้อชาติภาษา และทุกวัย
มารวมชุมนุม  ผสูือ่ขาวสำนักขาวซีนติ สมัภาษณเยาวชน
ทีม่ารวมพธิ ี ดงัน้ี  เราตัง้คำถามนักเรียนอาย ุ15 ป จำนวน
3 คน จากโรงเรียนมัธยมเอตตอเร มาจอรานา วา
“หนูคิดไหมวา เราจะไดเห็นสันติภาพในโลกเกิดข้ึน
สักวันหนึ่ง?”  นักเรียนคนหน่ึงแสดงสีหนาไมมั่นใจ
กลาววา “อาจเปนไปไดในอีก 100 ป  ขางหนา”
อีกคนหนึ่งตอบวา  “หนูเชื่อวาถาไมมีพระเปนเจา
สนัติภาพคงไมเกิดข้ึน หากเรามนุษยเปนผกูำหนด” กลมุ
นักเรียนจากแควนนอรมังดี ประเทศฝรั่งเศส กลาววา

“การภาวนาเพ่ือสันติภาพครั้งนี้เปนเหตุการณประวัติ-
ศาสตรครัง้สำคญั  กอใหเกดิความช่ืนชมยนิดเีหมอืนเชน
เมื่อ 25 ปกอน  หนูประทับใจในพระดำรัสของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 มาก โดยเฉพาะเมื่อ
พระองคตรัสเชิญชวนเราให  ‘รวมกันสรางสันติภาพ
สรางชุมชนแหงสันติ สิ่งน้ีเปนความหวังท่ีศาสนามอบ
แกเรา’”  ในบรรดาผรูวมงาน มอีาสาสมัครจำนวนหน่ึง
ที่ใชโอกาสน้ีประกาศขาวดี  สตรีชาวอัสซีซีคนหน่ึง
กลาววา “ในฐานะคริสตชน  ดฉินัรสูกึวาเปนสวนหน่ึง
ของการจดัชมุนมุ  เพราะนอกจากจะรับใชผมูารวมงาน
แลว ยังไดใกลชิดองคพระสันตะปาปา  ศูนยรวมจิตใจ
ของคริสตชนอีกดวย” ผูสื่อขาวต้ังคำถามกับเธอวา
“คุณคิดวาจะเปนไปไดหรือที่จะประกาศขาวดีแกผูที่
เชือ่ศรัทธาของคนตางศาสนา?”  เธอตอบวา  “เราทำเชน-
นั้นไดดวยการนำขอคำสอนและคุณคาของพระวรสาร
ในเร่ืองการยอมรับในความแตกตางและมีใจเมตตาตอ
ผอูืน่ แสดงตอเพือ่นพีน่อง ไมวาเขาจะนับถือศาสนาใด
ก็ตาม เราควรปฏิบัติตนดวยการดำเนินชีวิตประจำวัน
แสดงออกถงึการเปนคริสตชนทีแ่ทจรงิ  และสือ่ถงึความ
สำคัญของความเช่ือในกิจการประจำวนั  ความเชือ่ทีเ่รา
ไดรับการอบรมมาจะตองไมเปนเพียงทฤษฎีเทาน้ัน”
เมือ่พระสนัตะปาปาเสด็จถงึสถานท่ีประกอบพธิ ี เราได
พบเยาวชนหญิงชาวตุรกีที่โพกศีรษะและผาคลุมไหล
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมุสลิมคนหนึ่ง  ซึ่งกำลัง
ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ภายใตการบริหาร
ของสันตะสำนัก เธอแสดงความคิดเห็นวา “เราทุกคน
ถูกสรางโดยพระเปนเจา  เราทุกคนลวนสำคัญใน

สายพระเนตรของพระเปนเจา  ไมวาจะนับถือศาสนาใด
หรือเช้ือชาติใดก็ตาม  คุณคาและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และสิทธิมนุษยชน ลวนเปนรากฐานของการอยู
รวมกันอยางมีสันติ หากเราเคารพและใหเกียรติซึ่งกัน
และกนั”   ตอขอถามถึงสถานภาพของสตรีในประเทศ
มสุลิมวาเปนอยางไร  เธอยืนยันวา “ประเด็นน้ีเปนอคติ
เก่ียวกบัศาสนาอสิลามทีพ่บเสมอๆ  ในแงของเทววทิยา
ดิฉันไมเห็นวาประเด็นนี้จะกอใหเกิดความขัดแยงได
อยางไร?”  เยาวชนชาวญ่ีปนุคนหน่ึงท่ีตดิตามผแูทนจาก
ศาสนาชินโตและรวมพิธีบนเวทีกับพระสันตะปาปา
กลาววา “ในประเทศผม จำนวนคาทอลิกมอียนูอยมาก
โดยเฉพาะกลุมเยาวชน ผมสังเกตวา หลังเหตุการณ
สนึามเิมือ่วนัที ่11 มนีาคม  คริสตชนคาทอลิกมคีวามเช่ือ
เขมแข็งขึน้ทัง้การปฏบิตัศิาสนกจิและดานจิตวญิญาณ”
ทามกลางผูมารวมพิธี  สตรีชาวฮินดู (นักบวช) ที่สวม
สาหรอีนัเปนเครือ่งแตงกายประจำชาต ิ  แสดงความคิด
เหน็วา “เหตกุารณในวนันี ้ทำใหดฉินัรสูกึวาอยใูกลชดิ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  สาสนแหง
ความหวังและสันติภาพของพระองคเสริมใหพิธีกรรม
สงางาม  ประโยคท่ีประทบัใจดฉินัมากก็คอื ‘พระเปนเจา
คอื องคความรกั’ และ ‘ความรกั’ รวมเราเปนหนึง่เดยีว”
เธอเห็นดวยกับ อาจารยชรี โกสวามี   ผแูทนจากศาสนา
ฮนิดูทีร่วมพิธภีาวนาอยบูนเวทีในคร้ังน้ี กลาววา “ดฉินั
ชืน่ชมในพระดำรัสของสมเด็จพระสนัตะปาปาอยางมาก
จริยธรรมที่ซื่อตรง มีความสำคัญตอการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ เพื่อแบงปนสัดสวนของ งาน  เงิน และ
ทรัพยากร ใหยุติธรรม  ศาสนาควรมีบทบาทเปนผูสื่อ
สารความรับผดิชอบในเร่ืองน้ี  และพิธกีรรมในวนัน้ีเปน
กาวสำคญักาวหนึง่ทีจ่ะกำหนดจรยิธรรมทีบ่รสิทุธิ”์

เราควรแบงปนกันและกันอยางไร?
นครรฐัวาติกนั (ซนีติ) ในการอำลาผแูทนศาสนาตางๆ ทีม่า
รวมพิธีภาวนาเพ่ือสันติภาพที่อัสซีซี โอกาสครบ 25 ป
เหตุการณภาวนาเพ่ือสันติภาพซึ่งบุญราศีสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงดำรจิดัข้ึนครัง้แรกใน  ค.ศ. 1986

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “เหตุการณคร้ังน้ีแสดงใหเห็นถึง
ความปรารถนาท่ีแทจริงท่ีมนุษยพงึอุทศิตนเพ่ือความดีของมนุษยชาติ และสะทอน
ใหเห็นวา ‘เราจำเปนตองแบงปนแกผูอื่นมากเพียงไร?’” พระสันตะปาปาตรัสวา
“กอนจากกัน  ขาพเจาขอเชิญชวนทุกทานไดนำพลังแหงประสบการณรวมกัน
ในคร้ังน้ี  ดวยความมงุม่ันวา ไมวาจะอยทูีใ่ด เราจะยังคงสานตอหนทางสคูวามจริง
และสันติภาพ” “ขอใหเราพยายามพิจารณาโฉมใหมของความรุนแรงและความ
ขัดแยงอยางละเอียด ความรุนแรงรูปแบบหน่ึงเกิดจากการท่ีผูนำศาสนาปกปอง
ศาสนาของกันและกนั  ในฐานะคริสตชน ขาพเจาเห็นวาเปนสิง่นาละอายในประวตั-ิ
ศาสตรมีการใชกำลังตอสูกัน ความเชื่อคริสตชนเชนนี้ไมใชความเช่ือที่เที่ยงแท
ความรุนแรงอีกรปูแบบหนึง่ซึง่ตรงขามกับรปูแบบแรก คอื การปฏิเสธพระเปนเจา
นำไปสคูวามรุนแรงท่ีไรขอบเขต” “เหตุการณทีอ่สัซีซนีีจ้งึเปนเร่ืองราวของการรวม
เดินทางไปพรอมกันสูความจริง  ยืนหยัดม่ันคงเพื่อศักด์ิศรีความเปนมนุษยและ
การรวมตอสูเพ่ือสันติภาพตอพลังในการการทำลายลางทุกรูปแบบ”
นกับุญฟรังซิส แหงอัสซีซ ีแบบอยางแกเยาวชน
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  กอนท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะทรง
เดินทางสอูัสซีซ ีเม่ือวันท่ี 27 ตลุาคม  พระองคทรงเสนอใหนกับุญท่ีมชีื่อเสียงของ

เมืองในอิตาลีใหเปนบรรอยางของเยาวชน ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 พระ-
สนัตะปาปาตรสัแกบรรดาเยาวชน  ผปูวย  และคสูมรสใหม วา  “ขอใหแบบอยาง
ของนกับญุอสัซซี ี ซึง่เราจะรวมกนัภาวนาหนาหลมุพระศพของทานนักบญุในวนั
พรงุนี ้ใหทานชวยเหลือเยาวชนทกุคน ใหยนืหยดัดำเนินชวีติประจำวนัอยางซือ่สตัย
ตอองคพระเยซคูรสิต  ขอทานนกับญุประทานกำลงัใจแกผปูวยทกุคน ใหทานได
ตดิตามพระเยซูครสิตเจา ใหสามารถผานการทดลองและความทนทุกข  สำหรับคู
สมรสใหม ขอท้ังสองดำเนนิชวีติสัมผสัความรักของพระเปนเจาและเพ่ือนพีน่อง”
สมโภชบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
โรม  (ซเีอ็นเอส) คริสตชนคาทอลกิหลายพนัคนในกรงุโรมสมโภชบญุราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เปนปแรกเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม  คณะกรรมการ
พจิารณาแตงต้ังพระองคเปนนักบุญ กลาววา “คณะกรรมการไดรบัรายงานเกีย่วกับ
การภาวนาวอนขอทานบุญราศี ในการรักษา  หลักฐานซ่ึงจำเปนตองใชในการ
ประกาศสถาปนาพระองคเปนนกับญุ  มงซนิญอรสลาโวมรี  โอเดอร   ผเูสนอกรณี
พิจารณาแตงต้ังนักบุญ ใหสัมภาษณสถานีวิทยุวาติกันวา “ขาพเจาไดรับพยาน
หลักฐานสำคัญจำนวนมาก และกำลังรวบรวมหลักฐานเหลานั้นใหสมบูรณเพื่อ
นำเสนอตอสำนกัวาติกัน  เร่ืองหน่ึงทีป่ระทับใจเปนกรณีการรักษาเดก็หญิงอาการ
หนักมากใหหาย และกรณีของพระสงฆชาวโปแลนดองคหนึ่ง” “นอกนั้น
คูสมรสใหมที่วอนขอพระหรรษทานการเปนพอแมผานทานบุญราศีจำนวนมาก
เมื่อใหกำเนิดบุตรธิดา ตางก็ตั้งชื่อลูกๆ ชายหญิง วา คาโรล  หรือ คาโรลินา,
ยอหน ปอล,   ชอง ปแอร หรอื โจวานน ีเปาโล ตางก็ฉลองวันสมโภชทานบญุราศี
ในวันท่ี 22 ตลุาคม เชนกัน
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บญัช.ี..
ชวีติ(tanpanlop@gmail.com)

ผมไมใชนกับญัช ีแตคนุเคยกบัการทำ “บญัช”ี มาเปนเวลานาน
หลักของบัญชีคือ “หลักของความสมดุล” เปนเร่ืองของรายรับและรายจาย

บรรทัดสุดทายตัวเลขจะตองเทากันเสมอ
หากมรีายรบัมากกวารายจาย แสดงวาเรามีเงินเหลอืเกบ็ อาจจะดีหรือไมด ีกไ็ด

ดทีีม่กีำไร มตีนทนุ แตหากมเีงนิเกบ็จำนวนมาก ไมมกีารใชจายหรอืการลงทุน
เลย คาของเงนิท่ีเก็บไวกจ็ะลดนอยลงไป ถงึแมจะมดีอกเบ้ียจากเงินฝากเขามาบาง

หากมีรายจายมากกวารายรับ แสดงวาเรามีเจาหน้ี มีแหลงท่ีมาของรายรับ
บวกกับรายไดปกติ รวมเปนบรรทัดสดุทายของรายจาย ซึง่อาจจะดีหรอืไมดกีไ็ด
เชนกัน ดหีากหนีน้ัน้คอืการลงทุนและเปนทีม่าของรายไดในอนาคต

ไมวาจะเปนรายรบัหรือรายจาย การทำบัญชีทำจากขอมูลท่ีเปน “ขอเท็จจริง”
ที่เกิดข้ึนสามารถอางอิงจากเอกสาร ไมใชเร่ืองความนาจะเปน หรือการคาดเดา
ตัวเลข

ผมกลบัมาคิดถึง “หลักบัญชี” วาสามารถมาประยุกตใชกบั “หลักคุณธรรม”
ไดหรอืไม

หลายคร้ังท่ีผมไดยินคนท่ีทำบุญหรือทำความดีอยางนาช่ืนชม แตพอฟง
เหตผุลของการทำบุญเพียงเพ่ือลางบาปแลว ทำใหผมยิง่เกดิความสงสยั เหมอืน
กบัวามี “บญัชีบญุ” กบั “บญัชีบาป” อยทูีว่า... เราทำบญุเพือ่ลางบาป หรือทำบาป
เพื่อลางบุญ

ผมเคยดูละครไทยทางโทรทัศนเร่ือง “พภิพมัจจุราช” ตอนเด็กๆ กลับมาจาก
โรงเรียน เปล่ียนเส้ือผาแลว ตองรีบไปจองท่ีนั่งขางบาน (ขณะน้ันที่บานไมมี
โทรทัศน)

ผมยังนึกถึงภาพ กะทะทองแดง ตนง้ิว ทานพิภพท่ีนัง่อยบูนบัลลังก รวมไป
ถึงทานสุวรรณท่ีนั่งอานสมุดเลมใหญเปนบัญชีความดี และบัญชีบาปของคนท่ี
ตกลงมาในนรก

พอทานสุวรรณอานถึงบัญชีความดี เหตุการณนั้นก็เปนละครตอนมีชีวิต
อย ู เชนเดยีวกบับญัชบีาป

ตอนจบทานพิภพก็จะเปนผูตัดสินวา บุญท่ีทำไวนั้นไมเพียงพอ ตองอยู
ในนรกตอเพื่อใชโทษบาป มีบางตอนท่ีบางคนหลงมาในนรกทำบุญมากกวา
ทำบาปถูกใหกลบัขึน้ไปขางบน บางคนยังไมถงึเวลาคิดบญัชถีกูไลกลบัไปใหมี
ชวีติตอฟนขึน้มาจากความตายก็ม ีแตนัน่... คอืละคร

ผมเองไมเคยรูวา ชีวิตหลังความตายจะเปนอยางไร และคงเปนการยาก
สำหรบัคนท่ียงัคงมีชวีติอยจูะรไูด

รวมทัง้การรถูงึบัญชีบญุและบัญชีบาปของตัวเองหากมีจริง...
หรือวา “บุญและบาป” ถูกแยกกัน... คิดรวมกันไมไดอยางส้ินเชิง เหมือน

ขม้ินกับปูน ไมสามารถเปรียบเทียบกันเหมือนตัวเลขที่หักลางกันทางบัญชีได
แตขึน้อยกูบั “การกลับใจ”

ทุกคร้ังท่ีมีการกลับใจ สำนึกผิด และเร่ิมตนใหม บาปท่ีผานมาไดรับการ
อภยั... ซึง่การกลับใจของคนหน่ึงคน อาจมีอทิธิพลกับคนอีกเปนจำนวนมาก

ชีวิตน้ีจะทำบุญไวมากแคไหน จำนวนมากเทาไหร แตในใจไมเคยรูสกึผิด
ไมเคยสำนึกผิด ไมเคยกลับใจเลย คงเหมือนกับการหลอกตัวเองไปเรื่อยๆ
ขาดความบริสทุธิใ์จ ความจรงิใจในการกระทำ เหมือนการเลนละคร

เม่ือตราบาปยังคงอยู ความรูสึกผิดชอบชั่วดีถูกสลับข้ัว เห็นถูกเปนผิด
เห็นผิดเปนถูก อานิสงสของผลบญุคงไมเกิดข้ึน

“เร่ืองของความสมดุลและขอเท็จจริง” เปนหลักทางบัญชีที่นาจะนำมา
ประยุกตใชไดกบัหลักคุณธรรม

ความสมดุลของชีวติท่ีสดุคือ การสญูเสียชีวติ... เปนบรรทัดสุดทาย
ขอเท็จจริงคือ การกระทำในขณะท่ีมีชีวิตอยู เปนตัวเราเองท่ีเดินทางผาน

ในแตละชวงของกาลเวลา
บญัชี...ของชวีติ ตองคิดจากการกระทำ... สวรรคอยใูนอก นรกอยใูนใจ เปน

เราเองท่ีรู...
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เด็กสาธุฯ “น้ำมีคุณสมบัติ ทั้งของเหลว
ของแข็ง และไอน้ำ” ถาจะพูดถึง
“ประโยชนของน้ำมีมากมาย
มหาศาล เกินกวาท่ีเราจะพูดได
ทัง้หมด” แมวนัน้ี ขาวและเร่ืองราว
มากมายที่ไดยิน รูสึกวา น้ำกลาย
เปน “ขาศึกศัตรู”  สื่อมวลชนท่ี
ถายทอดคำพูดออกมา เหมือนอยู

ในสงคราม “จัดทัพหนา ทัพหลวง  เขาโจมตี...” ทั้งท่ีน้ำ เปนเพ่ือน มิตรท่ีมี
ประโยชนใหมนษุยอยางมากมาย แตวนันี ้น้ำกลายเปนสิง่ทีค่นไมตองการ ขนาด
ขบัไลไสสงลงทะเล ? แตละวันยงัมีเรือ่งเกีย่วกับน้ำใหตองพูดถึงและติดตาม
ลาสุดวัดนักบุญเปโตร สามพราน ชุมชนคาทอลิกขนาดใหญ น้ำเหนือลงมาถึง
เดือดรอนท้ังคน และหมู รวมทัง้คนช่ือหมดูวย วนัท่ี 30-31 ตลุาคม ทวมบริเวณ
ลานหนาวดั และเลาหม ู  “สายขาวพเิศษ” รายงานวา คนักัน้น้ำ เกอืบกลายเปน
ปญหาในเพ่ือนบานดวยกัน และมีหมูตายเพราะวายน้ำไมไหว (อวนมากไป)
คณุพอสำรวย กจิสำเรจ็ เจาอาวาส พรอมทัง้สภาภบิาล และอบต. สถิตย  กจิเจรญิ
ประสานพลงัรับไวเต็มท่ี “ผนูำตองเหน่ือยหนอย”  ชาวสภาสาธุฯ เอาของไป
ชวยเขา เราเองก็โดนเหมือนกัน คุณสุรวุฒิ หมั้นทรัพย อยูบางพลัด ตอง
ปลอยบานท้ิง หนอีอกมาอยขูางนอก คณุเยาวพา (เจ๊ียบ) มนตแกว อยศูาลายา  เขต
คลองทวีวฒันา น้ำมาเพียงแคคอโผลขึน้มาหายใจ  อาการยังไมรจูะรอดหรอืเปลา
สวน หัวหนา บ.ก. วัชรี กิจสวัสดิ์ (หมู) อยูเปโตร สามพราน ที่บานยังพนน้ำ!

แวะมาเยี่ยม คุณวีรนนท ทรรทรานนท อยูเซนตคาเบรียล  เลาวา บราเดอร
อนศุกัด์ิ นธิภิทัราภรณ อธิการโรงเรียนเซนตคาเบรียล สามเสน จดัครอูาสาสมัคร
ไปชวยท่ีนครสวรรค มีถึง 40-50 คน ขนของขึ้นไปชวยผูประสบภัย ในเขตท่ี
พระคุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย ปกครอง มคีุณพอรังสิพล (นอย) เปลีย่นพันธุ
ชวยประสานกับทองท่ี ครั้งสุดทายกลับมา บานครูเอง จมน้ำไปแลว  เพราะ
หลายคนอยบูางบัวทอง และบริเวณน้ำทวมฉับพลนั บางคนมีเพียงเส้ือผาติดตัว
เทานัน้ บราเดอรอธกิาร ตองเปดโรงเรียนเปนโรงแรมใหครพูกัรวมแลว 80 คน
และพอสำรวจปรากฏวา นกัเรยีนเกอืบ 3,000 คน อยใูนพืน้ทีน่้ำทวมหนกั ทัง้ครู
ทั้งนักเรียนยังมึนอยูกับน้ำ นักดนตรีพิณแกว คุณวีระพงศ ทวีศักด์ิ บาน
อยพูืน้ท่ีดอนเมอืง เม่ือดอนเมอืงกลายเปน “สนามบนิน้ำ” ตองหนนี้ำ ไปต้ังหลัก
พัทยา กลายเปนผูประสบภัยพิบัตไิปดวย เจอหนาใคร ตองทักเปนภาษาเกาหลี
“จมจังแก?”   ในแวดวงโซเชยีล เน็ตเวิรค ตางกม็เีร่ืองราวแบงปนกนัมากมาย
รวดเรว็ ชวยเปนหเูปนตาใหกนั นบัวาทนัเหตกุารณด ี ประโยชนชดัๆ เตม็ๆ  ทัง้
สิง่ทีด่ ีและส่ิงทีเ่ปนเรือ่ง “น้ำเนา” อยางไรก็ตาม “เราผรูบัฟง ไดชม” แลว กต็อง
รอบคอบ ฟงหไูวห ู อยใูนพ้ืนท่ี แตไมมรีองรอย วดัแมพระฯ  ปากลัด คณุพอ
สุขุม  กิจสงวน   วัดอัครเทวดาราฟาแอล คุณพอวิทยา  ลัดลอย  และ
วดันกับญุอนันา ทาจนี คุณพอธีรพล กอบวิทยากุล  อยใูนลมุน้ำทีจ่ะไหลบา แต
ปรากฏวา ไมมรีองรอย เพราะอยใูกลทะเล อยปูากอาว และทางระบายน้ำ คลอง
ลัดโพธิ์  “อัสสัมชัญ เปนยังไงบาง?” เพราะอยูในพ้ืนที่ มีทั้งสำนัก
พระสังฆราช โรงเรียน 3 อัสสัมชัญ โรงพิมพฯ อาคารคาทอลิกแพรธรรม
และศูนยคาทอลิก ลวนแลวแตโดดเดนเปนเปาน่ิงใหน้ำเขามา ปรากฏวา
“ทุกอยางเรียบรอย” เพราะกอนหนาน้ันโดนหนักมาแลว จึงสูกันท่ีเข่ือน
ริมแมน้ำ และทอสูบน้ำขนาดใหญ และเพ่ิมพิเศษอีกเกือบ 10 ตัว ทำหนาท่ี
สบูน้ำท่ีซมึข้ึนมาจากพ้ืน สวนคณุพอสุรสิทธ์ิ ชมุศรีพนัธ  ุเตรยีมกระสอบทราย
และปดชองลมดานลางของวัดไวแลว คุณพอสุพจน ฤกษสุจริต รีบขนของรัก
ของหนัก “แทนพิมพ”ออกไปกอนเพ่ือความปลอดภัย และเซอรเทเรซา
โกงศร อธิการอัสสัมชัญคอนแวนต จัดทีมคนงานเฝาระวังเต็มท่ี มิหนำซ้ำ
มีเวลาตกปลาไดมาหน่ึงมื้อ วัดกาลหวาร วัดคอนเซ็ปชัญ วัดนักบุญฟรังซิส
เซเวียร และวัดซางตาครูส ถือวาปลอดภัยในระดับตองเหนื่อย เตรียมการ
มาดี หลังจากน้ำลดคร้ังน้ี บทเรียนท่ีตองรีบทำดวน เพ่ือเตรียมครั้งตอไป
รวมท้ัง ตองพบกับ “ฤดูแลง” ที่จะมาถึง คิดถึงพระคัมภีรที่วา “พระเจา
ทรงใหแสงสวางแกคนดีและคนช่ัว และประทานน้ำแกทุกคน  เปนความรัก
ทีเ่ทาเสมอกนั” และทีส่ำคัญคอื ใหเราเปน “ผจูดัการ เปน ซอีโีอ.”  บางคน
บอกวา “น้ำมาคร้ังนี ้ทำใหพบคนโง คนออนแอ...โดยเฉพาะตนเอง!” ขณะท่ี
เขียนตนฉบับ ยังกังวลวา “วันเพื่อนอุดมสาร คร้ังท่ี 11” จะออกหัวหรือกอย
คณะกรรมการฯ โดยเฉพาะคณุยวุด ีนิม่สมบุญ และทุกทานกเ็ปนหวงพีน่อง



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2011หนา 14

ขอเชิญพี่นองทุกทาน
รวมเทิดเกียรติแมพระ

ใน
พธิบีูชาขอบพระคุณ

ฉลองวัดแมพระแหงเหรียญอัศจรรย
อ.เมือง จ.ฉะเชงิเทรา

พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานในพิธี
วนัเสารที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 10.30 น.

หลังพิธีขอเชิญรวมรับประทานอาหาร



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 46 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 æƒ»®‘°“¬π 2011 Àπâ“ 15

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß

Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́

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≠‡∑‡√´“ 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∞¡ ¢Õ‡≈◊ËÕπ

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

ªí≠À“πÈ”∑à«¡

�����§≈‘π‘°‡∫“À«“π ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ¢Õ‡™‘≠

ºŸâªÉ«¬‡∫“À«“π ºŸâ¡’¿“«–‡ ’Ë¬ßµàÕ°“√‡°‘¥‚√§‡∫“À«“π

‚√§Õâ«π ·≈–ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ç°â“«∑—π

‡∫“À«“π 2011é ‡π◊ËÕß„π«—π‡∫“À«“π‚≈°·≈–©≈Õß

§√∫√Õ∫ 113 ªï‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

„π«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡«≈“ 07.30-

12.00 π. ∑’Ë‚∂ß∑“ß‡™◊ËÕ¡Õ“§“√√âÕ¬ªï∫“√¡’∫ÿ≠

æ∫°—∫°‘®°√√¡∫√√¬“¬§«“¡√Ÿâ§Ÿà ÿ¢¿“æ‚√§

‡∫“À«“π ·≈–¡ÿ¡µ√«® ÿ¢¿“æ‡∫◊ÈÕßµâπ‚¥¬‰¡à‡ ’¬

§à“„™â®à“¬ ‡™àπ µ√«®«—¥√–¥—∫πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥  µ√«®

ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß‚√§‡∫“À«“π ·≈–µ√«®‡ªÕ√å-

‡ Á́πµå‰¢¡—π à«π‡°‘π„µâº‘«Àπ—ß æ√âÕ¡≈ÿâπ√—∫

¢Õß√“ß«—≈¡“°¡“¬

 ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë§≈‘π‘°

‡∫“À«“π ‚∑√. 0-2675-5000 µàÕ 40109

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 12

æƒ»®‘°“¬π 2011 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“

§Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

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

®.‡≈¬ ©≈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

«—¥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)

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ‡¡◊Õß§ß Õ.§ß ®.π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ æ√–∏“µÿ)

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

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13

æƒ»®‘°“¬π 2011

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–-

«“®“

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

§ÿ≥«‘¡≈ °‘®∫”√ÿß

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬-

ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡≈‘»

 √â“ß°ÿ»≈„πæ ÿ∏“

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠∑à“π

ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡∑§π‘§

°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“πé ‡æ◊ËÕ„™â„π™’«‘µ

ª√–®”«—π §√—Èß∑’Ë 24/2554 «—π∑’Ë 19-20 æƒ»®‘°“¬π

2011 µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1313 §ÿ≥ ÿ∏’

À√◊Õ»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ‚∑√. 0-2675-5533, 0-2675-

5577

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

°√ÿß‡∑æœ  ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  3-4  ∏—π«“§¡ 2011

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012

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

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

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

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

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

√—∫§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

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

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

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

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

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥∫ÿ≠À≈“¬  ∫ÿ≠∑“  ‚∑√. 08-7221-9725

�����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≥»’≈

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß Õ.ª“°™àÕß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏ ‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“πÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à “¬æ√–À√√…∑“π

‚§°ª√“ “∑ Õ.ª–§” ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘ √‘  ÿ ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ∫â“ππ“ –Õÿâß ¿Ÿ∑—∫‡∫‘°

Õ.À≈à¡ —° ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å ©≈Õß‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (æ’ËπâÕß∑’Ë π„®

®–‰ª√à«¡ ·≈–æ—°§â“ß§◊π °√ÿ≥“µ‘¥µàÕ §ÿ≥æàÕ∑»æ√

π“√‘π√—°…å,O.M.I. ‚∑√. 08-1974-2212 À√◊Õ

 ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡¡âß À≈à¡ —° ‚∑√. 0-5691-

2134)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

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



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 46 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 æƒ»®‘°“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ¢Õ‡≈◊ËÕπ

‡ ° ÿ “π ‡ªìπ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2012

¡’¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥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√’

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

∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

‡ªìπª√–∏“π

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

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—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

 ◊∫‡π◊ËÕß®“° ∂“π°“√≥å
Õÿ∑°¿—¬ ‚§‡ÕÕ√å®÷ß¢Õ‡≈◊ËÕπß“π
ç«—π°µ—≠êÿµ“é „π«—π‡ “√å∑’Ë

19 æƒ»®‘°“¬π 2011
Õ¬à“ß‰¡à¡’°”Àπ¥ ·≈–

µâÕß¢ÕÕ¿—¬¡“ ≥ ‚Õ°“ π’È

™◊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

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

1045

· ß «à“ß¢Õß‚≈°

∫∑ —¡¿“…≥å
 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

æ√– —πµ–ª“ª“
æ√–»“ π®—°√

·≈–
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·Ààß°“≈‡«≈“

Àπ—ß ◊Õ„À¡à≈à“ ÿ¥
 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬
√“§“‡≈à¡≈– 390 ∫“∑

 π„® —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ 122/11 ´Õ¬π“§ ÿ«√√≥

(ππ∑√’ 14) ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801   ‚∑√ “√ 0-2681-3900 µàÕ 1802

E-mail : udomsarn@gmail.com

‡√“∑ÿ°§πµà“ß¡’µ–‡°’¬ß :
Õ¬à“≈◊¡‡µ‘¡πÈ”¡—π
·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‚¥¬
§ÿ≥æàÕ‡™…∞“  ‰™¬‡¥™

™’«‘µµâÕß‡µ‘¡πÈ”¡—π ∫”√ÿß ¿“æ‡§√◊ËÕß

„Àâ·≈àπµàÕ‰ª‰¥â ‡√◊ËÕß√“«®√√‚≈ßÀ—«„®
®—¥æ‘¡æå‚¥¬ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

√“§“‡≈à¡≈– 80 ∫“∑
 —Ëß´◊ÈÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

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

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

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

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

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

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

(¬π 15:13)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 46 ประจำวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2011 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ จารวุรรณ ศรวีรกลุ กติตพิงศ งามกิตตคิณุ  หวัหนาแผนกกจิกรรมการพิมพพเิศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานส่ือมวลชนฯ

ประจำแตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คณุพอสุพจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศกึษา สงัฆมณฑลจันทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ
ดำเนินสดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวินทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี : คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธาน ี: คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอบุลราชธานี : คณุพอบุญพฤกษ
ทองอนิทร  คาบำรุงปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซิสเตอรศรินทิพย กจิสวัสด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-
5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com

ครอบครัว ลกูหลาน “พงษวริชัไชย”
กราบขอบพระคุณ

พระคารดนิลั - พระอคัรสังฆราช
พระสงัฆราช คณะสงฆ คณะซิสเตอร

และพ่ีนองคริสตชน ที่มอบคำภาวนา น้ำใจ
พรอมปจจัย ในพิธีสวดอุทศิ และมิสซาปลงศพ

เบเนด๊ิกตา เม่ียวเอง แซเตียว - พงษวริชัไชย
ขอพระพรกลับคืนทุกทานตลอดไปเทอญ



คุยกันเจ็ดวันหน


   
    

 


  ⌫   

ตอน “คาทอลิกไทย
บรรเทาภยัน้ำทวม” ตอน 3
    

     ⌫⌫“จงสะสมทรัพยสมบัติสวรรค เหตุวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั้น” (มธ. 6, 20-21)

ขอคำภาวนาเพื่ อระ ลึก ถึง

ยอแซฟ ฉุน แซหวอง
ชาตะ : กันยายน 2465

มรณะ : 5 สิงหาคม 2554
(ครบ 100 วัน)

ลูซีอา สายหยุด พูลศิริสาโรจน
ชาตะ : 12 กรกฎาคม 2470
มรณะ : 1 พฤศจิกายน 2534

(ครบ 20 ป)

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คณุภาพตองมาอนัดบัหน่ึง ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนสิง่สำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางยั่งยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษิทั (จดัต้ังบริษทัและเปลีย่นแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกิจของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนญุาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายท่ีดนิ และทรพัยสนิตางๆ และทรพัยสนิทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย  : เลขที่ 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญชี บริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกัด

บริการทางบัญช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชีและภาษีที่มีประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงนิเดอืน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวเิคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบญัชี
บรกิารปรึกษาและแกไขปญหาดานบญัชภีาษอีากร
บริการวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต
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หน่ึงวันในชวงน้ำทวม
“เปนอยางไรบางครับ สบายดีหรือเปลา”

คำทักทายในแบบปกติ แตปกติชวงนี้เราคงทักทาย
กันวา “น้ำทวมหรือยัง?” ถาใครใจรายหนอย
อาจจะทักทายวา “ยังอยูดีหรือแก” เปนผมจะตอบ
วา “ยงัอย ูแตไมคอยดอีะ”(ฮา)

วันศุกรที่ผานมาผมจัดของเหมือนจะหนี
ออกจากบาน เพราะเปน 1 ใน 3 วันอันตราย
สำหรับคนกรุง จะมีอะไรมากไปกวา คำเตือน
เรื่องน้ำจะทวมกรุงเทพฯ มากบางนอยบาง สุดแต
น้ำจะโปรด ผมตองออกจากอาสนวิหารอัสสัมชัญ
บางรัก เพือ่ไปยังวดัราชินแีหงสนัตสิขุ สขุมุวทิ 101
ผมเคยจัดของแบบน้ีบาง แตในยามน้ีจัดแบบ
ไมปกติ เพราะคิดในใจวา ถาไดกลบั กจ็ะกลับ แต
ถากลับไมได เพราะมีขาวน้ำข้ึนไปแลว กไ็มกลบั

สัมภาระในกระเปา
ไมมอีะไรมาก เส้ือผา 2 ชดุ
อุ ป ก ร ณ ก า ร อ า บ น้ำ
ลางหนา ปล๊ักไฟ อุปกรณ
ไอที เผื่อไวทำขาวสงขาว
หนังสืออีก 2-3 เลมไวอาน
เผื่อไมมีอะไรทำ ทำวัตร
สายประคำ เส้ือหลอ อยไูด
2 วนัในภาวะน้ำทวมแบบน้ี
ผมคิดในใจ ครบ...ปด
กระเปา มานึกดูภายหลัง
นาจะขาดไฟฉาย (ฮา)

ผมมาวัดราชินีแหง
สันติสุข  เพราะตองเปน
ประธานพิธีมิสซาแตงงาน
ห ลั ง พิ ธี มี ง า น เ ล้ี ย ง
นิดหนอย แถวบางนา
เยาวชนรวมโตะทานขาว
ไดสักพักบอกวา แถวออนนุช ทวมแลวขอกลับไป
เก็บของหนอย ผมคิดในใจจะรอดไหมเรา ทานไป
เครียดไป เช็คไปที่สำนักงาน คำตอบคือ “พอไมมี
อะไรรีบ ไมตองมาก็ได”  ผมลังเล กลับอัสสัมชัญ
หรืออยวูดัราชินแีหงสันติสขุดี คำตอบคอือัสสัมชัญ
กลับไปต้ังหลกัท่ีเดิม

กลบัมาถงึไดไมนาน คณุพอพี่ๆ  นองๆ ชวนกนั
ไปชมน้ำทวมบริเวณรมิฝงเจาพระยา โดยใชจกัรยาน
เปนพาหนะ อารมณใจรอนในแบบวัยรุนของผม
ยังพอมีอยูบาง ไปครับ แมวามาดูสารรูปตัวเอง
ตอนหลงั เปรียบเทียบกบัความพรอมของหลายทาน
ที่ไป  คนคงคิดวาผมแคปนจักรยานไปซ้ือของ
ปากซอยละมั้ง

รายละเอียดของการปนจักรยานผมไดเลา
ในคอลัมน “ซอนไวในจังหวะชีวิต” อุดมศานต
เดอืนพฤศจกิายนนี ้(หนาปกรปูกวคีาทอลกิ อาจารย

ประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา หรืออุชเชนี) ในชือ่ตอนวา
ไดอาร่ี (หนี) ตามน้ำ แตผมอยากเปดประเด็นไวที่นี่
แควา ขาไปทุกสิ่งสุขสันต ยังไมมีน้ำขึ้นเทาไหรนัก
ขากลับ บางพ้ืนท่ีขึ้นจริงจัง ผมนึกถึงชีวิตคนจังเลย
ทกุอยางมขีึน้มลีง กรณุาอยาติดกบัดกัชวีติ

ค่ำน้ันท้ังขาท้ังคน เม่ือยขบกันสุดฤทธ์ิ ผมนอน
เอาขาเหยียดตรงลาดไปกับเตียง เปดทีวีดู ตั้งใจวาจะ
ไมดูขาวน้ำทวม เพราะเบื่อเต็มทน ทั้งท่ีรูวาเปดทีวีมา
คงไมมเีรือ่งอืน่ แตรายการวนันัน้โดนใจ ชองไทยพบีเีอส
ประเด็นเสวนา 3 ศาสนา จำหัวขอไดเพียงคราวๆ
วิกฤติน้ำทวมกับการใชศาสนาเยียวยา

ผมสังเกตวารายการพยายามไมเชิญผูแทนศาสนา
ในเชิงศาสนาทายาท ผแูทนแตละศาสนาจึงเปนฆราวาส
ดูใกลตัวผูชมมากกวา ของศาสนาคริสตเปนคุณอัญชลี
จงคดีกจิ พีน่องโปสเตสแตนต ผมพอจบัประเด็นขอคิด
แตละศาสนาไดประมาณนี้

ผูแทนศาสนา
พุทธ “ศาสนาสอน
ใหเรารจูกัปลง ตดัสละ
ละทิ้ง เราแตละคน
มาตัวเปลา และก็จะ
กลับไปตัวเปลา”

ผูแทนศาสนา
คริสต  “ เวลาท่ีมีคน
ตกทุกขไดยาก เรา
ไมใชไปอานพระคัมภีร
ใหเขาฟง ตองลงไป
กอดเขา รองไหกับเขา
ช ว ย เ ห ลื อ ใ ห เ ข า มี
อาหารการกินกอน”

ผูแทนศาสนา
อสิลาม “โลกน้ีเปนทาง
ผาน  เปนบททดสอบ

เพื่อจะไปสูโลกที่ถาวรนิรันดรกวา”
ขอคิดสุดทายท่ีผมฟงไป แอบเม่ือยขาไปดวย

ผมจำไมไดวาใครพูดแตเปนขอคิดท่ีเขาใจงาย
ปฏบิตัไิดเลย “ถาจะมอีะไรทีถ่กูพัดพาไป รางกายเรา
ยงัอย ูสติปญญายังมี คดิใหม ทำขึน้มาใหม หาใหม
หวัใจเรายังมี อดทน ยิม้ส ูและฝามันไปดวยกัน”

วันน้ีผมจะไมถามวาน้ำทวมไหม  สบายดี
หรอืเปลา ยงัรอดอยใูชไหม ผมนกึถงึคำทีเ่ราทกักนั
ในวัด ในแบบคริสตชน “พระเจาสถิตกับทาน
(กับเธอ หรือกับคุณ)” อาจไมตองตอบวา สบายดี
น้ำยังไมทวม รออยู เพียงพระเจาสถิตกับเรา คง
เปนคำตอบท่ีพอเพียงและยืดอายุการใชงานของวัน
แตละวันในชีวติวนัหนาของเรา

บรรณาธิการบริหาร
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çªØ‘≠“≥é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

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

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‚Õ°“ §√∫√Õ∫°“√ªØ‘≠“≥

µπ¢Õß ¡“™‘° ∂“∫—π∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ §√∫√Õ∫

50 ªï ¡“√’Õ“ Õÿ¥¡≈—°…≥å æÿ≤µ“≈»√’ §√∫√Õ∫ 25 ªï

‡∑‡√´“ »√’®√‘π  ‘¡¡“≈’ ¡Õπ‘°“ Õÿ‰√  ÿ¢ Õ“¥ ‡∑‡√´“

ª√–°“¬¡“µ√ ∑ÕßÕ‘π∑√å ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ¡“√’Õ“

πÈ”Ωπ ¡ß§≈≈âÕ¡ ≈Ÿ´’Õ“ ª«’≥“ π‘¬¡∏√√¡ ‡¡◊ËÕ

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’

( “∑√)

ç©≈Õß«—¥é æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡¬’Ë¬¡ —µ∫ÿ√ÿ…·≈–

©≈Õß«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∫â“π·¡à®“‡Àπ◊Õ µ.∑ÿàß¢â“«æ«ß Õ.‡™’¬ß¥“« ®.‡™’¬ß„À¡à

‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“πæ’ËπâÕß™“«≈“ÀŸà ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ 2011

ç·Àà·¡àæ√–é

§ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å

‡   ß’Ë ¬ ¡ · °â «

‡ ®â “ Õ “ « “   «— ¥

æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ

 ‘ßÀå∫ÿ√’  π”

™ “ « ∫â “ π · Àà

· ¡à æ √ – √ Õ ∫

À ¡Ÿà ∫â “ π · ≈ –

√à«¡°—π‡¥‘π «¥

 “¬ª√–§”ªî¥‡¥◊Õπ·¡àæ√– ÷́ËßµâÕß‡¥‘π≈ÿ¬πÈ”·≈–‡¥‘π∫π°√– Õ∫∑√“¬ ¡’

™“«∫â“π¡“√à«¡¢∫«π·Àà„π§√—Èßπ’È®”π«π¡“° ‡ªìπ°“√¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–·¡à∑’Ë™à«¬

„Àâºà“πæâπ«‘°ƒµ‘πÈ”∑à«¡¡“‰¥â ∫√√¬“°“»‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡√—°·≈–»√—∑∏“∑’Ë¡’µàÕ

·¡àæ√–Õ¬à“ß‡µÁ¡‡ªïò¬¡ ∑’Ë«—¥æ√–π“¡°√‡¬ Ÿ́ ‘ßÀå∫ÿ√’ µ.‚√ß™â“ß Õ.æ√À¡∫ÿ√’ ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ 2011
ç™à«¬‡À≈◊Õé §≥–∏‘¥“‡¡µµ“∏√√¡ ¡Õ∫‡ß‘π®”π«π 30,000 ∫“∑ „Àâ°—∫

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

ç —¡¡π“é π—°»÷°…“§≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“ ™—Èπªï∑’Ë 3 «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√ ç®‘µµ“√¡≥å·Ààß§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßæ√– ß¶å·≈–

 µ√’é √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-13 µÿ≈“§¡ 2011 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¡‘‡°≈ °“‰√´“∫“≈

æ√– ß¶å§≥–‡¬ ÿÕ‘µ ·≈–∑’¡ß“π‡ªìπ«‘∑¬“°√
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‡¡◊ËÕ«“√’À≈—Ëß ‚Õ∫≈âÕ¡‰∑¬ (1)

™à«ßπ’Èº¡¢Õ‡¢’¬π¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ ‡ªìπµÕπæ‘‡»… ‡°’Ë¬«°—∫πÈ”∑à«¡

ª√–‡∑»‰∑¬ ¬“«‰ª®π°«à“πÈ”®–≈¥ ·≈â«‡√“§àÕ¬«à“°—πµàÕ‡√◊ËÕß«“µ‘°—π

°√ÿß‚√¡ ·≈–Õ‘µ“≈’π–§√—∫

¿“æ·√°¢Õª√–‡¥‘¡¥â«¬ ¿“æª√–«—µ‘»“ µ√å∑’Ë‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬π—°

°“√¬â“¬·∑àπæ‘¡æå ·≈–Õÿª°√≥å°“√æ‘¡æå¢Õß‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠

‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ‡ªìπ‚√ßæ‘¡æå‡°à“·°à·ÀàßÀπ÷Ëß ‰¡à„™à‡©æ“–‡æ’¬ß

¢Õß¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°‡∑à“π—Èπ „πª√–«—µ‘°“√æ‘¡æå¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬ ¬—ßæŸ¥∂÷ß

‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠«à“‡ªìπ‚√ßæ‘¡æå‡∫Õ√åµâπÊ „πª√–‡∑»π’È‡ ’¬¥â«¬´È”

ªí®®ÿ∫—π‚√ßæ‘¡æå‡ªìπ§Ÿà∫—¥¥’È°—∫Õÿ¥¡ “√/Õÿ¥¡»“πµå ·≈–ß“πæ‘¡æå

Àπ—ß ◊Õ§“∑Õ≈‘°À≈“°À≈“¬ ‡¡◊ËÕ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“Àπÿπ Ÿß¢÷Èπ∑ÿ°«—π ‚√ßæ‘¡æå

∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥π—Èπ ·≈–‡§√◊ËÕßæ‘¡æå‡À≈à“π’È°Á§ß∂÷ß§√“«µâÕß¥÷ßª≈—Í°¥—∫‡§√◊ËÕß

·≈–¢π¬â“¬™—Ë«§√“«

º¡Õ¬“°π”¿“æπ’È¡“≈ß Õ¬“°‡°Á∫ª√–«—µ‘»“ µ√å™à«ßπ’È‡Õ“‰«â„πÀπ—ß ◊Õ

¢Õßæ√–»“ π®—°√ ‡¡◊ËÕ„§√‡ªî¥ºà“π¡“Õ“®®–‰¥â¡ÿ¡¡Õß·≈–«‘∏’§‘¥∑’Ë·µ°µà“ß

°—π‰ª ‰¡àπà“‡™◊ËÕ«à“‡√“®–¡’«—ππ’È «—π∑’Ë«“√’ ‚Õ∫≈âÕ¡‡√“

æ√–§ÿ≥‡®â“æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

·≈–æ√–§√Ÿπ‘‚§√∏ ∏√√¡«ÿ≤‘
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