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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 47 ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2011 หนา 3
การจาริกแหงความจรงิ (ตอจากหนา 1)

เปนชวงเวลาแหงความหวังใหมเปนชวงเวลาแหงการ
แบ งปนและสร างกำ ลังใจใหกันและกัน เพราะ
บรรยากาศในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา
คือชวงเวลาแหงการเตรียมตัวท้ังกายและใจตอนรับ
พระเยซูซึ่งเปนเครื่องหมายแหงความหวังและการ
แบงปนจากพระธรรมล้ำลึกแหงการรับเอาเน้ือหนัง
แบบมนุษย พระองคไดมอบพระองคเองเปนของขวัญ
แกโลกทำใหเราไดรับสวนแบงแหงความยินดีจาก
สวรรค

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 พระองค
ไดทรงภาวนาเพื่อผูประสบภัยน้ำทวมในชวงภาวนา
เทวทูตถือสาร วันที่ 30 ตุลาคม 2011 เพื่อชาวไทย
และชาวอิตาเลียนและผานทางพระศาสนจักรทองถ่ิน
และองคกรคาทอลิกตางๆ พวกเราไดทำหนาท่ีเหมือน
ตัวแทนของพระศาสนจักรทั้งมวลเพื่อผูที่กำลังประสบ
ปญหาดานตางๆ จากอทุกภยัครัง้นี้

ในสวนของคณะธรรมทูตไทยไดมีตัวแทนและ
สมาชิกจากกลมุแพรธรรมในเขตวัด (PMG)ไดไปเยีย่ม
ชวยเหลือท้ังกายและใจแกผูพักพิงในศูนยอพยพที่เขต
แจงวัฒนะตามกำลังความสามารถท่ีแตละคนมี แตละ
คนไดเปนพยานความรักแบบคริสตชนและเปนพยาน
ถึงพระเยซูเจาใหกับทุกคนท่ีพบเห็น

สวนพวกเราที่กรุงโรมมีนักศึกษาไทยบางคนไดมี
โอกาสตอนรับผูแทนศาสนาตางๆ จากประเทศไทย
ที่มารวมงาน “วันแหงการไตรตรองและภาวนาเพ่ือ
สันติภาพและความยุติธรรมแหงโลกเปนการจาริกแหง
ความจริงและสันติภาพ” (Day of Reflection and
Prayer for Peace & Justice of the world, Pilgrim of
Truth,  Pilgrim of Peace.) โอกาสฉลองครบรอบ 25 ป
แหงการภาวนาเพื่อสันติภาพที่สมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเร่ิมข้ึนเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม
1986

งานนีจ้ดัเม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคม 2011  ซึง่ภาพของงาน
คงไดอานจากส่ือคาทอลกิตางๆ ไปบางแลว

แตผมขอถือโอกาสน้ีแบงปนงานและกิจกรรม
ตางๆ ที่มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต ไดรับผิดชอบ
คุณพอทำงานในองคกรบริหารสวนกลางของ
สันตะสำนักในรัฐวาติกัน มีตำแหนงเทียบเทาปลัด
กระทรวงรับผิดชอบงานดานศาสนสัมพันธและการ
เสวนา  ดูแลความสัมพันธกับศาสนาพุทธทุกนิกาย
โดยเฉพาะในฝงโลกตะวันออกท้ังหมด  ซึ่งในงานน้ี
เปนครั้งแรกท่ีมีตัวแทนจากสำนักสงฆเสาหลินจากจีน
มารวมดวย

ในสวนผูแทนพุทธศาสนา จากกัมพูชาคุณพอ
ไดเชิญสมเด็จพระสังฆราชเทพวงษมารวมงานนี้ดวย
ซึ่งชาวพุทธในกัมพูชารูจักทานดีและไดเชิญทานนั่ง
รวมโตะรับประทานอาหาร แถวเดียวกบัพระสนัตะปาปา
ทีอ่สัซีซซีึง่ทานสมเด็จฯ มคีวามปลาบปล้ืมมาก

สวนผูที่ไดรับเชิญมาจากประเทศไทย มี 4 คณะ
แตกลมุทีต่ดัสินใจยกเลิกในนาทีสดุทายคือฯพณฯ แผน
วรรณเมธี ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหง
โลก World Fellowship of Buddhists (HQ in BKK)
เหตวุาทานดำรงตำแหนงเลขาธิการสภากาชาดไทยดวย
ซึ่งติดภารกิจเนื่องจากภัยน้ำทวมในประเทศไทย

ทีเ่หลอือกี 3 คณะทีม่ารวมคือผแูทนจากเถรสมาคม
ไดแก พระพรหมโมลี เจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยรู ธมฺมจิตโฺต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพพาลญีตัติวมิล  ดร.อำนาจ บวัศิร ิผอูำนวยการ
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมสำนักงานพระ-
พทุธศาสนาแหงชาติ (พศ.) และนายสมหมาย สภุาษิต

คณะท่ีสองคือตัวแทนจากเสถียรธรรมสถานไดแก
แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ และคณุพรรณวด ีอมรมณกีลุ

คณะท่ีสามคือผูแทนทานจุฬาราชมนตรี เปน
ผูแทนศาสนาอิสลามในประเทศไทย ไดแก อาจารย
วศิรตุ เลาะวถิ ีทีป่รกึษาจุฬาราชมนตรีและรองประธาน
กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อาจารยสเุทพ
เลาะลาเมาะ หัวหนาฝายศาสนสัมพันธสำนักจุฬา
ราชมนตรี

สวนฝายคาทอลิกคือพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ
สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือศาสน-
สัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ และคุณพอ
เปรมปร ีวาปโส

อันท่ีจริงเรายังไมมีสถานทูตไทยที่เกี่ยวของกับ
สันตะสำนักโดยตรงแตเราไดเชิญเอกอัครราชทูต

สมศักด์ิ สุริยวงศ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม 
ประเทศอิตาล ี และภรยิามารวมงานดวย

มงซินญอรไดพาทุกคนไปชมวาติกัน ทางคณะ
อยากชมวัดนอยซิสตินที่ใชเลือกต้ังพระสันตะปาปา
แตพลาดไปเพราะเวลาไมพอ ในระหวางการเสวนา
ที่อัสซีซีคุณพอไดจัดใหพระพรหมโมลีไดแสดง
ความเห็นเปนภาษาไทยดวยสวนพระธรรมโกศาจารย

ไดถือโอกาสเชิญคุณพอ
หากมีโอกาสเหมาะใหไป
บรรยายใหกบันกัศกึษาสงฆ
ในจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดวย เ ก่ียวกับงานเสวนา
ระหวางศาสนาเพ่ือชวยให
สงฆพุทธรุนใหมไดเขาใจ
แ ล ะ เ พื่ อ ง า น ส ง เ ส ริ ม
สนัตภิาพในอนาคต

มงซินญอรวิษณุ
ไ ด ใ ห สั ม ภ า ษ ณ กั บ
ห นั ง สื อ พิมพ คม ชัด ลึ ก

และไดอธิบายใหกับแมชีศันสนียเก่ียวกับคริสตศาสนา
และสันตะสำนัก เพื่อแมชีจะไดนำไปผลิตเปนรายการ
โทรทัศนซึ่งทานไดทำอยู

นอกจากน้ี ทกุคนในคณะมีความยนิดแีละพงึพอใจ
อยางมากท่ีไดมารวมงานสำคัญระดับโลกในครั้งนี้
ซึ่งคณะกลุมผูแทนจากประเทศไทยเราน้ีคือบุคคล
สำคัญที่มีบทบาทอยางมากในงานเสวนาเม่ือทุกคน
กลับไปตองรวมกันทำงานสงเสริมความเขาใจระหวาง
ศาสนา เพื่ อ เสริมสร างความยุติ ธรรมและสันติ
ในประเทศไทยเรา ซึ่งเราจะเห็นวาคนที่เขาใจศาสนา
จริงๆ จะไมใชศาสนาเปนเครื่องมือในการสรางความ
ขดัแยงและความรนุแรงเลยซ่ึงพระสนัตะปาปาทรงเนน
ในสนุทรพจนของพระองคมาก

โอกาสพระคริสตสมภพน้ีขอใหพวกเราแตละคน
ไดเปนเครื่องมือเล็กๆ ในการเสริมสรางความสุขและ
สันติดวยความรักและความเช่ือแบบองคพระคริสตเจา
เพื่อใหพระอาณาจักรของพระองคไดเปนจริงในโลก
ของเราในท่ีที่เราอยู

รายงานโดย มสิช่ัน
(ขอขอบคุณขอมูลจากเว็บไซตโปปรีพอรต และ

มงซนิญอรวษิณ ุธญัญอนันต)
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ขาพเจาไดเดนิทางออกจากประเทศไทยในคืนวนัที่
23 ตุลาคม ทามกลางสถานการณน้ำทวมท่ีคอยๆ
ขยายวงกวางเขาครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
เพื่อไปรวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปแหง
การภาวนาเพ่ือสันติภาพของโลก  ณ เมืองอัสซีซี
ประเทศอติาล ีในวนัที ่27 ตลุาคม 2554 อยางปราศจาก
ความกังวล ดวยวางใจวา...

ทุกคนในเสถียรธรรมสถานลวนมีเมล็ดพันธุแหง
ความกตัญู และความเสียสละ ใครมีความกตัญู
ความเสียสละ คนคนน้ันจะพึ่งตัวเองได และเปนท่ีพึ่ง
ของคนอ่ืนไดดวย และย่ิงม่ันใจวา เม่ือใดท่ีเรามีธรรมะ
ที่มั่นคง ใจของคนคนน้ันก็รอดอยูดวยธรรม ฉะน้ัน
คนในเสถียรธรรมสถานยอมนำพาใหสถานทีท่ีม่ธีรรมะ
อนัม่ันคงน้ีรอดได...ดวยความกตัญู ดวยความเสียสละ
และดวยธรรมะ

แมขาพเจาจะอยู  ไกลก็เหมือนใกล  ถามีใจ
ดวงเดียวกนั

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปแหงการภาวนา
เพือ่สันติภาพของโลกนี ้ขาพเจามีโอกาสไดรวมเดินทาง
ไปกับ พระพรหมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโมป.ธ.9)
เจาอาวาสวัดพิชยญาตกิารามวรวิหาร ผนูำคณะสงฆไทย
ซึ่งเปนผูแทนจากเถรสมาคม พระธรรมโกศาจารย 
(ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์
สิริสุทธ์ิ  ผูปกครองสังฆมณฑลนครราชสีมาผูแทน
คริสตศาสนาในไทย มงซนิญอร บาทหลวงวษิณุ ธญัญ-
อนันต ปลัดสมณสภาเพื่อการเสวนาระหวางศาสนา
สำนักวาติกัน บาทหลวงเปรมปรี วาปโส เจาอาวาส
วัดแมพระคนกลางแจกจายพระหรรษทาน โคก-

ปราสาท ผูแทนคริสตศาสนาในไทย อาจารยวิศรุต
เลาะวิถี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี และรองประธาน
กรรมการอสิลามประจำกรงุเทพมหานคร ผแูทนศาสนา
อิสลามในไทย อาจารยสุเทพ เลาะลาเมาะ หัวหนา
ฝายศาสนสัมพันธ สำนักจุฬาราชมนตรีผูแทนศาสนา
อิสลามในไทย เอกอัครราชทูตสมศักดิ์ สุริยวงศ เอก-
อัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และ
ภริยา ดร.อำนาจ บัวศิริ ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(พศ.)

การเดินทางในครั้งนี้ ขาพเจาไดเห็นผูนำทาง
ศาสนาแตละศาสนาแสดงความคิดเห็น ทุกทานมี
ความต้ังใจท่ีจะทำใหโลกนี้มีสันติภาพ แตความต้ังใจ
อยางเดียวไมพอ ตองอาศัยการเรยีนรรูวมกันท่ีจะอยกูบั
คนที่มีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกตางอยางไมมี
มานะถือตัว เพราะฉะนั้น การบวกจึงงาย เหมือน
ทุกคนอยูในคล่ืนเดียวกัน ไมวาจะมาจากศาสนาไหน
สีผิวใด ชนช้ันใด ทุกภาษาและทุกการกระทำที่เกิดข้ึน
ลวนเปนกรรมท่ีมาจากคล่ืนเดียวกัน คอืคล่ืนแหงศานติ
ที่ปราศจากการเบียดเบียน ความเกลียดชัง ทวาตาง
เคารพ ถอมตัว และพรอมท่ีจะเรียนร ูมคีวามเปนเพ่ือน
มันมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยที่จะไปสูความเปน
อสิระได

เราเรียนรูอยางมีความเคารพในความศรัทธาและ
ความเชือ่ท่ีแตกตางอยางเปนหนึง่เดยีวกนั ทำใหเราเปน
พี่นองกันได ไมมีการคิดไปเปล่ียนใคร แตมีหนทางที่
จะเดนิทางไปสเูปาหมาย เราเห็นเปาหมายอยใูนปจจบุนั
ขณะ เราจึงสามารถทำงานดุจพี่นองท่ีเก้ือกูล อาทร
เคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน

ไกลกเ็หมือนใกล ถามใีจดวงเดยีวกัน ไมมหีญิง ไมมชีาย ไมมพีุทธ คริสต อสิลาม มแีต
การกระทำในปจจุบันขณะท่ีนำความช่ืนใจมาสูกัน
และกัน งานในคร้ังน้ีไมไดยุติลงแคเพียงการระลึกถึง
25 ปแหงการภาวนาเพือ่สนัตภิาพ หากแตมนัเปนเหมอืน
การเปดทางใหพวกเราไดกลับมาทำงานเสวนา
ศาสนสัมพันธในแผนดินไทยที่เราอยู เราอาจจะได
รับเชิญไปในการทำงานของเพ่ือนที่มีความศรัทธา
ในวิถชีวีติท่ีแตกตาง แตเพราะเรามีศรัทธาอยางมีปญญา
เราจึงไมมีอคติและความหวาดระแวงใดๆ ที่จะทำงาน
รวมกันในอันที่ชวยกันนำโลกใบน้ีไปสูสันติภาพ และ
นี่คือบางสวนเส้ียวของสุนทรพจนอันนาประทับใจ
ทีเ่กดิขึน้ในวนัที ่27 ตลุาคม ทีผ่านมา

“ความรุนแรงจะไมเกดิข้ึนอกี สงครามจะไมเกดิข้ึน
อีก การกอการรายจะไมเกิดข้ึนอีก ในนามของพระเจา
ขอใหทุกศาสนาชวยกันทำให เกิดความยุติธรรม
สันติภาพ การใหอภัย ชีวิตและความรัก บนโลกใบน้ี”
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 แหงวาติกนั 

“เราไมควรนำความตางของแตละศาสนามาเปน
ขอขัดแยงกัน แตเรานำความเหมือนของแตละศาสนา
ซึ่งมีความหวังเดียวกันคือ ความกลมเกลียวไมเบียด-
เบียน ความยุติธรรม และการยกระดับจิตวิญญาณของ
มวลมนุษยชาติ เพื่อรวมกันทำใหโลกน้ีมีสันติภาพ”
ดร.คยา ฮาจิ ฮาจยิม มูซาดิ (Dr. Kyai Haji Hasyim
Muzadi) เลขานุการการประชุมนานาชาตินักวิชาการ
อสิลามและอดตีประธานของ Nabdlatul Ulama (NU)

“ เราขอใหคำมั่นที่จะรับฟงและสนับสนุนคำ
ออนวอนของผูที่ปฏิเสธความรุนแรงและสิ่งช่ัวราย
และเราปรารถนาทีจ่ะทำทุกวิถทีางเพือ่ใหบรุษุและสตรี
แหงยุคสมัยของเรามีความหวังแนวแนตอความยุตธิรรม
และสันติภาพ”  พระพรหมโมลี

ธรรมสวัสดี

โดยคุณศิริวรรณ  สันติสกุลธรรม  ผูประสานขอ
ความชวยเหลือเรื่องยา อาหาร เพราะทำงานในพ้ืนท่ี
คลินิกชวยเหลือคนจน คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ
(คาริตัสไทยแลนด) ไดมอบใหทางคุณพออนุชา
ชาวแพรกนอย (คาริตัสกรุงเทพฯ) ดำเนินการ
เดินทาง เวลา 09.00 น. กลับมาถึงสำนักงานสภา
พระสังฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย  เวลา 23.00 น.

คุณพออนุชา ชาวแพรกนอย ไดชี้แจงรายละเอียด
และนำสวดภาวนาขอพระจิตเจากอนออกเดินทางจาก
อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ไปดอนเมือง
“ขอพระจิตเจาโปรดสองสวาง และนำทางเราในภารกิจ
รักและรับใช เอาใจใส ผูที่ไดรับผลจากอุทกภัยในเขต
ดอนเมือง ในโครงการจิตอาสาของคณะ คุณศิริวรรณ
สันติสกุลธรรม และคณะแพทย พยาบาลจากโรง-
พยาบาลคามิลเลียน ทองหลอ เชญิเสด็จมาพระจิตเจาขา
ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา ขาพเจายินดีทำตาม
น้ำพระทัย”

สำหรับสิ่งของที่นำไปในคร้ังนี้มีเรือสีฟา 2 ลำ
เรือเหล็ก 2 ลำ แพไม 1 แพ ที่ใชเปนพาหนะในการ
เดนิทางเขาในชมุชน ถงุยังชพี 300 ชดุ น้ำดืม่ 100 โหล
ยาและเวชภัณฑตางๆ

คาทอลกิไทย (ตอจากหนา 20)
หนงัสอืใหมลาสดุ
สือ่มวลชนคาทอลกิ

ประเทศไทย

สมเดจ็
พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16
แสงสวางของโลก

ราคาเลมละ 390 บาท
ตดิตอสัง่ซือ้ไดทีส่ือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

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

โดย แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ
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โอกาสเยี่ยมเยือนและมอบเรือทองแบนจำนวน
2 ลำ เพือ่ใชในกิจการ การบรรเทาภยั และการชวยเหลอื
ผูประสบภัยน้ำทวม ทามกลางเจาหนาท่ีฝายอภิบาล
สงัคม  เม่ือวันพฤหัสบดีที ่3 พฤศจกิายน 2011 ที่ อาคาร
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

โอกาสน้ี พระคุณเจาพิบูลย ไดแนะนำพระสงฆ
และเจาหนาท่ีฝายสังคม คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
การอภิบาล ที่เปนชาวพมา และกลาวถึงข้ันตอนการ
ใหความชวยเหลือแรงงานชาวพมา ที่กำลังประสบภัย
อยูในขณะน้ี ตลอดจนไดเรียนปรึกษาหารือในการ
ใหรัฐบาลพมาชวยยกเวน ในเร่ืองการเสียภาษี การ
ทำหนังสือเดินทาง และการออกบัตรหรือเอกสาร
รบัรองใหสำหรบัเจาหนาที ่และผใูชแรงงานชาวพมา

พระคุณเจายังไดกลาวอีกวา ในสวนของหนวยงาน
ดานศาสนาน้ันได เราพยายามติดตอกบัหนวยงานตางๆ
เพื่อชวยเหลือแรงงานชาวพมาอยูแลว และการที่ทาน
สมณทูตพมาไดมาเยีย่มเยอืนในคร้ังน้ีถอืเปนนิมติหมาย
ทีดี่ จะทำใหพวกเราตดิตอประสานงานกับภาครัฐ และ
หนวยงานเอกชนตางๆ  ไดสะดวกมากข้ึน และหวังวา
ในอนาคตชาวพมาทีอ่ยใูนประไทย กจ็ะมคีวามสะดวก
ในการติดตอกับญาติพี่นองท่ีประเทศพมาไดดียิ่งข้ึน
และในภาวะวิกฤติน้ำทวมน้ีมีแรงงานชาวพมาจำนวน
มากท่ีไดรับความเดือดรอน หากเราไดรับความรวมมือ

จากทางสถานทูต เราก็จะสามารถหาทุนจากตาง
ประเทศเพ่ือมาชวยเขาเหลาน้ัน
    พระคุณเจาพิบูลย ยังไดย้ำถึง การมอบเอกสารท่ี
ถกูตอง เพราะเอกสารหรือหนงัสอืรบัรองเปนสิง่สำคัญ
เพราะวาจะทำใหพวกเขาเข า ถึงสิทธิประโยชน
อันสมควรจะไดรับ เราทราบดีวาชาวพมาเปนผูรักการ
ศกึษา และขยันทำงาน ซึง่ปจจบุนัมชีาวพมาทำงานอยใูน
หลายจังหวัด อยางไรก็ดีการมาเยี่ยมเยือนของทานทูต
คร้ังน้ีนับเปนนิมิตท่ีดีอยางย่ิง เพ่ือการทำงาน การให
ความรวมมอื การชวยเหลอืกนั และตดิตอประสานงาน
ในดานตางๆ จะดำเนินไปไดสะดวกย่ิงข้ึน

โอกาสนี ้ทานเอกอคัรราชทตู อ ูออง เตง็ กลาววา
มคีวามยนิดีใหความรวมมอื และพรอมจะสนับสนนุ โดย
ขอใหทางหนวยงานทีร่บัผดิชอบไดทำหนงัสอื รวบรวม
เอกสาร ขอมลู รายช่ือ ทีถ่กูตองแลวสงไปใหทางสถาน
ทูตฯ เพื่อทางสถานทูตจะไดทราบวามีความจำเปน
เรงดวน หรือมีความตองการใหชวยเหลือในเร่ืองใด
จะได ดำ เนิ นก ารได อ ย า งถู กต อ ง ในส วนของ
การประสานงานกับหนวยงานดานศาสนา เพราะทาง
สถานทตูก็ไดตดิตามขาวอยตูลอด และไดลงไปในพ้ืนท่ี
ดวย อยางเชนท่ีศูนยวัดไรขิง ซึ่งท่ีนั้นก็ไดเปดรองรับ
แรงงานชาวพมาอยูดวย

ทานทตู อ ูออง เตง็ ยงัไดกลาวอกีวา อาจมชีาวพมา
บางกลมุทีย่งัไมมบีตัร กข็อใหตดิตอกบัทางสถานทูตได

ทตูพมามอบเรอื (ตอจากหนา 20) ยนิดจีะออกเอกสารรับรองให แตเทาทีผ่านมาไมคอยมี
ชาวพมาท่ีทำงานในประเทศไทยไปติดตอกับสถานทูต
เองมากกวา และจากการท่ีไดตดิทางกระทรวงแรงงานฯ
เปนระยะๆ  จึงทราบวามีแรงงานชาวพมามิใชนอยที่
ไมอยากกลับบาน เพราะเสียเงินในการมาทำงานท่ี
ประเทศไทย บางคนตองขายที่นา กวาจะไดเงินเพ่ือ
เดินทางมาหางานทำในประเทศไทย และเม่ือประสบ
ปญหาวิกฤตนิ้ำทวมเขากค็ดิวาเขาอยตูอดกีวา ยิง่ไปกวา
นัน้แรงงานชาวพมาหลายคนคดิวา วกิฤตคิรัง้น้ีกลับเปน
โอกาสท่ีเขาจะมีงาน หรือมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย

ทีส่ดุ ทานทตู ไดฝากขอคดิไววา ขอใหพวกเราถอื
วาแรงงานชาวพมา หรือนักศึกษาชาวพมาเหลาน้ี
กเ็ปรียบเสมือนลูกหลานของเรา ถาพวกเขาไมมเีอกสาร
ทางสถานทูตพมายินดีที่จะชวยเหลือในการทำเอกสาร
ออกใบรับรอง หรอืมบีตัรท่ีถกูตองให เพราะวาเอกสาร
แสดงสิทธ์ิเปนส่ิงสำคัญ ซึ่งจะทำใหพวกเขาสามารถ
ทำงานไดอยางถูกตองและยินดีใหความชวยเหลือ
ยนิดใีหความรวมมืออยางเตม็ที่

จากน้ัน พระคุณเจาพิบูลย ทานเอกอัครราชทูต
อ ูออง เต็ง และภรยิา  พรอมผตูดิตาม รวมท้ังเจาหนาท่ีฯ
รวมถายภาพ โอกาสที่สถานทูตพมา ไดมอบเรือทอง
แบนจำนวน 2 ลำ ที่หนา อาคารสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย

ชมุนุมผสูงูอายุ (ตอจากหนา 2)
ยินดีแกผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยางและลูกกตัญูที่รับ
คดัเลือกในระดบัชาต ิซึง่มทีัง้หมดดงันี้

1. ยวง บอสโก ประสงค   สวัสด ี อาย ุ74 ป
2. เทเรซา วลิาวรรณ  ชอยเครอื  อายุ 64 ป
3. อกัแนส ประจวบ  วองวารี  อายุ 72 ป
4. ยอหน บอสโก สนัติสขุ  ทวิากร  อายุ 50 ป
ผสูงูอายคุาทอลิกตัวอยางระดับสังฆมณฑล
1. องัเยลา พยุง  เอีย่มสกลุ  อาย ุ 68 ป
2. ยอแซฟ วโิรจน  ไทยสนธ ิ อาย ุ62 ป
3. อนันา สมจติร  เจรญิพานชิ  อาย ุ75 ป
4. ยอแซฟ ไสว  สารสขุ   อาย ุ 74  ป
5. ฟรังซิสเซเวยีร สน่ัน  วาทนเสรี   อายุ  86 ป
6. ยอแซฟ อนสุรณ  แจมแจง  อาย ุ65 ป
7. มกัดาเลนา กมิลวน เจ้ียหล ีอายุ 74 ป
8. มารอีา มาล ี รจุทฆิมัพร   อายุ 74 ป
9. มารอีา ประยงค  เต็งวนัสวสัดิ ์  อายุ 76 ป
“ลกูกตัญู” ระดับสังฆมณฑล
1. มารีอา กอแรตต ีสมศร ีมหาเจรญิ   อายุ 48 ป

สตับรุษุวดันกับญุเทเรซา หวยกระบอก
2. มารอีา สภุาศริ ิ โลกวิทย    อาย ุ46 ป สตับุรษุ

วดันักบุญโยเซฟ  บานโปง
3. เปโตร สรุชยั  กจิเจรญิ    อายุ 55 ป สตับุรษุ

วดันักบุญมาการตีา  บางตาล
4. มารีอา แกวกัลยา

มวงโนรี    อายุ 49 ป  สัตบุรุษ
วดันกับญุอนัตน  โคกมดตะนอย

5. มารีอา อรทิพา
อรรถสิทธิ์ไพศาล    อายุ 63 ป
สัตบุรุษรองอาสนวิหารนักบุญ
ยอหนบอสโก  ราชบุรี

6. มารีอา ญาณิศา
ควนเครือ   อายุ  35 ป สัตบุรุษ
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอน
กระเบื้อง

7. อักแนส สมบูรณ  พุทธชัยยงค    อายุ 53 ป
สตับรุษุวดันกับญุเปาโลกลับใจ  โพธาราม

8. เปโตร สมชยั  เตง็วันสวสัด์ิ   อาย ุ49 ป สตับรุษุ
วดัพระเมตตา  ไทรงาม

ปจจุบันคณะกรรมการผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี
มนีายเชษฐ   ชาวนาแกว เปนประธาน มชีมรมผสูงูอายุ
11 วดั จำนวนสมาชิกท้ังส้ิน 1,220 คน
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บทอธษิฐานภาวนา

“ผูรับใชจึงนำภาชนะทองคำและเงิน
ซึง่ถูกนำมาจากพระวหิาร
ของพระเจาท่ีกรงุเยรซูาเลม็

กษัตริยทรงใชภาชนะเหลานี้เสวย”
(ดาเนียล  5:3)

ความเคารพตอส่ิงศักด์ิสทิธ์ิ

บ.สันติสุข
www.salit.org

ชาวอิสราเอลรูสึกเจ็บปวดมาก เม่ือพวกเขาตองเผชิญกับการแสดงความ
ลบหลูภาชนะศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ในพระวิหารของพวกท่ีเปนอริกับพวกเขา
พระคมัภรีของชาวฮบีรอูธบิายอยางละเอยีดเก่ียวกบัการออกแบบและการสราง
เคร่ืองตบแตงพระแทนในพระวหิาร ตามความเช่ือของชาวอิสราเอลนัน้ พระเจา
พระองคเองทรงเปนผทูีท่รงกำหนดกฎเกณฑในการกอสรางและประดับประดา
พระวิหาร ซึ่งใชไดสำหรับการนมัสการพระเจาเทานั้น เมื่อชาวบาบิโลน
ยึดสิ่งของของพระวิหารไปเก็บไวในวิหารของมารดุก ซึ่งเปนเทพเจาหลัก
ของชาวบาบิโลน นับวาเปนส่ิงท่ีรายแรงพออยูแลว แตการนำภาชนะเหลาน้ี
มาใชเพือ่เฉลมิฉลองเบลชสัซารนบัวาเปนสิง่ทีร่ายแรงมากทีส่ดุ สวรรคโตตอบ
ดวยตัวอักษรบนกำแพงซ่ึงกลาวถึงในพระคัมภีร และประกาศกดาเนียลได
อธิบายถึงความหมายของส่ิงท่ีจารึกไวบนกำแพงน้ัน หนังสือประกาศกดาเนียล
เลาตอไปวา ในคืนน้ันเองกษัตริยเบลชัสซารไดถูกสังหาร

คาทอลิกเปนจำนวนมากสำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนเหตุใหเขาแสดง
ความเคารพนับถอืตอพระเจามากข้ึน โลกทีไ่มมจีติสำนกึถงึสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เปนโลก
ที่ทำลายมนุษย ความเกลียดชังซึ่งพระเยซูเจาทรงทำนายถึงในพระวรสาร
จะแสดงออกเม่ือเราดูถูกหรือขาดความเคารพนับถือส่ิงท่ีเรารูดีวาเปนส่ิง
ศกัด์ิสทิธ์ิ เรามีความสำนึกซ่ึงฝงลึกอยใูนจติใจของเรา ซึง่ทำใหเรารสูกึเจบ็ปวด
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือองคพระผูเปนเจาทรงถูกสบประมาท ความโกรธและ
การโตตอบอาจเกิดข้ึนในจิตใจของเรา แตสิ่งท่ีพระเยซูเจาทรงวอนขอใหเรา
กระทำคือ อธิษฐานภาวนาเพ่ือผูที่เบียดเบียนเรา

ขาแตพระเยซูเจา โปรดไดทรงทะนุถนอม
พระพรแหงความซาบซึ้ง และประทับใจเฉพาะ
พระพักตรพระองค  โปรดใหลูกเอาจริงเอาจัง
กับส่ิงท่ีศักด์ิสิทธ์ิ  และโปรดใหการแสดงความ
เคารพนับถือของลกูจูงใจผอูืน่ใหมารวูา พระองคคอื
พระบุตรผูทรงพระสิริรุงโรจนตลอดนิรันดร
ของพระเจา อาแมน

ความดีแฝงอยู
มวลน้ำยังคงไหลไปตามธรรมชาติของมัน
จากท่ีสูงลงสูที่ต่ำหากไมมีการผันการก้ันการกัก
ถึงจะมีเคร่ืองสูบยักษก็ไดแคทำใหน้ำไหลเร็วขึ้น
น้ำไหลทวมไหลบาเขาบานเขาเรือนก็แยมากแลว
แมจะเก็บขาวของข้ึนช้ันบนอพยพไปไวที่อื่น
ก็ยังตองลำบากลำบนเหน่ือยกายเหน่ือยใจ
ที่ผานมาแลวผานไปก็ทิ้งรองรอยเสียหายไวระดับหน่ึง
แตทีผ่านมาแลวไมยอมผานไปน่ีสทิั้งเปนปญหาทัง้เสียหาย
น้ำที่ไหลมาใชวาจะมาจากแมน้ำลำคลองหรือจากฝน
แตเปนน้ำท่ีผานท่ีอื่นมาต้ังแตตนน้ำน่ันแหละ
นำทัง้ความเปยกแฉะนำท้ังความสกปรกทีส่ะสมมาตามรายทาง
น้ำเขาบานก็เหมือนขยะมูลฝอยความสกปรกเขาหมักหมม
ไมตองพดูถงึบรรดาแมลงสตัวปาสตัวเลีย้งทีห่นตีายมา
พอมทีีห่ลบภยัหลบน้ำกพ็ากนัยดึพืน้ทีไ่มคดิเกรงใจใครในยามน้ี
บานที่เคยกวาดเคยเก็บเคยถูเชาเย็นแทบไมเหลือรองรอยใหเห็น
กลายเปนท่ีทิง้ขยะเปนแหลงม่ัวสุมของนานาสัตวเล็กสัตวนอย
ยงัไมพอยงัตองเสียดายตองกังวลกบัพืน้ทรดุผนงัผุ
น้ำเขาบานยังไมพองานยังเขาอีก
แลวนัน้ยงัตองหวงเปนใยญาติพีน่องเพือ่นฝงู
คนทีน่้ำยงัไปไมถงึกก็งัวลคนท่ีน้ำทวม
กลัววาจะอดขาวอดน้ำไปไหนมาไหนลำบาก
คนท่ีน้ำทวมอยกูห็ว่ันวิตกถึงคนท่ีน้ำจะทวม
ไมอยากใหตองลำบากลำบนเหมือนท่ีกำลังทุกขทนกันอยู
ติดตอกันทีก็พากันซักไซรไถถามรายละเอียด
ทีท่วมแลวกถ็ามท่ียงัไมทวม “น้ำทวมยงั?”
ตามดวยคำถามแกมกำชับ “ตนุน้ำตุนอาหารไวยงั?”
ทีย่งัไมทวมกถ็ามทีท่วมแลว “น้ำลดยัง?”
ตามดวยคำถามแกมเปนหวง “ยงัมีน้ำมอีาหารพอเปลา?”
แทบไมมทีีเ่หลือใหทกัทาย “สวัสดี” กนัเหมอืนกอน
แตก็เปนคำทักทายเขาถึงทุกขเขาถึงสุขมากกวาแยะ
เหมอืนกอนทีเ่จอหนากท็กั “กนิขาวยัง?”
ตามดวยคำเชญิชวนรบเรา “เขามากินอะไรกอนสิ”
ถายนืยนักนิขาวเรยีบรอยแลวก ็“แวะกนิหนมกอน”
เห็นผานหนาบาน “ไปไหนมา?”
ตามดวยคำคนุหู “แวะกินน้ำนัง่เลนกอนสิ”
เหมอืนจะบอกวาไปมาคงมธีรุะปะปง
มอีะไรชวยไดกย็ินดีนะคนกันเอง
หรือวาน้ำทวมครัง้น้ีจะนำ “น้ำจิตน้ำใจ” คนืใหสงัคมไทย
ทีใ่นภาวะปกติตางคนก็ตางอยู
อยางมากก็ไดแตรับรูวาทุกขบางสุขบางตามครรลองชีวิต
ฉนัทุกขฉนัสุขเรือ่งนีค้ณุทุกขคณุสุขเร่ืองนัน้
ปญหาฉนัเรือ่งน้ีปญหาคณุเร่ืองน้ัน
สุดทายแลวก็เปนเร่ืองตัวใครตัวมัน
แตพอเจอทุกขเจอลำบากเจอปญหาเดียวกันท่ัวหนา
กเ็ริม่หันมาสนใจกนัเขาใจกนัเหน็อกเหน็ใจกนั
ประสาคนลงเรือลำเดียวกันรอดก็รอดดวยกันจมก็จมตามกัน
ดงัท่ีเห็นคนไทยรวมจิตรวมใจเผชญิหนาอุทกภัยคร้ังน้ี...

จะวาไปแลวแมแตในเหตุการณเลวรายก็ยังมีประกายความดีอยู
เพราะไมมอีะไรทีเ่ลวรายไปหมดดีไปหมด
ขึ้นอยูกับการมองเหตุการณนั้นๆไดครบองคหรือไม
และน่ีคอืท่ีมาของ “มองโลกแงราย” หรอื “มองโลกแงด”ี
ที่สงผลถึงความนึกคิดการเลือกการตัดสิน...การดำเนินชีวิต
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จติอาสาดูแลผสูงูอายุ (ตอจากหนา 20)

ดูแลผูสูงอายุตามบาน  ใหแกสมาชิกจิตอาสาใน
เครือขายผูสูงอายุคาทอลิกทั่วประเทศจำนวน 69 คน
ที่ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง ระหวางวันที่
26-29 กันยายน 2011

ที่มาของโครงการดังกลาว เนื่องจากปจจุบัน
ประชากรผูสูงอายุ มีจำนวนมากข้ึนเม่ือเทียบสัดสวน
กับประชากรในวัยอื่นๆ จากขอมูลของสถาบันวิจัย
ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล พบวา ปจจุบนั
ประชากรในวัย 60 ปขึน้ไปมจีำนวน 7 ลานกวาคน ซึง่
เม่ือเทียบกับจำนวนประชากรไทยท้ังหมด อัตราสวน
ประชากรผูสูงอายุไทย มีมากกวารอยละ 10 จึงถือวา
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว (Ageing
Society)  และไดมีการคาดการณไวลวงหนาวา ในป
พ.ศ. 2568 จำนวนประชากรผสูงูอายุของไทยจะเพิม่ขึน้
เปน 14,452,000 คน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20
ของประชากรทัง้หมด (ทีม่า : วทิยาลยัประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.cps.chula.ac.th/
html_th/pop_base/ageing/ageing_041.htm)

ทางภาครัฐโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ
กไ็ดตระหนักถงึการเปล่ียนแปลงดังกลาว จงึมนีโยบาย
และโครงการตางๆ เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  พระศาสนจักรคาทอลิกเองก็มิไดนิ่งเฉยตอ
ภาวะการเปลีย่นแปลงดังกลาว ซึง่มีผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม  และโดยเฉพาะ
อยางย่ิงตอความเปนอยูของผูสูงอายุเอง  ดังนั้น ใน
แผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิก ตั้งแตแผน
อภิบาลป 2000-2010 ไดใหนโยบายไวอยางชัดเจน
ในแผนกิจกรรมงานอภิบาลขอ 2.2.5 เรื่องงานอภิบาล
ผสูงูอาย ุผปูวย และผพูกิาร โดยในขอ 2.2.5.1 ไดกลาว
ถึงการสง เสริมและฟนฟูจิตตารมณพระบัญญัติ
ประการ 4 โดยเนนการสรางกลมุผสูงูอาย ุ จดัใหผสูงูอายุ
ไดรับการดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี เหมาะสมและ
มคีวามสุข ใชชวีติในบ้ันปลายอยางมีคณุคา สมศักด์ิศรี
ในแผนอภิบาลคริสตศักราช 2010-2015 จึงไดเนนย้ำ
เรือ่งการอภิบาลผสูงูอาย ุในบทท่ี 4 ขอ 25, 29 ไดกลาว
ถึงวา พระเปนเจาทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของ
พระองค  ดงันัน้ พระศาสนจกัรทุกภาคสวนตองรวมมอื
กนัปกปอง สงเสริม พฒันาคุณภาพชีวติ ศกัดิศ์ร ีและสิทธิ
ของผูสูงอายุ ใหมีความภูมิใจในศักด์ิศรีการเปนมนุษย
เปนบุตรของพระเจา ตระหนักในบทบาทและหนาท่ี
ของตน เพ่ือใหบุคคลผูสูงอายุไดมีชีวิตและมีชีวิตอยาง
สมบรูณ  และในขอ 31 ไดกลาวถงึการสรางทมีอภบิาล
ระดับชาติ ระดับสังฆมณฑล และระดับวัดอยางจริงจัง
และเปนรูปธรรม สรางระบบเครือขายในการติดตาม
ชวยเหลือ สนบัสนุนทมีงานใหมคีวามม่ันคงและเติบโต
ทั้งดานจิตวิญญาณและการดำรงชีพตอบสนองตอ
สภาพสงัคมปจจุบนั

ดังนั้น ทาง “ชมรมเครือขายผูสูงอายุคาทอลิกแหง
ประเทศไทย” จงึไดดำเนินการจดัทำแผนเขียนโครงการ
ขอรับการสนบัสนุนจาก สสส. ซึง่มี “สมาคมสภาผสูงูอายุ
แหงประเทศไทยฯ” เปนหนวยงานที่ดูแลเร่ืองงานท่ี
เก่ียวของกับผูสูงอายุ

โครงการดังกลาวน้ีเร่ิมตนดวยการสำรวจขอมูล
ดูความตองการของผูสูงอายุในชุมชนในเครือขาย วา

มปีญหา มคีวามตองการอะไรบาง เมือ่ไดทราบปญหาวา
ในชุมชนเครอืขายมีจำนวนผสูงูอายุเพ่ิมข้ึน มปีญหาเร่ือง
สขุภาพอนามยั ขาดองคความรใูนเร่ืองการดแูลสุขภาพ
และขาดคนดูแลเอาใจใส ใหความรูในเรื่องการดูแล
สุขภาพ ดังนั้น ทางคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
ผูสูงอายุ จึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาพัฒนาเปนโครงการ
และประกาศรับสมัครอาสาสมัครหรือจิตอาสาภายใต
เครือขายท่ีพรอมจะเขารวมเปนอาสาสมัครดูแลผสูงูอายุ
เพ่ือใหเขารับการอบรมความร ูในเรือ่งการดูแลผสูงูอายุ
ในดานตางๆ ในเบ้ืองตนของการเริม่โครงการในคร้ังนี้
มีอาสาสมัครที่สมัครเขารับการอบรมจำนวน 72 คน
แตเขารวมรับการอบรมจริงจำนวน 69 คน จาก 6
สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆ-
มณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑล
ราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี และสังฆมณฑลสุราษฎร
ธานี  (โดยทางสังฆมณฑล 4 สงัฆมณฑลทางภาคอีสาน
จะจัดรวมกันเฉพาะภาคอสีาน  โดยใหเครือขายผสูงูอายุ
และฝายสังคมอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง เปน
แกนนำในการดำเนินงานตอไป)

เนือ้หาของการอบรม ไดแก  1. สถานการณผสูงูอายุ
ในปจจบุนั 2. ความรเูรือ่งการเปล่ียนแปลงของรางกาย
ผสูงูอายุ   3. จติวิทยาผสูงูอายุ   4. บทบาทอาสาสมัคร
และจิตตารมณรักและรับใช   5. เสริมสรางสุขภาพ
ผูสูงอายุดวยกิจกรรมกายบริหาร   6. อาหารตามหลัก
โภชนาการสำหรับผูสูงอายุ   7. การรักษาพยาบาลข้ัน

พื้นฐานสำหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได    8.
ทกัษะในการดูแลผสูงูอายุโดยแสดงบทบาทสมมุต ิ   9.
มารยาทและทาทีในการเย่ียมผสูงูอายุ   10. ทกัษะในการ
บันทึกขอมูลการเย่ียม และการจัดระบบเอกสารท่ี
เกีย่วของ    11. ความรเูรือ่งงานบริการของรัฐทีเ่กีย่วกับ
ผูสูงอายุ   12. ฝกปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุ  ผูปวย
ในสถานการณจริง ที่บานพักผูสูงอายุคามิลเลียน
โซเชยีล เซนเตอร ปราจนีบรุี

โดยไดรับความเอ้ือเฟอวิทยากร จากชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย และการอบรม
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในคร้ังนี้ เปนเพียงการเร่ิมตน
ของโครงการ และเปนเพยีงการนำรองในการมีสวนรวม
ในชุมชนวัด ตามทิศทางงานอภิบาลป 2010-2015
ตามบทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในระดับวัด
ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ ความสำเร็จของ
โครงการน้ีคงจะตองดูตอไปวา นบัจากวันท่ีอาสาสมัคร
ไดรับการอบรมเสร็จส้ิน จนถึงเม่ือส้ินปงบประมาณ
โครงการแลว  ผูสูงอายุในชุมชนโดยเฉพาะผูที่
ชวยตนเองไมไดจากชุมชนท่ีเขารวมไดรับการดูแล
แบบองครวมอยางสม่ำเสมอจากอาสาสมัครผู เขา
รับการอบรมหรือไม  และท่ีสุดของความสำเร็จของ
โครงการคือ ความยั่งยืนของแนวความคิด ชุมชน
เขมแข็ง ดูแลตนเองไดในระดับหนึ่ง ในเร่ืองของ
ผสูงูอายุ โดยมีอาสาสมัครดูแลผสูงูอายุมากข้ึน รวมกัน
รับใชชุมชนอยางเปนระบบและเปนเครือขายดวย
องคความรทูีถู่กตอง

ดังน้ัน จึงตองขอฝากผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน
ผูสูงอายุทั้งโดยตรง และผูนำทุกระดับตั้งแตระดับวัด
ระดับสังฆมณฑล เพ่ือชวยสนับสนุนการดำเนินงาน
ดงักลาวอยางจรงิจงั สม่ำเสมอ เพือ่ความดีของผสูงูอายุ
และเพื่อรับกับ “สังคมผูสูงวัย” ที่เราตองเผชิญอยู
ในปจจุบนัและตอๆ ไปดวย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2011หนา 8

พี่นองคริสตชนคาทอลิกชาวไทยที่รัก
ในทุกวันอาทิตยสุดทายของปพิธีกรรมของพระศาสนจักร เปนวัน “สมโภช

พระคริสตเจา กษตัรยิแหงสากลจกัรวาล” และ “วนัภาวนาเพือ่พระกระแสเรยีก” เมือ่
70 ปที่แลว พระสันตะปาปา ปโอ ที่ 12 ไดทรงกอต้ังสมณกระทรวงข้ึนมาเพ่ือให
การอภบิาลกระแสเรียกการเปนพระสงฆ งานสนับสนนุสงเสรมิกระแสเรียกไดเริม่ขึน้
อยางเปนรปูธรรมและพฒันาตอเน่ืองเสมอมา โดยเฉพาะอยางย่ิง การอธิษฐานภาวนา
เพ่ือพระกระแสเรียก ไดเร่ิมข้ึนโดยบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และคริสต-
ชนฆราวาสทัว่โลก เพือ่ตอบสนองคำเชญิชวนของพระอาจารยเจา ผเูล้ียงแกะท่ีด ี“เมือ่
พระองคทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหลานั้นเหน็ดเหน่ือย
และทอแท ประดุจฝูงแกะท่ีไมมีคนเลี้ยง แลวพระองคตรัสแกบรรดาศิษยวา “ขาวท่ี
จะเกบ็เกีย่วมมีาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมาเก็บเกีย่วขาว
ของพระองคเถดิ” (มธ. 9:36-37) ถอยคำจากพระวรสารตอนน้ี บนัทกึความรสูกึนกึคดิ
และพระประสงคของพระอาจารยเจาอยางชัดเจน พระองคทรงสงสารประชาชน ทรง
สนพระทยั และทรงปรารถนาจะมอบผเูล้ียงดใูหมาดแูลอภบิาลพวกเขา พระองคเรียก
รองพวกเขาให “อธิษฐานภาวนา” เพ่ือวอนขอพระเจาโปรดใหสงคนงานมากข้ึน
มาทำงานในพระศาสนจักรของพระองค กิจการตางๆ เพ่ืออภิบาลกระแสเรียกมี
รากฐานมาจากพระวาจาดังกลาวขางตนนี ้และในพระศาสนจักรคาทอลิกไดมกีจิการ
สนบัสนุนสงเสริมกระแสเรยีกอยางเปนรปูธรรมเสมอมา เพือ่สรางและพัฒนาผอูภบิาล
ของพระศาสนจักร คือ พระสงฆ และสังฆานุกร อีกท้ังสรางและพัฒนาผูรวมงาน
อภิบาล คอื บรรดานกับวชผไูดรบัพระพรพเิศษตาง ๆ รวมทัง้บรรดาฆราวาสผอูทุศิ
ตนเองรวมทำงานกับผอูภิบาลอยางใกลชดิ (เทียบแผนอภบิาลฯ 2011-2015)  กจิการ
ทัง้หลายในพระศาสนจักรไดรบัการดลใจและขับเคล่ือนจากพระวาจาของพระเยซูเจา
เอง พระองคทรงเรียกบรรดาศิษยใหติดตามพระองคดวยความรักและดวยความเอา
พระทัยใส (เทียบ ลก. 10:9) พระเยซเูจาทรงใชเวลาตลอดท้ังคืนภาวนา เพ่ือสนทนา
และรบัฟงพระบิดา (ลก. 6:12) และดวยชีวติสนิทสัมพนัธลกึซ้ึงในตรีเอกสมัพนัธภาพ
แหงความรัก คือชีวิตของพระองคกับพระบิดาและพระจิต มิไดมีความเกี่ยวของกับ
เหตุผลทางโลกแตอยางใด จากการภาวนาดังกลาว พระองคทรงรับฟงพระประสงค
ของพระบดิา และในองคพระจติเจา พระองคทรงเรียกบรรดาศิษยใหตดิตามพระองค
ประทานกระแสเรียกใหพวกเขาเปนผูอภิบาลและผูประกาศขาวดี  พี่นองคริสตชน
ผูมีศรัทธาท่ีรัก ภาระกิจการสงเสริมสนับสนุน และการภาวนาเพ่ือพระกระแสเรียก
จะตองพัฒนาตอไปอยางเปนรูปธรรมในโลกปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
พระศาสนจกัรคาทอลกิไทยของเรา ในชวงท่ีถกูทาทายจากกระแสโลกรปูแบบตางๆ
จากสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม กระแสโลกอันรนุแรงท่ีพระศาสนจักรกำลงั
กาวทวนไป  เพ่ือยืนหยัดอยางม่ันคงในปจจุบัน (เทียบ แผนอภิบาลฯ 2010-2015)
พระศาสนจักรไดกำหนดงานอภิบาลหลักในการสรางและพัฒนาผูอภิบาลและผูรวม
อภิบาล ทำใหมีคุณภาพสูงขึ้น และมีจำนวนเพียงพอ เพื่อ “การอภิบาลชุมชนศิษย
พระครสิต รวมพันธกิจแบงปนขาวดี” จะไดมผีลมากขึน้ ตามท่ีแผนอภบิาลฯช้ีทางไว
(เทียบ แผนอภิบาลฯ 2010-2015 บทท่ี 3)

ทามกลางกระแสโลกปจจุบันที่ไหลเชี่ยวเชนนี้ พวกเราคริสตชนคาทอลิกควร
ทำอยางไรเพือ่มงุม่ันสนบัสนนุสงเสรมิกระแสเรยีกตอไป

ประการแรก ดวงตาแหงความเช่ือความรักและความหวังของเราตองจับจองไปยัง
องคพระเยซูคริสต พระอาจารยเจาตลอดเวลา

ประการท่ีสอง เปดหแูละเปดใจของเรารับฟงพระวาจาของพระองค ทีว่า “ขาวที่
จะเกบ็เกีย่วมมีาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอเจาของนาใหสงคนงานมาเก็บเกีย่วขาว

ของพระองคเถิด”
ประการท่ีสาม พบปะกบัพระเจา สมัผสัและมีประสบการณกบัพระองคทาน ผาน

ทางพธิบีชูาขอบ พระคณุและศีลศกัดิส์ทิธิ ์โดยเฉพาะอยางยิง่ ในวนัอาทติย พรอมกบั
พีน่องรวมความเช่ือเปนประจำ สม่ำ เสมอ และอยางมชีวีติชวีาเราคริสตชนเช่ือมัน่วา
อาศัยประสบการณกับพระเจา เราจะไดสัมผัสความรักของพระองค ในชุมชนวัด
ทั้งโดยทางพิธีกรรมและในวิถีชีวิตประจำวัน ชีวิตแหงความรักตอกัน ในครอบครัว
ครสิตชนและในชุมชนความเชือ่ จะทำใหเราสามารถสัมผสัจติใจ และดึงดดูคนอ่ืนมา
สคูวามรักของพระเจาได มใิชเพยีงเพือ่นำพวกเขามาสคูวามเช่ือเทานัน้ แตยงัจะนำผู
มีความเช่ือแลวมาสูชีวิตผูอภิบาลดวย ดังพระวาจาท่ีวา “ถาทานมีความรักตอกัน
ทกุคนจะรวูาทานเปนศษิยของเรา”  (ยน 13, 35) ดงัน้ัน การอภิบาลกระแสเรียกจะตอง
เร่ิมตนจากความสมัพนัธแหงความรักของผอูภบิาลตอเด็กและเยาวชน ใหพวกเขารวูา
พระเจาทรงรักเขา แลวน้ัน เขาจะตอบรับความรักของพระองค ในชีวิตความเช่ือ
ในฐานะเปนคริสตชนเขมขนข้ึน และรวมไปถงึการตอบรับกระแสเรยีกเปนผอูภิบาล
ดวย องคพระอาจารยเจาไดทรงมอบฝากพระศาสนจักรของพระองคไวกับพวกเรา
ทุกคน ขอใหเราทุกคนรวมมือกันอยางจริงจังดวยความเชื่อศรัทธา มุง “สนับสนุน
สงเสรมิ กระแสเรยีกการเปนพระสงฆ และเปนนกับวช ใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะมากได
และที่สำคัญตองมุงกอใหเกิดชีวิตและจิตตารมณแหงการเปนธรรมทูตอยางเปน
รปูธรรมดวย” (เทยีบ Christus Dominus 15) พระเยซเูจาทรงตองการความรวมมือของ
พีน่องครสิตชนทุกคน ทัง้น้ี เพ่ือใหเสียงเรยีกของพระองคไดยนิไปถงึเด็ก เยาวชน และ
ทุกคนท่ีพระองคทรงตองการเรียกใหมาติดตามพระองค

ขอเรียกรองและกำชับคณะกรรมการกระแสเรียกทุกสังฆมณฑลและทุกวัด
ใหทำเต็มกำลังความสามารถ ตามแผนอภบิาลของพระศาสนจักร เพือ่สรางและพัฒนา
ผอูภบิาลและผรูวมอภบิาล (เทยีบ แผนอภิบาลฯ บทที ่3) นอกเหนือจากการอภิบาล
กระแสเรียกดวยการเปนพยาน ดวยแบบอยางชีวิตแลว ขอใหจัดกิจกรรมสนับสนุน
สงเสริมกระแสเรียกในรปูแบบตาง ๆ  พรอมทัง้จดัใหมกีารภาวนาเพ่ือพระกระแสเรยีก
อยางจริงจังดวยความเช่ือศรัทธา และที่สุด “หนาที่สนับสนุนสงเสริมกระแสเรียก
เปนพนัธกจิแหงความรัก ทีเ่ปนรปูธรรมของการเจริญชวีติครสิตชนแทอยางเต็มเปยม”
(เทียบ Optatam Totius 2) ในวันกระแสเรียกปนี้ จึงขอเชิญชวนพระสงฆทุกองค
ในทุกๆ วัด ใหรวมมือกับพระสังฆราช กับพ่ีนองสัตบุรุษทุกครอบครัว นักบวช
คณะตางๆ ครูคำสอนและผูนำกิจกรรมตางๆ ของวัด ใหชวยกันหวานเมล็ดพันธ
แหงกระแสเรียกการเปนพระสงฆผูอภิบาลและกระแสเรียกนักบวช ครูคำสอน
ซึง่เปนผรูวมงานอภิบาลอยางเต็มกำลงัความสามารถ ขอพระแมมารีย พระมารดาของ
พระเยซูเจา พรอมกับทานนักบุญยอแซฟ ผูดูแลปกปองครอบครัวแหงนาซาแร็ธ
ไดเสนอวิงวอนพระเจา ไดโปรดประทานพระพรแกทุกทาน เพ่ือรวมกันสงเสริม
กระแสเรยีกตอไปอยางมัน่คง เพือ่วา ทกุๆ ชมุชนศิษยพระครสิต จะสามารถสนองตอบ
พระประสงคของพระคริสตเจา ในการวอนขอพระบิดา ใหโปรดประทานคนงานอยาง
เพยีงพอและมีประสิทธิภาพสำหรบัทำงานในสวนของพระองคตอไป

อวยพรมาดวยความรกัในพระครสิตเจา

( พระอัครสังฆราช ฟรงัซสิเซเวียร เกรยีงศักดิ ์ โกวทิวาณิช )
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระสงฆและผูถวายตัว

แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
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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



ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

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

โยเซฟน สวุมิล
ทรัพยเย็น

เกดิใหม ในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 7 ป
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  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

“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)

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

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

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)

“ขาพเจารูวา ขาพเจามอบความวางใจไวกับผูใด
และม่ันใจวาพระองคจะทรงรักษาส่ิงท่ีขาพเจารับ

มอบไว จนกวาจะถึงวันน้ัน”
(2ทธ 1:12)

เดือนพฤศจิกายน
เปนเดือนสำหรับระลึกถึงผูตายโดยเฉพาะ

โปรดภาวนาและระลึกถึงผูที่ลวงลับ
“รางกายทีป่ราศจากวิญญาณยอมตายแลวฉนัใด
ความเช่ือทีไ่มมกีารกระทำก็ยอมตายแลวฉันนัน้”

(ยก 2:26)
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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 

อบรมการพดูองักฤษ ซสิเตอรอจัฉรา สขุพิบลูย 
ผูอำนวยการโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี จากจังหวัดปราจีนบุรี

นำคณะครูเขารับการอบรมการพูดอังกฤษสำเนียง CNN
กับสถาบันแทมบริทมิสเตอรพอล

ระหวางวันที ่14 - 15 ตลุาคม 2554 ทีบ่านมารีอา
อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี

โดยมี มสิเตอรพอล ศรุะศรางค  เปนวทิยากรอบรม
พรอมกนัน้ี ซสิเตอรศรธีารา รงุเรอืง ไดนำคณะครู

จากโรงเรียนลัมแบรตพิชญาลัย
เขารวมรับการอบรมในคร้ังนี้ดวย

สถาบันแทมบริทมิสเตอรพอล

เปดประตู
สูแสงธรรม

“น้ำทวมทนยังไมลนน้ำใจ”
วิกฤติน้ำทวมที่ชาวไทยตองเผชิญกันอยูในขณะน้ี

เปนอุทกภัยครั้งใหญสุดเทาท่ีเคยเกิดข้ึน ความเสียหาย
รนุแรงถึงข้ันมีผคูนบาดเจ็บลมตายจำนวนมาก ทรัพยสนิ
สญูสิน้ เกดิความระทมใจท่ีตองเยยีวยากนัอกีนาน

มกีารประโคมขาวผานสือ่ฯ ตางๆ อยตูลอดเวลาถึง
สถานการณปจจุบันแบบนาทีตอนาทีถึงการเดินทาง
ของมวลน้ำท่ีไหลจากเหนือลงใต จากท่ีสูงลงสูที่ต่ำ
ไหลเขาทวมลนเขื่อน ลนคัน ลนคลอง แมกระท่ัง
คลองประปาก็ไดรับผลกระทบเชนกัน ทั่วทุกท่ีตอง
เผชิญกับความเสียหายกันหมด บางแหงมีเวลาให
เตรยีมตวั แตอกีหลายๆ แหงไมมแีมแตการเตือนการณ
ผูประสบภัยท้ังหลายจำเปนตองอพยพออกจากบานสูที่
ปลอดภัย ไมวาจะเปนบานญาติหรือศูนยพักพิงตางๆ
ซ้ำรายบางคนตองระหกระเหินไปอาศัยอยูขางทาง
บนบาทวิถีที่ปลอดภัย

แตในความโชครายก็ยังมีเ ร่ืองนายินดีเขามา
บรรเทาใจชาวไทย มีอาสาสมัครไปทำ “จิตอาสา”
กันมากมาย แสดงออกมาหลากหลายรูปแบบ เชน
การบริจาคปจจัยสี่ สละแรงกายสรางคันกั้นน้ำ และ
การออกเย่ียมเยียนบรรเทาใจผูประสบภัย ฯลฯ

สถาบันแสงธรรมมีการทำ “งานอภิบาล” หรือ
“จิตอาสา” อยูเปนประจำทุกสัปดาห แตในชวงที่เกิด
เหตุการณวิกฤติเชนน้ี ไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
งานอภิบาลใหตรงกับความตองการเรงดวนของสังคม
งานอภิบาลของชาวแสงธรรมในขณะน้ีจึงไดแก
การบริจาคปจจัยส่ีใหกับพ่ีนองผูประสบภัย การออก
เย่ียมเยียนบรรเทาใจตามศูนยพักพิงและชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

สุดท าย
นี้ อ ย า ก ฝ า ก
ข อ ค ว า ม ท่ี มี
เขียนในพระ-
คัมภีรวา “อยา
ทอแทในการ

ทำความด ีเพราะถาเราไมหยดุทำความด ีเราก็จะไดเกบ็
เก่ียวเม่ือถึงเวลา” (กท 6:9) เพ่ือพ่ีนองคริสตชนชาวไทย
ที่สามารถชวยเหลือเพื่อนบานไมวาทางใดทางหน่ึงได
จะไดมัน่ใจและมพีลงัทีจ่ะทำเพือ่ถวายเกยีรตแิดพระเจา
อาศัยความเชื่อ ความหวัง และความรักในองคพระเจา
นำพาและเปนกำลังใจใหผูประสบภัยทุกทานรวมกัน
ฟนฝาวิกฤติน้ำทวมคร้ังใหญคร้ังน้ีไปใหจงได
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั
และรบัใบแตงตัง้เปนกลมุเซอรราใหม ในประเทศไทย

วนัอาทิตยที ่31 กรกฎาคม 2011  พระคณุเจาพบิลูย
วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค เปน
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดนักบุญลูกา
บางขาม จังหวัดลพบุรี ในโอกาสท่ีวัดนักบุญลูกา
บางขาม ไดจดัตัง้กลมุเซอรราใหมในประเทศไทย และ
ไดรับการรับรองจากองคการเซอรราสากล ตั้งแตวันท่ี
26 มถินุายน 2011 สภาเซอรราประเทศไทย จงึไดจดัพิธี
ปฏิญาณตนสมาชิกของกลุมนักบุญลูกา ลพบุรี และ
ทำพิธีมอบใบแตงต้ังอยางเปนทางการดวย ทามกลาง
สมาชิกเซอรราจากกลุมตางๆ ทั่วประเทศ ประมาณ
150 คน และสัตบุรษุจำนวนมาก

กอนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ อาจารยชัยณรงค
มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสภาเซอรราประเทศไทย
และเคยเปนประธานเซอรราสากล ป 2004-2005 ได
กลาวตอนรับประธานเซอรราสากล  คนปจจุบัน
Dr. Thomas Anthony Wong ชาวฮองกง และไดกลาว
ถึงสมาชิกเซอรรา ที่ทำงานสงเสริมกระแสเรียก ใหมี
พระสงฆเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันยังทำหนาท่ี ทำนุบำรุง
กระแสเรียกของพระสงฆ โดยการใหกำลังใจ ดแูล และ
สวดภาวนา ใหแกพระสังฆราช พระสงฆ และนักบวช
ทกุคน

พธิปีฏญิาณตนสมาชิก เริม่หลงัจากบทเทศน พธิกีร
เชิญผูทรงคุณวุฒิ ขึ้นบนขางพระแทนที่ประกอบดวย
อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษาสภา
เซอรราประเทศไทย  Dr.Thomas Wong ประธาน
องคการเซอรราสากล  Mr.Sean Yeo รองประธาน
องคการเซอรราสากล และประธานกลุมเซอรรา
สิงคโปร คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป ประธานสภา
เซอรราประเทศไทย อาจารยบุญขีด เรไร ที่ปรึกษา
สภาเซอรราประเทศไทย  และคณุมานะ เนยีมพรมราช
ประธานเขตเซอรรา 140 โดยมีคณุพอพิทักษ ศลิาโคตร
เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม และจิตตาธิการ
กลุมเซอรรานักบุญลูกา ลพบุรี และคุณพอสุรชัย
เจริญพงศ  จิตตาธิการเขตเซอรรา 172 รวมเปน
สกัขีพยาน

หลังจากพระคุณเจาเสกเทียนท่ีจะมอบใหแก
สมาชิกใหม และเคร่ืองหมายสัญลักษณของเซอรราแลว
สมาชิกเซอรราใหมไดกลาวคำปฏญิาณตน นอกจากน้ัน
พระคุณเจายังไดกลาวนำสมาชิกเซอรราทุกคนร้ือฟน
คำปฏิญาณดวย

หลงัจากนัน้ พระคุณเจาและประธานเซอรราสากล
รวมกันมอบใบแตงตั้งกลุมเซอรราใหแก ประธาน
กลุมเซอรรานักบุญลูกา ลพบุรี และผูทรงคุณวุฒิอื่น
ไดมอบเคร่ืองหมายสัญลักษณเซอรรา ใหแกกรรมการ
กลมุเซอรรา ทีป่ระกอบดวยกางเขน รปูบุญราศีฮนูเิปโร
เซอรรา ระฆัง โลเซอรรา ธงเซอรรา และเกียรติบัตร
สำหรบัสมาชกิแตละคน

กอนจบพิธีบูชาขอบพระคุณ  ประธานองคการ

กลมุเซอรรานักบุญลกูา (ตอจากหนา 2)

เซอรราสากล Dr.Thomas Wong ไดกลาวแสดง
ความยินดทีีไ่ดมารวมพิธ ีและมอบใบแตงต้ังดวยตนเอง
ในวันนี้ จากน้ัน อันนา บุษบา สนใจ ประธานกลุม
เซอรรานกับญุลกูา ลพบรุ ีไดกลาวขอบคณุพระคณุเจา
และประธานองคการเซอรราสากล คุณพอเจาอาวาส
ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกเซอรราทุกคน รวมท้ังพ่ีนอง
สัตบุรุษที่มารวมพิธีวันนี้ จากนั้นไดมอบของท่ีระลึก
แดพระคุณเจาดวย

จากนั้น คุณพอเจาอาวาสและจิตตาธิการ ไดกลาว
แสดงความยินดี และพระคุณเจาไดกลาวแสดง
ความยินดี และช่ืนชมเจาอาวาสท่ีไดดูแลและใหการ
สนบัสนุน จนสามารถจัดต้ังกลมุเซอรราทีว่ดัได จบแลว
พระคณุเจาอวยพรใหแกสมาชกิเซอรราและผมูารวมพธิี
ทกุคน แลวจึงไดมารวมถายภาพกบัสมาชิกเซอรราใหม
ผทูรงคุณวฒุ ิประธานกลมุเซอรราทกุกลมุ

กลุมเซอรรานักบุญลูกา ลพบุรี เร่ิมกอต้ังเปนกลุม
ทดลองมาตัง้แต ป 2009 โดยมกีลมุเซอรรานครสวรรค
เปนพี่เลี้ยง โดยการสนับสนุนของคุณพอเจาอาวาส
จนกระทั่งมีความพรอม จนสามารถดำเนินงานได
ตามวัตถุประสงคของคณะเซอรรา ทางคณะเซอรรา
สากลจึงไดใหการรับรองอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี
26 มถินุายน 2011 เปนกลมุท่ี 1158 ของโลก เปนกลมุท่ี
22  ของประเทศไทย  และเปนกลมุท่ี 3 ในสังฆมณฑล
นครสวรรค   ในวันปฏญิาณตน มสีมาชิก 26 คน โดยมี
อันนา บุษบา สนใจ  เปนประธานกลุม คุณพอพิทักษ
ศลิาโคตร เปนจิตตาธิการ

อน่ึง ในวันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2011 ทางกลุม
เซอรรานักบุญลูกา ลพบุรี ไดจัดพิธีตอนรับ ประธาน
องคการเซอรราสากล Dr.Thomas Anthony Wong ที่
เดินทางมารวมพิธีปฏิญาณตนของสมาชิก และมามอบ
ใบแตงตั้งดวยตนเอง

คณะของประธานองคการเซอรราสากล พรอมดวย
Mr.Sean Yeo รองประธานองคการเซอรราสากล
ฝายกระแสเรียก และเปนประธานกลมุเซอรราสงิคโปร
และอาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย เดนิทางมาถงึ
วดันักบุญลูกา บางขาม ประมาณ 17.00 น. โดยมสีมาชกิ
เซอรราจากทั่วประเทศต้ังแถวตอนรับ คณะผูบริหาร
กลมุเซอรรา มอบมาลัยกร แลวนำเขาหองประชุมของวัด
คุณพอเจาวัดกลาวตอนรับ อาจารยชัยณรงค แนะนำ
ประธานองคการเซอรราสากล และรองประธานฯ
จากน้ันเปนการฉายวิดีทัศน  แนะนำคณะเซอรรา
ในประเทศไทย และกิจกรรมกลุมเซอรรานักบุญลูกา
บางขาม พรอมทัง้รำอวยพร 2 ชดุ โดยนกัเรยีนโรงเรยีน
พระวรสาร บางขาม

จากน้ันประธานองคการเซอรราสากล และรอง
ประธานฯ ไดกลาวคำปราศรัย คุณอัญชัน จาตุกัญญา-
ประทีป และคุณครูบุษบามอบของท่ีระลึกแกรอง
ประธานองคการเซอรราสากล  หลังจากนั้น ผูมีเกียรติ
ทุกทานถายภาพรวมกับสมาชิกกลุมเซอรราแตละกลุม
ทีม่ารวมตอนรบั

Dr.Thomas Wong เปนแพทยชาวฮองกง ไดรับ
เลือกเปนประธานองคการเซอรราสากล ป 2011-2012
ที่แคนาดา เม่ือเดือนท่ีแลว เปนชาวเอเชียคนที่ 2 ที่ได
รับเลือกใหดำรงตำแหนงสูงสุดขององคการเซอรรา
สากล ซึง่อาจารยชยัณรงค มนเทียรวเิชยีรฉาย เคยไดรบั
เลือกเปนคนแรก เม่ือป 2004-2005 ถือวาเปนเกียรติ
ประวัติของกลุมเซอรรานักบุญลูกา ลพบุรี ที่ประธาน
องคการเซอรราสากล ไดใหเกียรตมิามอบใบแตงต้ังดวย
ตนเอง เปนกลุมแรกหลังจากเขารับตำแหนง

“Always Go Forward and Never Turn Back”
รายงานโดย วชิยั  บญุเจอื รองประธานสภาเซอรรา

ประเทศไทยฝายสมาชกิ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2011หนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับท่ี 47 ประจำวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2011 หนา 13

พี่นองคริสตชนที่รักทุกทาน

วันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรฯ ปนี้ นับเปนโอกาสดีที่เราจะไดกลับไปศึกษาคำสอนดานสังคมฉบับหน่ึงในวาระแหงการเฉลิมฉลอง 40 ป คือ
สาร “ความยุติธรรมในโลก” (Justice in the World)  เปนมรดกแหงพระพรจากการประชุมสภาพระสังฆราชท่ัวโลกเมื่อป ค.ศ.1971 ในสมัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ซึ่งแสดงจุดยืนของพระศาสนจักรในการสงเสริมความยุติธรรมดังนี้ “กิจการใดก็ตามท่ีกระทำในนามความยุติธรรม และมีสวนรวม
ในการเปลี่ยนแปลงโลก เปนมิติหนึ่งที่ประกอบกันขึ้นของการประกาศพระวรสาร และเปนพันธกิจของพระศาสนจักรเพื่อการไถกูมนุษยชาติ และปลดปลอยมนุษย
ใหพนจากการกดข่ีทกุรูปแบบ”   (ความยตุธิรรมในโลก ขอ 6)

ความหวงใยของผูนำพระศาสนจักรในเรื่องความยุติธรรมมีดังน้ี  “เรารับฟงเสียงร่ำไหของผูที่ไดรับความทุกขทรมานจากความรุนแรง และถูกกดข่ีจาก
โครงสรางและระบบท่ีอยุติธรรม และไดยินเสียงอทุธรณวา โลกนีก้ำลังออกนอกลนูอกทางซ่ึงขัดแยงกับแผนการของพระผสูราง”  (ขอ 5)  และ  “จากพระธรรมเดมิ พระ
เปนเจาไดเผยแสดงพระองคเองใหกบัมนุษยวาพระองคเปน ‘ผปูลดปลอยของผไูดรบัการกดขีข่มเหง’ และเปน ‘ผปูกปองคนยากจน’ ”  (ขอ 30)

ในสังคมไทยปจจุบัน ปฏิเสธไมไดวาความอยุติธรรมทางโครงสรางที่สงผลใหเกิดความเหล่ือมล้ำยังคงดำรงอยู  และนับวันยิ่งเปนปญหาท่ีหนักหนวงยิ่งขึ้น
จากความละโมบของมนุษยที่เอารัดเอาเปรียบธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการในการกินดื่มที่เกินความพอดีหรือมุงแตรสชาติ และการเสพติดเคร่ืองอำนวย
ความสะดวก ความสนุกสนานเพลิดเพลนิจากเทคโนโลยตีางๆ ซึง่ลวนแตตองเบยีดบังมาจากธรรมชาติทัง้สิน้

ตัวเลขป 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระบุวา ประชากรที่มีรายไดสูงรอยละ 20 มีสวนแบงรายไดถึง
รอยละ  54.9  แตประชากรที่มีรายไดต่ำรอยละ  20 มีสวนแบงรายไดเพียงรอยละ  4.4  และมีคนยากจนที่มีรายไดไมเพียงพอในการดำรงชีวิตถึง
5.4 ลานคน, ความเหล่ือมล้ำดานสขุภาพเหน็ไดจากตวัเลขป 2551 ขาราชการ 5 ลานคน ไดรบัสวสัดกิารดานสขุภาพจากรัฐถงึ 70,000 ลานบาท แตระบบประกนัสขุภาพ
ทั่วหนาหรือ  “บัตรทอง” ที่ดูแลคนไทยท่ัวประเทศ 47 ลานคน  รัฐมีงบใหเพียง  98,700 ลานบาท  เทากับวาขาราชการไดเ งินอุดหนุนมากกวา
ถงึ ๗ เทา

สารความยุติธรรมในโลกย้ำจุดยืนของพระศาสนจักรที่จะตอง “ประกาศขาวดีแกคนยากจน นำอิสรภาพมาสูผูถูกกดขี่ นำความยินดีมาใหผูทุกขยาก
(ลก 4:18)  ชวีติของพระเยซูเจาเปนแบบอยางใหกบัเรา พระองคเกดิในครอบครัวผใูชแรงงานและใชชวีติใกลชดิกบั “ผูต่ำตอยท่ีสุด” อยบูอยครัง้ พระองคบอกกบัเราวา
การปฏิบัติตามกฎบัญญัติตามตัวอักษรอยางเดียวไมเพียงพอ แตพระองคดูเราจาก “ทานทำส่ิงใดตอพ่ีนองผูต่ำตอยท่ีสุดของเราคนหนึ่ง ทานก็ทำสิ่งน้ันตอเรา”
(มธ 25: 40) และสารความยุตธิรรมในโลกใหแนวทางกับเราวา ความรกัของครสิตชนตอเพือ่นบานและความยตุิธรรมเปนเรือ่งเดยีวกนั เราตองเคารพศกัดิศ์รแีละสิทธ์ิ
ของเขา เพราะมนุษยแตละคนเปนภาพทีเ่ห็นไดของพระเปนเจาท่ีเรามองไมเห็น  (ขอ 34)

นอกจากนี ้สารความยุตธิรมในโลกไดแสดงความกงัวลตอพระศาสนจกัรวา ไดปฏบิตัตินเสมอืน “เกาะแหงความร่ำรวย” ซึง่ลอมรอบดวยคนยากจนหรอืไม? กระแส
สงัคมท่ีใหความสำคัญกับเศรษฐกิจนิยม การดำเนินชีวติของเราไดเปนแบบอยางของความมัธยัสถหรือไม? (ขอ 48) วถิโีภคของเราอยใูนระดับพอดีหรือไม? ไดมกีารเจือ
จนุผยูากไรหรอืไม? ซึง่นอกจากวตัถสุิง่ของแลว สิง่ทีเ่ราจะใหไดกค็อื ความสามารถของเราจากพระพรของพระและการปฏบิตัจิติสาธารณะ ซึง่เหน็ไดชดัเจนในวกิฤตนิ้ำ
ทวมในปนี ้นอกจากน้ีในฐานะท่ีเปนนายจางหรือหวัหนางาน เราไดปฏิบตัคิวามยุตธิรรมกับผรูวมงานในเร่ืองคาตอบแทนและสวัสดกิารหรอืไม? ขณะเดียวกันการศกึษา
ภาคบังคับ ก็จำเปนท่ีจะตองทบทวนบทบาทในการทำใหการศึกษาเปนเคร่ืองมือสอนใหคน “ใจกวางและรับใชผูอื่น” มากกวาจะเปนปจเจกบุคคลที่จิตใจคับแคบ
การสอนลูกหลานท่ีเริม่ตนในครอบครัวและชุมชน ควรปลกูฝงใหเหน็คณุคาของการปฏิบตัคิวามยุตธิรรม ความรัก และรเูทาทนัตอสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสังคม

ขอเชิญชวนเราคริสตชนทีม่สีายสัมพันธแหงความเปนพ่ีเปนนองกนัในศีลมหาสนทิ ใหหนัหลงัตอการพึง่พิงตัวเองหรอืคิดถงึแตตวัเอง มาเช่ือม่ันศรทัธาในพระเปนเจา
ขอพระหรรษทานใหเรามีปรีชาญาณ ความเขมแข็ง กลาหาญท่ีจะ “ทำใหความอยุติธรรมลดลง รวมไปถึงลดใชความรุนแรง ขจัดความเกลียดชัง และ
กาวไปดวยกันในการสรางความยตุธิรรม เสรีภาพ ความเปนพ่ีเปนนอง และความรกั” (ขอ 76)

ขอพระเยซเูจาอำนวยพระพรมายังพ่ีนองผสูรางความยตุธิรรมและสนัติทกุทาน

(พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
ประธานกรรมาธิการฝายสงัคม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย


⌫     

⌫⌫  
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«—¥·¡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.

«—¥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

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ °∑¡. ©≈Õß·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (®Õ¥√∂∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

����� ¡“§¡§“∑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™’«‘µª√–®”«—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—§√-

 “¡‡ π)

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ °.¡. 8 ∫“ßπ“ °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °∑¡.

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

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

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

«—¥·¡àæ√–·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å Õ.‡¡◊Õß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

«—¥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

«—¥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

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

©≈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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  —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≥»’≈

‡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

™◊Ë Õ¡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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

«—¥·¡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)

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

∂â“∑à“π¡’§«“¡‡™◊ËÕ —°‡∑à“‡¡≈Á¥¡— µ“√å¥
·≈â«æŸ¥°—∫¿Ÿ‡¢“π’È«à“

ç®ß¬â“¬®“°∑’Ëπ’Ë‰ª∑’Ë‚πàπé
¡—π°Á®–¬â“¬‰ª·≈–‰¡à¡’Õ–‰√

∑’Ë∑à“π®–∑”‰¡à‰¥â (¡∏ 17:20)

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

(1§√ 1:6)
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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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวง บกัจัว๊ แซตัง๊

เบเนด๊ิกตา เมี่ยวเอง แซเตียว -
พงษวิรัชไชย

จาก : ลกูหลานครอบครัวพงษวริชัไชย

“เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกส่ิง
กลับเปนประโยชนแกผูที่รักพระองค”

(รม. 8:28)

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

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







คุยกัน

เจ็ดวันหน







  
 

“จงเขาใกลพระเจา
แลวพระองคจะเสด็จมาใกลทาน”

สำนกังานชมรมผสูงูอายุ (ตอจากหนา 2)
อดีตอธิการโรงพยาบาลซานคามิลโล บานโปง และ
คุณพอยอหน คอนตาริน ผูอำนวยการบานสิทธิดาฯ
มอบหองทำงานขนาดพื้นท่ี 4x5 ตารางเมตร 1 หอง
ใหชมรมผูสูงอายุฯ และชมรมเวชบุคคลฯ จัดต้ัง
เปนสำนักงานท่ีทำการเพื่อสนับสนุนงานอภิบาล
ผูสูงอายุ ผูปวย ผูพิการ เด็กสตรีผูยากไรของพระ-
ศาสนจักรสังฆมณฑลราชบุรี ดวยความรัก เสียสละ
หวงใย ใสใจเอือ้อาทร โดยไมคิดคาใชจายใดๆ

ในนามของพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจรญิ ประมุขสงัฆมณฑลราชบุร ีคณุพอประสทิธิ์
รจุริตัน  ผอูำนวยการคณะกรรมาธิการฝายสังคม จติตา-
ภิบาลชมรมผูสูงอายุฯ และคณะกรรมการชมรม
ผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีขอขอบพระคุณมูลนิธิ
คณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทยเปนอยางสูงที่ได
ใหความเอื้อเฟอแกสังฆมณฑลราชบุรีในครั้งนี้

คณะกรรมการชมรมผสูงูอายฯุ ไดอนมุตังิบประมาณ
จำนวน 50,000 บาท  เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องใช
ประจำสำนักงาน (เพ่ิมเติมจากท่ีมูลนิธิคณะนักบุญ
คามิลโลฯ ไดมอบให) เชน ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
ติดตั้งโทรศัพท อินเทอรเน็ต  คอมพิวเตอร พริ้นเตอร
ติดผามานหนาตาง ซื้อโตะ เกาอี้เพิ่ม ฯลฯ จัดจาง

อาสาสมัครมาประจำสำนักงาน  ชื่อ
นางสาวพรประภา วเิชยีรศลิป ชือ่เลน เอ
ทำงานสัปดาหละ 2-3 วัน (ในชวงแรก
มาทำงานทุกวัน)

อาจารยเชษฐ ชาวนาแกว ประธาน
ชมรมผูสูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ขอ
เชิญชวน พระสงฆ ซิสเตอร นักบวช
คณะกรรมการชมรมผูสูงอายุ และคณะ
กรรมการ องคกรฆราวาสทุกองคกร
แวะไปเย่ียมเยียนกันบาง

สำนักงานชมรมผสูงูอายสุงัฆมณฑล
ราชบุรี ตั้งอยูที่อาคารบานสิทธิดา-ศูนย
พัฒนาการเด็กพิการ (อยูดานหลังโรง-
พยาบาลซานคามิลโล บานโปง) เลขท่ี
31/2 หมู 10 ต.สวนกลวย อ.บานโปง
จ.ราชบุรี 70110 โทร.  08-1838-5521
โทรศัพท/โทรสาร 0-3220-1533  Email :
rcse.ratchaburi@gmail.com

รายงานโดย เชษฐ  ชาวนาแกว

นายแพทยประสิทธ์ิ - คณุลัดดา จนัทราทิพย ผอูปุการคุณ
บานสิทธิดา คณุพอยอหน คอนตาริน และอาจารยเชษฐ ชาวนาแกว

ประธานชมรมผสูงูอายุสงัฆมณฑลราชบุร ีพรอมดวยภริยา
อาจารยกนก กติตกิา ชาวนาแกว หวัหนาบานสทิธดิา

คณุพอประสิทธิ ์รจุริตัน จติตาภิบาล และคณะกรรมการ
ชมรมผสูงูอายสุงัฆมณฑลราชบรุมีาเยีย่มสำนกังานใหม
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2402
2402 ไมใชปพ.ศ. ใด แตเปนหมายเลขหองท่ีผมมาใชชวีติอยรูวมหน่ึงอาทิตย

เต็ม ที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ผมไมไดมาหนีน้ำทวมตามเทรนดคนเมือง
แตผมมีอนัจะตองเขารักษาตัวเน่ืองมาจากไวรสับางตวั เขาอยใูนรางกายโดยไมได
สงสัญญาณอะไรกันกอน เผลอไผลกันไปสองสามชั่วคืน ผมเองก็พักอยูที่บาน
ไมไหวแลว จำเปนจะตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดอยางถูกสุขลักษณะ
ทั้งความเปนอยู หยูกยา อาหารการกิน อากาศ การพักผอน ค่ำคืนวันพฤหัสบดี
ผมจึงรวบรวมสัมภาระ พรอมกับการมาสงของคุณพอสุพจน ฤกษสุจริต อาสา
มาสงเขาหอพักประจำยังโรงพยาบาลเซนตหลุยสชั้น 24 หอง 2402 และโดย
ไมไดรอฟงประกาศจากผูใหญ ตั้งแตบัดดลน้ันผมก็แปลงรางเปนคนไข
โดยเฉียบพลันและเริม่ประพฤติตนดงัคนไขทีด่เีพ่ือจะไดมชีวงเวลาอยทูีน่ีไ่มนาน
จนเกินไป

ผมเริ่มแตงองคทรงเครื่องตามชุดท่ีทางโรงพยาบาลจัดใหเพื่อสะดวก
ตอการพักผอน เขาหองน้ำ หรือประกอบกิจกรรมตางๆ ชุดเปนสีฟาดูสะอาดตา
หลังจากนั้น เริ่มใหน้ำเกลือเพราะเสียพลังมามากจากไวรัสที่เขามาทำลาย
ภูมิตานทานตางๆ พยาบาลเริ่มมาเจาะเลือดไปตรวจดู ผลการเจาะเลือดเปนไป
ดังที่เคยทำนายเอาไวเมื่อวันพุธที่ผมเขามาหาหมอแลวหน่ึงรอบ ปรากฏวา
ผมเปนไขเลือดออก หมอใชคำวาเหมือนกับประเภทสอง นัยวามีสามประเภท
ประเภทสองนี่จะแรงข้ึนมาอีกหนอยจากประเภทหน่ึง อันน้ีผมก็ไมรูได รูแต
เพียงวา สิง่ท่ีหมอสรปุน้ันใชเลยไมมผีดิเพ้ียน

หมอเลาวา อาการท่ีเกิดขึ้นจะเหมือนคนหมดแรง ไมคอยอยากจะทำอะไร
ทำอะไรไดไมนานก็จะหมดแรงอีก เปนอยางน้ีอยูตลอดเวลา เกล็ดเลือดปกติ
ทีค่นเรามอียปูระมาณแสนกวาก็จะลดนอยถอยลงไปเรือ่ยๆ มนัจะถอยไปจนต่ำสุด
วันที่ผมมานี่เกล็ดเลือดผมเหลือเพียงแคหาหมื่นเทานั้น แลวมันจะตองถอยไปอีก
ดวยซ้ำ จะมีอาการปวย เปนไข หนาวๆ รอนๆ ปากแหง เรียกไดวาครบเคร่ือง
เรื่องแยกันละทีนี้ ถายิ่งทานอาหารไมไดยิ่งไปกันใหญ การอยูในสภาพแวดลอม
ทีด่เีชนโรงพยายาล คงชวยไดมาก

หลังจากรับรอูาการท้ังหมดแลว ผมจงึพยายามปรับตัว ปรับใจ กลายเปนคนไข
รอยเปอรเซ็นต อะไรตัดไดก็ตัด เพื่อจะไดหายใหไวที่สุด เวลาที่มาอยูแบบน้ี
ก็อดนึกอะไรมากมายไมไดเหมือนเคย แตสิ่งที่พยายามบอกตัวเองไวมากกวา
คอื ทกุอยางคงมีเวลาของมัน

ชวีติทุกวนัเหมอืนเปนวัฏจกัร มคีนทำความสะอาด มคีนดูแลอาหาร มคีนดูแล
เร่ืองยา สขุภาพ มคีณุหมอ พยาบาล มคีนรัก และปรารถนาดีมาเย่ียมเยือน ซึง่อันน้ี
ผมเองก็ซาบซึง้ และเขาใจดี แตกต็อนรับขับสไูดไมเต็มท่ี มผีรูวมงานท่ีใหกำลังใจ

และพรอมจะชวยเหลือทดแทน มีเพื่อนฝูงที่ถามไถ ครอบครัวญาติพี่นอง พี่นอง
สัตบุรุษท้ังท่ีเคยรวมงานกัน และกำลังรวมงานอภิบาลกันอยู พี่ๆ นองๆ
เพื่อนสงฆ รวมบาน และรวมสังฆมณฑล ฯลฯ ผมวาชีวิตเล็กๆ ของเรามันชาง
ยิง่ใหญเสมอๆ ไมวาเราจะปวย แขง็แรง ยนืหยัดอยางม่ันคง หรอืลมลงในบางเวลา
ความย่ิงใหญไมใชเพราะมันเปนตัวเรา แตเปนพระเปนเจาตางหากท่ีลากเรา
มาพบกนับนโลกใบน้ีกบัผคูนมากมาย

เท่ียงกวาแลว บนชัน้ย่ีสบิส่ี อาหารเทีย่งเพิง่ถกูเกบ็ผมงวงอกีแลว เปนการงวง
ครั้งที่เทาไหรไมทราบได บางทีผมก็เบื่อความงวงยามหลังอาหารเท่ียง มันรูสึก
เหมอืนวาเรานาจะไดทำอะไรมากไปกวานัน้อกีสกัหนอย ผมคดิถงึชวงดีๆ  ของชวีติ
มีคนบอกวาใหทำใหดีที่สุด ผมอยากบอกวา จริงๆ แลวคุณควรทำดีที่สุด
ทกุชวงชีวติ เพราะคุณจะแนใจไดแคไหนวา คณุยังมีชวงท่ีดทีีส่ดุน้ัน

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡¢â“∂÷ß«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é §≥–°√√¡°“√‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°Õß§å°“√‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

®—¥ —¡¡π“«‘™“°“√ ‡√◊ËÕß«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (BEC) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ·≈–∑’¡

‡ªìπ«‘∑¬“°√ ´÷Ëß¡’ ¡“™‘°‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°‚√ßæ¬“∫“≈·≈–«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡¢â“√à«¡ —¡¡π“®”π«π¡“° ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡√“™—¬«‘∂’ «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç‡ ° ÿ “πé æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë ÿ “πÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

Õÿ¥√∏“π’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π 2011

ç™ÿ¡πÿ¡

‡¬“«™πé

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë  3

°—π¬“¬π 2011

™ÿ ¡πÿ ¡ ‡ ¬ “ «™π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ‡π◊ËÕß„π«—π‡¬“«™π·Ààß™“µ‘ ç· «ßÀ“ µ‘¥µ“¡

π”§ÿ≥§à“ Ÿà™’«‘µ§√‘ µ™πé ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à ¡’∑’¡ß“π

·≈–‡¬“«™π‡¢â“√à«¡ 700 §π §ÿ≥æàÕ«—≤π“  Õππÿ™“µ‘  ®‘µµ“∏‘°“√

çºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 °—π¬“¬π 2011 »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ ®—¥ª√–™ÿ¡

§≥–°√√¡°“√ ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ —ß§¡ √–¥—∫ —ß¶¡≥±≈ ‚¥¬

¡’§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§ÿ≥æàÕ«‘‚√®πå π—π∑®‘π¥“ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

√à«¡ª√–™ÿ¡ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈∑à“·√à §ÿ≥æàÕ ÿ¥„® · πæ≈ÕàÕπ ºŸâÕ”π«¬°“√

ç —¡¡π“é ‚§√ß°“√ —¡¡π“·≈–· «ß∫ÿ≠‡¬“«™π‡¢µ 3 „πÀ—«¢âÕ ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥

°—∫‡¬“«™πé ∑’Ë∫â“π√‘¡πÈ”  «π‡°…µ√ Õ.Õ—¡æ«“ ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¡’‡¬“«™π

®“°‡¢µ 3 ‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ 56 §π ·≈–‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å

‡ªìπ«‘∑¬“°√„Àâ°“√Õ∫√¡‡°’Ë¬«°—∫«‘∂’™ÿ¡™π«—¥

ç —¡¡π“ºŸâ ◊ËÕ “√§«“¡‡™◊ËÕé  «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √à«¡°—∫ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ —¡¡π“ºŸâ ◊ËÕ “√§«“¡‡™◊ËÕ„Àâ°—∫∫√“‡¥Õ√å™—Èπªï∑’Ë 3 «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-14 µÿ≈“§¡ 2011 ‚¥¬¡’Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√-

«‘‡™’¬√©“¬ ¥√. ‘¢‡√» »‘√“°“πµå §ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏ °‘®∫”√ÿß ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ „Àâ§«“¡√Ÿâ ·≈–Ωñ°¿“§ªØ‘∫—µ‘ ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ·≈–

 ”π—°ß“π ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ

ç‡ ° ÿ “πé «—π∑’Ë 5 æƒ»®‘°“¬π 2011 §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ Õ∏‘°“√

‡®â“§≥–´“‡≈‡ ’́¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π æ‘∏’‡ ° ÿ “πª√–®”ªï

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ¡’π—°∫«™ æ’ËπâÕß§√‘ µ™π ·≈–æ’ËπâÕßµà“ß»“ π“ ∑’Ë¡’

≠“µ‘æ’ËπâÕßæ—°ºàÕπ„π ÿ “π√à«¡æ‘∏’‡ªìπ®”π«π¡“°
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§“∑Õ≈‘°‰∑¬  ™à«¬∫√√‡∑“¿—¬πÈ”∑à«¡

∑Ÿµæ¡à“¡Õ∫‡√◊Õ„Àâ§“∑Õ≈‘°
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ª√–∏“π

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√Õ¿‘∫“≈ —ß§¡ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

„Àâ°“√µâÕπ√—∫‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ ÕŸã ÕÕß ‡µÁß ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµæ¡à“ ª√–®”

ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–¿√‘¬“ æ√âÕ¡ºŸâµ‘¥µ“¡Õ’° 5 ∑à“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

(¿“æ∫π) Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥‡ªìπ

»Ÿπ¬åª√– “πß“π§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ

ºŸâª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡

«—π∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π 2011 ‚§‡ÕÕ√å®‘µÕ“ “ §ÿ≥æàÕ«‘‚√®πå π—π∑®‘π¥“

§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “¡‡≥√®“° “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø  “¡æ√“π 6 §π ™à«¬°—π¢π¢Õß ≈“°‡√◊Õ ‡¢â“‰ª™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß

∑’Ë‡¥◊Õ¥√âÕπ‡¢µ¥Õπ‡¡◊Õß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ç√«¡πÈ”„®... Ÿâ¿—¬πÈ”∑à«¡é ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å π”∑’¡Àπà«¬·æ∑¬åæ¬“∫“≈‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

ÕÕ°µ√«® ÿ¢¿“æ„Àâ·°àª√–™“™π æ√âÕ¡∫√‘®“§∂ÿß¬—ß™’æ ·≈–ª√ÿßÕ“À“√‡≈’È¬ß„Àâ·°àºŸâª√– ∫¿—¬

‡æ◊ËÕ™à«¬∫√√‡∑“§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕæ¬æ™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

®‘µÕ“ “¥Ÿ·≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ
™¡√¡‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

À√◊Õ§≥–Õπÿ°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ¢Õß ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ

 π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ (   .) ºà“π

∑“ß ¡“§¡ ¿“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

„πæ√–√“™Ÿª∂—¡¿å ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“

∫√¡√“™™ππ’ ®—¥‚§√ß°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√

Õ“ “ ¡—§√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)
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