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คำปราศรัยของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

วันแหงการไตรตรอง เสวนา และภาวนา
เพ่ือสันติภาพและความยุตธิรรม
ณ มหาวิหารแมพระแหงปวงเทวา อสัซีซี
อติาล ีวนัพฤหสับดทีี ่27 ตลุาคม 2011

25 ป ผานไปต้ังแตบุญราศีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเชิญผูแทนศาสนาตางๆ
มาภาวนาเพ่ือสันติภาพท่ีอัสซีซี  ไดเกิดอะไรข้ึน
หลังจากน้ัน   เราตองทำอะไรใหเกิดสันติภาพ
ในปจจุบันนี้  สมัยนั้นไดมีการแบงแยกโลกเปน
สองฝาย  สญัลกัษณของความแตกแยก   คอื  กำแพง
เบอรลิน  ที่ใจกลางเมือง  ใน ค.ศ. 1989  สามป
หลังจากการภาวนาท่ีอัสซีซี  กำแพงถูกทำลายลง
โดยไมมีการหลั่งเลือด ไมมีปนใหญหลังกำแพง
เปนเครือ่งหมาย (ความรนุแรง) อกี  ประชาชนไมอยู
ในความหวาดกลัว ประชาชนปรารถนาอิสรภาพ
มากกวาความรุนแรง  ไมจำเปนตองถามถึงเหตุผล
ทีส่ามารถเปล่ียนแปลงสังคม  เพราะซับซอน  และเรา
กไ็มสามารถใหคำตอบงายๆ  แตนอกจากองคประกอบ
การเมือง  และเศรษฐกิจ  เหตุผลลึกๆ สำหรับการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน  เปนเรื่องจิตวิญญาณ  เบ้ืองหลัง
อำนาจวตัถ ุ ซึง่ไมมัน่ใจเรือ่งจิตวญิญาณ  ประชาชน
ปรารถนาอิสรภาพแรงกลามากกวาความกลัว
ความรุนแรง   เราขอบคุณชัยชนะของอสิรภาพ  ชยัชนะ
ของสันตภิาพ  สิง่ทีม่ากย่ิงกวา  คอื  อสิรภาพทีจ่ะเช่ือ
เราจึงมารวมกนัภาวนาเพือ่สนัตภิาพ

แตตอไปจะเกดิอะไรอกี  เรายงัไมสามารถกลาว
ไดวา  สงัคมมีอสิรภาพ  และสันติภาพแลว  แมไมมี
การคุกคาม เร่ืองสงครามใหญ  แตโลกก็ยังไมมี
ความสามัคคี  ยังมีสงคราม การตอสู  ความรุนแรง
ในสงัคม  อสิรภาพเปนส่ิงดีมากๆ  แตโลกกไ็มมทีศิทาง
มีการตีความหมายเสรีภาพผิดๆ ไมนอย  รวมทั้งถึง
กบัคดิวามเีสรภีาพสำหรับทำการรนุแรง  มคีวามเหน็
ขัดแยงกัน  เราจึงตองพยายามหาแนวทางใหมเพ่ือ
สรางอสิรภาพ

เราอาจจะแยกความรุนแรงเปน  2 แบบ  ในเร่ือง
แรงจูงใจ  และการแสดงออกท่ีแตกตางกันในรายละเอียด

1) มผีกูอการราย (Terrorism)  มกีารโจมตี  ทำลาย
ฝายตรงขาม  แมชวีติของผบูรสิทุธิ ์ ถกูฆาตกรรมอยาง
โหดราย  ไมสนใจกฎหมายนานาชาติทีจ่ำกดัความรุนแรง
ขาดจรยิธรรม ในกรณนีี ้ ศาสนามไิดชวยใหเกดิสนัตภิาพ
แตถูกใชอางถึงเพ่ือความรุนแรง

มีบางยุค Post Enlightenment บางคนวิจารณวา
ศาสนาเปนตนเหตุแหงความรุนแรง  พวกเขาจึงต้ังตัว
เปนปฏปิกษกบัศาสนาตางๆ  จงึเปนเหตุแหงความรนุแรง
เมือ่ใชกำลงัของศาสนาหนึง่ตอสกูบัศาสนาอืน่ๆ  บรรดา
ผูแทนศาสนา  ที่มาชุมชนที่อัสซีซี ใน ค.ศ. 1986  วา
นัน่มใิชธรรมชาติแทของศาสนา  ทีก่อใหเกดิการทำลาย
แลวเราจะรูไดอยางไรวาธรรมชาติแทของศาสนา
คอือะไร  นีค่อืงานของศาสนสัมพนัธ

ในฐานะครสิตชน  เปนเรือ่งจรงิ  ในอดตี  เราเคย
ใชกำลัง (ตอสูแยงชิงดินแดนศักด์ิสิทธ์ิ)ในนามของ
พระเปนเจา  เรารสูกึอับอายมากๆ  ทีเ่ปนการใชความเช่ือ
คริสตชนแบบผิดๆ  ขดัแยงกับธรรมชาติแทของศาสนา
เราเช่ือวา  พระเจาพระผสูรางทรงเปนบดิาของมวลมนุษย
เราทกุคนเปนพีน่องในครอบครวัเดียวกัน   ไมกางเขน
ของพระคริสตเจาเปนเครื่องหมายของพระเจาผูทรง
รับความทุกข  และเปยมดวยความรัก  พระนามของ
พระองคคือ “พระเจาแหงความรักและสันติ”  (2  คร
13:11)   นีค่อืภาระของทกุคนท่ีเปนครสิตชน  ตองทำให
ศาสนาบริสุทธ์ิถึงแกน  เพ่ือเปนเคร่ืองมือนำสันติของ
พระเจาเขามาในโลก  ถงึแมมนษุยผดิพลาดได

2) ความรุนแรงชนดิท่ีสองคอื การปฏิเสธพระเจา
เปนศัตรูกับศาสนาเห็นวาศาสนาเปนตนเหตุใหเกิด
(ความรุนแรง) ในประวัติศาสตรการปฏิเสธพระเจา
ยิง่ทำใหเกดิความรนุแรงไรจำกัด   เพราะไมยอมรับการ

ตัดสินใดๆ นอกเหนือตนเอง ยึดตนเปนมาตรฐาน
คายกักกัน (ที่โปแลนด)  เปนตัวอยางใหเห็นชัดวา
เปนผลของการไมเชือ่วามพีระเจา  ประชาชนเหลานัน้
ตางแสวงหา ความจรงิ   แสวงหาพระเจาแทในศาสนา
ตางๆ  เพราะเปนวถิชีวีติทีเ่ขาเคยปฏิบตับิอยๆ  เปน
ความรับผิดชอบของเราตองชวยเขาใหพบพระเจา

เราจึงเชิญพวกเขามาพบปะท่ีอัสซีซี   ขาพเจา
ไมตองการกลาวถึง อเทวนิยมตอนนี้  แตปรารถนา
ที่จะกลาวถึงความตกต่ำของมนุษย  ซึ่งตามดวยการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศดานจิตวิญญาณที่เกิดขึ้น
และมีอนัตรายย่ิง   การนมสัการเงนิทองเปนพระเจา
การยึดครองและอำนาจ ดูเหมือนวาเปนศาสนาใหม
ยดึผลประโยชนสวนตวัเปนใหญ    ตองการความสุข
ในรูปแบบที่ตางจากสมัยกอน  เชน ยาเสพติด  มี
การคายาเสพติดเปนเครือขาย  มีผูคนมากมายถูก
ทำลาย  ทัง้รางกายและจิตใจ  เยาวชนถูกทำลาย  และ
ถกูขคูกุคามท่ัวโลก  สนัติภาพถกูทำลาย  มนุษยทำลาย
ตนเองไปสสูญุญากาศสนัตภิาพ

นอกจากสองปรากฏการณดานศาสนา  และแอนต้ี
ศาสนา  มนุษยบางสวนจึงคอยๆ เพิกเฉยศาสนา
พวกเขามิใชยืนยันวา  “พระเจาตายแลว” เทาน้ัน
พวกเขายังทนทุกขจากความคิดน้ี  แตเขาก็แสวงหา
พระเจาลกึๆ คอืแสวงหาความจริง  และความด ี เปน
ผจูารกิแหงความจรงิ  และผจูารกิแหงความดีงาม...จงึ
เปนความรับผิดชอบของศาสนิกชน... เพราะเหตุนี้
ขาพเจาจึงเชิญพวกทานมาพบกันท่ีอสัซซี ี  มใิชผแูทน
ศาสนาตางๆ  ในรูปสถาบัน  แตในฐานะผรูวมกาวเดิน
สูสัจธรรม  เพ่ือศักด์ิศรีมนุษย  เพื่อรวมมือกัน
สรางสรรคสนัติภาพ  ตอสกูบัพลังทำลายทกุรปูแบบ

ในท่ีสดุ  ขาพเจาขอใหพวกทานม่ันใจไดวาพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกไมสนบัสนนุความรุนแรง  เราอุทศิตน
เพ่ือสรางสันติภาพในโลก   เรามีความปรารถนาเดียวกัน
คอื  แสวงหาความจริง  แสวงหาสันติภาพ

พระสงัฆราชวรีะ  อาภรณรตัน  แปล
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เมือ่วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2011  หลงัจาก
การสวดภาวนาบทเทวทูตแจงขาว
แดพระนางมารียแลว  สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดทรง
ประกาศวา พระองคปรารถนาจะทำการ
ระลึกถงึเหตกุารณสำคัญเม่ือ 25 ปทีแ่ลว
ซึง่เปนการพบปะกันแหงประวัตศิาสตร
ทีเ่กิดข้ึนท่ีเมืองอัสซีซ ีในวันท่ี 27 ตลุาคม
1986 ตามพระดำริของสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  ดังน้ัน
ในวันครบรอบ 25 ป วันท่ี 27 ตุลาคม
2011 นี้ พระองคตั้งใจท่ีจะจัดวันแหง
การไตรตรอง  สานเสวนา และภาวนา
เพื่อสันติภาพและความยุติธรรมในโลก
เปนการธุดงคสูบานของนักบุญฟรังซิส โดยเช้ือเชิญ
พี่นองคริสตชนนิกายตางๆ บรรดาผูแทนของศาสนา
ใหญในโลก รวมท้ังผูที่มีน้ำใจดีใหมารวมเดินทางกับ
พระองคในครัง้นี้

หัวขอพิเศษท่ีกำหนดไวสำหรับวันนี้คือ “ผูเดิน
ธุดงคแหงความจริงและสันติภาพ” มนุษยทุกคนคือ
ผแูสวงหาความจริงและความดีในทีส่ดุ  สวนผมูคีวามเช่ือ
ก็เปนการเดินทางอยางม่ันคงสูองคพระผู เปนเจา
ดงัน้ันเองความเปนไปได แตจรงิๆ แลวเปนความจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองรวมสานเสวนากับทุกคน ทั้งผูที่เชื่อ
และผูไมมีความเชื่อ โดยไมตองสละอัตลักษณของตน
หรือตองกลายเปนการผสมผสานความเช่ือ จึงกลาว
ไดวาการแสวงหาความจรงิเปนการดำเนินชวีติท่ีถกูตอง
แทจริง เปนชีวติท่ีเปดสทูางแหงการสานเสวนากับผอูืน่
ไมตัดใครออกไป  แตรวมมือกับทุกคนเพื่อสราง
ภราดรภาพและสันติภาพ นี่คือประเด็นหลักที่พระ-
สันตะปาปาปรารถนาใหเปนหัวใจของการไตรตรอง

ดวยเหตุผลนีเ้อง พระองคพรอมกบัผแูทนคริสตชน
นกิายตางๆ พรอมกับผแูทนศาสนาใหญๆ  ในโลก รวม
ทั้งผูแทนจากวัฒนธรรมของโลก นักวิทยาศาสตร
รวมท้ังผูที่ประกาศวาเปนผูไมมีศาสนา แตเปนผู-
แสวงหาความจริงและมีมโนสำนึกแหงการมีสวนรวม
ในความรับผิดชอบเพื่อสรางความยุติธรรมและ

โดย พระสังฆราชชูศกัด์ิ สริสิทุธ์ิ

“ผเูดนิธุดงคแหงความจริงและสนัตภิาพ” อสัซีซี 27 ตุลาคม 2011
วันแหงการไตรตรอง
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สานเสวนา และภาวนาเพือ่สันตภิาพและความยตุธิรรมในโลกวันแหงการไตรตรอง

สนัติภาพในโลก บคุคลเหลานีไ้ดรบัเชญิใหมารวมเดนิ
ธดุงคกบัพระองคเกือบ 200 ทาน

ดงัน้ันภาพแหงการเดินธุดงคจงึสรปุรวมความหมาย
ของเหตุการณคร้ังน้ี โดยจะมีโอกาสท่ีจะยอนรำลึกถึง
การเดินทางเชนนี้ในการพบกันคร้ังแรกที่อัสซีซีในป
1986 และป 2002 อีกท้ังเปนการมองไปสูอนาคต
ดวย การเดินทางรวมกับชายและหญิงท่ีมีน้ำใจดีเพ่ือ
ชวยกันสานตอแนวทางน้ีตอไป เปนการเดินทางแหง
การสานเสวนาและภราดรภาพในบริบทของโลก
ที่กำลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  นักบุญฟรังซิส
ผูยากจนและสุภาพถอมตนจะตอนรับทุกคนสูบานเกิด
เมืองนอนของทาน ซึ่งไดกลายเปนสัญลักษณของ
ความเปนพีน่องและสันติภาพ

ผูนำศาสนาจากประเทศไทยไดตอบรับคำเชิญ
ของพระสันตะปาปา และไดเขารวมในกิจกรรมคร้ังนี้
ทางมหาเถรสมาคมไดสงผูแทนไปรวมงาน 6 รูป/คน
โดยมีพระพรหมโมลีเปนหัวหนาคณะ ผูแทนจาก
สำนักจุฬาราชมนตรี 2 คน มี ดร.วิศรุต เลาะวิถี เปน
หัวหนาคณะ และจากสำนักเสถียรธรรมสถาน 2 คน
มีแมชีศันสนีย เสถียรสุต เปนหัวหนาคณะ เพ่ือให
การเดินทางของผูนำศาสนาจากประเทศไทยและ
การเขารวมกิจกรรมตางเปนไปอยางราบรื่น ทาง
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดขอให

พระคุณเจาชูศักดิ์  สิริสุทธิ์ เดินทางไป
รวมงานดวย

วันพุธท่ี 26 ตุลาคม 2011 คณะจาก
จุฬาราชมนตรีและเสถียรธรรมสถานได
เขาเฝาพระสันตะปาปาแบบรวม ดร.อำนาจ
บัวศิริ จากมหาเถรสมาคมเปนผูแทนของ
ประเทศไทยไดอยูในท่ีพิเศษ ไดทักทาย
ใกลชิดและถวายของท่ีระลึกแดพระ-
สนัตะปาปา  วนัพฤหสับดทีี ่27 ตลุาคม 2011
คณะผูแทนที่ เปนแขกรับเชิญของพระ-
สันตะปาปาไดขึ้นรถไฟจากสถานีวาติกัน
ไปยังเมืองอัสซีซี  ซึ่งใช เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง เวลาประมาณ 10.00 น.

เร่ิมพิธกีารในมหาวิหารแมพระแหงปวงเทวา (Basilica
of Sancte Maria degli Angeli) ผแูทนของกลมุตางๆ ขึน้
กลาวปราศรัย 11 ทาน สุดทายสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 กลาวสุนทรพจน เปนอันจบพิธีการ
ในชวงเชา

ชวงบายเวลาประมาณบาย 4 โมง พระสนัตะปาปา
และคณะเดินทางไปสูมหาวิหารนักบุญฟรังซิสท่ีอยู
บนยอดเขา กิจกรรมที่ 2 จัดที่ลานหนามหาวิหาร
นกับญุฟรงัซสิ ผนูำศาสนาอีกสบิกวาคนข้ึนมาประกาศ
สารแหงความมุงม่ันท่ีจะรวมกันสรางภราดรภาพ
ความยุติธรรมและสันติภาพ ในชวงน้ีพระพรหมโมลี
ได เปนผูแทนพุทธศาสนานิกายเถรวาทข้ึนกลาว
เจตนารมณตอหนาท่ีประชุมและคนจำนวนมากท่ีมา
เฝาชมกิจกรรมน้ี คณะนักรองเจนของโฟโคลาเรเขามา
รองสลับกับการประกาศเจตนารมณของผูนำศาสนา
เปนชวงๆ ทำใหบรรยากาศสดช่ืนและดูเปนมิตรมากขึน้
กจิกรรมเสรจ็ประมาณบาย 5 โมงครึง่

วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2011 พระสันตะปาปาออก
ตอนรับคณะผูแทนศาสนาท่ีมารวมงานเวลาประมาณ
12.00 น. ทักทายสนทนาอยางเปนกันเอง มอบของ
ทีร่ะลึกใหแกผรูวมงาน จากน้ันเลขาธิการรัฐวาติกนัได
เลี้ยงอาหารม้ือกลางวันแกแขกทุกคน เปนอันส้ินสุด
ของกจิกรรมท้ังหมด

ในการสวดภาวนาเพ่ือสันติภาพท่ีอสัซีซ ีเม่ือ 25 ป
ที่แลว ไมมีผูแทนศาสนาจากประเทศไทยของเราไป
รวมงาน แตครั้งน้ีเรามีผูแทนเขารวมงาน 10 รูป/คน
ถาหากน้ำไมทวมภาคกลางก็จะมีคณะจากองคกร
พุทธศาสนาแหงโลกและจากสำนักนายกรัฐมนตรี
อีก 16 ทานเขารวมงาน ถือไดวาเรามีผูแทนจาก
ประเทศไทยเขารวมงานมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
บรรยากาศแหงมิตรภาพ ความเขาใจ ความรวมมือ
และเจตนาที่จะสรางความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ในระหวางศาสนาของเมืองไทยของเรา นี่คือผลของ
การทำศาสนสัมพันธมานานกวา 30 ป ถึงแมจะออก
ผลชาแตก็นาชื่นใจ
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“พระอาณาจักรจงมาถึง”

- เราอยากไดพระอาณาจักร
แตเมือ่มาถึง เรากลับไมอยากได “พระ”
ในอาณาจักรนั้น

- ชวีติครสิตชนเริม่ตนข้ึน
เม่ือคณุพอพดูวา “พธิสีิน้สุดแลว
จงไปปฏบิตัติามพระวาจาทีท่านไดฟงในวันน้ีเถดิ”
บางทีเราเหมือนคนหลงทางและกำลงัหมุนวน
อยใูนอาณาจักรทีไ่มมพีระจรงิๆ

- ผมกลับมาน่ังในพระวิหาร
ทีผ่คูนชอบมานัง่และรองเพลงสวดครัง้แลวครัง้เลา
ผมอยากรูวาผมจะหาทางกลับพระอาณาจักรได
ทางไหนกนัแน...จากการมานัง่ขางใน
หรือออกไปขางนอก หลัง  “พธิสีิน้สุดลว”

- วนันีผ้มกลบัมานัง่ในพระวิหารอกีครัง้
มเีพยีงหัวใจวางๆ เพือ่มาตามหา  “น้ำพระทยั”
ทีน่าจะเปนไปในแผนดนิเหมอืนในสวรรค
ซึ่งผมทำหลนหายไปนานแลว

- เพราะน่ีกระมัง ทีท่ำใหเรา
ไดครอบครองอาณาจักร แตปราศจาก  “พระ”
ในนัน้

13 ธนัวาคม 1995

คดัมาจาก : หนังสอื  คำสญัญาของพรงุนี้
ภาพ ; คำ :  พงศ ประมวล

คาริตสัไทยแลนด (ตอจากหนา 20)
และพยาบาลโรงพยาบาลคามิลเลียน ไปออกหนวย
แพทยเคลื่อนท่ี เพ่ือตรวจรักษา และใหคำแนะนำ
เก่ียวกบัสุขภาพแกผูประสบภยัน้ำทวม ทีว่ัดธรรมาสน
นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เดินทางโดยรถสิบลอ
ของชอง 3 เมือ่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2011 โดยมคีุณพอ
วิชชุกรณ เกตุภาพ เจาอาวาส ใหการตอนรับ ซึ่งที่นี่
เปดเปนศูนยพักพิงแกผูประสบอุทกภัย  ใชชื่อวา
ศูนยพักพิงเซนตปเตอรธนบุรี ตลอดทั้งวันมีสัตบุรุษ
ใจบญุเดนิทางนำส่ิงของ อาหารสด อาหารแหง มามอบ
ใหที่วัดอยางตอเน่ือง อาทิ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นำโดยคุณพอสมเกียรติ
บญุอนันตบตุร ดร.วรีะชยั เตชะวจิติร  โรงเรยีนนานา-
ชาตริเีจนท คณุพิสฐิ นวชาตโฆษติ จากกลมุพระเมตตา

คุณพอวิชชุกรณ ปจจุบันเปนเจาอาวาสปที่ 3 แลว
ไดใหสัมภาษณกับ “อุดมสาร” ถึงสภาพน้ำทวมที่วัด
และการเปดศูนยพกัพงิเซนตปเตอรธนบุร ีวา “เราไดรบั
ทราบจากทางหนวยงานราชการกอนลวงหนาเปนเดือน
เพ่ือการเตรียมการตางๆ และในชวงระยะเวลานั้นเอง
พอไดเชญิชวนพ่ีนองไดชวยกัน เรารวมจิตรวมใจบรรดา
ชาวบานใหมาชวยกันเตรียมความพรอม โดยเริ่มจาก

บรรดาสภาภิบาล และบรรดาจิตอาสาอีกหลายๆ ทาน
ใหมาเปนหนวยชวยเฝาระวัง และมีการเตรียมถุงทราย
มากั้นเปนแนวตานน้ำในแนวของบานชาวบาน ถา
ชาวบานอยูได ก็ถือวาวัดและโรงเรียนเปนที่ปลอดภัย
แตพอเอาเขาจริงๆ ในแผนที่หน่ึงน้ัน เราไมสามารถ
ที่จะยับยั้งการเพิ่มปริมาณของน้ำได และสำหรับแผน
ที่สองคือการเตรียมการใหเปดใชโรงเรียนเซนตปเตอร
หรือโรงเรียนตรีมิตรวิทยาน้ีเปนศูนยพักพิงชั่วคราว
ตามท่ีพระคุณเจาไดแนะนำมากอนหนาน้ีดวยเหมือน
กัน ดังน้ันประชาชนคนท่ัวไปและชุมชนในเขตวัด
ธรรมาสนนักบุญเปโตรนี้มีกวา 200 หลังคาเรือน
ประมาณ 60 เปอรเซ็นต ก็ไดเขามาพักพิงในโรงเรียน
เซนตปเตอรของเราตรงนี้  โดยใหพวกเขาจัดระบบ
การจัดการ ความเรียบรอยตางๆ เพื่อใหสามารถใช
โรงเรียนแหงน้ีเปนศูนยพักพิงช่ัวคราวของพวกเขาได
มคีรวักลาง มหีนาทีต่างๆ ซึง่เราก็ไดอำนวยความสะดวก
ใหกบัพวกเขาไดดใีนระดับหน่ึง แตกไ็มไดหมายความ
วาสถานท่ีแหงน้ีปลอดภัย เพราะวาระบบน้ำ ระบบไฟ
และในสวนของหองสขุากเ็ปนความยากลำบากสำหรบั
พวกเขา แตกระนัน้กด็พีอจะอยกูนัได และเพราะชุมชน
ทีเ่ขามาอาศัยพักพิงกับเราน้ันสวนใหญบานของพวกเขา

เปนบานช้ันเดียว และเราไดเอือ้เฟอทีพ่กัพงิใหกบัพีน่อง
ตางศาสนา ตางความเชื่อ ไดเขามาพักพิงดวย มีทั้งเด็ก
คนทำงาน และผูสูงอายุดวย ซึ่งเราไดดำเนินการมา
กเ็ปนเวลา 1 สปัดาหพอด”ี

“ศนูยพกัพงิแหงนีเ้ราเปดใหใชเปนทีพ่กัพงิชัว่คราว
ใหกบัประชาชนและคริสตชน ตัง้ใจวาจะเปดไปเร่ือยๆ
จนกวาสถานการณน้ำจะลดลง จนพวกเขาสามารถ
กลับไปทำความสะอาดบานของตนเองและเขาไป
พกัอาศยัไดสกัระยะหน่ึง”

“สำหรบัเรือ่งอาหาร น้ำด่ืม และปจจัยท่ีจำเปนน้ัน
พอขอขอบคุณทกุทานทีไ่ดชวยเหลอื  ทีม่นี้ำใจ  รวมถึง
จากหนวยงานราชการ และเปนพิเศษสำหรับสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย คาริตัส
ไทยแลนด  โคเออร คณะแพทย เวชบุคคลคาทอลิกฯ
คณะวินเซนเดอปอล และคณะผูมีจิตอาสา ที่ไดจัดหา
ขาวสาร อาหารแหง อาหารสด มาชวยสนับสนุน
ความเปนอยูของพวกเรา และเราเปดเปนครัวกลาง
ฉะน้ันถุงยังชีพตางๆ ที่ไดบริจาคมาน้ันเรานำมาไว
ในสวนกลาง แตเน่ืองจากเรายังมีผูประสบภัยในเขต
ใกลเคียงท่ีไมไดมาพักที่ศูนยแหงน้ี เราจึงนำอาหาร

(อานตอหนา 7)
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บทอธษิฐานภาวนา

พระองคตรัสส่ังวา
“จงตามเรามาเถิด”

(มัทธิว  4:19)

ไดรับเรียกใหเปนศิษย

บ.สันติสุข
www.salit.org

มบีางคร้ังในชวีติของเราท่ีกลายเปนหัวเลีย้วหวัตอของเรา บางคร้ังเราก็รตูวั
เม่ือถึงเวลาดังกลาว บางคร้ังเรามารตูวัก็ตอเมือ่วนัเวลาผานไปช่ัวระยะหน่ึงแลว
ความรูสึกในชวงเวลาดังกลาว เปนส่ิงท่ียากจะอธิบาย อาจมีความต่ืนเตน
ความหวาดกลัว ความทกุข ความหวงใย หรอืความหวงั

อันดรูวและสาวกอื่นๆ กำลังสาละวนอยูกับการงาน เม่ือพระเยซูเจา
ทรงเรียกพวกเขา พวกเขากำลังยุงอยูกับธุรกิจการงานท่ีตองทำในชีวิต พระ-
เยซูเจาทรงเรียกพวกเขาโดยปราศจากอารัมภบท พวกเรารูดีวาพวกเขาจะตอง
ตอบสนองทันที พวกเขามิไดไตถามอะไร มไิดตอรอง มไิดลงัเลใจ เขาตอบรับ
การเชิญใหไปรวมเดินทาง ตัง้แตเวลาน้ัน พวกเขาจะตองมใีจรอนรนทีจ่ะดำเนิน
เดินตามพระเยซูเจา รับฟงพระวาจาทุกคำที่พระองคตรัส มองดูทุกอยาง
อยางจริงจัง ตัดสินใจแนวแนวาจะติดตามพระองค แมวาจะตองสูญเสียชีวิต
กต็าม

พระเยซูเจาทรงเรียกคนจริงๆ คนท่ีมีเน้ือหนังมังสา คนท่ียิ้มและหัวเราะ
ดังเชนพวกเราและดังเชนอัครสาวกรุนแรก เราไดรับการเชิญใหติดตามพระ-
เยซูเจาในรูปแบบของศิษย ที่จะตองมีอะไรท่ีมากกวาการเชื่อเทาน้ัน การเปน
ศิษยตองมีกิจการเปนการพิสูจน การติดตามพระเยซูเจาตองแสดงออกมา
ดวยการกระทำ การเปนศิษยของพระเยซูเจาชวยใหวิสัยทัศนของเราเปดกวาง
การสนใจกับพระองคและพระธรรมคำสอนของพระองค แสดงใหเราเห็นวา
เราสามารถกระทำสิง่ท่ีลำพงัตัวเราเองทำไมได ชวีติของพระองคชีใ้หเราเห็นวา
อะไรคือส่ิงทีส่ำคญัทีส่ดุสำหรบัเรา พระเยซูเจาทรงเช่ือวา เราสามารถเหมือนกบั
พระองค และสามารถเปล่ียนแปลงโลกได ใหเราถามตัวเราเองดูซิวา เรา
ตอบสนองการเชิญใหเปนศิษยของพระองคอยางไร?

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงเรียกใหลูก
ตดิตามพระองค ใหเปนศิษยของพระองคในโลก
นี้ พระองคทรงเช่ือม่ันในตัวลูก ในเทศกาล
เตรียมรับเสด็จพระองคนี้ โปรดทรงประทาน
พระหรรษทานใหลูกอุทิศตนใหกับพระองค
มากย่ิงขึ้น  ใหลูกเปลี่ยนแปลงส่ิงที่ควรจะ
เปลีย่นแปลง  เพ่ือลกูจะไดตดิตามพระองคใหดี
ยิง่ข้ึน อาแมน

หากรูจักมอง
น้ำยังคงทวมอยแูทบทุกหัวระแหง
แมบางพ้ืนทีข่องกรุงเทพฯ น้ำเริม่ลดลงแลว
หลายแหงแทบแหงสนทิสัญจรไปมาสะดวกข้ึน
แตอีกหลายแหงยังเปนจุดเส่ียงตองอพยพกันให

ลำบากลำบน
สวนหนึง่เปนเพราะมวลน้ำยังไมมทีีไ่ป
กันดานน้ีน้ำเออลนดานน้ันจนชุลมุนร้ือถุงทรายยักษกันใหวุน
เลยแทนที่จะตอสูกับทัพน้ำกลายเปนการตอสูกันเอง
ตางฝายตางอางเหตุผลตางคนตางถือวาตนรูดีกวา
อุทกภัยครั้งน้ีจึงยังเรื้อรังเยิ่นเยอเสียหายกวางไกล
ทัง้น้ีและท้ังน้ันก็เพราะขาดเอกภาพในความคดิเหน็ในมาตรการ
แลวพาลโกรธแคนแชงดาตอวาน้ำ
ลมืไปวาน้ำเปนสวนหนึง่ของชวีติคนต้ังแตปฏสินธิจนตาย
ซึ่งก็เฉกเชนทุกอยางในคุณมีโทษในโทษมีคุณ
จะคุณจะโทษจงึข้ึนอยใูนความพอดพีอเหมาะพอสม
จะคุณจะโทษข้ึนอยูกับการมีการใชอยางถูกตอง
ทัง้หมดอยทูีต่วัคนอยทูีจ่ติใจคนอยทูีท่ศันคติคน
เม่ือเกิดอะไรขึ้นจึงควรจะมองตัวเองเปนอันดับแรก
ไมใชจะเอาดีเอาหนาเม่ือทุกอยางเปนไปดวยดี
แตพอเกิดปญหาก็เที่ยวโทษคนอ่ืนทุกคนเวนตัวเอง
แลวพาลหาวาพระกลั่นแกลงพระลงโทษพระตีสอน
ทั้งที่ในภาพรวมก็คนกันเองที่ทำลายระบบนิเวศน
ความสมดุลแหงธรรมชาติที่เคยมีก็พลอยไดรับผลกระทบ
ชั้นบรรยากาศรอนขึ้นจากการกระทำแบบไมคิดเกรงใจฟาดิน
น้ำแข็งท่ีขั้วโลกละลายสงน้ำลงทะเลลงแมน้ำลงลำธาร
ทีเ่คยมีอยแูลวกก็ลายเปนมีมากเกนิพอเกินความจำเปน
หนำซ้ำคนยงัตัดไมทำลายปากันอยางมันมือ
ตนไมทีเ่คยยึดดินกระชบัพ้ืนถูกถอนรากถอนโคน
กระแสน้ำมาทดีนิกถ็ลมทีเพราะไมมตัีวยดึตัวยัง้ตัวยนั
พอน้ำไหลบามาคนก็เท่ียวก้ันเท่ียวกันบานใครบานมัน
เจาหนาท่ีกั้นน้ำพวกฉนัร้ือเจาหนาท่ีขุดทางน้ำพวกฉนักลบ
พอน้ำลนน้ำเนาเหม็นทวมบานทวมถนนก็โยนผดิใหพระ
แถมตัดพอตอวาตอขานพระใจดำพระใจราย...

และน่ีคือวิสัยของมนุษยขี้เหม็นเค่ียวเข็ญเทวดา
มอีะไรดีอะไรชอบไมเคยคดิถงึพระไมเคยขอบคณุพระ
พอมอีะไรไมถกูใจไมปลืม้กร็บีคดิถงึพระรบีเรยีกหาพระ
ทั้งบนวาท้ังนอยใจไวกอนแลวตามดวยการออดออนวอนขอ
อตุสาหเปนคนดหีม่ันไปวดัขยันสวดทำบุญไมขาดแลวนะ
ทำไมทำไมทำไม...นาจะนาจะนาจะ...
ไมเคยคิดหนัมามองหันมาดูตนเองหาตนเหตุทีม่าท่ีไป
จริงๆ แลวแมจะเปนเร่ืองท่ีมนุษยทำกันเองพระก็เก่ียวดวย
ก็เมื่อลูกๆ ทำรายตัวเองทำรายพี่นองก็เหมือนทำรายพออยูดี
ดไีมดพีอเจบ็ปวดพอเสยีใจพอทกุขทนมากกวาลกูๆ เสยีอกี
ถงึแมลกูๆ ยงัไมทนัคดิถงึพอพอกค็ดิถงึลกูใกลชดิลกูกอนแลว
แมจะหามใจลูกไมใหทำผิดไมใหทำรายกนัไมไดเพราะลกูมีอสิระ
แตพระอยูที่นั่นรับรูทุกอยางเพ่ือเยียวยาไมใหผลรายรายยิ่งกวา
อกีทรงเขาถงึแกนแหงใจใหสติใหกำลงัใจใหสำนึกใหความหวงั
พรอมทัง้โปรดใหความดเีกดิขึน้ไดแมในความเลวรายความหายนะ
ฤทธิอ์ำนาจพระทำใหความช่ัวไมมวีนัชนะหรอืลบลางความดีได
แมจะเสียหายลมจมจากน้ำบาน้ำทวมรนุแรงคร้ังนีก้เ็หมอืนกนั
สิง่ดีๆ สิง่งดงามสิง่สูงสงกำลงัเกดิข้ึนในสังคมไทยอยางคิดไมถงึ
กม็วัแตมองแคความเสียหายเลยมองไมเห็นส่ิงดีๆ เกิดข้ึนรอบตัว
ทัง้น้ำใจท้ังความเปนพ่ีนองท้ังความเห็นอกเห็นใจท้ังมนุษยธรรม
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สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ประกาศ
ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสื่อมวลชนดีเดน
ครั้งท่ี 29 ประจำป 2011 ปนีม้ทีัง้ส้ิน 13 รางวลั
แบงเปนประเภทรายการโทรทัศนดี เดน  6
รางวัล  ประเภทภาพยนตรโฆษณาดีเดน 5
รางวัล ประเภทภาพยนตรไทยดีเดน 1 รางวัล
รางวัล GRAND JUBILEE AWARD 1
รางวัล ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่  30
พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 เวลา 14.00 น. ที่
หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล ประธานส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย เปนประธาน

ประเภทรายการโทรทศันดเีดน 6 รางวลั
- รายการ “พันแสงรุง” โดย บริษัท ปาใหญ

ครีเอช่ัน จำกัด สถาบันสิทธิมนุษยชนและสังคม
มหดิล สถานีโทรทัศนไทยพบีเีอส

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
- รายการ “บัลลังกคนดี” โดย บริษัท กันตนา

กรปุ จำกดั (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5
- รายการ  “อิฐกอนแรก” โดย สถานีโทรทัศน

ไทยพบีีเอส
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
- รายการ  “คบเด็ก...สรางบาน” โดย บริษัท

แมท็ชิง่ แมก็ซไิมซ โซลชูัน่ จำกดั (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสกีองทัพบกชอง 7
- ละครโทรทัศน เร่ือง “นองใหมรายบริสุทธิ์”

โดย บรษิทั บรอดคาซท ไทย เทเลวชิัน่ จำกัด
ออกอากาศทางสถานีวทิยุโทรทัศนไทยทีวสีชีอง 3
- รายการ  “ปราชญเดินดิน” โดย  บริษัท

พาโนรามา เวิลดไวด จำกัด
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

ประเภทภาพยนตรโฆษณาดีเดน 5 รางวัล
- ภาพยนตรโฆษณา ชุด  “SILENCE OF

LOVE” โดย บรษิทั ไทยประกันชวีติ จำกัด
- ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “สรางกันใหม” โดย

บริษทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกัด (มหาชน)
- ภาพยนตรโฆษณา ชุด  “หวงใย” โดย

บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน
- ภาพยนตรโฆษณา ชดุ  “คะแนน” (Points)

โดย บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั
- ภาพยนตรโฆษณา ชุด  “disconnect to

connect” โดย บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน

ประเภทภาพยนตรไทยดเีดน 1 รางวลั
ภาพยนตรเ ร่ือง  “ขอบคุณท่ีรักกัน” โดย

ไฟวสตาร โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท พัทยาฟลม
จำกัด

รางวัล GRAND JUBILEE AWARD 1 รางวัล
รายการโทรทัศน “คุณพระชวย” โดย บริษัท

เวริคพอยท เอน็เทอรเทนเมนท จำกัด (มหาชน)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

น้ำด่ืม และส่ิงของท่ีจำเปนจัดแบงปนไปมอบใหกบัเขา
เหลานั้นดวย เพราะเขาก็ยังพออยูบานของเขาเองได
แตเราก็ตองไปจุนเจือเขาดวยเชนกัน”

“พอขอขอบคุณคาริตัสไทยแลนด ในสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกฯ โดยการนำของคุณพอไพรัช
ศรีประเสริฐ และคณะแพทยจิตอาสาโดยคุณหมอ
ฤทธิไ์กร อคัรสกลุ และบรรดาพยาบาลจิตอาสา ผูชวย
คณะครโูรงเรยีนเซนตปเตอรธนบรุ ีและบรรดาเยาวชน
ทีไ่ดมาอำนวยความสะดวกตางๆ สำหรบัน้ำใจดี”

คุณประนอม ติเยา ผูจัดการฝายการพยาบาล โรง-
พยาบาลคามิลเลียน  กลาววา  “วนันีเ้รามารวมกบัคาริตสั
ไทยแลนด เปนจิตอาสา มารวมดแูลผปูระสบภยั มาตรวจ
สขุภาพ ในเร่ืองของการดูแล และใหคำแนะนำในเร่ือง
ของสุขภาพในภาวะน้ำทวม รวมถึงโรคภัยท่ีมากับน้ำ
รูสึกดีใจ ภูมิใจมากท่ีไดเปนสวนหนึ่งของกลุมคนอีก
หลายๆ คน ทีไ่ดมารวมบรรเทาความทกุข และไดมารวม
มอบกำลังใจใหกบัพีน่องชาวไทยทีก่ำลังประสบภัยพบิตัิ
น้ำทวมครัง้นี”้

“ณ ทีแ่หงน้ีนบัเปนจุดท่ียากลำบากในการเดินทาง
เขามาใหความชวยเหลือ  รสูกึภมูใิจมากๆ ทีไ่ดชวยเหลือ
พี่นองผปูระสบภยั อยากเชญิชวนทกุทานในสาขาอาชีพ
ตางๆ ขอใหออกมาชวยกนั คนเล็กๆ หลายๆ คนกจ็ะเปน
กำลงัใจท่ียิง่ใหญได”

จากน้ันคุณพอวิชชุกรณไดลงเรือนำขาวกลองที่ได
รบับริจาคไปมอบใหชาวบานบริเวณรอบๆ วดัดวย

คารติสัไทยแลนด (ตอจากหนา 5) คณะคามลิเลยีน (ตอจากหนา 20)
คณุพอไพรชั ศรปีระเสรฐิ เลขาธกิาร คารติสัไทยแลนด
คุณพอเชดิชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจาคณะคามิลเลยีน
และคุณหมอวรวุฒิ จรรยาวนิชย ประธานชมรม
เวชบุคคลคาทอลิกแหงประเทศไทย รวมกับหมอ และ
พยาบาลโรงพยาบาลคามิลเลียน ออกหนวยแพทย
เคลื่อนท่ี ไปตรวจสุขภาพใหแกชาวบานท่ีวัดพระ-
วสิุทธิวงส ลำไทร ปทุมธานี

โอกาสน้ี ไดนำถุงยังชีพ จากผูมีน้ำใจบริจาคผาน
“โทรทัศนชอง 3” และจาก “ศปภ.” รวมกวา 1,000 ชดุ
(กวาหนึ่งพันชุด) ไปมอบใหแกพี่นองที่ประสบภัย
น้ำทวม จากหมทูี ่1-9 โดยมีคณุพอศภุกจิ เลศิจติรเลขา
เจาอาวาส และนายพิเชษฐ เฟองทองแดง นายก อบต.
ประสานงานกับผูใหญบานท้ัง 9 หมู ตำบลลำไทร
อำเภอลำลกูกา จงัหวัดปทุมธานี

ทางสถานโีทรทัศนชอง 3 ยงัไดจดัรถบรรทุก 10 ลอ
มรีถพวงบรรทุกสิง่ของไปสงใหถงึทีอ่กีดวย

กอนหนาที่จะไปมอบถุงยังชีพนี้ ผูใหญบานได
สำรวจครอบครัวท่ีประสบภัย และมอบคูปองให
ครอบครวัไว และวนัมารบั กเ็อาคปูองมายืน่และรับของ
ไป ทัง้นีเ้พือ่ใหการแจกของไดทัว่ถงึทกุครอบครวั

คุณหมอวรวุฒิ จรรยาวนิชย ประธานชมรมเวช-
บุคคลคาทอลิกฯ ไดกลาววา “ที่นี่มีคนรับถุงยังชีพ
พนักวาคน แตคนทีม่าตรวจรักษากวา 200 คน ซึง่ถอืวา
ไมมาก สวนใหญก็เปนเรื่องโรคทั่วไป คนสูงอายุ
เจ็บปวด และน้ำกัดเทา ใหยาไปกิน การที่ไดมีโอกาส

ออกมาชวยชาวบานท่ีนี ้การเดินทางก็ไมลำบาก น้ำไมสงู
ไมตองใชรองเทาบูธอะไร”

นายพิเชษฐ ไดกลาววา “นีเ่ปนคร้ังแรกทีม่ถีงุยงัชพี
มามอบใหชาวบานมากท่ีสดุ แตกอนเพยีง 200-300 ชดุ
ซึ่งชาวบานไดรับนอยมาก ยังมีอีกมากที่ยังเดือดรอน
อยางไรก็ดี ทางราชการ นายอำเภอ ก็พยายามหาทาง
ชวยเหลือ ผมตองขอบคุณผูที่มีน้ำใจดีทุกทาน แทน
พี่นองทุกคน  ที่นำของตางๆ  ไปมอบให  มีหลาย
หนวยงานไดรวมกนัมาในคร้ังน้ี ทัง้มอบถงุยังชีพ และ
การตรวจรักษาสุขภาพ ทัง้คณุหมอ พยาบาล ฯ ลฯ ”

หลังจากไดพูดคุยกับชาวบาน สวนใหญประสบ
ปญหาคลายกนั หลายครอบครวั ทำนา และบอเลีย้งปลา
นาลม เสยีหายมาก และเร่ืองหองน้ำ

คุณลุงสันติ ขจรกุล อายุ 63 ป แตใบหนาหยาบ
กราน ผมหงอก ฟนเหลือเพียงไมกีซ่ี่  เม่ือคุณลุงไดรบั
ถุงยังชีพแลว “อุดมสาร” ไดคุยกับคุณลุง ถามถึง
ความเสียหาย คุณลุงเลาไปพรอมกับน้ำตา “ที่นา
ประมาณ 50 ไร จมน้ำ และบอปลาเสียหายหมด ยงัไมรู
จะทำอยางไร ของท่ีไดรบัมา กข็อบคุณมาก แตลงุอยกูนั
8 คน กไ็มพอ ยงัไมรจูะทำอยางไรดี”

คณุพอไพรชั ศรปีระเสรฐิ ไดกลาววา “ระยะน้ี เรา
พยายามทำหนาทีป่ระสานความชวยเหลอืจากทกุๆ ฝาย
ระหวางผใูห หนวยงาน องคกร ทีไ่หนทีม่กีำลงัชวยได
และสวนหน่ึงท่ีเราจัดเตรียมไวจากสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ  และท่ีไหนชาวบานเขาตองการอะไร

(อานตอหนา 13)
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

ยวง บกัจัว๊ แซตัง๊

เบเนด๊ิกตา เมี่ยวเอง แซเตียว -
พงษวิรัชไชย

จาก : ลกูหลานครอบครัวพงษวริชัไชย

“เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกส่ิง
กลับเปนประโยชนแกผูที่รักพระองค”

(รม. 8:28)

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ขนาด 1.5 นิว้ x 3 นิว้ (500 บาท)
ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ (1,000 บาท)

ขาพเจาชือ่...................................................................................................นามสกุล..........................................................................................................................................................
ทีอ่ย.ู......................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศพัท.........................................................โทรสาร......................................................... E-mail...........................................................................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลึกถงึผลูวงลับ โดยลงขอความ

นกับญุ...................................ชือ่..........................................................นามสกุล..........................................................................อาย.ุ..............ป
มรณะเมือ่วันท่ี.............................เดอืน.............................................................พ.ศ...................................................................

ลงจำนวน...................................คร้ัง (โปรดสงรูปถายทีช่ดัดวย จำนวน...................รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน..................................บาท (.............................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี..................ถงึฉบับท่ี...............เปนจำนวน..................คร้ัง
ตดิตอ : ชัน้ 8 เลขที ่122/11 ซอยนนทร ี14, ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา) โทร. 02-681-3900 ตอ 1901 โทรสาร 02-681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”
โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล
สัง่จาย “การพิมพคาทอลกิ” เลขท่ี 226 000 6040

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายสิง่หลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลมืพระคุณของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ
แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญและ
สนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขอคำภาวนาอทุศิแด.....
พอ, แม, พี,่ นอง,

ผมูพีระคณุ, คนทีเ่รารกั

กรณีลงติดตอกัน 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้)
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

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

โยเซฟน สวุมิล
ทรัพยเย็น

เกดิใหม ในพระเจา 10 ตลุาคม 2547
ครบ 7 ป

  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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)

เดือนพฤศจิกายน
เปนเดือนสำหรับระลึกถึงผูตายโดยเฉพาะ

โปรดภาวนาและระลึกถึงผูที่ลวงลับ
“รางกายทีป่ราศจากวิญญาณยอมตายแลวฉนัใด
ความเช่ือทีไ่มมกีารกระทำก็ยอมตายแลวฉันนัน้”

(ยก 2:26)

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

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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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

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

ประกาศ
เรือ่ง ทำลายทะเบยีนประวัตผิปูวย

โรงพยาบาลเซนตหลุยสขอแจงใหทราบวา
ทางโรงพยาบาลฯ จะทำลายทะเบียนประวัตผิปูวย
นอก (OPD) ทีไ่มไดติดตอกับโรงพยาบาลต้ังแต
ป 2549 และทะเบยีนประวัตผิปูวยใน (IPD) ทีเ่ขา
พกัรักษาตัวในโรงพยาบาลต้ังแตป 2549 ทานใด
ที่ตองการเก็บรักษาประวัติ กรุณาติดตอดวย
ตนเองพรอมแสดงหลักฐานไดที่

แผนกเวชระเบียน
โทรศัพท 02-675-5000 ตอ 10920

ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 และจะไดรับภาย
หลังท่ีทำการแจง 15 วนั

การปรับภาษาใหมในพิธีมิสซาภาษาอังกฤษ
ผ ม ไ ด

รั บ ห นั ง สื อ
มิ ส ซ า ภ า ษ า
อังกฤษ  ฉบับ

ปรับปรุงใหม (New  English Translation 2011)  จาก
คณุพอธรรมนญู   จนิดาดจุสายชล  สงัฆมณฑลเชียงใหม
ทีไ่ปรวมประชมุเก่ียวกบัวถิชีมุชนวดั  AsIPA  II  เมือ่
วันที่  13-21  ตุลาคม  2011 ที่อินโดนีเซีย  และแวะ
สงิคโปร  เปนหนงัสือทีส่ภาพระสังฆราชแหงมาเลเซีย
สงิคโปร  และบรไูน  ประกาศใชในปนีท้ำใหผมทราบ
เร่ืองการเปล่ียนแปลงน้ี

ผมจึงเปดเว็บไซตของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงสหรัฐอเมริกา  USCCB  Roman  Missal  ทำให
เขาใจวาพวกเขาไดปรับปรุงภาษาท่ีใชในพิธีบูชา
ขอบพระคณุ  เปนคร้ังท่ี  3  แลว  การใชคำใหม  เพือ่ให
เขาใจความหมายลึกซ้ึงข้ึน  ในพิธีมิสซาเดิม  (New
Words : A Deeper  Meaning But  the  Same Mass)

หนังสือพิธีมิสซา  ประกอบดวยบทภาวนา  และ
ขอแนะนำสำหรบัรวมพิธมีสิซา  โดยมี  7  บริษทัสำนักพมิพ
คอื Catholic Book   Publishing   Corp.
Liturgical Press  Liturgy Training Publications
Magnificat    Midwest Theological Forum

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

USCCB Communications และ World Library
Publication

จะเร่ิมใชในสหรัฐอเมริกา  วันอาทิตยแรก ของ
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา 27  พฤศ-
จกิายน  ค.ศ. 2011   หนงัสือพิธนีีถ้กูจัดสงไปตามวัดตางๆ
ประมาณวนัท่ี 1  ตลุาคม

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ได
ประกาศใหปรับปรุงภาษาหนังสือพิธีกรรม   (Missale
Romanum )  ในป ค.ศ. 2000  ใหรวมบทภาวนาสำหรับ
นักบุญที่ไดรับการประกาศแตงตั้งใหม  บทนำขอบ
พระคณุท่ีเพ่ิมใหม  บทมสิซาสำหรบัสภาพสงัคม  โอกาส
พิเศษตางๆ  ปรับปรุงบทสวด  บทค่ันตอบรับและบท
โหรอง  ( acclamations)  ของสตับุรษุ

ถือเปนพระพรสำหรับพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศสหรัฐ   สตับุรษุจะเขาใจความหมายพิธกีรรม
ลกึซึง้ยิง่ขึน้    จะไดชืน่ชมความหมายและตระหนักถงึ
ความสำคัญในชวีติ    พระสงฆในแตละวดัจงึตองชวย
วางแผนวิธกีารนำไปใชใหสตับุรษุเขาใจ  พระสงฆใน
แตละวัดจึงตองชวยกันสอนสัตบุรุษใหยอมรับบทแปล
ใหม นักขับรองเพลงในวัด และสัตบุรุษจะคอยๆ
เรยีนร ูการตอบรบั    บทค่ัน    และเพลงสรอยในมสิซา”

ผมอานพบวาคณะกรรมการพธิกีรรมของเขา   ได

จดัเตรยีมหนงัสอื 6 เลม คอื
1.  คำสอนวนัอาทิตย  ตัง้แต  18  กนัยายน  2011
2.  เพลงชดุสำหรบัมสิซา  พรอมโนต
3.  หนงัสอืกฎท่ัวไปสำหรบัมสิซาตามจารีตโรมัน
4.  คมูอืสตับรุษุรวมมิสซา
5.  คมูอืพระสงฆชวยอธบิายเรือ่งการปรบัปรงุ
6.  กายเดยีวใจเดยีวในพระครสิต   อธิบายความหมาย

ของมสิซาในชวีติ

ผมขอยกตวัอยางนะครับ  เชน
The Lord  Be with you  (พระเจาสถิตกับทาน)
สตับุรษุตอบ And  with your  spirit   (และกบัจิตใจ

ของทาน)
ใครสนใจขบวนการพิธีกรรมเชิญดู www.

usccb.org/divine-worship/newsletter    http://
old.usccb.org/romanmissal/ มวีารสารพิธีกรรม  ตัง้แต
1999-2011

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย   ได
อนมุตัใิหใชบทภาวนาของคริสตชนฉบับปรับปรุงใหม
(29  กนัยายน  ค.ศ. 2010)  จงึเปนเรือ่งคลายคลงึกนัครับ
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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
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นครรฐัวาติกนั (ยแูคน)  มตทิีป่ระชมุบรรดาผเูช่ียวชาญ
เรือ่งความกาวหนาของชีววทิยาท่ีเกีย่วของกบัคำถาม
ดานจริยศาสตร ตางเห็นพองตองกันวา “ศาสนา
สำคัญๆ ของโลก หลายศาสนาไดรวมประชุมเพ่ือ

แสวงหาบรรทดัฐานรวมกนัในบทบาทหนาท่ีปกปองมนษุยทีอ่อนแอ  แมเหตผุลและ
ขอบเขตการคุมครองจะครอบคลุมแตกตางกันมากก็ตาม”

นกัวชิาการจากศาสนาคริสต  ศาสนายิว  ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินด ูและศาสนา
ขงจื๊อ ไดพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความกาวหนาทางชีววิทยา บน
พื้นฐานดานศีลธรรม  ที่มหาวิทยาลัยเรยีนา ในกรุงโรม  สนับสนุนโดยองคการ
ยเูนสโก เพือ่พิจารณาเกีย่วกบัจรยิศาสตรดานชีววทิยาและสิทธมินษุยชน   ทีป่ระชมุ
รวมกันพิจารณาประเด็นความกาวหนาทางชีววิทยาและการแพทยทำใหมนุษย
ออนแอลง  เพราะไมสามารถปกปองตนเองได  ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงควรมีบทบาท
ในการนำขอคำสอนท่ีถอืปฏบิตัมิาเปนแนวทางการดำรงชีวติใหสขุภาพกายใจเขมแข็ง
และมีสนัติ

คณุพอโจเซฟ  ธาม  ผปูระสานงานดานวชิาการของทีป่ระชมุ  กลาววา “ผแูทน
ศาสนาตางๆ ที่เขาประชุมตางเห็นดวยในความจริงวาความออนแอของมนุษย
จะตองไดรบัการปกปองมากนอยในระดบัทีแ่ตกตางกันไป  เชน  สตร ี  เดก็  ผปูวย

ผสูงูอาย ุและผพูกิาร  เพราะกลมุบคุคลเหลานีม้คีวามเส่ียงมากกวากลมุอืน่”
“ในประเด็นของการปกปองสิทธิสวนบุคคล ซึง่มนุษยทกุคนควรไดรบัสิทธินัน้

จากสังคม เปนประเดน็ท่ีผแูทนศาสนาจากประเทศในทวีปเอเชยีไมรวมพจิารณาดวย
เพราะเชื่อวาสิทธิดังกลาวเปนหนาท่ีของครอบครัวและสังคมที่จะปลูกฝงและ
หลอหลอมแกสมาชกิ”

ศาสตราจารยดานจติวทิยา จากมหาวิทยาลยัอลินิอยส กลาวในเอกสารประกอบ
การประชุมโดยยกตัวอยางธรรมเนียมปฏิบัติในศาสนาฮินดูวา “สำหรับชาวฮินดู
ชีวิตภายในและจิตวิญญาณของเขาแยกจากกันไมได  ในขณะที่มนุษยทั่วไปเชื่อวา
รางกายของบุรุษ คือบานของเขา ซึ่งเปน ‘วิหาร’ และ ‘เปนเร่ืองสวนตัว’ และ
มผีลกระทบเพยีงตนเอง  บรุษุสวนใหญทีเ่ปนหัวหนาครอบครัวจะทำหนาท่ีตดัสินใจ
แทนสมาชิกคนอืน่ๆ ในครอบครัวของเขา”

นางเฮเลน  จาง  นกัวจิยัประจำศูนยจรยิศาสตรประยกุต  กลาววา “ไมมศีาสนาใด
นอกจากศาสนาพุทธท่ีอธิบายชัดเจนถึงประสบการณความออนแอของมนุษย  โดย
ยกตัวอยางพระชีวประวัติของเจาชายสิทธัตถะ  ซึ่งแสวงหา ‘หนทางสูการตรัสรู’
หลังจากที่ไดผานประสบการณชีวิตของพระองค  ไดเห็นประจักษพยานของความ
ออนแอของมนษุยผาน  การแก  การเจ็บ และความตาย”

“เธอคือของขวัญท่ีนาอัศจรรย”
นครรัฐวาติกัน (ซีนิต) คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดิ
คณะเยสุอิต โฆษกสำนักวาติกันกลาวถึงทารกคนท่ี
7 พันลาน ที่จะเกิดมาในวันที่ 31 ตุลาคม ตามการ
คำนวณขององคการสหประชาชาติ วา “เธอคือ
ของขวัญที่นาอัศจรรย เปนคนพิเศษ เรายินดีตอนรับ

เธอ”
“หนนูอยคนที ่7 พนัลาน ทีร่กั  พอไมรวูาหนจูะเปนหญงิหรอืชาย  เกดิจาก

ครอบครัวชาวอินเดยีหรอืชาวจนี  ในเมอืงใหญหรอืหมบูานเล็กๆ   ในดนิแดนอดุม
สมบรูณของอเมริกาใตหรอืใตกระทอมน้ำแขง็ขัว้โลกเหนือ   เกดิในเกาะท่ีหางไกล
หรือในคายอพยพ  จะแข็งแรง  ออนแอ หรือพิการ  คนท่ัวโลกจะมองวาหนู
สรางปญหาแกจำนวนประชากรหรอืไม”

คุณพอลอมบารดิยอมรับวาคนจำนวนหน่ึงเช่ือวาเด็กนอยท่ีกำลังจะเกิดมา
“ทำใหเกิดความวนุวาย” และ “ไมมผีใูดยินดีตอนรับ”   แตในความจริง “เรามิใช
หรือที่ไมไดเตรียมพรอมสำหรับการเกิดมาของทารกนอยนี้”

“การประชุมกลุม จี-20 ของผูนำประเทศร่ำรวยที่สุดและมีอำนาจมากท่ีสุด
กำลังพยายามแกปญหาเศรษฐกิจโลก  พวกเขาต้ังคำถามเก่ียวกับอนาคตของ
คนรนุหลังอยางหน ู  พอขอยนืยันวา ‘หนูคอืของขวัญพิเศษท่ีนาอัศจรรย’ เราหวงั
วาในอนาคตหนูจะไดเรียนหนังสือและไมตองอด   ขอใหหนูมคีวามสุข  เตบิโต
ในโลกที่มีเสรีภาพและสันติภาพ  ใหพบคุณคาแหงชีวิต  เราจะทำทุกทางเพื่อ
สิง่น้ัน แตหนูจะตองรวมมือดวย เพราะอนาคตของหนูขึน้อยกูับหนูและส่ิงท่ีหนู
เลือก  และเม่ือเวลานั้นมาถึงหนูจะยินดีตอนรับทารกคนที่ 8 พันลาน หรือ
ไม…..กแ็ลวแตหน”ู

ความตาย และชีวิตในองคพระเยซูคริสต
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  โอกาสวันภาวนาอุทิศแดผูลวงลับ สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดกิต ที ่16 ทรงถวายมิสซาอุทศิแดดวงวิญญาณของบรรดาพระสังฆราช
และพระคารดินัลที่มรณภาพเม่ือปที่แลว  พระองคตรัสถึงพระคัมภีรเกี่ยวกับ

ความตายและการดำเนินชีวิตใหม
“เรารูวพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพ จากบรรดาผูตายแลว
จะไมสิน้พระชนมอกี  ความตายไมมี
อำนาจเหนอืพระองคอกีตอไป”  (รม
6:9)  เราทุกคนท่ีไดรับศีลลางบาป
เขารวมกับการส้ินพระชนมของ

พระองคดวย เพือ่วาพระครสิตเจาทรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผตูายเดชะ
พระสิรริงุโรจนของพระบิดาฉนัใด เราก็จะดำเนินชีวติแบบใหมดวยฉนัน้ัน”

การดำเนินชีวิตในองคพระเยซูคริสตเติมเต็มความหวังตามคำทำนายของ
ประกาศกโฮเชยาวา  “พวกเราจงรูจัก จงรีบรูจักองคพระผูเปนเจาเถิด  พระองค
จะเสด็จมาอยางแนนอนเหมือนรุงอรุณ จะเสด็จมาหาเราเหมือนฝน เหมือนฝน
ตนฤดูใบไมผลทิี่รดพ้ืนแผนดิน” (ฮชย 6:3)

พระสันตะปาปาตรัสวา “ไมกางเขนของพระคริสตเจาสามารถชวยเราให
รอดพนจากธรรมชาติของบาปได”

ยึดพระคัมภีรวางแผนอนาคต
นครรฐัวาติกนั (ซนีติ)  สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16 เชญิชวนบรรดา
เยาวชนท่ีมาเฝาพระองค ณ จตัรุสัหนามหาวหิารนกับุญเปโตร ใหวางแผนอนาคต
ตามขอคำสอนในพระคมัภรี  พระสนัตะปาปาตรัสวา “เยาวชนท่ีรกั  จงวางแผน
อนาคตของลูก  ดวยการยึดตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจาดวยความซื่อสัตย
เพื่อเจริญกาวหนาในชีวิตตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจา”

พระสนัตะปาปาประทานกำลังใจแกผปูวย  ขอใหถวายความทนทกุขทรมาน
แดพระเปนเจา “เพื่อวาทานทั้งหลายจะไดมีสวนรวมในพระมหาทรมานของ
พระองค เพือ่ความรอดของมวลมนษุย”

ที่สุด พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนคูสมรสใหม  “ขอชีวิตครอบครัวท่ีทาน
เริ่มตนรวมกัน ดำเนินบนหนทางท่ีราบร่ืน  นำโดยความปติยินดีในความเชื่อ
เพ่ือใหกำเนิดชีวิตซ่ึงเปนของขวัญล้ำคาจากพระเปนเจา”
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พยายามท่ีจะนำความชวยเหลือไปใหพวกเขา เพราะ
มเีครอืขายของเราแจงมา เพราะยงัมีระยะหลงัจากน้ำลด
แลว ยังมีงานฟนฟูฯ อีก ซึ่งเปนงานท่ีอาจจะไมมีคน
เขามาชวยเหลือเทาไรนัก ซึ่งเรายังตองทำงานน้ีดวย”

“บางครั้งเราก็ใชฐานวัด โรงเรียนคาทอลิกเปน
ท่ีมอบให บางคร้ังก็วัดพุทธ ทั้งน้ีเพราะสะดวกในการ
ประสานงานกัน เพราะแตละเขต สังฆมณฑลเรามี
เจาหนาท่ี ทำงานเปนเครือขายกัน เขารูจักพ้ืนท่ีและ
ประสานงานกับเจาหนาท่ี ผนูำชุมชน ผใูหญบาน กำนนั
อบต. เปนตน  และการมอบของ เราก็เนนในทีท่ี่ไมคอย
มีคนเขาไปชวย หรือเร่ืองที่ไมคอยมีคนชวย เชน
เร่ืองหมอ พยาบาล เร่ืองยา เราทำงานดานนี้อยูแลว
สามารถชวยได เราก็รวบรวมอาสาสมัครไปชวยกัน
ไมไดแบงแยกแตอยางไร ทุกคนท่ีเดือดรอนเราชวย
เหมือนกัน”

หลังจากน้ี หมอพยาบาลยังไดไปตรวจสุขภาพให
เด็กประมาณ 30 คน ที ่ “ศนูยคอมมูนติา อนิคอนโตร”
ซึง่เปนศูนยเด็กยากจน และมอบยาใหดวย

คณะคามลิเลยีน (ตอจากหนา  7)

กวา 100 ทาน ใหมารวมงานจาริกแหงความจริงและ
สนัติภาพ ซึง่จัดข้ึนท่ีเมืองอสัซีซี ประเทศอติาล ีงานนี้
ไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนท่ัวโลก เพราะไมบอย
นักที่ผูแทนศาสนาตางๆ จะมารวมตัวกัน นอกจากนี้
พระสันตะปาปายังเชิญผูแทนของคนไมมีศาสนา
มารวมงานดวย

กอนจะพูดถึงรายละเอียด ขอย้ำวา งานน้ี “ไมใช
งานภาวนาเพ่ือสันตภิาพ” แบบทีห่ลายคนเขาใจ เพราะ
รายละเอียดในงาน ไมมีการภาวนารวมกัน แตเปนการ
ใหผแูทนศาสนาตางๆ มากลาวแบงปนมุมมองสันติภาพ
และปฏิญาณรวมกันวาจะตอตานความรุนแรงทุกชนิด
นั่นจึงเปนท่ีมาของชื่องานวา “งานจาริกแหงความจริง
และสันติภาพ” (PILGRIMAGE OF TRUTH,
PILGRIMAGE OF PEACE)

เทาทีท่ราบ งานนีม้ผีแูทน 3 ศาสนาจากประเทศไทย
ไปรวมงานดวย ไดแก พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์
สิริสุทธ์ิ (ผูแทนพระศาสนจักรคาทอลิกไทย)  พระ-
พรหมโมลี เจาอาวาสวัดพชิยญาตกิาราม (ผแูทนสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปรณิายก)  แมชศีนัสนยี เสถยีรสตุ และผแูทนนายอาศสิ
พิทักษคุมพล จุฬาราชมนตรี ... นับเปนเรื่องนายินดี
ทีผ่แูทนศาสนาในเมืองไทยใหความสำคญักบังานนี้

ในสวนรายละเอียดงาน เร่ิมดวยพระสันตะปาปา
และผแูทนศาสนาตางๆ นัง่รถไฟออกจากสถานีวาติกนั
ไปยังสถานีอัสซีซี เพ่ือรวมงานพรอมกัน เม่ือมาถึง
มหาวิหารเมืองอัสซีซี พระสันตะปาปาทรงยืนรอ
ตอนรับและทักทายผูแทนศาสนาตางๆ แบบทีละคน
และเปนกันเองมากๆ หากใครติดตามการถายทอดสด
ทางเว็บไซตโปปรีพอรต (www.popereport.com)
จะเหน็วา พระสงฆของพุทธศาสนาทาทางสภุาพมากๆ
สงฆทุกองคยกมือไหวพระสันตะปาปาแบบสุภาพ
เรียบรอยจริงๆ

จากนัน้ เม่ือพิธเีร่ิมขึน้ ผแูทนศาสนาตางๆ ไดออก
มากลาวแบงปนมุมมองสันติภาพตามหลักความเช่ือ
ของตน อาทิ ...

ชมุนุมสุดยอดผนูำ (ตอจากหนา  1)

พระอัยกาบารโธโลมิว ที่ 1 ผูนำพระศาสนจักร
ออรโธดอกซแหงคอนสแตนติโนเปล ประเทศตุรกี
กลาววา “มันถึงเวลาแลวที่เราตองหยุดท่ีจะใชศาสนา
เปนขออางในการสรางสงคราม”

อารคบิชอ็ป โรแวน วลิเลีย่มส ผนูำศาสนจักรเชิรช
ออฟ อิงแลนด กลาววา “สันติภาพแทจริงจะเกิดได
ก็ตอเม่ือเรารักศัตรูเหมือนรักตัวเราเอง”

บาทหลวงนอรแวน คันซาเรี่ยน ผูนำคริสตชน
อารเมเนีย กลาววา “คำวาใหอภยัจะไมเกดิผล ถาเราพูด
แตไมทำ”

ศาสนาจารยอูลอฟ ฟคเซ เลขาธิการสภาลเูธอแรน
สากล กลาววา “ลเูธอแรนจะทำทุกทางใหเกดิสนัตภิาพ
มันนาแปลกมากท่ีชื่อเมืองหลายแหงในโลกแปลวา
สนัติภาพ แตเมืองดังกลาวกลับไมเคยมีสนัติเกิดข้ึนเลย”

รบัไบเดวดิ โรเซน ผอูำนวยการของสภาชาวยวิสากล
กลาววา “มีคำกลาวไววา สันติภาพแทจริงเกิดข้ึนเปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตรบนเรือของโนอาห ตอนน้ัน
น้ำทวมโลก โนอาหไดกวาดตอนสัตวทกุชนิดใหเขาไป
หลบภยัหนนี้ำในเรอืของทาน ปรากฏวา  สตัวทีเ่ปนผลูา
และสัตวทีเ่ปนผถูกูลา กลับใชชวีติอยรูวมกันอยางสันติ
ทั้งที่จริงแลว พวกมันเกลียดกันอยางเอาเปนเอาตาย
อยางไรก็ตาม สิง่ท่ีเกิดบนเรือโนอาห มนัเปนภาวะไมมี
ทางเลอืก ทกุอยางตองสามคัคกีนัใหมากทีส่ดุ มฉิะน้ัน
จะไมสามารถผานพนวกิฤตไิปได ขาพเจาอยากใหโลก
เราสามัคคีและมีสันติภาพแบบนั้น แตไมอยากให
ทกุอยางตองเกิดเพราะภาวะจำยอม แตอยากใหเกดิจาก
ความเขาใจกันและกัน”

ศาสตราจารยวานเด อาบิมโบลา ผูแทนศาสนา
“โยรูบา” ศาสนาทองถ่ินของชาวไนจีเรีย กลาววา
“สันติภาพ ไมไดเกิดเฉพาะเราเคารพมนุษยเทาน้ัน แต
เราตองเคารพธรรมชาติดวย เพราะถาธรรมชาติถูก
ทำราย มนุษยก็จะทำรายมนุษยดวยกัน เน่ืองจากความ
เห็นแกตัวและการเอาตัวรอดจะปรากฏออกมา”

หลวงพอ ชี-ซอง ผแูทนพทุธศาสนาแหงเกาหลใีต
กลาววา “ขึน้ชือ่วาศาสนา มนัยอมไมมีทีว่างใหกบัความ
รุนแรงและการกอการราย นอกจากนี้ ที่ใดมีศาสนา
ที่นั่นตองเรียนรูที่จะเคารพชีวิต”

ฮัสยิม มูซาดิ ผูแทนนักวิชาการมุสลิมจากอินโด-
นเีชีย กลาววา “ความผิดพลาดรายแรงสุดคือการแสวงหา
ผลประโยชนผานศาสนา เม่ือใดท่ีเรานำศาสนามาผูก
กบัความตองการสวนตน เมือ่นัน้ สงครามจะบังเกดิอยาง
แนนอน”

ศาสตราจารยยูเลีย คริสเตวา ผูแทนกลุมไมเชื่อ
พระเจา (NON-BELIEVERS) ซึง่ไดรบัเกยีรตสิงูสดุจาก
พระสันตะปาปาใหมาแบงปนดวย กลาววา “สันติภาพ
จะเกิดได ถาเราเคารพเพศหญิงซึ่งเปนเพศแม มนุษย
สมัยน้ีกอสงครามยอมๆ ดวยการทำรายสตรทีีไ่มมทีางส”ู
... นอกจากจะกลาวเร่ืองสันติภาพแลว ยูเลีย ยังไมลืม
จะกลาวถึงพระศาสนจักรคาทอลิกในมุมมองคนไมมี
ศาสนาวา “ดฉินั ตดิตามสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 มานาน และประทบัใจคำพดูของพระองคทีว่า
“จงอยากลัว” ดิฉันอยากบอกวา ศาสนาก็อยากลัว
กระแสโลกและกระแสวฒันธรรมสมยัใหมดวยเชนกัน”

จากนัน้ สมเดจ็พระสันตะปาปา เบเนดิกต ที ่16 ทรง
กลาวบาง พระดำรัสของพระสันตะปาปาเปนท่ีกลาวขาน
ไปท่ัวโลกอกีคร้ัง เพราะพระองคทรงยืดอกยอมรบัแบบ
สภุาพบรุษุวา “ในฐานะคริสตชน ขาพเจาอยากจะกลาว

วา ใช มนัเปนความจรงิในหนาประวตัศิาสตรทีศ่าสนา
ครสิตเคยกดขีข่มเหงผอูืน่ ผานทางการใชพระนามของ
พระเจา เรายอมรับวานี่เปนความอัปยศอยางยิ่ง ฉะนั้น
ผูนำคริสตชนทุกคน รวมถึงผูนำศาสนาตางๆ ตอง
ทำงานอยางหนักเพือ่สอนศาสนิกชนของตนวา เราตอง
ทำใหความเช่ือในพระเจาของเราบริสุทธ์ิ และตองให
ความเช่ือน้ีเปนเคร่ืองมือในการสรางสันติใหกับโลก”

สื่อมวลชนท่ัวโลก ยกยองพระสันตะปาปาวา “ใจ
กวางและกลายอมรับ” พระองค “ใจกวาง” ทีเ่ชญิผไูมมี
ศาสนามารวมงานและใหกลาวแบงปน การเชิญมาพูด
แบบน้ี ตองถือวาใจกวางและใจกลามากๆ เพราะเชิญ
มาแลว เราไมสามารถไปกำหนดวา เขาตองพูดเรื่อง
อะไรและหามพดูเรือ่งอะไร ถาพดูโจมตี กต็องกมหนา
ยอมรับ สวนเรื่อง “กลายอมรับ” คือการยอมรับความ
ผิดพลาดในอดีตท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกเคยกระทำ
นีค่อืการแสดงใหเห็นวา พระสันตะปาปาไมหนีความจริง
อะไรจะเกิดก็ตองเกิด และกลาเผชิญหนากับมัน อาทิ
คดสีงฆลวงละเมิดทางเพศทีเ่ราเหน็วา พระสนัตะปาปา
ไมปดขาว ตรงกันขาม เลือกที่จะจัดการลงโทษข้ัน
เด็ดขาดกับพวกสงฆแตกแถวเหลานั้น

ทั้งหมดท่ีกลาวมา เปนพิธีในชวงเชา ชวงเที่ยง
พระสันตะปาปาทรงเปนเจาภาพเล้ียงอาหารเท่ียงให
ผูรวมงาน อาหารเปนแบบงายๆ ไดแก ขาวสวยเสิรฟ
พรอมสลัดผัก และตบทายดวยผลไม (อาหารแบบปรุง
ใหทานไดทุกศาสนาจริงๆ) สวนชวงบาย เปนเวลาให
ผูแทนศาสนาตางๆ ภาวนาสวนตัว กอนท่ีตอนเย็น
ทุกคน จะกลับมารวมกันอีกครั้ง เพื่อรวมจุดเทียน
สนัตภิาพและปลอยนกพริาบ เปนอนัจบพธิี

งานจาริกแหงความจริงและสันติภาพ นอกจากจัด
เพื่อรำลึก 25 ปที่สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่ 2 เคยจดังานข้ึน เรายังไดเห็นความเปนหน่ึงเดียวกัน
ของคนทุกศาสนาที่ตองการเสริมสรางสันติภาพใหกับ
โลก อีกหน่ึงบุคคลสำคัญท่ีมารวมงาน ยังมีชื่อของ
“ราจโมฮาน คานธี” บุตรชายของ “มหาตมา คานธี”
อดีตผูนำและนักการเมืองท่ีมีชื่อเสียงชาวอินเดียและ
ศาสนาฮินดู ... เมื่อ 25 ปที่แลว เขาไดติดตามพอของ
ตนเองมาอัสซีซี เพื่อรวมภาวนากับสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 วันนี้เขามาอีกครั้งเพื่อเปน
ผูแทนของชาวฮินดูและเปนผูแทนของพอผูลวงลับ
นั่นเอง

ในมุมมองของผม งานจาริกแหงความจริงและ
สนัติภาพ 2011 จดัวาประสบความสำเร็จในระดับหน่ึง
ทีบ่อกระดับหนึง่เพราะส่ือท่ัวโลกใหความสนใจทำขาว
กันมาก นอกจากนี้ ผูแทนศาสนาตางๆ ก็ตอบรับมา
รวมงานอยางคับค่ัง แตถาจะใหประสบความสำเร็จ
สงูสดุ คงตองวดัผลกนัทีส่นัตภิาพแทจรงิจะเกิดเมือ่ไหร
เพราะน่ันคือเปาหมายสูงสุดของงานน้ีนีเ่อง

กลาวโดยสรปุ งานจาริกแหงความจรงิและสันติภาพ
ณ เมอืงอสัซซี ีเปรยีบเหมือนการประชุมสดุยอดผนูำทาง
จิตวิญญาณระดับโลก ถาเรามองวาการแบงปนมุมมอง
ทางสันติภาพเปรียบเหมือนการแสดงวิสัยทัศน ผมวา
คริสตังควรจะภูมใิจไดเลยวา ผนูำของเรา (พระสันตะปาปา)
เปนคนใจกวางและสุภาพบุรุษมาก กลาเชิญกลารับฟง
คนตางศาสนาพูดถึงคาทอลกิในมมุของพวกเขาตอหนา
สาธารณชน และกลายอมรับความผิดพลาดของพระ-
ศาสนจักรในสมัยกอน แบบไมตองสรางภาพวาเราถูก
ทกุอยางนัน่เอง         วศิน มานะสุรางกลู (Pope Report)
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ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลล เปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

Tel. 02-291-3750-4

“เพราะพระเจาประทานปรีชาญาณ ความรู
และความเขาใจ มาจากพระโอษฐของพระองค”

(สภษ 2:6)
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«—¥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.

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å

‚√ßÀ¡Ÿ §≈Õß‡µ¬ °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“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

 “¡‡ π)

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

�����§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√∏√√¡∑Ÿµ  ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ΩÉ“¬ß“π

∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  §≥–∏√√¡∑Ÿµ

‰∑¬ (Thai Missionary Society, TMS) ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

 —µ∫ÿ√ÿ…√à«¡ß“π«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õßß“π∏√√¡∑Ÿµ æ‘∏’

¡‘ ´“ àß∏√√¡∑Ÿµ °“√¡Õ∫„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√

À≈—° Ÿµ√ºŸâπ”ª√–°“»æ√–«√ “√·≈–ºŸâπ”ª√–°“»

¢à“«¥’ «—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

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

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

�����‡≈◊ËÕπß“π ç —ß √√§å‡æ◊ËÕ°√–· ‡√’¬°é ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘

 àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°§“∑Õ≈‘° ®“°«—π‡ “√å∑’Ë 19

æƒ»®‘°“¬π 2011 ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡

2012 ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√ ‡«≈“ 17.30 π.

�����·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 ®–µâÕß

«—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

«—¥·¡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ºà“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

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

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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß «—πÕ—ß§“√∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2011

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬§ÿ≥‚¡π“¬ √—°…å∫ÿ≠¬«ß

·≈–§ÿ≥æ√ «√√§å √—°…å∫ÿ≠¬«ß

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

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

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

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

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

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

™◊ËÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 “¢“∫â“π¥Ÿà ‡™’¬ß√“¬ ‡≈¢∫—≠™’ 677-230543-1

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å 0-2675-5533,

0-2675-5577

����� »Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π «—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å

®.ππ∑∫ÿ√’ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°∫â“πæ—°®”π«π

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

«—¥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)

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

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

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

(¬π 15:13)

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)
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โดย เงาเทียน

ค า ย ผู นำ เ ย า ว ช น
คาทอลิกครั้งที่  28
ประจำป 2011
ที่ วัดแมพระปฏิสนธินิรมล
บ า น น อ ย ส า ม เ ห ล่ี ย ม
จ.ขอนแกน สังฆมณฑล
อุดรธานี

“จงหย่ังรากลกึลงในพระองค และเสริมสรางข้ึนในพระองค จงมีความเช่ืออยาง
มัน่คง”  (คส 2:7)

งานคายเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ คร้ังท่ี 28  คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
ครสิตชนฆราวาส แผนกเยาวชน  รวมเปนเจาภาพกับสังฆมณฑลอุดรธานี  โดยจดัคาย
ที ่วดัแมพระปฏิสนธินริมล บานนอยสามเหล่ียม จงัหวดัขอนแกน  มผีรูวมคายท้ังหมด
ประมาณ 223 คน โดยมีเยาวชนมารวมคายประมาณ 127 คน และมีอาสาสมัคร
ประมาณ 27 คน รวมถึงบราเดอรจากสังฆมณฑลอุดรฯ  ซึง่มาชวยเปนอาสาสมัครดวย
พรอมทั้งจิตตาภิบาล ผูประสานงาน เจาหนาที่สวนกลาง  ในคายฯ นี้มีกิจกรรมดีๆ
มากมายท่ีใหนองๆ เยาวชนไดเรยีนร ู เชน การทำสายประคำ กจิกรรม Youth Walk

โดยใชขอพระคัมภีรในเร่ืองเอ็มมาอูส การอบรม
ในเรือ่ง PRO-LIFE  ทีใ่หนองๆ ไดเรยีนรคูณุคาของ
ชีวิต การเขากิจกรรมฐาน สรางความสัมพันธและ
ไดทำความรูจักกันใหมากข้ึน นองๆ ไดเลือกเขา
Work Shop ที่ตนเองสนใจโดยทางคายฯ จัดไว
10 Work Shop เชน เรื่องครบเครื่องเร่ืองมิสซา
เยาวชนพระคัมภีร BEC วิธีชุมชนวัด  เปนตน
มีการแบงปนประสบการณของพี่ๆ ที่ไปรวมงาน
เยาวชนโลกคร้ังท่ี 26  ที่ผานมา และมีการสวดเทเซที่เต็มไปดวยความศรัทธา
คายระดับชาติปนี้  ไดรับเกียรติจากพระอัครสังฆราช โจวานนี ดานีเอลโล
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย  ใหเกียรติมาปลูกตนไมโดยนำดินจาก
ทุกมิสซัง องคกรที่มารวมคาย และดินที่มาจากงานเยาวชนโลก นำมาปลูกตนไม
เพ่ือเปนสัญลักษณในการหย่ังรากลึกในพระเปนเจา  และในทุกๆ คืนมีกิจกรรม
Youth’s Night  เพือ่แสดงความสามารถของนองๆ เยาวชนท่ีมารวมคายดวย งานคาย
คร้ังน้ีเต็มไปดวยรอยยิ้ม ความรู ความสนุกสนาน ตามวัยของเยาวชน และที่สำคัญ
นองๆ ทีม่ารวมคายไดรบัการเติมเตม็ความเช่ือของคาทอลิก เพือ่นองๆ เยาวชนจะได
มคีวามเช่ืออยางมัน่คงตอไป....(รายงานขาว และภาพขาวโดย..พีป่อ)อาสาสมคัรเตรยีมงานในชวงวันท่ี 13-16 ตลุาคม 2011

บรรยากาศในคายผูนำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ
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Ready to go
พรอมแลวทีจ่ะไป ตอนที ่1

ผมเพ่ิงรับรูถึงความรูสึกของปลากระดี่ไดน้ำ
ก็ในวันท่ีหมอบอกกับผมวา “คุณพอนาจะออกจาก
โรงพยาบาลวันพรงุนีไ้ดแลว” ผมเตรียมการณไวแลว
วาจะออกไปอยางไร จะทำอะไรบาง ประจวบเหมาะ
กับการนัดสังสรรคกันระหวางคุณพอบานพัก
พระสังฆราชกับคุณพอบานพักพระสงฆ ไดเวลา
เปดตวั ผมคดิ แตอาการปลากระด่ีไดน้ำ กใ็หเปลีย่น
เปนปลาวาฬเกยตืน้ พะงาบๆ อยบูนฝง เหมอืนถาชา
กวาน้ีคงเอาชีวิตไมรอด คุณหมอสิครับบอกกับผม
ในบายของวันที่ขาวของทุกอยาง บรรจงเก็บอยาง
เรียบรอย  “คุณพอมีอะไรรีบไหม  นาจะอยูตอ
อีกสักวันหน่ึง แมวาอาการไขเลือดออกจะหายดีแลว แตอาการความดันน่ีสิ
นาเปนหวงกวา” ผมเขาใจดีในหนาท่ีและความรับผิดชอบของแพทย ไมมีใคร
ตองโทษ ผมปวยเอง และสมควรที่สุดแลว ที่จะตองพักอีกสักคืนเพ่ือดูอาการ
กันตอไป

การท่ีใครสักคนหน่ึงพบเจอเรื่องราวท่ีไมไดคาดคิด มันทำใหเราเขาใจส่ิงท่ี
ไมไดคิดหรือคาดไวและมันเปนไปไดมากมาย ขณะนอนพักรักษาตัวอยูที่
โรงพยาบาลก็พบสัจธรรมขอน้ีเหมือนกัน มันเหมือนใชแตไมใช เหมือนไมใช
แตใช ผมจะลองยกตัวอยางดูนะครับ

“บางทีคนเราเขาโรงพยาบาลดวยโรคหนึ่ง แตกลับออกมาอีกโรคหนึ่ง”
มนัดเูหมอืนไมจรงิ  แตมนัจรงิ

ค่ำวันจันทรหลังจากแยกยายกันเม่ือม้ืออาหารค่ำปดเดือนแมพระจบลง
ราว 4 ทุมกวา อาการหนาวสะทานแบบไขขึ้นก็เกิดขึ้น ผมเริ่มรูสึกแปลกๆ
ตั้งแตวินาทีนั้น พอเชาวันรุงข้ึนอาการเหมือนจะดี แตก็ไมดี ผมหยุดงาน 1 วัน
เพื่อทานยาและพักผอน เชาวันพุธอาการดูแยลงไปอีก ผมตัดสินใจพบหมอ
หมอใหยามาทานและบอกวา สันนิษฐานเหมือนมีไวรัส แตถาสุขภาพแข็งแรง
2-3 วันนี้มันจะหาย ถาไมหายคงไดเจอกันใหม (ผมภาวนาวา อยาไดเจอกันเลย
ผมไมไดไมอยากเจอคุณหมอนะครับ ผมไมอยากปวย...ฮา) และค่ำวันพฤหัสบดี
ดวยความเห็นชอบจากพ่ีๆ คุณพอที่วัดอัสสัมชัญ ผมถูกสงตัวเขาโรงพยาบาล
หอง 2402 และอีกไมทันขามคืน การเจาะเลือดก็บอกผลวา ผมเปนโรคติดตอ
รายแรงชนิดหนึง่มชีือ่วา “ไขเลอืดออก”

อาการของไขเลือดออกคอยๆ ทำใหเกล็ดเลือดของผมลดลง แตโชคดี
ทีไ่ดน้ำเกลือชวยไว วนัแตละวันผานไปอยางเช่ืองชา วนัศุกร วนัเสาร วนัอาทิตย
พอถึงวันจันทร อาการผมเหมือนจะดีขึ้น แตโรคปวดหัวแบบไมเกรน (ปวดหัว
ขางเดียว...ผูเขียน) ซึ่งเปนโรคประจำตัวของผมเริ่มสำแดงอาการ มันปวดจน
ไมมีคำอธิบาย ผมถามหายาท่ีทานประจำ คำตอบคือ ตอนน้ียังทานยานั้นไมได
เพราะเกล็ดเลือดยังข้ึนไมถึงจำนวนท่ีทานได ผมนอนปวดศีรษะอยูเหมือนหัว
จะระเบิด แตแลวเหมือนฮโีรมาชวยชวีติ พยาบาลมาฉดียาเขาเสน และบอกใหมวา
เกล็ดเลือดคุณพอข้ึนแลว พอจะฉีดยา และรับประทานยาแกไมเกรนได ผมผาน
ความเจ็บปวดมาแค 1 วนั มนัยังไมจบ

อาการไขเลือดออกของผมดีขึ้นอยางตอเน่ือง เม็ดเลือดเล็กๆ ผุดเปนจ้ำๆ
ทัง้มือ เทา คงท่ัวรางกายนัน่แหละ หมอบอกวาเปนสัญญาณท่ีดแีละพนขีดอันตราย
เตรียมกลับบานได ผมใจชื้น แตค่ำคืนต้ังแตวันจันทร ผมลุนวาอาการปวดหัว
อยางรุนแรงจะมาอกีไหม และในทีส่ดุมันก็มาจนได ค่ำวันพุธ (วนัท่ีหมอบอกวา
พรุงน้ีจะกลับบานได) เปนค่ำคืนท่ีปวดหัวรุนแรงท่ีสุด รุนแรงจนถึงขนาด
นัง่ไมได นอนไมไหว และยนืก็ปวด ยาท่ีเคยทานถูกส่ังเปลีย่น ดวยสาเหตุวามันไป
เพ่ิมอาการความดันโลหิตสูงท่ีมีอยูในรางกาย พยาบาลพยายามชวยทุกวิถีทาง

นาจะสกั 4 ทมุกวา ไมมคีวามหวังอืน่
ผมนั่งลงบนโซฟา ขอพระชวยให
หายปวด ผลปรากฏวา “หายจริงๆ”
พยาบาลกลับมาอีกที พรอมกับ

เห็นอาการสงบของผม พยาบาล
สงยาคลายกลามเน้ือมาให และวัน
ถัดไป วันที่ผมควรจะไดกลับบาน
คุณหมอจึงจัดการใหผมอุลตราซาวด
วัดคล่ืนหัวใจ  เพราะความดันข้ึน
ตลอดเวลา ในท่ีสุด ผมก็ออกจาก
โรงพยาบาลหลังจากหายจากโรค

ไขเลือดออก แตไดยาเพื่อดูแลอาการโรคความดันโลหิตสูง และอาการปวดหัว
ไมเกรน เร่ืองก็เอวังดวยประการฉะน้ี เขาโรงพยาบาลอีกโรค และกลับออกมา
อกีโรคหนึง่...เปนไปได

“คนปวยตองการหมอ ดงัท่ีพระเยซเูจาพดูไมผดิเพ้ียน แตระหวางการพักผอน
กบัการเย่ียมเยอืน ผมวาคนปวยตองการพกัผอน”

ผมไมเช่ือวาคนปวยท่ีอยากใหคนมาเย่ียมเยอะๆ เปนคนปวย คนปวย
สวนใหญคงตองการการพกัผอน การพกัอยบูนช้ัน 24 ของโรงพยาบาลเซนตหลยุส
ผมคิดวาคุณพอ มาเซอร ผูดูแล และเจาหนาที่ตางๆ คงรูกัน บุคคลเหลาน้ัน
อยากใหคนปวยไดพักผอนมากกวา เรื่องเหลานี้ในมุมหนึ่งก็ละเอียดออน
แตความเกรงใจแบบไทยๆ ทำใหเราไมกลาทีจ่ะบอกความจริงตอกนั

ผมลองนึกเลนๆ ดูวา ถาวันหน่ึงเรามีคนมาเยี่ยมสัก 5 คน มีคำถามเดิมๆ
เปนอยางไรบาง สบายดีไหม ดขีึน้หรือยงั เราตองตอบซ้ำไปมาจนแทบจะจำคำตอบ
เหลานัน้ไดทัง้หมด อนันีไ้มรวมหนาตาอันอดิโรยบอกบญุไมรบั น้ำอาบหรอืเปลา
ก็ไมรู เส้ือผา หนาผม พาลใหสงสัยไปไดอีกวา หรือไมอยากใหผูหวังดีมาเย่ียม
มาพบ นอกจากการมาเยี่ยมถึงที่แลว ยังมีเสียงโทรศัพทดวยน้ำเสียงหวงใย
เชนกนั

ผมลงความเห็นแบบฟนธง คนปวยตองการการพักผอน อันน้ีคือความจริง
แตในความรูสึก ในน้ำใจดีตอกัน ผมวาทำตอไปเถอะครับ เพราะผมกำลัง
ยกตัวอยางเพือ่ใหน้ำหนกัของความจริงท่ีเหมอืนวามันไมนาจรงิแตมนัก็จริง

อาการเจ็บไขไดปวยกเ็ปนอีกคำสอนหนึง่ท่ีสอนชีวิตเราถงึส่ิงท่ีไมไดคาดคิด
ผมไมเชื่อวาใครจะคาดคิดวา พรุงน้ีฉันจะปวย แลวอีกสักเดือนหนึ่งประมาณ
ปลายเดือนจะปวยอีกที ปหนาขอปวยสัก 2-3 วัน คนจำพวกน้ีคงเปนพวกเอา
อาการปวยมาอางเพ่ือเฉไฉไปทำอยางอ่ืนซะมากกวา

หลังจากปวยแลวคนเราจะมีชวงที่เรียกวาพักฟน พักเพื่อฟนจากอาการปวย
หนักบาง เบาบางวากันไป ผมเองหลังจากหายปวยจากโรคไขเลือดออก และ
ออกมาดวยโรคความดันโลหิตสูง ก็จำเปนตองพักฟนสัก 1 อาทิตย แตเห็นวา
วัดท่ีรวมงานอภิบาลอยูนั้นก็ตองการการชวยเหลือเชนกัน สุขภาพดีขึ้นมา
หนอยแลว ทำงานอภิบาลคงไมเหนื่อยมาก  ผมจึงตัดสินใจไปชวยงานอภิบาล
โดยไมรอการพักฟน

วนัเสารผมมาแตตนบาย นัง่อานหนงัสอื ทำอะไรเบาๆ ไปเรือ่ย  จนใกลมสิซา
และคอยเขาไปท่ีวัด มื้อเย็นออกมาทานอาหารหนาปากซอย เห็นปายติดไว
ตนซอยทางฝงยูเทิรนเหมือนไมเคยเห็น   เขียนเปนคำภาษาอังกฤษวา “Ready
to go” เขาจะไปไหนกนัเหรอ?

บรรณาธิการบริหาร
(พบกับตอนจบฉบับหนา)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 48 ª√–®”«—π∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π - 3 ∏—π«“§¡ 2011 Àπâ“ 19

çÕ”≈“é æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“  °ƒ…‡®√‘≠ ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå  √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈

√Õß‡≈¢“∏‘°“√œ ‡ªìπºŸâ·∑π®“° ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ ¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°„Àâ

°—∫§ÿ≥ ¥ ·¥ß‡Õ’¬¥ Õ∏‘∫¥’°√¡°“√»“ π“ ‚Õ°“ §√∫√Õ∫‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√

∂◊Õ‡ªìπ‚Õ°“ ¥’∑’Ë∑ÿ°Õß§å°√»“ π“®–‰¥â√à«¡°—π· ¥ß‰¡µ√’®‘µ°µ—≠êÿµ“·¥à∑à“π

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡≈¢“∏‘°“√œ ‡ªìπºŸâª√– “π°“√¥”‡π‘πß“π

„π§√—Èßπ’È ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 23 °—π¬“¬π 2011 ∑’Ë‚√ß·√¡√Õ¬—≈ ‘́µ’Èªîòπ‡°≈â“

ÀâÕßÕ√ÿ≥Õ—¡√‘π∑√å ™—Èπ 2  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 5 »“ π“ 15 Õß§å°√

ç√”≈÷°«’√™π 14 µÿ≈“é  ¡Ÿ≈π‘∏‘ 14 µÿ≈“  ®—¥ß“π√”≈÷°«’√™π„π‡Àµÿ°“√≥å 14

µÿ≈“§¡ 2516 ‚Õ°“ §√∫√Õ∫ 38 ªï °‘®°√√¡¿“¬„πß“π ‡√‘Ë¡¥â«¬°“√°≈à“«

 ¥ÿ¥’·°à«’√™π 14 µÿ≈“§¡ ∑’Ë¬Õ¡‡ ’¬ ≈–™’«‘µ‡æ◊ËÕª√–™“∏‘ª‰µ¬ π”‚¥¬

ºŸâ·∑π¢Õß»“ π“Õ‘ ≈“¡ »“ π“§√‘ µå‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å  ‡ªìπºŸâ·∑π

·≈–»“ π“æÿ∑∏ ∑’ËÀπâ“ ∂Ÿª«’√™πÕπÿ √≥å ∂“π 14 µÿ≈“ ∫√‘‡«≥ ’Ë·¬°§Õ°«—«

‚¥¬¡’ºŸâ·∑π√—∞∫“≈ ΩÉ“¬§â“π π—°»÷°…“ ·≈–≠“µ‘«’√™π 14 µÿ≈“ √à«¡°≈à“« ¥ÿ¥’

·≈–«“ßæ«ß¡“≈“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ 2011

çøóôπøŸ®‘µ„®é ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥‚§√ß°“√

øóôπøŸ®‘µ„®ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  “¡æ√“π

¡’ ¡“™‘°‡¢â“√à«¡ 51 §π ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬ ·≈–

§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ∫√√¬“¬„Àâ§«“¡√Ÿâ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 µÿ≈“§¡ 2011

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

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çÕ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®é »Ÿπ¬åøóôπøŸºŸâæ‘°“√Õÿ¥√∏“π’ √à«¡°—∫ΩÉ“¬ —ß§¡ —ß¶¡≥±≈

Õÿ¥√∏“π’ ®—¥‚§√ß°“√Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ„π°“√ªØ‘∫—µ‘

°“√„™â™’«‘µª√–®”«—π ”À√—∫ºŸâæ‘°“√ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√„Àâ

°”≈—ß„®´÷Ëß°—π·≈–°—π æ√âÕ¡¡Õ∫‡ ◊ÈÕºâ“ πÈ”¥◊Ë¡ Õ“À“√ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√’™“

»‘≈“‚§µ√ ‡ªìπ«‘∑¬“°√„π°“√øóôπøŸ®‘µ„®·≈–«‘∏’°“√¥Ÿ·≈¥â“π ÿ¢¿“«–·°àºŸâ‡¢â“√—∫

°“√Ωñ°Õ∫√¡®”π«π 200 §π ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“° ”π—°ß“πæ—≤π“ —ß§¡

·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë

»“≈“æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

ç‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈é °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–µ—«·∑π‡®â“Àπâ“∑’Ë®“° CRS (Catholic Relife Ser-

vices) ≈ßæ◊Èπ∑’Ë√à«¡°—π ”√«®§«“¡‡ ’¬À“¬®“°Õÿ∑°¿—¬πÈ”∑à«¡ ·≈– Õ∫∂“¡

§«“¡µâÕß°“√„π°“√øóôπøŸÀ≈—ßª√‘¡“≥πÈ”≈¥≈ß ®”π«π 3 À¡Ÿà∫â“π ‰¥â·°à

∫â“π°ÿ¥ª≈“¢àÕ ∫â“πª“°¡Ÿ≈πâÕ¬ µ.„π‡¡◊Õß Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈–∫â“π¢“¡

µ . À π Õ ß ∫— «

Õ . °— π ∑ √ “ √ ¡ ¬å

®.»√’ –‡°… ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

6 æƒ»®‘°“¬π 2011

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ∑’Ë ‰ ¥â π—È π ¡’

ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß¡“°

„ π ° “ √ « “ ß · º π

™à « ¬ ‡ À ≈◊ Õ æ’Ë πâ Õ ß

ºŸâª√– ∫¿—¬µàÕ‰ª

„πÕπ“§µ
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«—¥„ππÈ” πÈ”„π«—¥

ç©≈ÕßÕ“√“¡§≥–√—°°“ß‡¢π∑à“·√àé æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈ÕßÕ“√“¡

§≥–¿§‘π’√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à ·≈–§√∫ 50 ªï ·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß

´‘ ‡µÕ√å‡∑‚Õ‚¥√“ Õ√¡—¬ §”§«√ ·≈–§√∫ 25 ªï °“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß´‘ ‡µÕ√å

¡“√’Õ“ ª√–‰¡ ‡§π¥’ ́ ‘ ‡µÕ√å°≈“√“ ®‘√–¿√≥å ∑‘æ¬å∑Õß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °—π¬“¬π

2011 ∑’ËÕ“√“¡§≥–¿§‘π’√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥·¡à‚¥π“µ“ æ’√æß»å-

æ‘æ—≤πå ‡ªìπ¡À“∏‘°“√‘≥’

§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥åµ√«® ÿ¢¿“æ
«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’-

ª√–‡ √‘∞ ºŸâ™à«¬‡≈¢“-

∏‘°“√  ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ΩÉ“¬ —ß§¡ (§“√‘µ— 

‰∑¬·≈π¥å) ·≈–§ÿ≥æàÕ

«ÿ≤‘°√≥å æ—π∏ÿå¬‘Ëß¬°

®‘µµ“¿‘∫“≈‡«™∫ÿ§§≈

‚√ßæ¬“∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π

π”∑’¡®‘µÕ“ “ π“¬-

·æ∑¬åƒ∑∏‘‰°√ Õ—§√ °ÿ≈

°√√¡°“√™¡√¡‡«™-

∫ÿ §§≈§ “∑Õ≈‘ ° ·Àà ß

ª√–‡∑»‰∑¬

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π  π”À¡Õ  æ¬“∫“≈
™à«¬µ√«® ÿ¢¿“æ ¡Õ∫¬“

∂ÿß¬—ß™’æ ®“° ç™àÕß   3   ·≈– »ª¿.é

«—πæÿ∏∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π 2011  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

¿“æ«—¥ –∑âÕπ∫πæ◊ÈππÈ” „Àâ¡‘µ‘∑’Ë·ª≈°µ“ ¢“¥À“¬·≈–·À«àß«‘Ëπ

·µàæÕ®—∫‡§â“ ‡ÀÁπ‚§√ß ≈ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥âæÕ≈“ßÊ µ–ªÿÉ¡µ–ªò”∫πæ◊ÈππÈ”

∫“ß¿“æ –∑âÕπ®“°æ◊ÈπøÑ“ ∫“ß¡ÿ¡ –∑âÕπ®“°æ◊Èπ¥‘π –∑âÕππÈ” µ°≈ß

·≈â« ¿“æ«—¥„ππÈ” ¿“æ à«π„¥§◊Õ à«π∑’Ë®√‘ß ·≈–¿“æ‰ÀπÀ≈Õ°µ“‡√“

¿“æπÈ”„π«—¥ µ—Èß·µà°â“«·√°∑’Ë‡√‘Ë¡‡¥‘π‡¢â“‰ª æâπ¢Õ∫ª√–µŸ ç‡¥™–

æ√–π“¡ æ√–∫‘¥“ æ√–∫ÿµ√ ·≈–æ√–®‘µ...é ¢Õæ√– ∂‘µ„π¢â“œ

ºà“ππÈ”∫√‘ ÿ∑∏‘Ï ∑’Ë —¡º— Àπâ“º“° Àπâ“Õ° ‰À≈à´â“¬-¢«“ æπ¡‰«â°≈“ß„®

πÈ”®÷ß·∑π πÈ”æ√–∑—¬¢Õßæ√–∑’Ë´÷¡‡¢â“¡“¬—ß¥«ß®‘µºŸâ‚À¬À“æ√–Õß§å

¿“æ«—¥ –∑âÕπ∫πæ◊ÈππÈ” ·¡â‰¡à™—¥‡®π æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
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