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สาสนมหาพรต

ราฟาแอล

  
   

มธ 2:16
.....เมื่อกษัตริยเฮโรดทรงเห็นวาพระองคถูกบรรดาโหราจารยหลอก ก็กริ้วยิ่งนัก จึงทรงส่ัง

ใหประหารเด็กชายทุกคน ที่มีอายุตั้งแตสองขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮม และบริเวณใกลเคียง

มีเรื่องตำนานเลาถึงเหตุการณที่นักบุญ
โยเซฟ พระนางมารีย อุมพระกุมารเยซูที่เพ่ิง
ทรงบังเกิดหนีการปองรายของเฮโรดไปยัง
อยีปิตวา ขณะท่ีทรงหนีการตามลาของเหลาทหาร
ทีค่อยตามฆาทารกระหวางทางน้ัน ตกค่ำคืนหน่ึง
ที่เดินทางถึงบริเวณท่ีมีถ้ำ ครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ
ไดหลบเขาไปซอนในถ้ำน้ัน แมแมงมุมตัวหน่ึง
อาศัยอยูในถ้ำนั้นเห็นพระกุมารเยซูก็ตองการ
กราบไหวนมัสการพระองคและมอบบางส่ิง
บางอยางใหพระองค แตไมรูจะทำอะไรถวาย
พระองค ทำไดแตเพียงอยางเดียวคือการชักใย
แมงมุม แมแมงมุมตัวนั้นจึงวิ่งไปที่ปากถ้ำแลว
เร่ิมชักใยแมงมุมจนปดเต็มปากถ้ำ ในใจก็คิดวา
ใยของมันนี้จะเปนมานกั้นลมหนาวไมใหพัด
เขาไปในถ้ำนัน้ พระกมุารจะไดอบอนุขึน้.....

.....หลงัจากนัน้อกีไมนาน หนวยทหารของ
เฮโรดกผ็านมาถงึ พลทหารคนหนึง่ถอืดาบกำลงั
จะกาวเดนิเขาไปในถ้ำนัน้ แตหวัหนากองทหาร

สงัเกตเห็นใยแมงมมุปดเต็มปากถ้ำ จงึบอกแกพลทหาร
วา ถ้ำนี้ไมมีคนอยู เพราะใยแมงมุมไมมีรอยฉีกขาด
แลวทหารทั้งกองก็ออกเดินตามหาพระกุมารเยซูตอไป

.....เพราะเหตนุี ้ทกุคริสตมาส เราลองสังเกต
เคร่ืองตกแตงตนคริสตมาส จะเห็นมีสายรุง
สีทอง สีเงิน สีแดง หอยรอบๆ ตนคริสตมาส
เพื่อเปนสิ่งสำนึกถึงใยแมงมุมของแมแมงมุม
ตัวน้ันท่ีชักใยปดปากถ้ำไวเพ่ือปองกันพระเยซู

**************************************

ขอคิดแหงชีวิต
ในธรรมชาติ ในส่ิงสราง ในส่ิงประดิษฐ

ไมวาจะใหญโตหรือเล็กนอยสักแคไหนก็ตาม
ยอมจะประกอบดวยสวนประกอบท้ังเล็ก
และใหญที่เมื่อรวมเปนองครวมกันแลว ก็จะ
ทำใหสิง่น้ันๆ ปรากฏเปนรูปราง เปนเหตกุารณ
ที่เดนชัดของเปาหมายของชีวิต โดยตัวเราเอง
อาจคาดไมถึงดวยซ้ำไป

สือ่มวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหา-
วิทยาลัยอัสสัมชัญ  และวิทยาลัยเซนตหลุยส จัดพิธี
มอบรางวัลส่ือมวลชนดีเดน คร้ังท่ี 29 ประจำป 2011
ปนีม้ทีัง้ส้ิน 13 รางวลั แบงเปนประเภทรายการโทรทศัน
ดเีดน 6 รางวลั ประเภทภาพยนตรโฆษณาดีเดน 5 รางวลั
ประเภทภาพยนตรไทยดีเดน 1 รางวัล และรางวัล
GRAND JUBILEE AWARD 1 รางวัล โดยพระ-
อัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย ใหเกียรติเปนผูมอบรางวัล
GRAND JUBILEE AWARD และพระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย เปนประธานผูมอบโลรางวัล
ในประเภทตางๆ  และพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวสิยั ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพ่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย  ทามกลางพระสงฆ  นักบวช  แขกผูมี เกียรติ
สื่อมวลชนแขนงตางๆ  จำนวนมาก  เมื่อวันที่  30
พฤศจกิายน ค.ศ. 2011 ทีห่องแกรนด บอลรมู โรงแรม
แมนดาริน โอเรยีนเตล็

พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล กลาวเปดงาน
ความวา “พิธีมอบรางวัลส่ือมวลชนดีเดนประจำปนี้
จัดขึ้นดวยความกลาตัดสินใจ เพราะในขณะที่เกิด
น้ำทวม หลายๆ งานตองเล่ือนและตองงดไป เพราะ

บรรยากาศและหลายๆ อยางติดขัดการประสานงาน
และการเดินทาง อยางไรก็ตาม ไดทราบวาคณะ
กรรมการจดัการพธิมีอบรางวลัในปนี ้ไดคดิกนัอยนูาน
กวาจะตัดสินใจเดินหนาตามวันเวลาที่ไดกำหนดไว
และพยายามติดตามพรอมทั้งแกปญหาตางๆ กอนที่
จะมาถงึในวันน้ี”

“เพราะงานหนักและงานหลักคือ การท่ีคณะกรรมการ
ตองคอยติดตามเฝาดูรายการตางๆ อยางมากมาย
ตลอดท้ังป ซึง่ถือวาเปนความเสยีสละอยางมาก พรอมทัง้
สงแบบสอบถามท่ีสงไปตามโรงเรียน สถาบันการศึกษา
เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมใหกวางขวางยิง่ๆ ขึน้”

“อยางไรก็ดี รายการท่ีกรรมการไดสรรหามาน้ี
เปนเพียงสวนหน่ึงท่ีไดพิจารณาตามกฎเกณฑที่ได
กำหนดไวสำหรบัรางวัลส่ือมวลชนคาทอลิกซ่ึงกำหนด
ไวเปนเร่ือง เนื้อหาสาระท่ีเนนเร่ืองชีวิตครอบครัว
คุณคาและศักด์ิศรีมนุษย และดานศีลธรรม วัฒนธรรม
ดีงาม รวมท้ังวิธีการนำเสนอดวย ในภาพรวมของ
รายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตร
ไทย”

“เช่ือวา คงจะมีอีกหลายรายการท่ีดีงาม และเปนท่ี
สนใจของผูชม แตอาจจะไมสอดคลองกับกฎเกณฑ
ทีท่างส่ือมวลชนคาทอลกิฯ ไดกำหนดไว อยางไรก็ตาม
กข็อถอืโอกาสนี ้แสดงความช่ืนชมตอบุคคลทีไ่ดมสีวน
สรางสรรคสือ่ท่ีดเีหลาน้ันดวย”

“สำหรับพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเดนที่ไดทำมา

ตั้งแต ค.ศ. 1979 รวมเวลาแลวถึง 32 ป ซึ่งถือวา
คณะกรรมการท่ีไดริเร่ิมจัดพิธีนี้ ไดเห็นคุณคาและ
ความสำคัญ และไดมผีคูนมากมายท่ีไดมสีวนรวมทำงาน
นีม้าดวยความเสียสละกอนหนาน้ีเชนกัน”

“ขอรวมแสดงความยินดี และชื่นชมกับผูที่ไดรับ
รางวัลรายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา ภาพยนตร
ไทย และ GRAND JUBILEE AWARD  ในปนี้ และ
ขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการผลิตผลงาน สรางสรรค
สิ่งดีงามใหผูชมอยางกวางขวาง ขอใหรางวัลน้ี เปน
กำลงัใจ เปนความภาคภูมใิจ ใหแกทกุทานตลอดไป”

พระคุณเจายังไดกลาวกอนจบพิธีดวยวา “ทุกทาน
ที่มารวมในพิธีมอบรางวัลในปนี้คงจะรูสึกช่ืนชมยินดี
กับผูผลิตรายการตางๆ ที่มีผูแทนข้ึนมารับรางวัล
ในวันนี ้รางวัลทีท่กุทานไดรบั ขอเปนกำลงัใจแกทกุทาน
และอยากจะฝากถึงพ่ีนองทุกทานวา พี่นองแตละคน
ในฐานะผูรับ ผูชม สามารถเปนผูใหกำลังใจใหรางวัล
แกผูผลิตรายการตางๆ ไดเชนเดียวกัน ดวยการเขียน
จดหมาย โทรศัพท หรืออีเมลไปยังผูผลิตรายการตางๆ
ที่ เห็นวาดีและพยายามแนะนำใหกับคนอ่ืนๆ ดวย
เผยแพรใหกับสังคมไทย โดยเฉพาะกับเด็กๆ เยาวชน
ลูกหลานของเราตอไป”

“เราทกุคน ไมวาใครก็ตาม มหีนาทีต่อประเทศชาติ
บานเมือง สังคมและลูกหลานของเรา ใครทำอะไรได
ใครชวยได ขอใหถือวาเปนหนาท่ีอยางหน่ึงของเรา

(อานตอหนา 4)
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ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
หลายสิ่งหลายอยาง และตองการใหทุกคนลุกข้ึนมา
ทำสิง่ดีๆ ใหแกสงัคมของเรา”

จากน้ัน คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผูอำนวยการส่ือ-
มวลชนคาทอลิกประเทศไทย และประธานจัดงาน
กลาววา “สื่อมวลชนสวนใหญที่ยึดหลักจริยธรรม
ความจรงิ ขอมลูทีถ่กูตองครบถวน ผลกระทบตอสงัคม
ประชาชนตางๆ หลายทานทัง้ผทูีท่ำโดยเปนอาชพี และ
อาสาสมัครดานขาวสาร ไดพยายามทำหนาที่ นำเสนอ
ขาวน้ำทวมอยางกวางขวาง และตอเน่ืองมาตลอด
ผคูนทัว่โลกกไ็ดทราบขาวน้ำทวมในประเทศไทยคร้ังน้ี
ดวย”

“บคุคลมากมายไดทำงานดานขาวเหลาน้ี ไดทมุเท
เสียสละ อดทนนับวาไดทำหนาท่ี ไดทำงานอยางดี
เปนท่ีนายกยองเปนอยางย่ิงในภาวะความทุกขยาก
เดือดรอนของเพ่ือนพ่ีนองดวยกัน เปนการประสาน
ความรวมมือและความชวยเหลือจากทุกๆ สวนได
อยางดี ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณและชื่นชมในส่ิงท่ี
ทุกทานไดทำดวย”

“จากแบบสอบถามท่ีสงไปจำนวน 14,200 ฉบับ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษา 140 แหง ตอบกลับมา
6,800 ฉบบั จำนวน 68 โรงเรยีนและสถาบันการศึกษา
คิดเปนรอยละ 47.89”

“พธิมีอบรางวัลส่ือมวลชนดีเดนน้ี เพ่ือเปนกำลงัใจ
ใหกบัผอูทุศิตนพยายามสรางสรรครายการตางๆ ทีด่งีาม
มีคุณคาตอสังคมไทยเรา ซึ่งมีอยูมากมาย และในเวลา
เดียวกนั กป็ลกุจิตสำนึกรบัผดิชอบสงัคมรวมกนั รวมกนั
สรางสรรคสื่อ และสังคมใหดีขึ้น รวมกันตามหนาท่ี
รับผิดชอบ”

“ผลการตดัสนิและการประกาศรางวัลนี ้มไิดมกีาร
จัดลำดับหน่ึงสองสามแตอยางใด เปนการพิจารณา
โดยภาพรวมของเร่ือง ถือวาทุกรายการเปนรายการที่ดี
มีคุณคาเทาเทียมกัน และสำหรับในปนี้ นอกจาก
มรีายการท่ีจะไดรบัรางวลัสือ่มวลชนดีเดนประจำปแลว
ยังมีรายการท่ีจะไดรับรางวัล GRAND JUBILEE
AWARD ดวย รางวัลน้ี ไดตั้งข้ึนโอกาสป ค.ศ. 2000
เพือ่มอบใหแกรายการท่ีเคยไดรบัรางวลัจากสือ่มวลชน
คาทอลิกมากอนหนาน้ีแลว และยังคงรักษาคุณภาพ
คุณคาของรายการ และไดรับความชื่นชมจากผูชม
อยตูลอดมา ถอืวาเปนรางวัลทรงคุณคาย่ิง (Achievement
Award) อกีดวย”

สำหรับเกณฑการพิจารณาส่ือมวลชนดีเดน ทั้ง
ประเภทรายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และ
ภาพยนตรไทยนั้น จะตองเปนรายการท่ีสงเสริมคุณคา
ชีวิตมนุษย ศักด์ิศรี ความเปนหนึ่งเดียวกันในชีวิต
ครอบครัว และสังคมอยางสันติ โดยเนนที่สาระของ
รายการท่ีนำเสนอ และเปนรายการท่ีออกอากาศ
ระหวางเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2010 ถึงเดือนตุลาคม
ค.ศ. 2011 และเปนรายการท่ีผลิตและออกอากาศ
ในประเทศไทย

รายการทีไ่ดรบัรางวลัไดแก รายการโทรทศันดเีดน
6 รางวัล

รายการ “พนัแสงรงุ” โดย บรษิทั ปาใหญ ครเีอชัน่

สือ่มวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา 3) จำกัด สถาบันสิทธิมนุษยชนและสังคมมหิดล ออก
อากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

คุณยุพา รอดเกลี้ยง และคุณสุธิดา ฝายพุฒ ฝาย
ผลติรายการ ขึน้รบัรางวัล กลาววา “จรงิๆ แลว คณุนก
นิรมล เมธีสุวกุล ตั้งใจอยากจะมางานวันนี้ดวยตนเอง
แตวากอนหนาน้ีไปมอบของใหกลมุแรงงานท่ีออมนอย
แลวปวย วันนี้จึงมาไมได สำหรับรายการพันแสงรุง
เกิดข้ึนจากสามฝายดวยกัน และพ่ีนก มกัจะพูดเสมอวา
อาจารยโคทม อารยีา เปนเหมอืนพอทนูหวัของรายการ
เพราะวาเปนผูคิดริเริ่มท่ีจะใหมีรายการน้ีขึ้นมา และ
ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ก็ไดใหโอกาส เพ่ือให
บริษัท ปาใหญ ครีเอช่ัน ไดผลิตรายการดีๆ และตอง
ขอขอบคุณสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ที่มอบ
กำลังใจใหกับทีมงานในคร้ังนี้ และทุกครั้งที่เราทำงาน
ก็จะไดรับแหลงขาวจากกลุมชาติพันธุ ที่เราไดรวม
ทำงานดวย เพราะวาเปนทีม่าของรายการ เปนทีม่าของ
ความรู เปนท่ีมาของการสรางความเขาใจ ใหเกิดข้ึน
ทัง้กับทีมงานและทานผชูม ขอบคุณมากๆ”

รายการ “บัลลังกคนดี” โดย บริษัท กันตนา กรุป
จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5

คณุอภิเชต มทีรง Producer ขึน้รับรางวัล กลาววา
“สำหรบัรายการ บลัลงักคนด ีผลติมาต้ังแต พ.ศ. 2553
มีวัตถุประสงคในการออกอากาศคือ เราเชิดชูคนดี ขึ้น
สูบัลลังกคนดี  และตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเรายังคง
มุงม่ันสรางสรรค ภายใตจรรยาบรรณ และแนวคิด
ที่จะเพิ่มและเชิดชูคนดีในเมืองไทยใหเปนท่ีรูจัก และ
ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาเราก็มีคนดีอีกมากมายท่ีอยู
ในบัลลังกคนดี และคิดวาในอนาคตขางหนาเราจะนำ
เอาตัวอยางความดีอีกมากมายมานำเสนอตอสังคม
ในรายการบัลลังกคนดี”

รายการ “อิฐกอนแรก” โดย สถานีโทรทัศนไทย
พบีเีอส ออกอากาศทางสถานโีทรทศันไทยพบีเีอส

คุณอุนุพงศ พานทอง  Producer และคุณโสภณ
ศรีสกุล (พิธีกรรายการ) ขึ้นรับรางวัล  กลาววา “เปน
อีกครั้งหนึ่งท่ีรายการอิฐกอนแรก ไดมายืนอยูตรงจุดน้ี
กบัรางวัลอันทรงเกยีรตริางวัลน้ีนะครับ สำหรบัรายการ
อิฐกอนแรก ตองบอกไวเลยวา ณ วันน้ีรายการเรา
งดแลว แตสามารถติดตามชมยอนหลังทุกวันอังคาร
เวลาตีหนึ่งครึ่ง ผมเปนตัวแทนของรายการและไทย
พีบีเอส ผมมีความรูสึกวา รายการน้ีไดเปนสวนหนึ่ง
ในการสรางแรงบันดาลใจท่ีดีใหกับผูชม ไดตอยอด
และรเิริม่ส่ิงดีๆ ครบั และเราหวงัวา รางวลัอนัทรงเกยีรติ
ที่เราไดรับในวันน้ีจะเปนกำลังใจใหเรา ไดผลิตส่ือ
ที่ดีตอไปเพื่อสังคมไทย และประเทศไทยของเรา”

รายการ “คบเดก็...สรางบาน” โดย บรษิทั แมท็ชิง่
แม็กซิไมซ  โซลูชั่น  จำกัด  ออกอากาศทางสถานี
โทรทศันสกีองทพับก ชอง 7

คุณสมพล ชีวสุทธานนท General Manager ขึน้รับ
รางวัล กลาววา “ผมมาในนามของรายการคบเด็ก...
สรางบาน กอนอืน่ตองขอขอบคุณส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
คณะกรรมการ และผทูีเ่กีย่วของทกุทาน ทีไ่ดเลง็เห็นถงึ
ความมุงม่ัน ตั้งใจ ที่ทางรายการคบเด็ก...สรางบาน
ไดผลิต และนำเสนอผลงานดีๆ แบบนี้ และไดมอบ
รางวลัสือ่มวลชนดเีดนประจำป 2011 ใหกบัเรา  รางวลั

นี้จะเปนกำลังใจใหกับทีมงานของรายการคบเด็ก...
สรางบาน และเปนกำลังใจเพ่ือเราจะไดผลิตงานท่ีดีๆ
เพื่อสังคม และสรางงานที่ดีตอไป เพื่อเปนประโยชน
ตอสังคม และประเทศชาติตอๆ ไป และขอขอบคุณ
ทางชอง 7 สี ดวยที่สนับสนุน และใหโอกาสเพื่อคนดู
ทัง้ประเทศจะไดรบัทราบ และไดชม”

ละครโทรทัศน เร่ือง “นองใหมรายบริสุทธ์ิ” โดย
บริษทั บรอดคาซท ไทยเทเลวชิัน่ จำกัด ออกอากาศทาง
สถานีวทิยุโทรทศันไทยทีวสีี ชอง 3

คณุอรโุณชา ภาณุพนัธุ กรรมการผจูดัการ  ขึน้รับ
รางวัล กลาววา “กอนอ่ืนตองบอกวา ดีใจมากๆ และ
ภมูใิจกับรางวลัอันทรงเกยีรตินี ้สำหรับรายการนองใหม
รายบรสิทุธิ ์เปนละครทีอ่อกอากาศทางชอง 3 มาต้ังแต
ป พ.ศ. 2541  ซึง่เราก็มคีวามมงุม่ันท่ีจะใหละครนองใหม
รายบริสทุธิน์ีไ้ดเปนละครในแนวสรางสรรค เพือ่สงัคม
เราจะหยิบยกเอาปญหาของวัยรนุ ของครอบครัว นำมา
สะทอนในละคร และก็มองเห็นวาปญหาวัยรุน และ
เยาวชนน้ันสำคัญมาก เพราะเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอ
ของชีวิต และเขาเหลานี้จะเปนอนาคตของชาติ วันนี้
รสูกึเปนเกยีรติอยางมากๆ และรางวัลนีก้เ็ปนรางวัลอนั
ทรงเกียรติและเปนกำลงัใจใหกบัทีมงานผผูลติ ผกูำกับ
ทีมงานและนักแสดงทุกทาน เพื่อเราจะไดสรางสรรค
งานท่ีดี และเปนประโยชน และแนวคิดท่ีสรางสรรค
สิ่งดีๆ ที่เปนประโยชนใหกับสังคมตอๆ ไป ขอบคุณ
มากๆ”

รายการ “ปราชญเดินดิน” โดยบริษัท พาโนรามา
เวิลดไวด  จำกัด  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
โมเดิรนไนน

คุณวิชัย อุดมพงศลักขณา รองกรรมการผูจัดการ
และผูดำเนินรายการ และคุณวิภา  สุขวัฒนาวิทย
Producer และผูดำเนินรายการ ขึ้นรับรางวัล กลาววา
“กอนอื่นตองขอขอบพระคุณ และขอบอกวา รางวัล
ที่ไดรับน้ีเปนรางวัลท่ีมีคุณคามากๆ  และเปนกำลังใจ
ใหกับทีมงาน และผูผลิตรายการ ซึ่งเราจะพยายาม
สรางสรรครายการท่ีด ีทีม่คีณุคา มคีณุภาพใหกบัสงัคม
ไทยตอไป และขอเลานิดหนึ่งวาขณะนี้รายการปราชญ
เดินดิน ตอนนี้เราก็ทำรายการมานับเปนปที่ 5 แลว
และเราก็มีบรรดาปราชญที่เปนเครือขายและรวมผลิต
รายการกับเรามากมาย ซึ่งตอนนี้มีจำนวนประมาณ
200 กวาทานแลว ซึ่งแตละทานก็พยายามมุงนำไปสู
แนวคิดและภูมิปญญาพื้นบาน รวมไปถึงแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง
และยงัรวมไปถงึการอนุรกัษธรรมชาติ และสิง่แวดลอม
นอกจากนี้บรรดาปราชญทุกทานพยายามทำผลงาน
ของตนใหเปนแนวคิดเปนตนแบบ เปนตัวอยางใหกับ
พี่นองชาวไทยอีกหลายคน และปราชญทุกคนจะดีใจ
มากๆ  ที่ผลงานของพวกเขาจะเปนตนแบบ และเปน
ตัวอยางใหอีกหลายคนไดนำไปปฏิบัติกัน และขอ
อนุญาตนำรางวัลอันทรงเกียรติ อันทรงคุณคาท่ีสื่อ-
มวลชนคาทอลิกฯ ไดมอบใหนี้ไปเปนกำลังใจไปสู
บรรดาปราชญ เครือขายกวาอีก 200 ทานเหลาน้ันดวย
เชนเดียวกัน”

คุณวิชัย  กลาววา  “ผมขอขอบคุณส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ และบรรดาสปอนเซอร และบรรดาผูใหญ

(อานตอหนา 13)
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ตอนท่ี 36

“มิติของประกาศก”

- ณ บทเทศน ตรงธรรมาสน
สัตบุรุษมิไดซาบซึ้งเน้ือหา
เทากบัชืน่ชมทีไ่ดสมัผสัประกาศก
ผูกลาประกาศความจริง
ของพระคริสตเจา

- บคุลิกของนกัพูด
เทียบไมไดกับความเปนประกาศก
ที่เปลงแสงทางรางกายอันบอบช้ำ
จากการยืนตานหากอนหิน
ซึ่งปลิววอนมาจากผูมีอำนาจ
และ สมุนผยูยุงประชาชนใหทำรายทาน
(กจ 14 : 19-22 / ยรม 26 : 1-24)

- มิติของประกาศก
โดดเดนกวาเส้ือผา
ชัดเจนกองกังวานกวาน้ำเสียงพูดท่ีพยายามดัด
มีพลังกวาเร่ืองราวที่คัดลอกมาประกาศ
และซาบซ้ึงเปนรอยประทับของพระคริสตเจา
อยใูนใจ

- เม่ือมองจากขางลางข้ึนไปบนธรรมาสน
ขาฯ เหน็ประกาศก ผถูอมตนของพระเจา
เฝาประกาศพระวาจาดวยชีวิต

- เมือ่มองจากบนน้ีลงไป ณ ทีน่ัง่เบือ้งลาง
ผเูทศนมอบส่ิงจริงแทแนนอนทีส่ดุ
คอืคำสอนของพระครสิตเจา
ดวยชีวิตประกาศก
ทีป่กปดกันไมได

          24 พฤศจิกายน 2011

กอนมิสซาวนัอาทติยจะเริม่
ระฆังทองเหลืองใบใหญ
ที่แขวนอยูบนยอดแหลม
ของวดัดงักงัวานไปท่ัว ระฆัง
ไ ด ยิ น เ สี ย ง ข อ ง ตั ว เ อ ง
สะทอนกองไปไกล ระฆัง

กอ็วดตัวเองวาเปนระฆังสำคญัท่ีสดุในโลก
เมื่อลมไดยินระฆังอวดตัวเชนนั้น จึงติงวา “อยา

ตัดสินความสำคัญของตัวเองเพียงแคเสียงที่เจาทำให
ดังออกมาเทานั้น  ขารูว ามีกระดิ่งอันหนึ่งในวัด
เสียงเบาๆ ของมันประกาศถึงสวนสำคัญที่สุดของ
มหาบชูามิสซา”

กระด่ิง

“เปนไปไมได” ระฆังทองเหลืองโตแยงอยางอวดดี
“ภารกจิของฉันยิง่ใหญ เพราะวาเสยีงของฉันดงักงัวาน
ระฆังเล็กๆ ทีม่เีสยีงคอยๆ ยอมมีความสำคัญนอย”

ขณะน้ันมหาบูชามิสซากำลังดำเนินตอไป ทั้งวัด
เงียบสงบ ระหวางพิธมีกีารชูศลีมหาสนิท เด็กชวยมิสซา

สั่นกระดิ่งเงินเล็กๆ เสียง
เบาๆ

ทัง้ลมและระฆังทอง
เหลืองไดยิน ลมพูดกับ
ระฆังทองเหลอืงวา “เสยีง
ของกระด่ิงน้ันอาจจะเบา แตเปนการปาวประกาศถึง
การประทับของพระคริสตเจาผูทรงพลีพระองค เพราะ
ความรักตอมนุษยชาติ และการเปล่ียนแผนปงใหเปน
พระกายของพระองค”

ระฆังทองเหลืองนิ่งเงียบดวยความละอาย

“บอยคร้ังภารกิจที่ต่ำตอยเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด”

คดัจาก : หนงัสอืเมลด็พนัธ ุแหงปรชีาญาณ เลม 3
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บทอธษิฐานภาวนา

“จิตใจของขาพเจาชื่นชมยินดีในพระเจา
พระผกูอบกขูาพเจา”  (ลกูา  1:47)

รับไว
ดวยใจกตัญู

บ.สันติสุข
www.salit.org

รูปแบบการอธิษฐานภาวนาท่ีเห็นกันอยูทั่วไป ในยามท่ีเราตองการความ
ชวยเหลือก็คือ การสัญญากับพระเจาวาเราจะทำอะไร หรือจะเลิกทำอะไร
หากคำอธิษฐานไดรับการตอบสนอง คลายกับวาเราสามารถใหสินบนกับ
พระเจา คลายกับวาเราคดิในใจวาการทีพ่ระเจาทรงประทานส่ิงทีเ่ราวอนขอนัน้
เปนการเปดโอกาสใหกระทำอะไรสักอยางหน่ึงเพื่อพระเจา เราเห็นเปนส่ิงท่ี
ยากท่ีจะเช่ือวา พระเจาทรงคิดคาตอบแทน หากเราไดรับส่ิงท่ีเราวอนขอจาก
พระองค นางอันนามีประสบการณที่ชี้ใหเห็นวา พระเจาทรงตอบแทน
คำอธิษฐานภาวนาท่ีมีการยอมเสียสละของเรา นางอันนามีบุตรที่นางวอนขอ
ดวยใจรอนรน นางซ่ือสัตยตอคำมั่นสัญญาท่ีนางไดใหไวกับพระเจา นาง
มอบบุตรชายของนางใหกับพระองค เราอาจนำความรูสึกของนางอันนา
มาใสในใจเราเองเม่ือเราภาวนาอยางรอนรน

พระนางมารียแสดงใหเราเห็นอีกแงมุมหน่ึงของการอธิษฐานภาวนา
พระนางมิไดขอบุตรท่ีอยใูนครรภของพระนาง แตนอมรับพระพรท่ีมไิดคาดฝน
จากพระเจา พระนางตอบสนองพระพรจากพระเจาดวยการขอบพระคุณ และ
การสรรเสรญิพระองค เปนการแสดงออกถงึความกตัญรูถูงึพระพร ซึง่พระเจา
ทรงมอบใหแกพระนาง บทอธษิฐานภาวนาของพระนางมใิชเปนการมอบรางวลั
ใหกับพระเจาที่ทรงประทานพระพรแกพระนาง หากแตเปนการมอบสิ่งที่
พระเจาควรจะไดรบั เพราะพระองคเหมาะสมท่ีจะไดรบัอยางแทจรงิ

บางครั้งดูเหมือนกับวาเราเจริญชีวิต ชวงที่ภาวนาแบบ “เกือบหมดหวัง”
ดวยความรอนรน และขอบคุณพระเจา แตการอธิษฐานภาวนาแบบไหน
ก็แลวแต ยอมเปนการนอมรับพระเจาวาทรงเปนพระผูทรงเปนเจา นมัสการ
พระเจา ขอบคุณ และสรรเสรญิพระองค ดงัทีพ่ระองคทรงเหมาะสมทีจ่ะไดรบั

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค เดชะพระเมตตา
ของพระองค โปรดทรงประทานส่ิงทีล่กูปรารถนา
เพือ่ลกูจะไดนอมรบัพระคณุความดี และความรกั
ของพระองค โปรดทรงเปดรมิฝปากของลูก ใหลกู
ไดรองเพลงสรรเสรญิพระองค เพือ่ผอูืน่จะไดมารจูกั

พระองค และพระพรซึง่พระองคประทานให
ในองคพระเยซูครสิตเจา

พระบตุรของพระองคดวยเทอญ อาแมน

ธาตุแทธาตุเทียม
ดารากับเรื่องอ้ือฉาวมีคูกันมาตลอด
อาจเปนเพราะความเปน “บุคคลสาธารณะ”
มีอะไรทำอะไรทุกคนมีสิทธ์ิรูมีสิทธ์ิแสดงความ

คดิเห็น
ยิง่ในบริบทสังคมไทยท่ีใหคณุคาแกความมีชือ่เสียง
ถอืวาใครทีม่ายนือยใูนจดุนีต้องไมดางพรอยตองสดใส
จะมาจากไหนจะเคยเปนใครมากอนไมสำคญัไมสนใจ
เอาวามีชื่อเสียงคนรูจักก็หมายความวาตองเปนคนดี
กระทัง่มองขามความจริงวาไมมใีครดไีปท้ังหมด
มแีงดกีต็องมแีงเสียมีจดุแขง็ก็ตองมจีดุออน
“บคุคลสาธารณะ” จงึถูกกำหนดใหตองมภีาพลกัษณดโีดยปรยิาย
หากมองวาความเปนบุคคลสาธารณะคือการทาทาย
เม่ือมายนือยใูนจดุน้ีแลวนาจะทำตวัใหดไีมใหดางพรอย
สมกับความชืน่ชมการยกยองการใหเกียรติ
แตก็ไมใชทุกคนจะทำไดเสมอไปในทุกเร่ืองในทุกกรณี
ยิง่บางคนมาถึงจุดน้ีไดไมใชเพราะความดีความชอบธรรม
ก็เลยตองออกแรงเสนอภาพลักษณใหดีไวกอน
พรอมกันนัน้กพ็ยายามปกปดธาตุแทไวสดุความสามารถ
กระท่ังกลายเปนคนมี “สองชีวติ” ทีต่างกันโดยส้ินเชิง
ชีวิตสวนตัวอยางหน่ึงชีวิตสาธารณะอีกอยางหน่ึง
ไมตางกบัชีวติพระสงัขในนทิานไทยโบราณ
ทีร่ปูรางงดงามทรงอิทธิฤทธ์ิแอบซอนอยเูบ้ืองหลัง
สวนท่ีปรากฏใหทุกคนเห็นคือตัวเงาะรูปดำหนาตานาเกลียด
จะตางกนัก็ตรงท่ีคนสาธารณะมักพยายามทำตรงขาม
สรางภาพลกัษณงดงามและปกปดตัวเงาะไวมดิชิด
ปกปดธาตุแทเผยธาตุเทียมใหผูคนหลงเขาใจผิด
เลยตองเหน็ดเหน่ือยกับการสรางภาพลักษณวันแลววันเลา
จนตัวเองก็ยงัตองสับสนวาแทๆ  แลวฉนัเปนใครกนัแน
เพราะตางก็รูดีถึงนิสัยใจคอคนไทย
นอกจากจะชื่นชมยกยองแลวยังมีทาทีเปนเจาของ
เผลอๆ กน็บัญาตินบัพ่ีนบันองนับคนรัก
ถาดีถาถูกใจก็พรอมจะหลั่งน้ำตาใหอยางไมคิดเสียดาย
แตถาไมดีไมถูกใจก็พรอมตัดญาติดถููกเหยียดหยามไมคิดจะย้ัง
การสรางภาพลักษณของบุคคลสาธารณะจึงยิ่งเหนื่อยยิ่งยากเปนทวี

ในสังคมแบบน้ีแหละท่ีมาตรฐานความดีความถูกตองเปล่ียนไป
จากทีค่นดคีอืดใีนธาตแุทเปลีย่นเปนคนดเีพราะสรางภาพเนียน
หากความช่ัวไมปรากฏก็ถือวาดีถือวานายกยอง
จากท่ีคนดคีอืดีทัง้ตอหนาดีทัง้ลบัหลงัเปล่ียนเปนดีเฉพาะหนา
หากไมรูไมเห็นเบ้ืองหลังการถายทำก็ถือวาดีตามหนาจอ
จากท่ีคนดีคือดีสำหรับตนเองดีสำหรับคนอ่ืนดีเปนสากล
เปลี่ยนเปนดีสำหรับฉันไมดีสำหรับใครเร่ืองของเขา
จากท่ีเปนคนผิดคนเลวเพราะผิดศีลธรรมผิดจรรยาบรรณ
เปลี่ยนเปนผิดและเลวหากถูกจับไดถูกกฎหมายเลนงาน
พอมขีาวอ้ือฉาวทคีวามคดิเหน็ของผคูนก็สบสนที
ทั้งนักการเมืองทั้งนักรองทั้งดาราทั้งไฮโซ
ยิง่สมัยน้ีทีค่นบริโภคขาวมีโอกาสแสดงความคิดเห็นบอกจดุยืน
ก็ยิ่งจะเห็นไดชัดวาความดีความถูกตองหมดมาตรฐานไปแลว
บางวาผิดบางวาเปนเรื่องธรรมดาบางวาเรื่องใครเรื่องเขา
สดุแตมมุมองสดุแตใจสุดแตชอบสดุแตเหม็นข้ีหนา
มทีัง้เห็นใจมทีัง้สาปแชงมีทัง้ขับไลไสสงมีทัง้รับได
ขาวฉาวนกัรองชือ่ดงัทีย่งัพดูกนัยงัไมจบคือตวัอยางลาสดุ
แตก็คงไมนานไมมีขอสรุปเหมือนเดิมประสาขาวบานเรา
จะอยางไรก็ตามนาจะมองใหเปนสัจธรรม
วาน่ีคือปรอทที่วัดอุณหภูมิศีลธรรมบานเรา...ไดแมนยำ
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

สุขสันตวันพระคริสตสมภพ และสวัสดีปใหม
ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555 และฮเิราะหศกัราช 1433 แด
พี่นองทุกทาน “พระพรที่เราแตละคนไดรับมากมาย
อยแูลว” และยงัไมไดออกแรงใชสกัเทาไรเลย ปใหม
นี้ ขอใหเราแตละคนไดเห็นและตระหนักถึงพระพร
ที่เราไดรับมาแลว มีอยู และไดใชใหเกิดประโยชน
สงูสดุ และเลิกกมหนากมตาแบมอือกีตอไป ชมรม
นกัธรุกจิคาทอลกิรนุใหญ (CBEG) และรนุหนมุสาว
C-YES  ถอดสูทและเนคไท จบัตะหลิว ทำอาหารและ
ลยุน้ำไปชวยตามท่ีตางๆ ดร.วรีะชยั เตชะวจิติร สงเมล
ทั้งเชิญชวนและรายงานขาวใหทราบ รวมท้ังของ
เดอะรเีจนท (the Regent) เองดวย  ชมรมเวชบุคคล
ประธาน คณุหมอวรวฒุ ิจรรยาวนชิย ออกไปลยุเอง
พรอมท้ังชาวเวชบุคคลและในนามโรงพยาบาล
ทั้งเซนตหลุยส และคามิลเลียน และคณะนักบวช
โรงเรียนก็แยกยายกันไป บางแหงก็ไปจะเอกัน
วดัธรรมาสนนกับญุเปโตร คณุพอวชิชกุรณ เกตภุาพ
หลายแหงพอรขูาวก็จดัจนลนธรรมาสน นีแ่หละน้ำใจ

 วดัสะพานใหม คณุพอดอมนิโีก เจาอาวาสคนใหม
มีน้ำทวมคอยตอนรับ และซิสเตอรคอรา ชาวสภาฯ
ไมกลัวจมน้ำตาย แตคอยเฝาดูระดับน้ำท่ีบาน แมน้ำ
จะลดบาง ก็ยังตองรองเพลง “ฉันเหมือนลอยคอ
ลอยคออยูกลางทะเล...” นอกจากนี้ ก็มีแรงงาน
ชาวพมา ทีเ่ขามาทำงานก็โดนดวย หลายพนัคนพอน้ำ
มาก็ตองออกมาขอความชวยเหลือ แมจะมีขาววา
หลายคนตองกลบับาน เพราะหมอดทูำนายไว แตทีย่งั
อยูมีอีกแยะ  โรงเรียนเซนตโยเซฟบางนา เซอร
ดอมินิก  กิจเจริญ อธิการ พาสมาชิกและครูไป
ชวยเหลือทหารที่ออกไปชวยคนอ่ืนๆ แตไมมีใคร
คิดถึง และอีกหลายแหงที่ไหนไปได และไปดู
ระดับน้ำท่ีอื่นเพื่อเตรียมตัวไวดวย  ในฐานะที่
บางนาน้ำยังไมมา ที่สำคัญเอาถุงยังชีพไปมอบให

ทีว่ดับางบัวทอง ดนิแดนแหงนีเ้คยอยมูาเม่ือ 30 ปทีแ่ลว
หลายคนดีใจไดเห็นหนากันอีกครั้ง ทั้งเซอร และ
สัตบุรุษ ถาน้ำไมทวมก็คงไมไดมา  กระสอบทราย
กลายเปนขยะ โลงใจ ตัง้แตตนธันวาคม ชาวสภาฯ และ
หลายแหงที่แนใจวา น้ำไมทวมแน เอากระสอบทราย
ออกกลายเปนภาระขยะไป หลายแหงลงทุนเปนแสน...

น้ำแหง โรงเรียนเปดพรอมกันวันท่ี 6 ธันวาคม
ทุกอยางตองปรับใหลงตัว เนื้อหา เวลา การสอบ
ผูบริหารและครู ผูปกครอง นักเรียน คงตองถือเปน
บทเรียน และขอสอบชีวิต เพราะความจริงส่ิงที่เรียน
ตองกลับมาใชกับชีวิตจริง นีแ่หละครับคือขอสอบของ
จริง!  และโปรดทราบ ตอไปจะเกิดขาดน้ำ ทำมา
หากินไมได ตองแหแมวกันจนเหงื่อตก?? หลัง
น้ำทวม ไดเห็นความรับผิดชอบ สถาบันองคกรตางๆ
ทุกคนชวยกันเก็บขยะ ลาง ทำความสะอาดสถาบัน
องคกรของตน และบางชุมชนก็ชวยกันดูและเก็บขยะ
ในคลอง ทีม่อียมูากมาย เปนท่ีนาประทับใจ และภูมใิจ
นี่แหละครับน้ำใจและหนาท่ีความรับผิดชอบของเรา
เพราะบาน สถาบัน ชุมชนของเราเอง เราตองชวยกัน
ดูแลรักษา เพราะขยะตางๆ ก็เปนสิ่งที่ เกิดขึ้นจาก
พวกเรากันเองท้ังส้ิน หวังจากเจาหนาท่ีเพียงไมกีห่ยิบมือ
คงไมทัน ทั้งคน เครื่องมือ เงิน และสมองก็มีจำกัด

บานเมืองกับเรื่องน้ำทวม สวนใหญจะมีแตคน
พูดวา เสียหายอยางไร ระดับข้ึน-ลงก่ีเซ็น กี่เมตร
ใครไปชวยกันบาง ฯลฯ แตสิ่งท่ีเกือบไมมีคนพูด
คือ “ทำไม?” เบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง นาแปลกมากครับ
ทาน! มิฉะน้ัน ปมะโรงก็มีอีก ขาวลือ เปนขาวท่ี
ลงทุนนอยท่ีสดุ และเผยแพรรวดเร็วท่ีสดุ ไมตองใชสือ่
ทีวี  วิทยุ  หนังสือพิมพ  โทรศัพท  ฯลฯ  ใช เพียง
เสียงกระซิบเบาๆ “อยาบอกใครนะ...มาจากคนวงใน
เลย” ทุกวันน้ี ตองรอบคอบ ระมัดระวัง   พิธมีอบ
รางวัลสื่อมวลชนดีเดน ประจำป 2554 เมื่อวันท่ี 30
พฤศจิกายน ครึกครืน้ ประทับใจผรูบัรางวลัท้ัง 13 รางวลั
พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล ประธาน และ
พระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย มอบรางวัลภาพยนตรไทย
พระอัครสงัฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอคัรสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย เปนผูมอบ “รางวัลแกรนด
ยูบีลี อวอรด”(Grand Jubilee Award) ใหรายการ
“คณุพระชวย” คณุปญญา นรินัดรกลุ มารบัเอง พธิกีร
ปนี้ ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ และดร.ดนัย  คริสธา-
นินทร คูซี้ทำหนาที่ราบร่ืนระดับมืออาชีพ หลายคน

ถามหาอาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย หาย
ไปไหน ปนี้ ดร.จินตนา ภรรยา ตองเขาผาตัดดวน
ที่ฟลิปปนส อาจารยตองบินไปคอยดูแลใกลชิด
ขอภาวนาใหหายเร็วๆ นะครับ  สวนคนทำงาน
พิธีมอบรางวัลฯ ปนี้ คุณสุรวุฒิ หม้ันทรัพย พี่ใหญ
ดูแลรับผิดชอบและทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพฯ พี่ เ ขียด  คุณธวัชชัย  กิจเจริญ และ
สื่อมวลชนคาทอลิก กรุงเทพฯ คุณพอสุพจน
ฤกษสุจริต ปนี้มีถายทอดสดพิธีมอบรางวัลเปน
ครั้งแรก  และขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญ  นำ
วงโยธวาทิต เอซี. แบนด 21 ชีวิต ชวยสรางสีสัน
และสงางามอยางย่ิง ขอบคุณบราเดอรอานันท
ปรีชาวุฒิ มาสเตอรวิชัย และมิสพรภัทร ยงวานิช

 ยตุธิรรมและสันต ิ(ยส.) หรอืสากลเรยีกวา “Justice
and Peace, J&P” จัดเสวนาเร่ือง “ประชาชน
ความยตุธิรรม ความเทาเทยีม”   เมื่อวันที่ 23 พฤศ-
จกิายน 2011 คณุพอพชิาญ ใจเสรี จติตาธิการบรรยาย
ที่มาจากเอกสารวาติกันใหฟง สวนวิทยากรทานอ่ืน
ลวนมากประสบการณ สวนเลขาธิการ คุณอัจฉรา
สมแสงสรวง ตองว่ิงข้ึนว่ิงลงไปทำงาน 3 จังหวัด
ภาคใต เพือ่ “J&P” นีแ่หละครับ อศัวนิแหงมอลตา
ดร.วรีะชยั เตชะวจิติร อศัวินทานแรก ดใีจทีม่นีองใหม
น้ำใจดี เขารวมอีก 7 ทาน กอนมีพิธีตองมีการ
เตรยีมจติใจลวงหนา 2-3 วนั  มหีนาทีช่วยเหลือสงัคม
คนยากจน เจบ็ปวย ไมตองใชดาบ แตใชยารกัษาโรค
ชุมชนไหนตองการยาผูยากไร ติดตอผานคาริตัส
ไทยแลนดกไ็ดครับ สวนใครเปนใครไดเห็นหนากัน
แลว เรียกวา เปน “โปสตุลันต”(postulants) คณะนี้
มอีายุมากวา 800 ปแลว สวนอัศวินท้ัง 8 ทาน เวลานี้
อายุรวมกันประมาณครึ่งหน่ึงเทานั้น ศักราชใหม
อยูแคเพียงฉบับหนา  “สภาสาธุฯ” ตองถือโอกาสนี้
ขอบคณุทุกทาน ความจรงิตลอดปทีผ่านมา มเีร่ืองราว
เกิดข้ึนมากมาย หลายอยาง ก็ไมทันไดติดตาม
อยางไรก็ตาม เชือ่วา ความดทีีท่กุคนไดพยายามกระทำ
จะไดรับผลตอบแทน ยิ่งข้ึนๆ เราชาว “บ.ก.”
รวมทัง้ “บ.ก. บ.ห. คุณพออนุชา ไชยเดช”  รวมท้ัง
ทมีงานประจำ “สภาสาธุฯ” กจ็ะพยายามปฏิบตัภิารกิจ
ใหเขมขนย่ิงข้ึน เพ่ือพี่นองทุกทาน ขอพระเจา
โปรดใหทุกทานไดมีความเพียรอดทนยิ่งขึ้นครับ
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ขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบพระคุณเน่ืองในโอกาสบวชพระสงฆใหม

ของสงัฆานกุร ยอแซฟ ศรชยั ดพิอ
และเปดปเยาวชนของสังฆมณฑลฯ

ณ วดัแมพระปฏิสนธินริมล บานเมืองงาม อ.แมสาย จ.เชยีงใหม
ในวันเสารที ่7 มกราคม 2012 พธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา 10.00 น.

พระสงัฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
เปนประธาน

(เสร็จพิธีขอเชิญรวมรับประทานอาหาร)
วนัอาทิตยที ่8 มกราคม 2012 มสิซาแรก ณ วดัแมพระปฏิสนธินริมล

บานเมืองงาม เวลา 08.30 น.

สังฆมณฑลเชียงใหมมีความยินดี

สารคดีนารู..นาดู

DVD คณุพออาดมั ชอล ฟอน เบล บาทหลวงฝร่ังในวงัพระจกัรพรรดจินี
ราคา 200 บาท

DVD คณุพอมทัธวิ รชิชผีสูรางสะพาน เชือ่มวัฒนธรรมตะวันตก - ออก
ราคา 150 บาท

เรือ่งราว ธรรมทตูผยูิง่ใหญ ศตวรรษท่ี  16  ผสูรางสะพานเช่ือมตะวนัตก
และตะวันออกใหรับรูซึ่งกันและกัน เคารพและแบงปนในความแตกตาง
ดานวัฒนธรรมทีร่่ำรวยของกันและกัน

สารคดี 2 เร่ืองนี ้ครสิตงัเอเชียนาจะรบัรอูดตีของตน โดยเฉพาะครสิตงัจนี
หาซ้ือไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 และ
ศูนยคาทอลิกทั่วไป

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

HOLYLAND
ขอเชิญรวมเดินทางดินแดนแหงพันธสัญญา...อสิราเอล....

โดย สายการบิน แอล อัล อิสราเอล และ
บรษิทั อบัรอด อนิเตอร

วันท่ี 12 -19 มนีาคม 2555
5คืน / 8 วัน

เพียงแคกรุปเดียวเทาน้ันในราคาพิเศษสุดๆ
รีบจองดวน หมดเขตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2555 นี้เทาน้ัน
ตดิตอเบอร 02-249-8818-9, 02-671-4645-6
เจาหนาท่ีสายการบินแอล อัล อิสราเอล
Email : elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com
ตดิตอเบอร 081-845-8122 คณุนวลฉวี,

081-867-7877คณุเทวี บรษิทั อบัรอด อนิเตอร
Email : nual_abroad@hotmail.com, abroadtours@hotmail.com







คุยกัน

เจ็ดวันหน







  
 

จงเขาใกลพระเจา
แลวพระองคจะเสดจ็มาใกลทาน

(ยก 4:8)
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
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(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
สนใจ โปรดติดตอเราดวยความจรงิใจ ดวน +++ วันนี้ที่...

โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-676

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

Tel. 02-291-3750-4

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 : เลขท่ี 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

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
16 - 21 ธันวาคม 2011  - ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แหงสองคอน -

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

แขวน - มัณฑะเลย - รัฐฉาน - อินเล ประเทศสหภาพพมา เพื่อรวม

ฉลองสักการสถานแมพระเมืองลูรด 110 ป ที่จัดเฉลิมฉลองอยา

ยิ่งใหญถึง 10 วัน และไปยอนรอยการแพรธรรมในพมา เย่ียมวัด &

สภาพระสังฆราชอัครสังฆมณฑลยางกุง พรอมทั้งสถานที่สำคัญ

ในประวตัศิาสตรของสหภาพพมาท่ีนาสนใจอกีมากมาย

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

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

เกิดใหมในพระเจา
30 พฤษภาคม 2554
อายุ 67 ป


10 ธ.ค. 54 เชิญรวมฉลองอาสนวิหารจันทบุรี
16-18 ธ.ค. 54 เชิญรวมฉลองวัดสองคอน

พระมารดา แหงมรณสักขี
  สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

สุภาทัวรแสวงบุญ

 


  ⌫   

ตอน สนัตสิขุสปูแหงความเช่ือ
    

     ⌫⌫

ยอแซฟ
นรชัย ตัง้สัจจธรรม

ยอแซฟ
ไถชอ แซโอว

เกิดใหมในพระเจา
19 มกราคม 2548
อาย ุ84 ป
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27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 www.saintlous.or.th

จมูกอักเสบเร้ือรัง
หายไดดวยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RFVTR)

คลนิกิห ูคอ จมกู โรงพยาบาลเซนตหลยุส
ขอ เสนอบริการรักษาโรคจมูกอัก เสบเ ร้ือ รังจากภูมิแพ
ดวยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Volumetric Tissue
Reduction) เปนการรักษาแนวใหมที่ชวยประหยัดคาใชจาย
เจ็บนอย ไดผลดี และไมตองนอนโรงพยาบาล โดยแพทย
ผูเช่ียวชาญเฉพราะทาง ที่มากดวยประสบการณ พรอมดวย
เครื่อมมือพิเศษท่ีไดมาตรฐานในการรักษา

สอบถามไดที่ : คลินกิห ูคอ จมกู อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 3
โทรศัพท 0-2675-5000 ตอ 10325 - 6

เปด - เสกวัดอสัสมัชญั พทัยา

สาสนใหกำลังใจแดคนไทย
ขาพเจาปรารถนาสงสาสนแสดงความเสียใจตอประชาชนชาวไทย ที่สูญเสียสมาชิกครอบครัวท่ีรัก และการดำรงชีวิต

สาเหตุจากน้ำทวมน้ี กอนใดหมด ขาพเจาอธิษฐานสำหรับผูสูญเสียชีวิต ใหไดรับการพักผอนนิรันดร ขาพเจาอธิษฐาน
ตอพระเจาสำหรบัพวกทานดวย ใหไดรบักำลงัใจ ความเขมแข็ง และความหวังจากพระเจา

อัครสังฆมณฑลโซล ตัดสินใจสงความชวยเหลือ 25,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 750,000 บาท) มายังหมูบาน
ทีไ่ดรบัความเสยี หาย เพ่ือบรรเทาทกุขเรงดวน โดยผานทางองคการ กายเดียว ใจเดียว (One – Body One – Spirit Movement)
หลงัจากน้ัน สมาชกิในอคัรสังฆมณฑลจะชวยเหลือสำหรบัโครงการฟนฟรูะยะยาว

ขาพเจาอธิษฐานสำหรับประชาชนในหมูบานท่ีไดรบัความเสียหาย ผูไดรบัความเจ็บปวด ใหสามารถฟนฟูจากการตกใจ
และความเศราเสียใจน้ี ขาพเจาอธิษฐานใหทานมีความต้ังใจดียิง่ข้ึนดวย

        พระคารดนิลันิโคลัส ชอง
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลโซล ประเทศเกาหลี

2 พฤศจิกายน 2011

หมายเหตุ : commu@catholic.or.kr อเีมลทีส่งสาสนใหกำลังใจแดคนไทย

พระสังฆราชวีระ อาภรณรตัน แปล
8 พฤศจกิายน 2011

สาสนใหกำลังใจผูประสบภัยน้ำทวมจากสภาพระสังฆราชเกาหลี
(มวลมิตรประเทศคาทอลิกใหความรวมมือกันอยางนาประทับใจ)
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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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ทีส่ำคญั ⌫
เกาหลีใต  (ยูแคน)
สภาองคกรฆราวาส
คาทอลิกเกาหลี  มอบ

รางวัลประจำป แกผอูทุศิตนทำประโยชนตอสงัคม   หนึง่
ในผูไดรับรางวัลในปนี้ไดแก นายโจเซฟ  คิม  คี-โฮ
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยการคนหาระเบิดใตดิน

สภาองคกรฆราวาสคาทอลกิเกาหล ีประกาศรางวลั
ดเีลิศใหแก  นายเกรโกร ี คมิ หวัง-ก ี ผมูผีลงานวจิยัดีเดน
เก่ียวกับพัฒนาการดานเคมี  และนายโจเซฟ คิม คี-โฮ
นายทหารนอกราชการผูอุทิศตนเพื่อสังคมอยาง
โดดเดน

สภาองคกรฆราวาสคาทอลิกเกาหลี กอต้ังเม่ือ
ค.ศ. 1968  มจีดุประสงคเปนการรวมตัวของฆราวาสเพ่ือ
ชวยงานพระศาสนจักรอยางเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ตอมา ค.ศ. 1983 จึงไดจัดพิธีมอบรางวัลแกฆราวาส
ผทูำคณุประโยชนตอสงัคมในดานความรัก  การสงเสรมิ
วัฒนธรรม  และความยุติธรรม  และทำตอเนื่องเปน
ประจำทุกปเพื่อเปนกำลังใจแกผูอุทิศตนเพ่ือสังคม

เม่ือทราบขาววาไดรับรางวัลดีเดนสาขาสงเสริม
วัฒนธรรม   นายเกรโกรี คิม ศาสตราจารยเกียรติคุณ
วชิาเคมปีระจำมหาวทิยาลยัชอนนามแหงชาต ิ กลาววา
“พระเปนเจาทรงนำทางใหผมในงานที่พระองคทรง
มอบหมายใหผมกระทำ”

นายเกรโกรี คมิ อาย ุ75 ป อดตีสมาชิกกรรมาธกิาร
เพ่ือฆราวาส ภายใตสภาพระสังฆราชเกาหลี  มผีลงาน
วิจยัวิชาเคมี  35  เร่ือง  และประพันธหนังสือเก่ียวกับ
ความเช่ือและวิทยาศาสตรอีกหลายเลม

สำหรับนายโจเซฟ คิม ผูอำนวยการสถาบันวิจัย
คนหาเก่ียวกบัการทำลายระเบิดใตดนิ ไดรบัรางวัลดาน
‘ความยุติธรรม’  ผูเปนแรงบันดาลใจสำคัญตอพระ-
ศาสนจักรในการเกบ็กรูะเบิดใตดนิในพ้ืนท่ีไมปลอดภัย
จากกับระเบิดใตดิน ดินแดนที่เคยทำสงครามเกาหลี
เม่ือ ค.ศ. 1953

นายโจเซฟ คิม กลาววา “ปจจุบันยังคงมีระเบิด
ใตดินในประเทศเกาหลีอยูประมาณ 3.5 ลานลูก
สวนใหญในเขตหวงหาม”

คณุพอฮโูก ปารค  จงุ-ว ู เลขาธกิารคณะกรรมาธิการ
เพือ่ความยุตธิรรมและสันต ิ  กลาววา  “พระศาสนจักร
ทองถิ่นยังไมไดมีการหารือในเรื่องนี้”

พธิมีอบรางวัลจัดในวันท่ี 15 ธนัวาคม  โดยผไูดรบั
รางวัล จะไดรับเงินคนละหน่ึงลานวอน หรือประมาณ
80,000 บาท  โดยในปนี้ไมมีผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
จะไดรับรางวัลดานเมตตาสงเคราะห

(สาธารณรัฐเกาหลี  Republic of Korea หรือเกาหลี
ใต เปนประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นท่ีครอบคลุม
สวนใตของคาบสมุทรเกาหลี  ทิศเหนือติดกับประเทศ
เกาหลเีหนือ มปีระเทศญ่ีปนุตัง้อยทูางตะวันออกเฉยีงใต
ซึ่งมีทะเลญี่ปุนและชองแคบเกาหลีกั้น ประชากร
49,024,737 ลานคน นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน
47%   นับถือคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต 38%
ครสิตศาสนาคาทอลิก  11%   ศาสนาขงจ๊ือ  3%  และ
ศาสนาอ่ืนๆ อกี  1%)

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมนักโทษ
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  สำนักวาติกันประกาศวา
“สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะเสด็จ
เรือนจำ Rebibbia  ทีก่รุงโรม ในเดือนธันวาคม”

พระสันตะปาปาจะทรงเย่ียมนักโทษในเชา
วันที่ 18 ธันวาคม  ซึ่งเปนสัปดาหที่ 4 ในเทศกาล

เตรียมรับเสด็จ  เวลา 10.00 น. ทรงใหผูถูกคุมขังเขาเฝา และจะทรงตอบคำถาม
ของพวกเขา  เวลา 11.30 น. พระองคจะประทานพรแกตนไมทีท่รงปลูกเพือ่ระลึก
ถงึการเสด็จเยอืนของพระองคในคร้ังนี ้ และดำเนนิกลับยงัสำนกัวาติกนั

มองยอนอดีตดวยสายตาแหงความเชื่อ
นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ) โอกาสส้ินสดุปพธิกีรรมเมือ่วนัที ่23 พฤศจิกายน สมเดจ็
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ทรงเชิญชวนเยาวชนใหไตรตรองชีวติทีผ่านไป
ดวยสายตาแหงความเช่ือ

เปนธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสันตะปาปาทรงทักทายเยาวชน  ผูปวย  และ
คแูตงงานใหม  กอนสิน้สดุเวลาการเฝาพระสนัตะปาปาประจำสปัดาห  พระองค
ตรัสวา  “เยาวชนทีร่กั  ขอลกูจงดำเนินชีวิตใหสอดคลองกบัพธิีกรรมตางๆ ของ

พระศาสนจักร  และเตรียมจิตใจลูกใหดีในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ  เพ่ือรอคอย
พระเมสซยิาห  องคพระผไูถของเรา”

“ผปูวยท่ีรกั  ขอทานไดวงิวอนตอพระเปนเจาในพระพรแหงความหวงั  และ
ถวายความทนทุกขของทานแดพระองค  สวนคูแตงงานใหม  ขอจงวางใจใน
พระญาณสอดสองของพระเปนเจาซ่ึงนำทางและกาวไปพรอมกับครอบครัว
คริสตชนเสมอ”

การประกาศขาวดีอีกครั้ง มิใชเฉพาะทวีปยุโรป
โรม  (ซนีติ) พระสงัฆราชซลัวาตอเร ฟซเิชลลา (Fisichella) ประธานสมณสภา
เพือ่สงเสริมการประกาศขาวดีอกีครัง้กลาววา “การร้ือฟนความเชือ่ในทวีปยโุรป
อกีครัง้มคีวามหมายอยางย่ิง  เพราะมแีนวโนมวาบรรยากาศของการประกาศขาวดี
อีกครั้งน้ีจะเกิดข้ึนท่ัวโลก   ทั้งยังเปนความจำเปนเพื่อรวมแกวิกฤติทางดาน
มานุษยวิทยา ดานจริยธรรม และดานสังคม สาเหตุของการที่คริสตชนไดละทิ้ง
พระเปนเจา”

“ความเช่ือท่ีมีความกระตือรือรนซ่ึงต้ังอยูบนรากฐานของเหตุผล คือกุญแจ
สำคัญนำครสิตชนไปสกูารเกิดใหมในความจริงและเสรีภาพของประชากรโลก”

พระคารดินัลทารชีซีโอ แบรโตเน  เลขาธิการรัฐวาติกัน เนนย้ำวา  “การ
ประกาศพระวรสารแกคริสตชนท่ีไดรับศีลลางบาปซ่ึงความเชื่อไดหมดไป และ
ไมไดปฏิบัติศาสนกิจตามจารีตพิธีกรรมแลว จะตองประกาศดวยความกระตือ
รอืรนอยางแรงกลา  ดวยรปูแบบใหม และการแสดงความปรารถนาใหม”

“การประกาศขาวดีใหมนี ้ เปนเวลาแหงการคนพบ “รกัคร้ังแรก” อกีคร้ัง   เปน
ความรักที่เกิดจาก “การไตรตรองอยางลึกซึ้งในความรักที่พระบิดาเจาประทาน
ทรงรักเรามากถึงกับประทานพระบุตรองคเดียวเพื่อไถบาปมนุษยทั้งมวล”
เพราะ “รกัครัง้แรก” มพีลงัสามารถเปล่ียนแปลงจติใจและวถิชีวีติของผปูระกาศ
ขาวดอีกีครัง้  ไมวาจะเปนบคุคลใดบุคคลหนึง่  ครอบครวั  ชมุชน หรอืหนวยงาน
พระศาสนจักรก็ตาม  ผานงานเมตตากิจซึ่งเปนเครื่องหมายของการประทับอยู
และความรักขององคพระเยซูคริสตเจา”
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ทางโมเดิรนไนน ที่สนับสนุนเรามา 5 ปแลว เมื่อ
คราวกอนที่เคยไดรับรางวัลนี้แลวผมเคยเลาใหฟงไป
แลววา ทำไมผมถงึทำรายการนีต้อไปทัง้ๆ ทีม่อีปุสรรค
ตางๆ มากมาย นั่นก็คือมีขอความทางจดหมายอิเล็ก
ทรอนิกส (อีเมล) ที่บอกวา จากรายการของเราทำให
คุณแมของเขาหยุดการฆาตัวตาย และแขกรับเชิญ
หรือปราชญเดินดินทานหนึ่งไดเปนแรงบันดาลใจให
กับแมของเขา และเพราะเหตุการณนี้จึงเปนแรง
บนัดาลใจใหเราทำงาน ทำรายการกนัตอ จนกระทัง่วันน้ี
นบัเปนเวลา 5 ป ทัง้ๆ ทีร่ายการของเรามอีปุสรรค เรา
อยูดวยใจรักจริงๆ เราอยูไดดวยเครือขายอีก 200 กวา
ทาน และดวยพระราชดำรัสของพระเจาอยูหัวของเรา
ที่วา ‘ขาดทุนคือกำไร’ เพราะฉะน้ันพระดำรัสน้ีคือ
แรงบันดาลใจ และเปนกำลงัใจสำหรบัเรา ฉะน้ันไมวา
เราจะขาดทุนหรือกำไร แตเราก็กำไรในชีวิตของเรา
เราเนนความคุมคามากกวาการคุมทุน และผมคิดวาเรา
นาจะไดพบกนัอกีในปหนา ขอบคณุมากๆ”

ตอจากนั้นเปนการมอบรางวัลภาพยนตรโฆษณา
ดีเดน ไดแก ภาพยนตรโฆษณาชุด “SILENCE OF
LOVE” โดย บรษิทั ไทยประกนัชวีติ จำกัด

คุณดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผูอำนวยการฝาย กลุม
สือ่สารองคกร ขึน้รับรางวัล กลาววา “อยากจะขอเลาถงึ
โฆษณาชิ้นนี้สักเล็กนอยวา กวาที่จะมาเปนโฆษณา
ที่ซาบซ้ึงและตรึงใจช้ินน้ีได เน่ืองจากทางเราไดให
โจทยกับทางบริษัทท่ีรับทำโฆษณาวา เน่ืองจากพระ-
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา ทรงเจริญพระชนม-
พรรษาครบ 84 พรรษา เราอยากจะไดภาพยนตร
โฆษณาท่ีเกี่ยวกับ ‘พอ’ สักเร่ืองหน่ึง ที่จะสามารถ
สรางความประทับใจ ซึ่งเราใหโจทยเพียงเทาน้ัน
ทางบริษัทของเขาก็ไปตีโจทยและไดไปเจอเนื้อหา
ของพอลูกที่เปนคนจีน ซึ่งเปนเน้ือหาของเรื่องราว
ที่เรานำมาทำเปนภาพยนตรโฆษณาเร่ืองน้ี ทางบริษัท
ไทยประกันชีวิต ก็เช่ือวารางวัลอันทรงคุณคาน้ีจะเปน
กำลังใจใหกับบริษัทไทยประกันชีวิต  เ พ่ือจะได
สรางสรรคผลงานดีๆ เพ่ือจุดประกายใหคนในสังคม
ในครอบครัว ไดหันกลับมาดูแล สนใจ ใสใจ ซึ่งกัน
และกัน”

ภาพยนตรโฆษณา ชุด “สรางกนัใหม” โดยบรษิทั
แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกัด (มหาชน)

คุณวิไล เคียงประดู  ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
สวนงานประชาสัมพันธ  ขึน้รับรางวลั  กลาววา “ในนาม
ของบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจา คณะ
กรรมการ และสือ่มวลชนคาทอลกิฯ ทีไ่ดจดักิจกรรมดีๆ
ที่ไดสงเสริม และสนับสนุน ทุกๆ องคกร ใหทุกๆ
ภาคสวนมีจิตสำนึกในการท่ีจะผลิตส่ือดีๆ ออกมา
สสูงัคม และในสวนของเอไอเอสน้ัน เราใหความสำคญั
กับสถาบันครอบครัวมาโดยตลอด และนับเปนปที่ 15
แลว ที่เราเนนและทำเร่ืองเก่ียวกับสถาบันครอบครัว
มาโดยตลอด อยากบอกวารางวัลอันทรงเกียรตินี้จะได
เปนแรงบันดาลใจ และเปนกำลังใจใหกับทีมงาน
ทุกคนของเราตอไป ในการท่ีจะสรรคสรางผลงานดีๆ
แกสงัคมตอๆ ไป”

ภาพยนตรโฆษณา ชดุ “หวงใย” โดย บริษทั โทเท่ิล
แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคช่ัน จำกัด (มหาชน)

สือ่มวลชนคาทอลกิ (ตอจากหนา  4) คุณวัชรพงษ ศิริพากย ผูอำนวยการอาวุโส ฝาย
แบรนด คอมมูนิเคชั่น ขึ้นรับรางวัล กลาววา “ในนาม
ของบริษทัฯ อยากบอกวารางวัลอนัทรงเกียรติทีไ่ดรบันี้
มีคุณคาและคุมคากับการทำงาน และตัวผมเองและ
ทีมงาน บางคนก็คุนเคย และเปนลูกศิษยของภราดา
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และเอแบค ดวย
ทานบมสอนเราใหทำงาน ใหทำประโยชนเพ่ือสังคม
เราก็หวังวารางวัลน้ีเปนกำลังใจใหกับทีมงานของเรา
เพราะอยางนอยเราเปนสวนหน่ึงท่ีทำใหลูกท่ีบาน ได
กลับไปมอง กลับไปสนใจ กลับไปกอดคุณแมทีบ่าน”

ภาพยนตรโฆษณา ชุด “คะแนน” (Points) โดย
บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกดั

คุณจักรกฤษณ รัตนกำเนิด ผูจัดการฝายประชา-
สมัพนัธ ขึน้รบัรางวัล  กลาววา “ขอขอบคุณส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ และคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดกรุณา
พจิารณารางวลัใหกบับรษิทั โตโยตา มอเตอรฯ สำหรบั
บริษทัของเราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ควบคไูปกับ
การทำกิจกรรม และปฏิบัติภารกิจเพ่ือสังคม และปนี้
เปนปที ่ 49 ซึง่เรากำลังกาวสปูที ่ 50 เราพยายามเนนถึง
การสรางจิตสำนกึเพือ่สรางความปลอดภยับนทองถนน
เพ่ือใหทุกคนใหความสำคัญของการเคารพกฎจราจร
และการมีน้ำใจตอกัน และจากภาพยนตรโฆษณา
ชุด ‘คะแนน’ นี้ เราไดจำลองชีวิตของครอบครัว
ครอบครัวหน่ึง ผมเชื่อเหลือเกินวาทุกคนในท่ีนี้คงมี
ประสบการณและใหความสำคญักบัเจาตวัเลก็ (ลกูๆ) ซึง่
รวมเดินทางไปบนรถกับคุณพอ และเขาก็จะคอยพูด
คอยเตือนผูเปนพอเปนแมเวลาขับรถ  ในโฆษณาช้ินน้ี
พยายามสอดแทรกสิ่งท่ีดีในการขับรถ และเคารพ
กฎจราจร ใชความระมัดระวัง ซึ่งตัวคุณพอนั้นได
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึง่โฆษณาช้ินน้ียังเปนไปตาม
สโลแกนของบรษิทัโตโยตา ทีว่า ‘โตโยตา ถนนสีขาว’
รวมถึงเร่ืองของน้ำใจ และปลอดภัย ผมก็ใหทุกทาน
ปลอดภัยเสมอ ในทุกการเดินทาง”

ภาพยนตรโฆษณา ชุด “disconnect to connect”
โดย บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
(มหาชน)

คุณวัชรพงษ ศิริพากย ผูอำนวยการอาวุโส ฝาย
แบรนด คอมมูนิเคช่ัน ขึ้นรับรางวัล กับอีกหน่ึงช้ิน
โฆษณา กลาววา “ สำหรับรางวัลนีเ้ปนรางวัลอกีอนัหน่ึง
ที่ทำใหเรามีกำลังใจมากข้ึนซึ่งไมใชกำลังใจ 2 เทา แต
พวกเราจะพยายามทำงานที่ดีๆ ที่สรางสรรค เพราะ
ผมเช่ือวา บริษทัทุกๆ บริษทั มหีนาท่ีและจะไดชวยกัน
ทำใหสังคมที่เราอยูดีขึ้น เราก็ยังเชื่อวาเมื่อเราใชสื่อ
สมัยใหมนั้น เราจะไดใชเม่ือเราจำเปน และในเวลา
เดียวกันเราตองไมลืมรอบขางของเราดวย เราเชื่อวา
โฆษณาชิ้นน้ีจะทำใหเราหันมาใหความสำคัญกับ
ครอบครวั และคนรอบขางมากยิง่ๆ ขึน้ ไมมากก็นอย”

ตอจากนั้นเปนการมอบรางวัลประเภทภาพยนตร
ไทยดีเดน

ภาพยนตรเรื่อง “ขอบคุณที่รักกัน” โดยไฟวสตาร
โปรดักชั่น จำกัด และบริษัท พัทยาฟลม จำกัด โดย
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ใหเกียรติเปน
ผูมอบโลรางวัลแก

คุณพุฒิพงศ สายศรีแกว ผูกำกับ  ขึ้นรับรางวัล
กลาววา “ขอขอบคุณทานคณะกรรมการ และส่ือ-

มวลชนคาทอลิกฯ ที่ไดมอบรางวัลท่ีทรงคุณคาน้ี และ
ขอขอบคณุคณุอทิธ ิชวลติธำรง แหงบริษทั พทัยาฟลม
ทีไ่ดทมุเท และตัง้ใจทีจ่ะผลติภาพยนตรดีๆ  ทีส่รางสรรค
เพ่ือสังคม ภาพยนตรเร่ืองนี้ไดพูดถึงความรักของคน
ในครอบครัว ไมวาจะเปนพอ แม ลูก หรือจะเปนปู
เปนหลาน  เรามีความเชื่อวาปญหาทุกอยางที่ เกิด
ในสังคม ในบานเรา  ไมวาเลก็หรอืใหญ เราเช่ือวาปญหา
ทุกอยางสามารถแกไขได ถาเรามีความรักใหแกกัน
และกัน และเร่ิมงายๆ ก็คือ ขอใหทุกๆ ครอบครัวเรา
รักกัน”

และตอดวยการมอบรางวัล GRAND JUBILEE
AWAED โดยพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ใหเกียรติ
เปนผมูอบโลรางวลัแกรายการโทรทัศน “คณุพระชวย”
โดย บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด
(มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน

พระสมณทูตโจวานนี  กลาวแสดงความยินดีกับ
ผูรับรางวัล พอสรุปความไดวา “นอกจากแสดงความ
ยินดีและขอบคุณสื่อมวลชน และสถาบันการศึกษา
ทั้ง 3 แหงแลวสำหรับการจัดงานคร้ังน้ีโดยอางถึง
พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
วา ‘สื่อมวลชนนั้นสามารถท่ีจะทำใหผูเก่ียวของและ
ผทูีส่รางสรรคการส่ือสารทุกอยางนัน้  เห็นความสำคญั
ตอคุณภาพของมวลมนุษยชาติ ฉะน้ันการส่ือสารมิใช
มเีพียงแตพนัธกิจเพือ่ท่ีจะส่ือสารขอเทจ็จรงิเทาน้ัน แต
ยังมีหนาที่ที่จะตองใชการส่ือสารอยางรอบคอบ
ในทกุๆ ดาน และมคีวามรบัผดิชอบ ดวยเจตนาทีจ่ะทำ
ใหการส่ือสารน้ันไปสกูารเรียนร”ู

คุณปญญา นิรันดรกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
ขึ้นรับรางวัล กลาวความรูสึกวา “ผมรูสึกวาเปนเกียรติ
อยางสูงและขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิงสำหรับรางวัล
อันทรงคุณคาย่ิงน้ีมากๆ  โดยเฉพาะเมื่อผมไดฟง
คำประกาศ เ กียรติคุณและคำบรรยายถึ งรางวัล
GRAND JUBILEE AWARD ก็ยิ่งรูสึกภาคภูมิใจ
เปนอยางมาก เราในฐานะส่ือมวลชน ในฐานะของ
บริษัทเวิรคพอยท  และในฐานะของรายการ ‘คุณพระ
ชวย’ เรารูสึกภาคภูมิใจและเปนเกียรติในการท่ีจะได
พยายามท่ีจะรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือวาเปน
มรดกอันทรงคุณคาอยาง ย่ิงของแผนดินไทยเรา
ซึ่งมีมาต้ังแตบรรพบุรุษ เปนการถายทอดสงตอจาก
คนเกาไปยังคนรนุใหมดวยความภาคภมูใิจ ขอขอบคุณ
ทางโมเดิรนไนนทวีทีีไ่ดชวยสนบัสนุนและออกอากาศ
รายการ ‘คุณพระชวย’ รายการท่ีทรงคุณคาอยางน้ี
และขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้อันยิ่งใหญนี้อีกครั้ง
และขอขอบคุณแผนดินไทยอันทรงคุณคาย่ิงน้ีสำหรับ
พวกเราทกุคนดวย ขอบพระคณุมากครบั”

กอนจบพิธี พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล ได
มอบชอดอกไมแกผูแทนวงโยธวาทิตของโรงเรียน
อัสสัมชัญ และขอบคุณ ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ และ
ดร.ดนยั ครสิธานนิท พธิกีร และผดูำเนนิรายการ

อนึ่ง พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเดนคร้ังน้ี มีการ
ถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต www.catholic.or.th โดย
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 51 ประจำวันท่ี 18-24 ธันวาคม 2011หนา 14
คณะอศัวินแหงมอลตา (ตอจากหนา 20)

เปนประธานพิธีแตงต้ังอัศวินชายและอัศวินหญิง
เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2011 ที่อาสนวหิารอัสสัมชญั

คณะอัศ วินรั ฐอิสระนักบุญจอหนแห งก รุง
เยรูซาเล็มแหงโรดสและแหงมอลตา (คณะอัศวินแหง
มอลตา) The Sovereign Military Hospitaller Order of
St.John of Jerusalem,of Rhodes and of Malta
(The Order of Malta)

คณะอัศวินแหงมอลตาน้ีไดเริม่ข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1048
เมือ่กลมุพอคายโุรปทีร่่ำรวยกลมุหนึง่ไดรบัอนญุาตจาก
ผูปกครองชาวอียิปต ใหสรางโรงพยาบาลข้ึน เพ่ือดูแล
ผูจาริกแสวงบุญท่ีเจ็บไขไดปวยเม่ือมาถึงแผนดิน
ศักดิ์สิทธิ์กรุงเยรูซาเล็ม

ตอมาในป 1113 สมเด็จพระสันตะปาปาปสกัล
ที่ 2 (Pope Paschal II) ไดแตงตั้งใหกลุมนักบวชนี้
ภายใตการนำของภราดาเจอรารด (บุญราศี) ใหเปน
คณะนักบวชแหงนักบุญยอหน ภายใตการปกปกรักษา
คมุครองของพระสันตะปาปา โดยพระองคไดมอบสิทธิ
พิเศษมากกวาคณะนักบวชอ่ืนๆ ให คือ ความมีอิสระ
ในการเลือกประมุขของตนเองโดยไมตองขึ้นตรงตอ
สันตะสำนัก และใหเปนรัฐอิสระเพราะมิตองการให
ประเทศยุโรปประเทศใดประเทศหน่ึงที่เขาไปสูรบ
ในแผนดินศักด์ิสิทธ์ิเอาคณะน้ีเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของตน

ตัง้แตเริม่ตน สมาชกิของคณะอัศวนิรฐัอิสระนี ้ได
มุงหนาเนนการดูแลรักษาคนเจ็บปวย และคนยากจน
ทีถ่กูทำราย ถกูปลนสะดม โดยไมจำกดัเชือ้ชาตศิาสนา
ในอีกไมกี่ปตอมา คณะอัศวินนักบุญยอหนน้ีไดกลาย
เปนคณะอัศวินท่ีตองถือดาบเพ่ือปกปองดินแดนของ
ศาสนจักร จงึไดหนาท่ีทีส่ำคญัท้ังสองน้ีมากวา 900 ปเศษ

ในป 1291 นกัรบตางศาสนาไดยดึดินแดนศักด์ิสทิธ์ิ
ไปคณะอัศวินแหงนักบุญยอหนจึงถูกตีตกทะเลไป
จนในป 1310 แกรนดมาสเตอร Fra’Foulques de Villaret
ไดนำคณะอัศวินรัฐอิสระไปอยูที่เกาะโรดสประเทศ
กรีซ เปนเวลากวา 200 ป ตอมาในป 1523 กองทัพ
ของสุลตาน Suleiman the Magnificent ก็เขารุกราน
อยางหนัก จนคณะอัศวินรัฐอิสระถูกบังคับใหยอมแพ
และออกจากเกาะโรดสไป จนในป 1530 ภายใตการ
นำของ แกรนดมาสเตอร Fra’ Philippe de Villiers de
l’Isle Adam ไดยายไปครอบครองเกาะมอลตา ซึง่ไดรบั
มอบจากกษัตริยชารลส ที่ 5 แหงสเปน และสมเด็จ
พระสันตะปาปาเคลเมนต ที่ 7 ซึ่งไดอยูที่นี่นานท่ีสุด
ถึง 268 ป จนในป 1798 ถูกนายพลนโปเลียน โบนา-
ปารต รุกรานและโจมตีโดยท่ีคณะอัศวินรัฐอิสระแหง
มอลตาน้ีไมตอสเูลยเพราะถูกบัญญัตไิวหามทำสงคราม
กบัคาทอลิกดวยกนั จงึถูกบังคับใหออกจากเกาะมอลตา
ในที่สุดป 1834 สมเด็จพระสันตะปาปาก็ไดมอบท่ีดิน
2 แปลงในกรงุโรมเปนทีท่ำการ ซึง่อยใูกลบนัไดสเปน
ในกรุงโรม ใหเปนที่ตั้งของรัฐอิสระจนถึงทุกวันน้ี
ซึ่งช่ือของคณะอัศวินรัฐอิสระ  มีชื่อเต็มท่ีเรียกวา
คณะอัศวินรัฐอิสระนักบุญยอหนแหงกรุงเยรูซาเล็ม
แหงโรดส และแหงมอลตา โดยใชสัญลักษณเปนรูป
กางเขนแปดแฉกสีขาวมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งหมายถึง
บุญลาภแปดประการ

ปจจุบันมีสมาชิกอยูทั่วโลกประมาณ 12,500 คน

และอาสาสมคัรอีก 85,000 คน  คณะอัศวินแหงมอลตา
เปนรัฐอิสระท่ีมีรัฐบาลของตนเอง ประมุขของรัฐ
คนปจจุบันคือ Grand Master เจาชายแมททิว เฟสต้ิงท
(Matthew Festing) เปนประมุขคนที ่79 ซึง่ไดรับเลอืก
ตัง้ในป 2008  คณะอัศวนิแหงมอลตารฐัอสิระน้ี มคีวาม
สัมพันธดานการทูตกับ 104 ประเทศ รวมท้ังประเทศ
ไทย เอกอัครราชทูตคนปจจุบันช่ือ Michael Mann
คณะอัศวินรัฐอิสระนี้ ยังมีสัมพันธภาพทางการทูต
กับองคกรนานาชาติตางๆ รวมทั้งสหประชาชาติ อียู
และองคกรอื่นอีกมากมาย โดยกอนป ค.ศ. 1950 ผูที่
จะไดรับแตงต้ังเปนอัศวินของคณะนี้ได จะตองเปน
ผชูายท่ีมเีช้ือเจาขุนนางระดับสูงครบท้ัง 4 สายคือป-ูยา,
ตา-ยาย เทาน้ัน แตปจจุบนัไดพจิารณารบัผทูีจ่ะเขาเปน
อศัวนิกวางขึน้โดยพจิารณาจากคุณสมบัตดิานตางๆ โดย
พระสังฆราช คุณพอเจาวัด และสมาชิกปจจุบันจะตอง
ใหการสนบัสนุนเต็มท่ี นโยบายจากรงุโรมไดสงเสริมให
สามีภรรยาและลูกท่ีมีความพรอมใหเขามารับใช
พระเปนเจามากข้ึน อีกท้ังสงเสริมใหมีการจัดต้ัง
คณะเยาวชนอาสาสมัครเรยีกวา YOOM (Young Order
of Malta)

และในวันเสารที ่26 พฤศจกิายน 2011 มคีาทอลิก
ไทย จำนวน 7 ทาน เปนชาย 4 ทาน และหญงิ 3 ทาน
ไดแก

1. แอนโทน ีชาตศิริ ิโสภณพนชิ
2. ยอแซฟ ประกาย ชลหาญ
3. ยอแซฟ มารยี สวุฒัน เบญจธรรมธร
4. โทมาส ทม สริสินัต
5. อนันา เทเรซา ชลธชิา มหากจิศิริ
6. แอนนา เทเรซา ทพิวรรณ เตชะวจิติร
7. มารอีา เทเรซา วริชัน ีพรหมสนุทร
ไดรับการแตงต้ังในระหวางพิธีบูชาขอบพระคุณ

ใหเปนอศัวนิของรฐัอสิระน้ี โดยคณะอัศวนิแหงมอลตา
ประเทศไทยมีสมาชิกที่เปนคนไทยแลว 1 ทานคือ
ดร. ยอแซฟ วรีะชยั เตชะวจิติร  จงึรวมเปน 8 ทาน และ
จนกวาสมาชิกจะไดครบจำนวน 20 ทาน พรอมผลงาน
สมาชิกคนไทยก็ขึ้นกับคณะอัศวินแหงมอลตาของ
ประเทศออสเตรเลีย

กิจกรรมหลักท่ีจะดำเนินการในชวงแรกๆ นี้ ก็คือ
การหาเวชภัณฑจากมูลนิธิในตางประเทศ ตลอดจนผมูี
จิตศรัทธาในประเทศ และดำเนินการแจกจายใหแก
คลนิกิ โรงพยาบาล และองคกรศาสนาตางๆ ทีม่คีนไข
ยากจน ผูที่สนใจจะใหความชวยเหลือ หรือตองการ
ความชวยเหลือเรื่องนี้ โปรดติดตอไดที่ admin@
OrderOfMaltaThailand.org

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ไดเทศนโดยเร่ิมดวย
การเร่ืองเลาของวัยรุน 3 คนที่ใช เวลาในวันหยุด

ดวยการไปปนเขาและถูกพายุหิมะ
กระหน่ำ จนตองติดอยใูนเขาลูกนัน้
เปนเวลานาน และอาหารเหลือ
นอยนิด เขาตองกอดกันนอน และ
สิ่ง เดียวที่ เปนเหมือนแสงสวาง
บรรเทาใจใหพวกเขาอดทน ดิ้นรน
ใ น ก า ร มี ชี วิ ต อ ยู คื อ ห นั ง สื อ
พระคัมภีรที่ที่ผลัดกันอ านเพื่อ

ใหกำลงัใจ และเขาพบประโยคท่ีมาจากบทเพลงสดุดวีา
ใหวางใจในพระเจา จนที่สุดเมื่อพายุสงบลง พวกเขา
ก็ออกมาจากถ้ำและไดรับความชวยเหลือจากทีมกูภัย
ในท่ีสดุ

เรื่องนี้ เปนภาพสะทอนถึงเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระคริสตเจาไดเปนอยางดี คือภาพของการเตรียมตัว
ตื่นเฝารอคอยพระเมสซิยาห

ดังน้ันใหเราแตละคน จงต่ืนเฝาและรอคอยเมื่อ
พระองคเสด็จกลับมา อยาใหพระองคพบวาเรากำลัง
หลับอยู

เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ คือ เปนเวลาท่ีเตือนเรา
เปนพิเศษวา เราเตรียมตัวพรอมเพียงใดเม่ือพระองค
เสด็จมา เราทำงานตางๆไดดีเพียงใด โดยอยามีเพียง
คำวา หากฉันรวูาคุณจะมา... ฉนัคงจะไดเตรียมส่ิงตางๆ
สำหรับคุณแลว

ในเทศกาลน้ีจะชวยเราใหเตรียมตัวใหพรอมได
โดย ใหเราดำเนนิชวีติประจำวนัของเราในความรกัของ
องคพระผูเปนเจา และรักเพ่ือนมนุษย เพราะเม่ือเรา
มีความรักในเรื่องใด เราจะมีความกระตือรือรนในการ
เตรียมตัวใหพรอมในเร่ืองนัน้เสมอ

และเปนพิเศษสำหรับผูที่ไดสมัครเขาเปนสมาชิก
อศัวนิแหงมอลตา ทัง้ 7 ทานในวันนี ้ทีส่ญัญาวาจะอุทศิ
ตนวาจะรักองคพระผูเปนเจาเหนือส่ิงอ่ืนใด และดวย
ความรักนี้เองท่ีสงผลใหอุทิศตนเพื่อรับใชพระเจาและ
เพือ่นมนษุย ตามบญัญตัขิองพระเยซคูรสิตเจาตลอดไป

และจากน้ันพระคุณเจายงัใหขอคดิดวยเรือ่งสอนใจ
อกี 2 เรือ่งเปนเรือ่งของการยอมทีจ่ะปลอยวางสิง่ตางๆ
ที่ เรายึดติดอยู เพื่อทำใหชีวิตของเราชัดเจนข้ึนใน
ความรกัขององคพระผเูปนเจา เพราะดวยความรกัจะทำ
ใหเราสามารถชนะไดในทุกสิง่

สุดทายพระคุณเจาจบบทเทศนดวยบทภาวนา
วอนขอพระเยซูเจา ทรงชวยเราใหเพียรอดทนทำงาน
ที่พระองคทรงมอบใหเราทำ

- ขาแตพระเยซู โปรดประทานพละกำลังของ
พระองค เพราะบางครัง้ งานน้ีมนัหนกัหนวงเกนิไป และ
เราอยากจะเลิกลม

- พระเยซูเจาขา ขอโปรดประทานความรักของ
พระองค เพราะบางคร้ัง เม่ือเราประสบกับผูคนท่ี
ปฏิเสธไมยอมรับเรา เราก็ถูกประจญใหเกลียดชังเขา
เปนการตอบแทน

- ขาแตพระเยซู โปรดประทานดวงพระเนตร
ของพระองคชวยเถิด เพราะบางคร้ัง ในชีวิตจริง
สถานการณตางๆ ชางมืดมน และเราก็หลงทางไป

- พระเยซูเจาขา ขอโปรดประทานตัวพระองค
เอง เพราะดวงใจของพวกเราถกูสรางขึน้มาเพือ่พระองค

- และดวงใจเหลานี้ จะไมหยุดพักผอน จนกวา
จะไดพกัผอนในสนัตกิบัพระองค อาแมน
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«—¥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√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ß¥©≈Õß«—¥

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“ 10.30 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‡∑√“

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

°√ÿß‡∑æœ

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  3-4  ∏—π«“§¡ 2011 ‡≈◊ËÕπ‰¡à¡’

°”Àπ¥

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012 (‚§√ß°“√π’È ®–µâÕß

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

����� Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à -ÀπÕß· ß ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß 7 ·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√-

ß¥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√

∑’Ë 27 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π (®Õ¥√∂„π∫√‘‡«≥

¡À“«‘∑¬“≈—¬‡´πµå®ÕÀåπ)

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡  2012

‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 21 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ”

08-1840-7884)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  °√–∫’Ë ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

·≈– Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈

‚∑√. 08-1894-8768)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚æπ Ÿß„À≠à ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡

Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π°àÕπ«—π©≈Õß : «—π»ÿ°√å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡  2011

10.00 π. ¡‘ ´“æ‘‡»… ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ( ÿ “π)

15.00 π. æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈œ (∑’Ë —°°“√ ∂“πœ)

           ·Àà»’≈œ  ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

               ·≈–æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑

19.00 π. æ‘∏’·Àà·¡àæ√–

              (®“°ªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‰ª Ÿà —°°“√ ∂“πœ)

19.30 π.  æ‘∏’¡‘ ´“‡µ√’¬¡®‘µ„®

               ™¡°“√· ¥ß¬âÕπ√Õ¬‡Àµÿ°“√≥å

               ¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ

«—π©≈Õß «—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ 2011

09.45 π. æ‘∏’ª≈àÕ¬≈Ÿ°‚ªÉß

10.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß∫ÿ≠√“»’ ‚¥¬

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

          ·Ààæ√–∏“µÿœ ®“° —°°“√ ∂“πœ

           ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ( ÿ “π)

         æ‘∏’‡§“√ææ√–∏“µÿœ ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

             ( ÿ “π)

·®âß≈à«ßÀπâ“  ”À√—∫°“√©≈Õß∫ÿ≠√“»’œ

 Õß§Õπ „π‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2012 µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë 20

µÿ≈“§¡ 2012 (°”Àπ¥°“√‡¥‘¡)

·≈–„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2012 µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë

15 ∏—π«“§¡ 2012 (°”Àπ¥°“√‡¥‘¡)

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ¡√™—¬ °√–·  ‘ßÀå

‡®â“Õ“«“   ‚∑√. 08-9819-1788 §ÿ≥æàÕ¥π—¬

æ‘≈“®—π∑√å  §ÿ≥æàÕª≈—¥ ‚∑√. 08-6098-8343

´‘ ‡µÕ√å«—¥ Õß§Õπ  ‚∑√.  08-1183-5064 À√◊Õ

‚∑√. 08-9221-7818

�����§≥–≈“´“≈ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 60 ªï ¢Õß

°“√‡¢â“¡“∑”ß“π„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π®—π∑√å∑’Ë 19

∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬π≈“´“≈

����� ¢Õ‡™‘≠™¡§Õπ‡ ‘√åµ çSimply, Sacredé

(»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·∫∫ “¡—≠) ¢—∫√âÕß‚¥¬§≥–π—°√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å)

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2011 ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) °∑¡. µ‘¥µàÕ

‚∑√. 08-9899-6965, 08-9896-6226

����� §≥–§“√å‡¡‰≈∑å¡‘™™—ππ“√’ ¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑à“π

√à«¡©≈Õß∫ÿ≠√“»’ø√—ß´‘ ‚° ª“‡≈“ ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–œ

§√∫ Õß»µ«√√… (Bicentenary of Blsd. Francisco

Palau, OCD) „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2011

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

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

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

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

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

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ™àÕß NBT

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 51 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 ∏—π«“§¡ 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ Õ.‡ π“

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π‡ “√å∑’Ë 31 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 15.00 π.

(‡√‘Ë¡¥â«¬°“√ «¥ “¬ª√–§”‡«≈“ 14.00 π.

 «¥Õÿ∑‘»·¥àæ’ËπâÕßºŸâ≈à«ß≈—∫ ·≈–∫Ÿ™“¡‘ ´“  —Ëß

®Õß¥Õ°‰¡â≈à«ßÀπâ“ √“§“ 100,  200 ·≈–

300 ∫“∑ ¿“¬„π 22 ∏—π«“§¡ ‚∑√. 08-3130-

9879)

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

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

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

¡’¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

✝ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 21

¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß

§≥–œ (ª√–‡∑»‰∑¬) ∫â“π —πµ‘ 47 ¡.3 Õ.®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ 70150 ‚∑√. 0-3226-1056, 08-3978-

0420

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

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ¡°√“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“-

æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡ / «—π∑’Ë 12-15 ‡¡…“¬π

‡¢â“‡ß’¬∫ ∑’Ë»Ÿπ¬å§“¡‘≈≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß / «—π‡ “√å∑’Ë

12 æƒ…¿“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë

7 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë

1 °—π¬“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3

æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡ ©≈Õß

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

æ√– ß¶å·≈–¡√≥ —°¢’

«—πæÿ∏∑’Ë  11 ¡°√“§¡ 2012

19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“©≈Õß¿“¬„π ‚¥¬

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  12 ¡°√“§¡ 2012

10.00 π. ‡¥‘π√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠

11.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (»’≈‡®‘¡ºŸâªÉ«¬„Àâ·°à

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬Õÿª —ß¶√“™ ‡ª‚µ√

 “π‘®  ∂–«’√–«ß å

    12.00 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√

18.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

(À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

°“√∫√‘°“√¢Õß —°°“√ ∂“π «—π®—π∑√å - «—π‡ “√å

‡ªî¥ 08.00-20.00 π. «—πÕ“∑‘µ¬å ‡ªî¥ 08.00-

16.00 π.

«—π-‡«≈“ ¡‘ ´“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

     ®—π∑√å - ‡ “√å  ¡‘ ´“‡«≈“      19.00 π.

     Õ“∑‘µ¬å  ¡‘ ´“‡«≈“      11.00 π.

¡‘ ´“‡∑‘¥‡°’¬√µ‘∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…-

∫”√ÿß ª√–®”‡¥◊Õπ µ√ß°—∫«—π‡ “√å∑’Ë Õß¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ

‡«≈“ 19.00 π.  (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

 ”π—°ß“π‚∑√»—æ∑å  0-3429-2143  ·≈– 0-

3429-2148  ‚∑√ “√ 0-3429-2149  E-mail :

s_blessednicolas@hotmail.com

�����‡≈◊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.

�����   —¡¡π“ ß¶åÕ’ “π 4  —ß¶¡≥±≈Õ’ “π Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ·≈– —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

√–À«à“ß«—π∑’Ë 16-20 ¡°√“§¡ 2012 ∑’Ë®—ßÀ«—¥

ÀπÕß§“¬

�����Õ“√“¡°“ªŸ™‘π Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß  50 ªï

¢Õß§ÿ≥·¡àÕ—°·π  (™’≈—∫) §≥–°“ªŸ™‘π ®.Õÿ¥√∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π.  æ√– —ß¶√“™¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π - «‘Ëß ¥√ÿ≥“ - π“√’

¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 7 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2012 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.30-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥

‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå (Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°¢«°) ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π¢Õß

π—°‡√’¬π¥’·µà¬“°®π

 ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“

§ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-9757

À“°µâÕß°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“·≈–∫√‘®“§

‚§√ß°“√‡¥‘π - «‘Ëß ¥√ÿ≥“ - π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø¡“√“∏Õπ

§√—Èß∑’Ë 7  “¡“√∂‚Õπ‡¢â“∫—≠™’ ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“ -

π“√’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  “¢“∫“ß§π∑’ ª√–‡¿∑

ÕÕ¡∑√—æ¬å ‡≈¢∑’Ë 508-0-069064

�����¢Õ‡√’¬π‡™‘≠√à«¡∑”∫ÿ≠™à«¬‡À≈◊ÕÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ´÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß¡“°®“°

πÈ”∑à«¡„À≠à„π§√—Èßπ’È µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥·¡àÕ—ß‡¬≈“

Õ∏‘°“√‘≥’Õ“√“¡§“√å·¡≈ À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å 0-5688-

2101 À¡“¬‡≈¢∫—≠™’ 281-4-30181-4 ∏π“§“√

°√ÿß‡∑æ  “¢“π§√ «√√§å  ™◊ËÕ∫—≠™’ Õ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å

�����¢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
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เม่ือวันพุธท่ี 2 พฤศจกิายน 2011 
คุณพอมอริซ เชอวาเลียร เกิดวันท่ี 20 ธันวาคม

ค.ศ. 1941 ประเทศฝร่ังเศส เปนคนท่ี 8 คนสดุทอง
บวชเปนพระสงฆ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1969

ออกเดินทางมาประเทศไทย วนัที ่31 ธนัวาคม ค.ศ. 1970
ถึงวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.  1971 พรอมกับ คุณพอกียู
ทำงานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังฆมณฑล
นครราชสีมา

ค.ศ. 2008 พักรักษาเบาหวาน ซึ่งเปนมาถึงเกือบ
30 ป ตองตัดขาซาย เม่ือ ค.ศ. 2010 ตอมารักษาตัว
ทีโ่รงพยาบาลกรงุเทพ  9 เดอืน

วนัที ่19 กรกฎาคม กลบัไปรักษาตัวทีโ่รงพยาบาล
เซนตเมร่ี นครราชสีมา

คุณพอมรณภาพวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 2011 อายุ
70 ป

ไดเปนประธานในพิธีเปด - เสกวัดอัสสัมชัญ พัทยา
พรอมกับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย  สมานจิต
พระสงฆ  นักบวชชาย-หญิง พรอมกับพลเอกพิจิตร
กุลวาณิช องคมนตรี บรรดาแขกผูมีเกียรติทั้งฝาย
บานเมืองและภาคเอกชน  ผแูทนศาสนาตางๆ  พรอมกับ
สตับรุษุจากท่ีตางๆ กวา  2,000 คน

พิธีเปดวัดอัสสัมชัญ พัทยา เร่ิมโดยคุณพอยอด
เสนารกัษ  อปุสงัฆราช ไดกลาวรายงานถึงความเปนมา
ของการสรางวัดอัสสัมชัญ พัทยา วา “นับเปนพระพร
และความรักของพระเปนเจา  โดยผานทางครอบครัว
พรประภา  ดร.พรเทพ  พรประภา และคุณชาตรี
โสภณพนิช ไดมอบที่ดินจำนวน 21 ไร ในนามมูลนิธิ
ถาวร - อษุา  พรประภา และสรางวดั บานพกัพระสงฆ
พรอมสิง่อำนวยความสะดวกตางๆ ในวงเงนิจำนวน 60
ลานบาทโดยกลุมบริษัทสยามกลการและธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด มอบใหกับสังฆมณฑลจันทบุรีเพ่ือใช
เปนสถานท่ีนมัสการพระเจาซึ่งจะเปนประโยชนแก
พีน่องคริสตชนท้ังชาวไทยและตางชาติในพัทยา”

จากน้ันพระสังฆราชสิริพงษ จรัสศรี พระอัคร-
สังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พระสังฆราชเทียนชัย
สมานจิต พรอมทัง้ ดร.พรเทพ พรประภา และคุณชาตรี
โสภณพนชิ ไดรวมกันตัดริบบ้ินเปดวดัอัสสมัชญั พทัยา
หลงัจากนัน้พระสงัฆราชสริพิงษ  จรสัศรี ไดประกอบพธิี
เสกวัด บานพักพระสงฆและบานพักพนักงาน และ
ตามดวยพิธีบูชาขอบพระคุณขอพระพรพระเปนเจา
ในบทเทศนพระคุณเจาสิริพงษไดกลาววา “การเสก
วัดใหมในวันนี้มีความสำคัญสำหรับเราคริสตชน 3
ประการ 1) วัดเปนสัญลักษณอันเดนชัดวาพระเปนเจา
ประทับอยกูบัเรา  พระองคอยทูามกลางเราเพือ่ชวยเหลอื
ประทานพระหรรษทานแกเราคริสตชน 2) วัดเปน

อาลัยรกัคุณพอมอริซ (ตอจากหนา 20)

(ตอจากหนา 20)เปด - เสกวัดอัสสัมชัญ พทัยา

ชมุชนของประชากรพระเจา  ทกุอาทติยเรามาชุมนุมกัน
ดวยความเชื่อในครอบครัวของพระเจาเพื่อฉลอง
ธรรมล้ำลึกปสกา โดยมีพระวาจาและศีลมหาสนิท
เปนศูนยกลาง 3) วัดอัสสัมชัญ พัทยาแหงน้ีถวาย
เปนเกยีรติแดพระแมผรูบัเกยีรติยกขึน้สวรรค   ชวีติของ
แมพระคือรูปแบบพระวิหารท่ีมีชีวิตท่ีพระคริสตเจา
ประทับอย ู พระแมเปนพระวหิารทีง่ดงามและสมบูรณ
ดวยชีวิตที่มอบตนทำตามพระประสงคของพระเจา
อยางครบครัน ชีวิตเราคริสตชนคือพระพรของพระเจา
ที่มีชีวิตเชนกัน ดังท่ีนักบุญเปาโลเตือนเราในบทอาน
ที่สองวันน้ีวา ทานเปนพระวิหารของพระเจา และ
พระจิตของพระเจาทรงพำนักอยูในทาน”

หลังรับศีลมหาสนิท  ดร.คาซูโอะ  อิโนดูเอะ ได
ขับรองเด่ียวบทเพลง “AVE MARIA” เพื่อเทิดเกียรติ
แมพระผูรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

จากนัน้ดร.พรเทพ  พรประภา ไดกลาวความในใจ
ในโอกาสพิเศษน้ีวา “วันนี้เปนวันที่ผมดีใจมากท่ีได
ทำสิง่ทีด่ทีีส่ดุประการหน่ึงในชวีติ   ไดสรางวดัอสัสมัชญั
จนสำเร็จ  คณุพอของผม (ดร.ถาวร  พรประภา) ไดสอน
และย้ำกบัลกูๆ เสมอวา  เม่ือทำธรุกจิไดผลกำไรแลวเรา
ตองคืนสูสังคม เราตองชวยเหลือสวนรวม  วันน้ีผม
ปล้ืมใจท่ีผูคนมาถวายเกียรติแดแมพระจำนวนมากและ
ดใีจท่ีไดทำส่ิงน้ีสำเรจ็ ไดสรางวัดอัสสัมชัญ พทัยา ไดมี
สวนรวมในการบำรุงพระศาสนจักร”   จากน้ัน คณุพอ
กฤษฎา  สุขพัฒน เจาอาวาส ไดเปนตัวแทนของ
สังฆมณฑลจันทบุรีและคริสตชนในพัทยาขอบคุณ
ผูมารวมพิธีวา “ขอขอบพระคุณทานผูมีเกียรติทุกทาน
ที่มารวมพิธีเสกวัดและถวายเกียรติแดพระแมในวันนี้
ผมม่ันใจวา วดัใหมแหงน้ีเปนเคร่ืองหมายของการเติบโต
ของพระศาสนจักรในพัทยา... 40 กวาปมาแลวท่ีเรามี
วัดเซนตนิโคลัส พัทยา อยูใกลแยกพัทยากลางเปน
ศูนยรวมคริสตชน   บัดนี้เรามีวัดอัสสัมชัญ พัทยา อีก
แหงหน่ึงเปนศูนยรวมความเช่ือ เปนพระพรสำหรับเรา
ขอบคุณพระเปนเจาและแมพระท่ีโปรดประทาน
วัดใหมนี้แก เราผานผูมีน้ำใจดี  ขอขอบพระคุณ
ครอบครัวพรประภา คณุพรเทพ และคุณชาตรี โสภณ-
พนิช  ตลอดจนพ่ีนองทกุทานทีม่สีวนรวมในการทำบุญ
สรางวัดใหมอสัสมัชญัแหงนี”้

พิธีสิ้นสุดดวยการเทิดเกียรติและถวายชอดอกไม
แดพระแมมารียผูรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ณ บริเวณ
อนสุาวรียแมพระดานหนาวดั

หลังจากนั้นในบริ เวณวัดไดมีการแสดงมินิ
คอนเสิรตโดย โต ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ขณะเดียวกัน
ทีห่อเกยีรตภิมู ิดร.ถาวร พรประภา ไดมกีารเลีย้งรบัรอง
อาหารกลางวันสำหรับแขกผูมีเกียรติที่ไดมารวมพิธี
ในโอกาสนี้

วัดอัสสัมชัญ พัทยา เร่ิมกอสรางข้ึนในตนปค.ศ.
2010 โดยมีรูปแบบสถาปตยกรรมทันสมัย  สไตล
สมัยใหมที่แฝงเอกลักษณความเปนไทยและเปนมิตร
กบัสิง่แวดลอม (Modern Building with Abstracted Thai
and Relative With Environment )  ทุกๆ วันอาทิตยมีพิธี

บูชาขอบพระคุณ 2 รอบคือ เวลา 09.30 น. ภาษาไทย
และเวลา 11.00 น. ภาษาอังกฤษ (ติดตอสำนักงานวัด
0-3871-6401, 08-1782-4325)  วัดอัสสัมชัญ พัทยา
ถอืเปนวัดแหงท่ี 2 ในเมืองพทัยา โดยมวีดัเซนตนโิคลสั
พัทยา ซึ่งต้ังอยูใกลแยกพัทยากลางซึ่งเปนวัดแหงแรก
วดัท้ัง 2 แหงอยภูายใตการปกครองดแูลของสงัฆมณฑล
จันทบุรี  ปจจุบันมีคุณพอฟรังซิสเซเวียร กฤษฎา
สขุพฒัน เปนเจาอาวาส    ขอขอบคุณพระเจาในโอกาส
พิเศษนี้ที่โปรดใหเราไดมีสักการสถานท่ีสงางามและ
รมรื่นเปนศูนยรวมจิตใจของบรรดาคริสตชนท้ังหลาย
ทุกทานสามารถแวะเ ย่ียมชมและพักผอนจิตใจ
สวดภาวนาไดทกุๆ วนั    สำหรบัเสนทางการเดินทางไป
สวูดัอัสสัมชัญ พทัยา   1) จากถนนสขุมุวิท (ซมุสีแดง
เย้ืองวัดเซนตนิโคลัส พัทยา) เขาทางซอยสยามคันทรี
คลับ ตรงเขาไป 10 ก.ม. กอนถึงสนามกอลฟสยาม
คันทรีคลับ   2) จากทางหลวงหมายเลข 36 เขาทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พัทยา เขาไปตามทาง
ประมาณ 4 ก.ม.
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เราเพียงผานมา...

“เปดประตูสูโรม”
   

เช า วันนั้ นผมขับรถออกมาทำ มิสซา
ใหกับคณะนักบวชหญิงคณะหนึ่ง สายกวา
คณุพอบางทาน ทีบ่างขีจ่กัรยาน บางขบัรถยนต
สวนบุคคล มุงมั่นกระจายไปตามบานนักบวช
ตางๆ ในละแวกน้ีเชนเดียวกัน ผมนึกถึงนก
ที่แข็งแรงพอจะออกจากรวงรัง เพ่ือมอบ
อาหารฝายจิตใหกับผูรอคอยมากมาย แตจะมี
สกัก่ีคนท่ีเห็นภาพเหลาน้ี

ผมนึกถึงตำแหนงหนาที่การงาน จะดูใหญ
เล็กมีศกัด์ิศรี หรือจะดูต่ำตอยไมใครมใีครสนใจ
หรือรูจักมักจ่ีนัก ไมมีหนาท่ีหรือตำแหนงใดเลยในฐานะของบรรดาคุณพอ
วิ่งเตน เสนสาย อยูในตระกูลท่ีมีชื่อคับฟา ร่ำรวย และไดรับ ทุกตำแหนง
ลวนแลวแตถูกมอบหมายโดยผูใหญ  ผมไมเห็นมีคำอื่นนอกจากรับใช
ถามีผลประโยชนอยูบางทุกอยางก็ยอมยอนคืนมาสูองคกร องคกรคาทอลิก
ของเรา มีคนอยูไมมาก แตเม่ือรวมแรงรวมใจกัน ทุกอยางก็เปนไปได ทุกส่ิง
ก็สามารถเกิดขึ้นไดดวยมือของเราแตละคน

เชาวันน้ีอากาศดี แตแทจริงแลวอากาศเปล่ียน ลมหนาวเร่ิมทำความคุนเคย
กับผูคนมากขึ้น ตนธันวาคมแลว ปลายปไลขยับเดินหนา เหมือนจะใหเรา
รีบเปล่ียนปฏิทิน วันใหมกาวมาทักทาย ผมกวาดสายตาไปรอบๆ บริเวณ
อนุสาวรีย ไมใหญแตละตนนอกจากจะใหความรมร่ืนแลว ความเขียวของมัน
ยังมอบความสดชื่นใหกับเชาวันนี้ดวย ผมเหลือเวลาอีกไมนานจะตองเริ่ม
พิธีมิสซาแลว ผมไลสายตาไปรอบบริเวณ เห็นสัตบุรุษสูงวัยกำลังเดินมา
อยางเชื่องชา วงลอชีวิตคงหมุนมานานแลว แตสองมือยังกำสายประคำแนน
และยังคงไมหยุดเดิน

ปายหลายๆ ปายแถวบริเวณวัดนอย บงบอกถึงคำส่ังสอนของผูกอต้ังคณะ
ปายใหญหนอยบอกเลาประวัติศาสตร คนที่อยูที่นี่คงคุนชิน แตกลับคนท่ี

เหมือนเปนแขกแวะเวยีนเขามา เม่ือไมเรงรีบ
คงไดซึมซับหลายๆ คำที่ลวนมีคุณคา ผม
จำบางคำไดเพียงเลาๆ “ใหเราเลือกมอง แต
เพียงเร่ืองที่ยกจิตวิญญาณของเราใหสูงข้ึน”
เหมือนมีบางเสียงกระซิบผานใจของเรา

บนพระแทนบูชาตอหนาบรรดา
ผทูีม่ารวมในเชาวันน้ัน เกือบรอยเปอรเซ็นต
เปนสมาชิกของบาน ผูอาวุโสทานน้ันที่เห็น
เม่ือสักครู อยูในวัดดวยแลว เสียงขับรอง
บทเพลงสรรเสริญพระ สลับกับเสียงอาน

และตอบรับกับพระสงฆ พระเยซูเจาตรัสกับลูกๆ ของพระองคในพระวรสารวันน้ี
วา “พระองคทรงลวงรูความคิดของเรา” ผมตอยอดบทรำพึงแหงเชาวันน้ัน
ในบทเทศนเร่ืองของคุณพอท่ีออกไปทำมิสซาตามจุดตางๆ ตั้งแตเชาตรู และ
บทคดิจากแผนปายรอบกาย “พระองคทรงลวงรคูวามคิดของเรา”

เรื่องราวแหงการประสูติของพระคริสตในค่ำคืนแรกกำลังจะถูกร้ือฟน
ความทรงจำแหงคืนค่ำอันเหงาเงียบและเฉียบเย็น อางวาง แตอบอุน ไรซึ่งทุกส่ิง
แตมีทุกอยาง รอบขางเหมือนไมมีใคร แตใครคนน้ันกลับเติมเต็มไดมากกวา
แสงสีแหงรัตติกาลใหม อาจถูกฉาบดวยแสงเกินจริง แตแสงแรกยังทอทาบ
บนแผนฟา จวบจนธรณินทร เมื่อทุกเขาไดคูลง กมกราบ ณ บัลลังกรางหญา
เบือ้งหนา

ทุกวันในชีวิต เราเพียงเดินผานทางท่ีพระเปนเจาไดตระเตรียมและปูไว
ดวยความเช่ือและความหวัง ขอพระองคทรงนำเราตลอดไป

สุขสันตวันพระคริสตสมภพนะครับ และขอพระเปนเจาอวยพรผูอาน และ
ผูมีน้ำใจดีทุกทานตลอดไป

บรรณาธิการบริหาร

ในเม่ือกรงุโรมไมไดสรางข้ึนในวนัเดียว ยิง่ลวงลึกเขาไปยิง่พบขอมูลท่ีนาสนใจ
และท่ีสำคัญคือสามารถสานตอประวัติของพระศาสนจักรไดอยางชัดเจนเขมขน
กบัยคุสมยัและคนืวนัทีร่วมสมยักบัพระเยซเูจา

ศนูยกลางของพระศาสนจักรคาทอลิกคอืนครรฐัวาติกัน กรงุโรม ประเทศอิตาลี
มสีือ่หลายๆ สือ่ทีพ่าดพงิทัง้สารคดี ภาพยนตร ทัง้ตางชาติ และในชาติ ลองดกูนันะครบั

1. สารคดีจาก Discovery channel หนาตางโลก ตอนอิตาลี บนปกเทป
ไดสาธยายไวนาสนใจทีเดียว นอกจากน้ันยังมีบรรยายภาษาไทยโดยคุณสินจัย
เปลงพานิช ใหเสียงไว นัยวาโอกาสเฉลิมฉลอง 25 ปเต็มแหงดิสคัพเวอรี่ ชแนล
นัน่เอง (ราคาไมแนใจครบั แตคดิวาชวงนีน้าจะลดราคาอีก สารคดขีายยากนะผมวา)

2. สารคดีจาก BBC ชดุ Ancient Rome (The  Rise and fall of an Empire) โรม
มหาจกัรวรรดโิลกไมลมื ม ี6 ตอน 6 แผน จบลงท่ีการสญูสิน้ของโรม โดยสวนตวัชอบ
ชุดน้ี รูสึกการเดินเร่ืองทำไดกระชับและนาสนใจ ชุดน้ีก็ลดราคาเหมือนเชนชุดแรก
ครับ

3. ภาพยนตรเรื่อง The Fall of The Roman Empire อาณาจักรโรมันถลม
ในรูปแบบดีวีดี ดารานำเปนดารารุนเการะดับตำนานกันเลยครับ แนะนำวามีกันไป
กอนแลวกนั ยงัไมเคยดเูหมอืนกันครับ

4. ซรียีมาในช่ือ Rome ชดุน้ีไดยนิวามี 2 ซซีัน่แลว เปนความรวมมือของ HBO
กบั BBC ครบั ถาไดดสูารคดีของ BBC แลว ผมวาซรียีทำใหรสูกึยาวขึน้เทาน้ันเอง
เน้ือหาตอยอดมาจากชุดท่ี 2 ทีแ่นะนำนัน่แหละครับ

5. สารคดีไทย ชดุ 100 ป ไกลบาน ตามเสด็จพระพทุธเจาหลวง เปนชดุทีถ่กูจดั
ทำขึ้นโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เน่ืองใน
ศุภวาระครบรอบ 100 ป ของการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 มีหลายตอนทีเดียว
แตตอนท่ีเกี่ยวกับกรุงโรม อิตาลี อยูในแผนที่ 12 ตอนท่ี 46 นาชื่นใจกับมุมมอง
ของพระองคทาน ตอศูนยกลางของคริสตชนท่ัวโลก เคยออกอากาศทางชอง

ไทยพีบีเอสแลว ผมไมแนใจวาเขาขายแยกแผน
หรือเปลา แตที่หยิบยืมมาเปนของหองเอกสาร
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  ครบัผม

ประตูสูโรมเขาไดหลายทางจริงๆ มีเวลาก็
ลองตดิตามหามาชืน่ชมกนับางในชวงวนัหยดุยาวๆ
ของเทศกาลคริสตมาสและปใหมนีน้ะครับ
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ç‚§√ß°“√§π Ÿâ™’«‘µé °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand)  ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈– Mr.Huburt ∑’Ëª√÷°…“‚§√ß°“√

§π Ÿâ ™’ «‘ µ ® “ ° ª √ – ‡ ∑ »

‡¬Õ√¡π’ ‡¢â“§”π—∫æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬

∏“µÿ «‘  — ¬ „π‚Õ°“ ≈ß

µ‘¥µ“¡ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë —ß¶-

¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ √–À«à“ß

«—π∑’Ë 25-27 æƒ»®‘°“¬π

2011

Àπâ“ 19

ç¡Õ∫∂ÿß¬—ß™’æé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2011 »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ —ß¶¡≥±≈

Õÿ¥√∏“π’ π”∂ÿß¬—ß™’æ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“° ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫™“«∫â“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë µ.∑à“°√–‡ √‘¡ Õ.πÈ”æÕß

®.¢Õπ·°àπ ®”π«π 394 §√Õ∫§√—« ∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ®“°¿“«–πÈ”∑à«¡

 àßº≈„Àâπ“¢â“« æ◊™ «π ‡ ’¬À“¬®”π«π¡“° ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√’™“ »‘≈“‚§µ√

√à«¡‡¥‘π∑“ß‡æ◊ËÕ¡Õ∫ ‘Ëß¢Õß„π§√—Èßπ’È¥â«¬

ç ¡‚¿™æ√–‡¬´Ÿ‡®â“°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈é æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥

¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√  ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ ¡’æ‘∏’√—∫»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°¢Õß‡¥Á°π—°‡√’¬π 18 §π

·≈–‚ª√¥»’≈°”≈—ß 29 §π ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2011

ç‡¢â“‡ß’¬∫é æ√– —ß¶√“™ æ√– ß¶å —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ √à«¡‡¢â“‡ß’¬∫

ª√–®”ªï 2011 ∑’ËÕ‘π‡¢“„À≠à Õ.ª“°™àÕß ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ÿæ≈ ¬ß∫√√∑¡ ‡ªìπ

ºŸâ‡∑»πå‡¢â“‡ß’¬∫ √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-11 æƒ»®‘°“¬π 2011

çª√–™ÿ¡é ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 14 °—π¬“¬π 2011 ∑’ËÕ“§“√√«¡®‘µ‡æ’¬√∏√√¡ ™—Èπ 11

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å §ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

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

Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π §√—Èß∑’Ë 2 ‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π°“√

ß“πÕ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π ´÷Ëß®–¡’¢÷Èπ„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ¡°√“§¡

2012 ∑’Ë ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’»®.¥√.√ÿàß  ‡√‘ß —πµ‘ÏÕ“®‘≥ √Õß

ª√–∏“π ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ ª√–∏“π¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡∑—ÈßÀ¡¥  15 §π

çÕ∫√¡é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥Õ∫√¡ ç‡µ√’¬¡‡¬“«™π Ÿà™’«‘µ§√Õ∫§√—«é (¬.2) √ÿàπ∑’Ë 22 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7-9 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’‡¬“«™πÕ“¬ÿ 16-25 ªï

‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑—Èß ‘Èπ 32 §π (™“¬ 27 §π À≠‘ß 5 §π)

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

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805
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ç©≈Õß 50 ªï·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπé §ÿ≥æàÕ™Ÿ™“µ‘† »√’«‘™—¬√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π„πæ‘∏’©≈Õß 50 ªï·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß

¿√“¥“‡≈‚Õ ¬Õ·´ø «‘»‘…∞å »√’«‘™—¬√—µπå ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë«—¥πâÕ¬‡¥≈ ‚√´“√‘‚Õ

¿“¬„π‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’ ‚¥¬¡’

§≥– ß¶å §≥–¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ¿√“¥“ ·≈–

¿§‘π’„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ºŸâΩñ°À—¥§≥–µà“ßÊ

ºŸâ·∑π§≥–§√Ÿ·≈–»‘…¬å‡°à“‚√ß‡√’¬π„π‡§√◊Õ¡Ÿ≈π‘∏‘

‡´πµå§“‡∫√’¬≈ √à«¡„πæ‘∏’¡‘ ´“°«à“ 400 §π

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°¡Õ∫√“ß«—≈
 ◊ËÕ¡«≈™π¥’‡¥àπª√–®”ªï
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●   ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫ ¿“°“√»÷°…“
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