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สาสนอวยพรพระคริสตสมภพของพระสมณทูต

คุณพอพิพัฒน  รุงเรืองกนกกุล ถอดความ

The coming feast of Christmas gives to me the happy opportunity
to present to the editor and staff of UDOMSARN and, through them,
to the Catholic faithful of Thailand, my warmest and heartfelt wishes.

“The Word became flesh and lived among us”  (John 1, 14).
This is Christmas: the great news that God has chosen to become one of

us in order to give us salvation and eternal life. Not only did he  become one
of us, He decided to call us to collaborate with Him in the construction of a
new world, a world of peace, justice and brotherhood.

Some years ago, in celebrating Christmas, the Holy Father Benedict
XVI reminded us that, “Wherever there is an “us” which welcomes God’s
love, there the light of Christ shines forth, even in the most difficult situation.”

This year, the people of Thailand has faced and is still facing the difficult
situation created by the flood, which has caused so many victims and
destruction. In this special occasion, our mind goes to all of them, especially
to the families of the dead, to whom we want to assure our prayers and our
closeness. To them, in faithful solidarity, we want to repeat with the shepherds:
“Let us go to Bethlehem” (Lk 2:15), for there we shall find our hope.

Christ’s birth reminds all men and women that they are called to hope,
despite the tragedies, trials and difficulties which still afflict them.

On Christmas night, going to the Bethlehem crib, we show our intention
to recognize Him as the Savior of mankind, to follow His will and to cooperate
with Him in realizing His Kingdom. We renew our willingness to be authentic
witnesses of His love for mankind and, just as Mary, in Bethlehem, offered
Him to the shepherds, so we want to present Christ to all our brothers and
sisters. We want to testify His loving power, which alone can change human
hearts, making them oases of peace. We want to be “salt of the earth and light
of the world”, because the proclamation of hope and love, which is the heart
of Christmas message, is meant for all men and women.

My dear brothers and sisters, together with the Holy Father, I would like
to convey to you this message: “May his coming to us not be in vain! Let us
seek Jesus, let us be drawn to his light which dispels sadness and fear from
every human heart. Let us draw near to him with confidence, and bow
down in humility to adore him.” (Pope Benedict XVI, Urbi et Orbi Message,
Christmas 2008)

Merry Christmas to all, dear brothers and sisters, and may the light of
Christmas accompany you during the New Year 2012, that I wish be full of
grace and peace.

God bless you.

 Archbishop Giovanni d’Aniello
 Apostolic  Nuncio

Given in Bangkok, at the Apostolic Nunciature, on 22 November 2011,
Feast of St. Cecilia.

เทศกาลพระคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึงนี้ เปนโอกาสแหงความสุข
ที่ขาพเจาจะไดมอบความปรารถนาดีจากใจจริง ผานทางบรรณาธิการและ
คณะทำงานของ “อดุมสาร” มายังพ่ีนองคริสตชนทุกคนในประเทศไทย

“พระวจนาตถทรงรบัธรรมชาตมินษุยและเสดจ็มาประทบัอยใูนหมเูรา”
(ยน 1:14)

เทศกาลพระคริสตสมภพนี ้ขาวดทีีพ่ระเจาทรงเลือกมาเปนมนษุยเชนเรา
เพ่ือจะประทานความรอดพนและชีวิตนิรันดร ไมเพียงทรงเลือกเปนเหมือน
เรา พระองคยังไดเรียกเราใหรวมมือกับพระองคในการสรางโลกใหม โลก
แหงความสันติ ยตุธิรรม และเปนพีน่องกนั

โอกาสฉลองคริสตมาสหลายปกอน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 มีพระดำรัสเตือนใจเราวา “ที่ใดก็ตามท่ีมี “เรา” ผูซึ่งตอนรับความรัก
ของพระเจา ทีน่ัน้ แสงสวางของพระคริสตเจาจะสองสวาง แมในสถานการณ
ที่ลำบากมากท่ีสุด”

ในปนี้ พี่นองชาวไทยไดประสบและยังคงเผชิญกับสถานการณที่ยาก
ลำบากจากอุทกภัย ทำใหมีผูประสบภัยและความเสียหายมากมาย โอกาสนี้
ขอสงกำลังใจมายังทุกทาน เฉพาะอยางย่ิงครอบครัวของผูเสียชีวิต ขอให
มั่นใจในคำภาวนาและเปนกำลังใจอยางใกลชิด ดวยความเปนหน่ึงเดียวกัน
ในความเช่ือ เราปรารถนาจะย้ำคำที่เหลาชุมพาบาลกลาววา “เราจงไปยัง
เมืองเบธเลเฮมกันเถิด” (ลก 2:15) ณ ทีน่ัน้เราจะไดพบความหวังของเรา

การบังเกิดของพระคริสตเจา เตือนเหลาหญิงชายท้ังหลาย วา เขาไดรับ
เรียกมาเพ่ือมีความหวัง ในเหตุการณรายแรงตางๆ หรือการทดลอง และ
ความยุงยากมากมายอันมีผลกระทบตอชีวิต

ในค่ำคืนคริสตมาสท่ีมุงไปสูคอกเล้ียงสัตวแหงเบธเลเฮม เรามุงม่ัน
อยางใจจดจอที่จะรำลึกถึงพระองคผูทรงเปนพระผูไถกูแหงมนุษยชาติ ที่
จะดำเนนิตามพระประสงคและรวมมอืในการปาวประกาศพระอาณาจกัรของ
พระองค ใหเราร้ือฟนความตั้งใจที่จะเปนพยานแหงความรักของพระองค
ตอมนุษยชาติ และดังเชนที่พระมารดามารียไดทรงแสดงพระกุมารตอเหลา
ชุมพาบาลท่ีเบธเลเฮม เราจะตองนำเสนอองคพระคริสตเจาตอบรรดาพ่ีนอง
ชายหญิงของเราดวยเชนกัน เราปรารถนาที่ยืนยันวา อาศัยฤทธานุภาพแหง
ความรักของพระองคเทาน้ันท่ีจะเปลี่ยนจิตใจของมนุษยได และทำให
ทุกคนเต็มเปยมดวยสุขสันติ เราตองเปน “เกลือของแผนดินและแสงสวาง
ของโลก” เพราะการประกาศความหวังและความรัก อันเปนหัวใจของขาวดี
วนัครสิตมาส กเ็พือ่มอบความหมายน้ีแกมนษุยทกุคน

พีน่องทีร่กั พรอมกบัองคสมเด็จพระสนัตะปาปา ขาพเจาปรารถนาจะมอบ
สาสนนี้แกทาน คือ “ขอใหการเสด็จมาของพระองคทามกลางชาวเรา
ไมสูญเปลา ขอใหเราไดแสวงหาพระคริสตเจา ขอใหเราเขามาในแสงสวาง
ของพระองค ซึง่จะไดขบัไลความโศกเศรา ความกลัว ออกจากจิตใจของเรา
ทุกคน ขอใหเราเขามาใกลชิดกับพระองคดวยความวางใจ กมกราบลง
ดวยความถอมใจนมัสการสรรเสริญพระองค” (สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16, Urbi et Orbi Message, Christmas 2008)

พี่นองที่รัก สุขสันตวันคริสตมาสแดทุกๆ ทาน ขอใหแสงสวางแหง
คริสตมาส นำทางทานตลอดปใหม 2012 และขอใหทานเปยมไปดวย
พระพรและสนัติสขุเทอญ

พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2012

คำอวยพรสขุสันตวนัพระครสิตสมภพและสุขศรีวนัปใหม  จะเปนจรงิและยังผลดีใหเกดิขึน้ในวิถชีวีติ  ทัง้
สวนตัว ครอบครัวและสงัคม  กต็อเม่ือเราแตละคนทำสวนของตนในการสรางสันตินัน้รวมกัน

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 ในพระสมณสาสน “สนัติภาพบนแผนดิน” ของพระองค ไดทรงเสนอ
สี่เสาหลักแหงคุณธรรม  ซึ่งเปนฐานรากใชยึดโยงสังคมแหงสันติธรรม ของมวลมนุษยชาติในทุกระดับ  อัน
ประกอบดวยสจัธรรม (ความจรงิ) ยตุธิรรม  เมตตาธรรม (ความรัก) และเสรีธรรม (อสิรภาพ)

ขอพระเจา  ผานทางคำเสนอวิงวอนของแมพระ  บรรดานักบุญและบุญราศีแหงสองคอนโปรดอวยพร
สุขคริสตมาสอันอุดมและจำเปน มายังพี่นองชาวไทยทุกผูทุกฝาย  เพื่อจะไดสามารถรวมมือรวมใจกัน
ในการแสวงหาและสรางสันติภาพถาวรใหเกิดข้ึนในประเทศชาติอันเปนท่ีรักย่ิงของเราตลอดปใหมน้ีเทอญ

เจริญพรมาดวยความเคารพรักในพระคริสตเจา

(พระอคัรสังฆราชหลยุส จำเนยีร  สนัติสขุนิรนัดร)
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

คริสตสมภพ เปนชวงเวลาแหงความสุขของทุกคน ในบรรยากาศอบอุนแบบครอบครัว และส่ือ
สัญลักษณอยางหนึ่งท่ีชวยสรางบรรยากาศการเฉลิมฉลองคริสตสมภพก็คือ “ถ้ำพระกุมาร” ดังนั้น คำอวยพร
ของพอในปนีเ้ผยแผไปยงัทกุครอบครวัของพีน่องครสิตชนคาทอลิก ขอใหทกุครอบครวั เปน “ถ้ำพระกมุาร” ที่
มีชีวิตในมิติฝายจิต ไมวาจะยากดีมีจน ทุกคนทำได โดยปฏิบัติ “บัญญัติรัก” ของพระเยซูคริสต ที่กลาววา
“พวกทานจงรักกันและกันอยางที่เรา (พระเยซู) รักทาน” (เทียบ ยน  13:34) เพื่อใหพระเยซูบังเกิดมาในมิติ
ฝายจิต และประทับอยูทามกลางครอบครัวและชุมชนของเรา อาศัยการมอบชีวิตของตนเปนความรัก ความ
เห็นอกเห็นใจ ความชวยเหลือเกือ้กูลกันและกัน ในครอบครัวและในละแวกบาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงเวลา
แหง “อทุกวกิฤต”ิ ของสงัคมทีพ่วกเราคนไทยกำลังเผชญิอย ูและนีค่งจะเปน “ของขวัญ” แหงความบรรเทาใจ
สำหรบัพีน่องชาวไทยทกุทาน ในโอกาสครสิตสมภพและปใหมนีด้วย

“สขุสันตวนัคริสตสมภพ และปใหม ค.ศ. 2012” แดพีน่องชาวไทยทกุทาน
ขออำนวยพร

(พระอคัรสังฆราช ฟรังซิสเซเวยีร  เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช)
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ใน วันฉลองพระคริสตสมภพและวัน
ขึ้นปใหม ผูคนตางอวยพรซึ่งกันและกัน ขอใหมี
ความสุขตลอดปใหมที่กำลังมาถึง แตในความ
เปนจริง ความสุขหาไดเกิดขึ้นทุกวันตลอดปตาม
คำอวยพรไม เพราะประสบการณยนืยันวา ความสุข
และความทุกขคลุกเคลากันอยูเสมอ

พระเยซูเจาทรงสอนหนทางแหง “ความสขุแท”
แกเรา อันไดแก หนทางแหง “มหาบุญลาภ” เปน
คำสอนของ “บดิา” ทีท่รงตองการใหลกูของพระองค
มีสุขแทจริง ความสุขที่เกิดจากการมีใจยากจน ที่
ไมมอบความวางไวใจในวัตถุ แตมอบความหวัง
ความวางไวใจในพระเจาเทาน้ัน จากความทุกขที่
เห็นวา พระอาณาจักรของพระเจายังไมครอบคลุม
ทั้งโลก  จากการมีใจออนโยนท่ีไมปลอยตนตาม
อารมณโกรธ ยอมรบัขีดจำกัดของตน และไมเลือกใช
ความรุนแรง จากความหิวกระหายความชอบธรรม
ของพระเจา อันไดแกองคพระเยซูเจาเอง จากความ
เมตตากรุณา จากการมีใจซ่ือตรงและเจตจำนง
บริสทุธ์ิ เปนผทูีส่รางสนัติ และยอมรับการเบียดเบียน
ขมเหงเพราะเห็นแกพระเจา

ขอ “ความสุข”นี้จงมีแดผูอานทุกทานตลอดป
และตลอดไป

(พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล)
ประมุขแหงสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

“พระสิริรุงโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรคสูงสุด  และบนแผนดิน สันติจงมีแกมนุษยที่พระองค
โปรดปราน”  (ลก  2:14)

พีน่องทีร่กั แมชวงเวลาท่ีผานมาจะเปนชวงเวลาทีท่กุขยากลำบากสำหรับพีน่องท่ีประสบอทุกภยั  หลายคน
ตองส้ินเน้ือประดาตัว  หลายคนตองอพยพไปพักพิงในที่ที่ปลอดภัย  หลายคนตองอดม้ือกินม้ือ  การเดินทาง
กไ็มสะดวก  การทำงานหาเล้ียงชพีไมเอือ้อำนวย  แตเราก็ไดสมัผสัความรัก การชวยเหลือกนัและกัน  น้ำใจท่ีมี
ตอกัน  การเคยีงบาเคยีงไหลกนัในการตอสฝูาวิกฤติมหาอทุกภยั เราไดเห็นพระพรของพระผานทางเพือ่นพีน่อง
เราไดปฏบิตัคิวามรักตอพวกเขาดวยคำภาวนา  การบรจิาคส่ิงของเงนิทอง การใหทีพ่กัพงิ  เสือ้ผา  อาหาร น้ำดืม่
การเยี่ยมเยียน  การใหกำลังใจ และทุกอยางท่ีเราสามารถทำได  เหมือนกับท่ีพระเยซูเจาไดตรัสวา  “ทานทำ
สิง่ใดตอพ่ีนองผตู่ำตอยทีสุ่ดของเราคนหน่ึง ทานกท็ำส่ิงน้ันตอเรา” (มธ 25;40)

ของขวญัวนัครสิตมาส   วนัแหงความช่ืนชมยนิด ี จะมคีณุคามากกวาราคาของส่ิงของ เมือ่เราไดปฏบิตัติาม
แบบอยางของพระเยซูคริสตเจา ตามคำสัง่สอนของพระองคเพือ่ถวายเกียรติแดพระองค  เพือ่พระสิรริงุโรจนของ
พระองค   โอกาสครสิตมาสและปใหมนี ้พอขอเชญิชวนพีน่องใหนำความสขุมอบใหแกกนัและกัน  โดยใหสิง่ดีๆ
แกกันเพื่อเปนของขวัญแดพระกุมาร

ขอพระกุมารเจามาบังเกิดในจิตใจของเราทุกคน  มาเปนขาวดีที่นำความยินดีแกทุกทาน ขอพระพรและ
สนัติสขุของพระเจาสถติอยกูบัพีน่องทกุคน

(พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ)
ประมุขแหงสังฆมณฑลราชบุรี

ขอบคณุทานท่ี  อานอดุมสารสม่ำเสมอ
ขอบคณุทานท่ี  สนบัสนุนงานพระวาจา
ขอบคุณทานท่ี  ภาวนา  และสอนคำสอนแกทกุวัย
ขอบคุณทานท่ี  สนใจเอือ้อาทรคนใกลตวั

ในวโรกาสพเิศษนี ้ ขอพระเจาอำนวยพร  ใหไมกลวั
ใหครอบครวั  มคีวามรัก  ความไวใจ
ใหความเช่ือ  เยาวชนไทย  สมัยปจจุบนั
ชวยสานฝน  ของพระครสิต  สมัฤทธิผ์ลเทอญ

(พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร  วรีะ  อาภรณรตัน)
ประมุขแหงสังฆมณฑลเชียงใหม
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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2012
ใน โอกาสพระคริสตสมภพและวาระ

ขึ้นปใหม  ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีและ
อวยพรมายงัทกุๆ ทาน ในปใหมนีข้อใหทานมีกำลงัใจ
เขมแข็ง สิ่งใดท่ียังไมสำเร็จจงสำเร็จราบรื่นไปสู
หนทางท่ีดขีึน้ พรอมกบับรรลุถงึจุดประสงคในทุกส่ิง
ตามทีท่านมงุหมายไว  ปใหมมคีวามคดิใหม ขอต้ังใจ
ใหม กข็อใหทานบรรลุกบัความสมหวังตามท่ีทานคดิ
และปรารถนาน้ัน

ขอพระเยซคูริสตเจา พระเจา พระผไูถผมูาบงัเกดิ
เปนมนุษย พรอมดวยพระนางมารีย มารดาของ
พระองคและมารดาของเรา จงพิทักษรักษาคุมครอง
ทกุๆ ทาน อำนวยพรทานทุกคนใหมีแตความสุข ทัง้
ความสุขกาย สขุใจ ปราศจากทุกข ปราศจากโรคภยั
เปยมดวยความเจริญและความสำเร็จในทุกส่ิงท่ี
แตละคนตองการ ขณะทีก่าวเดนิแตละวนัในศกใหม
โดยถวนหนากนั

สขุสันตวนัคริสตมาสและสวสัดีปใหม

(พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
ประมุขแหงสังฆมณฑลอุบลราชธานี

พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ชุลีนอมรับ
พระเจา  เหตกุารณในโลกนีไ้มมอีะไรอีกแลวทีจ่ะทำ
ใหมนุษยเปยมดวยความปติยินดีเทากับการบังเกิด
ของพระผูไถคือองคพระเยซูคริสตเจา การเกิดอยาง
อัศจรรยในครอบครัวท่ีเล็กท่ีสุด ณ เมืองเบธเลเฮม
บอกเลาถึงความพอพระทัยที่จะเปนสามัญชน
พอพระทัยท่ีจะอยูทามกลางปวงชน เพ่ือจะเปน
แสงสวางนำทางชีวิตพวกเขา ในโอกาสพระคริสต-
สมภพปนี้  ขอเชิญพระองคเสด็จมาสูใจของขา
พระองคทั้งหลายเพ่ือใหใจของเราท้ังหลายเปยม
ดวยความรักและสันติสขุ และในโอกาสปใหม 2012
ขอใหประชาชนชาวไทยปลอดภัยจากภยันตราย
ทางธรรมชาติทัง้ปวง มคีวามรกัสามคัค ีรกัคณุธรรม
มีความละอายตอบาป รักประเทศชาติและกตัญู
รูคุณตอแผนดินไทยท่ีรักของเรา

(พระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ  สริสิทุธ์ิ)
ประมุขแหงสังฆมณฑลนครราชสีมา

เทศกาลแหงความชื่นชมยินดีที่เราฉลอง
“กุมารผูหนึ่งเกิดมาเพ่ือเรา บุตรชายคนหน่ึงที่พระเจา
ประทานใหเรา” (อสย 9:5) นำความสุขและความหวัง
ใหแกทุกทาน ขอพระกุมารผูเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย
ทรงเช็ดคราบน้ำตาแหงความเศราโศกและนำเอา
ความทุกขยากลำบากท่ีทานประสบอยูออกไปจากชีวิต
ของทาน ขอพระองคเติมสันติสุขและส่ิงดีงามแกชีวิต
ของทานตลอดป 2012

ขออำนวยพรดวยความปรารถนาดีมายังทุกทาน

 (พระสงัฆราชซลิวีโอ สริพิงษ จรัสศรี)
ประมุขแหงสังฆมณฑลจันทบุรี

“วันนี้ในเมืองของกษัตริยดาวิด พระผูไถ
ประสูติเพื่อทานแลว พระองคคือพระคริสต องคพระ-
ผเูปนเจา” (ลก 2:11)

พระคริสตสมภพเปนเทศกาลแหงความช่ืนชม
ยินดี เพราะพระผูไถไดเสด็จมาในโลกเพ่ือปลดปลอย
เราใหพนจากการเปนทาสของบาป การเสด็จมาของ
พระองคสะทอนใหเราเห็นถึงความรักอันไรขอบเขต
และเง่ือนไขของพระเจาท่ีมีตอเราแตละคน ความรัก
ของพระเจาอันนี้เองที่เปนแรงผลักดันใหเราทุกคน
ตองรักกันและกัน

ในโอกาสวันพระคริสตสมภพและปใหม ค.ศ.
2012 ที่กำลังจะมาถึงน้ี พอขอสงความปรารถนาดี
ความรัก และสันติสุขของพระกุมารเยซูเจา พระผูไถ
ของเรา มายังพ่ีนองทุกทาน ขอใหทุกทานประสบแต
ความสุขและความเจริญตลอดไป

สุขสันตวันคริสตมาสและสวัสดีปใหม ขอองค
พระผูเปนเจาอวยพรพี่นองทุกทาน

(พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชัย ธาตุวสิยั)
ประมุขแหงสังฆมณฑลอุดรธานี

พระศาสนจักรคาทอลิกเริ่มตนปใหม
ดวยการเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจา
พระองคประสูติในถ้ำเลี้ยงสัตว เพ่ือเตือนจิตสำนึก
บรรดาผูที่มีความเชื่อในพระองค ใหดำเนินชีวิต
สมรรถะเรียบงาย เพ่ือประหยัดคาใชจายสำหรับ
ตัวเอง จะไดมีเหลือเพื่อวันขางหนา และพ่ีนองที่มี
ความลำบากกวาเรา  พระองคเกิดมาเพ่ือมีชีวิต
สำหรับประชาชน จนมอบกายใจและเลือดเน้ือ
ทัง้หมดเปนพลีบชูา  พอถงึวันปใหม พระศาสนจกัร
ก็เตือนใจใหระลึกถึงแมพระ  ผู เปนมารดาของ
มนุษยชาติ ความเปนแมของพระนางสอนเราให
ใชชวีติสภุาพ ถอมตน มอบความวางใจในพระเปนเจา
ดวยการรกัและรับใช  ผมูคีวามทุกขรอน และเรียกหา
พระนาง ... ความเปนแมสำหรับคนไทย ยงัหมายถึง
แมน้ำ แมธรณี แมโพสพ แมฟาหลวง แมเมือง
แมบาน กลาวคือบุคคลที่อยูใกลชิดเรา คอยให
ความชวยเหลือเราทุกวันเวลา  จึงเปนโอกาสท่ี
จะสำนึกขอบพระคุณแมผูใหกำเนิดและเล้ียงดูเรา
ดวยดีตลอดมา

โอกาสปใหม เปนโอกาสทีค่นทัว่โลกจะไดคดิถงึ
สิ่งท่ีดีๆ เพ่ือวางแผนชีวิตและการงานสำหรับปใหม
ตอไป ขอพระเปนเจาโปรดประทานพระจิตของ
พระองคนำทางเราในหนทางพระวรสารที่ เปน
สจัธรรมความจริงไมเคยเปลีย่นแปลง

(พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย   วสิฐินนทชัย)
ประมุขแหงสังฆมณฑลนครสวรรค
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หลายปมาแลว จอหนไปเย่ียมเมืองนาซาเร็ธเปนเวลาสองสามวัน ขณะท่ี
เขาเดินอยูในเมือง เขาเตรียมตัวจะขามถนน เผอิญมองไปเห็นเด็กชายเล็กๆ
คนหน่ึง อายปุระมาณ 5-6 ขวบ เดนิจูงมือแมของเขา จอหนเตรียมกลองถายรูป
แลวก็รีบถายรูปเด็กคนน้ันกับแมของเขา จอหนเก็บรูปน้ันไวจนกระท่ังวันน้ี
รูปท่ีเรียบงายของแมจูงมือกับลูกรักของเธอ เดินอยูบนถนนท่ีเมืองนาซาเร็ธ
มีความหมายสำหรับจอหน เก่ียวกับครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิมากกวารูปวาดใดๆ
ที่เขาเคยเห็นมา

พระวรสารที่เกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิ มักจะกลาวถึงพระเยซูเจา
เมื่อยังทรงเปนทารก บทอานจากพระวรสารวันนี้มีทั้งแสงสวางของความยินดี
ของซีเมโอน และเงาแหงคำเตือนของทาน ตอมาเราพบวา ความตกใจของ
นักบุญโยเซฟและแมพระ ซึ่งเปนความฝนรายของพอแม ที่ตองสูญเสียลูกไป
เราคงวาดภาพในใจไดถึงความรูสึกของทานท้ังสอง และพอท่ีเราจะวาดภาพ
ในใจของเรา ถึงการท่ีพระเยซูเจาทรงเรียนการพูดและการสวดภาวนา บนตัก
พระมารดา เม่ือทรงอายุนอยก็ทรงมองดูพระมารดาทำขนมปง หรือชวย
เพื่อนบานหาเหรียญเงินที่หายไป อันเปนประสบการณที่พระองคสามารถ
นำมาเลาเปนนิทานเปรียบเทียบ เม่ือทรงเติบโตก็คงจะทรงเรียนรูเก่ียวกับ
การเปนชางไมจากโยเซฟ

สิง่หน่ึงท่ีแนนอน กค็อืชวีติในครอบครัวศกัด์ิสทิธ์ิ เปนหน่ึงเดียวกันในการ
อธิษฐานภาวนาบางทีเราอาจจะไมอธิษฐานภาวนาเปนครอบครัวอีกแลว หาก
เราเร่ิมตนใหม เราจะรสูกึประหลาดใจในพระเมตตาของพระเจาตอเรา เราจะได
รบัพระพรจากพระเจา และปญหาในครอบครัวศกัดิส์ทิธิ ์จะชวยใหเราแกปญหา
ในครอบครัวของเรา

“พระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรงพระปรีชาญาณ
อยางสมบูรณ และพระหรรษทานของพระเจา

สถิตอยูกับพระองค” (ลูกา 2:40)

ขาแตพระบิดาเจา ลูกอธิษฐานภาวนา  เพื่อ
ทุกครอบครัวในโลก โดยเฉพาะครอบครัวที่มี
ปญหา  โปรดทรงประทานพระพรแกครอบครัว
ของพวกลูก โปรดทรงสอนลูกวาจะทำอยางไร
จึงจะใกลชิดกับพระองคใหมากย่ิงข้ึน อาศัย
ความเชื่อของลูก และอาศัยทุกคนที่ลูกจะสัมผัส
ลูกวอนขอในพระนามพระเยซูเจา พระบุตร
สดุท่ีรกัของพระองค อาแมน

กรอบแหงกาลเวลา
เทศกาลคริสตมาสกำลังเขมขนขึ้นเรื่อยๆ
หางรานพากันประดับไฟเคลาเสียงดนตรีใหรูสึก

ตื่นเตน
สินคาแตละช้ินแตละอยางแปลงรางเปนของขวัญ

นาซ้ือนาให
ตนคริสตมาสต้ังโดดเดนประดับไฟใหชวนมองชวนถายภาพ
ตามวัดตามโรงเรียนจัดโปรแกรมใหเฉลิมฉลองเต็มอัตรา
สารพัดเครื่องเลนเกมสนุกจับสลากกินเลี้ยงแลกของขวัญ
แคคิดแครอวันก็ใหรูสึกเริงราใจปรีดิ์เปรมเหมือนเริ่มฉลองแลว
ในเวลาเดียวกันใจก็ประวิงไมอยากจะจบไมอยากใหเลิกรา
กวาจะเวียนมาปละหนก็ยิ่งไมอยากใหผานไปเร็ว
แมโดยธรรมชาติแหงการฉลองมีเริ่มก็มีจบ
หากเปนการฉลองตอเน่ืองก็คงไมเรียกเปนฉลองแลว
ตองเปนเหตุการณพิเศษวันพิเศษท่ีตางไปจากวันธรรมดา
แมโดยครรลองแหงกาลเวลาท่ีลื่นไหลตอเนื่องผานมาก็ผานไป
มอีดตีใหจดจำมอีนาคตใหมงุหวงัมปีจจบุนัเปนตัวทอสาน
เพราะน่ีคือครรลองมนุษยผูอยูในติดอยูในกาลเวลา
แมใจรักอสิระจะอยากจะพยายามหลุดพนออกมา...
ตางกับครรลองพระเจาผูทรงอยูนอกเหนือกาลเวลา
ทุกอยางเปนปจจุบันไมมีอดีตไมมีอนาคตมีแตเด๋ียวน้ีเสมอไป
เปนมนุษยที่กำหนดกาลเวลาใหพระเจาตามความท่ีมนุษยเปน
ทำใหพระองคเปนประวตัศิาสตรเปนปจจบุนัเปนอนาคต
ทำใหการกระทำของพระองคติดกับคนยคุน้ันยุคน้ี
จนเกิดความรูสึกวาพระเจาทรงอยูในครรลองแหงกาลเวลาเชนกัน
เลยมองวาครสิตมาสเปนเหตุการณในอดีตกวาสองพันปทีผ่านมา
หลายคนฉลองคริสตมาสคือการระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซูเจา
เหมือนเปนโอกาสเตือนใจฟนความทรงจำวาพระองค “ได” เสดจ็มา
พรอมสำรวจวาไดรับผลจากการบังเกิดของพระองคแคไหน
แลวน้ันคดิคำนงึวาพระองค “ได” สอนอะไรส่ังใหทำอะไร
เหมือนกับลูกๆ คดิถึงคำสอนคำพูดของพอแมทีล่วงลับไปแลว
จากน้ันพระองค “ได” สิน้พระชนมไถบาปคืนศักด์ิศรีใหมนุษย
กระทัง่พระองค “ได” เสดจ็กลบัสวรรค...
เลยทำใหเกิดความรสูกึวาพระองค “ได” ทรงทำทกุอยางใหแลว
ตอนนี้ก็เปนเรื่องของมนุษยที่จะตักตวงผลประโยชน
ใครไดมากถือวาโชคดีมีบุญใครไดนอยถือวาบุญนอย
ใครไมไดถือวาโชคราย...ใครดีใครไดใครรายใครอด...
อันที่จริงแลวหากมองวาพระเจาทรงอยูเหนือและนอกกาลเวลา
ทกุอยางท่ีพระองคทรงเปนและทรงทำกเ็ปนปจจุบนัเด๋ียวน้ีทีน่ี่
เปนมนุษยเราตางหากท่ีฉลองการบังเกิดของพระองคปที่แลวปนี้
ทั้งที่พระองคทรงบังเกิดปที่แลวทรงบังเกิดปนี้อยางตอเนื่อง
ทรงบังเกิดสำหรบัแตละคนในอดีตท่ีผานมา
ทรงบงัเกดิสำหรบัแตละคนปจจบุนัเดีย๋วนี้
เพราะการกระทำของพระเจาไมใชผลงานยอนกลับอดีต
หากแตการเปนและการกระทำของพระเจาเปนปจจุบัน
และเปนการกระทำสำหรับมนุษยแตละคนทีละคนทุกยุคทุกสมัย
ทีพ่ดูกันวาพระเจาทรงชีวติพระวาจาทรงชีวติพระกายทรงชีวติ
ก็เปนการตอกย้ำความจริงอยางเห็นไดเปนรูปธรรม...

หากมองจากแงนี้ทาทีการสวดภาวนาคงตองเปลี่ยนไป
ทีเ่คยพูดกนัวาไดสวดขอกำลังสวดขอแลวพระจะประทานให
ก็ยังคงเปนการยัดเยียดกรอบแหงกาลเวลาใหพระเจาอยูดี
ทัง้ทีท่กุคร้ังทีส่วดพระจติผปูระทบัอยใูนแตละคนรวมสวดดวย
หากพระเจาสวดตอพระเจาผลลัพธการสวดยอมจะแนนอน
อนัทีจ่รงิผสูวดก็ไดรบัในขณะท่ีกำลงัสวดน่ันเอง
เพยีงแตสิง่ทีไ่ดรบัไมจำเปนตองเปนสิง่ทีว่อนขอเสมอไป
เพราะพระเจาประทานส่ิงท่ีดกีวาใหเสมอ...หากรจูกัเปดใจสวด
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“อุดมสาร” ยังคงรับใชและทำหนาที่นำเสนอขาวสาร สาระเรื่องราวตางๆ
เกีย่วกบัพระศาสนจกัร ทัง้ประเทศไทยและตางประเทศ เพือ่ใหพีน่องครสิตชน
และทานผูอานไดติดตามขาวสาร สาระตางๆ และกอนที่จะผานพนปนี้
ขอนำ “สรุปขาวดีเดน ในรอบป 2011” มาใหไดทบทวนกนัอีกคร้ัง เพ่ือสงทาย
ปเกาตอนรบัปใหม และเราจะกาวเดนิไปดวยกัน ขอใหทกุทานมคีวามสุข  และ
อยใูนการคมุครองของพระองคตลอดไปเทอญ

(อานตอหนา 8)
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นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวปราศรัยเปดการ

ประชมุสากล ระหวางสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา (PCID) และสภาคริสตจกัรโลก
(WCC) ระหวางวันท่ี 25-28 มกราคม 2011 ณ โรงแรมอโนมา เพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติรวมกัน มีผูแทนศาสนาพุทธ อิสลาม พราหมณ-ฮินดู ซิกข รวมในพิธี โดยมี
ผเูขารวมประชุมจากทัว่โลก 50 ทาน ในสวนของประเทศไทย ผแูทนของฝายคาทอลิก
ทีเ่ขารวมประชุม ไดแก พระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธิ ์ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ซึ่ง อ.ชัยณรงค มนเทียร-
วิเชียรฉาย เปนผูประสานงานหลักในประเทศไทย คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก และ
คณุพอพิพฒัน รงุเรืองกนกกลุ เปนผชูวยประสานงาน

พธิปีดการประชุม ไดมกีารอธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพ ณ อาสนวหิารอสัสัมชัญ
บางรัก โดยพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแหง
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ พระอคัรสงัฆราชปแอร ลยุจ ีเชลาตา เลขาธิการสมณสภา
เสวนาระหวางศาสนา พระอัครสังฆราชเฟอรนันโด คาปาลลา แหงดาเวา ประธาน
สำนักงานศาสนสัมพันธของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ดร.ซอลีตูอา
อลัเบริต เอนิ นาบาบัน ประธานสภาคริสตจกัรโลก บชิอบซูเรยีล นกิายออรโธดอกซ
พรอมดวยนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต โรงเรียน
อสัสมัชญัศกึษา เขารวมพิธดีวย

แผนดินไหวและสึนามิในญ่ีปุน
เมือ่วนัศกุรที ่11 มนีาคม 2011 เวลา 14.46 น. ตามเวลาทองถิน่ เกดิเหตุแผนดนิไหว

ขนาด 8.9 ริกเตอร บริเวณ
ชายฝงตะวันออกเฉียงเหนอื ที่
บริเวณเมืองเซนได จ.มิยากิ
เกาะฮอนชู  ประเทศญ่ีปุน
สร างความเสียหายใหกับ
อาคารและบานเรือนกอนท่ี
จะเกิดสึนามิลูกใหญสูงกวา 6
เมตร  ขึ้นในเวลาไมกี่นาที
ตอมาไดกวาดเอารถยนตและ

บานเรือนหลายหลังไดถูกกลืนหายลงทะเลพรอมกับเกลียวคลื่น ตามดวยอาฟเตอร
ช็อกความรุนแรง 7.4 ริกเตอรอีกครั้ง และลาสุดคลื่นสึนามิสูงกวา 10 เมตร ระดับ
น้ำทะเลยกตัวสูงข้ึนขนาด ชั้น 2  ของอาคาร ประมาณ 30 นาทีตอมา สรางความ
เสียหายมหาศาล เตาไฟฟาพลังงานนิวเคลียรไดระเบิดข้ึน รังสีอันตรายแผขยายไป
โดยรอบ มผีเูสียชีวติจำนวนมาก

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญชวนทุกคนสวดภาวนาเพ่ือ
ผูประสบภัย และผูที่ตกเปนเหย่ือของแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ ในขณะที่สวด
บทภาวนาพรหมถือสารของเท่ียงวันอาทิตยที ่13 มนีาคม พระองคตรัสกับฝูงชนท่ีมา
คอยเขาเฝาวาพระองคทรงรูสึกเศราพระทัยเปนอยางย่ิงกับภาพเหตุการณที่เกิดข้ึน

ในประเทศญ่ีปุน
ทั้งน้ี สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยไดประกาศขอความชวยเหลือ

ผปูระสบภัย และไดมมีติอนุมตัชิวยเหลอืชาวญีป่นุท่ีประสบภัยพิบตั ิ(สนึามิ) เปนเงิน
ทัง้ส้ิน 30,000 ดอลลารสหรัฐฯ

สานฝนแผนอภบิาล 5 ป
วนัท่ี 11-16 กรกฎาคม  2011 พระสงฆทัว่ประเทศรวมสัมมนาประจำป คร้ังท่ี 28

หวัขอ “พระสงฆ : ผอูภบิาลชุมชนศิษยพระครสิต” ทีบ่านผหูวาน สามพราน เนือ่งจาก
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดประกาศแผนงานอภิบาลฯ 5 ป เม่ือ
วนัท่ี 15 สงิหาคม 2010 ทีอ่าสนวหิารอสัสัมชัญ และแผนอภิบาลไดเนนหัวขอ “วถิี
ชมุชนครสิตชนกลมุยอย” หรอื บอีซี.ี (Basic Ecclesial Communities) เพือ่ใหแผนงาน
ไดลงสูภาคปฏิบัติจริง บุคคลท่ีสำคัญคือ พระสงฆ ควรจะเปนบุคคลแรกท่ีรู เขาใจ
และนำไปปฏิบัติใหเปนจริง หลายสังฆมณฑลไดศึกษา วางแผนงาน และเริ่มนำไป
ปฏิบตักิันบางแลว

ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้ สภาพระสังฆราชฯ เรียกรองใหบรรดาพระสงฆ ได
เขารวมสัมมนาคร้ังนีเ้ปนพเิศษ โดยหวงัวาเม่ือสมัมนาแลว จะไดเปนผมูสีวนสงเสริม
สนับสนุน สามารถเปนผแูนะนำ และปฏบิตัใิหเปนแบบอยางแกสตับุรษุในแตละวัด
ได ถอืวาพระสงฆคอืหวัใจ ทีจ่ะทำใหแผนอภิบาลฯ เปนจรงิได

ศาสนาในประเทศไทยเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ

ไทย พรอมดวยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เขาเย่ียมคารวะ สมเด็จ
พระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราช และเย่ียมคารวะ
พระเถระชั้นผูใหญของมหาเถรสมาคม ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2011

สมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จพระสังฆราชกลาว
ในโอกาสนี้ โดยมีใจความสรุปวา “ศาสนาในประเทศไทยเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
และอยูในพระอุปถัมภของในหลวง ดังนั้นในหลวงทุกพระองคแมจะนับถือ
พทุธศาสนา แตพระองคกท็รงเคารพศาสนาอ่ืนๆ เหมือนกันหมดทกุๆ ศาสนา ศาสนา
ทุกศาสนามีความสำคัญ คำสอนของศาสนาทุกศาสนามีความสำคัญตอโลก
โดยเฉพาะในปจจบุนัมคีวามสำคัญตอโลกมากๆ  กม็งุหมายท่ีจะใหสงัคมอยกูนัดวย
ความผาสุกตลอดไป จึงขอแสดงความยินดีเปนอยางย่ิงท่ีทานท้ังหลายไดมีโอกาส
มาพบปะ และมาเย่ียมเยียนกนั”

สถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

ทรงเปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 เปนบุญราศี เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2011 ณ ลานหนามหาวิหาร
นกับญุเปโตร วาติกนั

ฉลอง 75 ปบานเณรพระหฤทยั
ศรีราชา
เม่ือวันท่ี 11 มถินุายน 2011 พระสังฆ-

ราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 75 ป
บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา และบวช
สงัฆานุกร 5 องค

บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา ยายมาจากบางชาง ตำบลหน่ึงของอำเภอบางคนที
จงัหวัดสมุทรสงคราม ในป ค.ศ. 1934 วนัท่ี 24 ธนัวาคม ซึง่ขณะน้ันยังเปนเขตปกครอง
ของมิสซังกรุงเทพฯ ใหการศึกษาอบรมแกเณร 2 มิสซัง คือ มิสซังกรุงเทพฯ และ
มิสซังลาว ตอมาในป 1964 มิสซังกรุงเทพฯ สรางสามเณราลัยใหมขึ้นท่ีสามพราน
จงึยกสามเณราลยัพระหฤทยั ศรีราชา และโรงเรยีนดาราสมุทรใหสงักัดมิสซงัจันทบุรี
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กวา 75 ปมาแลวที่บานเณรเปนสถานที่อบรมสามเณรใหมีคุณภาพและยังคง
สบืเน่ืองเจตนารมณของอธกิารทกุองคใหคงรักษาคณุภาพใหเขมขนและคงอยสูบืไป

คาทอลิกไทย ชวยบรรเทาภัยน้ำทวม
ทามกลางอุทกภัยครั้งรายแรงท่ีสุดครั้งหน่ึงของประเทศไทย ในรอบ 50 ป

ทีส่งผลใหจงัหวดัตางๆ  วดั อาราม บานเณร โรงเรียนคาทอลกิ  และนิคมอตุสาหกรรม
จมอยูใตน้ำ นับวาสถานการณน้ำทวมคร้ังนี้เปนน้ำมหาวินาศ สถานการณน้ำทวม
ทวคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ พืน้ทีท่ีไ่ดรบัผลกระทบขยายวงกวางขึน้ ตัง้แตสงัฆมณฑล
เชียงใหม ลงมาสังฆมณฑลนครสวรรค และอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ รวมกวา 15,000
ครอบครัว

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16 ทรงหวงใย ทรงสวดภาวนาเพ่ือคนไทย
ทีป่ระสบภัยพิบตันิ้ำทวมใหญคร้ังน้ี และพระองคยงัทรงมอบเงินชวยเหลือผปูระสบภยั
โดยผานมายังสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนจำนวนเงิน 50,000
ดอลลารสหรัฐ

พระสังฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ
การอภิบาลสังคม และประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค ไดติดตอประสานและเรงให
ความชวยเหลือผปูระสบภยั ซึง่ในพ้ืนท่ีสงัฆมณฑลนครสวรรคเองน้ันไดรบัผลกระทบ
อยางมากจนขึน้ขัน้วกิฤต ิ  ทกุพืน้ทีใ่นหลายๆ จงัหวดัใกลเคยีงเต็มไปดวยน้ำจำนวน
มหาศาล ไดรบัความเสียหายอยางมากจนไมสามารถประเมนิสถานการณได

พระศาสนจักรยังคงระดมใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง โดยคุณพอไพรัช
ศรีประเสริฐ ผชูวยเลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ฝายสงัคม
(คาริตัสไทยแลนด) ไดประสานไปยังฝายสังคมของสังฆมณฑลตางๆ ที่ประสบภัย
น้ำทวม และใหความชวยเหลือเปนการเรงดวน เชน มอบถุงยังชีพ ประกอบดวย
ขาวสาร อาหารแหง น้ำดื่ม ยา ฯลฯ ใหแกพี่นองท่ีเดือดรอนจากอุทกภัยอยาง
ตอเนื่อง และแมวาน้ำจะลดลงแลว แตพระศาสนจักรคาทอลิกไทยยังไดดำเนินการ
ชวยเหลือตอไป อาทิ มอบถุงยงัชพี การทำน้ำสะอาด การกำจดัขยะ การดูแลสุขภาพ
และการฟนฟูอาชีพระยะแรก โดยมีทีมเวชบุคคลคาทอลิก แพทย พยาบาล จาก

โรงพยาบาลคาทอลิกและในเครือขายออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ รวมบรรเทาทุกข
ของผปูระสบภัยมาโดยตลอด

เสวนาโตะกลมถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต
ในปนีม้กีารจดัเสวนาโตะกลมถึง 4 คร้ังตดิตอกนั ซึง่ถอืวาจดับอยมากเปนพเิศษ

เน่ืองจากมีเหตุการณอนัสำคญั และประเด็นเรงดวน
คณุพออนุชา ไชยเดช รองผอูำนวยการสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย รวมกับ

สื่อมวลชนคาทอลิก อัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดเสวนาโตะกลม ในหัวขอ
สำคัญๆ  ไดแก

“ทำไม เ ร าถึ ง รั ก
พระสันตะปาปา” สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล

ที่ 2 กับคำถามนาสนใจหลายหลาก โอกาสพระองคเสด็จเยือนประเทศไทย และ
พระพรทีพ่ระองคไดรบั และการสถาปนาพระองคเปนบญุราศี

“วันอาทิตยของคริสตชน” นำเสนอเรื่องราวของการใชวันอาทิตยที่ชาวคริสต
ถอืวาเปนวนัพระเจา มกีารปฏบิตักินัอยางไร

“ชีวิตเปนของใครกันแน” ประเด็นเก่ียวกับความตองการคร้ังสุดทายของชีวิต
(Living Will) สิทธิในการปฏิเสธการรักษา ซึ่งเปนประเด็นปญหาทางจริยธรรม
อันเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย

“คาทอลกิไทย ชวยบรรเทาภยัน้ำทวม” เพ่ือมงุใหขอมูลท่ีถกูตองเก่ียวกับน้ำทวม
ในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะชุมชนคาทอลิก วัดคาทอลิก หรือสถาบัน
คาทอลิกตางๆ พรอมทั้งใหแนวทางความชวยเหลือผูที่ประสบความยากลำบาก
ตามกำลังความสามารถโดยไมมีขอจำกัดเร่ืองเชื้อชาติและศาสนา

แดพระสังฆราชยอหน บอสโก มนสั จวบสมยั
อดีตประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบรุ ี เปน

ประธานพิธีมิสซาปลงศพพระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส จวบสมัย อายุ 76 ป
พรอมดวยพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภา
พระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวียร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย บรรดา
พระสังฆราช พระสงฆ นกับวชชาย-หญิง และสัตบุรษุมารวมพธิจีำนวนมาก เม่ือวันท่ี
24 ตลุาคม 2011 ทีอ่าสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก จ.สมทุรสงคราม

พระสังฆราชยอหน บอสโก มนัส จวบสมัย กลับสอูอมพระหตัถของพระบดิาเจา
เมือ่เวลา 16.45 น. ของวนัที ่ 20 ตลุาคม 2011 ทีโ่รงพยาบาลซานคามิลโล จ.ราชบรุี
รวมอาย ุ 76 ป ชวีติพระสงฆ 50 ป เปนพระสงัฆราช 25 ป เปนประมขุสงัฆมณฑล
ราชบุร ี17 ป เปนพระสังฆราชองคที ่5 ของสังฆมณฑล

ชุมนุมสุดยอดผูนำทางจิตวิญญาณแหงอัสซีซี
เม่ือวันท่ี 27 ตลุาคม 2011 สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงเชญิผแูทน

ศาสนาตางๆ กวา 100 ทาน ใหมารวมงานจาริกแหงความจริงและสันตภิาพซึง่จดัขึน้
ที่เมืองอัสซีซี  ประเทศอิตาลี
งานน้ีไดรับความสนใจจาก
สื่อมวลชนทั่วโลก เพราะ
ไมบอยนัก ท่ีผู แทนศาสนา
ตางๆ จะมารวมตัวกนั นอกจาก

นีพ้ระสนัตะปาปายังเชิญผแูทนของคนไมมศีาสนามารวมงานดวย
นับเปนโอกาสฉลองครบรอบ 25 ป แหงการภาวนาเพื่อสันติภาพท่ี สมเด็จ

พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดเร่ิมข้ึนเม่ือวันท่ี 27 ตลุาคม ค.ศ. 1986
ในการสวดภาวนาเพ่ือสันติภาพท่ีอัสซีซี เม่ือ 25 ปที่แลว ไมมีผูแทนศาสนา

จากประเทศไทยของเราไปรวมงาน แตคร้ังน้ีมีผูแทนเขารวมงาน 10 ทาน ซึ่งแสดง
ถึงมิตรภาพ ความเขาใจ ความรวมมือ และเจตนาท่ีจะสรางความเปนน้ำหน่ึง
ใจเดียวกันในระหวางศาสนาของเมืองไทยของเรา

ขาวเดนในรอบป 2011 (ตอจากหนา 7)
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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
กลิน่ขยะ..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

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


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

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

สุภาทัวรแสวงบุญ

6

“เรานำขาวดีมาบอกทานท้ังหลาย...
พระผูไถประสูติเพ่ือทานแลว”

(ลก 2:10-11)

Tel. 02-291-3750-4

ทวัรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาติ/สจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. แผนดินศักด์ิสทิธ์ิ - อสิราเอล
(กมุภาพันธ)

2. อสิราเอล - จอรแดน
(กมุภาพันธ - มนีาคม)

3. บารเซโลนา-ลรูด
(13 - 19 เมษายน)

***รบัจองโรงแรมท่ัวโลก ราคาพิเศษ***



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 52 ประจำวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2011หนา 10

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

ศาสนิกชนไทย (ตอจากหนา 20)

โดยเมือ่เวลา 07.30 น. วนัที ่3 ธนัวาคม ทีอ่นสุาวรีย
ประชาธิปไตย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รวมกบัองคกรทางศาสนาพทุธ ครสิต อสิลาม พราหมณ-
ฮินดู ซิกข จัดงานพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั เนือ่งในวโรกาส
พระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
84 พรรษา โดยเร่ิมจากกิจกรรมการเดินทางเทิด
พระเกียรติจากอนุสาวรยีประชาธปิไตยไปยงัมณฑลพธิี
ทองสนามหลวง โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรี
กระทรวงวฒันธรรม เปนประธาน

จากนั้นเมื่อคณะเดินเทิดพระเกียรติมาถึงทอง-
สนามหลวงไดมีพิธีเปดกรวยราชสักการะ ถวายสัตย
ปฏญิาณ กอนทีจ่ะมกีารไปประกอบพธิทีางศาสนาของ
แตละศาสนา เพ่ือถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว  บริเวณสนามหญาหนาพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย
ในพพิธิภณัฑสถานแหงชาตพิระนคร

โดยในสวนของศาสนามีพิธีเจริญพระพุทธมนต
ถวายพระราชกศุลจากพระสงฆ 85 รปู

ศาสนาอิสลามประกอบพิธีเพ่ือขอพรจากอัลลอฮ

พระผูเปนเจา
ศาสนาคริสตประกอบวจนพิธีกรรมนมัสการ

พระเจา พรอมกลาวคำอธิษฐานขอพระพรนอมเกลาฯ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยคุณพอ
พพิฒัน รงุเรอืงกนกกุล รองเลขาธิการสภาพระสงัฆราช
คาทอลกิแหงประเทศไทย เปนประธาน รวมกับคณุพอ
เสนอ ดำเนนิสดวก คณุพอเกรยีงยศ ปยวัณโณ ศจ.ดร.
รงุ  เริงสนัติอ์าจิณ ศจ.สมเกียรต ิวรรณศรี

คำอธิษฐานขอพระพรนอมเกลาฯ ถวาย “ขาแต
พระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พวกลูกทั้งหลายอธิษฐาน
วอนขอพระพรเปนพิเศษสุด เนื่องในมหามงคลสมัย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรง
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ทรงเปนสมเด็จ
พระบรมธรรมิกมหาราชาผูทรงเปนพลังแหงแผนดิน
ไทย  ทรงมุงมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ เพ่ือขจัดทุกขยากนอยใหญผดุงพสกนิกร
รมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน ทรงนำความเจริญวัฒนาและ
ความอุดมสมบูรณมาสูผืนแผนดินไทยทุกภูมิภาค
ทรงปดเปาวิกฤตการณนานัปการใหผานพนไดอยาง

นาอัศจรรย แมใน
ยาม ท่ีทรงพระ -
ประชวรก็ยังทรง
หวงใยเอื้ออาทร
พระราชทาน พระ-
บรมราชา น ุเคราะห
แกราษฎรผปูระสบ
ปญหาตางๆ  ตลอด

เวลา พวกลกูทัง้หลาย ทีร่วมชมุนมุกนั ณ ทีน่ี ้ขอพระเจา
ผสูถติ ณ สรวงสวรรค โปรดคมุครอง อภบิาลประทาน
พระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงเจริญ
พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
พระพลานามัยสมบูรณผองแผว สรรพโรคานิรพาธราง
หางไกล มพีระราชประสงค จำนงหมายส่ิงใด จงสมัฤทธิ์
สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา พระเกียรติคุณเกริก
กำจายทุกทิศานุทศิ สถิตสถาพรไพบลูยในสิรริาชสมบตัิ
เปนม่ิงขวัญของอาณาประชาราษฎร ตราบจิรัฐิติกาล
เทอญ”

ศาสนาพราหมณ-ฮนิดูประกอบพิธสีวดถวายพระพร
และศาสนาซิกขประกอบพิธีอธิษฐานขอพรจาก

พระศาสดา
วันที่ 5 ธันวาคม มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั
ผูนำศาสนาทุกทานตางหวังใหพสกนิกรสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และทำความดีถวายเปนพระราชกุศลโดยพรอมเพรียง
กัน
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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

น้ำทวมใหญประเทศไทยกำลังจะผานไป  เมื่อ
เหลียวหลงัดูเหตุการณ 3-4 เดือนท่ีผานมา  เปนเวลา
ที่คนไทยแสดงออกถึงความหวงอาทรตอกันสุด
ที่จะพรรณนาเปนขอเขียนไดเหมาะสม  เร่ิมตั้งแต
เตรียมการรับภัยน้ำทวมดวยคำแนะนำใหยกของ
ขึน้ทีส่งู  ใหอพยพออกจากทีล่มุต่ำเสีย่งภยั  หาทีพ่กัพงิ
ในหมญูาต ิ เพ่ือนฝงู หรือทีร่ฐับาลจดัหาให  พีน่อง
อีกจำนวนมากออกมาชวยกันกอกระสอบทราย
สรางคันดินปองกันน้ำเขาหมบูาน  แมจะไมประสบ
ผลสำเรจ็  ตัง้แตเมอืงตนน้ำเจาพระยา จ.นครสวรรค
กระแสน้ำพรอมกับมวลน้ำมหาศาลไดพังทำลาย
กำแพงทกุชนดิ  แมกระทัง่ประตนู้ำทีแ่ขง็แรง กพ็งั
เสียหายไปหลายแหง  แตพี่นองทุกจังหวัด  ก็มิได
ยอทอท่ีจะผนึกกำลังกันใหมเอาชนะน้ำวินาศ  ดวย
นวัตกรรมหลากหลาย ตามจิตสำนึกนักสแูบบไทยๆ
ที่ไมเคยยอมแพใคร  แตคราวนี้เราถูกน้ำจูโจมแบบ
นิม่นวล  แทรกซมึทีละเล็กละนอย  จากทอระบายน้ำ
คอยๆ ยกตัวสูงข้ึนจนกลายเปนพลังทำลายสุดท่ี
จะตานทานได  เราไมสามารถเอาชนะธรรมชาติที่
เคยเล้ียงดเูรา  เขายิง่ใหญกวาพลงัอานุภาพใดๆ ทีเ่คย
มมีา  เขาสรางความเสียหายอยางมโหฬาร  ตอรางกาย
จติใจคนไทยกวาครึง่ประเทศ  คนกวา 600  สญูเสยี
ชีวิตจากภัยน้ำทวมคราวน้ี  ชาวนาอีกหลายลานคน
ถูกน้ำทวมไรนาเสียหายจนหมดส้ิน   โรงงาน
อุตสาหกรรมสงออกและธุรกิจภายในประเทศ
ถูกทวมเสียหายแบบไมสามารถเยียวยาได  ถนน
หนทางถูกตัดขาด การติดตอส่ือสารภายในประเทศ
หยุดชะงักลง  ตองใชระยะเวลายาวนานข้ึนในการ
เดินทาง...  แมจะพายแพราบคาบตอน้ำมหาวินาศ
คราวนี้เราก็ยังชวยกันหาถุงยังชีพประทังชีวิต  ตาม
สภาพท่ีพอหาได  พรอมกับความอดทนตอสภาพ
น้ำเนาเหม็น ทวมขังนานแรมเดือน  บางครั้งเรา

กร็ะบายอารมณตอกนัเม่ือเห็นหมบูานติดกนัน้ำไมทวม
แตฝงบานเราน้ำไมยอมลดลง...  วนัน้ีเปนเทศกาลวันพอ
แหงชาต ิ น้ำกำลงัลดลงมากแลว  รฐับาลเองก็สญัญาวา
ภายในสิ้นปนี้   เราจะฉลองปใหมบนผืนดินแหง
ปราศจากน้ำทวม

บดันีเ้ปนเวลาทีต่องสำนกึขอบพระคุณ  น้ำสวนใหญ
กำลังไหลลงทะเลตามชองทางท่ีพอหลวงเคยสอนไว
เม่ือหลายปกอน  ขอบคุณที่ไดเห็นความเปนนักสูของ
คนไทย  แมพลังน้ำจะย่ิงใหญเพียงใด  คนทุกจังหวัด
กอ็ยากจะประลองสกูบัมัน  ในยามแพพาย  คนอยทูีส่งู
ทางภาคเหนือ อีสานและปกษใต  ก็สงอาหารมาให
กำลงัใจ  สถานวีทิยเุปดเพลงปลอบใจกนัวา อยายอมแพ
อยาออนแอ  แมจะแพพาย  จงลุกขึ้นสูใหม  จุดหมาย
ไมไกลเกินจรงิ ขอบคณุคนไทยเลิกทะเลาะกัน  ตางคน
ตางสอนใหปรับตัว  อยกูบัน้ำอยางเปนมิตร  แมจะขาด
ความสะดวกสบาย  ขอบคุณน้ำทวมทำใหวถิชีวีติคนไทย
วิง่เตนนอยลง  หยดุแขงขันทางธุรกิจ  หยุดเดินทางและ
มีชีวิตอยูกับครอบครัวมากข้ึน  พระสมณทูตเรนาโต
มารตโิน  (องคเกา) เดนิทางผานมา  ในนามของสมเด็จ
พระสนัตะปาปา เม่ือวันท่ี 6 ธนัวาคม 2011  เปนโอกาส
ใหทตูยโุรปหลายประเทศมาพบกนัทีข่างวัดเซนตหลยุส
โอกาสน้ีทูตเยอรมันแจงใหทราบวา  ประชาชนยุโรป
ประทับใจในการแสดงออกตอกันของคนไทย  เพ่ือสภูยั
น้ำทวม  เปนประชากรสชูวีติในยามตกทุกขลำบาก  มี
ความอดทนสูงยอมแชอยใูนน้ำเปนเวลายาวนาน  ขณะท่ี
ความชวยเหลือจากทุกดานถูกตัดขาด  หลายประเทศ

คิดหาหนทางจะชวยประเทศไทยปองกันอุทกภัย
แบบถาวรตอไป  เพราะเม่ือกอนไมทราบวาเราเปน
แหลงผลิตสินคาเทคโนโลยีชั้นสูง  นำ้ทวมคราวนี้
คนทั้งโลกรับรูวาเราคือหัวใจสำคัญท่ีผลิตอาหาร
และอุปกรณชิน้สวนสุดยอดของโลก

ขอขอบพระคุณพระเปนเจา  ที่สงมอบความ
ปรองดองและสมานฉันท คืนใหพี่นองคนไทย
พรอมกบัน้ำทวมใหญคราวนี ้ ทำใหคนไทยเห็นอก
เห็นใจกันมากข้ึน  พระองคทรงดลใจใหผูคนท่ีมี
ทรัพยสมบัตมิาก  ยอมเสียสละบรจิาคความชวยเหลือ
ใหผปูระสบภยั  สวนผมูคีวามร ูผเูชีย่วชาญ  กแ็นะนำ
รัฐบาลใหแกไขสถานการณภัยพิบัติดวยมาตรการ
ทีถ่กูตอง  ขอพระองคประทับอยกูบัเราตอไป  เพือ่
เปนกำลงัใจ เปนความหวังสอูนาคตท่ีดกีวา ในงาน
อาชีพ  การสงเสริมสุขภาวะ การสรางความรักและ
รับใชซื่อสัตยตอกัน  จนสามารถสรางประเทศข้ึน
ใหมใหมัน่คงแข็งแรงกวาเดิม

ที่สุดขอแจงใหพี่นองคริสตชนรับทราบ ยอด
บริจาคภายในและตางประเทศเขามาท่ีสภาพระ-
สงัฆราชฯ ถงึวันน้ีนบัได  30 ลานบาท มหีนวยงาน
จากสภาพระสงัฆราชอเมรกิา ชือ่วา Catholic Relief
Services หรือ CRS หมุนเวียนมาชวยทำงานต้ังแต
เริ่มตนหาทุนจนถึงวันนี้ก็ยังอยูเพื่อใหการบริหาร
งานชวยผูประสบภัยคร้ังนี้มีมาตรฐานสากล  เปน
ที่ยอมรับไดทั่วโลก

ขอพระเจาทรงสถิตกับเราตลอดไป เพื่อรัก
และรับใชกันและกัน

พระสังฆราชพบิูลย วสิิฐนนทชยั  7/12/2011

จากคาริตสัไทยแลนด
จดหมายสำนึกและขอบพระคุณ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วกิตอร
เจียม วาปกงั
เกิดใหมในพระเจา

6 มกราคม ค.ศ. 2001
พอจากไปครบ 10 ป ทุกคนยังรักและคิดถึงพอทุกวันเวลา

ขอใหพออยูในออมกอดของพระตลอดไป

เปโตรทูลวา “ถึงแมขาพเจาจะตองตายพรอมกับพระองค
ขาพเจาก็จะไมปฏเิสธพระองคเลย” (มธ 26:35)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

มารีอา กอง ลาจนัทกึ
เกิดใหมในพระเจา

9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ครบ 13 ปี

ยวง ออง ลาจันทึก
เกิดใหมในพระเจา

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
ครบ 17 ป ี

“บุตรแหงมนุษยมิไดมาเพื่อใหผูอื่นรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอื่น” (มก 10:45)

คณุพอยอหน  เซเรซตัโต
คณะรอยแผลศกัดิส์ทิธิ ์(สตกิมาติน)

อาย ุ 95  ป
เทเรซา  แดงตอย  จริานนท อาย ุ 76  ป
เทเรซา  วนัทนีย  กจิเจริญ  อายุ  67  ป
วญิญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต

ผูลวงลับทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระ

และวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถงึ

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
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ราฟาแอล
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มธ 1:21-23
นางจะใหกำเนิดบุตรชาย ทานจงตั้งชื่อบุตรนั้นวา เยซู เพราะเขาจะชวยประชากรของเขาใหรอดพนจากบาป

เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององคพระผูเปนเจาที่ตรัสผานประกาศกจะเปนความจริงวา หญิงพรหมจารี
จะตั้งครรภ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะไดรับนามวา “อิมมานูเอล” แปลวา “พระเจาสถิตกับเรา”

พดูถึง “คริสตมาส” ยงัจำเหตกุารณนีไ้ดเสมอ
ชวงเทศกาลคริสตมาสท่ีหางสรรพสินคา มีชื่อ
แหงหน่ึงในนครนิวยอรก ไดจดัมุมแสดงถ้ำพระกมุาร
เยซูทรงบังเกิด ในถ้ำน้ันมีรูปปนนักบุญยอแซฟ
แมพระ เด็กเล้ียงแกะ และสัตวเล้ียงตางๆ แตที่
รางหญาเลีย้งสตัวปรากฏวา ไมมรีปูองคพระกมุาร
เยซู แตกลับมีปายเขียนดวยตัวอักษรโตๆ บอกวา
“พระเยซูรอทานอยูขางนอกทามกลางความ
หนาวเหน็บ”  และมีอีกปายหน่ึงวางอยูบนกลอง
รบับริจาคท่ีตัง้อยขูางๆ เขยีนไววา “สำหรบัผทูีร่อ
อยูขางนอกท่ีไมมีใครซื้อของขวัญคริสตมาสให”
...ชะรอยเจาของหางสรรพสินคาคงจะเตือน
ความจำใหแกผูมาชอปปงวาอยาลืมคนยากจนนะ
ซึ่งถือวาเปนส่ือท่ีดีสำหรับจิตตารมณการแบงปน
ความสุขชวงเทศกาลคริสตมาส แตมีคำถามวา
จิตตารมณ “คริสตมาส” นี้ จะมีเพียงชวงปลาย
เดือนธันวาคมถึงเทศกาลปใหมแคนั้นเองหรือ?

ทุกคนท่ีเกิดมาไดรับพระพรพิเศษทุกทาน
และในพระพรตางๆ นี้มีพระพรหนึ่งท่ีลึกล้ำ
มหัศจรรยที่อธิบายไมได พระพรนี้ก็คือ “ความ
ปรีชาญาณของความคิด” ของมนุษย นีเ่ปนพระพร
ที่พระจิตเจาประทานใหแกมนุษยทุกคน ความ
เจรญิกาวหนาตางๆ ของมนุษยชาตนิบัแตโบราณ
จนถงึปจจบุนันี ้มาจาก “ ความคิด” ความคิดนีก้ลัน่
ออกมาจากสมองเปน “คำพูด” ที่เอยดวยปากสู
ผอูืน่ ทำใหผอูืน่รถูงึความคิดของตน ทำใหผอูืน่ได
รจูกัตนเอง และมีความสัมพันธกบัตนเอง รวมมือ
กันสรรคสรางส่ิงตางๆ ที่เอ้ืออำนวยใหแกชีวิต
มนุษย  และน่ีคือการชวยกันทำใหโลกเจริญ
กาวหนา ดขีึน้ นาอยขูึน้

นักบุญออกัสติน อธิบายวา “คำพูด” เปน
เครื่องหมายที่ใหความสวางแกจิตใจภายในท่ี
ถูกเอยออกจากจิตใจ ออกทางปากเปนคำพูด
คำพูดเปรียบเสมือนความคิดในใจท่ีถูกแตงตัวใส
เส้ือผา แลวคลอดออกมาเปนตัวตนบนโลก
ใหคนอ่ืนไดยิน เชนเดียวกับ “พระวาจาของ
พระเจา” นัน่คือองคพระเยซคูริสตเจาท่ีรบัเอากาย
บังเกิดเปนมนุษย เปน Emmanuel “พระเจาสถิต
กับเรา” มนุษยชาติจึงไดเห็น ไดยิน “คำพูดของ
พระเจา” (องคพระเยซูคริสตเจา) ดวยประสาท
สัมผัสตามประสามนุษย คือ ตาไดเห็น หูไดฟง
มือไดสัมผัส ปากไดสรรเสริญ จมูกไดกล่ินหอม
สมองไดคดิ หวัใจไดรกั เทาไดเดินตาม อำเภอใจ
ไดเชื่อ วิญญาณไดเปนหน่ึงเดียวกับพระองค ถา

ไมมี Emmanuel (ไมมีการบังเกิดเปนมนุษยของ
พระบุตร) มนุษยเราก็จะยังไมรูจักพระเจาเหมือนกับ
ความคิดในจิตใจคน ถาไมไดถูกเอยกลาวเปนคำพูด
เรากค็งไมไดยนิ ไมรสูิง่ทีอ่ยใูนใจของคนอ่ืน

ใชแลว “คริสตมาส” คือ “พระวาจาของพระเจา”
ทรงบังเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้ ทำใหเรามนุษยไดรูจัก
และรักพระองค แตพระองคมิไดบังเกิดเฉพาะ “วัน
คริสตมาส” เพียงวันเดียวเทาน้ัน พระองคยังทรง
“บงัเกิด” ทกุคร้ังเม่ือ...

- เด็กหญิงสมทรงและนองๆ กำลังอดอยากเพราะ
พอแมตองไปในเมืองเพือ่ทำงานเล้ียงชพี คณุปาขางบาน
จดัอาหารม้ือเทีย่งเล้ียงดทูกุวันเปนเวลานานหลายเดือน
แลว และยังทำตอไปเรื่อยๆ  ...คริสตมาสเกิด ณ ที่นั่น
วนัน้ัน

- แมบานเดินซ้ือผลไมสดจากแมคา แมคายากจน
ไมสามารถมีทุนหาผลไมคุณภาพดีๆ มาจำหนายได
แมบานเปล่ียนใจไมซือ้จากเจาอ่ืนท่ีมผีลไมดกีวา แตมา
ซือ้กบัแมคาทีข่ายผลไมคณุภาพดอยกวา แถมไมตอรอง
ราคาดวย ...ครสิตมาสเกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- เจาของโรงเรียนตัดสินใจไมเก็บคาเลาเรียนจาก
เด็กชายเล็กและเด็กหญิงนอย เพราะครอบครัวยากจน
...ครสิตมาสเกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- นายสมชายคนขับแท็กซ่ี นำเอกสารสำคัญและ
กระเปาเงินของผูโดยสารไปแจงตำรวจใหประกาศ
หาเจาของมารับคืน เจาของดีใจท่ีไดเอกสารสำคัญคืน
สวนเงินในกระเปามอบใหเปนรางวัลแกคุณสมชาย
...ครสิตมาสเกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เจาของกิจการตัดสินใจลด
เงินเดือนของตนและผบูริหารระดับสูงลงอยางมาก เพ่ือ
จุนเจือแกพนักงานระดับลางและเพ่ือที่จะไดไมตอง
ไลพนักงานออกจากงาน ...คริสตมาสเกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- อัตราเงินแลกเปล่ียนผันผวน มีโอกาสเพ่ิมราคา
สินคาข้ึนได แตผูจดัการฝายขาย พิจารณาเห็นวานี่เปน
การเอาเปรยีบผบูริโภค จงึไมขึน้ราคาสินคา ...ครสิตมาส
เกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- พอบานไดรับขอเสนอเปลีย่นงานอาชีพทีใ่หรายได
เ พ่ิมสองเทา  แตหลังจากพิจารณาดูวาหนาท่ีใหม
ตองออกตางจังหวัด ตองหางจากครอบครวักวาครึง่หน่ึง
ของเวลา แตที่สำคัญท่ีสุด มีความเส่ียงเก่ียวกับโอกาส
บาปมากมาย โดยเฉพาะพระบัญญัติประการท่ีหก จึง
ตัดสินใจไมเปลี่ยนงาน เขาตัดสินใจใหความสำคัญแก
ภรรยา แกลูก แกครอบครัวของเขากอน ...คริสตมาส
เกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- เจาของที่ดินผืนใหญในตางจังหวัด มีถนนหลวง

ผานขนานกับชายขอบท่ีดินของตน ถนนหลวงน้ี
ตองหักมุมเกาสิบองศาท่ีมุมทีด่นิของตน ณ ทีน่ี ่ มี
อบุตัเิหตุทางรถยนตบอยคร้ัง มคีนบาดเจ็บถึงตาย
ก็หลายราย เจาของจึงตัดสินใจยอมใหกรม
ทางหลวงตัดถนนเขามาในท่ีดินของตน ทำให
ถนนหลวงน้ีตรงไมตองหักมุมเกาสิบองศา เปน
การลดอุบัติเหตุแกผูเดินทาง ...คริสตมาสเกิด
ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- วิ่งชนตะกราผลไมของแมคาขางถนน
ขณะว่ิงกับกลุมเพื่อนๆ เพื่อรีบขึ้นรถเมล เพื่อนๆ
ไมสนใจขึน้รถเมลออกไป แตตวัเองหยุดไมขึน้รถ
กลับชวยเก็บผลไมทีต่กเกล่ือนกลาดกลางฟุตบาท
ใสตะกรา พรอมชดเชยความเสียหายใหแกแมคา
...ครสิตมาสเกิด ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน

- เปนเชลยสงครามดวยกัน เชาวันนั้นมีการ
ประหารหมโูดยการนับอนัดบัหมายเลข ใครโชคราย
ถกูนบัอนัดบัในแถวตกตัวเลขถกูประหาร กจ็ะถูก
เรยีกออกไปประหาร ชายพอบานคนหน่ึงโชคราย
ถูกนับอันดับถูกประหาร แตมีชายคนหน่ึงยืนอยู
ขางๆ ขออาสาแลกตัวกับชายคนน้ัน ทหารยนิยอม
นำชายใหมที่อาสายอมตายแทนนำไปยิงเปา ...
คริสตมาสเกิด ณ ที่นั่น วันน้ัน (นักบุญคุณพอ
โกลเบ)

- หญิงชาวยุโรปไดรับกระแสเรียกเปน
นกับวชหญิงตัดสินใจตามคำเรียกรองของ “กระแส-
เรียก” จากประเทศของตนมากรุงกัลกัตตา
ประเทศอินเดีย มาดูแลคนยากไรพรอมกับต้ัง
คณะนักบวชเพื่อดูแลรักษาคนปวยไข คนถูก
ทอดท้ิงไรที่อยูอาศัยจำนวนมากมายตลอดเวลา
หลายสิบปจนกระทั่งสิ้นชีวิต ...คริสตมาสเกิด
ณ ทีน่ัน่ วนัน้ัน (บญุราศคีณุแมเทเรซาแหงกัลกตัตา)

- ละเวนการซ้ือของขวัญคริสตมาสราคาแพง
เพื่อนำเงินที่เก็บออมน้ีไปทำทานแกสถานเลี้ยง
เดก็กำพรา ...ครสิตมาสเกดิ ณ ทีน่ัน่ วนันัน้

...ฯลฯ ...ฯลฯ ...ฯลฯ
ทุกทานสามารถทำใหคริสตมาสเกิดข้ึนได

ณ ทุกสถานท่ี ทุกขณะเวลา ทุกวันตลอดชีวิตเรา
นัน้คอืให “ความคิด” ของเรา “เกดิ” เปนการกระทำ
ที่ดี ที่แสดงความรัก ความเมตตาสงสารแกเพื่อน
มนุษย เปนการเชญิ “พระเยซคูริสต-พระบตุรผทูรง
บังเกิดเปนมนุษย (เอมมานูเอล)” ใหอยูกับเขา
ทามกลางพวกเขา และนี่คือ “กระแสเรียก” ของ
คริสตชนทุกคนท่ีจะทำให “คริสตมาส” เกิดข้ึน
ทกุวัน ไมใชเฉพาะวนัท่ี 25 ธนัวาคมของแตละป



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 52 ประจำวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2011หนา 14

วนัพุธท่ี 11 มกราคม ค.ศ. 2012
19.00 น. พิธีมิสซาฉลองภายใน

โดย พระคารดนิลั ไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู
วนัพฤหัสบดีที ่12 มกราคม ค.ศ. 2012
10.00 น. เดินรูปคุณพอนิโคลาส โดย คุณพอจำเนียร กิจเจริญ
11.00 น. พิธีมิสซา (ศิลเจิมผูปวยใหแกผูสูงอายุ)

โดย อปุสังฆราช เปโตร สานิจ สถะวรีะวงส
13.30 น. สวดสายประคำ อวยพรศีลมหาสนิท
18.00 น. พิธีมิสซาฉลองประจำป

โดย พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
 (หลังมิสซามีแหพระธาต)ุ

อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ
มีความยินดีขอเชิญรวมฉลองสักการสถาน

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
พระสงฆและมรณสักข

อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ
มีความยินดีขอเชิญรวมฉลองสักการสถาน

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
พระสงฆและมรณสักขี
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«— ¥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.

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

����� ¢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¢

 —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

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

«—¥‡´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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ����� 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‡√’¬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

�����©≈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—¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2012 ‡«≈“

10.00 π. («—¥Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“√“™∫ÿ√’)

µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9258-1884

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“
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‡ ° 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.

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

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

‚∑√. 08-9221-7818

�����¢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≠§“¡‘≈‚≈

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

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

0-2675-5577

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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø »√™—¬

¥‘æÕ ·≈–‡ªî¥ªï‡¬“«™π¢Õß —ß¶¡≥±≈ «—π‡ “√å

∑’Ë 7 ¡°√“§¡  2012  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

∫â“π‡¡◊Õßß“¡ Õ.·¡àÕ“¬ ®.‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß  √à«¡æ‘∏’

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ «—≈≈¿

®—π∑√å¥«ß «—πæÿ∏∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ¥Õπ¥Ÿà

µ .µâπº÷È ß Õ.æ—ß‚§π ®. °≈π§√ ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π

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

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

1045

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

‚∑√ “√ 0-2681-5401

·ºπ° µ√’ ·≈–·ºπ°™“µ‘æ—π∏ÿå √à«¡°—π®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–· ¥ß§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“ ©≈Õß

§√∫ 25 ªï °“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ‰æ√—™

»√’ª√–‡ √‘∞ §≥–§“¡‘≈‡≈’¬π ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ ¿“

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

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ √à«¡¥â«¬§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß-

°π°°ÿ≈ ‚¥¬¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë®“°Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ·≈–

 —µ∫ÿ√ÿ…„π≈–·«°„°≈â‡§’¬ß¡“√à«¡æ‘∏’ ∑’Ë«—¥‡´πµå‚∏¡— 

™àÕßππ∑√’ ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ 2011

§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ ‰¥âΩ“°¢âÕ§‘¥‰«â —ÈπÊ «à“ °“√∑’Ë‡√“

‰¥â¡’‚Õ°“ √à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ ‚¥¬‡©æ“–∑ÿ°«—π»ÿ°√åµâπ‡¥◊Õπ

‡æ◊ËÕ¢Õæ√–æ√®“°æ√– ‰¥â¢Õ∫§ÿ≥æ√– ·≈– «¥

¿“«π“√à«¡°—π ∑”„Àâ‡√“‰¥â¡’‚Õ°“ À≈àÕÀ≈Õ¡™’«‘µ

¥â«¬ ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ‡æ◊ËÕ‡√“®–‰¥â§‘¥¥’ ∑”¥’ ·≈–ª√– ∫

§«“¡ ”‡√Á®„π™’«‘µ ·≈–¢Õ„Àâ‡√“æ¬“¬“¡À“‡«≈“

„π°“√‰µ√àµ√Õß™’«‘µ ∑”„®„Àâπ‘Ëß ¬‘Ëßπ‘Ëß‡√“¬‘Ëß‡ÀÁπ

µ—«‡√“‡Õß ‡æ√“–∑ÿ°«—ππ’È¥â«¬®‘µ¢Õßµ—«¢Õß‡√“¡’

 ‘Ëßµà“ßÊ ‡¢â“¡“¡“°¡“¬ ¡’∑—Èß‰√â “√–·≈–‡ªìπ “√–

∑”„Àâ‡√“‰¡à¡’‚Õ°“ ‰µ√àµ√Õß™’«‘µ¢Õß‡√“ ∑”„Àâ‡√“

‰¡à‰¥â√Ÿâ«à“„π„®¢Õß‡√“≈÷°Ê ·≈â«‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ™’«‘µ‡√“

®÷ß‚≈¥·≈àπ‰ªµ“¡°√–· µà“ßÊ ∑”„Àâ®‘µ¢Õß‡√“‰¡àπ‘Ëß

‰¡à ß∫ ‰¡à‰¥âæ—°ºàÕπ ‡√“®÷ß‰¡à “¡“√∂√Ÿâ®—°µ—«‡Õß

‰¡à “¡“√∂æ∫§«“¡ ÿ¢ ·µàÀ“°‡√“‰µ√àµ√Õß µ—Èß µ‘

¡’ ¡“∏‘ √Ÿâ®—°π‘Ëß ‡√“®–æ∫§«“¡ ÿ¢‡¬Áπ ‡ªìπ§«“¡ ÿ¢

∑’Ë‡°‘¥®“°∑” ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ∑’Ë∫ÿ≠‡ªìπ°ÿ»≈ ‡ªìπª√–‚¬™πå

µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å ®÷ß∑”„Àâ®‘µ„®¢Õß‡√“‡ªìπ§«“¡ ÿ¢

∑’Ë∂“«√

¢Õ„Àâ‡√“∑ÿ°§π„™â™’«‘µ„π·µà≈–«—πÕ¬à“ß¥’ ∑”

§«“¡¥’ „Àâ°—∫§√Õ∫§√—« §π√Õ∫µ—«  —ß§¡ à«π√«¡

À√◊Õ∑”¥’„Àâ°—∫‚≈° „π∑’Ë ÿ¥§«“¡¥’π—Èπ°Á®– àßº≈∂÷ß

µ—«‡√“ ∑”§«“¡¥’¬àÕ¡ àßº≈¥’°—∫Õ’°™’«‘µÀπ÷Ëß‡ ¡Õ ¢Õ

„Àâ‡√“‰µ√àµ√Õß ·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ  ‡æ◊ËÕ‡√“®–¡’

§«“¡ ÿ¢  ß∫„π™’«‘µ ·≈–°“√∑’Ë‡√“®–Õ¬ŸàÕ¬à“ß¡’

§«“¡ ÿ¢‰¥âπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫µ—«¢Õß‡√“°àÕπ À“°‡√“¡’

§«“¡ª√“√∂π“¥’ µ—Èß„®¥’ ·≈–¡Õß∑ÿ°Õ¬à“ß¥’Ê ‡√“

‡ªî¥„®„π∑’Ë ÿ¥‡¢“°Á®–‡ªî¥„® ·≈‡√“®–æ∫§«“¡ ÿ¢ ‡√“

µâÕß‰¡à¬÷¥µ‘¥ ‡√“µâÕß‡¢â“„®«à“∑ÿ°Õ¬à“ß¡—π®–‡ª≈’Ë¬π‰ª

æàÕ‡ªìπ§π∑’Ë§∫°—∫∑ÿ°§π §∫°—∫„§√°Á§∫‰ªµ≈Õ¥

·¡â∫“ß§πÕ“®®–∑”µ—«‰¡à¥’·µà‡√“°Áæ¬“¬“¡∑’Ë®–§∫

°—∫‡¢“ ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫‡¢“µ≈Õ¥Õ—ππ’È‡ªìπ«‘∏’¢ÕßæàÕ ·≈–

∑”„ÀâæàÕ¡’§«“¡ ÿ¢ æàÕæ∫§«“¡ ÿ¢ æàÕ™Õ∫„™â‡«≈“

«à“ßÕà“πÀπ—ß ◊Õ ‡≈àπ°—∫‡¥Á°æ‘°“√ ‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ‡√“

¬Õ¡‡ ’¬ ≈–‡√“°Áæ∫§«“¡ ÿ¢ §◊Õ§«“¡ ÿ¢°≈—∫‡°‘¥

¢÷Èπ®“°°“√∑’Ë‡√“∑”¥’Ê „Àâ°—∫§πÕ◊Ëπ ·≈–¢Õ∫§ÿ≥

∑’Ë¡“√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“æ√âÕ¡°—∫æàÕ ¢Õ∫§ÿ≥

∑’Ë‡√“¬—ß§‘¥∂÷ß°—π ¡“¢Õæ√®“°æ√–√à«¡°—π ¢Õ„Àâ

æ√–‡ªìπ‡®â“Õ«¬æ√–æ√∑ÿ°§π∑ÿ°§√Õ∫§√—«„ÀâÕ¬Ÿà

„π»’≈„πæ√–æ√¢Õßæ√–µ≈Õ¥‰ª

‚Õ°“ π’È §ÿ≥æàÕ‰æ√—™ ‰¥â¡Õ∫ “¬ª√–§” ‡æ◊ËÕ

°“√ àß‡ √‘¡™’«‘µ ·≈–·π–π”«‘∏’ «¥ µ“¡¢âÕ√”æ÷ßµà“ßÊ

„Àâ √«¡∑—Èß∫∑¿“«π“µàÕπ—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ¡“·®≈≈“

´÷Ëß‡ªìππ—°∫ÿ≠ºŸâÕÿª∂—¡¿å·¡à·≈–‡¥Á° „Àâ·°à∑ÿ°§π

ºŸâ∑’Ë¡“√à«¡„πæ‘∏’¡‘ ´“

À≈—ßæ‘∏’ §ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå °≈à“«· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

°—∫§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ ‚Õ°“ ©≈Õß§√∫ 25 ªï °“√∫«™

‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå °≈à“«

· ¥ß§«“¡¥’„ππ“¡ ¿“æ√– —ß¶√“™œ ·≈–ºŸâ·∑π

æπ—°ß“π ´‘ ‡µÕ√å°ƒ…¥“  “µ√åæ—π∏å ·≈–«ß CBCT

band √à«¡¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’

®“°π—Èπ ́ ‘ ‡µÕ√å§Õ√“ ¥“¡“‡≈√‘‚Õ ·≈–§ÿ≥™–≈Õ

«√√≥ª√–∑’ª ‡ªìπºŸâ·∑πæπ—°ß“π¡Õ∫¢Õß¢«—≠

·≈–¢Õß∑’Ë√–≈÷°

‡®â“Àπâ“∑’Ë ¿“ (µàÕ®“°Àπâ“ 2)

‡°“–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“ ¡“™‘°
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คารติสัไทยแลนด (ตอจากหนา 2)
แหงประเทศไทย ฝายสังคม (คารติสัไทยแลนด) รวมกบั
เครอืขายเวชบคุคลคาทอลิก  ออกหนวยแพทยเคลือ่นที่
เพื่อใหการบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไปแกผูประสบ
อุทกภัยหลังน้ำลดในเขตชุมชนอิสลาม  ที่มัสยิดนูรุล
ฮิดายะห (สุเหราแสงประทีป) หมู 9  ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีผูมารักษากวา 300 คน
พรอมนำถุงยงัชพีจำนวน 100 ถงุ ทีไ่ดรบับรจิาคมาจาก
ธนาคารกรงุเทพ ผานทางชมรมนักธรุกจิคาทอลิก และ
ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุนใหม (C-YES) นอกจากนี้
คาริตสัไทยแลนดไดนำน้ำดืม่ 250 โหล มงุ 1,000 หลัง
ไปมอบใหแก 3 มัสยิด ไดแก มัสยิดนุรุลฮิดายะห
มัสยิดนุรุลอิสลาม (สุเหราเขียว) มัสยิดยามาลุลดีน
(สเุหราใหม) เม่ือวันท่ี 4 ธนัวาคม 2011

มสัยิดนูรุลฮิดายะห (สเุหราแสงประทีป) มีอหิมาม
ประเสรฐิ อยเูจริญ เปนผนูำ มสีตับุรษุ 300 คน ตัง้อยทูี่
หมู 9 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีคุณมีศักด์ิ
บุญมาหา เปนผูใหญบาน คุณสมชาย ลอมาเละ เปน
ผูชวยผูใหญบาน มีเนื้อที่ 600-700 ไร ประชากรกวา
3,600 คน 1,600 หลังคาเรือน มีอาชีพทำนา รับจาง
ทำโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานไมอัด น้ำหอม
พลาสติก ฯลฯ

ผใูหญมศีกัด์ิ เลาใหฟงวา น้ำทวม 43 วนั ตัง้แตวนัที่
18 ตุลาคม - วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2011 ไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ กลุมอาสาของศปภ.
และสมาชิกสภาผแูทนราษฎร

มสัยิดนูรลุอิสลาม (สเุหราเขียว) มีอหิมามปรัชญา
เจรญิสขุ เปนผนูำ มสีตับุรษุ 400 ครอบครวั 3,000 คน
     มัสยิดยามาลุลดีน (สุเหราใหม)  มีอิหมามอัสอารี
เปนผนูำ มสีตับุรษุ 1,700 คน

คุณสมชาย ลอมาเละ  ผูชวยผูใหญบาน หมู 9
กลาววา  “เปนทีน่ายนิดทีีค่าทอลิกไดมาใหความชวยเหลือ
ทีน่ี ่คาดวาประชาชนก็คงดีใจท่ีมหีนวยงานของคาทอลิก
มาชวยเหลือ กอนหนาน้ีมหีนวยงานของคาทอลกิราชบรุี
ไดนำถุงยังชีพมาชวย มาแจกกับชาวบานประมาณ
300 ชดุ ทีต่ำบลละหารน้ีมทีัง้เด็กและผใูหญ แตสวนใหญ
เปนผูสูงอายุ”

“ในชวงน้ำทวมน้ันผมเองอยูฝายปกครองก็ไดแต
ชวยเหลอืชาวบานอยางเดียว ไมไดทำอยางอ่ืน กจิกรรม
อยางอ่ืนก็หยุดหมด แตกิจกรรมทางมัสยิดน้ันเรายัง
คงปฏบิตัเิหมอืนเดมิ โดยใชชัน้ 2”

“ในชุมชนตรงน้ีก็มีน้ำทวมกันบอย  ทวมกัน
เปนประจำอยูแลว พวกเราก็ไมไดตกใจอะไรมาก แต
ปนี้ทวมมากกวาทุกป และคอนขางลำบากมากกวา
ทกุครัง้ จะมเีรือ่งของการเดนิทางทีล่ำบากมากไปทำงาน
ที่บริษัทก็ลำบาก”

คุณสมศักด์ิ  อยู เจริญ  นายกองคการบริหาร
สวนตำบลละหาร กลาววา  “ทีน่ีม่ ี9 หมบูาน มสีมาชิก
ประมาณ 20,000 คน  8,745 ครัวเรือน มีอาชีพทำ
โรงงาน ทำราชการ ทำเกษตร ทำนา ประมง มโีรงงาน
ทั้งหมด 90 โรงงาน ไดแก โรงแวน โรงพิมพ ศูนย

กระจายสินคาอยูที่บางบัวทอง  เชน  ท็อป  เซเวน
อีเลฟเวน สกอต ซูเหลียน ทางอบต. สวนใหญจะได
ในเร่ืองของเงินภาษีโรงงาน ผมก็พยายามไปสื่อสาร
กบัคนในพืน้ที ่ใหไปทำงานกบัเขา ไปตดิตอกบัเขา”

“สิ่งท่ีตองการและจำเปนมากๆ ตอนน้ีคือเครื่อง
กรองน้ำแบบมาตรฐานและแกลลอน มาต้ังที่มัสยิด
เพือ่จะไดเปนศูนยรวมใหชาวบานมาเอาน้ำมาใชอปุโภค
บริโภค”

จากนั้นคุณพอไพรัชไดพาคุณหมอไปเย่ียมและ
ตรวจอาการคณุยายเราะ ลอมาเละ อาย ุ82 ป เปนอมัพาต
เดินไมได ตองนอนอยูบนเตียง มานาน 36 ป หูตึง
แตความจำยงัดมีากๆ มลีกู 9 คน ตาย 1 คน เหลอื 8 คน
เปนชาย 5 คน หญิง 3 คน เลาใหฟงวา “ไมเคยเห็น
น้ำทวมขนาดน้ีมากอน เม่ือป ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2538)
ทวมหนักแตไมถงึขนาดน้ี”

คุณลุงสมหวัง ลอมาเละ อายุ 80 ป มีลูก 3 คน
เปนตอหนิ คณุพอไพรัชไดนำถงุยงัชพีมามอบใหทีบ่าน
และพาคุณหมอมาตรวจดวย คุณลุงเลาใหฟงวา “ทาน
อาหารไมคอยได เวียนหัวตองทานยาเปนประจำ”

คุณลุงอรุณ ชื่นกมลมาล อยูบานเลขท่ี 82 หมู 14
ต.บางบัวทอง อายุ 66 ป ปวยเปนอัมพฤกษมา 9 ป
มารักษากับหนวยแพทยเคลื่อนที่ของคาริตัส

คุณลุงเลาใหฟงท้ังน้ำตาวา “ซีกซายตายหมดแลว
ตวัคนเดยีว มบีตัรคนพกิาร  อยากไดรถสามลอถบี เพือ่
จะไดสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหน เพราะ
ปจจุบันเดินไมไดตองใชไมเทาชวยพยุง ตั้งแตน้ำทวม
ออกไปไหนไมไดนอนอยูกับบาน”

นอกจากนี้ไดไปสำรวจชุมชนบริเวณคลองรี
อ.บางบัวทอง ซึง่ยังมีน้ำทวมขังสูงพอสมควร ชาวบาน

ตองพกัอาศยัอยบูนช้ัน 2
อยางนอยวิกฤติก็ไดสรางโอกาสใหสังคม ไดเห็น

ภาพความรัก ความหวงใย ความชวยเหลือ ความเอื้อ
อาทรตอกันและกันมากขึ้น



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับท่ี 52 ประจำวันท่ี 25-31 ธันวาคม 2011หนา 18
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“ความสุขใหไดทัง้ป ความดีใหไดทัง้ชีวติ”

จดหมายจากผอูานเปนความสุขใจของผจูดัทำหนงัสือ ตติงิกันบาง เสนอแนะ
กันบาง แบงปนพระพรของพระ ใหขอคิดดีๆ นอกจากความมีสวนรวมแลว เรา
เห็นมิตรภาพท่ีงอกเงยอยางไมตองสงสัย เพราะไมมผีลประโยชนใดเคลือบแฝง

ทานผูอานหลายทานเขียนมาใหกำลังใจหรือจะติชมอยางไรทางทีมงาน
คงมีคำขอบคุณมากำนัล  นอกจากน้ันคงสงคำภาวนาถึงกันเพ่ือเปนคำขอบคุณ
ไมอยากติดสินบน แตอยากจะใหหนังสือเลมใหมๆ เปนการขอบคุณท่ีเห็นได
ทางภายนอก รอรับกนันะครบั

มีจดหมายจากผูอานทานหนึ่ง เลาเรื่องราวความประทับใจในวัยเด็ก พาให
ผมประทบัใจไปดวย เขาใหชือ่เรือ่งวา “ความจรงิทีม่นษุยมกัจะลืม”

เม่ือ 17 ปที่แลว ดิฉันเขาโรงพยาบาลเซนตหลุยส คุณพอฝร่ังท่ีมาสงศีล
จะเดินเย่ียมคนไขทุกหอง เมื่อถึงหองดิฉัน ทานจะย้ิมแยมใจดีมากกับทุกคน
ดิฉันเลยบอกทานวา

“คุณพอคะ ดิฉันเปนคนไมดี สงสัยพระเปนเจาจะไมใหดิฉันขึ้นสวรรค
หรอกคะ”

คณุพอฝร่ังเอียงคอแค 2 วนิาท ีแลวตอบวา
“พระเปนเจาจะใหหนูขึ้นสวรรค ไมใชเพราะหนูเปนคนดี แตเปนเพราะวา

พระเปนเจาทรงรกัหนู”
ตัง้แตวนันัน้จนถงึวนันี ้ดฉินัไมเคยลมืเลย...
สวรรคความจริงตามมาตรฐานมนุษยคือคนดี แตสวรรคเปนท่ีที่พระเปนเจา

เตรียมใหเราเพราะความรักเปนแกนแกนสำคัญท่ีพระสรางเรามา และเราจะกลับ
ไปหาพระองค

ชวงวันพระคริสตสมภพ และวันปใหมเหลานี้ ผมยังผานตาเร่ืองเลาอีก
เรือ่งหน่ึง เปนเร่ืองท่ีผมฟงคร้ังแรกทีแ่ผนดนิศกัดิส์ทิธิ ์ประเทศอิสราเอล ณ วดัแหง
การประสูติขององคพระเยซูเจา มันเปนเร่ืองท่ีไกดเลา ผมจะลองระลึกชาติ
และเลาใหทานผูอานฟงอีกคร้ัง “เร่ืองของไมใหญทั้งสามกับความคาดหวัง
ของมัน”

ณ ปาใหญแหงหนึ่ง ไมงาม 3 ตน กำลังเจริญเติบโตงอกงาม พวกมันคุยกัน
ถงึความหวงั และความฝนในอนาคต

ไมตนที่หนึ่ง บอกวา ถาขาฯ เติบโตและแข็งแรงขึ้น ขาฯ ฝนใฝวาจะถูกนำ
ไปทำเปนกลองสมบัติ มันคงจะถูกบุอยางสวยงาม และแนนอนทุกคนจะชื่นชม
ความงามของขาฯ ไมวาเจาของหรือผพูบเหน็

ไมตนที่สอง กลาววา สวนขาฯ ขาหวังจะเปนไมงามสำหรับนำไปสรางเปน
เรือหลวงใหกับพระมหากษัตริยและพระราชินี ความสวยงามและประโยชน
จากขาฯ จะเติมเต็มพระราชาและพระมเหสีใหดงูามสงาท่ีสดุ

ไมตนสุดทาย ไมคาดหวังเปนอันใดท้ังส้ิน มันอยากสูงใหญ เติบโตและ
แข็งแรง ทานทนตออุปสรรคทุกชนิด ใหความใหญโตและแข็งแรงของมัน
แผกิง่กานใหรมเงา และกอเกดิประโยชนสงูสดุกบัปาแหงนี้

วันเวลาผานไป เม่ือวันแหงการนำไมตนเหลาน้ันไปแปรรูป ไมตนท่ีหน่ึง
ถูกนำไปเปนรางใสอาหารสำหรับบรรดาสัตวเลี้ยงตางๆ ไมตนที่สองถูก
ชาวประมงซ้ือไป มนัเปนไดแคเพียงเรือประมงเล็กๆ เทาน้ัน สวนไมตนท่ีสามน้ัน
ความฝนของมันสลายลงเม่ือมันถูกตัดโคนลงมา

ดูเหมือนทุกความหวังและความฝนของไมทุกตนไมอาจเปนจริงได แต
พระเนตรของพระทีเ่ฝาด ูและไมเคยทำใหใครผดิหวงักำลงัเริม่ทำฝนของเหลาไม
แตละตนใหไดมากกวาที่มันตองการเสียอีก

สามภีรรยาคหูนึง่ ตองไปจดทะเบียนสำมะโนประชากร ความยากจนขนแคน
ของเขา ทำใหทีพ่กัท่ีมนีอยเหลานัน้เตม็ไปหมดทุกท ีมแีตเพยีงโรงนาและคอกสัตว
เทาน้ัน อยาวาแตทีพ่กัเลยท่ีรองพระกายสำหรับทารกท่ีเกิดใหมยงัไมมี

เขาท้ังสอง ไดรางไมใสอาหารสัตว สำหรับรองพระกายของพระผูไถสูงสุด
นั่นไมใชความใฝฝนของไมตนแรกหรอกหรือ จากกลองใสสมบัติ กลายเปน
ที่รองพระกายของพระกุมารนอย ในค่ำคืนท่ีเงียบสนิท มีเสียงไมตนแรกเริงรา
แมไมมใีครไดยนิ

วันเวลาผานไป เม่ือเด็กนอยคนนั้นเติบโต และเริ่มเผยแผพระธรรมคำสอน
บอกเลาเร่ืองพระอาณาจักรสวรรค บนเรือโกโรโกโสของชาวประมง คล่ืนทะเล
ยามน้ีรุนแรงนัก บรรดาสาวก ปลุกชายคนนั้นท่ีหลับไหลในเรือลำน้ัน ใหหาม
คล่ืนลมใหชวยพวกเขาท่ีเหมือนกำลังจะตาย ไมทอนที่ 2 ที่เปนเรือลำนอยนั้น
นัน่เอง เรอืทีบ่รรทกุกษตัรยิเหนอืกษตัรยิทัง้ปวง

และวันแหงการพิพากษาก็มาถึง ชายที่ชื่อวาเยซู ถูกตัดสินประหารชีวิต
ดวยการตรึงตายบนไมกางเขน ไมใดเลาจะแข็งแรงเทาไมทอนนั้น ไมทอนที่ถูก
ตัดท้ิง บัดน้ีมันเปนไมที่องคพระเยซูเจาแบกไปจนถึงเขากัลวารีโอ ปกลง และ
เม่ือส้ินเสียง “จบบริบูรณแลว” ฟาสงเสียงคำราม เมฆลมฝนกระหน่ำ แตไม
ทอนท่ี 3 นัน้ เขาใจคำตอบท้ังหมดแลว

มีเรื่องราวมากมายท่ีเกิดขึ้นตลอด 12 เดือนใน 1 ปนี้ เรื่องทุกเรื่องอาจจะให
บทสอนตรงและไมตางกนั ถาบทสอนน้ันเราใหชือ่วา “น้ำพระทยัของพระ ทีร่กั
เราทุกคน”

ขอมอบคำอวยพรสำหรับโอกาสสำคัญนี้ จากผูใหญของพระศาสนจักร
ในประเทศไทย ไลเรียงต้ังแตพระสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย บรรดา
พระสังฆราชจากทุกสังฆมณฑล ลวนเปนพรท่ีไมเพียงแตนำความสุขความยินดี
มาในโอกาสน้ี แตกลับนำความรักของพระมามอบใหกับบรรดาลูกๆ  ทุกๆ คน
ดวย

ทีส่ดุแลว ผมคดิวา ความสุขคงใหกนัไดทัง้ป สวนความดีนัน้...กค็งเชนกนั
สวัสดีปใหมผูอานทุกทานนะครับ

     บรรณาธกิารบรหิาร
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ç®ÿ¥‡∑’¬π™—¬∂«“¬æ√–æ√é æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π®ÿ¥‡∑’¬π™—¬∂«“¬æ√–æ√·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5

∏—π«“§¡ 2011 ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à

ç —¡¡π“é  ́ ‘ ‡µÕ√å§≥–¿§‘π’æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬  —¡¡π“ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2554

°“√¿“«π“·∫∫ Lectio Divina ·≈–»÷°…“æ√– ¡≥≈‘¢‘µ‡µ◊Õπ À≈—ß ¡—™™“

æ√– —ß¶√“™ : æ√–«“®“¢ÕßÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ (VERBUM DOMINI) ¢Õß

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-13 µÿ≈“§¡ 2011 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π

çÕ∫√¡é «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ®—¥Õ∫√¡Ωñ°ªØ‘∫—µ‘°“√ Õπ§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–À«à“ß

«—π∑’Ë 10-14 µÿ≈“§¡ 2011  ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬œ „Àâ°—∫π—°»÷°…“§≥–¡πÿ…¬»“ µ√å  “¢“

«‘™“ª√—™≠“·≈–»“ π“ ™—Èπªï 1 ®”π«π 26 §π ‚¥¬¡’´‘ ‡µÕ√å ÿ¡“≈’  ÿ¥®‘π¥“

§ÿ≥§√Ÿ¬ÿæ“ ™Ÿ≈’√–√—°…å ·≈–∑’¡ß“π®“°»Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡  —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

‡ªìπ«‘∑¬“°√ ·≈–§≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ ™—Èπªï 1 ®”π«π

35 §π „π “¢“«‘™“œ π’È®–‡πâπß“π®‘µµ“¿‘∫“≈ ß“π¥â“π§√‘ µ»“ π∏√√¡ ·≈–

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (BEC) ‚¥¬¡’§ÿ≥§√Ÿ°¡≈“  ÿ√‘¬æß»åª√–‰æ §ÿ≥§√Ÿ∑—»π’¬å ¡∏ÿ√ -

 ÿ«√√≥ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ ß“¡«ß»å ·≈–´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’  æ—π∏å«‘‰≈ ·≈–§≥– ‡ªìπ«‘∑¬“°√

§ÿ≥æàÕ‡®√‘≠ «àÕßª√–™“πÿ°Ÿ≈ ·≈–

§ÿ≥æàÕ∏√√¡√—µπå ‡√◊Õπß“¡ ‡ªìπ

ºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√œ

çÕ∫√¡‡¬“«™πé »Ÿπ¬åª√– “πß“π‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‰¥â®—¥Õ∫√¡

ºŸâπ”‡∑‡´à „Àâ·°àºŸâπ”‡¬“«™π∑—Èß 5 ‡¢µ √«¡∑—Èß®‘µµ“∏‘°“√ª√–®”‡¢µ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

25 æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬∫√“‡¥Õ√å¡“√å‚°  ¡“™‘°

§≥–ªï‡¡ ÷́Ëß‡ªìπºŸâ™”π“≠¥â“π°“√¿“«π“·∫∫‡∑‡ à́ ‡ªìπ«‘∑¬“°√„Àâ°“√Õ∫√¡

·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘

ç«—πæàÕ·Ààß™“µ‘é «—π∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ 2011 ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ®—¥°‘®°√√¡

«—πæàÕ·Ààß™“µ‘ ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—«∑√ß¡’æ√–™π¡æ√√…“§√∫ 7 √Õ∫ 84  æ√√…“ „π«‚√°“ ¡À“¡ß§≈π’È

¡’§ÿ≥§√Ÿ‰¥â√—∫æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‚ª√¥‡°≈â“æ√–√“™∑“π‡§√◊ËÕß√“™œ ®”π«π

11 §π ‚¥¬π“ß “«≥«æ√ ‚™§∂“«√ √Õßπ“¬°‡∑»¡πµ√’‡∑»∫“≈‡¡◊Õß∫â“π‚ªÉß

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

çπ—°¢—∫√âÕß‡´´’≈’Õ“é ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ‰¥âæ“§≥–π—°¢—∫√âÕß‡´´’≈’Õ“

®“°«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π Õ”π«¬‡æ≈ß‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’

√à«¡¢—∫√âÕß„πß“πæ‘∏’°“√‡ªî¥·≈–‡ °«—¥Õ—  —¡™—≠ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë

19 æƒ»®‘°“¬π 2011
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æ‘∏’®ÿ¥‡∑’¬π™—¬∂«“¬æ√–æ√ «—π∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ 2554 ≥ ¡≥±≈æ‘∏’∑âÕß π“¡À≈«ß«®πæ‘∏’°√√¡πâÕ¡‡°≈â“œ ∂«“¬·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

π“ß “«¬‘Ëß≈—°…≥å ™‘π«—µ√ π“¬°√—∞¡πµ√’ ª√–∏“π®ÿ¥‡∑’¬π™—¬∂«“¬æ√–æ√

»“ π‘°™π 5 »“ π“‡¥‘π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘®“°Õπÿ “«√’¬åª√–™“∏‘ª‰µ¬

»“ π‘°™π‰∑¬√«¡À—«„®∂«“¬æ√–æ√
»“ π‘°™π‰∑¬ ”π÷°„πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“

Õ¬ŸàÀ—« ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ æ√–√“™æ‘∏’¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

§√∫ 7 √Õ∫ 84 æ√√…“ 5 ∏—π«“§¡ 2554  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

∑’Ë∫“ß ’ Õ“®¡’· ß ∑’Ë∫“ß·Ààß Õ“®¡’ ’

§«“¡À«—ß  «¬√ÿ®’ ·≈â«®–¡’ ÷́Ëß ’„¥

∑’Ë∫“ß·Ààß ‰ª‰¡à∂÷ß ‡ªìπ∑’Ë´÷Ëß ¥ŸÀà“ß‰°≈

À—«„® ¡—Ëπ‡æ’¬ß„¥ ·πà«·πà‰ª §ß —°«—π

¡πÿ…¬å ‡æ’¬ß·µà§‘¥ æ√–‡®â“º≈‘µ ‡ √Á® ‘Èπæ≈—π

 √√æ ‘Ëß À¡ÿπ‡«’¬πº—π ®ß¬÷¥¡—Ëπ „π∑“ß¥’

∑’Ë∫“ß ’ Õ“®¡’· ß ∑’Ë∫“ß·Ààß Õ“®¡’ ’

§«“¡ΩíπÕ—π· π¥’ ¢Õ®ß¡’ °”≈—ß„®

§«“¡À«—ß ’ ¥„  ‡™â“«—π„À¡à... ¬—ß√Õ‡√“

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ : ∑à“πÈ”‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈°—∫¬“¡‡¬Áπ™à«ß

«‘°ƒµ‘πÈ”∑à«¡ ¿“ææ‘‡»…∑â“¬ ÿ¥¢Õß§Õ≈—¡πåœ ªïÀπâ“°≈—∫¡“

∑’Ë¿“æ·≈–‡√◊ËÕß√“«¢Õß«“µ‘°—π °√ÿß‚√¡ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ °—π

‡À¡◊Õπ‡¥‘¡§√—∫

 ’·Ààß§«“¡À«—ß
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