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ผศ. อารมณ พลูโภคผล

คริสตชน คอื ผทูีฟ่งพระวาจา
ของพระเจาและปฏิบัติตาม

พระวาจาของพระเจา  :  ขาพเจาเปนผูรับใช
ของพระเจา ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจา
ของทานเถิด (ลก 1:38)

พระวาจาของพระเจาประโยคนี้ เปนคำตอบรับ
พระประสงคของพระเจาอยางส้ินสุดชีวิตของพระนาง
พรหมจารีมารีย เม่ือทูตสวรรคนำแผนการของพระเจา
มาแจงแกพระนาง คำตอบรับของพระแมมารียนี้นำผม
มารำพึงไตรตรอง “ชีวิตการเปนคริสตชนของผม”
อีกวาระหน่ึง วันกอนผมไปกรอกรายการของทาง
ราชการและมีชองใหระบุศาสนา ผมเขียนวา “ศาสนา
คริสต” เม่ือเจาหนาท่ีเขาทวนถามอีก ผมก็ตอบวา
“ผมเปนคริสตครับ” วนัน้ีผมมาอานคำตอบของพระแม
มารียขางตนแลว จึงเกิดความสงสัยวา ผมรูจริงๆ หรือ
เปลาวา  คริสตชนคือใคร? อะไรคือวิถีชีวิตศิษย
พระคริสต?  มีอะไรท่ีบงบอกไดอยางชัดเจนวาผมเปน
คริสตชน?  เม่ือนำคำถามเหลาน้ีมารำพึงไตรตรอง
ผมพบคำตอบมากมายในสมองของผม อาทิ ผมเปน
ครสิต เพราะผมไดรบัศลีลางบาป...ใช...  ผมเปนครสิต
เพราะผมเขารวมบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย...ใช...
ผมเปนคริสต เพราะผมรับศีลอภัยบาปและรับศีล
มหาสนิทสม่ำเสมอ...ใช...  ผมเปนคริสตเพราะผม
ปฏิบตัติามพระบัญญัตขิองพระเจาและของพระศาสนจักร...
ใช...  ผมเปนคริสตเพราะผมเปนสมาชิกของพระศาสนจักร
ระดบัวดั ระดบัสงัฆมณฑล และระดับสากล...ใช...  และ
ยังสามารถตอบอยางถูกตองไดอีกมากมาย เพราะ
คำตอบเหลาน้ีอยูในความคิด ความเขาใจของผม
ตลอดมา

วนัน้ีมาทำ เล็กซีโอ ดวีนีา พระวาจาของพระเจาท่ี
เปนคำตอบของพระแมมารีย “ขาพเจาเปนผูรับใชของ
พระเจา ขอใหเปนไปกบัขาพเจาตามวาจาของทานเถิด”
(ลก 1:38) ทำใหผมไดรับแสงสวาง (enlightened)
จากพระจิตเจาวา คำตอบที่ถูกตองท้ังหลายทั้งปวง

ในสมองของผมน้ัน แมจะถูกตองและสำคัญก็จริง แตยงั
ไปไมถึงแกนแทที่พระเยซูเจาแผยแสดง พระองค
ประกาศไวอยางชัดเจนวา “มารดาและพ่ีนองของ
พระองคคอื ผทูีฟ่งพระวาจาของพระเจาและปฏิบตัติาม
(ลก 8:21) พรอมทั้งยืนยันวา การฟงพระวาจาของ
พระเจาเปนส่ิงท่ีจำเปนเพียงส่ิงเดียวและดีที่สุด ซึ่ง
จะไมมีใครเอาไปจากเราได (ลก 10:42) ดังน้ันผูที่ฟง
พระวาจาของพระเจาและนำไปปฏิบัติจึงไดชื่อวาเปน
ศษิยแทของพระครสิต (ลก 6:47) ผมมาไดคำตอบชดัเจน
วา ผมเปนครสิต เม่ือผมรับฟงพระวาจาของพระเจาและ
ปฏิบัติตาม พระวาจาของพระเจาเปนแกนของการ
ดำเนินชีวิตของคริสตชน สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 เตอืนเราวา จงนบนอบตอการดลใจของ
พระจิตเจา ยอมใหพระองคนำเราใหมีความรักตอ
พระวาจาของพระเจามากย่ิงๆ ขึน้เถิด (VD 5)

พระเยซเูจาช้ีใหเห็นความย่ิงใหญของพระแมมารีย
และทรงยืนยันดวยพระองคเองวา ความสุขท่ีสมบูรณ
ทีพ่ระมารดาของพระองคไดรบันัน้ มใิชเพราะพระนาง
ไดใหกำเนิดและใหนมเลี้ยงพระองค แตเปนเพราะ
พระนางเปนผทูีฟ่งพระวาจาของพระเจาและปฏบิตัติาม
(ลก 11:27-28) เราคริสตชนจึงไดคำตอบท่ีสมบูรณวา
“ฉันเปนคริสต เพราะฉันฟงพระวาจาของพระเจาและ
ปฏิบัติตาม”  เหมือนพระแมมารียพระมารดาท่ีรักย่ิง
ของเรา

แตพระวาจาของพระเจามาถึงเรามนุษยดวยภาษา
มนษุย และในสภาพแวดลอมของประวัตศิาสตร การฟง
พระวาจาของพระเจาจึงตองฟงดวยความเช่ือและ
การภาวนา ตองนำพระวาจามารำพึงไตรตรอง หมั่น
ครุนคิดคำนึง ศึกษาดวยความพากเพียร และเปดใจรับ
เขาสูชีวิต ซึ่งตองการการตัดสินใจอยางอิสระของเรา
เสมอ ดังน้ีพระวาจาจะสองทางเรา เปนพลังใหเรา ซึ่ง
นำความปติยินดีและสันติสุขแทมาใหเม่ือเราปฏิบัติ
ตาม การฟงพระวาจาดวยความพากเพียร ดวยความเช่ือ
และการภาวนา จะทำใหเราไดรับความรู ความเขาใจ
ถึงการกระทำอันล้ำลึกของความรักของพระเจาในชีวิต
ของเรา

ดังน้ัน การเพียงแตอานหรือเพียงแตฟงพระวาจา
ของพระเจาโดยมิไดรำพึงภาวนาในความเช่ือดวย
ความพากเพียร จึง “เทากับเปนการหลอกตนเอง”
(ยก 1:22-25) เชนน้ีเขาจะมีอะไรไป “แบงปน” ใหผอูืน่
ได นอกจาก “สิ่งท่ีเขาหลอกแมกระทั่งตัวของเขาเอง”
การอาน / ฟง พระวาจาของพระเจาจึงตองมีการทำ
ความเขาใจ ตองศึกษาตัวบท ตองคนควาหาคำอธิบาย
หาความรู ซึ่งจะทำใหเราเขาใจดีขึ้นทุกวัน ขั้นตอน
เชนน้ี ธรรมประเพณีเกาแกของบรรดาปตาจารย
พระศาสนจักรเรียกวา ขั้นเล็กซีโอ (Lectio) ซึ่งสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 เตอืนอยางหนักแนนวา
ถาเรากระโดดขามขั้นตอนนี้ไป เราจะตกในอันตรายท่ี
ตัวบทจะกลายเปนขออางทำให เราไมมองกวาง
เลยกรอบความคิดของเราเอง (VD 87) พระองคทาน
เนนย้ำพรอมกับบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกท่ีประชุม
สมัชชาสากลคร้ังที่ 12 เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008
ทีน่ครวาติกนั ใหครสิตชนรือ้ฟนการภาวนาเกาแกแบบ
เล็กซีโอ ดีวีนา (Lectio Divina) เพื่อฟนฟูชีวิตจิตของ
คริสตชน พระองคทานอางถึงคำแนะนำของออริเจน

ตอนหน่ึงวา “จงเอาใจใสอานพระคัมภีร จงตั้งใจอาน
พระคัมภีรดวยความพากเพียร จงอานดวยความเช่ือ
ในพระเจาและทำใหเปนที่พอพระทัย ถาอานแลวยัง
ไมเขาใจก็จงเคาะหาส่ิงท่ีปดอยูขางใน แลวจะมีผูเปด
ประตูให ดังท่ีพระเยซูเจาเคยตรัสไววา ‘ผูเฝาประตู
ยอมเปดใหเขา’ จงเอาใจใสทำ Lectio Divina จงเอาใจใส
แสวงหาดวยความเชือ่มัน่ในพระเจา จะไดพบความหมาย
ของพระคัมภีรที่ยังปดบังซอนไวสำหรับหลายคน แต
ทานตองไมพอใจเพียงเคาะและแสวงหา เพราะสิ่งท่ี
จำเปนอยางย่ิงเพ่ือจะเขาใจเร่ืองราวเกี่ยวกับพระเจาได
คือ การภาวนา ดังที่พระผูไถทรงเตือนไวโดยไมเพียง
ตรัสวา ‘จงแสวงหาแลวทานจะพบ และจงเคาะแลวจะมี
ผูเปดใหทาน’ แตยังตรัสวา ‘จงขอเถิดแลวพระองค
จะประทานใหทาน’ (VD 86)

สังคายนาวาติกันท่ี 2 ไดเนนอยางหนักแนนถึง
ความสำคัญของพระวาจาของพระเจา วาเปนพื้นฐาน
หลักสำหรับการเริ่มตนความเช่ือ และกระบวนการ
พัฒนาความ เ ช่ือสำห รับชุมชนศิษยพระค ริสต
สมณกฤษฎีกาวาดวยพันธกิจของพระสงฆ (ขอ 4)
ระบุวา “ดวยพระวาจาแหงความรอดพนน้ี ความเช่ือ
จะถูกจุดในใจของผูไมมีความเชื่อ และหลอเลี้ยงจิตใจ
ของผูมีความเชื่อ เปนความเช่ือน้ีที่ทำใหเกิดชุมชน
สัตบุรุษและหลอเลี้ยงชุมชนสัตบุรุษใหเจริญเติบโต
ดังท่ีนักบุญเปาโลกลาววา ‘ความเช่ือจึงมาจากการฟง
สิ่ งที่ไดฟงก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจา’
(รม 10:17)” นักบุญเปโตรเร่ิมการเปนศิษยของพระ-
เยซูเจา เม่ือทานปฏิบัติตามพระวาจาของพระองคอยาง
ไมมากหมอไมมากความ “พระอาจารย พวกเราทำงาน
หนักมาท้ังคืนแลว จับปลาไมไดเลย แตเม่ือพระองค
มพีระดำรสั ขาพเจากจ็ะลงอวน” (ลก 5:5) ความนบนอบ
เชื่อฟงพระวาจาของพระเจาดวยความเช่ือเปนเรื่อง
สำคัญท่ีสดุซ่ึงนักบุญเปาโลเรียกวาเปน ‘ความนบนอบ
เชือ่ฟงของความเช่ือ’ (รม 1:5, เชิงอรรถ d)

ดวยความนบนอบเช่ือฟงของความเช่ือในพระวาจา
ของพระเจานี้ เราคริสตชนจึงเขาใจคำตอบของพระแม
มารียที่ตอบวา “ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา ขอให
เปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” (ลก 1:38)
วาเปนคำตอบท่ีครบบริบูรณสำหรับเราท่ีจะตอบ
เชนเดียวกับพระแมของเราวา

“ฉนัเปนคริสต เพราะฉนัฟงพระวาจาของพระเจา
และปฏบิตัติาม อาแมน”

(ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ. อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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ประกาศ
“วันครอบครัวคาทอลิก”

สำหรบัพระศาสนจกัรคาทอลกิ
ในประเทศไทย

20 พฤศจิกายน 2011

เรื่อง “วันครอบครัวคาทอลิก”
สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

เรียน บรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง
และพี่นองสัตบุรุษท่ีรักทุกทาน

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ไดประกาศใหมงีานชุมนมุครอบครวั
โลกครัง้ที ่7 ระหวาง วนัที ่30 พฤษภาคม ถงึ 3 มถินุายน 2012 และไดเลอืกเมอืง
มลิานเปนสถานท่ีจัดชมุนมุ มหีวัขอการประชุมครัง้นีว้า “ครอบครวั : การทำงาน
และการเฉลิมฉลอง”

ตามแผนอภิบาลของพระศาสนจักรไทย ค.ศ. 2011-2015 การอภิบาล
ครอบครัวไดรับการเนนเปนพิเศษในบทที่ 4 ซึ่งขณะนี้มีคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกครอบครัว รับผิดชอบดำเนินการอยู โอกาสมีงาน
ชมุนุมครอบครัวโลกครัง้ท่ี 7 สภาพระสงัฆราชฯ ไดประชุมพิจารณาถึงความสำคัญ
ของการอภิบาลครอบครัวในสถานการณสงัคมปจจบุนั และเพ่ือเปนหนึง่เดยีวกับ
พระศาสนจกัรสากล จงึไดมมีตเิห็นชอบใหแผนกครอบครวัปฏบิตัดิงันี้

1. รับผิดชอบดำเนินการ “วันครอบครัวคาทอลิก” ในวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2012 และรณรงคถงุทานในวนันี ้เพือ่นำไปจดักจิกรรมสงเสริมชวีติครอบครวั
(เฉพาะป 2012) เทาน้ัน

2. จัดทำนโยบายตามแผนอภิบาลพระศาสนจักรใหชัดเจนในการอบรม
คูสมรสใหมกอนพิธีแตงงาน ใหไดรับการอบรมอยางครบถวน เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติและดำเนินการสำหรับหนวยงานสงเสริมชีวิตครอบครัวของแตละ
สงัฆมณฑล

ดวยเหตุดงักลาวขางตน จงึขอเชิญชวนใหทกุวดั ทกุโรงเรียน และทุกสถาบัน
ของทกุสังฆมณฑล ใหความรวมมือกับพระศาสนจักรไทยปฏบิตัดิงัน้ี

1. ประชาสัมพันธใหทุกคนรับทราบวา วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2012 เปน
“วนัครอบครัวคาทอลิก”  ซึง่เปนวนัทีส่มาชิกของครอบครัวตางๆ  มกัอยพูรอมหนา
พรอมตากนัอยแูลว โอกาสน้ีแผนกครอบครวัไดจดัเตรียมโปสเตอร และแผนพบั
เพ่ือการประชาสัมพันธสำหรบัทุกแหง

2. ในวันปใหม ซึ่งเปน “วันครอบครัวคาทอลิก” ขอบรรดาพระสงฆ
ไดกรุณาเนนถึงความสำคัญของการใหการอภิบาลครอบครัวในสภาพสังคม
ปจจบุนั ซึง่มสีิง่ทาทายทำใหครอบครวัเผชญิกบัมรสมุชีวติ อกีทัง้ขอใหมบีทภาวนา
ของมวลชนหน่ึงขอในพธิมีสิซาดวย

3. ขอเชิญชวนใหทุกวัด ทุกสถาบันไดรวมใจรณรงคถุงทานในวันนี้ เพื่อ
นำไปจัดกิจกรรมสงเสริมชีวิคครอบครัว โดยแผนกครอบครัวจะจัดเตรียม
ซองรณรงคเพ่ือแจกใหทกุคน และนำกลบัมาใหวดัหรอืสถาบนั ใน “วนัครอบครวั
คาทอลิก” (วันปใหม) หรือวันอ่ืนๆ ที่สะดวก เงินท่ีรณรงคไดในโอกาสนี้
เม่ือรวบรวมแลว กรุณาโอนเงินเขาบัญชี มิสซังฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิก
เงินคอมมิสช่ันธนาคารทหารไทย สาขาพัฒนพงศ บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี
170-2-04357-9 เม่ือโอนแลวกรุณาแฟกซเอกสารการโอนเงินกลับมายังเบอร
0-2681-5369-70 พรอมแจงรายละเอียด

4. ขอใหความรวมมือกับแผนกครอบครัว จัดใหมีการศึกษาคำสอนของ
พระศาสนจักร เร่ืองครอบครัว ซึง่จัดทำโดยพระศาสนจักรสวนกลาง และจดัแปล
ใหแลว โดยเริม่ดำเนนิการตัง้แตวนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 2012 เปนตนไป

5. ขอใหทุกวัด และทุกสถาบัน และทุกครอบครัว สวดบทภาวนาท่ีพระ-
ศาสนจักรสวนกลางจัดทำให โดยเร่ิมสวดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2012
จนถึงวันท่ี 3 มถินุายน ค.ศ. 2012

6. โอกาสวนัครอบครัวโลก คร้ังท่ี 7 ทีเ่มืองมิลาน พระศาสนจักรไทยมผีแูทน
พระสังฆราช 1 ทาน พระสงฆ 1 ทาน และคูสมรส 1 คู เขารวมงานชุมนุมโลก
ครัง้นีด้วย

7. ผทูีส่นใจไปรวมงานชุมนุมครอบครวัโลก คร้ังท่ี 7 นี ้แผนกครอบครวั ได
ใหบริษัททัวรจัดโปรแกรมท่ีจะเขารวม 2 วันสุดทายของการชุมนุม เพื่อรวม
ถวายพิธีมิสซากับพระสันตะปาปา แลวนั้นทำการแสวงบุญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ในอิตาลี โดยลงทายท่ีวาติกนั ผทูีส่นใจกรุณาติดตอกบัแผนกครอบครัวระดบัชาติ
เบอรโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1306 หรือ 08-1991-5812

หวังเปนอยางย่ิงวา ทุกทานคงยินดีใหความรวมมือกับพระศาสนจักรสากล
และพระศาสนจักรในประเทศไทย ปฏิบัติตามขอเสนอดังกลาวขางตน เพื่อให
เกิดการต่ืนตัวตอการอภิบาลครอบครัวอยางเทาทันตอสถานการณปจจุบัน

ขอครอบครัวศกัดิส์ทิธิ ์ประทานพระพรและความสวางแกทกุทาน ใหมคีวาม
อบอนุ ความสุขและความเปนหนึง่เดยีวกนัในหมคูณะ และในครอบครัวตลอดไป

อวยพรมาดวยความรัก

(พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรสัศร)ี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

แผนกครอบครวั
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ตอนท่ี 37

“พระเยซเูจาทรงใครสดับฟง”

- คณุธรรมของคนพดูนอย
ใหเสรีภาพแกผูตองการพูด
คุณธรรมของเขายังเพ่ิมพูน
โดยการฟงผูอื่นจนจบอยางไมเสียอารมณ
แมไมเห็นดวย

- เดี๋ยวนี้มีคนประจบสอพลอกับเรามากขึ้น
นั่นก็เพราะเราจะฟงแตสิ่งท่ีอยากไดยิน
แมจะเปนความเท็จหรือความจริงเพียงครึ่งเดียว

- “ผคูนเขาวาบุตรแหงมนุษยเปนใคร?” (มธ 16 :13)
พระเยซูเจายังทรงใครสดับฟง
ความคิดเหน็ของสังคม
เพ่ือจะบรรลุพระภารกิจของพระมหาไถ
จงึตรสัถามอคัรสาวกเชนน้ัน

- บางทีเราคิดวา
ตัวเองเปนกระจกเงาสองใหผูอื่น
ก็อาจเปนได
แตเราไมตองการกระจกเงา
สองตัวเราเองบางเลยหรือ?

- “ผูคนเขาวาเราเปนเชนไร?”
นี่คือกระจกเงาบานใหญ
ใสกระจางท่ีสดุแลว

7  ธนัวาคม 2011

เปดไฟตนครสิตมาส (ตอจากหนา 2)
เปนประธานเปดไฟประดับตนคริสตมาส และการ
บรรเลงเพลงคริสตมาส ที่วัดพระมหาไถ พรอมดวย
พระอคัรสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอคัรสมณทตู
วาตกิันประจำประเทศไทย เม่ือวันท่ี  9 ธนัวาคม 2011
เวลา 19.00-21.00 น. โดยมีคุณพออภิสทิธ์ิ กฤษราลมัณ
อธิการเจาคณะพระมหาไถ คุณพอไพบูลย อุดมเดช
เจาอาวาสวัดพระมหาไถ สภาภิบาล และสัตบุรุษ
ใหการตอนรับ

ตนครสิตมาสน้ีมคีวามสูง 12 เมตร ตัง้อยหูนาอาคาร
หลังใหมของวัดพระมหาไถ กอนเปดไฟประดับ
ตนครสิตมาส พระคารดนิลัเรนาโตไดกลาวทกัทายผมูา
รวมงานวา “การมาพบกันวันน้ีนับเปนของขวัญพิเศษ
พอเคยมาอยูประเทศไทยเม่ือป  ค.ศ. 1980-1986 รวม
ทัง้ส้ิน 6 ปแหงความสุข บอยคร้ังเราไดพบกับพระสงฆ
ไทยหลายองค สำหรับพระสงฆที่ไดพบกันในชวงน้ัน
ก็จะเลาเรื่องราวตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งพอก็จำไดดี
และในที่สุดวันนี้ก็ไดมารวมฉลองกับพวกเรา และการ
มาพบกนัในครัง้น้ีกม็คีวามสุข  ไดมาพบกนัในชวงเวลา
แหงความสุข และไดรบัประทานอาหารไทย ซึง่พอชอบ

อาหารไทยเปนอยางย่ิง อยทูีก่รุงโรม กย็งัไดทานอาหาร
ไทยดวย เพราะผูชวยของพอสามารถปรุงอาหารไทย
ไดอรอยมาก”
        “เดีย๋วเราจะไดเปดไฟประดับตนคริสตมาสตนใหญ
มากๆ ตนนีด้วยกัน อนันีม้ใิชการฉลองตนไม แตเปนการ
เร่ิมตนฉลองการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจา ซึ่ง
พระองคกำลงัจะเสดจ็มาในชวงท่ีเราทำการฉลองครสิตมาส
และเรายังรวมเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ ชวง
การเตรียมตวัรอคอยการเสดจ็มาของพระครสิตเจา เปน
ชวงท่ีเราจะตองพิจารณาในจิตใจของเราวาเราพรอมท่ี
จะรับพระคริสตเจาแลวหรือยัง การเฉลิมฉลองตางๆ
ไมวาจะเปนไฟตนคริสตมาส ของขวัญ สิง่เหลาน้ีกเ็ปน
สิ่งที่ดี ที่ชวยเตือนเรา แตสำคัญที่สุดก็คือการท่ีเรามอง
เขาไปในตวัของเราเอง แลวพจิารณา และถามตวัเราเอง
วา หัวใจของเรามีที่พรอม เหมาะสมแลวหรือเปลา
ทีจ่ะใหพระครสิตเจาเสด็จมาในจิตใจของเรา”
        “และเม่ือพระเยซเูจาจะเสด็จมาแลว และมพีระองค
ในชีวิตของเรานั้น เราจะตองเปล่ียนชีวิต เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของเราใหเหมาะสม และน่ันเปนความ
สัมพันธระหวางเรากับพระคริสตเจา มิไดอยูคนเดียว
ดวยตวัของเราอีกตอไป ในการแพรธรรม และประกาศ

ขาวดีของพระเจามิไดเปนหนาทีข่องพระสงฆเพยีงอยาง
เดียวเทาน้ัน แตเปนหนาท่ีของพวกเราท่ีเปนคาทอลิก
ทุกคน และเมื่อบอกเชนน้ีหลายคนอาจจะตกใจวา ฉัน
ตองข้ึนไปบนพระแทน บนธรรมาสนอยางน้ันหรอื แต
เปลาเลยการท่ีเราคาทอลิกไดดำเนินชีวิตประจำวัน
ตางหาก และการเปนตัวอยางท่ีดีนั้นก็ถือวาเปนการ
แพรธรรมแลว ขออวยพรใหพวกเราทุกคน มีความสุข
และเตรยีมตวัใหพรอมสำหรบัการฉลองพระคริสตสมภพ
ขอใหมคีวามสุข ชวงตอจากน้ีพอจะเดินทางไปกรงุโรม
และจะไดเขาเฝาสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
พอจะไปรายงานใหพระองคทราบวา พอไดมาท่ีวัด
พระมหาไถในคืนนี้และไดพบกับพวกเราทุกคน”

จากน้ัน พระคารดินัลเรนาโต เปดไฟประดับ
ตนคริสตมาส เปนการเปดเทศกาลคริสตมาส และ
เทศกาลแหงการแบงปนความสุข  วงโยธวาทิตโรงเรียน
เซนตโยเซฟคอนเวนต บรรเลงเพลง  คณะนักรองจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  “Thailand Philharmonic Orchestra”
โดยการอุปถัมภของคุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิตระกูล
ไดรวมขับรองเพลงคริสตมาสภายในวัดพระมหาไถ
อยางไพเราะ
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บทอธษิฐานภาวนา

ไดรับ
การบำบัดรักษา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เ ม่ือชายหนุมฟรังซิสแหงอัสซีซี  เผชิญกับพระเจา  ชีวิตของทานก็
เปลี่ยนแปลงไป แตการกลับใจมิใชเร่ืองงาย เม่ือพระเยซูเจาตรัสจากกางเขนท่ี
ซานดามอีาโนนัน้ พระองคตรสัสัง่ใหทานสรางวดัใหม ทานเขาใจพระดำรสัน้ี
ตรงตามตัวอกัษร การเดนิเขาเมืองอัสซซี ีทานอวยพร เมือ่ทานไดรบัการบรจิาค
กอนหินและวัสดุกอสรางตางๆ เพ่ือซอมแซมวัดซานดามีอาโนที่ชำรุดน้ัน
เปนเรือ่งงาย แตวดัซานดามอีาโนนัน้อยใูกลกบับานของฟรงัซิส ทานพบเพือ่นๆ
และญาติของทานเกอืบทกุมมุเมอืง เปนสิง่ทีเ่จบ็ปวดมากท่ีเหน็ใบหนาทีส่บัสน
และดูหมิ่นของเพื่อนและพี่นองที่ทานรูจักและรัก

ชายที่พระวรสารเลาถึงซ่ึงมาขอความชวยเหลือจากพระเยซูเจา คงจะมี
ความรูสึกเชนเดียวกัน การท่ีเขาเปนโรคเร้ือนซ่ึงเปนโรคที่สังคมในสมัยโนน
ไมคบหาสมาคมดวย เขาตองไปอยูรวมกับผูที่เปนโรคเดียวกันกับเขา ซึ่งเปน
สงัคมทีห่มดหวงั เมือ่เขาเขามาหาพระเยซเูจา เขาวอนขอใหพระองคทรงรกัษา
โรคท่ีสังคมรังเกียจ เพื่อสังคมจะไดรับเขากลับไปใหม พระเยซูเจาทรงรักษา
ทั้งรางกายและจิตวิญญาณของเขา ทรงชวยใหเขามีความหวังในการสราง
ชีวิตใหม ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปทันที หลังจากที่พระเยซูเจาทรงรักษาเขา
เขาคงจะไมกระทำกบัผทูีส่งัคมรังเกยีจเหมือนกบัทีส่งัคมเคยทำกบัเขา เพราะเขา
เคยมีความรูสึกเชนเดียวกับคนพวกนั้น ความทุกขทรมานและการถูกสังคม
รังเกียจเปนความจริงท่ีเขาเคยประสบพบเห็นมาแลว แตเขาก็ไดรับการรักษา
เขาคงไมอาจหลงลืมความเจ็บปวดที่เขาเคยผานมาไดเลย แตเขาสามารถท้ิง
ประสบการณเหลานัน้ไวเบือ้งหลงั และกาวไปสอูนาคตใหม

ในชีวิตของคนเรา คงจะมีเวลาท่ีเราไดรับความเจ็บปวดเชนน้ี บางครั้ง
การทีจ่ะลืมและใหอภยัอาจลำบาก แตพระเยซูเจาก็ทรงสามารถท่ีจะสัมผสัและ
รักษาบาดแผลของเราได พระองคสามารถสอนใหเราฟนจากความเจ็บปวด
เหลาน้ัน และไดเรียนรจูากประสบการณนัน้ๆ ขอใหเราเพยีงวอนขอใหพระองค
ทรงรักษาเรา

พระเยซเูจาทรงสงสาร ตืน้ตนัพระทยั จงึทรงยืน่พระหตัถ
สมัผสัเขา ตรสัวา “เราพอใจ จงหายเถดิ” (มาระโก 1:41)

ขาแตพระเจา โปรดทรงประทานความเขาใจ
และความกลาหาญ เพ่ือจะไดมองดูความเจ็บปวด
ในแงมมุน้ี เม่ือการใหอภัยเปนส่ิงท่ียาก โปรดทรง
สมัผสัจติใจของลกู และทรงบำบัดรกัษาลูก โปรด
ทรงพระกรุณาอยาใหลูกไดมีอคติ โตตอบ หรือ
พยายามทำใหผทูีก่ระทำผดิตอลกูไดรบัการกระทำ
เชนเดียวกัน โปรดทรงสอนลูกใหเรียนรูจาก
ประสบการณของลูกดวยเทอญ อาแมน

ขอคืนมาใหได
บรรยากาศคริสตมาสมีความพิเศษเฉพาะตัว
นอกจากการประดับประดาตกแตงแสงไฟหลากหลาย

สสีนั
แคไดเห็นก็ใหรสูกึใจเริงราราวเขาสกูารเฉลิมฉลองแลว
เหมอืนแคไดกล่ินอาหารทำใหน้ำลายสอรสูกึหิวข้ึนมา

ทนัทีทนัใด
ยังมีเสียงดนตรีแตละบทแตละทำนองชวนใหเคลิบเคลิ้มเขาถึง
เช้ือเชิญใหยอนรอยกลับไปสูคริสตมาสแรกในแกนแท
ถอยคำลวนสรรหาพรรณนาความรักความเมตตาพระเจา
ทรงยอมสละส้ินทุกส่ิงลดองคลงมาเปนมนษุยต่ำตอยสดุๆ
เพื่อคนทุกระดับสามารถเขาหาพระองคไดไมตองขัดเขินใจ
ใครบางจะกลัวทารกนอยไรเดียงสาไรซึ่งทุกสิ่งทุกอยาง
นีแ่หละอานภุาพแหงความรกัความยิง่ใหญแหงความรกั
ยิง่รกัมากย่ิงลดตัวตนลงย่ิงรกัมากย่ิงตวัตนหายไป...

ทวาปนีแ้ปลกเม่ือเพลงครสิตมาสฉีกแนวไป
ไมเนนท่ีมาท่ีไปแหงคริสตมาสไมเนนบรรยากาศเริงราหรรษา
เพยีงแค “ขอครสิตมาสคืนมาไดไหม” ตามช่ือเพลงบงบอก
ราวกับวาใครบางคนชนบางเผาพันธฉุกยึดคริสตมาสไป
กระท่ังคนอ่ืนหมดสิทธ์ิจะเฉลิมฉลองจะยอนเวลากลับ
แตเม่ือมองการสมโภชคริสตมาสแตละปเพลงน้ีนาจะมีมลู
เร่ิมต้ังแตบรรยากาศสนุกสนานยินดีเริงราหรรษา
อันที่จริงคริสตมาสแรกก็เนนความยินดีตั้งแตแรกเร่ิม
ไมเพียงคนรวมยินดีเริงรากับการเสด็จมาของพระเจา
แตเปนเหลาเทวดาเองที่มาประกาศมาช้ีบอกขาวดีอันยิ่งใหญ
พรอมกับชวนเชญิใหสขุสนัตทีพ่ระสญัญานมนานกลายเปนจริง
ความสขุความยนิดเีพ่ิมทวคีณูเมือ่คนรับขาวดีไปพบตวัจรงิ
พระผทูรงบังเกดิมาคือขาวดทีีบ่นัดาลใหใจเปยมลนหรรษา
แตแลวทุกอยางคอยๆ กลับตาลปตรย่ิงทียิ่งหางไปจากเดิม
เม่ือความสุขความยินดีเปล่ียนจากคนมากลายเปนส่ิงของ
...ตนไมคริสตมาสของขวัญอาหารเครือ่งด่ืมดนตร.ี..
โดยไมสนใจไมคำนึงวาเปนวันเกิดใครโอกาสอะไร
ทีส่ดุก็กลายเปนครสิตมาสท่ีไมมพีระกมุารเยซูเจาของงาน
จงึตองรองเพลง “ขอคริสตมาสคืนมาไดไหม”...

กอนนีฉ้ลองครสิตมาสกันในวัดในโบสถกอนจะตอออกมาขางนอก
ก็แกนของฉลองคือการเสด็จมาบังเกิดในจิตใจของทุกคนที่รอคอย
ไมเชนนั้นก็เปนแคการระลึกถึงครบรอบเหตุการณอันยิ่งใหญ
แตทกุวันน้ีฉลองคริสตมาสกันนอกวดันอกโบสถ
ตามหางสรรพสนิคาตามสถานบันเทิงตามรานอาหาร
ฉลองกอนฉลองตรงวนัฉลองขามป
แตละแหงติดดาวติดไฟพรอมปายหรู “Merry Christmas”
ไมมีแมแตเงารูปวาดรูปปนเจาของงานเจาของวันเกิด
จงึถกูตองแลวท่ีตองรองเพลง “ขอครสิตมาสคนืมาไดไหม”...

กอนน้ีฉลองครสิตมาสมีรปูปนพระกมุารเตือนใหคดิถึงพระผเูสด็จมา
มีทั้งการแหมีทั้งการจูบพระรูปใจเออลนกตัญูดวยรักดวยศรัทธา
แตทกุวนัน้ีมแีคชายแกผมหงอกหนวดขาวสวมชดุแดงใหรอคอย
เดก็ๆ อตุสาหทำตัวดชีวงใกลครสิตมาสเพ่ือเอาใจซานตาคลอส
พรอมเขียนจดหมายออดออนยืนเรียกรองของขวัญรายการยาว
พระผเูสด็จมาเปนของขวญัมนุษยชาติไมเก่ียวไมอยใูนความนกึคิด
จงึนาจะรองบอก “ขอคริสตมาสคืนมาไดไหม”...

อนัท่ีจริงแลวเพ่ือจะไดคริสตมาสคืนมาแครองเพลงยังไมพอ
หากแตตองคืนความสำนึกความหมายทาทีมุมมองทัศนคติพฤติกรรม
และไมเพียงแตขอคริสตมาสคืนแตตองขอ “คณุคา” อืน่ๆ คนืดวย
คุณคาเหลาน้ันท่ีสังคมทุกวันน้ีกำลังปูยี่ปูยำ...อยางไรสำนึก
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รกัคนอ่ืน ถาอยากใหคนอืน่รกัเรา

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

สุขสันตวันคริสตมาสและสวัสดีปใหม แด
บรรดาคุณพอเจาอาวาส อธิการสถาบันตางๆ
นักบวชชายหญิง และผูรวมงานอภิบาลเด็กและ
เยาวชนทุกทาน

เน่ืองในปนี ้วนัยุวธรรมทูตสากลตรงกับวันท่ี
8 มกราคม 2012 ผมในฐานะผูรับผิดชอบงาน
สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม (PMS)
จึงถือเปนหนาท่ีที่จะประชาสัมพันธใหทุกคน
ไดเห็นถึงความสำคัญของการอภิบาลเด็กและ
เยาวชนที่มีอายุตั้งแต 14 ปลงมาทุกคนใหเปน
เด็กดี คาทอลิกดี ธรรมทูตดี และท่ีสุดสามารถ
เปนนักบุญของพระเจาได

เปาหมายสำคัญของการอภิบาลเด็กและ
เยาวชนคือ สรางพวกเขาใหเปนสานุศิษยของ
พระเจา (to be disciple) และสามารถออกไป
ชวนเชิญเพื่อนๆ ใหมาเปนสานุศิษยของพระเจาเชนเดียวกับพวกเขา (to make
disciple) ตามคำขวญั “เพ่ือนชวยเพือ่น พาเพือ่นมาหาพระเยซู”

การอภิบาลเด็กๆ ใหเปนสานุศิษยที่แทของพระเจาน้ัน เราสามารถกระทำได
หลายวธิกีารดวยกนั  ทัง้ดวยการเอาใจใสเปนรายบคุคล เหมอืนผเูลีย้งแกะดแูลแกะ
แตละตัว และการอภิบาลเปนกลุมหรือการสรางชุมชนเด็กขึ้นมา อยางท่ีเมืองไทย
ของเรามีแลว เชน องคกรพลศีล กองหนาราเริง ยุวธรรมทูต ฯลฯ เราอาจจะมีชื่อ
ขององคกรตางๆ ทีแ่ตกตางกันไป แตทกุองคกรตางมีจดุมงุหมายเพือ่การอภิบาลเด็ก
ของเราใหเปนคาทอลิกที่เขมแข็ง และสามารถทำหนาท่ีประกาศศาสนา หรือเปน
ธรรมทูตได

มีวัดหลายๆ แหงท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดท่ีไดเอาใจใสอภิบาลเด็กๆ
โดยจัดใหมกีารสอนคำสอนในวันเสารหรือวันอาทิตย หรือในชวงปดเทอม จดัให
เด็กๆ ไดมีสวนรวมในพิธีมิสซาฯ ทั้งในวันธรรมดาและในวันอาทิตย ในฐานะ
ผชูวยมสิซาฯ นกัขับรอง ฯลฯ และเปนทีน่าสงัเกตวาวดัใดเอาใจใสเดก็ๆ วดันัน้จะมี
ชีวิตชีวาเปนพิเศษ

 ⌫   
     ⌫

สวนในโรงเรียนคาทอลิกกวาสามรอยโรง
ทั่วประเทศของเรานั้น จากแผนอภิบาลของพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทยและจาก
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ เร่ืองโรงเรียนเปนฐาน
และสนามแหงการประกาศขาวดีของพระเยซูเจา
ทำใหแตละโรงเรียนไดพยายามดำเนินงานให
โรงเรียนแตละโรงแสดงตนอยางมีอัตลักษณของ
การเปนคาทอลิกอยางชดัเจนตอเน่ืองและม่ันคง โดย
จัดใหมีการเรียนคำสอน การเรียนวิชาคริสตศาสตร
ทั้งดูแลอภิบาลครูและนักเรียนคาทอลิก  และ
ประกาศขาวดีแกครูและนักเรียนอ่ืนๆ บางโรงเรียน
มีการจัดต้ังกลุมกิจกรรมคาทอลิกตางๆ  เ พ่ือ
เสริมการเรียนคำสอนอีกดวย ซึ่งเปนเร่ืองท่ีตอง
ชืน่ชมและสงเสรมิสนับสนุนกันตอๆ ไป

พระศาสนจักรคาทอลิกเกิดข้ึนไดจากการ
ประกาศขาวดีของพระเยซูเจา พระศาสนจักร

คาทอลิกจะดำรงคงอยูไดก็ดวยการประกาศขาวดี และพระศาสนจักรคาทอลิก
จะเจริญกาวหนาไดก็ดวยการประกาศขาวดี เราทุกคนคือพระศาสนจักร สำนึกน้ี
จะตองไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก  ถาเราในฐานะท่ีเปนผูใหญและ
ผูรับผิดชอบละเลยพันธกิจประการน้ีไป ก็เปนที่นาเสียดายท่ีเราไดปลอยให
โอกาสทองของเราผานพนไปตอหนาตอตาเรา

ดงัน้ันในโอกาสน้ีจงึของเชิญชวนผใูหญทกุคนใหความสนใจกับการฝกอบรม
เร่ืองศาสนาใหกบัเด็กๆ ในความรบัผิดชอบของเรา โดยรวมมือกับองคกรเด็กตางๆ
ทีก่ำลังดำเนินงานอยใูนปจจุบนั เพราะเด็กทุกคนก็คือยวุธรรมทตูของพระเจา

วนัท่ี 8 ธนัวาคม ค.ศ. 2011

คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
ผอูำนวยการสมณองคกรสนบัสนุนงานแพรธรรม (PMS) ประเทศไทย
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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

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 ขอบพระคุณพระเจาสำหรบั
แบบอยางชีวติของทัง้สามทานน้ี

จงพยายามอยกูบัทกุคนอยางสงบ
พยายามดำรงชวีติอยอูยางหมดจด

เพราะไมมใีครจะเห็นพระเปนเจาไดถาไมมชีวีติเชนนี้
(ฮบ 12 : 14-15)

          
ยงัระลกึถงึในคำภาวนาเสมอ
เปาโลละมลู พลูวทิยกจิ

     จากไปครบ 6 ป วนัท่ี 28 มนีาคม 2549
มารีอาสำเนยีง พลูวิทยกิจ

จากไปครบ 1 ป วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553
       เทเรซาแหงอาวิลลา วมิล (พลูวิทยกิจ) อยยูนืยง

จากไปครบ 1 ป วนัท่ี 10 กมุภาพันธ 2554
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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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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

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

6

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)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วกิตอร
เจียม วาปกงั
เกิดใหมในพระเจา

6 มกราคม ค.ศ. 2001
พอจากไปครบ 10 ป ทุกคนยังรักและคิดถึงพอทุกวันเวลา

ขอใหพออยูในออมกอดของพระตลอดไป

เปโตรทูลวา “ถึงแมขาพเจาจะตองตายพรอมกับพระองค
ขาพเจาก็จะไมปฏเิสธพระองคเลย” (มธ 26:35)

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

ทานจะรจูกัรพระองคไดจากเคร่ืองหมายน้ี ทานจะพบ
กมุารคนหน่ึง มผีาพันกายนอนอยใูนรางหญา

(ลก 2:12)

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิ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)


มกราคม 2555 ฉลองนกับญุอกัแนส ทีก่ระบ่ี
กมุภาพนัธ 2555 โฮจิมนิห - แมพระลาวาง - ฮานอย

(ใต-กลาง-เหนอื)

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
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สารคดีนารู..นาดู

DVD คณุพออาดมั ชอล ฟอน เบล บาทหลวงฝร่ังในวงัพระจักรพรรดิจนี
ราคา 200 บาท

DVD คณุพอมทัธวิ รชิชผีสูรางสะพาน เชือ่มวัฒนธรรมตะวันตก - ออก
ราคา 150 บาท

เรือ่งราว ธรรมทตูผยูิง่ใหญ ศตวรรษท่ี  16  ผสูรางสะพานเช่ือมตะวนัตก
และตะวนัออกใหรบัรกูนัและเคารพ และแบงปนความแตกตางๆ ดานวัฒนธรรม
ที่ร่ำรวยของกันและกัน

สารคดี 2 เร่ืองนี ้ครสิตงัเอเชยีนาจะรบัรอูดตีของเรา โดยเฉพาะคริสตงัจนี
หาซ้ือไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร 02 681 3900 ตอ 1801 และศูนย
คาทอลิกทั่วไป

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

ทุกคนตองการ
ความสุขและ
ประสบความ
สำเร็จในชีวิต

แตมนุษยยิง่มีความร ู ความสามารถ  และความกาวหนา
ทางเทคโนโลย ียิง่ขาดคณุธรรม ไมยดึหลักศาสนา และ
คดิแตประโยชนสวนตวัมากกวาสวนรวม   สงัคมจึงขาด
ความยุตธิรรมและสันตสิขุ

พระเยซูเจาทรงมาบังเกิดเปนมนษุย  ดงัทีเ่ราฉลอง
ทุกวันท่ี 25 ธันวาคม  และเราชาวคริสตภาวนาในบท
“ขาพเจาเชือ่” วา  “เพราะเหน็แกเรามนุษย  เพือ่ทรงชวย
เราใหรอด  พระองคจงึเสด็จจากสวรรค  พระองคทรง
รบัสภาพมนษุยจากพระนางมารียพรหมจาร ี  ดวยพระ-
อานภุาพของพระจิตเจา  และทรงบังเกดิเปนมนษุย”

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ยอหนา
457-460  ใหเหตุผลท่ีพระเยซูเจา (พระวจนาตถ)
ทรงรบัธรรมชาติมนษุย 4 ประการคือ

1. เพ่ือชวยเราใหรอดโดยใหเราไดคืนดีกับพระเจา
“ความรักอยทูีว่าพระเจาทรงรักเรา และทรงสงพระบุตร
ของพระองคมาเพ่ือชดเชยบาปของเรา”(1ยน 4:10)
“พระบิดาไดทรงสงพระบุตรของพระองคมาเปน
พระผไูถโลก” (1ยน 4:14)  “พระองคไดทรงปรากฏเพือ่
ลบลางบาปใหสิน้ไป” (1ยน 3:5)

ทำไมพระเยซูเจาทรงมาบังเกิด
เ พ ร า ะ

ป ว ย ไ ข
ธรรมชาติของ
เราจึงเรียกรอง
ใ ห ไ ด รั บ ก า ร
รั ก ษ า ใ ห ห า ย
เพราะลมแลวจึง
เ รี ยกร อ ง ให มี
ผูชวยพยุงใหลุก
ขึน้ เพราะตายจึง
ใ ค ร จ ะ ไ ด ฟ น
คนืชพี

2. เพือ่ใหเราไดรถูงึความรกัของพระเจา ดวยเหตุนี้
“ความรักของพระเจาปรากฏใหเราเห็นดงันี ้คอืพระเจา
ทรงสงพระบุตรองคเดยีวของพระองคมาในโลก เพือ่เรา
จะไดมีชีวิตโดยทางพระบุตรน้ัน” (1ยน 4:9) “พระ-
เปนเจาทรงรักมนุษย จนกระท่ังประทานพระเอกบุตร
เพ่ือใหคนท้ังหลายที่เช่ือในพระองคจะไมตองพินาศ
เสียไป แตใหเขาไดรบัชีวตินิรนัดร” (ยน 3:16)

3. เพื่อทรงเปนแบบอยางแหงความศักดิ์สิทธิ์
สำหรับเรา “จงรับเอาแอกของเราแบกไว และมาเปน
ศษิยของเรา...” (มธ 11:29)  “เราเปนหนทาง ความจริง
และชีวิต ไมมีใครไปหาพระบิดาไดนอกจากผาน

ทางเรา” (ยน 14:6)  และพระบิดาบนภูเขาแหงการ
สำแดงพระองคของพระคริสตเจาในโรจนาการ ก็ได
ตรัสส่ังวา “จงฟงทานเถิด” (มก 9:7) เปนความจริงท่ีวา
พระคริสตเจาคือแบบฉบับแหงมหาบุญลาภท้ังหลาย
และทรงเปนเกณฑบรรทัดฐานแหงบัญญัติใหม
“ใหทานท้ังหลายรักกันและกัน เหมือนอยางท่ีเรารัก
ทาน” (ยน 15:12) ความรักน้ีมีนัยหมายถึงการอุทิศ
ตนเองอยางจริงจังเพ่ือติดตามพระองคไป (เทียบ มก
8:34)

4. เพ่ือใหเราได “เขามามสีวนรวมในพระธรรมชาติ
ของพระเจา” (2 ปต 1:4) “เพราะวาน่ีคอืเหตผุลซ่ึงทำให
พระวจนาตถเสด็จมาเปนมนุษย   และพระบุตรของ
พระเจาก็มาเปนบุตรแหงมนุษย  ทั้งน้ีก็เพ่ือมนุษย
โดยการเขาสคูวามเปนหนึง่เดยีวกบัพระวจนาตถ  และ
โดยการรับเอาสถานการณเปนบตุรของพระเจา กจ็ะได
เปนบุตรของพระเจาดวย” (น.อเีรเน)

ขาแตพระบิดาเจา
โปรดใหเราตระหนักถึงการประทับอยู
ขอพระครสิตเจาพระบุตรของพระองค

ทามกลางพวกลูก
และโปรดอวยพรครอบครัวนี้ดวยเทอญ

สอบถามรายละเอยีดไดที ่ :
คลินกิหู คอ จมูก อาคารรอบปบารมีบญุ ชัน้ 3

โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10325, 10326 www.saintlous.or.th
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั


นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)
ก อ นทำ พิ ธี เ ป ด ไ ฟ
ตนคริสตมาสขนาดใหญ
ที่แผคลุมท่ีลาดเชิงเขา

ในชุมชนกบุบีโอ ประเทศอิตาลี  สมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที ่ 16 ทรงเปดเผยในวนัพธุ ถงึคำอธษิฐาน 3
ประการโอกาสฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพ

พระสันตะปาปาตรัสวา “กอนเปดไฟท่ีประดับ
ตนครสิตมาส ขาพเจาอธษิฐานขอพร 3 ประการในโอกาส
สำคัญนี ้รปูจำลองคริสตมาสตนน้ีใชไฟหลากสปีระดบั
เปนรูปตนคริสตมาส บนท่ีลาดเชิงเขาอิกญีโน  ซึ่ง
ยอดเขาเปนที่ตั้งของมหาวิหารเซนตอัลบาลโด องค
อุปถัมภของชุมชนกุบบีโอ ขณะเรามองตนคริสตมาส
เราทอดสายตาสทูองฟา มงุไปยังพระเปนเจา  คำอธษิฐาน
ประการแรกจึงขอใหชีวิตและจิตใจเราไมสิ้นสุดเพียง
เสนขอบฟาของโลกที่เต็มไปดวยวัตถุนิยม  แตขอให
เปนดังตนคริสตมาสท่ีชูกิ่งกานข้ึนเบ้ืองบน มุงสูพระ-
เปนเจา  ท้ังน้ีเพราะพระเปนเจามิทรงลืมมนุษย  และ
พระองคทรงขอใหเรา ‘อยาลมืพระองค’ เชนเดยีวกนั”

คำอธษิฐานประการที ่ 2 และประการท่ี 3 เกีย่วกับ
แสงสวาง  พระองคตรสัอธบิายวา “ครสิตประวตักิลาว

ถึงเหตุการณในคืนศักดิ์สิทธิ์ที่พระกุมารเยซูทรงบังเกิด
แสงสวางปกคลมุฝงูแกะ  ประกาศกองความชืน่ชมยนิดี
ของการบังเกิดของพระกุมารเจา  ผทูรงนำแสงสวางมา
สูมวลมนุษย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  พระองคทรงเปน
แสงสวางแทจริงที่สองมนุษยโลก  ตนคริสตมาสท่ี
ขาพเจากำลังจะเปดไฟในไมชาน้ีมองเห็นเมืองกุบบีโอ
และจะสองแสงสวางในยามค่ำคืนท่ีมดืมิดน้ี”

คำอธิษฐานประการท่ี 2  เตือนใจเราวา  “เราทุกคน
จำเปนตองใหแสงสวางสองหนทางดำเนินชีวิต  เปน
แสงสวางท่ีนำความหวัง  โดยเฉพาะในเวลาน้ีซึ่งเรา
ตางแบกรับความยากลำบาก  ปญหาตางๆ  ความทนทุกข
และดูเหมือนเราถูกปกคลุมดวยเงาแหงความมืด  แต
แสงสวางใดเลาท่ีจะสามารถสองนำหัวใจเราได  เพื่อ
ชวยเราใหมั่นคงในความหวัง?  บคุคลน้ันคือองคพระ-
กุมารนอยผูทรงบังเกิดมาในรางหญาท่ีต่ำตอย ที่เรา
ไตรตรองรำพึงในโอกาสวันพระคริสตสมภพ เพราะ
พระองคคือผูเสด็จมาประทับอยูกับเราแตละคน และ
ทรงขอใหเราเชื้อเชิญพระองคใหประทับอยูกับเรา
อีกคร้ัง  พระองคทรงประสงค ใหเราเชื้อเชิญพระองค
วางใจในพระองค  ตระหนักถึงการประทบัอยขูองพระองค
ในใจเรา และเช่ือมั่นวาพระองคทรงเฝาดู  ค้ำจุนและ

ชวยเหลือเราเสมอ”
พระสันตะปาปาทรงสะทอนถึงคำอธิษฐานประการ

ที ่3  “ตนครสิตมาสท่ีสำคัญนีเ้กดิจากองคประกอบของ
แสงสวางหลายหลาก  ขาพเจาขอใหเราแตละคนเปนดัง
แสงสวางแกผูคนรอบขางเรา  สมาชิกในครอบครัว
เพือ่นรวมงาน  เพือ่นบาน  เมืองเลก็ และเมืองใหญ ทัว่โลก”

“ตนครสิตมาส”  ประดับประดาดวยแสงไฟสีตางๆ
ณ บริเวณเชิงเขาอิกญีโน  ซึ่งจัดฉลองตอเน่ืองกันมา
ตัง้แต ค.ศ. 1981  ฐานของตนกวาง 450 เมตร  สงู  750
เมตร บนเนินเขาติดกับกำแพงเมืองในยุคกลางใกล
มหาวิหารเซนตอูบาลโด   ตนคริสตมาสประดับดวย
แสงสีเขียว 300 ดวง  และอกี 400 ดวง เปนแสงสีตางๆ

พระสันตะปาปาทรงเตือนใจวา “เพื่อเราแตละคน
จะเปนดังแสงสวางสองนำผูอยูรอบขางเรา  เพื่อเราจะ
ไมเห็นแกตัว  เพื่อบอยครั้งท่ีเราปดใจเราและคิดถึง
แตตวัเราเอง  เพือ่เราจะเอาใจใสในผอูืน่มากข้ึน เพือ่เรา
จะรักเพือ่นพีน่องมากข้ึน”

พระองคทรงเชิญชวนวา “ความดีแมเพียงเล็กนอย
เปรียบไดกับแสงของตนคริสตมาสตนน้ี  เมื่อแตละ
คนเปนดังแสงสวางทามกลางความมืดในยามค่ำคืน  ผอูยู
รอบขางเราก็จะมองเห็น แมคนืน้ันจะเปนคืนท่ีมดืท่ีสดุ
ก็ตาม”

บาปของสมาชกิพระศาสนจกัร
นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 ตรัสวา  “บาปของสมาชิกพระศาสนจักรเปนภัย
คุกคามเพียงประการเดียวที่พระศาสนจักรพึงเกรงกลัว”

พระสันตะปาปาทรงต้ังขอสังเกตในเรื่องนี้โอกาส
สมโภชพระแมมารียผูปฏิสนธินิรมลทิน ณ จัตุรัสสเปน

ในกรุงโรม หนาเชิงอนุสาวรียแมพระ  พระองคตรัสเปรียบเทียบวา แมพระทรง
ปราศจากมลทิน  สวนความศักด์ิสทิธ์ิของพระศาสนจกัรดางพรอยเพราะบาปของ
บรรดาสมาชกิในพระศาสนจักร ดวยเหตนุีป้ระชากรของพระเปนเจาผดูำเนนิชีวติ
ในโลกนี้ พึงหันมาพึ่งและวอนขอความชวยเหลือจากพระแม เพื่อพระแมจะอยู
เคียงขางเราในหนทางแหงความเชือ่  และพระแมจะทรงเกือ้หนุนชีวติคริสตชนให
ดำเนินชีวิตเปยมดวยความหวัง

“เราจำเปนตองพึ่งพระแมในภาวะที่ยากลำบากของประเทศอิตาลี ของทวีป
ยโุรป  และประเทศตางๆ ทัว่โลก  พระแมทรงชวยเราใหพบแสงสวางทามกลาง
เมฆทีม่ดืครึม้ซึง่บดบงัความจรงิ  ดงันัน้ในโอกาสสำคัญนีใ้หเราภาวนาอยางไมหยดุ
หยอนวอนขอความชวยเหลือจากพระแมดวยความม่ันใจวา ขาแตพระแม
ผปูฏิสนธินริมลทิน  โปรดภาวนาเพ่ือเราผเูขามาวอนขอความชวยเหลอืตอพระแม
ดวยเทอญ  อาแมน”

เช็คสเปยรเปนคาทอลิกท่ีไมเปดเผยตน
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  หนังสือพิมพวาติกนัรายงานวา “มคีวามเปนไปไดวา
วิลเล่ียม  เช็คสเปยร  กวีและนักประพันธบทละครชาวอังกฤษ ‘จำเปนตอง’
ไมเปดเผยตนวาเปนคาทอลิก ทัง้น้ีเน้ือหาของผลงานสวนใหญไดเผยถึงความเช่ือ
คาทอลิก โดยแสดงตนวาเช่ือศรัทธาในโปรเตสแตนต ซึง่เปนศาสนาประจำชาติ”

พระอคัรสังฆราชโรแวน  วลิเลียมส แหงแคนเทอรเบอร่ี ผนูำพระศาสนจักร

แองกลีกัน กลาววา “ภูมิหลังของเช็คสเปยร เปนคาทอลิก และมีเพ่ือนๆ เปน
คาทอลิก  เราพบหลักฐานสำคัญในเรื่องนี้จากบันทึก ค.ศ. 1616 เมื่อเช็คสเปยร
ถึงแกกรรมวา ‘เขาตายอยางผูสนับสนุนพระสังฆราช’ สำนวนซ่ึงคริสตชน
โปรเตสแตนตใชกลาวถึงคริสตชนคาทอลิก  ผลงานของเช็คสเปยร โดยเฉพาะ
เรือ่ง แฮมเลต็ มเีนือ้หาอางองิความเช่ือคาทอลิกอยางเดนชดั”

(เช็คสเปยรกวี  และนกัประพนัธบทละครชาวองักฤษ   ค.ศ. 1564 - ค.ศ. 1616
……..ผูแปล)

เวียดนามสงเสริมคุณคาครอบครัว
ดานัง เวียดนาม (ยูแคน) เจาหนาท่ีพระศาสนจักรสังกัดคณะกรรมาธิการ
ครอบครัวท่ัวประเทศ  สนับสนุนคริสตชนคาทอลิกท่ัวประเทศใหจัดกิจกรรม
เพ่ือกระชับความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและคุณคาของความเช่ือ
ครสิตชนใหแนนแฟน

พระสังฆราชโยเซฟ ฉั่ว งอก ตรี แหงดานัง  ประธานคณะกรรมาธิการ
เพื่อครอบครัวภายใตสภาพระสังฆราชเวียดนามกลาวในพิธีเปดการสัมมนาเรื่อง
ครอบครัวทัว่ประเทศ  วา  “ปจจบุนัคณุคาครอบครัวไดรบัผลกระทบจากกระแส
วตัถนุยิม  บรโิภคนิยม  ความไมเชือ่วามีพระเปนเจา  การหยาราง  และการทำแทง”
ในการสัมมนาคร้ังนี้ไดจัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว
ณ ศนูยสกัการสถานแมพระ แหง ตรา  ควิ  วนัที ่17-18  พฤศจิกายน

พระสังฆราชแหงดานังกลาววา “จำเปนอยางย่ิงท่ีพอแมจะรวมมือกันเสริมสราง
ความสัมพันธของครอบครัวใหแนนแฟนย่ิงข้ึน ดวยการปลูกฝงความเช่ือศรัทธา
แกลกูๆ  คณุคาของการแตงงานตามธรรมเนียมปฏิบตัคิาทอลกิ  อบรมถงึความสำคญั
ของการเคารพในชีวิตซ่ึงเปนพระพรจากพระเปนเจา และพอแมควรปฏิบัติตน
เปนแบบอยางแกลูก”
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ฟนฟูใจผปูระสบอทุกภยั (ตอจากหนา 2)
เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2011 ที่วัดเกาะหงษ ต.ตะ-
เคียนเลือ่น อ.เมือง จ.นครสวรรค

โอกาสนี้คุณพอประชาชาติ ปรีชาวุฒิ อธิการ
สามเณราลัยจอหน ปอล นครสวรรค และสามเณร
จอหน ปอล รวมทั้งกลุมจิตอาสาคาทอลิก Love in
Grace และอาจารยอรพิน แสงสวาง ไดเยี่ยมเยียน
ใหกำลังใจ และมอบเงินชวยเหลือชาวบานผูยากไรและ
เจ็บปวยบานละ 500 บาท  จำนวน 12 หมบูานๆ 2 คน

ตำบลตะเคียนเลื่อนต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ของอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ทางฝงตะวันตก
ของแมน้ำเจาพระยา มี 12 หมูบาน ไดแก เกาะหงษ 8
หมบูาน ตะเคียนเล่ือน  2 หมบูาน วดัวังยาง 2 หมบูาน
จำนวนประชากรท้ังหมด 6,120 คน 1,250 หลงัคาเรอืน
ประมาณ 80%  ทำอาชีพเกษตร  อาชีพหลกั คอื ทำสวน
ทำไร  อาชีพเสริม คือ ปลูกพืชผักสวนครัว ทำเฟอร-
นิเจอร

นายอดิสรณ ทองออน นายกองคการบริหาร
สวนตำบลตะเคียนเล่ือน   เลาใหฟงวา “ชาวบานท่ีนี่
สวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ ทำสวนกลวยไข
พริก มะเขือ ขาวโพด และทำนา ปนี้เราไดรับความ
เสียหายจากน้ำทวม 100%   เสยีหายหมดไมเหลืออะไร
เลย  ปกติทีน่ีก่ลวยไขเปนสินคาสงออกไปขายตางประเทศ
แตปนี้น้ำมากอนเดือนตุลาคม ซึ่งกลวยไขของเรา
จะตัดเก็บประมาณเดือนตุลาคม ทำใหเสียหายทั้งหมด
เรามีผักชีฝร่ัง เปนพืชผลใหม สงใหกับโรงงานบะหมี่
กึ่งสำเร็จรูปตางๆ ประมาณวันละ 6 ตัน ซึ่งไดรับ
ความเสียหายท้ังหมดเหมือนกัน”

“ตอนน้ีเราอยใูนระยะฟนฟ ู ซึง่เราจะปลกูกลวยไข
คงไมไดแลว เพราะตองใชเวลาประมาณ 8 เดือน จึง
คิดวาจะลงพืชหมุนเวียนระยะสั้นท่ีใหผลผลิตเร็ว และ
ผมไดติดตอกับทางมูลนิธิแมฟาหลวง ขณะน้ีทำการ
เพาะกลาอยูที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีพริกซูเปอรฮอท
มะเขือยาว มะเขือเปราะ และชะอม ผมนำมาลงใน
หมบูานริมน้ำท่ีถกูน้ำทวมกอน ตอนนีก้ำลงัจะแหงแลว
สามารถปลูกพืชไดแลว”

นายกอบต. ฝากความหวงใยถึงพี่นองชาวกรุงเทพ
มหานคร วา “เร่ืองของภยัธรรมชาติเปนเร่ืองทีเ่กิดมาเอง
และเราเองจะตองเปนผทูีแ่กไขมันใหได สกูบัมนัใหได
อยกูบัมนัใหได และยอมรับมนัใหได  เราคนนครสวรรค
โดยเฉพาะชาวตะเคียนเล่ือนถูกน้ำทวมทุกป ไมเหมือน
กรุงเทพฯ นานๆ จะเจอสักทีหน่ึง ขอใหทุกทาน
ผานวิกฤตินีไ้ปใหได ขอใหกำลงัใจกับทกุคน”

จสอ.บุญสง สุขเกษม อดีตทหารผานศึกเวียดนาม
สมาชิกองคการบริหารสวนตำบลตะเคียนเล่ือน หมู 1
มีประชากร 160 หลังคาเรือน น้ำทวม 100% “ไดรับ
ถงุยงัชพีและแจกจายทุกครวัเรอืน แตถาไมครบ 160 ชดุ
กใ็หคนยากไรกอน อาชพีของคนหม ู1 คอื ทำไร ทำสวน
ขาวโพด  กลวยไข  ดีใจและภูมิใจมากท่ีคาทอลิก
มาชวยเหลอืดแูลคนท่ีต่ำตอยกวา คนทีห่มดโอกาสแลว
ใหกลบัมาสชูวีติปกติได”

นางไกรวลัย ภมุพา อายุ 57 ป  อยกูบัสาม ี มหีลาน
2 คน คุณยายอยูบาน ลุก-น่ังเองไมได ตองนอน ปวย
มานานแลว  เลาใหฟงวา “ถูกโจรปลนและกระทืบ
จนเปนอัมพาต ประมาณ 1 ปกวาแลว เดินไมไดเลย

หวัไหลหลดุ ตะโพกหลดุ ยกแขนไดขางเดยีว”
นายแดง สายบวัใย อาย ุ55 ป มลีกู 5 คน เสยีชวีติ

1 คน เหลอื 4 คน พกิารตองใชวอกเกอรชวยพยุง
นางสาวทองกอน สุลิต อายุ 80 ป เวลาพูดกับปา

ตองพูดดังๆ ยังแข็งแรงแตหูไมดี คุณปาเปนลมบอยๆ
ตองมียาดมตลอด เพ่ือนๆ รนุราวคราวเดยีวกันเสียชีวติ
ไปหลายคนแลว แตปาทองกอน เปนคนรักษาสุขภาพ
ทานแตผักจิ้มน้ำพริก  ทำใหไมมีโรคภัยไขเจ็บ คุณปา
ทองกอนจำคุณพอประชาชาติได ตอนที่คุณพอมามอบ
ถุงยังชีพและเงินอีกคนละ 100 บาท ตอนน้ีกำลังจะไป
ขึ้นทะเบียนคนพิการดวย  “ตอนน้ำทวมหนัก ปาไป
ซื้อเรือไว 1 ลำ นอนไมหลับเลย กลัวเรือหาย ตอง
เอามาผูกไวที่หัวบันไดบาน”

นายถวัลย จั่นเจริญ อายุ 67 ป ภรรยา อายุ 66 ป
มีอาชีพเผาถาน อาศัยอยูในที่ดินของพ่ีชายท่ีเสียชีวิต
ไปแลว “บานของผมเปนกระตอบเล็กๆ ปนี้น้ำทวม
หนักมากถึงคอ ผมขีดเสนไวทีก่ำแพงดวยวาน้ำทวมสูง
เทาไหร ชวงที่น้ำทวมผมไปอยูที่ศาลาวัด อาศัยกิน
กบัศนูยพกัพงิ”  นายถวลัยมบีตุรสาวมีปญหาดานสมอง
และจิตใจ แตสามารถรับรูสิ่งตางๆ ได ขึ้นอยูกับภาวะ
สมองและอารมณ อาศัยอยูในกระตอบใกลๆ บาน
นายถวัลย

นางจำเนียร เวชกิจ อายุ 65 ป สามีไปเลี้ยงหลาน
อยูที่จังหวัดระยอง ตอนน้ีอยูกับหลาน มีอาชีพทำ
ขนมครกขาย ลงทุนวันละ 150 บาท คุณปารองไห
และบอกวา “ดีใจท่ีไดรับเงินชวยเหลือจากคุณพอ เงิน
จำนวนนีม้คีามากสำหรบัปา”

นายบุญชวย  คลายสมาน อายุ 83 ป ปวยเปน
อัมพฤกษ  ภรรยาช่ือนางหลอ วันที่ไปเย่ียม คุณยาย
ไมอยบูานไปรับจางทำสวน ไดเงินวันละ 150 บาท

คณุสรุชยั บญุตนัรตัน ทำบุญกองทนุ      500  บาท
เพือ่อทุศิแดมารอีา ลี ้บนุ กนุ
โยเซฟ ตนั บงั ฮก

คุณสุมาลี จันทรชลอ
อทุศิแดญาติพีน่องผลูวงลับ              1,000  บาท
สุขสำราญแด
ครอบครวั “จนัทรชลอ”                1,000  บาท
อุทิศแดมารีอา ละออง    1,000  บาท
อทุศิแดยาโกเบ อนรุตัน
เปาโล สรุศกัดิ ์จนัทรชลอ              1,000  บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ
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วดัอสัสมัชญั พทัยา
“ขอขอบคณุย่ิง”

พระอคัรสงัฆราช เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
พระสังฆราชสริพิงษ จรสัศรี

พระสงัฆราชกิตตคิณุเทยีนชยั สมานจิต
บรรดาพระสงฆ นกับวชชาย - หญงิ และพ่ีนองทุกทาน

ทีใ่หเกยีรติรวมพิธเีปด - เสกวดัอสัสมัชญั พทัยา
เม่ือวันเสารที ่19 พฤศจกิายน 2554 ทีผ่านมา

เวลามิสซาวัดอัสสัมชัญ พัทยา
ทกุวนัอาทิตยมมีสิซา 2 รอบ

09.30 น. ภาษาไทย    11.00 น. ภาษาอังกฤษ
วัดเซนตนิโคลัส พัทยา

วันพุธ 18.30 น. ภาษาองักฤษ 19.30 น. ภาษาไทย
วนัเสาร 18.00 น. ภาษาองักฤษ 19.30 น. ภาษาไทย
วันอาทิตย 07.00 น. ภาษาไทย      08.30 น. ภาษาอังกฤษ

10.00 น. ภาษาไทย      16.00 น. ภาษาอังกฤษ
ตดิตอ คณุพอเจาอาวาส 089-801-3962 สำนักงานวัด 03-871-6401

ปรากฏการณโลกไรพรมแดน ไดขบัเคล่ือนประชาชน
ออกจากประเทศหนึ่งไปอีกท่ีหน่ึง เกิดข้ึนพรอมกัน
เกือบทุกแหงท่ัวโลกขณะนี้  สวนคนที่ไมเดินทาง
กส็ามารถใชโทรศัพท คอมพิวเตอร โทรทัศน รบัรขูอมลู
ขาวสารชัว่พรบิตาไดเชนเดยีวกัน  นีเ่ปนการเปลีย่นแปลง
คร้ังย่ิงใหญ ซบัซอนเกินกวาท่ีผใูดผหูน่ึง จะบริหารจัดการ
โลกสมยัใหมได ปรากฏการณเชนนีท้ำใหพระศาสนจักร
สนใจ เขาไปเก่ียวของอยางย่ิง โดยอางคำของนักบุญ
เปาโลท่ีวา “ถาขาพเจาไมใชโอกาสนี ้ เทศนสอนธรรม
ทีถ่กูตองแลว  ขาพเจาสมควรถูกตำหนติเิตยีนอยางยิง่”

คน มีเหตุผลหลายประการในการอพยพยายถ่ิน
พอสรปุไดวา  คนสวนใหญตองการแสวงหารายไดทีด่กีวา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและชวยเหลือครอบครัวให
ดขีึน้ บางคนตองการหลีกหนีความขัดแยง ภาวะสงคราม
ภายในประเทศ   ความอดอยากจากภัยธรรมชาติก็เปน
สาเหตุบังคับใหคนอพยพยายถิ่นดวย แตเม่ือเขาไป
ในพื้นที่ใหม ก็พบปญหาที่ใหญกวาอีก เชน ตองอาศัย
อยูในพื้นที่อุดอู แออัด เกิดความขัดแยงกับคนในพ้ืนที่
เน่ืองจาก วถิชีวีติและความเช่ือท่ีแตกตางกนั  คนตางดาว
มักถูกเอาเปรียบจากนายจางและเจาหนาท่ีรัฐบางคน
เม่ือเจ็บปวยก็ไมสามารถเขาโรงพยาบาลไดงายๆ
บตุรหลานไมมสีทิธิเขาโรงเรียนเหมอืนคนธรรมดา  การ
เดินทางจากจังหวัดหนึ่งไปอีกที่หนึ่งถูกจำกัดสิทธิ
เปนตน

นี่เปนโอกาสของคริสตชนท่ีจะแสดงความรักและ
รับใชผูตกทุกขลำบาก ตามคำสอนของพระเยซูเจา
เปนโอกาสที่คริสตชนจะตองแสดงความรักเอื้ออาทร
ฉนัพ่ีนองกบัคนตางดาว  โดยรจูกัอดทนตอพฤติกรรมที่
แตกตางกัน  พรอมกบัรบัฟงเหตุผลและใหอภยั  เขาใจ
ความตองการของเขา   หาหนทางอยรูวมกนัอยางสรางสรรค
บนหลกัการของความรวมมือและการมีสวนรวม  จะได
พฒันาคณุภาพชีวติของตนเอง และสังคมใหเปนปกแผน
เดียวกัน ...การเปนประจักษพยานเชนน้ี ยอมแสดงถึง
วุฒิภาวะของคริสตชนท่ีเคารพเกียรติและศักด์ิศรี

     

ความเปนมนุษยดวยกัน ไมใชวธิขีมขคูนอ่ืน
ใหหวาดกลัว หรือลิดรอนสิทธิของเขา
ตรงกันขามคริสตชนตองสนับสนุน
คนตางด าวใหอยู ในโลกเดียวกันท่ี
เปดกวาง มอีสิระเสรีเทาเทยีมกัน

โดยวิธนีี ้พระเปนเจากท็รงประทบัอยู
ทามกลางเรา พระองคทรงไดรับเกียรติ
เม่ือคริสตชนยอมรับใชผูตกทุกขลำบาก
พระองคตรัสวา “เม่ือทานทำเชนน้ี ก็
เทากับทำตอพระเปนเจาเอง”  ที่จริง
พระกุมารเยซูก็เคยอพยพหนีภัยกษัตริย
เฮรอด ไปอยปูระเทศอยีปิต พระองคทรง
รบัรคูวามทุกขยากลำบากของคนตางดาว
ทีอ่ยใูนสภาวะเดียวกนั การตอนรบัผอูพยพ

ปนี้จึงเปนการฉลองคริสตมาสท่ีมีพระเจารวมเดินทาง
มากับเขา คริสตชนผปูระพฤตเิชนน้ียอมสามารถขบัรอง
ประสานเสยีงรวมกบัหมเูทวดาวา  “พระเกยีรติมงคลจงมี
แดพระเจาผสูงูสดุ และสนัตสิขุพงึมแีดมนษุยผมูนี้ำใจด”ี

ขอพระเจาโปรดประทานพระพรแดทุกทานท่ีมี
สวนชวยเหลอืคนตางดาว  เปนตนหนวยงานท่ีใหความ
คมุครองพวกเขา   ทานมีสวนทำใหพระอาณาจกัรของ
พระเจาเกิดข้ึนจริงบนแผนดินน้ี

พระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั

เกิดวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1979 / พ.ศ. 2522 สตับุรษุวัดแมพระปฏสินธินริมล
บานเมอืงงาม เปนบตุรคนที ่5 ในจำนวนพีน่อง 8 คน ของนายซูกลิ   ดิพอ และ
นางอเีอย ดพิอ (เสยีชวีติ)
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา  โรงเรียนโชติคุณเกษม บานเมืองงาม มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนโชติคุณเกษม บานเมืองงาม มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ
อปุถมัภ

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย
แสงธรรม ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา  วทิยาลัยแสงธรรม

ชวีติแหงกระแสเรยีกนกับวช
ผสูงเขาบานเณร คณุพอโรเย เปเด บโิด
บานเณรเลก็ สามเณราลยันักบุญยอแซฟ สามพราน 5 ป (ค.ศ. 1997-2001)
บานเณรกลาง สามเณราลยัพระวสิทุธวิงศ  นครราชสีมา 1 ป (ค.ศ. 2002)
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม 7 ป (ค.ศ. 2003-2010)
ปฝกงานอภบิาล (Pastoral year) 1 ป ค.ศ. 2007
รับพิธีแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2008 โดย

พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู
รบัพธิแีตงตัง้เปนผชูวยพธิกีรรมวันท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 2009 โดยพระ-

สงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รับพิธีบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยพระอัคร-

สงัฆราชฟรังซสิเซเวยีร เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณิช
คตพิจน “พระเจาขา พระองคทรงทราบทุกสิง่  พระองคทรงทราบวาขาพเจา

รกัพระองค” ( ยอหน 21:17 )

บวชพระสงฆเชยีงใหม (ตอจากหนา 20)
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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  ‚°«‘∑«“≥‘™

»√’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 ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
(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‘ “√ ‡ªìπ

ª√–∏“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‡°‘¥ ∫“ß

π°·¢«°) ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬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—¬

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√—° °∑¡. √—∫ ¡—§√

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

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

1045

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ (∫â“π·ªÑß) ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡·≈–√â“π§â“µ‘¥µàÕ §ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å ‡ ß’Ë¬¡·°â«

‚∑√. 08-7573-7415)

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
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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∞¡ «—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.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ 2012  ‡«≈“ 08.00 π.

§ÿ≥æàÕ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

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

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π»ÿ°√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“

09.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

✝ «—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ (∫â“π·ªÑß) ®. ‘ßÀå∫ÿ√’

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

∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â ·≈–Õ“À“√ ∫√‘°“√

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å ‡ ß’Ë¬¡·°â«

‚∑√. 08-7573-7415

§◊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

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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

�����§ÿ≥æàÕ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß∑ÿ°∑à“π √à«¡‡ °«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ ‚¥¬æ√–-

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

ª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√  ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-8433-

3141 E-mail : camillian-ning@hotmail.com

www.camillianchiangrai.org

�����¢Õ‡™‘≠‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡¶√“«“ ºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ √ÿàπ∑’Ë 4 Parish Missionary Groups :

PMG ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥  ®.ππ∑∫ÿ√’

√–¬–‡«≈“°“√Ωñ°Õ∫√¡ 5  §√—Èß

§√—Èß∑’Ë  1 10-12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

§√—Èß∑’Ë  2 17-19 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

§√—Èß∑’Ë  3 24-26 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

§√—Èß∑’Ë  4 2-4 ¡’π“§¡ 2012

§√—Èß∑’Ë  5 9-11 ¡’π“§¡ 2012

¶√“«“ ∑à“π„¥∑’Ë π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ

‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å ‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å §≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

(TMS) 69/15 ¡.1 ∂.µ‘«“ππ∑å ª“°‡°√Á¥ 56

µ.∫â“π„À¡à  Õ.ª“°‡°√Á¥  ®.ππ∑∫ÿ√’  11120 ‚∑√.

08-4613 -1125 E-mail : sirirakje@hotmail.com

§à“≈ß∑–‡∫’¬π§π≈– 3,000  ∫“∑   ¿“¬„π«—π∑’Ë  5

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ §≥–

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

‰∑¬ ·≈–ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑ŸµÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√—∫ ¡—§√

- æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 1 µ”·Àπàß

™“¬/À≠‘ß «ÿ≤‘ª√‘≠≠“µ√’∫—≠™’ ª√– ∫°“√≥å

¥â“πµ√«® Õ∫/∑”∫—≠™’ 3 ªï¢÷Èπ‰ª

µ√«®∫—≠™’‚√ß‡√’¬π Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

- æπ—°ß“π∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß

™“¬/À≠‘ß «ÿ≤‘ª√‘≠≠“µ√’∫—≠™’

®—¥∑”‡Õ° “√∑“ß∫—≠™’ ÕÕ°ß∫¥ÿ≈

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3840-4

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à §◊Õ
°“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ... (¬π 15:13)

¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑ÿ°Ê ∑à“πºŸâ¡’πÈ”„®¥’

∑’Ë‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ§≥–‡´Õ√å

„π°“√∫Ÿ√≥–Õ“√“¡

¢Õæ√–‡ªìπ‡®â“∑√ßÕ«¬æ√·¥à∑ÿ°Ê ∑à“π

„Àâ‰¥â√—∫§«“¡√—° æ√–‡¡µµ“ æ√–æ√π“π“ª√–°“√

µ“¡∑’Ë∑ÿ°∑à“πª√“√∂π“

§≥–‡´Õ√å‰¥â «¥¿“«π“„Àâ∑ÿ°∑à“π ∑ÿ°«—πµ≈Õ¥‰ª

‡æ√“–∑à“π§◊ÕºŸâ¡’æ√–§ÿ≥¢Õß§≥–‡´Õ√å·≈–Õ“√“¡

‚Õ°“ π’È §≥–‡´Õ√å ¢Õ àß§«“¡ ÿ¢  —πµ‘

·≈–æ√–æ√¢Õßæ√–°ÿ¡“√‡®â“ „π‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–§√‘ µ ¡¿æ

·≈–¢Õ àß§«“¡ª√“√∂π“¥’„π‚Õ°“ ªï„À¡à·¥à∑ÿ°Ê ∑à“π

¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–‡§“√æ„πæ√–§√‘ µ‡®â“

‡´Õ√åÕ—π‡¬≈“ ·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ‚Õ.´’.¥’. Õ∏‘°“√‘≥’

·≈– ¡“™‘°∑ÿ°∑à“π„πÕ“√“¡
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โดย เงาเทียน

สวัสดีปใหม 2012
ครับ..เพ่ือนๆ เยาวชนท่ีรัก
ทุกคน  เ ร่ิมตนปใหมปนี้
ขอมอบของขวัญ แหงความ
ปรารถนาดีมาใหกับเพ่ือน
เ ย า ว ทุ ก ค น น ะ ค รั บ
เราหวังวา ทุกคนจะมีความ

ชื่นชมยินดีอีกครั้ง หลังจากในปที่ผานมา
เราพ่ีนองชาวไทยไดผานเร่ืองรายบางดีบาง
มาดวยกัน พระสันตะปาปา ไดทรงให
พระวาจา ซึ่งเปนหัวขอเตือนใจเราเยาวชน
ในป 2012 นี้วา “จงช่ืนชมในองคพระ-
ผู เปนเจาทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4) ไมวา
สถานการณตางๆ ที่จะผานเขามาในอีก
1 ปขางหนาน้ี จะเปนอยางไร เรา เยาวชน

จะตอบสนองตอพระประสงคของพระเจาดวยชีวิตของเรา “จงช่ืนชมยินดี....
ทุกเวลา”...เรามาเปนของขวัญอันล้ำคาใหกับทุกคนท่ีเขามาสัมผัสกับชีวิตของเรา

ของขวัญอนัล้ำคาเหลานี ้ไมตองรอมอบใหกนัในชวงเทศกาลใดๆ แตเราสามารถ
มอบใหผูอื่นไดตลอดป และเม่ือเรามอบของขวัญน้ีแกผูอื่นแลว ผลท่ีไดรับน้ัน
มคีณุคามากมายมหาศาลเชนกนัครบั ของขวัญเหลานีค้อื...

ของขวญัจาก “การฟง” จงต้ังใจฟงผอูืน่ใหมาก อยาขัดจังหวะการพูด หรอืขดัคอ
คนอืน่ พดูใหนอย ฟงใหมาก

ของขวัญจาก “ภาษากาย” อยาอายท่ีจะแสดงความรักแกครอบครัว หรือเพื่อน
ของคุณ การแสดงออกเล็กๆ นอยๆ ที่บอกใหพวกเขารูถึงความสนิทสนมที่คุณมีให

จบัมือ โอบไหล สวมกอด หอมแกม ฯลฯ
ของขวัญจาก “ความเบิกบาน” แบงปนเสียงหัวเราะ และความสนุกสนาน

ใหคนรอบขาง มเีรือ่งสนกุ อยาแอบหัวเราะคนเดียว
ของขวัญจาก “การเขียน” กระดาษ

โนตที่เขียนดวยลายมือของคุณเองเชน
ฉันรักคุณจังเลย ขอบคุณสำหรับความ
ชวยเหลือ จะสรางความรูสึกดีๆ ใหกับ
คนอานไดไมนอย

ของขวัญจาก “คำชม” ขึ้นชื่อวา
มนุษย ไมวาใครก็อยากจะไดรับคำชม
เชน ผมทรงนี้ดูดีจัง กับขาวอรอยมาก
เลยนะ

ของขวัญจาก “ความมนี้ำใจ” ความจริงพวกเราทุกคนลวนมนี้ำใจ สภาพสงัคมท่ี
ตองแกงแยงแขงขนัอยตูลอด ทำใหน้ำใจของหลายคนเกิดอาการหลับใน การแบงปน
ใหกนั จะทำใหโลกเรานาอยขูึน้

ของขวัญจาก “เวลาสวนตัว” บางเวลาคนเราก็อาจอยากอยูเงียบๆ ตามลำพัง
อยาลืมเคารพสิทธิผอูื่นดวย ปลอยใหเขาอยูคนเดียว เม่ือเขาตองการ

ของขวญัจากการ “ใหกำลังใจ” คนเรายามท่ีจติใจทอแท กเ็หมือนรถน้ำมันหมด
ชวยเติมกำลังใจใหคนอื่นทุกคร้ังที่มีโอกาส ใจเย็นๆ นะ เดี๋ยวก็มีทางแก ยากกวานี้
เธอยังทำไดเลย สกัวันรถคณุเองก็อาจจะขาดน้ำมันเหมือนกันก็ได

ของขวัญจาก “มธุรสวาจา” คำพูดดีๆ ทำใหเกิดความประทับใจตอกันไดดี
อยาลืมคำพ้ืนฐานอยาง ขอบคุณ ขอโทษ (ตองจริงใจดวยนะ) คุณอยากฟงคำพูดดีๆ
คนอื่นเขาก็เหมือนกัน และท่ีสำคัญ มันเปนของขวัญท่ีมาจากใจ โดยไมตองลงทุน
สักแดงเดียว

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

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

HOLYLAND
ขอเชิญรวมเดินทางดินแดงแหงพนัธสัญญา...อสิราเอล...

โดย สายการบิน แอล อัล อิสราเอล และ
บรษิทั อบัรอด อนิเตอร

วันท่ี 12 - 19 มีนาคม 2555
5คืน / 8 วัน

เพียงแคกรุปเดียวเทาน้ันในราคาพิเศษสุดๆ
รบีจองดวน หมดเขตวันที ่17 กมุภาพนัธ 2555 นีเ้ทาน้ัน
ตดิตอเบอร 02-249-8818-9, 02-671-4645-6
E-mail : elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com
ตดิตอเบอร 081-845-8122 คณุนวลฉว,ี

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



คุยกันเจ็ดวันหน


   
    

ขอความดีความรักอันศักธ์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ฟรงัซสิเซเวยีร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

(ครบ 10 ป)
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บทภาวนาในวันแรกของป

ผมควรจะพดูคำนีไ้หมนะ ในฐานะบรรณา-
ธกิารบริหารหนังสือเลมน้ี คอืผมอยากจะบอกวา
ผมชอบปกอุดมสารฉบับตนปนี้จัง ผมยังชอบ
คำที่โปรยไวดวย เปนคำจากพระวรสารท่ีพูดถึง
การเจริญวัยของชีวิตๆ หน่ึง แตเปนชีวิตมนุษย
และพระในตัวตนของเด็กนอยท่ีชือ่เยซู

“พระกุมารทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้น ทรง
พระปรชีาญาณอยางสมบูรณ และพระหรรษทาน
ของพระเจาสถติอยกูบัพระองค” (ลกูา 2:40)

ปที่แลว  ผมเริ่มไดยินและขับรองเพลง
พรปใหม ตั้งแตวันที่ 20 กอนวันจริงถึง 11 วัน
จากกิจกรรมการคำนับพระอัครสังฆราชของ
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ พระคณุเจาเกรยีงศักดิ์
โกวิทวาณิช อุปสังฆราช และบรรดาพระสงฆ
ที่ทำงานในสวนกลางของอัครสังฆมณฑล
และพวงสภาพระสังฆราชฯ เขาไปดวย โดยมี
ผูรวมงานในทุกภาคสวน เขาใหคำยินดี  และ
อวยพร โอกาสพระคริสตสมภพ และวัน
ขึน้ปใหม

 หลงัจากวันนัน้กม็กีจิกรรมอยางตอเนือ่ง จากโรงเรียนอสัสมัชญั ทีไ่ปทำพธิี
เสกถ้ำพระกุมาร อกีครัง้กับสมาชิกในสภาพระสงัฆราชฯ  รวมสงความสุขตามหองเรยีน
กับบางโรงเรียน วัดท่ีชวยอภิบาล ฯลฯ ผมนึกถึงคำพูดของใครบางคน
เราใหของขวญัคนอืน่มากมาย เราใหอะไรตัวเราเองบางหรอืเปลา

หนงัสือ กบัดวีดีีเพลงคอนเสิรต หรือภาพยนตร เปนส่ิงของบางอยางทีม่กัจะ
ทำใหผมเสียเงินได ชวงปลายปมีดีวีดี หรือซีดีเพลงบางชุดที่ผมแทบไมตอง
ดรูายละเอยีดเลย เรียกวาเห็นช่ือก็เช่ือขนมกินได ซือ้เลย มชีดุหน่ึงท่ีผมเปดเปนเพือ่น
เสมอ ตัง้แตไดมา เปนคอนเสิรตของนักรองอิตาลี สายตามองไมเห็น แตน้ำเสียง
บาดหวัใจ Andrea Bocelli อกีครัง้หน่ึงกับคอนเสิรต One Night in Central Park
นักรองโอเปรา ชาวอิตาเลียน บุกไปถึงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา งานน้ี
ยอมไมธรรมดา แขกรักเชิญมากมาย ผูชมมากมี บรรเลงรวมกับวงออเคสตรา
ชัน้นำ ไมมใีครทำใหใครผิดหวงั ผแูสดง ผชูม และผซูือ้ดวีดีชีดุนีไ้ปชมและฟง

ผมสะดุดใจกับเพลงบทหน่ึงในคอนเสิรตน้ี  เปนการรองคูกัน ระหวาง
นักรองสาวเสียงดี Celine Dion กับ Andrea  เพลงนี้มีชื่อวา “The Prayer”
(คำภาวนา) เน้ือหาใจความดังน้ี (ผมขอลองแปลแบบภาษาไมคอยแข็งแรงดังน้ี)

I pray you’ll be our eyes, and watch us where we go
ขาฯ ภาวนาเพื่อใหพระองคทรงเปนดวงเนตรของชาวเรา และเฝาระวัง

ในหนทางทีเ่ราจะกาวไป
And help us to be wise in times when we don’t know
ชวยเหลอืเราใหดำรงอยใูนปรีชาญาณ ในชวงเวลาท่ีเราอับจนหนทาง
Let this be our prayer, when we lose our way
นีค่อืคำภาวนาของเรา เมือ่เราพลัดหลงไป จากหนทางของตน
Lead us to the place, guide us with your grace
โปรดนำเรา ไปยังท่ีพระองคจะทรงเพ่ิมพูนพระหรรษทาน
To a place where we’ll be safe
สถานท่ีที่เราจะรูสึกปลอดภัย
I pray we’ll find your light, and hold it in our hearts
ขาฯ ภาวนาเพือ่เราจะพบแสงสวางของพระองค เพือ่ประทบัลงในหวัใจของเรา

When stars go out each night,
เม่ือดวงดาว ฉายแสงในยามค่ำ
remind us where you are
เพือ่เราจะระลึกไดวา พระองคอยแูหงใด
Let this be our prayer, when shadows fill

our day
นี่คือคำภาวนาของเรา เมื่อเงามืดบดบัง

แสงสวางแหงวันของเรา
Help us find a place, guide us with your

grace
ชวยเราใหพบหนทาง โปรดนำเราดวย

พระหรรษทานของพระองค
Give us faith so we’ll be safe
โปรดประทานความเช่ือ ซึง่จะทำใหเราดำรง

อยูในความปลอดภัย
A world where pain and sorrow will be

ended
โลกซ่ึง เต็มไปดวยความเ จ็บปวดและ

เศราโศกจะมลาย
And every heart that’s broken will be

mended
และทุกดวงใจที่แตกสลายจะถูกซอมแซม
And we’ll remember we are all God’s children
และเราจะจดจำวา เราทุกคนลวนเปนบตุรของพระองค
Reaching out to touch you
ยืน่มือออกไปเพือ่จะไดสมัผัสพระองค
Reaching to the sky
เอือ้มไปใหถงึแผนฟา
We ask that life be kind, and watch us from above
เราวอนขอใหชวีติไดรบัการดูแล และปกปกจากเบ้ืองบน
We hope each soul will find another soul to love
เราหวังใหดวงวญิญาณแตละดวงจะรักซ่ึงกันและกัน
Let this be our prayer, just like every child
นีค่อืคำภาวนาของเรา เสมอืนดงัเดก็นอย
Who needs to find a place, guide us with your grace
ซึ่งปรารถนาจะพบเคหาสนสถาน โปรดทรงนำเราดวยพระหรรษทานของ

พระองค
Give us faith so we’ll be safe
ใหเราไดเชือ่ เพือ่เราจะไดรบัการปกปอง
Needs to find a place, guide us with your grace
เราปรารถนาจะพบเคหาสนสถาน โปรดทรงนำเราดวยพระหรรษทานของ

พระองค
Give us faith so we’ll be safe
ใหเราไดเชือ่ เพือ่เราจะไดรบัการปกปอง
แมทานผูอานจะไมไดยินเสียงทวงทำนองของบทเพลง แตผมคิดวา ทาน

คงไดพบแสงแหงศรัทธา คำภาวนาจากหัวใจ คำภาวนาแหงตนป ทีม่ทีวงทำนอง
แหงความเช่ือกำกบั

หวังวาทานผูอานคงคอยๆ เจริญวัยอยางแข็งแรง และอุดมไปดวยความเช่ือ
เมือ่สวดภาวนาแลว กเ็ชือ่ไดวา พระองคจะทรงปกปองเราทุกวนัของชีวติ

บรรณาธิการบริหาร
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ç™à«¬‡À≈◊Õé §ÿ≥æàÕ ÿ¢ »√®—π∑√å Õÿª —ß¶√“™  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ √à«¡°—∫æ√–§√Ÿ‚ ¿≥«™‘√§ÿ≥ ‡®â“Õ“«“ 

«—¥«™‘√“≈ß°√≥«√“√“¡«√«‘À“√ æ√–Õ“√“¡À≈«ß¢Õßª“°™àÕß √à«¡ àß¢â“« “√

Õ“À“√·Àâß ·≈–«—µ∂ÿªí®®—¬ ™à«¬‡À≈◊Õæ’ËπâÕß∑’Ëª√– ∫¿—¬πÈ”∑à«¡∑“ß¿“§°≈“ß

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2011

ç∂«“¬æ√–æ√é ‡¡◊ËÕ«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ 2011 Àπà«¬∫—≠™“°“√π“«‘°‚¬∏‘π

‰¥â®—¥æ‘∏’‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« „π«‚√°“ ¡À“¡ß§≈

æ√–™π¡æ√√…“ 84 æ√√…“ ∑’Ë§à“¬°√¡À≈«ß™ÿ¡æ√  Õ. —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’  ‚¥¬¡’

æ≈‡√◊Õµ√’¬Õ·´ø ‰µ√¢«—≠  ‰°√ƒ°…å √ÕßºŸâ∫—≠™“°“√Àπà«¬∫—≠™“°“√π“«‘°‚¬∏‘π

‡ªìπºŸâª√– “πß“π¥â“π»“ π“ ´÷Ëß‰¥â‡™‘≠ºŸâπ”»“ π“æÿ∑∏ §√‘ µå ·≈–Õ‘ ≈“¡

¡“ª√–°Õ∫æ‘∏’∑“ß»“ π“ ‡æ◊ËÕ∂«“¬ ¥ÿ¥’æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«  ”À√—∫

æ‘∏’∑“ß»“ π“§√‘ µå¡’§ÿ≥æàÕ∑√ß«ÿ≤‘ ª√–∑’ª ÿ¢®‘µ §ÿ≥æàÕ¡’‡°≈ °“‰√´“∫“≈ ·≈–

§ÿ≥æàÕæß…å»—°¥‘Ï ·´à‡µ’¬«  √à«¡ª√–°Õ∫æ‘∏’æ√âÕ¡¥â«¬ —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”

 —µÀ’∫ ª√–¡“≥ 30 §π ∑à“¡°≈“ß∑À“√ —ß°—¥Àπà«¬∫—≠™“°“√π“«‘°‚¬∏‘πª√–¡“≥

500 π“¬ ‡ªìπæ‘∏’∑’Ë ßà“ß“¡ ¡’§«“¡À¡“¬  √â“ß§«“¡ª√–∑—∫„®·°à∑ÿ°§π∑’Ë√à«¡æ‘∏’

ç‡¢â“‡ß’¬∫é æ√– ß¶å§≥–æ√–¡À“‰∂à ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–

æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ √–À«à“ß«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π - «—π∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ 2011 ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπºŸâ‡∑»πå‡¢â“‡ß’¬∫

ç«—πæàÕ DBACé ‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) ®—¥ß“π«—πæàÕ

DBAC ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§«“¡√—°§«“¡‡¢â“„®§√Õ∫§√—«¢Õßπ—°‡√’¬π π—°»÷°…“ ‚¥¬¡’

µ—«·∑π§ÿ≥æàÕ 29 ∑à“π ‡¢â“√—∫√“ß«—≈æàÕ¥’‡¥àπª√–®”ªï 2011 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2

∏—π«“§¡ 2011

§ÿ≥æàÕ«‘ ‘…∞ ¥’»√’ ‡®â“Õ“«“  «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å µ√—ß °”≈—ß

Õà“πÕÿ¥¡ “√ ©∫—∫¿“æª°æ√–∫√¡©“¬“≈—°…≥åæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

≥ ∫â“πæ—°æ√– ß¶å

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

·øπæ—π∏ÿå·∑âÕÿ¥¡ “√
§ÿ≥≈ÿß °”≈—ßπ—ËßÕà“πÕÿ¥¡ “√

¢≥–√Õ√—∫°“√∫√‘°“√µ√«®

√—°…“°—∫Àπà«¬·æ∑¬å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

¢Õß§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å ∑’Ë‰ª

∫√‘ ° “√µ√«® ÿ¢¿“æ·°àºŸâ -

ª√– ∫Õÿ∑°¿—¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ∫√¡

Bonus Pastor π§√ «√√§å
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∑’¡ GTEAM ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‰¥â√—∫√“ß«—≈
≈”¥—∫¿“æ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ °∫®Ÿ‡π’¬√åªï 3

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‰¥â àßπ—°‡√’¬π™¡√¡ NETAC ª√–°«¥°“√º≈‘µ “√§¥’ —Èπ

§«“¡¬“« 5 π“∑’ „πÀ—«¢âÕ ç°∫√—°‚≈°é „π‚§√ß°“√°∫®Ÿ‡π’¬√åªï 3 ¢Õß

√“¬°“√°∫πÕ°°–≈“ ∫√‘…—∑ ∑’«’∫Ÿ√æ“ ®”°—¥ „ππ“¡∑’¡ GTEAM °—∫º≈ß“π

ç°∫ ≈—° ‚≈°é (ªí≠À“¢¬–∑’Ë‡°‘¥®“°°Õß∂à“¬) ‚¥¬ºà“π§—¥‡≈◊Õ°‡ªìπ 1 „π 24

∑’¡ ÿ¥∑â“¬ „π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕ™‘ß™—¬§«“¡‡ªìπ´Ÿ‡ªÕ√å°∫®Ÿ‡π’¬√å À√◊ÕºŸâ™π–‡≈‘»

√–¥—∫ª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ 2011 ∑’Ë CenterPoint Playhouse ™—Èπ 8

Õ“§“√»Ÿπ¬å°“√§â“‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å ·¢«ßª∑ÿ¡«—π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚¥¬∑’¡ GREAM

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‰¥â√—∫√“ß«—≈≈”¥—∫¿“æ¬Õ¥‡¬’Ë¬¡ ‰¥â√—∫‚≈àæ√âÕ¡∑ÿπ°“√»÷°…“

10,000 ∫“∑

∫«™æ√– ß¶å
‡™’¬ß„À¡à
 — 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≥

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 14)

‡«≈“ 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

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø »√™—¬  ¥‘æÕ

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’  ¥“π’‡Õ≈‚≈

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬

 π„®§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õßæ√–»“ π®—°√

„π‡¡◊Õß‰∑¬

ºà“π∑“ß°“√√“¬ß“π¢à“«

®“°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘° √“¬ —ª¥“Àå çÕÿ¥¡ “√é

∑’¡ß“π¢Õ¬°„Àâ‡ªìπ¿“æª≈◊È¡

«—πµâπªï°—π‡≈¬∑’‡¥’¬«

µÕπ∑’Ë 42 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–

¢Õßæ√–»“ π®—°√ (1) «—¥·Ààß¡“√¥“¢Õß‚≈°

º¡®—¥‡°Á∫¢â“«¢ÕßÕ’°§√—Èß æ∫Àπ—ß ◊Õ∑’Ë®—¥æ‘¡æå‚¥¬«—¥‡´πµå®ÕÀåπ Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®”‰¥â«à“§ÿ≥æàÕ«‘®‘µµå  · ßÀ“≠ ‰¥â°√ÿ≥“¡Õ∫„Àâπ“π·≈â«

πà“®–√à«¡ªï‡»… Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È™◊ËÕ«à“ ç¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—πé ·≈–

‡√◊ËÕß√“«∑’Ëº¡®–π”¡“∂à“¬∑Õ¥µ—Èß·µàµÕππ’È‡ªìπµâπ‰ª ®÷ß∂◊Õ‚Õ°“ ‡√’¬∫‡√’¬ß

µ—¥∑Õπ®“°Àπ—ß ◊Õ∑’Ë°≈à“«¢â“ßµâπ

¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π ‡ªìπÕ“ π«‘À“√ª√–®” —ß¶¡≥±≈¢Õß

æ√– —πµ–ª“ª“∑’Ë°√ÿß‚√¡ ¡’™◊ËÕ‡ªìπ∑“ß°“√«à“ çÕ“ π«‘À“√·Ààßæ√–ºŸâ‰∂à

ºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Ÿß ÿ¥ π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ·≈–π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√ “«° ∑’Ë

≈“‡µ√—πé (Arcibasilica del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista

ed Evangelista in Laterano) π’Ë§◊Õ¡À“«‘À“√∑’Ë‡°à“·°à∑’Ë ÿ¥ ‡ªìπ‡ ¡◊Õπ‡æ™√

πÈ”‡Õ°∑’Ë‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘ Ÿß ÿ¥„πæ√–»“ π®—°√ (Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß∑’Ë Ÿß°«à“¡À“«‘À“√

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√∑’Ë«“µ‘°—π) ‡ªìπ¡À“«‘À“√¢Õß —ß¶Õ—¬°“ (Patriarch) ·Ààß

æ√–»“ π®—°√µ–«—πµ° À√◊Õæ√– —πµ–ª“ª“ ·≈–„π∞“π–∑’Ë‡ªìπÕ“ π«‘À“√

¢Õßæ√– —ß¶√“™·Ààß°√ÿß‚√¡ ®÷ß¡’∫—≈≈—ß°åæ√– —πµ–ª“ª“ (Cathedra Ramana)

Õ¬Ÿà„π¡À“«‘À“√π’È¥â«¬

¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π ‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ«—¥·Ààß¡“√¥“¢Õß‚≈°

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¥â“πÀπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π
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