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รายนามผบูรจิาคชวยเหลอืผปูระสบอทุกภัย
1. ผูมีจิตศรัทธาบริจาคผานโคเออร
2. สงัฆมณฑลอุบลราชธานี
3. โรงพยาบาลคามิลเลยีน
4. คณุสนธยา  -วธิาน  มกราภิรมย
5. ภคนิคีณะผรูบัใชดวงหทัยนริมลของพระแมมารีย
6. วดัแมพระองคอปุถมัภ
7. สถาบันธิดาพระราชนิมีาเรีย
8. คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร
9. คณุกญัจนา เจยีไพบูลย
10. บริษทัประจงกิจการชาง  - คณุประกอบ  ประจงกิจ
11. คณะคูรซลิโลแหงพระคริสตศาสนา
12. คณุวริชั - สดช่ืน  สภุาพ
13. คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ
15. ภคินคีณะพระกุมารเยซู
16. คณุจิรนันท เลียงวิทยาคุณ
17. โรงเรยีนซางตาครสูคอนแวนท
18. คณุสขุมุ  ยงกจิวานชิ
19. คณุลกัษณ  ยงกิจวานิช
20. คณุมาลพีร เชยีงสง
21. คณุอรนงค  ซือ่เพียรธรรม
22. คณุรตันา  อนิทรประจักษ
23. โรงเรียนดรุณาราชบุรี
24. คณุอุมาทพิย  ชำนาญศิลป
25. คณุทวนชัย  จติตอำไพ
26. คณุชลิตา  นลิวรรณ
27. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบรุี
28. คณุณัฏยา เชิดช่ืน
29. คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส
30. คณุอรนุช  ศรีพจิารณ
31. คณุพอเอกรัตน หอมประทุม
32. คณุธนัยา มะลสิวุรรณ
33. คณุวราภรณ  ภกูงทอง
34. คณุวศิรตุ  สทิธโิชค
35. คณุภณิาพร  โตวนำชยั
36. คณุดวงพร  ศรตีลุานนท
37. คณุวนัทนยี กรีตบิำรงุพงศ
38. โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย
39. คณุศริลิกัษณ  สริสนุทร
40. คณุเจรยีงพร  สทิธพินัธุ
41. คณะธิดาแมพระองคอปุถัมภ
42. คณุมโนรัตน  เตมินาค
43. ครอบครัวบญุฤทธ์ิฤทยักลุ
44. คณุชฤูทธิ ์- ลดัดาวัลย  บญุฤทธิฤ์ทยักลุ
45. คณุมณรีตัน  วสิทุธรงคกุล
46. คณุมาริสา ทองสินชยัเลาหะ
47. คณุบญุม ี ตลุาวรรณ
48. คณุอศัวนิ  ศรุะศรางค
49. คณุศลัยา  พรรณศิริ
50. คณุศาลักษณ  พรรณศริิ
51. TPF International Co, LTD
52. โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย  โดยคุณวีณา สวุรุจพิร
53. คณุสุพจน แกนจันทร
54. คณุเดช  บลุสขุ
55. อาสาสมัครโคเออรวดัพระวิสทุธิวงส ลำไทร

56. คณุพอทศัไนย  คมกฤส
57. วดัพระชนนพีระเปนเจา (วดัรงัสติ)
58. วดัพระกุมารเยซู
59. พระคุณเจาสงัวาลย ศรุะศรางค
60. วดัแมพระกหุลาบทิพย
61. วดันักบุญยวงบัปติสตา (วดัเจาเจ็ด)
62. วดัราชนิแีหงสันติสขุ
63. วดัเซนตหลุยส
64. อารามคารแมล สลีม
65. คณุมนัสนันท  ธติเินติศกัด์ิ
66. คณุไซกงุ  แซเจง็
67. คณุอิม่ใจ  ศรีวรกลุ
68. คณุตะเอียด  อมรวัฒน
69. คณุวราภรณ  โฉมศรี
70. คณุสมพร แจมกระจาง
71. คณุธมยัฉัตร  พงษไทย
72. คณุสปุน  ยกุตริตัน
73. คณุสมใจ  เดชธำรง
74. คณุกิตติวดี  เดชธำรง
75. คณุปยรฐั  เดชธำรง
76. โรงพยาบาลคามิลเลียน
77. อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
78. คณุนสิา  อภมินตบตุร
79. คณุมาลยั  อนันตวนา
80. คณะอุรสลุนิแหงสหภาพโรมนั
81. คณุพานิชย  ประพิณทิพย
82. คณุประจวบ  ตรนีกิร
83. กลมุสตรชีวยมิสซังคณะพระมหาไถ
84. คณุวรีวรรณ  ศรปีระมงค
85. คณะธิดาเมตตาธรรม
86. คณะพระกมุารเยซู
87. บรษิทัสยามเบรดด้ิง จำกัด
88. คณุยงลักษณ  ประสงคธรรม
89. ครอบครวัเกษมวงศราช
90. คณุสกุญัญา โลหสกุล
91. ชมรมนกัธรุกจิคาทอลกิ
92. Apostolic Nunciature
93. คณุลมัย ธรรมธีระ
94. ฝายสังคมสงัฆมณฑลสุราษฎรธานี
95. โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา
96. วดัเซนตรอ็ค (วดัทาไข)
97. มลูนิธคิณะธิดาพระราชินีมาเรียผนูริมล
98. คณะอสัสมัชญั
99. คณุกวี องัศวานนท
100. คณุจนัทมิา  เอ่ียมมโน
101. คาริตสัวัดพระวิสทุธิวงศ โพนสงู
102. วดัเซนตนโิคลัส พทัยา
103. สงัฆมณฑลเชยีงใหม
104. สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
105. คณุศรินทร เมธีวัชรานนท
106. บรษิทั เนค็เทค เซอรวสิ จำกัด
107. คณุสวรรยา  พพิฒันไพศาล
108. คณุจันทรัตน  เอือ้ผดุงเลิศ
109. คณุอมร  พรหมอินทร

110. คณุวภิาดา การประดษิฐ
111. คณุคำปอน แสงใสแกว
112. สตับรุษุชมุชนคาทอลกิตางประเทศ ผานทางคณะ
MEP
113. Mr.Richard and Mrs.Viel Dee
114. คณุนาตยา  ปริกมัศลี
115. คณุเพญ็แข  ชวียะพนัธ
116. คณุสจัจาพร   ศรสีวสัดิ์
117. คณุยุพดี  ยนิดีคณุ
118. คณุอรสิา  ภรูวิฒัน
119. ซ.ลติา  (ฟรนัซสิกนั)
120. Ms.Nan Mae Si Si Toe
121. คณุไพรนิ  ระดมววิฒัน
122. คณุศศมิา  ชาวนาแกว
123. คณุจงกล  ชดิสนิ
124. คณุสามารถ  ฮมีนิกลุ
125. คณุวมิล  ตรรกเวศม
126. พล.อ.ต.เสรี - เทเรซา พรณภิา เจยีรพงษ และครอบ-
ครัว
127. คณุวนดิา  นาจรงุ
128. วดัซางตาครสู
129. คณุปยภรณ  ทัง่บุญ
130. หจก.ณฐัวัตรคอนซัลแทนท
131. วดัพระบดิาเจา
132. วดับารโธโลมิว
133. วดันกับญุคลารา
134. วดันักบุญเทเรซา หนองจอก
135. วดัดวงหทัยนิรมล
136. คณุจฬุา
137. บ.ซุปเปอรเพาเวอร
138. วดัเซนตโธมัสอไควนัส
139. วดัอัสสัมชัญ
140. สตับุรุษวัดประจำอารามคารแมล
141. วดัพระคริสตกษัตริย
142. คณุพอลแมรี ่สวุชิ สวุรจุพิร
143. คณุสภุาวดี  ไกรสร
144. อาสนวิหารพระหฤทยัเชยีงใหม  โดยคุณพอวุฒเิลิศ
แหลอม
145. คณุศภุอกัษร  งามสกุลรงุโรจน

รวมยอดเงนิบริจาค ณ วนัท่ี  29  ธนัวาคม 2554
7,671,948.00 บาท

หมายเหตุ
มรีายการท่ีไมทราบช่ือผนูำฝาก 25 รายการ
ผูบริจาคที่ไมมีรายชื่อ ขอใหชวยแจงกลับเพ่ือ

ทีจ่ะไดลงรายการใหถกูตอง (วนัท่ีโอน/จำนวนเงนิ)
ทุกรายช่ือที่มีอยูไดเสนอขอใบโมทนาบัตรให

เรียบรอยแลว
ผทูีไ่มไดรบัจดหมายตอบกลับ หรือประสงคจะขอ

ใบโมทนาบัตร ขอใหแจงชื่อ ที่อยู กลับมา ที่โทรสาร
0-2681-3900 ตอ 1502
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ตอนท่ี 38
ชาวตะวันตก ณ ทวีปยุโรป หรือประเทศท่ีผูคน

นับถือคริสตศาสนาเปนจำนวนมากน้ัน  ในชวง
คริสตมาสพวกเขาจะหยุดเรียน หยุดทำงานกันอยาง
จริงจัง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย บานอบรมนักบวช ฯลฯ
จะหยุดยาวเพือ่ใหทกุคนไดกลบับานไปฉลองครสิตมาส
หยุดแบบหมายความวาใครท่ียังอยูในหอพักจะไมมี
ขาวกนิ ไมมใีครทำความสะอาด เพราะแมแตเจาหนาที่
โรงครัวกจ็ะกลบับานไปฉลองคริสตมาสดวยเชนกนั

เม่ือเปนเชนน้ี บานอบรมนักบวชตางๆ ก็จะฉลอง
คริสตมาสกันกอน คอื ราวคืนวันท่ี 17 หรือ 18 ธนัวาคม
มีธรรมเนียมนารัก ณ บานอบรมนักบวชแหงหนึ่งที่
ผมเคยรจูกั กอนวนัฉลองคริสตมาสภายในบานอาจเร่ิม
ตั้งแตตนเดือนธันวาคม คุณพออธิการจะอุมนำพระรูป
พระกุมารในรางหญา พรอมผูชวยถือเทียนเลมหน่ึง
เพือ่แวะเวยีนเขาไปยงัหองพกัของสมาชกิทกุคนในบาน
เพ่ือใหทุกคนไดรับพระกุมารเปนการเตรียมจิตใจ
กอนฉลอง

ขณะท่ีคุณพออธิการและผูถือเทียนพรอมสมาชิก
ในบานทุกคนมาถึงหองอันมืดมิดของสมาชิกผูนั้นแลว
สมาชิกผู รับพระกุมารจะคุก เข าตอหนาพระรูป
พระกุมาร และหยิบเอาบทสวดบนกระดาษใบนอย
ในรางหญามาอาน ขณะคุกเขาก็อานบทสวดน้ีอาศยัแสง
เทียนจากรางหญาของพระกุมารเจาที่จุดสวางอยูเพียง
เลมเดียว บทสวดน้ันความวา ขาแตพระกุมารเจา

ไมมีใครเลยที่ขณะกลาวบทสวดจะไมรูสึกซาบซึ้ง
จติใจ

น้ำตาไหลในความรักของพระกุมารเจาที่เสด็จมา
บังเกิดเพื่อเราคนบาป เราทุกคนอยาดูถูกบทสวด
ของเราที่สวดอยูทุกวัน  อะไรที่ขอจะเปนจริง
ทานเศคาริยาหเคยพลาดเชนน้ีมากอนแลว ทานมิได
ไมเช่ือวา “เอลีซาเบ็ธ” ภรรยาของทานจะต้ังครรภ
ตามท่ีทูตสวรรคกลาว เพราะโดยพ้ืนฐานความคิดชาว
ยิวทุกคนเชื่อวาพระเจาทรงฤทธานุภาพ พระองคทรง
ทำไดทุกส่ิง แตที่ทานแสดงทาทีไมเช่ือตอทูตสวรรค
ก็คือวา “เปนไปไมไดที่พระเจาจะทรงมาสนใจคำวอน
ขอท่ีทานสวดกับภรรยาอยูทุกวัน” ทานไมเช่ือวา
พระเปนเจาจะทรงโนมองคลงมาชวยเหลือทาน นี่คือ
สิ่งที่ทูตสวรรคคาเบรียลตองเตือนทานโดยใหทานเปน
ใบ เปนเคร่ืองหมายวาภรรยาของทาน “เอลีซาเบ็ธ”
ตัง้ครรภตามท่ีทานท้ังสองสวดขอพระแลวจริงๆ

พระกุมารเจาทรงสัตยซื่อตอเรา สมาชิกที่ไดรับ
พระกุมารเกือบทุกคนน้ำตาไหลตอหนาพระรูป
พระกุมารท่ีคุณพออธิการถืออุมอยู  จากที่เร่ิมพบวา
บทสวดน้ีทรงพลังอยางมาก และพบวาคำสวดท่ีเราสวด
อยูทุกวันพระเจาทรงสนใจรับฟง เมื่อกลาวบทสวด
จบแลวก็จะลุกข้ึนรับพระรูปพระกุมารจากคุณพอ
อธิการเพ่ือถวายทีป่ระทบัแดพระกมุาร 1 คนืในหองพัก
ของตน จนวนัรงุขึน้คณุพออธกิารกจ็ะมารับพระรูปไป
มอบแกสมาชกิคนอืน่เปนคนืถัดไปจนครบทุกคน

Merry Christmas แดผอูานทุกทานครบั
เช่ือเถอะครบัวาคำสวดของเราจะเปนจรงิ

อยาดถูกูคำสวดของตน  พระกุมารทรงนอมองค
ลงมาจากสวรรคกเ็พ่ือสดบัฟงคำสวดภาวนาของคณุน่ันเอง
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บทอธษิฐานภาวนา

เทศกาลธรรมดานัน้ไมมี
บ.สันติสุข
www.salit.org

“ใสเหลาใหม
ลงในถุงหนังใหม”

(มาระโก 2:22)

คุณพอมีคัล จัดย เปนพระสงฆคณะฟรังซิสกัน และเปนผูกระทำหนาท่ี
ดูแลจิตวิญญาณของผูที่มีหนาท่ีดับเพลิง ทานเปนบุคคลแรกท่ีเสียชีวิต
ในเหตุการณการโจมตีตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร ที่นิวยอรก ทานอายุ 68 ป
เปนผูที่มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใสเสมอ ทานเคยประสบกับความทุกขและ
การตอสูกับชีวิตมาอยางช่ำชอง ทานพยายามชวยผูที่ติดของมึนเมา บรรดา
ผูไรที่อยูอาศัยและผูที่เปนโรคเอดส ทานเปนมิตรกับทุกคน ในบทเทศน
ของทาน ทานเคยกลาววาทานไมชอบคำวา “เทศกาลธรรมดา” ทานไมชอบ
ชื่อของเทศกาลน้ี สำหรับทานทุกวันเปนวันพิเศษ ไมธรรมดา เหตุผลก็คือ
เราสามารถพบกับพระเยซูชาวนาซาเร็ธไดทุกวัน

มีคนถามพระเยซูเจาวา ทำไมพระองคจึงไมจำศีลเหมือนผูนำศาสนาอ่ืนๆ
พระเยซูเจาทรงเปรียบเทียบวาทรงเปน “เจาบาว” เปนบุคคลพิเศษ วันเวลา
แหงความทุกขทรมานและการจำศีลจะมาถึง  แตในปจจุบันกำลังมีสิ่ง
ประหลาดอัศจรรยเกิดข้ึน และหลายคนยังไมเขาใจ พระเยซูเจาผูประทับอยู
ทามกลางเราทรงเปน “มนุษยใหม” หลายคร้ังเราคิดวาพระองคคือบุคคล
ธรรมดา แตอนัทีจ่รงิแลวพระองคคอืบคุคลพเิศษ

เราแตละคนไมสามารถนำ “ความใหม” ของพระวรสารมาบรรจุไวในตัวเรา
เราไมสามารถทำใหพระเยซเูจาทรงเปนบุคคลธรรมดาเชนเดียวกบัเรา แตละวนั
พระเยซเูจาทรงเรียกรองใหเรากาวสชูวีติใหม ใหเขาใจ “ความรกั” และเมตตา
จติเย่ียงมนษุย แมในชวงวันท่ีดเูหมือนจะเปนวันธรรมดาท่ีซ้ำซาก แตกม็อีะไร
พเิศษ นัน่คือ พระเยซเูจาทรงประทับอยกูบัเรา

ขาแตพระบิดาเจาของทุกส่ิง องคพระบุตร
พระเยซูคริสตเจาคือบุคคลพิเศษท่ีเสด็จเขามา
ในโลกของพวกลูกและในพระองค การเปนมนษุย
ของลูกไดรบัการฟนฟู โปรดทรงดลใจลกูทัง้หลาย
ดวยองคพระจิต ใหลูกดำเนินชีวิตใหมที่พระองค
ทรงประทานใหแกลกู และใหลกูเปนผนูำความชืน่ชม
ยนิด ี และการบำบดัรกัษาของพระองคไปมอบให
แกทุกคนท่ีมีความทุกขทรมาน  อาศัยพระบารมี
พระครสิตเจา  อาแมน

เริ่มอยางไรเปนอยางนั้น
ปใหมผานไปไมกีว่นัก็ยงัดูดดีเูปยมดวยความหวงัใหมๆ
กอ็ตุสาหพากันสวดมนตขามปถอืวาเร่ิมดีกด็ไีปท้ังป
จะมีอะไรขลงัไปกวาการเร่ิมปใหมดวยพรพระ
ที่พารวมเสียงนับถอยหลังพรอมพลุพรอมประทัด

ก็เทานั้น
จะวาไปแลวกไ็ดแตจดุทองฟาดวยแสงดวยเสียงสน่ันหว่ันไหว
แคไมกี่นาทีความมืดความเงียบก็เขามาครอบงำฟากฟา
ในขณะทีห่นัมาชนแกวแลกของขวัญกันตอจนสวางคาตา
แสงเงนิแสงทองแหงปใหมทีม่าเยือนเห็นแตคนหลับคนเมา
สตูืน่สงทายปเกาตอนรับปใหมพรอมพระพรอมพรไมได
นอกจากสงผลดีใหทกุวนัดแีตละวนัสกุใสตลอดปแลว
ยังขจัดปดเปาสะกัดสิ่งเลวรายไวตั้งแตวินาทีแรกแหงปอีกตางหาก

มนัเปนสองททีาแหงการเร่ิมตนปใหมทีส่งผลไปทัง้ป
ทาทีสะโหลสะเหลรตูวัคร่ึงไมรตูวัคร่ึงสติสมัปชัญญะเบลอ
ทีม่กัจะเปนกนัในชวงคืนสงทายปเกาเร่ิมตนปใหม
จะตอเน่ืองเปนกันไปเรื่อยแตละชวงแหงคืนวานเร่ิมเชาวันน้ี
แลวก็ดำเนินชีวิตไปวันๆ แลวแตสถานการณขึ้นกับอารมณ
เพราะขาดจุดยืนไรหลักการขาดจุดยึดเหนี่ยวทางใจ
พอใครปนกระแสทำนายทายทักทีก็พากันวิตกหวาดหว่ันที
ไมวาจะเด็กชายปลาบูไมวาโหรเมืองชื่อดังไมวาคนดูดวง
ที่บอกวาแมนยำท่ีบอกวาเจงที่บอกวาของแทแนนอน
ไมใชเพราะแมนฉมังหากแตเพราะรูจักช้ีนำใหผูคนคลอยตาม
ถอืวาไหนๆ กท็ายทักกันไวแลวก็คงตองเปนไปตามน้ัน
ในเม่ือฝนชะตาไมไดสูปลอยเลยตามเลยไมดีกวาหรือ
กเ็ลย “เขาทาง” ไมใชดวงแตคนชวยทำชวยกันกอชวยกันลนุ
จะวาไปแลวใครก็พูดไดทายถูกหากมีคนมาขอดูดวงดูชะตา
แคทกั “ดวงคุณกำลงัตก” คนทีม่ามัน่ใจวามาถูกคนแลว
กร็ทูัง้รวูาคนท่ีตองมาดูดวงเปนคนมีปญหาไมงัน้คงไมมา
เหมอืนคนมาพึง่หมอพ่ึงโรงพยาบาลทกัไดเลย “คณุกำลงัปวย”
แมนย่ิงกวาจับวางเพราะคนสุขภาพดีใครเขาจะมาเสียเงิน...

ในขณะคนท่ีมทีาทีตืน่เฝาสวดมนตรตูวัมีสติทกัทายปใหม
กม็กัจะมทีาทเีดยีวกนัในแตรงุอรุณวนัใหมแตละวนัทกุวนั
แตละเชามองเห็นไดชดัเจนวาไมใช “อกีวันหน่ึง” แต “วนัน้ี”
แตละวันจะไมยอมใหเปนแคอีกวันหน่ึงท่ีเร่ิมแลวจบ
รวมกันเขาเปนอาทิตยเปนเดือนเปนป
หากแตทำใหแตละวันเปน “วันแรกแหงชีวิตท่ีเหลือ”
ทาทีแบบน้ีทำใหวนัเริม่ตนปใหมตอเนือ่งไปอยางไมจบสิน้
และแมนาทีแมชั่วโมงแมวันผานไปตามครรลองแหงกาลเวลา
ทวาแกนแหงวันเวลาแกนแหงชีวิตความเปนอยูยังคงตอเนื่อง
นอกจากจะเปนการเติมใหเต็มแลวยังเปนจุดยืนหนักแนน
แมจะมีการทำนายทายทักเหตุการณอันใกลอนาคตอันไกล
การดำเนนิชีวติแตละวนัก็ไมไหวหวัน่ไมสติแตกไมสิน้หวัง
เพราะคนประเภทน้ีดำเนินชีวติ “วนัน้ี” สนใจ “เด๋ียวน้ี” อยางเต็มรอย
“เม่ือวาน” ผานไปแลว “พรงุน้ียังไมมา” ของแทคอื “วนัน้ี”
พรอมกบัยดึมัน่ถอืมัน่ “ลขิติฟาหรอืจะสมูานะตน”...

ในขณะเร่ิมปใหมหลายคนพากันหว่ันวิตกกับวันส้ินโลก
21 ธนัวาคม 2012 คอืวันน้ันวันท่ีกลาวขวญักันมาต้ังแตปกอน
บางคนก็ปลอบใจตัวเอง “ยงัมเีวลาอีกเกอืบป” ใชชวีติใหเตม็ที่
อีกบางคนเอาแตทอแทสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยาก “เหลือไมกี่เดือนแลว”
พอมดหมอผชีาวเปรูจึงรวมตัวกันทำพธิีลบลางคำทำนายดังกลาว
พรอมยืนยนัใหความม่ันใจชาวโลกหมดกลวัหมดวิตกกังวลไดเลย
จริงๆ แลวในขณะท่ีบานเมืองเรามีคนทำนายทายทักเต็มไปหมด
นาจะมคีนทำพธิลีบลางคำทำนายกันบางนะ... คณุน่ันแหละ
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ทำธุรกิจตองคุมคา ชวยคนไมตองคิดเรื่องคุม

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั
นกัศกึษาไทยในโรม (ตอจากหนา 2)

นำทีมนักศึกษาไทย ไปถวายพระพรชัยมงคลรวมกัน
ซึง่ในโอกาสน้ี กลมุนักศึกษาบางทาน ทีเ่พิง่จบหลกัสูตร
พระคัมภีรจากที่เนมี คือ คุณพอวิวัฒน แพรสิริ และ
ซิสเตอรอรัญญา กิจบุญชู ไดมารวมงาน พรอมกันน้ี
ซสิเตอรสมจิตร ครองบญุศรี ทีป่รกึษาของคณะอรุสลุนิ
ยงัไดเชญิคณุแมมหาธิการณิชีาวไตหวนั มารวมลงนาม
ถวายพระพรดวย

สำหรับพิธีกรรมและพิธีการ ทางสถานทูตได
อัญเชิญพระมาสวดเจริญพร และเอกอัครราชทูต

สมศักดิ์ สุริยวงศ ไดนำกลาวถวายพระพร ตอหนา
พระบรมสาทิศลักษณ (ภาพวาด) จากน้ันไดรวม
รองเพลงสรรเสรญิพระบารม ีและสดุดมีหาราชา

ทางสถานทูตยังไดจดันิทรรศการเก่ียวกับพระราช-
กรณียกิจ และจดัใหมกีารลงนามถวายพระพร หลังพิธกีาร
มีสังสรรครับประทานอาหารและจับสลาก รวมสนุก
ดวยกนั ซึง่รายไดจากการขายสลาก จะนำไปชวยพีน่อง
ชาวไทยท่ีประสบภยัน้ำทวมดวย

งานนี้นำความปลาบปล้ืมแกคนไทยอยางมาก และ
ยงัไดเชิญพ่ีนองคนไทยไปรวมงานวันคริสตมาสของเรา
ดวย

รายงานโดย มสิช่ัน
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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

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)

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

ขอความดีความรักอันศักธ์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ฟรงัซสิเซเวยีร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

(ครบ 10 ป)

พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / คณุพอยอหน บปัติสตา
บญุเลิศ ธาราฉตัร / คณุพอยอแซฟ  ไพศาล  อานามวฒัน / คุณพอฟรังซิสเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ /

คณุพอรชิารด วดูาเร็ก / ยาโกเบ ปอก้ิด อรรถมานะ อาย ุ84 ป สตับุรษุอาสนวิหารแมพระบังเกดิ
บางนกแขวก /  มารอีา ฐติริตัน อัน๋วงษ อายุ 50 ป / วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบั

ทกุดวง   /  วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคิดถงึ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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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
และตะวันออกใหรับรูกัน เคารพ และแบงปนความแตกตางดานวัฒนธรรม
ที่ร่ำรวยของกันและกัน

สารคดี 2 เร่ืองนี ้ครสิตงัเอเชยีนาจะรบัรอูดตีของเรา โดยเฉพาะคริสตงัจนี
หาซ้ือไดที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 และ
ศูนยคาทอลิกทั่วไป

สอบถามรายละเอยีดไดที ่ :
คลินกิหู คอ จมูก อาคารรอบปบารมีบญุ ชัน้ 3

โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10325, 10326 www.saintlous.or.th
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ฤดูหนาว... เคลา ฤดูเหงา
ปนี้เปนอีกปหน่ึง ที่ผมไมมีโอกาส

ฉลองครสิตมาสท่ีเมอืงไทย
ผมมีโอกาสไดสัมผัสกับบรรยากาศ

และอากาศในฤดูหนาวของเทศกาล
คริสตมาส เหมือนท่ีเคยดูหนังตางประเทศ ในชวงเทศกาลพิเศษน้ี

ถงึแมเมอืงท่ีผมอยจูะไมมหีมิะตก แตอากาศกเ็ยน็ไดใจจรงิๆ ในฤดูหนาว
เม่ือเปรียบเทียบการฉลองคริสตมาสระหวางความคุนเคยท่ีเมืองไทย กับท่ีเมือง

ฟนกิส รฐัอรโิซนา สหรฐัอเมริกาแลว มทีัง้ความตางและความเหมือน
ความเหมือนคือ เทศกาลนี้เปนเทศกาลแหงการจับจายซื้อของ มีซานตาคลอส

มขีองขวัญ มโีฆษณาเกือบทุกที ่และในทุกสือ่ใชโอกาสนีข้ายของทำการตลาด ตัง้แต
หางสรรพสินคา รานอาหาร ไปจนถึงรถยนตหรรูาคาแพง

เด็กๆ รอคอยของขวัญเหมือนเทศกาลตรุษจีนท่ีคอยซองแดง
บรรยากาศทางการตลาด เหมือนกบับดบงัความหมายท่ีแทจรงิของเทศกาลน้ีไป

คนยึดติดกับคุณคาส่ิงของมากกวาคุณคาทางใจท่ีไดรับจากเทศกาลน้ี และคงเปน
บรรยากาศท่ีคลายกันหลายแหงทั่วโลก

ความตางประการหน่ึงท่ีผมรสูกึในเทศกาลน่ีคอื “ความเหงา” ทามกลางการเฉลิมฉลอง
การร่ืนเริงยินดี และการเขารวมพิธีทางศาสนาแลว

วันคริสตมาสยังเปนวันของครอบครัววันหนึ่ง เนื่องจากลักษณะทางสังคมของ
คนอเมริกันเปนครอบครัวเดี่ยว ตางคนตางอยู มีความเปนสวนตัวคอนขางสูง บาน
แตละหลงัใหญโตแคไหนสวนมากเปนครอบครัวเดียว ญาติพีน่องจะพบกันแตละครัง้
ไมงายนัก

บานบางหลังคงฉลองกันลำพังไมกี่คน หากญาติพี่นองอยูกันตางรัฐ ตางพ้ืนที่
ไมสามารถเดนิทางมาพบกันได

ผมไดเขารวมพิธีมิสซาตอนเท่ียงคืนที่โบสถแหงหน่ึง ไมใหญนัก มีคนเขารวม

(tanpanlop@gmail.com)

ประมาณ 500 คน เปนวัดของนักบวชคณะกางเขนศักด์ิสทิธ์ิ (Holy Cross) นอกจาก
ความประทับใจในคณะนักขับ ที่รองประสานเสียงไดอยางไมมีที่ติแลว ผมยังชอบ
บรรยากาศของพิธีมิสซาท่ีมีความเรียบงายและมีความหมาย

ในวัดผมไดนัง่ใกลกบัคณุยายชวดทานหน่ึง (อายนุาจะมากกวา 90 ปขึน้ไป) ทาน
คงมากับหลานชายท่ีอายุไมมากนักน่ังอยูใกลกัน

ดวยบุคลิกความศรัทธาของทาน ประกอบกับความซาบซ้ึงในพิธีกรรม ทาน
ดึงผาเช็ดหนาออกมาเช็ดน้ำตาท่ีอยูใตแวนตาเปนระยะๆ ทำเอาผมท่ีนั่งอยูใกลน้ำตา
ซึมไปดวย

อดตีทีไ่มไกลนักของคณุยายชวดทานน้ี คงมีความทรงจำท่ีดกีบัความรสูกึทีอ่บอนุ
เม่ือถึงเทศกาลน้ี

ทำใหผมเองมองยอนกลับไประลึกถึงความสนุกสนานและความทรงจำท่ีดีกับ
เทศกาลน้ีของตัวเอง นกึถงึเพ่ือน นกึถงึกจิกรรม นกึถงึรอยยิม้และเสยีงหัวเราะ และ
ระลึกถึงคุณพอคณะเยสุอิตหลายคน

เหมือนกับเปนความเหงาทีเ่คลากับความยินดี ทีม่าถึงคืนวันคริสตมาสอีกคร้ัง
ผมเช่ือวาเราแตละคนมีความประทับใจ มีความทรงจำท่ีดีที่ตางกัน เปนเหมือน

พระพรท่ีเราไดรบัอยางไมรตูวั ทำใหวนัคริสตมาสแตละปมคีวามหมาย
มิสซาจบลงดวยเพลง Joy to the world ผมยืนฟงเพลงอยูจนถึงโนตตัวสุดทาย

พรอมกบัเสยีงปรบมอืใหนกัขบัรอง และพาครอบครวัเดนิออกมาจากวดั
ทามกลางอากาศท่ีหนาวเยน็ ใจผมยังคิดถึงคุณยายชวดท่ีอยใูนวดั ผมหวงัวามิสซา

ทีเ่พิง่ผานไปน้ัน จะทำใหใจของทานไดรบัความอบอนุขึน้บาง...
ความเหงา อาจเปนพระพรประการหน่ึงของคืนวันคริสตมาส แมแตในถ้ำ

เล้ียงสัตว ที่มีเพียงครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ พญาสามองคและคนเลี้ยงแกะ เปนความ
เรียบงายท่ีใหความหมายยิง่ใหญ

เกดิขึน้แลว... และดำรงอยตูลอดไปชัว่ชวีติ
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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

ลูกา 10:17-20
ศิษยทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาดวยความชื่นชมยินดีทูลวา “พระเจาขา แมแตปศาจก็ยังออนนอมตอเราเดชะพระนาม

ของพระองค” พระองคตรัสตอบวา  “เราเห็นซาตานตกจากฟาเหมือนฟาแลบ  จงฟงเถิด เราใหอำนาจแกทานที่จะเหยียบงู
และแมงปอง  มีอำนาจเหนือกำลังทุกอยางของศัตรู  ไมมีอะไรจะทำรายทานได  อยาชื่นชมยินดีที่ปศาจออนนอมตอทาน แตจง
ชื่นชมยินดีมากกวาที่ชื่อของทานจารึกไวในสวรรคแลว”
ลูกา 11:24-26

เมื่อปศาจออกไปจากมนุษยแลว  มันทองเท่ียวไปในที่แหงแลงเพื่อหาท่ีพัก  เมื่อไมพบมันจึงคิดวา  “ขาจะกลับไปยังบาน
ทีข่าจากมา” เม่ือกลบัมาถงึ  มนัพบวาบานน้ันปดกวาดตกแตงไวเรียบรอย  มันจึงไปพาปศาจอกีเจ็ดตนทีช่ั่วรายยิง่กวามันเขามา
อาศยัท่ีนัน่  สภาพสุดทายของมนุษยผนูั้นจึงเลวรายกวาเดิม

ราฟาแอล

ชายคนหนึ่งเริ่มมีอาการโรคจิต  เขาหวาดผวาวา
จะมีใครมาซอนตัวแอบอยูใตเตียงนอนของเขาเสมอ
เขาจึงไปพบจิตแพทย

คุณหมอไดซักถามเรื่องราวความเปนมาตาม
กระบวนการของจิตแพทย  ใชเวลากวาครึ่งช่ัวโมง
แลวสงบลิเปนคาหมอจำนวนกวาหาพนับาท  และบอก
ใหกลับมาใหมสปัดาหหนา  พรอมกบัเสริมดวยวาถามา
พบคุยกนัและรับคำแนะนำสัก 3-4 ครัง้  อาการหวาดผวา
นีก้ค็งหายไป

ชายคนน้ันกลับบานดวยจิตใจแจมใสข้ึน  แตลึกๆ
ก็ยังบนในใจวา  คาจิตแพทยนี้แพงเกินไป  เพียงแต
คยุกันไปมา สอบถามโนน แนะนำน่ี ไมมยีาดวย  คดิเงนิ
ตัง้หาพนับาท

บายวันนั้นเขาไปตัดผม  คุยเร่ืองนี้ใหชางตัดผม
เจาประจำฟง  และไดรบัคำแนะนำท่ีทำใหเกดิความคดิ
ปงข้ึนมา.......     ค่ำนัน้  ชายคนน้ีจงึกลบับานดวยความราเรงิ
หมดกังวล

.......เวลาผานไปอีกสัปดาห   ถึงวันนัดพบหมอ
แตเขาไมไปพบหมอ  รวมท้ังสัปดาหตอๆ  มาดวย

.......วนัหน่ึง  ชายคนน้ีบังเอิญไดพบจติแพทยของ
เขาบนถนน  คุณหมอจึงตอวา วาทำไมไมไปตามนัด
ชายคนนั้นตอบดวยความราเริงวา  ไมตองไปหาหมอ
แลว  เพราะไมหวาดผวา และหมดกังวลแลว

......จติแพทยจงึถามถึงเหตุผล  ชายคนน้ันกต็อบวา
“ผมไปตัดผมและคุยเร่ืองน้ีกับชางตัดผม  และ

ผมทำตามท่ีเขาแนะนำ โดยผมตัดขาเตียงท้ังส่ีขาออก

เตียงผมก็ติดพ้ืนหอง มันไมมีที่วางใหใครมาหลบได
แลว”!!!?

......แลวน่ีเปนการแกปญหาถกูจุดไหมเอย?!!!......

ขอคดิ    : เรื่องเลาขางตนนี้  เปนเรื่องเลาแบบ
ขำขนั.....

+    ......แต.......ในชีวิตจริงของคนเรา  อาจจะมี
บางคร้ัง (หรือบอยครั้งก็ได) ที่ เราแกปญหาอยาง
ชายคนน้ี  โดยไมไดพยายาม  “ลงลึกถึงราก”  ของปญหา
นัน้ๆ.....

......เรามกัพอใจทีจ่ะแกปญหาแบบต้ืนๆ
 ......แบบชัว่คราว

......แบบขอใหมนัผานไป
กอน  แคนัน้เอง......

+   แลวชีวติคนเรา
จะ เปนชี วิ ตที่ แท จริ ง
.......จะเปนชีวติท่ีพระเจา
ทรงสรางใหเรา

 “เปน”  ไดอยาง
ไร?......

+   จงดำเนนิชวีติ
ดวยชีวิต  อยูกับพระเจา
เสมอ  ณ  ที่นี้   ขณะนี้
เสมอ.....

เรียน ทานสมาชิกที่นับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจ

และติดตามข าวสารที่ เปนประโยชนจาก
หนงัสอืพิมพคาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดันี้
สมาชิกหลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชิก
อีกในปตอไป  สำหรับการตอสมาชิกทาน
สามารถติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ
• โอนเขาบญัช ีธนาคารกรุงเทพ สาขายอย

โอเรยีนเต็ล บญัชีสะสมทรัพย ชือ่บญัชี การพมิพ
คาทอลิก  เลขที่ 226-0-006040  (สงสำเนา
การโอนพรอมระบุชือ่ สมาชิก และรหัสสมาชิก
(ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 / หรือแจง
ทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพิมพคาทอลิก
ขอมูลสมาชิก

รหัสสมาชิก.....................................................

ชือ่/นามสกลุ ...................................................

จำนวนรับ
อดุมสาร 400 บาท/ป   จำนวน...........ฉบบั
อุดมศานต 400 บาท/ปจำนวน..............เลม
เปนเงนิรวม.............................................บาท
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ประชมุวายซเีอสภาคพ้ืนเอเชยี (ตอจากหนา 20)

⌫
⌫


⌫⌫  ⌫



⌫ ⌫ 
⌫    

ตารางเวลา
09.30 น. ตอนรบัพระสังฆราช - ชมการแสดงของพ่ีนองชนเผา

พธิเีสกอนุเสาวรียแมพระ - ศาลา - หอระฆัง
10.00 น. พธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ
12.00 น. รบัประทานอาหาร - ชมการแสดง
13.30 น. ชมการแขงขันกีฬา

ตดิตอ
คณุพอ เกรียงไกร สขุจิต โทร 088 - 433 - 3141
E-mail : camillian-ning@hotmail.com / www.camillianchiangrai.org

โดยมีผูแทนจิตตาภิบาล
และผูประสานงาน วาย.-
ซี.เอส. จำนวน 35 ทาน
จากประเทศเวียดนาม  จนี 
มาเลเซีย อินเดีย  ศรีลังกา
ฟลิปปนส  และประเทศ
ไทย เขารวมศึกษาและ
วางแนวทางการประสาน-

งานภายใตหัวขอ “การไดรับเรียกใหเปนทูตของพระคริสต :  การศึกษาของ
นักเรียนทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา”  โดยมีพระ-
สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี เปนประธานในพิธีมิสซาเปดการประชุม
รวมกับพระสงฆจิตตาภิบาล วาย.ซี.เอส. จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
สังฆมณฑลจันทบุรี  ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากกลุม วาย.ซี.เอส. โรงเรียน
ดาราสมุทร  โรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต   โรงเรียนปรีชานุศาสตร และ
โรงเรยีนอัสสมัชญัศรีราชา จ.ชลบุรี

พฒันาชุมชนศษิยพระครสิต (ตอจากหนา 2)
ราฟาเอล สุราษฎรธานี และวัดอัครเทวดามีคาแอล
สมหวงั ทีศ่นูยงานอภิบาล บานชมุพาบาล ซึง่มีผเูขารวม
อบรมท้ังส้ิน 53 คน

การอบรม เริม่ดวยวจนพธิกีรรมเปด โดยคณุพอนที
ธีรานุวรรตน อุปสังฆราช ประธานคณะทำงานพัฒนา
ชุมชนศิษยพระคริสต ไดอานพระวาจาของพระเจา
เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมคริสตชน
ยคุแรก จากหนังสอืกจิการอัครสาวก บทที ่2 ขอ 42-47

หลังจากวจนพธิกีรรม คณะทำงานไดเชิญพระสงัฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล อธิบายพระวาจาของ
พระเจา ในรูปแบบของ Lectio Divina ซึง่ซสิเตอรสภุา
ทองอำไพ ไดแนะนำวิธกีารอานซ้ำพระวาจาของพระเจา
หลงัจากพกัรบัประทานอาหารวางในภาคเชา คณุพอนที
ไดเชิญศีลมหาสนทิมาประทับทามกลางผเูขารวมอบรม
จากน้ันพระสังฆราช ไดแนะนำความหมายและวิธีการ
รับศีลอภัยบาป พรอมกันนี้พระสังฆราช พรอมกับ
คุณพอนที ธีรานุวรรตน  คุณพออรรคเดช ทับปง
คณุพอยุทธการ  ยนปลดัยศ คณุพอสามัคคี ชยัพระคณุ
ไดใหบริการศีลอภัยบาป

ในภาคบาย เริม่ตนดวย การปลกุจติสำนกึและการ
สรางความเขาใจ ในการเปนผูนำคริสตชนยอย โดย
คุณพออรรคเดช  ทับปง ซึ่งไดแบงผูเขารวมสัมมนา
เปนกลมุยอยโดยยึดเกณฑบานใกล รวมกนัศึกษาคนหา
เพือ่นบานใกลเคยีง เพือ่จำลองรปูแบบของการเปนผนูำ
และพัฒนาคริสตชนกลุมยอยใหเจริญเติบโตดวย

พระวาจาของพระเจา  จากนัน้ ซสิเตอรสภุา ทองอำไพ
และซสิเตอรสภุาวด ีแขง็กจิ ไดแนะนำวธิกีารเยีย่มบาน

หลงัจากน้ัน คณุพออรรคเดช ทบัปง ไดใหคำแนะนำ
และทำความเขาใจเก่ียวกับการแบงปนพระวาจา 7
ขั้นตอน  และใหผู เขารวมอบรมไดแบงกลุมเพื่อ

ฝกปฏิบัติการแบงปน
พระวาจา 7 ขั้นตอน
แบงเปน 6 กลุม โดยมี
คณุพออรรคเดช  ทบัปง
คุ ณ พ อ สิ ท ธิ โ ช ค
แสวงกาญจน  คุณพอ
อมรกิจ  พรหมภักดี
ซสิเตอรสภุาวดี  แข็งกิจ
ซิสเตอรมลฤดี  ฤกษ-
มณีชัย  และคุณพัชรา
พูลโภคผล  เปนพ่ีเลี้ยง
กลมุ

ก อ น ท่ี จ ะ ป ด
การอบรม คุณพอนที ธีรานุวรรตน  ไดสรุปภาพรวม
ของการอบรมในวนันี ้ พรอมกนันีไ้ดเชญิพระสังฆราช
ใหขอคิดแกคริสตชนท่ีเขารับการอบรม

รายงานโดย ฝายสื่อสารสังคม สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี
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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
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«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ¡°√“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡-

 “√§“¡ ß¥©≈Õß«—¥

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

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

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

«—π‡ “√å∑’Ë 21 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°∑ÿ°∑à“π ‡¢â“√à«¡æ‘∏’

¡‘ ´“π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘° „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ¡°√“§¡

2012 ‡«≈“ 09.00 π. À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“  “π —¡æ—π∏å

æ∫‡æ◊ËÕππ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘° ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬µà“ßÊ

·≈–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π ∑’Ë«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å

Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘ (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’ËΩÉ“¬ß“π

Õ¿‘∫“≈π—°»÷°…“·≈–‡§√◊Õ¢à“¬π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°

®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬µà“ßÊ §ÿ≥ ‘√‘¡“» (æ’Ë∑√“¬) ‚∑√.

08-5915-5900)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 134 «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ¡°√“§¡

2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-

¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶-

∑‘æ¬å† ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2681-3837 À√◊Õ

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° °∑¡. ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√

∑’Ë 31 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 18.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

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

¡°√“§¡  ‡«≈“ 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 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9258-1884

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
www.flpbkk2008.mult iply .com À√◊Õwww.

facebook.com/flpbkk

�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—π»ÿ°√å∑’Ë

13 ¡°√“§¡ 2012

‡«≈“ 15.00 π.    «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π.   Õà“πæ√–«“®“

                      ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π.   ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

                       ‚¥¬§ÿ≥æÕ≈ »√’®—π∑√å

‡«≈“ 17.30 π.    √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π.    µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                        «¥ “¬ª√–§”‚≈°

                       ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π.    æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                       ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°™—¬ ‚ √—®®°‘®

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

 àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°§“∑Õ≈‘°  «—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§“¬

�����çChoral Conducting Basic 2é ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡ªî¥Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

„π«—¥ Basic 2 (§Õ√ åµàÕ‡π◊ËÕß)  Õπ‚¥¬Õ.»√‘π∑√å

®‘πµπ‡ √’ (M.A. in Music, Choral Conducting, Uni-

versity of Santo Tomas, Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—π

æƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“ 17.00-20.00 π. («—π≈– 3 ™—Ë«‚¡ß

‡ªìπ®”π«π 10  —ª¥“Àå) ∑’ËÕ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡√‘Ë¡æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 26 ¡°√“§¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß µ.·¡à°√–∫ÿß

Õ.»√’ «— ¥‘Ï ®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 11.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡

‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“ ‚∑√. 08-1012-

3192)

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈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

2012 ·≈–¡’°“√¡Õ∫ª√–°“»π’¬∫—µ√‡¡◊ËÕ®∫

À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡ §à“≈ß∑–‡∫’¬π 4,400 ∫“∑

‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 12 ∑à“π

‡π◊ÈÕÀ“°“√Õ∫√¡ 1) ‡∑§π‘§°“√´âÕ¡°—∫

§≥–π—°√âÕß‡æ≈ß„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ 2) ‡∑§π‘§

°“√Õ”π«¬‡æ≈ß ·≈–°“√ ◊ËÕ “√°—∫§≥–π—°√âÕß

3) °“√«‘‡§√“–Àå·≈–‡≈◊Õ°„™â∫∑‡æ≈ß∑’Ë‡À¡“–°—∫

§≥–π—°√âÕß 4) æ∫ª–·≈–Ωñ°Ωπ°—∫§≥–π—°¢—∫√âÕß

(ªØ‘∫—µ‘®√‘ß)

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ (‡©æ“–π—°√âÕß„π‚∫ ∂å)

1) ºà“π°“√Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥ Basic1 2) ¡’§«“¡√Ÿâ∑ƒ…Æ’

¥πµ√’‡ªìπÕ¬à“ß¥’„π‡√◊ËÕß¢Õß¢—Èπ§Ÿà·≈–°“√„™â Chord

3) ¡’§≥–π—°√âÕß∑’Ë́ âÕ¡ “¡“√∂π”¡“Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‰¥â®√‘ß

4) ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√‡ªìπºŸâÕ”π«¬‡æ≈ß

¢Õ√—∫„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1407 À√◊Õ∑’Ë  08-9108-6850 Email :

thaisacredmusic@gmail.com

À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 20 ¡°√“§¡ 2012

À¡“¬‡Àµÿ : ºŸâÕ∫√¡∑ÿ°∑à“πµâÕßºà“π°“√Õ∫√¡

°“√ √â“ß·≈–π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥

Basic1 À√◊Õ Õ∫ —¡¿“…≥å‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫§«“¡æ√âÕ¡

�����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

����� §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 ‡ªìπª√–∏“π
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‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

¡°√“§¡  ‡«≈“ 10.00 π.

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 21 ¡°√“§¡  ‡«≈“ 19.00 π.  §ÿ≥æàÕ

»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 08.00 π.

§ÿ≥æàÕ®”‡π’¬√ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 09.30 π. §ÿ≥æàÕ

»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ‡ªìπª√–∏“π

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

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

09.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

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

«—π‡ “√å∑’Ë 21 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 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
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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ™àÕß NBT

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

«—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.

camillian chiangrai.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

�����¢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

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

15 ∏—π«“§¡ 2012

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

�����»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

‡√“¡’æ√–æ√æ‘‡»…·µ°µà“ß°—π
µ“¡æ√–À√√…∑“π∑’Ëæ√–Õß§åª√–∑“π„Àâ
ºŸâ ‰¥â√—∫æ√–æ√∑’Ë®–ª√–°“»æ√–«“®“

°Á®ß„™âæ√–æ√π—Èπ
¡“°πâÕ¬µ“¡ à«π§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßµπ
ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫æ√–æ√∑’Ë®–√—∫„™â °Á®ß√—∫„™â
ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫æ√–æ√∑’Ë®– Õπ °Á®ß Õπ

(‚√¡ 12:6-7)

ç≈Ÿ°À≈“πé
Õÿ∑‘»·¥à¡“√’Õ“ ≈âÕÕ‘«®ß                   300  ∫“∑

§√Õ∫§√—« ç∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈é
Õÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–          300  ∫“∑
Õÿ∑‘»·¥à
‡ª“‚≈  ÿ«‘∑¬å ∫ÿ≠ƒ∑∏‘Ïƒ∑—¬°ÿ≈       300  ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ ‚ª√¥

 àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç ‘́ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å °‘® «— ¥‘Ïé

ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’

·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ°“√æ‘¡æå

 √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥
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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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

“ขาพเจาทำทกุสิง่ไดในพระองค
ผูประทานพละกำลังแกขาพเจา”

(ฟป 4:13)

มารอีา จรีะ แซแพ
(ลยุ สรรเพชร)
สตับุรษุวดัเสาวภา
เกิดใหมในพระเจา

3 ธนัวาคม ค.ศ. 2011
อายุ 78 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง
เทเรซา
นงฮวง
แซตัง้

เกิดใหมในพระเจา
วนัพฤหสับดีที ่12 มกราคม 2521
(เสียอายุ 60 ป)
ครบ 34 ป

เกิดใหมในพระเจา
วันอาทิตยที่ 10 มีนาคม 2545

(เสียอายุ 84 ป)
ครบ 10 ป

ยวงบปัตสิตา
เอียงจงุ
แซตัง้

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอหน บปัติสตา
ทวี ศรีนภาวรรณ
เกิดใหมในพระเจา

2 ตลุาคม 2554
ครบ 100 วนั

“เราใหสนัติสขุแกทาน ไมเหมอืนท่ีโลกให” (ยน 14:27)

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
กท็รงรักษาขาพเจาใหหายได  (มธ 8:2)

แสนสราญทราแวลแสนสราญทราแวล

รบัจัดทัวรเปนหมคูณะ ทัง้ใน และตางประเทศทกุเสนทาง สนใจ
ติดตอ โทร 02 - 286 - 5858 FAX 02 - 286 - 8607
วิไล 086 - 894 -2439 วุฒิ 089 - 413 - 1300

- เสกวัดใหมนักบุญคามิลโล จ.เชียงราย เที่ยว เชียงราย
เชียงใหม ดอยตุง ดอยแมสลอง แมสาย ชมซากุระเมือง
ไทย ไมผลไมดอกเมืองหนาว ชมิชา งามมหกรรมพืชสวน
โลก ชอ็ปปง แมสาย เชยีงใหม

3 - 7 กมุภาพนัธ 2012

มนีาคม - เมษายน 2012
- ชมซากุระบาน - ทีญ่ีป่นุ

-ฮงัการี โครเอเชยี เมดธูกอเรย
เมษายน - พฤษภาคม 2012

โรงเรยีนพระกมุารเยซวูทิยา
Convent of the Holy Infant Jesus

763 สขุมุวิทซอย 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานกัเรียนสคูวามเปนเลิศ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกันและกนั”

 ⌫
- โรงเรียนเปดสอนวิชาเลขานกุารมานานกวา 45 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- ครมูคีณุวฒุ ิและพดูภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษา

ตางประเทศสมัยใหม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร วิชาคณิตศาสตร
วชิาธุรกจิการพาณิชย วชิาจริยศกึษา และวิชาพิมพดดี

- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจุเขาทำงานทันทใีนบริษทั และองคกรธุรกจิตางๆ หรอืศกึษาตอในระดับ
อุดมศึกษา

- โรงเรยีนเปดรบัสมคัรนกัเรยีนใหม ปการศึกษา 2555 ตัง้แตวนัที ่4 มกราคม
2555 เปนตนไป
คณุสมบัตขิองผสูมคัร : สำเรจ็ชัน้ ม.3 หรอืเทยีบเทา

ตดิตอสอบถามเพิม่เตมิ : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550
            โทรสาร  0 - 2741 - 8220

           School Website : www.ijconvent.ac.th







คุยกัน

เจ็ดวันหน
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“เรานำขาวดีมาบอกทานท้ังหลาย...
พระผูไถประสูติเพ่ือทานแลว”

(ลก 2:10-11)

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนกับญุทัง้หลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จาก ฟรังซิสโก สมชาย สุธางคกูล ลูก แอน โอ ออฟ หวาม

 


วนัอาทติยที ่29 มกราคม 2555

ตอน “คนไทย ธรรมทูตไทยในกมัพชูา”
เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดรินไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทิตย)
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    เลอืกมาใหใหมๆ  แกะกลอง

ปลายป ทีเ่ชยีงราย
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“ใหจดุหมาย กำหนดเสนทาง” (1)
ปลายป ผมมีวันหยุดยาวรวม 1 สัปดาห ความรูสึกอยากหนีออกไปจาก

เมืองหลวงที่วุนวาย จอแจ สับสน ออกไปหาอากาศบริสุทธิ์สูดดม ไลรังสี
ความมัวซวัของเมอืงหลวง ออกไปจากรางกาย ถอยไปหลายๆ กาว กลบัคนืสโูลก
ใบท่ีสงบ มองแผนทีท่ีเ่ปนกระดาษ และแผนทีช่วีติ ไมลงัเลท่ีจะเลือก อ.เวยีงปาเปา
จ.เชียงราย ไมไดเลือกเพราะเพียงสถานท่ี แตเลือกเพราะที่นั่นเพื่อนพระสงฆ
ของผมคนหนึง่ ทำหนาท่ีอภิบาลชุมชน วดั โรงเรียน โปรแกรมท่ีเซ็ตไวมแีคคำน้ี
“ใหจดุหมาย กำหนดเสนทาง”

บายๆ ของวันจันทรผมก็มานั่งที่สนามบินจังหวัดเชียงราย ตรงตามใจคิด
ผูคนแออัดไมตาง คงเปนเพราะวันหยุดยาวๆ และอากาศดีแบบนี้ ใครๆ ก็เลือก
เมืองหนาว เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ฯลฯ ผมน่ังรถวนดูรอบเมืองเชียงราย
สกัพกั หน่ึงทมุเศษๆ ผมกม็านัง่หนาวอยทูีวั่ดนักบุญเทเรซา ทีม่โีรงเรียนชือ่แปลก
กวาหลายๆ โรงเรียนทีใ่ชชือ่นกับุญเปนองคอปุถมัภ โรงเรยีนนีช้ือ่นชุนาถอนุสรณ
ผมเคยมาแลวลาสดุกน็าจะปเศษ โรงเรียนนุชนาถวันนีม้หีลายส่ิงทีข่ยบัปรับเปล่ียน
ตามวันเวลา มนัเปนเชนน้ันแหละครับชีวติ

ผมไดรับการบอกเลาวา จังหวัดเชียงรายอากาศเย็นมาก แต อ.เวียงปาเปา
เย็นกวา เชือดเฉือนกัน 1 องศา แตก็เอาเร่ืองเพราะตัวเลของศาไมไดเริ่มท่ี 20
แตต่ำไปถงึ 11 องศา  ในตัวเมือง 10 องศาสำหรับอำเภอนี้

อาหารค่ำวนัน้ันรถชาตจิดัจาน ทานกันไป นัง่ส่ันกันไป จนในทีส่ดุเมือ่ทกุอยาง
สำเร็จเสร็จสิ้น เราเรียกพนักงานมาเก็บเงิน และโบกมือลารานอาหารที่ชื่อวาสุกี้
อะไรสักอยาง แมไมไดทานสุกี้ตามช่ือราน แตอาหารสด รสจัด ปรุงกำลังดี
ราคาไมแพง ผมวาแคนี้ก็คุมแลว ค่ำคืนแรกท่ี อ.เวียงปาเปา แมจะหนาวเพียงใด
แตมิตรภาพก็สรางความอนุใจไดเสมอ

เนือ่งจากการเดินทางในคร้ังนีไ้มมโีปรแกรมใดๆ เพยีงแตอยากมาใชชวีติบนน้ี
เทาน้ัน เชาวันรงุข้ึนผมเลยรวมสำรวจโรงเรียนกบัคุณพอเพือ่น นักเรยีนปดเรยีนแลว
เพราะท่ีนีไ่มมปีญหาเรือ่งน้ำทวม มแีตน้ำปา มาเปนชวงๆ มาไวไปไว ชวงน้ำทวม
ทำใหคนแถวน้ีมเีงินทองจบัจายใชสอยมากขึน้ เพราะหลายคนเลอืกอพยพมาบนน้ี
โดยเขาใจวาปลอดภัยจากน้ำทวม ทั้งๆ ที่กอนน้ำทวม ก็ที่น่ีแหละครับ ที่เจอ
อาฟเตอรชอ็คของแผนดนิไหวใหญในประเทศพมาเพือ่นบาน คนเรามักแกปญหา
เฉพาะหนา สักพักก็ลืม ระยะยาวก็เลิกสนใจ อยางไรก็ตาม พื้นที่บนเชียงราย

จึงราคาถีบตัวขึ้น มีการกอสรางมากข้ึน มีสถานที่พักมากข้ึนเปนเงาตามตัว
รวยกันแบบเงียบๆ

ผมเดินตามคุณพอเพ่ือนไปยังตึกตางๆ แคเด็กท่ีทางวัดหรือพูดใหตรงกวาน้ัน
คือทางซิสเตอรคณะเมตตาธรรม (คณะมารีอาบัมบีนา) ไดนำมาเล้ียงก็ปาเขาไป
140 คน แบงออกเปน 4 กลมุ เดก็เลก็ เดก็หอโต (ชาย) เดก็หญงิ และเด็กผทูีส่นใจ
ฝกฝนชีวติ เพ่ือเขาคณะฯ อธิการท่ีนีเ่ปนชาวอินเดีย ยิม้แยมแจมใส คณุพอเพ่ือน
เลาวา ซิสเตอรที่นี่มี 8 ทาน มาจากหลายพ้ืนที่ จากประเทศอินเดีย อิตาลี พมา
ชาวเขาบางเผา ฯลฯ วันสำคัญๆ ไดทานอาหารแปลกๆ แตกตางกันไป ผมคิด
ในใจวา การอยูรวมกันก็คือสิ่งน้ี ใหสิ่งท่ีดีตอกัน พึ่งพาอาศัยกัน ดูแลกัน
ไมมใีครตองบอกหรอก ใจเราท่ีมนี้ำหลอเล้ียงมันจะบอกเอง ทีเ่รารจูกักนัในคำวา
“น้ำใจ” นัน่แหละครับ

ตอนแรกผมมีความคิดวา เมือ่เดินเขาไปในโรงเรียนจะมีคณุครพูอจำผมไดบาง
คณุพอเพือ่นบอกวา โรงเรยีนน้ีมคีร ู97 คน มคีรใูหม 54 คน ผมเลกิคดิเลย แตเมือ่
เดินเขาไปจริงๆ ก็มีบางคนจำได ทักทาย และถามไถ เพราะชวงท่ีมาอบรม
เมือ่ปทีแ่ลว คณุครูหลายทานบอกวา พอตองมาชวงหนาหนาว หมอกขาวจะอบอวล
ไปท่ัว วนัน้ีผมมาแลว คณุครูเหลาน้ันไปอยกูนัท่ีไหนแลว?

ความสุขของคนทำงาน คงจะเปนโอกาสท่ีไดพูดส่ิงท่ีอยูในใจ เพื่อนผม
มเีร่ืองเลาสารพัดเก่ียวกับงานท่ีทำ จนความต้ังใจแรกท่ีอยากจะมาเลาเร่ืองท่ีกรุงเทพฯ
และงานการใหฟงบาง เปนอนัตกไป คณุพอพามายังหองทำงานของซสิเตอรเบเน
อายุมากแลว แตหนาตายังแจมใส ดูมีความสุข ดวงตาฉายแววใจดี 30 กวาป
ที่ซิสเตอรทำงานในเมืองไทย ดูเหมือนซิสเตอรดีใจพอควรกับการมาของผม
ไมใชเพราะผม แตเพราะวาคุณพอที่รวมงานกับซิสเตอรจะไดไปพักผอนบาง
นยัวาทำงานมาเยอะ จดุหมายนำทางผมจริงๆ ผมพบวนัคืนในอดีตกับการรวมงาน
กับซิสเตอรที่ทำงานวัด และโรงเรียน แถมเมื่อไดฟงเรื่องราวของงานอภิบาล
สวดและรองเพลงตามบาน ทำมิสซาอีกหลายพ้ืนท่ีที่อยูในสนามงานของเรา
ไมเสียใจเลยถาส่ิงที่เราทำจะไมมีคนไมเห็นคา เพราะคุณคาของมันจบลงแลว
ตอหนาพระ

บรรณาธิการบริหาร
(อานตอฉบับหนา)

ชวงปลายปที่ผานมา  สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย แผนกการพิมพ มอบของขวัญเปน
หนังสือใหมแกะกลอง 2 เลม ภาคตอเน่ือง แนะนำกัน
ดงัน้ี

1. หนังสือ สัญญาณแหงกาลเวลา เลม 3
“ ทุ ก อ ย า ง จ ะ
เรียบรอยไปเอง”
ผลงานจากคอลมัน
ป ร ะ จำ ข อ คิ ด
สะกิดใจ ของ
พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช
กิตติคุณ  ยอรช
ยอด พิมพิสาร
ทั้งแปล ทั้งเขียน

ทั้งแบงปนประสบการณชีวิต คลุกเคลาจนเกิดตะกอน
ความคิดเพ่ือสงตอใหทานผูอาน แบบลูกหลาน ญาติ
พี่นอง หนาปกยังสอดรับกับ 2 เลมแรก เลมน้ีได
คุณพอวรยุทธ  กิจบำรุง ทำงานรวมกันใกลชิดมา
เปนเวลาหลายป เขียนคำนิยม

ในคำนำผูจัดพิมพ ผมไดเขียนไวในตอนหน่ึงวา
“ทุกอยางจะเรียบรอยไปเอง ฟงดูเรียบงาย ออนโยน
แตแฝงไปดวยความเช่ือที่หนักแนน มั่นคง ทามกลาง
ปญหาในชีวิตจะมีกี่คนที่เช่ือเชนน้ัน ทามกลางความ
ไมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ใครสงบพอและบอกกับ
ตนเองไดแบบน้ัน กย็อด...เยีย่ม จริงๆ” มจีำหนายแลว
ราคาเลมละ 130 บาท ซือ้ครบ 50 เลมข้ึนไป มลีด แลก
แจก และแถม

2. หนังสือ เราทกุคนตางมตีะเกยีง : โปรดฉายแสง

โดยพรอมเพรียง หนังสือของคนกันเองอีกแลว
คณุพอเชษฐา ไชยเดช แตไมใชเพราะเปนคนกันเอง
แตเปนเพราะตัวอักษรท่ีเปนกันเองกับผูอาน ดวย
เรื่องเลาที่อานแลวอยากไปทำดี 30 เรื่อง เลมน้ีมี
เทคนิคพิเศษ สามารถเปล่ียนหนังสือใหเปนแสง วา

แลวก็หามาอาน
กัน ราคาเลมละ
75 บาท เง่ือนไข
ใ ก ล เ คี ย ง กั บ
ทุ ก เ ล ม ข อ ง
สื่ อ ม ว ล ช น
คาทอลิกฯ ครับ
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çÕ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®é ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ®—¥Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„®

§≥–°√√¡°“√™¡√¡ ·≈–ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªï 2554 ∑’Ë∫â“π «πæ√–Àƒ∑—¬

Õ.¥”‡π‘π –¥«° ®.√“™∫ÿ√’  √–À«à“ß«—π∑’Ë  11-12 ∏—π«“§¡  2011 ‚¥¬¡’

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥°“√Õ∫√¡ ·≈–

¡’§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ΩÉ“¬ —ß§¡ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï √ÿ®‘√—µπå ®‘µµ“¿‘∫“≈

¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡√—∫°“√Õ∫√¡ 60 §π

ç∂«“¬æ√–æ√é  §ÿ≥æàÕª√–¿“  ∑ÕßÕ‘π∑√å ºŸâ·∑πºŸâπ”»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬

‚√¡—π§“∑Õ≈‘° π”≈Ÿ°«—¥™ÿ¡™πæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ·≈–π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π«‘ ÿ∑∏‘«ß»å

‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑“ß»“ π“¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

∑’Ë«—¥ ”√“≠π‘‡«» ®—ßÀ«—¥Õ”π“®‡®√‘≠ ·≈–√à«¡ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ çæ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«

°—∫ß“π»“ π“é «—π∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ 2011

ç¢Õ∫§ÿ≥∑À“√¢Õß™“µ‘é «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

¡Ÿ≈π‘∏‘ I-Care ·≈– ‚¡ √‚√µ“√’ (∫“ß√—°) √à«¡¡Õ∫§«“¡ ÿ¢„Àâ°—∫∑À“√¢Õß™“µ‘

∑’Ë°√¡°“√∑À“√ ◊ËÕ “√  –æ“π·¥ß ∫“ß´◊ËÕ ‚¥¬¡’æ≈µ√’¿“≥ÿ¡“» ‚° ‘π∑√‡ π’

√Õß‡®â“°√¡°“√∑À“√ ◊ËÕ “√ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ∑—Èßπ’È ∑À“√ 300 π“¬ ‰¥â√—∫

∂ÿß¢Õß¢«—≠·≈–√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√·∫∫∫√‘°“√µπ‡Õß Õ’°∑—Èß¬—ß√à«¡°‘®°√√¡

©≈Õß§√‘ µå¡“ ·≈–ªï„À¡àÕ¬à“ß πÿ° π“π «‘∑¬“≈—¬œ ‰¥â¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑À“√ „π

°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ

«‘∑¬“≈—¬œ °√≥’

ÕÕ°„Àâ§«“¡™à«¬-

‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬

πÈ”∑à«¡ ·≈–ÕÕ°

øóô πøŸ ºŸâ ª√– ∫¿— ¬

‡ªìπÕ¬à“ß¥’

ç· «ß∫ÿ≠é  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ  ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß ·≈–

ÀπÕß‰¡âß“¡ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ®”π«π 50 §π √à«¡· «ß∫ÿ≠‡¢µ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ·¡àªÕπ Õ.®Õ¡∑Õß √–À«à“ß«—π∑’Ë 17-18 ∏—π«“§¡

2011 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ÿ∏π §’√’«—≤π °ÿ≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï °‘® °ÿ≈«ß»å ·≈–

´‘ ‡µÕ√å§≥–·¡àªÕπ„Àâ°“√µâÕπ√—∫Õ¬à“ßÕ∫Õÿàπ

ç√à«¡¬‘π¥’é ´‘ ‡µÕ√å§≥–·æ√à∏√√¡·Ààßæ√–π“ß¡“√’π‘√¡≈ (·¡àªÕπ) ‰¥â

©≈Õß§√∫√Õ∫ 25 ªï™’«‘µπ—°∫«™¢Õß ¡“™‘° 5 ∑à“π ª√–°Õ∫¥â«¬ ́ ‘ ‡µÕ√å ÿπ’¬å

Õ¬Ÿà·Œ ´‘ ‡µÕ√åª√–æ√√≥ À¡—Ëπ»÷°…“ ´‘ ‡µÕ√åª√’¥“ °√–∫«π ßà“ ´‘ ‡µÕ√å

 √“≈’ °√–∫«π ÿ«√√≥† ·≈–´‘ ‡µÕ√å®—π∑π“  ÿ√‘¬“æ‘»«“  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 ∏—π«“§¡

2011 ∑’Ë«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ·¡àªÕπ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π
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µÕπ∑’Ë 43 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–

¢Õßæ√–»“ π®—°√ (2)

¢â“æ‡®â“‡ªìπ¡“√¥“·≈–À—«Àπâ“¢Õß«—¥∑—ÈßÀ≈“¬

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

„™â‡ªìπ∑’Ëª√–™ÿ¡ ¿“ —ß§“¬π“ “°≈¢Õßæ√–»“ π®—°√„π ¡—¬°≈“ß 5 §√—Èß

·≈–ª√–™ÿ¡ ¿“æ√– —ß¶√“™Õ’°À≈“¬§√—Èß µ—Èß·µàªï §.». 1192 ¡’À≈—°∞“π

·πà™—¥«à“ ∑’Ëπ’Ë‡ªìπ ∂“π∑’Ë‡≈◊Õ°µ—Èßæ√– —πµ–ª“ª“ ·≈–¥—ßπ—Èπ µ—Èß·µà°≈“ß»µ«√√…

∑’Ë 12 ®÷ß¡’µ—«Õ—°…√„À≠à‡¢’¬πÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ∑“ß‡¥‘π 2 ¢â“ß«—¥¡’§«“¡À¡“¬«à“

ç‚¥¬§” Õπ¢âÕ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“·≈–¢Õß®—°√æ√√¥‘ °”Àπ¥«à“

¢â“æ‡®â“‡ªìπ¡“√¥“·≈–À—«Àπâ“¢Õß«—¥∑—ÈßÀ≈“¬é

¡À“«‘À“√π’È √â“ß¢÷Èπ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫æ‘∏’°√√¡∑“ß»“ π“ ”À√—∫ —µ∫ÿ√ÿ…

∑’Ë°√ÿß‚√¡ ¡‘„™à √â“ß¢÷Èπ∫π∑’ËΩíß»æ¢Õß¡√≥ —°¢’ (Martyrium) „π≈—°…≥–¢Õß

»“ π ∂“π‡æ◊ËÕ°“√· «ß∫ÿ≠ ‡™àπ ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ °“√¡“∑’Ë¡À“«‘À“√

·Ààßπ’È®÷ßµâÕß¡‘„™à¡“‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡§“√«–µàÕ∑’ËΩíß»æ¢Õßπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

¡À“«‘À“√¢π“¥¡À÷¡“π’È¡’∑’Ë°«â“ßª√–¡“≥ 90 ‡¡µ√ ·≈–¬“«ª√–¡“≥ 140

‡¡µ√ ¡’∑“ß‡¥‘π°≈“ß«—¥¢π“∫¥â«¬√ŸªªíôπÕ—§√ “«°¢π“¥„À≠à 12 √Ÿª ·≈–

∑“ß‡¥‘π¢â“ßÕ’°¥â“π≈– 2 ™àÕß

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ  —≠≈—°…≥å·≈–∂âÕ¬§”∑’Ë· ¥ß«à“ ¡À“«‘À“√π’È‡ªìπ

¡“√¥“·≈–»’√…–¢Õßæ√–»“ π®—°√

√à«¡· ¥ß¡ÿ∑‘µ“®‘µ

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ 2011

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ 

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢·ÀàßÕ—§√-

 — ß ¶ ¡≥±≈° √ÿ ß ‡ ∑ æ œ

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ª√–∏“π§≥–

°√√¡°“√§“∑Õ≈‘ ° ‡æ◊Ë Õ

»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√

ºŸâ®—¥°“√·ºπ°»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ §ÿ≥«“√ÿ≥’ · ß≈‘È¡ ÿ«√√≥ ·≈–¥√.¡πµå™ÿ≈’ π‘µ‘æπ √à«¡· ¥ß

¡ÿ∑‘µ“®‘µ·≈–¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°·¥à‡®â“ª√–§ÿ≥ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏™‘π«ß»å ( ¡»—°¥‘Ï

Õÿª ¡¡À“‡∂√–) »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ª.∏. 9 M.A., Ph.D. °√√¡°“√

¡À“‡∂√ ¡“§¡ ‡®â“§≥–„À≠àÀπ°≈“ß «—¥æ‘™¬≠“µ‘°“√“¡ «√«‘À“√ ‚Õ°“ ‰¥â√—∫

æ√–√“™∑“π‡≈◊ËÕπ ¡≥»—°¥‘Ï

ª√–™ÿ¡«“¬´’‡Õ ¿“§æ◊Èπ‡Õ‡™’¬
™≈∫ÿ√’ ●  °“√ª√–™ÿ¡®‘µµ“¿‘∫“≈·≈–ºŸâª√– “πß“π «“¬.´’.‡Õ . ¿“§æ◊Èπ‡Õ‡™’¬

(CAFE 2011) ®—¥‚¥¬ IYCS √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-14 æƒ»®‘°“¬π 2011

∑’Ë¬ÿ«≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ·¡√’Ë »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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