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60 ป ภราดาลาซาลไทย (ตอจากหนา 2)

โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในโอกาสน้ี พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราช
ยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย และพระสังฆราชยอหน
บอสโก ปญญา กฤษเจริญ ไดมารวมแสดงความยินดี
กับคณะลาซาล เนื่องจากคณะไดไปเปดโรงเรียน
ในสังฆมณฑลดวย พระสังฆราชยอแซฟ  ชูศักด์ิ
สิริสุทธิ์ ไดกลาวแสดงความยินดีและเชิญคณะลาซาล
ไปทำงานในพ้ืนท่ีอสีานบาง

ภราดากันย ไดกลาวประวัติความเปนมาของ
คณะในประเทศไทย และไดแจงวา กอนหนาท่ีคณะ
จะเขามา 50 ป อธิการใหญไดรับเชิญใหเขามาทำงาน
ในประเทศไทย แตเวลาน้ันยังไมพรอม ตองรออกี 50 ป
คือวนัท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1951 มิสชนันารีชาวฝรัง่เศส
5 คน จากเวียดนามไดเขามาเปนกลมุแรก

ปจจุบันมีสมาชิกในประเทศไทย 20 ทาน เปน
มิสชนันารี 3 ทาน เปนคนไทย 17 ทาน และมีซิสเตอร
คณะลาซาลซ่ึงกอต้ังข้ึนในประเทศไทย ค.ศ. 1975
มีสมาชิก 7  ทาน ซิสเตอรละเอียด สอสิริกุล เปน
อธิการิณีเจาคณะ

ในโอกาสน้ี พระคณุเจาเกรียงศักด์ิ โกวทิวาณิช ได
มอบใบพรของพระสันตะปาปาแกอธิการแตละบาน
รวมท้ังหมด 6 บาน

ประวตัคิวามเปนมาของคณะตัง้แตแรกเริม่
คณะลาซาลกอต้ังข้ึนโดยนักบุญยอหน แบปติสต

เดอ ลาซาล ทานเกิดเม่ือวันท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรมีส ประเทศฝร่ังเศส รบัศีลบวชเปนพระสงฆ
วนัที ่ 1 เมษายน ค.ศ. 1678 ทานเลง็เห็นถงึความสำคญั
ของการวางรากฐานทางการศึกษาแบบคริสตชน
สำหรับบุตรหลานสามัญชนในสมัยนัน้ ทานจึงรวบรวม
ชายหนมุผมีูใจรอนรนในการทำงานนีข้ึ้นในป ค.ศ. 1680
นับเปนจุดเริ่มตนของคณะภราดาลาซาล นอกจาก
การวางรากฐานทางการศึกษาแกเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาแลว ทานยังไดริเริ่มสรางโรงเรียนมัธยม
ศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา และวิทยาลัยฝกหัดครูอีก
หลายแหง  ทานถึงแกกรรมเมื่อวันที่  7 เมษายน
ค.ศ. 1719

พระศาสนจกัรคาทอลกิฉลองวนัศาสนนามนักบญุ
ยอหน แบปติสต เดอ ลาซาล ในวันท่ี 7 เมษายน ของ
ทุกป นอกจากน้ีคณะภราดาลาซาลกระทำการฉลอง
ในโอกาสท่ีเหมาะสม สำหรบัในประเทศไทย เน่ืองดวย
มีการระลึกถึงวันครูแหงชาติ ในวันท่ี 16 มกราคม เรา
จึงจัดพิธีสดุดีทานนักบุญเชนกัน ในวันท่ี 15 มกราคม
หรอืชวงสัปดาหของวนัครทูกุป

คณะภราดาและคณะภคินีลาซาลในประเทศไทย
คณะภราดาลาซาล กอตั้งข้ึนในประเทศฝรั่งเศส

โดยนักบุญยอหน แบปติสต เดอ ลาซาล พระสงฆผูมี
ความศรัทธาและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของ
พระเปนเจาในการรำพึง ภาวนา และชวยเหลือเยาวชน
ผูยากไร ตามความตองการของพระศาสนจักรทองถิ่น

ทานไดรบัการสถาปนาใหเปน “นกับุญองคอปุถัมภของ
ครทูัง้หลาย” โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่12

คณะภราดาลาซาล เขามาทำงานดานการศึกษา
ในประเทศไทยโดยคำเชิญของพระสังฆราชหลุยส
เวย (BISHOP LOUIS VEY) แหงมิสซังกรุงเทพฯ
สมัยนัน้ ไดเขียนจดหมายลงวนัท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1898
ถึงภราดาหลุยส อิวาค ใหสงชาวคณะภราดามาดูแล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ตอมาคุณพอโกลมเบต (FR.CO-
LOM BEY) เจาอาวาสวัดอัสสัมชัญ ไดเขียนจดหมาย
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1899 ถึงภราดาหลุยส
อิวาค ใหสงภราดามาเร่ิมทำการสอนต้ังแตป 1900 แต
ขณะน้ันทางคณะมิอาจสนองตอบคำเรียกรองไดเพราะ
ตองดำเนินงานโรงเรยีนเต็มมือ ทีสิ่งคโปร มะละกา และ
ไซงอน (เวยีดนาม)

50 ปตอมา ทางคณะไดตอบจดหมายตกลงจะมา
ตามคำเชิญชวนของพระสังฆราชหลุยส โชแรง
(BISHOP LOUIS CHORIN) และเชาตรูที่วันท่ี 31
สิงหาคม ค.ศ. 1951 ภราดาชาวฝร่ังเศส 5 ทานแรก
จากไซงอนก็เดินทางมาถึงประเทศไทย พระคุณเจา
โชแรง ไปรบัดวยตนเอง และใหพกัอยใูกลบรเิวณสำนัก
พระสังฆราช ถนนสาทรใต ภราดาท้ัง 5 ทาน คือ ภราดา
โยเซฟ แมรตส ชาวฝรั่งเศส ภราดาโดมิส โรเกเทียน
ชาวฝรัง่เศส ภราดาคอนสแตนติน มารค ภราดาคอลิน
เอมลิ และภราดาเรอเนย

ภราดาชุดน้ีเรยีนภาษาไทยอยหูลายเดอืน โดยเฉพาะ
พระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรงุปารีส (MEP.)
ชวง 3 เดือนแรก กพ็อจะเขียนภาษาไทยไดบาง แตการ
พดูคอนขางจะลำบาก อยางไรก็ดี อาศัยความพากเพียร
มิรหูนาย ภราดาท้ัง 5 ทาน กส็ามารถสอบวิชาภาษาไทย
ไดสำเรจ็มีสิทธิสอนเรียนได

ตอมาในป ค.ศ. 1953 กลมุพอคาชาวจีนท่ีนครสวรรค
ไดเชิญคณะภราดาลาซาลเปดโรงเรียนท่ีนครสวรรค
เพราะตองการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือจะไดทำธุรกิจ
คาขายกับชาวสิงคโปรและฮองกงใหกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึน ภราดากลุมน้ีไดเริ่มสอนท่ีโรงเรียนตงฮ้ัว เปน
โรงเรยีนจีนแตใชชือ่โรงเรยีนโชติรว ีมีนกัเรยีน 200 คน
คร ู4 คน

ค.ศ. 1960 ไดสรางโรงเรียนโชติรวีบนเน้ือที่ของ
ตนเอง 37 ไร โดยซ้ือทีดิ่นจากบริษัทบอรเนียว ในนาม
มิสซังคาทอลิก ปจจุบัน ภราดาสยาม งามดี ดำรง
ตำแหนงผูรับใบอนุญาต/ผูอำนวยการโรงเรียน และ
ภราดาเชาวชยัพฒัน ศนัสนยุทธ ดำรงตำแหนงผจูดัการ
มีครู  209 คน นกัเรียน 4,381 คน

ค.ศ. 1962 ภราดาลาซาลไดเปดโรงเรยีนแหงท่ีสอง
ที่จันทบุรี ใชชื่อวา “โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา
พิทักษ)” เปดสอนต้ังแตระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยม
ศึกษาปที่ 6 ปจจุบัน ภราดาประภาส ศรีเจริญ ดำรง
ตำแหนงผูแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ/ผูอำนวยการ

โรงเรยีน มีคร ู89 คน นกัเรยีน 1,468 คน
ค.ศ. 1963 ภราดาลาซาลไดเปดโรงเรียนแหงท่ี 3

ทีก่รงุเทพฯ ใชชือ่วา “โรงเรยีนลาซาล” โดยไดรบัท่ีดิน
37 ไร จากคณะภราดาเซนตคาเบรียล ปจจุบัน ภราดา
บุญเชิด  เกตุรัตน  ดำรงตำแหนงผูรับใบอนุญาต
ซิสเตอรสุนันทา เจียรนัยกุล ดำรงตำแหนงผูจัดการ
และนายวิรัตน คำเจริญ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรยีน มีคร ู267 คน นกัเรยีน 4,934 คน

ค.ศ. 1975 ภคินีลาซาล 5 ทาน ไดเขามารวมงาน
กับคณะภราดาลาซาลซ่ึงเปนนักบวชที่ถือระเบียบวินัย
เดียวกับคณะภราดาลาซาล

ค.ศ. 1989 คณะภราดาลาซาล ไดทำการเปดบาน
แหงท่ี 4 ที่สามพราน เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอบรม
ชายหนุมท่ีสมัครใจติดตามนักบุญยอหน แบปติสต
เดอ ลาซาล ในรูปแบบของชีวิตนักบวช คณะภราดา
ลาซาล เปนคณะนักบวชท่ีอุทิศตนเพ่ือการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กยากจน

ค.ศ. 2009 สรางศูนยการเรียนรูลาซาล สังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไดรับรองจากพระศาสนจักร
ทองถิ่นสังฆมณฑลราชบุรี โดยพระคุณเจาปญญา
กฤษเจริญ ในป 2011 เพือ่ใหการศึกษาแกเด็กไรสัญชาติ
และชนกลมุนอย

โครงการพเิศษ
นอกจากจะรับนักเรียนท่ียากจนเขามาศึกษา

ในโรงเรียนแลวคณะลาซาลไดริเริ่มโครงการ เพื่อ
ชวยเหลือเด็กยากจนอีก 4 โครงการ คือ

1. โครงการบานมิเกล ต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1990 เพือ่
จัดท่ีพักอาศัย  อาหาร  สำหรับนักเรียนชนบทท่ีมี
ผลการเรียนดี บานอยูหางไกลโรงเรียน ไมสามารถ
เดินทางไปกลับในวันเดียวได นักเรียนเหลาน้ีเปน
นักเรียนท่ีสอบแขงขันชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ลาซาลได

2. โครงการศูนยพฒันาเด็ก ต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1986
เพื่อชวยเหลือเด็กกอนเขาวัยเรียนที่ยากจน ท่ีพอแม
ทำมาหากินบริเวณกองขยะ และปลอยใหลูกๆ อยู
ตามลำพัง ทางศูนยฯ ไดรับเด็กมาอยูรวมกัน มีการ
ปูพื้นฐานความพรอมในดานตางๆ สอนตามหลักสูตร
กอนประถมประมาณ 2 ป มีรถบริการรับสง และ
จัดอาหารกลางวันให  ไดรับอนุญาตจากกรมประชา-
สงเคราะห

3. โครงการบานลาซาล จดัข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1985 เพ่ือ
ใหการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
อาทิ ครอบครวัอยหูางไกล เปนเด็กทีมี่อปุสรรคในการ
ดำรงชวีติ กำพรา หรอืมฐีานะยากจน โดยจัดท่ีพกัอาศัย
จัดอาหาร อุปกรณการเรียน เคร่ืองนุงหมและให
การอบรมดานคุณธรรม จรยิธรรม พรอมฝกฝนทางดาน
วชิาชีพใหอกีดวย

4. โครงการศูนยการเรียนรูลาซาล จัดข้ึนเม่ือ
ค.ศ. 2009 ทีสั่งขละบุร ีจงัหวดักาญจนบุร ีซ่ึงไดรบัรอง
จากพระศาสนจักรทองถิ่นสังฆมณฑลราชบุรี โดย
พระคุณเจาปญญา กฤษเจริญ  ในป 2011 เพือ่ใหการศึกษา
แกเด็กไรสัญชาติ และชนกลมุนอย

(อานตอหนา 4)
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บานฝกอบรม
1. บานอบรมยุวลัย เดอ ลาซาล งานแพรธรรม

ของคณะฯ ไดพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการ
ของชุมชนทองถิ่นในเวลาเดียวกัน คณะจำเปนตอง
จัดต้ังบานอบรมสมาชิกเพ่ืองานการอบรมของคณะ
จึงเปดบานเณรยุวลัย เดอ ลาซาล ที่นครสวรรค เม่ือ
ค.ศ. 1959 โดยแตงต้ังอธิการบานยุวลัย ดูแล อบรม
หลายป ตอมายุวลัย เดอ ลาซาล ไดถูกยายไปอยูที่
โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ ศูนยกลางคณะ
ดวยเหตุผลดานบุคลากร การอบรม หลังจากคณะ
ปรับระบบการอบรม โดยมีการจัดต้ังบานการศึกษา
สามพราน ซ่ึงเปนการอบรมระดับอุดมศึกษา เพื่อ
ความเหมาะสมของการศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม
หลงัจากน้ันไดยายบานอบรมยวุลยั เดอ ลาซาล กลบัมา
ที่นครสวรรค ดังน้ันยุวลัย หรือบานเณรเล็ก จึงต้ังข้ึน
ในเขตสังฆมณฑลนครสวรรคอกีครัง้

2. ศูนยการศึกษาลาซาล จดัต้ังเม่ือ ค.ศ. 1989 ข้ึน
สำหรบัยวุนสิท่ีผานมาอบรมจากยวุลยั เขารบัการอบรม
ตามลักษณะเฉพาะของคณะลาซาล เพ่ือหลอเล้ียง
กระแสเรียกรับใชผูดอยโอกาสทางการศึกษา และ
สามารถกาวสข้ัูนของนวกภาพและภราดาในอนาคต

สถาบันการศึกษาของคณะภราดาลาซาลครอบคลุม
ทัง้ 6 ทวปีทัว่โลก

การศึกษาแบบลาซาลคือ “การใหการศึกษาแบบ
คาทอลิก และพัฒนาความเปนมนุษยที่ดีท้ังครบใหกับ
ทุกคนโดยเฉพาะคนยากจนและตามท่ีพระศาสนจักร
รองขอ”

คณะภราดาลาซาลทำงานดานการศึกษารวมกับ
บุคลากรทางการศึกษามากกวา 100,000 คน และมี
นักเรียนในสถาบันการศึกษาของคณะกวาหน่ึงลานคน
ใน 82 ประเทศท่ัวโลก มีหลกัสูตรจัดการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ

คณะภราดาลาซาลมีสถาบันการศึกษาระดับ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของคณะมากกวา 60 แหง
ทั่วโลก

คณะภราดาลาซาลมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษากวา 900 แหง และจัดการศึกษา
นอกระบบเพ่ือผูที่ไมสามารถเรียนไดตามปกติอีก
นบัไมถวน

คณะภราดาลาซาล ไดรบัรางวัลจากองคการยเูนสโก
(UNESCO) และสหประชาชาติไดประกาศเกียรติคุณ
ของคณะไวดังน้ีวา “คณะภราดาลาซาลไดแสดงให
เห็นถึงภารกิจท่ีนาอัศจรรยตลอดเวลากวาสามรอยป
จากการสอนอาน-เขียน ที่เปนทักษะการศึกษาพื้นฐาน
ไปสูการเรียนรูการใชเทคโนโลยีในระดับสูง ใหกับ
ทั้งเด็กและผูใหญ เพื่อพวกเขาจะเปคนดีเปนคนท่ีมี
คุณคาตอสังคม”

คุณแมเทเรซาแหงกัลกตัตาไดกลาวกับคณะภราดา
วา “จงซ่ือสัตยตอพระพรอันยิ่งใหญนี้ ที่พระเปนเจา
ไดสรางทานใหมาเปนครู เปนผูสอน เปนแสงสวาง...
เปนตัวแทนความสวางของพระองคใหกับบรรดาเด็กๆ
ทั้งหลายในโลกนี้ อนาคตของโลกขึ้นอยูกับส่ิงท่ีทาน
กำลงัทำอย.ู..”

60 ป ภราดาลาซาลไทย (ตอจากหนา 3) อาลยัรกัคณุพอยอหน (ตอจากหนา 2)
พรอมกับพระสงฆ  นักบวช  และพ่ีนองคริสตชน
เปนจำนวนมาก ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร จ.ตรัง
หลงัพิธมีสิซาเคลือ่นศพไปฝงทีสุ่สานของคณะ จ.ภเูกต็
คณุพอยอหน ไดทำงานในเขตภาคใต มากกวา 50 ป

คุณพอยอหน เซเรซัตโต เปนพระสงฆมิสชันนารี
คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแหงพระเยซูคริสตเจา เกิดเม่ือ
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1916 ทีเ่มืองคองคอรเดีย  เวนสิ
ประเทศอิตาลี  คุณพอมพีีน่องท้ังหมด 7 คน  แมครอบครัว
ของคณุพอจะยากจน  แตคุณพอกมี็ความสุข เพราะไดรบั
การอบรมเล้ียงดูอยางใกลชิดจากพอแมที่มีความเช่ือ
ความศรัทธาตอพระเจา ตอนเปนเด็กคุณพอไดอาน
หนงัสือเกีย่วกบัประเทศจีน ซ่ึงบรรยายถงึความยากจน
และลำบากของประชาชนจีน  แตละครอบครัวมีบุตร
มาก แมบางคนหลังจากท่ีคลอดลูกแลว ก็ไดหนีไป
ทิ้งลูกไวใหซิสเตอรดูแล ดังน้ัน ดวยเหตุผลดังกลาว
และดวยความเช่ือ ความศรัทธา ทีไ่ดรบัการปลูกฝงจาก
พอแม จงึทำใหคุณพอคดิอยากท่ีจะไปบวชเปนพระสงฆ
เพือ่จะไดชวยเหลอืพีน่องชาวจีนท่ียากจนและนาสงสาร
และน่ีคือแรงบันดาลใจในการเปนธรรมทูตแพรธรรม
ประกาศขาวดีของพระเจา เปนผูรับใชของพระองค
ผานทางการชวยเหลือเพื่อนมนุษย

ความต้ังใจของคุณพอสมัยเปนเด็กเริ่มจะเปนจริง
เม่ือคุณพอสมัครเขาบานเณรของคณะฯ  รับการอบรม
จนในท่ีสุด คุณพอตัดสินใจบวชเปนพระสงฆในวนัที ่21
กนัยายน ค.ศ. 1940

หลงัจากบวชเปนพระสงฆแลว คุณพอไดศึกษาตอ
จนจบปริญญาเอกดานวิชาการแพรธรรม และขณะท่ี
กำลังเขียนประวัตินกับุญกัสปาร แบรโทนี ผกูอต้ังคณะฯ
ความต้ังใจของคุณพอก็เปนจริงข้ึนมา  เม่ือคุณพอได
สมัครเปนมิสชนันารี    เพ่ือไปแพรธรรมท่ีประเทศจีน
ในป  ค.ศ. 1948      คุณพอและเพือ่นมิสชนันารีไดทำงาน
อยูที่นั่นเพียง 3 ปครึ่ง  ก็ถูกขับไลออกจากประเทศ
เน่ืองจากการเขายึดครองของพวกคอมมิวนิสต  ศาสนา
วัดและอารามหลายแหงถูกส่ังปด หามประกอบพิธี
ทางศาสนา ระหวางเดินทางกลับไปประเทศอิตาลี
คุณพอมีโอกาสแวะท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
เหน็ครสิตชนมากมายมาเขาวดั และไดพดูคุยแลกเปลีย่น
ประสบการณงานแพรธรรมกับพระสังฆราชหลุยส
โชแรง เม่ือกลับถึงกรุงโรมแลว  คุณพอจึงไดปรึกษา
หารือกับผูใหญของคณะฯ ถึงความเปนไปไดในการ
เปดงานแพรธรรมใหมในประเทศไทยแทนประเทศจีน
โดยใหเหตุผลวาประเทศไทยใหเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา

ในวันท่ี 30 กนัยายน ค.ศ. 1952  คุณพอยอหนและ
เพือ่นมิสชันนารี ซ่ึงเปนธรรมทูตกลมุท่ีสอง ไดเดินทาง
มาถึงประเทศไทยเพ่ือสมทบกับเพือ่นมสิชนันารีทีม่าอยู
กอนแลว   ในชวงแรก คุณพอไดพักอาศัยอยูที่จังหวัด
สมุทรสงครามเพ่ือเรียนภาษาไทย หลังจากน้ัน คุณพอ
ไดเดินทางไปประจำท่ีศูนยกลางของคณะฯ ที่ จ.ภูเก็ต
โดยทำหนาท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีโรงเรียนดาวรุง
วทิยา  และในป ค.ศ. 1956  คุณพอไดรบัหนาท่ีใหไป
ชวยดูแลกลมุคริสตชน ที ่อ.เบตง จ.ยะลา เปนเวลา 1 ป
จากน้ันจึงกลับไปเปนอาจารยสอนท่ีโรงเรียนดาวรุง
วิทยาตามเดิม

ในป ค.ศ. 1967  คุณพอยอหน   ไดเขามาทำงาน ที่
จ.ตรัง  โดยทำหนาดูแลกลุมคริสตชนท่ีอยูกระจัด
กระจายในพืน้ทีต่างๆ ในเขต อ.หวยยอด อ.กนัตัง และ
อ.เมือง ซ่ึงคริสตชนสวนใหญเปนคนไทยเช้ือสายจีน
และเปนคริสตชนท่ีอพยพมาจากท่ีอืน่ๆ

หลังจากท่ีคุณพอไดทำงานมาระยะหน่ึง  คุณพอ
จึงมีความคิดวา  นอกจากงานอภิบาลคริสตชนแลว
ควรจะทำอะไรที่เปนประโยชนใหแกสังคมชาวตรัง
มากกวาน้ี  คุณพอจึงไดชกัชวนบรรดาเด็กๆ และเยาวชน
ตามหมบูานตางๆ มาสอนคำสอนและอบรมดานศีลธรรม
ควบคไูปดวย    นอกจากน้ียงัมีความคิดวา ควรสงเสริม
และสนับสนุนใหเด็กเหลาน้ีไดรับความรูในดาน
วิชาการดวย  ดังน้ัน คุณพอจึงไดกอต้ังโรงเรียนขึ้นมา
และต้ังชือ่วา   “โรงเรยีนดรโุณทัย” ซ่ึงไดเปดการเรยีน
การสอนในป ค.ศ. 1967  มีนกัเรยีนอยเูพยีง 22 คน และ
ครู 2 คนเทาน้ัน   โดยมวีตัถุประสงคจดัการศึกษาท่ีเนน
คุณธรรม จริยธรรมควบคูไปกับการเรียนการสอน
โดยอบรมผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมและความรู บน
พื้นฐานของความรักและเมตตาธรรมตอกัน ดวยเหตุนี้
โรงเรียนดรุโณทัยจึงเปนท่ียอมรับและไววางใจจาก
สังคมชาวตรัง

นอกจากงานดานการศึกษาแลว คุณพอยงัทำหนาท่ี
เปนผูใหการอบรมในฐานะเปนนวกจารยหลายป  เพื่อ
ปลูกฝงจิตตารมณของคณะฯ และใหแบบอยางการ
ดำเนนิชวีตินักบวชท่ีดีกบัสมาชิกรนุหลัง

ในชวงเวลาแหงการพักผอนยามบ้ันปลายชีวิตของ
คุณพอยอหน มีทั้งศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูปกครอง
คณะครู ผูรวมงาน สัตบุรุษ สมาชิกของคณะฯ ฯลฯ
ไดมาคำนับเย่ียมเยียน เพื่อขอบคุณดวยความกตัญู
ตอสิ่งที่คุณพอไดทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ ซ่ึงคุณพอได
มอบความรักใหแกชาวไทยและชาวตรังท่ีทานรักมาก
เปนพเิศษ ในการนำขาวดีแหงความรักจากพระเจามายัง
พีน่องทกุคน โดยไมเลอืกวาเปนผใูด กระน้ันกดี็ ความ
รักในชีวิตอันยาวนานท่ีคุณพอไดมอบใหแกแผนดิน
ไทยน้ี ไดนำคุณพอมาสชูวงเวลาความจริงของชีวติ  แม
วาคุณพอจะพูดเลนๆ เสมอวา คุณพอนัน้เปน “หญาราย
ตายยาก”

ที่สุด คุณพอไดกลับไปสูการพักผอนกับพระเจา
ผูทรงประทานชีวิตใหแกคุณพอ คุณพอยอหนไดกลับ
คืนสูบานของพระบิดาเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม ค.ศ. 2011

รวมอาย ุ95 ป ขอใหคุณพอไดพกัผอนในสันติสุขนิรนัดร
กับพระเปนเจาเทอญ

ขอบคุณคุณพอสำหรับ 71 ป แบบอยางแหงชีวิต
สงฆ ขอบคุณคุณพอสำหรับ 59 ป แหงการอุทิศตน
และทุมเทเพ่ืองานแพรธรรมและงานดานศึกษา

ศพของคุณพอฝงอยทูีสุ่สานของคณะท่ีภเูกต็
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ตอนที ่39

น้ำเขาโรงเรียนเชาวันท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ. 2011
ตอนค่ำสัตบุรุษยังมาสวดสายประคำหนาถ้ำแมพระ
พรอมเพรยีง แตพอรงุข้ึนวนัท่ี 27 สัตบุรษุสวนใหญกต็อง
อพยพไปอาศัยท่ีอื่นกันแลว ยังมีการสวดสายประคำ
แมพระและมิสซาค่ำวันท่ี 27-28 แตตองสวดในวัด
กนัแลวเพราะหนาถ้ำแมพระน้ำข้ึนสูงไมสามารถน่ังสวด
กนัไดตามปกติ ในเสารที ่29 ตองเล่ือนนพวารและมิสซา
จากทุมครึ่งมาเปนเวลาส่ีโมงเย็น พี่นองมาสวดกัน
ไมมากเพราะเหลอืเพยีงบานท่ีอยหูลงัโรงเรยีน  2-3 หลงั
ทีน่้ำยังไมเขาบาน พวกเขาเดินย่ำน้ำท่ีสูงประมาณหัวเขา
มาเขาวัด หลังมิสซาพอยังนำสวดสายประคำรวมกับ
คนท่ีมาวัดอีก 1 สาย เพราะพรงุน้ีจะปดเดือนแมพระแลว
แตพอเห็นสัตบุรษตองเดินย่ำน้ำมาวัด พอเลยตัดสินใจ
วามิสซาเย็นวันเสารนี้แทนมิสซาวันอาทิตยอยูแลว
จงึของดมิสซาเชาวันพรงุน้ี

ค่ำน้ันพี่นองท่ีอยูหลังโรงเรียนก็ยังย่ำน้ำกลับบาน
น้ำสูงข้ึนเร่ือยๆ จนถึงบันไดข้ันสุดทายท่ีหนาบานพอ
ทัง้คืนพอนอนรอคอยน้ำ ครึง่หลบัครึง่ต่ืนบนเกาอีผ้าใบ
ในหองทำงานขางลาง พอตีส่ีของเชาวันอาทิตยที่  30
ตุลาคม น้ำก็เขาบานพอ มันเออข้ึนในหองน้ำกอนเพราะ
มีทอน้ำท่ีไมทนัปด พอโทรเรยีกคนทำงานบานพอใหมา
ชวยกันซับน้ำและวิดน้ำออก ปดทอน้ำในหองน้ำเทาท่ี
จะหาอุปกรณได สกูบัน้ำต้ังแตตีส่ีจนถึงแปดโมงเชาก็รู
วาเราสูน้ำไมไดแลว จึงลางเน้ือลางตัวมาน่ังทานขาว
มองดูน้ำเออสูงข้ึนเร่ือยๆ ภายในบาน จากน้ันกข้ึ็นไปอยู
ชั้นสอง เพราะเชาวันอาทิตยนี้งดมิสซาไปแลว และ
ถาหากน้ำข้ึนสูงจนเขาบานพอ  พอก็คิดวาปานน้ี
มันคงทวมบานเรือนพ่ีนองสูงไปถึงไหนตอไหนกันแลว
เพราะพี่นองสวนใหญก็อพยพไปอาศัยอยูที่อื่นกันแลว
พอเกาโมงก็ไดรบัโทรศัพทบอกวาจะขอมิสซากับพอ จงึ
ถามกลับไปตามสายวาอยทูีไ่หน เขาก็บอกวาอยขูางลาง
หนาวัดตรงลานปโอ เหลอืมาหินท่ีน้ำยังไมทวมพอใหนัง่
เอาขาหยอนลงในน้ำ เขาบอกวาจะขอมิสซาใหกบัญาติ
ผูลวงลับครบ 100 วัน ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน ซ่ึงเปน
ระลึกถึงผูลวงลับ พอจึงถามกลับไปวามาถึงวัดได
อยางไร เขาก็เลยบอกสิ่งที่นาทึ่งมากคือ เดินย่ำน้ำออก
จากบานท่ีวัดไผเขียวตั้งแตหกโมงเชาจนมาถึงวัดเพ่ือ
จะรวมมิสซาเกาโมงเชา พอไดฟงจึงบอกวา “เธอเดิน
ย่ำน้ำจากบานมาสามชั่วโมงเพื่อจะมาวัดแตไมมีมิสซา
เธอไดบุญกุศลเทียบเทา 3 มิสซาแลว” แลวก็หัวเราะ


กันใหญ แลวเขาก็เอาซองมิสซาใสถุงพลาสติกท่ีพอ
หยอนลงไปให หาอะไรถวงแลวปาถุงพลาสติกกลับ
ข้ึนมาใหพอบนระเบียงชั้นสองตรงบานพอ ร่ำลาแลว
ก็เดินย่ำน้ำลับสายตาไปตรงประตูโรงเรียน อาทิตย
ตอมา คนท่ีเดินย่ำน้ำ 3 ชัว่โมงเม่ือวนัอาทิตยกอนกม็าอีก
คราวนี้ เขาใหเรือเครื่องมาสงคาจาง 100 บาท พอถึง
ปากประตูโรงเรยีนกเ็ดินย่ำน้ำระดับตนขาเขามาจนถึงวัด
เพื่อรวมมิสซาวันอาทิตยที่เขารัก ขากลับจายคาเรืออีก
100 บาท เราเลยเขาใจคำพระคัมภีรที่วา “ผูที่มีก็จะมี
มากข้ึน สวนผทูีไ่มมี แมทีมี่อยกูจ็ะถูกรบิไปใหแกผทูีมี่”
(เทียบ มธ 25:29)  คนท่ีมีความเช่ือ ความเช่ือที่มีแลว
นำมาใชในชีวิตก็จะย่ิงเพิ่มพูน แตคนท่ีไมมีความเช่ือ
แมความเช่ือที่มีเล็กนอยแลวไมนำมาใชในชีวิตก็จะ
หายไปเพิม่พนูแกผมีูความเช่ือแทน   ตกลงวันอาทิตยที่
30 ตุลาคม ค.ศ. 2011 วนัปดเดือนแมพระลกูประคำ ทาง
วดังดมิสซา และสัตบุรษุก็กระจัดกระจายแยกยายกันไป
คนละทิศละทาง เพราะน้ำเออทวมบานเรือนสูงอยางท่ี
ไมมีใครคาดคิดมากอนทั่วประเทศไทย จนเขาเรียก
กันวา “มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554” พอคิดวาวันปดเดือน
แมพระวนันีแ้หละเปนวนัทีพ่วกเราสวดสายประคำมาก
เปนพิเศษ เพื่อขอพระชวยคุมครองใหชวยคุมครองให
ชวงเวลายากลำบากจากน้ำทวมนี ้ทกุคนสามารถมีชวีติ
ผานพนไปไดดวยด ีมีกำลงัใจตอสกูบัทุกเรือ่งโดยอาศยั
พระหรรษทานของพระชวยเหลือ ไหนจะเรื่องเสบียง
อาหาร  สุขภาพ  หยกูยาทีต่องไปหาหมอตรวจประจำ
และรับยากลับมาทานทุกเดือน แตไปเอาไมไดเพราะ
น้ำทวม การงานที่หยุดชะงัก บานอันเปนท่ีรักไดรับ
ความเสียหาย ขาวของเครือ่งใช เสือ้ผา เรอืกสวนไรนา
รถยนตท่ีเคลื่อนยายไมทันหรือยกสูงแลวแตไมพน
เพราะไมคิดวาน้ำจะมาสูงมากขนาดน้ี หลายคนคอยๆ
เรียนรูวิธีใชชีวิตบนบาน จนกลายเปนพลเมืองชั้นสอง
(ชั้นลางอยูไมได...ฮา) วิธีใชหองน้ำอันยากลำบาก
หากตองถูกตัดไฟก็ตองเรียนรูที่จะอยูกับเทียนไขหรือ
ไฟฉาย  กนิงายอยงูาย  กนิอาหารกลอง อาหารบรจิาคท่ี
มาถึงบางไมถึงบาง แตที่เราสวดขอพระมากท่ีสุดคือ
ขอใหเราเขมแข็งและมีความเชื่อมั่นคงในองคพระ-
ผูเปนเจา เพราะความเชื่อมั่นคงในพระองคนี้เองเปน
บอเกิดของความกลาหาญท่ีจะเผชิญกับทุกปญหา
อยางสงบ มีสติ และยืนหยัดม่ันคงเปนหลักแกคนอื่น
ในครอบครวัไดดวย

“พี่นอง จงราเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนา
อยางสม่ำเสมอ

จงขอบพระคุณพระเจาในทุกกรณีเพราะพระองค
ทรงปรารถนาใหทานทำส่ิงเหลาน้ีในพระคริสตเยซู”
(1 ธส 5:16-25)

ถาทุกส่ิงท่ีเราทำ เราสามารถทำส่ิงตางๆ เหลาน้ี
“ในพระคริสตเยซูไดจริง ทุกส่ิงท่ีเราทำ ตองเปนส่ิงดี
สมดังคำกลาวในพระคมัภรี”

“เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกสิ่งกลับเปน
ประโยชน แกผทูีร่กัพระองค” (รม 8:28)

เรางดมิสซาเชาวันอาทิตยที ่30 ตุลาคม วนัจันทร –
วนัองัคาร แลวพอวนัพธุท่ี 2 พฤศจิกายน สิบเอ็ดโมงเชา
พอก็ถวายมิสซาเพราะเปนวันระลึกถึงผูลวงลับท่ี
พระศาสนจักรกำหนดใหพระสงฆตองถวาย 3 มิสซาแก
วญิญาณผตูาย มีพีน่องหลงัโรงเรียนมารวมท้ัง 3 มิสซา
น้ำเร่ิมทวมพืน้วัดแลว สัตบุรษุตองน่ังเกาอ้ีพลาสติกสีฟา
ชิดหนาพระแทน เพื่อจะวางเทาไดตรงบันไดพระแทน
ข้ันแรก เพือ่ไมใหเทาตองแชน้ำ

ชวีติจิตใจของคนหาใชอฐิใชปนูไม ยอมมีความรสึูก
หวาดหวัน่กบัสถานการณน้ำท่ียงัคงสูงข้ึนเรือ่ยๆ กอ็าศัย
มิสซาน่ีแหละท่ีทำใหเราคลายความหวาดกลัว และรสึูก
วาชีวิตยังมีคุณคาเพราะตระหนักไดวา เรายังเปนลูก
ของพระ พระองคประทบัอยใูกลไมทรงทอดทิง้เรา

พอถึงวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน แมน้ำยังไมลด
พอก็ตัดสินใจวาจะถวายมิสซาทุกวันตอนส่ีโมงเย็น
พี่นองหลังโรงเรียนมารวมมิสซาโดยบานอยูหลัง
โรงเรียนตองพายเรือมาวัด ใครจะเช่ือวาสัตบุรุษ
กรุงเทพฯ บานอยูหลังโรงเรียนตองพายเรือมาวัด
พอตองพายเรือจากบานพักพระสงฆไปถวายมิสซาท่ีวดั
ทัง้ๆ ทีว่ดัอยตูรงขามบานพอ

การใชชีวิตอยูชั้นสองทุกวันสำหรับพอ วันหนึ่งๆ
กร็อคอยตอนส่ีโมงเย็นน่ีแหละท่ีจะไดถวายมิสซาพรอม
กบัพีน่องท่ีพายเรอืมาวัดทุกเยน็ และทำใหชวีติมีคุณคา
ไดสวดภาวนาใหสัตบุรุษและชาวไทยทุกคนท่ีประสบ
ภัยจากน้ำทวมใหไดกลับสูสภาพชีวิตปกติโดยเร็ววัน
เราถวายมิสซาส่ีโมงเ ย็นทุกวันจนถึงวันเสารที่
3 ธันวาคม 1 เดือนเต็มพอดี แลววนัอาทิตยที ่4 ธันวาคม
ชีวิตก็คอยๆ กลับคืนสูวิถีชีวิตปกติเม่ือพี่นองทยอย
กลับบานและมารวมมิสซาเกาโมงเชาของวันอาทิตย
ที่แลว

วันน้ี วันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม พี่นองคงมาวัดกัน
มากแลว ซ่ึงเปนวันอาทิตยที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
พระครสิตสมภพ พวกเราคงดีใจท่ีไดกลบัมาวัด พอกดี็ใจ
และขอกลาว “ยินดีตองรับพี่นองทุกคนกลับมายังวัด”
บานของเราท่ีแมพระปกปกรักษาพวกเราดุจมารดา
อุมชูลูกนอย  เรามาเ ร่ิมชีวิตใหมให เปนปกติสุข
หลังน้ำลดดวยกันบนพระแทนของพระเยซูเจา และ
ในชีวติจริงอยางมีความสุขตลอดไป

“เรารูวา พระเจาทรงบันดาลใหทุกสิ่งกลับเปน
ประโยชน แกผทูีร่กัพระองค” (รม 8:28)

“ผูที่ทรงเรียกนั้น พระองคทรงบันดาลใหเปนผู-
ชอบธรรม ผูที่ทรงบันดาลใหชอบธรรมน้ัน พระองค
ประทานพระสริริงุโรจนใหดวย” (รม 8:30)
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“ใครเปนมารดา
และพ่ีนองของเรา”

(มาระโก 3:33)
นับวาเปนความจริงท่ีเห็นไดชัดวา เด็กๆ จะเจริญเติบโตไดดีที่สุด ก็ใน

ครอบครวัทีมี่ความรกัของบดิามารดาหลอเลีย้งสมาชิกทกุคน ในสังคมปจจบุนั
ดูเหมือนวาครอบครัวที่มีความสำคัญและเขมแข็งในอดีตกำลังถูกคุกคาม
เด็กๆ เกิดมาในส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกัน เด็กบางคนเกิดมาในครอบครัว
ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางงายดาย และยังมีเด็กอีกจำนวนหน่ึงท่ีเกิดมาจากการ
ผสมเทียม จงึไมนาแปลกใจเลย เม่ือเด็กเหลาน้ีเติบโตข้ึน พวกเขากอ็ยากจะรวูา
“พอแมทีแ่ทจรงิของเขาคือใคร”

ขาวดีที่พระเยซูเจาประกาศใหเราไดรับทราบในพระวรสารที่เรานำมา
พิจารณาในวันน้ีวา ไมวาครอบครัวเราจะมาจากไหน ส่ิงท่ีเราแนใจก็คือ
ความสัมพนัธของเรากับพระเจาชวยใหเราเห็นถงึความสำคัญของการเตรียมตัว
ชวยใหครอบครวัเปนทีท่ีเ่ด็กๆ ของเราจะมจีดุเริม่ตนทีดี่ในโลกทีเ่ราอาศยัอยนูี้

เราทุกคนไดรับการสรางมาตามพระฉายาลักษณของพระเจา ธรรมชาติ
ของเราท่ีมีบาปกำเนิดติดตัวมาต้ังแตเราเร่ิมตนชีวิตในโลกน้ี ไดรับการกอบกู
แลว และเราแตละคนไดเกิดใหมในองคพระคริสตเจา ในฐานะบุตรธิดาของ
พระบิดาเจาผูทรงเปยมดวยความรัก เรามีสวนรวมในครอบครัวแหงชีวิต
ของความรัก กลาวคือพระตรีเอกภาพ

สภาพดังกลาวมาแลวน้ี อาจจะแตกตางไปจากประสบการณชีวิตของเรา
หลายคน ความรูสึกโดดเด่ียว ความรุนแรง การถูกทอดท้ิงหรือถูกเบียดเบียน
หลายคนมีประสบการณดังกลาว คำสัญญาจะไดสัมผัสกับชีวิตครอบครัวที่ดี
ดูเหมือนจะเปนเรือ่งตลกมากกวา แตพระวาจาของพระเยซูเจายังเปนความจริง
ทีพ่ระองคตรัสไววา “ทกุคนท่ีปฏบิติัตามพระประสงคของพระเจา พวกเขาคือ
พีแ่ละนอง หรอืมารดาของเรา”

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค พระองคทรงเปน
แหลงกำเนิดแหงการเยียวยารักษาความสัมพันธ
ฉันมนุษยของพวกลูก ไมวาในอดีตลูกจะไดมี
ประสบการณเชนไร พวกลกูกท็ราบดีวาพระองค
ทรงรักลูก ทรงบำบัดรักษาลูก และทรงยกโทษ
ใหอภัยแกลูก โปรดทรงบันดาลใหลูกทราบถึง
พระประสงคของพระองคสำหรับลูก และทรง
โปรดใหลูกกลาท่ีจะปฏิบัติตามเสมอไปดวยเถิด
อาแมน

กำพราเทยีม
เริม่ปใหมไดไมกีว่นักพ็ากนัมองไกลไปขางหนา
หนึ่งปที่ มีอยูในมือ...เปนโอกาสเปนการทาทาย

เปนเปาหมาย
ถึงวันเวลาจะผานมาแลวผานไปอยางรวดเร็วยิ่งกวา

สายน้ำ
แตความสำคัญไมอยูแคจำนวนเวลาจำนวนวันจำนวนเดือน
จะวาไปแลวก็เปนแคตัวเลขท่ีกำหนดกันข้ึนใหนับใหคำนวณ
ในขณะท่ีกระแสชีวิตดำเนินไปตอเนื่องตามครรลองของมัน
ถงึจะมีการแบงวันน้ีพรงุน้ีวานน้ีเหมือนซอยชีวติใหเปนชวงตอน
หากแตละชวีติยังคงเปนหนึง่เดียวครบองคไมซ้ำใคร
และถึงแมรางกายสังขารจะแปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา
แตชวีติยังคงไวซ่ึงเปนความหน่ึงเดียวคนน้ีเสมอตนเสมอปลาย
คุณคาของแตละชีวิตจึงไมข้ึนอยูกับจำนวนเวลาจำนวนวัน
หากแตอยใูนความเขมขนเต็มรอยทกุดานทุกแงทกุมุม...

ทวาไมใชทุกชีวิตจะสามารถเติมเต็มไดเองแมอยาก
สวนหนึง่เพราะตองขึน้กับคนรอบตัวแทบทุกเรือ่ง
ต้ังแตอาหารการกินสุขอนามัยปจจัยพื้นฐาน
ไปจนถึงความรักความอบอนุความทะนุถนอมการปกปอง
วยัเด็กจงึเปนชวงชวีติท่ีตองการคนอ่ืนมากกวาหมด
เพื่อความอยูรอดและเหนืออื่นใดเพ่ือสุขภาพกายสุขภาพใจ
ทกุวนัน้ีความอยรูอดไมใชปญหาเพราะมีกนิมีใชบรบิรูณ
สุขภาพกายก็ไมใชเรื่องใหญเพราะการแพทยการรักษามาตรฐานสูง
แตสุขภาพใจตางหากท่ีเปนตัวแปรสำคัญเพ่ือมชีวีติอยางมีคุณภาพ
นาเสียดายท่ีชวงวัยแหงชีวิตท่ีเด็กทุกคนและแตละคนตองการ
ใหมีคนชวยเติมเต็มชวยปพูืน้ฐานชวยสรางภมิูทางใจ
กลับเปนชวงวัยที่เด็กทุกวันนี้ถูกทิ้งขวางถูกละเลยถูกมองขาม
พอแมจดัหาเงินหาอาหารการกินหาท่ีพกัท่ีอาศัยใหพรอมสรรพ
แตไมมีเวลาใหไมมีความใกลชดิใหไมมีความอบอนุให
เด็กไทยจึงเปน “กำพราเทยีม” ดังท่ีส่ือบางฉบับยกเปนประเด็น
มีพอแมอยกูบัพอแมกเ็หมือนอยตัูวคนเดียวหงอยเหงา
เคยมีพอแมแตเลิกราแยกยายกันไปคนละทิศคนละทาง
“มี” พอแม “เคยม”ี พอแมกเ็ปนแค “ผใูหกำเนดิ”...

เม่ือขาดรักขาดอบอนุเด็ก “กำพราเทียม” กต็องดิน้รนหา
จะวาไปแลวขาดอาหารขาดน้ำขาดปจจัยยังพอทนยังพอหาได
แตขาดความรักความอบอนุน่ีสิมีชวีติอยไูปก็ใหรสึูกไรคุณคา
“โลกออนไลน” คือทางออกของเด็ก “กำพราเทียม” ยคุน้ี
ในเม่ือสังคมมนุษยขาดหาไมไดสังคมออนไลนกคื็อตวัเลอืก
จากท่ีเคยมีบานเคยมีโรงเรียนเคยมีวัดเปนฐานใหเติบโตพัฒนา
เด๋ียวนี้โลกออนไลนเปนไดหมดจัดใหไดทุกอยาง
เปนบานเปนพอแมมีเวลาใหตลอดท้ังวันท้ังคืน
เปนโรงเรียนเปนครูสอนใหทกุเรือ่งแนะนำไดทกุอยาง
เปนวดัเปนพระเปนสงฆชีน้ำส่ิงท่ีตองการรตูามท่ีตองการเชือ่
นอกนัน้ยังสรางสังคมเพ่ือนใหทกุเพศทกุวยัทัง้กวางท้ังไกล
จนใหรสึูกวาพ่ึงไดเสมอพูดไดทกุเร่ืองรใูจไปหมด...

คำขวัญวันเด็กแหงชาติปนี้นาจะรูใจเขาถึงสถานการณเด็ก
กลบัซ้ำเติมใหมี “กำพราเทียม” หนกัยิง่ข้ึนอีก
แทนที่จะกำชับใหพอแมครูบาอาจารยสำนึกในความรับผิดชอบ
กลับทำใหเด็กแหงชาติตองเควงควางไรจุดยืนไรแบบอยางใหเห็น
“สามัคคีมีความรูคูปญญาคงรักษาความเปนไทยใสใจเทคโนโลยี”
ฟงดูดีดูเลิศแตไรแกนสารไมตางกับดอกไมพลาสติก
ก็เพราะแตละอยางท่ีรายมาขนาดผูใหญในบานเมืองยังทำกันไมได
ทีสุ่ดก็ลงเอยเปนดอกไมพลาสติกทัง้ปไมตองเติมน้ำไมตองเปลีย่น
จนแหงจนสีซีดจนถกูลมืกอนจะจบเดอืนมกราคม…ซ้ำไป
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
อาลยัแดเซอรเซนตโมรสิ (ตอจากหนา 2)

Editor’s Choice (ตอจากหนา 18)
2. หนังสือชุด Chicken Soup for the Soul

Living Catholic Faith หนังสือชุดพลังชีวิตแบบน้ี
เคยมีสำนักพมิพเมืองไทยนำมาแปล 2-3 สำนักพมิพ
แลว หนงัสือเหลาน้ีมักพวงคำตอนทายวาสำหรบัใคร
แตไมเคยพบวา สำหรบัการดำเนินชีวติดวยความเช่ือ
ในแบบคาทอลิก เนื้อหาประกอบไปดวย 101 เรื่อง
ท่ีพดูถึงความหวัง ความเช่ืออยางลกึซ้ึง และความรัก
ที่ถูกสำแดงฤทธ์ิดวยชีวิตคน เลมน้ีผมเห็นอยูที่
รานหนังสือคโินคนุยิะ พารากอน ราคาอยทูี ่449 บาท
(อาจจะยงัมีอย)ู

3. หนังสือแปลจาก 21 Century Skills
Rethinking How Students Learn ชือ่ไทยวา ทกัษะ
แหงอนาคตใหม การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 
บรรณาธิการเลมภาษาอังกฤษคือ James Bellance
และ Ron Brandt สวนผูแปลคือ วรพจน วงศกิจ
รุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ จากสำนักพิมพ โอเพน
สำนักพิมพนี้พิมพหนังสือดีๆ เยอะมากเลยนะครับ
อานแลว อยากจะวางเพราะหนาและวิชาการ แตวาง
ไมลง เพราะนึกถึงระบบการศึกษาไทยแลวตองอาน
เพือ่ชวยกนั สนนราคาอยทูี ่400 บาท นาจะหาไดตาม
แผงหนังสือทัว่ๆ ไป

เซอรเซนตโมรสิ ศรวีชิยัรตัน อาย ุ79 ป สมาชกิคณะฯ
(พ่ีสาวของคุณพอชูชาติ เจาอาวาสเขตวัดพระมหาไถ
ศูนยมง สังฆมณฑลเชียงใหม และภราดาเลโอ วิศิษฏ)
กลับไปอยูกับพระองคแลว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2012
ดวยอบัุตเิหตุทางรถยนต

เซอรเซนตโมรสิ (เฉวยีง)  ศรวีชิยัรตัน  เกิดวันท่ี 5
ธันวาคม ค.ศ. 1932 ที่  จ.ฉะเชิงเทรา รับศีลลางบาป
ทีว่ดัเซนตรอ็ค  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เปนบุตรของ
นายเสง่ียม และนางจำเริญ ศรวีชิยัรตัน

เขาคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร เม่ือวันท่ี 29
มีนาคม 1952 รับเส้ือ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 1953
ปฏิญาณตนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 1955
ปฏญิาณตนตลอดชวีติ เม่ือวนัที ่2 กมุภาพนัธ 1960

ประวัติการทำงาน
วนัท่ี 3 กมุภาพันธ 1955 เปนครูโรงเรียนเซนตฟรงั

ซีสซาเวียรคอนแวนต
วันท่ี 19 เมษายน 1966 เปนครูโรงเรียนวันทา

มารีย (เซนตโยเซฟ นครสวรรค)
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 1972 เปนอธิการิณี และครูใหญ

โรงเรียนภทัรวิทยา (แมสอด)
วันท่ี 20 พฤษภาคม 1983 เปนอธิการิณีโรงเรียน

วนัทามารีย (เซนตโยเซฟ นครสวรรค)
ป 1988 เปนอธิการณีิโรงเรยีนภทัรวทิยา (แมสอด)
วันท่ี 30 พฤษภาคม 1996 เปนอธิการิณีโรงเรียน

เซนตโยเซฟ แมระมาด
ป 2005 ทำงานแพรธรรมโรงเรียนเซนตโยเซฟ

แมระมาด
เซอรเซนตโมริส เริ่มตนทำงานแพรธรรมดวยการ

สอนภาษาฝร่ังเศส ที่โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร
คอนแวนต สามเสน เปนเวลา 10 ป หลงัจากนัน้ ต้ังแต
ป  1972 เปนตนมา  เซอรไดยายมาทำงานอยูใน
สังฆมณฑลนครสวรรค และไดอทุศิตนชวยเหลอืชนเผา
ชาวไทยภูเขามาโดยตลอดเปนเวลาเกือบ 50 ป เซอร
ทำงานประกาศพระวรสารอยางไมเหน็แกเหนด็เหนือ่ย
ควบคูไปกับการบริหารโรงเรียนภัทรวิทยา เซอรได
ออกทำงานแพรธรรม สอนคำสอนตามดอย โดยเดินเทา
ข้ึนดอยไปพรอมกับคุณพอมิสชันนารี คณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส

เซอรเซนตโมริส มีความพากเพียรอดทน ไมเคย
ยอทอตอความยากลำบาก แมวาการเดินข้ึนดอย จะตอง

เหนื่อยยากและผจญกับภยันตรายตางๆ มากมาย แต
เซอรก็มีความไวใจในพระเจาอยางเต็มเปยม

เซอร เซนตโมริส  ไดมีสวนสนับสนุนใหเกิด
กระแสเรียกพระสงฆและนักบวชในหลายคณะ จาก
แบบอยางของเซอรที่ทุมเททำงาน และมีความเช่ือ
ที่ม่ันคงในองคพระผูเปนเจา ทำใหเยาวชนชายหญิง
ปรารถนาอยากจะติดตามพระเยซูเจาดวยเชนกัน เซอร
เปนท่ีรกัใครนบัถอืของชาวบาน ผปูกครอง และบรรดา
ขาราชการทหาร ในเขตจังหวดัตาก

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2012 เซอรเซนตโมริสได
เดินทางไปรวมงานเฉลิมฉลองครบ 50 ป ความเช่ือ
ของกลมุคริสตชนท่ีแมเหวย อ.ทาสองยาง จ.ตาก ซ่ึงเปน
ชุมชนคริสตชน ที่เซอรไดรวมกอรางสรางข้ึนมา และ
กอนท่ีจะเดินทางไปถึง เซอรไดประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต ทำใหเซอรไดรับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิต
ในท่ีสุด เม่ือวันพุธท่ี 4 มกราคม 2012 อายุ 79 ป
และเตรียมฉลอง 60 ปของการเปนนักบวช ในวันท่ี 5
พฤษภาคม 2012

โดยมีกำหนดการสวดภาวนาอุทิศแดดวงวิญญาณ
ของมาเซอร วนัพธุท่ี 4-6 มกราคม เวลา 19.00 น. พธีิ
บชูาขอบพระคณุ และวจนพธีิกรรม ทีว่ดันักบญุเทเรซา
อ.แมสอด จ.ตาก

วนัเสารที ่7 มกราคม - วนัจันทรที ่9 มกราคม  เวลา
18.45 น. พิธีบูชาขอบพระคุณท่ีวัดพระจิตเจา   เวลา
19.30 น. วจนพธีิกรรม ทีศ่าลาหลยุสมาร ีวดัเซนตหลยุส

วนัองัคารท่ี 10 มกราคม เวลา 09.00 น. พธีิมิสซา
ปลงศพท่ีวดัเซนตหลยุส หลงัพธีิมิสซาเคล่ือนศพไปฝง
ทีสุ่สานพระมารดานิจจานุเคราะห จ.ระยอง

นับเปนความสูญเสียอันย่ิงใหญสำหรับครอบครัว
ศรีวิชัยรัตน คณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร และ
สังฆมณฑลนครสวรรค ตลอดจนพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย

ขอองคพระผเูปนเจาโปรดรับดวงวิญญาณของทาน
ใหไดรบับำเหนจ็รางวัล เขาเฝาพระองคในสรวงสวรรค
ดวยเทอญ

รายงานโดย เซอรมารยี หลยุส พรฤกษงาม

ศาสนสัมพนัธ  เขต 1 (ตอจากหนา 2)
คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ไดนำทีมศาสน-

สัมพันธ เขต 1 ไปใหความรู เกี่ยวกับวันรับเสด็จ
พระกุมาร ที่ศูนยคาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห
ผอูพยพยายถิน่ ซ่ึงอยตูรงขามกับวดันักบญุอนันา ทาจีน
ที่นี่มีเด็กอยูประมาณ 150 คน มีอายุต้ังแต 3-12 ป ซ่ึง
แตละคนจะเปนเด็กท่ีอพยพตามพอแม มาจากประเทศ
เพื่อนบานมาอยูที่ศูนยบานเอ้ืออาทรทาจีน ทางศูนย
คาทอลิกนักบุญอันนา จึงใหความชวยเหลือดูแลให
การศึกษากับเด็กๆ โดยไมคิดคาใชจาย ทางศาสนสัมพนัธ
เขต 1 ไดไปใหความรคูวามสนุกสนานกับเด็กๆ เหลาน้ี

คุณมนตชุลี นิติพน ประธานศาสนสัมพันธของ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ ประธานในการจัดงานกลาววา
โครงการน้ีจัดมาหลายคร้ังแลวแตชวงหลังมาเจอ
เด็กสอบ น้ำทวม แตในเดือนน้ีเปนเดือนธันวาคม กเ็ลย
ใหเด็กมาทำกิจกรรมเนนใหรจูกัวาเดือนนีคื้นครสิตมาส
พระกมุารมาบังเกิดไมใชซานตาคลอส ไมใชตนครสิตมาส
เนนวาพระกุมารมาบังเกิดในเดือนน้ี แตถาแคพูดอยาง
เดียวก็ไมไดเหมือนลงมือปฏิบัติ เด็กจะซึมซับได
มากกวา แลวอีกอยางคือเนนในเด็กทำงานเปนกลุม
ปกติแลวจะมาเปนการสอนเด็กในเรื่องตางๆ เชน
สอนเด็กลางมือแคหองเดียว สอนเด็กเย็บเฉพาะเด็กโต
แตครั้งน้ีเรากลาหาญมากบอกพอเอาเด็กมาท้ังหมดเลย

คณุประภาพร สุนทรเอกจติ หนึง่ในทีมงานศาสน-
สัมพนัธ กลาววา ตอนแรกคิดวามาไมไดติดงาน แตพอรู
วามาหาเด็กๆ ก็รูสึกสบายใจอยากมา อยากมาสัมพันธ
กับพวกเขา อยากรูวาพวกเขาเปนอยางไร เรามาก็เห็น
พวกเขาก็มีความสุข และความอบอุน และเรายังไดให
ความรูกับพวกเขาดวย

คณุครพัูลลภ จันทรเคหะ ครูทีศู่นยคาทอลกินกับญุ
อันนาสงเคราะหผูอพยพยายถ่ิน ไดใหสัมภาษณวา
ขอบคุณทางทีมศาสนสัมพันธ เขต 1 คุณพอสมเกียรติ
ที่ไดมาใหความรูความสนุกสนาน ใหกับเด็ก ทางศูนย
ของเราไดความชวยเหลอืจากสังคมสงเคราะหกรงุเทพฯ
ที่มาบริจาค อยางเชน น้ำทวมเราก็ชวยผูปกครองเด็ก
สวนเด็กก็มาจากหลายทางจากคุณพอ จากสัตบุรษุท่ัวไป
ก็นำขนม ดินสอ ปากกามาให ศูนยแหงน้ีจะใหความ
ชวยเหลือเด็กเหลาน้ีในดานการศึกษา โภชนาการ
อาหาร เราจะใหครูไปบานของเด็กสวนมากจะแออัด
มาก บางบานก็กลิน่เหมน็มาก พอแมของเดก็จะทำงาน
ที่โรงงานก็จะนำเด็กๆ มาไวที่นี่ ที่ศูนยจะมีหองเรียน
4 หอง แบงเปนหอง เอ บ ีซี ดี แบงไปตามอายุของเด็ก
ที่ศูนยมีอายุต้ังแต 3-12 ป เด็กอายุ 15 ข้ึนไปที่ออกไป
แลวทางศูนยกจ็ะหางานใหพวกเขา  และทางศูนยกย็งัให
ความชวยเหลือในดานตางๆ ไมวาจะออกไปแลว
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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หยดุกลิน่เหมน็จากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหม็นเปนอาหารลงไป

บรกิารสาธิตการกำจัดกล่ินใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พิเศษสำหรับโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดีสุดจิตร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3

Tel. 02-291-3750-4

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

มารีอา กอง ลาจนัทกึ
เกิดใหมในพระเจา

9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2541
ครบ 13 ปี

ยวง ออง ลาจนัทกึ
เกิดใหมในพระเจา

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
ครบ 17 ป ี

“บุตรแหงมนุษยมิไดมาเพื่อใหผูอ่ืนรับใช แตมาเพื่อรับใชผูอ่ืน” (มก 10:45)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วกิตอร
เจยีม วาปกัง
เกิดใหมในพระเจา

6 มกราคม ค.ศ. 2001
พอจากไปครบ 10 ป ทุกคนยังรักและคิดถึงพอทุกวันเวลา

ขอใหพออยูในออมกอดของพระตลอดไป

เปโตรทูลวา “ถึงแมขาพเจาจะตองตายพรอมกับพระองค
ขาพเจาก็จะไมปฏเิสธพระองคเลย” (มธ 26:35)

6 - 12 กมุภาพันธ 2555 โฮจิมนิห - แมพระลาวาง -
ฮานอย (ใต-กลาง-เหนือ) - ทางเครือ่งบิน

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

ขอความดีความรักอันศักธ์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ฟรงัซิสเซเวยีร ชอบ มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983

มารอีา ประสาร มณนีอย
เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

(ครบ 10 ป)

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 คณุสมศกัดิ ์ สุเสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

6

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
เทเรซา
นงฮวง
แซตัง้

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

เกดิใหมในพระเจา
วนัอาทิตยที ่10 มีนาคม 2545

(เสียอายุ 84 ป)
ครบ 10 ป

ยวงบปัตสิตา
เอยีงจงุ
แซตัง้

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได  (มธ 8:2)
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โรงเรยีนพระกมุารเยซวูทิยา
Convent of the Holy Infant Jesus

763 สุขมุวทิซอย 101 พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานักเรยีนสคูวามเปนเลศิ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกนัและกนั”

 ⌫
- โรงเรยีนเปดสอนวิชาเลขานุการมานานกวา 45 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- ครมีูคุณวฒุ ิและพดูภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษา

ตางประเทศสมัยใหม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร วิชาคณิตศาสตร
วชิาธุรกจิการพาณชิย วชิาจรยิศึกษา และวิชาพมิพดีด

- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจุเขาทำงานทันทีในบริษัท และองคกรธุรกจิตางๆ หรอืศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา

- โรงเรยีนเปดรบัสมัครนกัเรยีนใหม ปการศกึษา 2555 ตัง้แตวนัที ่4 มกราคม
2555 เปนตนไป

คณุสมบัตขิองผสูมัคร : สำเรจ็ช้ัน ม.3 หรอืเทยีบเทา
ติดตอสอบถามเพิม่เติม : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550

            โทรสาร  0 - 2741 - 8220
           School Website : www.ijconvent.ac.th

น้ำตาอดุตัน ไมใช
ปญหา อกีตอไป
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สาสนวนัสนัติภาพสากล แดคุณครู
สม เด็ จ

พระสันตะปา-
ปาเบเนดิกต
ที ่ 16  ไดมอบ

สาสนวันสันติภาพสากล  (ครั้งท่ี 45)  วันข้ึนปใหมวา
“ใหการศึกษาเยาวชนเรื่องความยุติธรรมและสันติ”
สำหรบัผปูกครอง  ครอบครัว  นกัการศึกษา  และผนูำ
ศาสนา  ใหสนใจบรรดาเยาวชนมากข้ึน  ฟงพวกเขา
มากข้ึน  เพือ่ชืน่ชมอนาคตท่ียุติธรรมและมีสันติสุขยิง่ข้ึน

พระองคตรัสวา  “เยาวชนมากมายท่ัวโลกปรารถนา
เหน็อนาคตท่ีมีความหวัง  ปจจุบนัพวกเขาประสบหลายส่ิง
พวกเขาตองการไดรับการอบรมที่เตรียมพวกเขาเผชิญ
กับโลกท่ีเปนจริง  พวกเขาเห็นความลำบากท่ีจะสราง
ครอบครวั  ทีจ่ะมีความม่ันคง  พวกเขากงัวลวา จะสามารถ
ชวยชวีติ การเมือง  วฒันธรรม  และเศรษฐกิจ  เพือ่สราง
สังคมท่ีมีมนุษยธรรมและภราดรภาพมากขึน้ไดหรอืไม

จึงเปนส่ิงสำคัญท่ีสังคมตองสนใจความคิดเชนน้ี
พระศาสนจักรมองดูเยาวชนดวยความหวังและม่ันใจ
พระศาสนจักรคอยใหกำลังใจเยาวชนคนหาสัจธรรม
ชวยปกปองความดีสวนรวม  ใหสนใจสังคมรอบตัวและ
ต้ังใจเห็น  “สิง่ใหม”  (อสย  42:9  ;  48:6)”

ใครเกีย่วของกบัเรือ่งนีบ้าง
ครอบครัว  “เพราะบรรดาผูปกครองเปนผูอบรม

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

คนแรก  ครอบครัวเปนเซลลแรกของสังคม  “ใน
ครอบครัวเด็กๆ  เรยีนรคุูณคามนุษยและคริสตชน  ซ่ึง
ชวยพวกเขาใหเปนบุคคลท่ีสรางสรรคและมีสันติ  ใน
ครอบครัวเด็กจะรูจักความเปนปกแผนระหวางคน
แตละยุค  รจูกัเคารพกฎเกณฑ  การใหอภยั  และรจูกัวิธี
ตอนรบัผอูืน่”  ครอบครัวเปนโรงเรียนแหงแรก  ซ่ึงเรา
ไดรับการอบรมเร่ืองความยุติธรรมและสันติ”

ผูรับผิดชอบการศึกษา  “ขอชวยเคารพและเห็น
คุณคาศักด์ิศรีของแตละบุคคล  ดวยความรับผดิชอบยิง่
ใหสนใจชวยเยาวชนทุกคนคนพบกระแสเรียกของตน
และชวยพวกเขาพัฒนาพระพรท่ีพวกเขาไดรับจาก
พระเจา  ใหพวกเขาทำใหครอบครัวของเด็กๆ  สามารถ
รับการศึกษาท่ีไมขัดแยงกับมโนธรรมและหลักศาสนา
ของพวกเขา

กระบวนการ การศึกษาทุกแบบ  สามารถชวยเปด
ผูเรียนสูส่ิงเหนือธรรมชาติและสูผูอื่น  เปนสถานท่ี
เสวนา  การยึดเกาะกัน  และการต้ังใจฟง  ซ่ึงเยาวชน
จะรสึูกไดรบัความสนใจในความสามารถสวนบุคคล  และ
ความร่ำรวย ภายใน  เขาสามารถเรียนรจูกัการใหเกียรติ
พีน่องชายหญงิ  ขอใหเยาวชนไดรับการสอนใหลิ้มรส
ความยินดี  ซ่ึงมาจากการปฏิบัติกิจเมตตาและความรัก
ตอผูอื่น  และใหกระตือรือรนมีสวนรวมสรางสังคม
มนุษยและเปนพีน่องกนัยิง่ข้ึน”

ขอเสนอแนะ
1. เพื่อชวยคุณครูอบรมเร่ืองน้ี  แผนกคริสต-

ศาสนธรรม  อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ  ไดเคยจัดพมิพ
หนังสือ  ความยุติธรรมและสันติสุข  สำหรับเยาวชน
(ค.ศ. 2002)  มี  12  บทเรียน  และใบงาน  78  หนา  ราคา
120  บาท

2. ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  รวมกับ ศนูย
พัฒนาคณุภาพชวีติและสงัคม  บานเซเวียร  (JESS)  ได
ผลติส่ือวดีิทศันเพือ่การศกึษา  3  เรือ่ง ชือ่  1. ดอกไม
ไรพรมแดน  2. ดอกไมและสงคราม  3. กอนเมฆ

เปนของใคร
(ตอนละ  15
นาที)

* อ า น
ส า ส น วั น
สั น ติ ภ า พ
สากลฉบับ
เ ต็ ม ไ ด ที่
www.cmdio
cese.org
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถุินายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th
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การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั
⌫

นครรฐัวาตกินั (ซเีอน็-
เอส) โอกาสท่ีคณะ
พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช จ า ก
ประเทศนิวซีแลนด

และหมเูกาะแปซิฟกเขาเฝาถวายรายงานประจำทุก 5 ป
แดสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16  พระองคตรัส
วา  “การประกาศขาวดีอกีครัง้ ไมไดเปนเพยีงความคิด
เล่ือนลอยทีไ่มสามารถปฏบิตัไิดในชวีติจริง   ถาจะพดู
ใหถกูตอง เปนการเชญิชวนครสิตชนใหดำเนินชวีติตาม
ขอคำสอนของพระวรสารอยางแทจรงิ”

พระสนัตะปาปาทรงเนนย้ำวา  “ความเช่ือครสิตชน
ไดรับการปลูกฝงรากฐานการดำเนินชีวิตท่ีม่ันคงลึกซ้ึง
มากกวาท่ีสายตาของชาวโลกจะเขาใจ  แตเปนธรรมล้ำลึก
แหง ‘พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษยและเสด็จมา
ประทับอยทูามกลางเรา  เราไดเหน็พระสิรริงุโรจนของ
พระองค’  การบังเกิดเปนมนุษยของพระวจนาตถ ทำให
พระเจาประทับอยูกับมนุษยอยางท่ีเราแลเห็นได จึง
ไมเปนส่ิงท่ีนากลวั”

พระองคทรงตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่ทาทาย

พระศาสนจักรทองถิน่  เชนคริสตชนมองขามคุณคาของ
ศีลสมรส  หรอืความออนแอของสถาบันครอบครวั   ดวย
ขอทาทายเหลาน้ีของยุคสมัยพระองคจึงทรงเล็งเห็น
ความจำเปนของการจัดต้ังสมณสภาเพ่ือสงเสริมการ
ประกาศพระวรสารอีกครั้ง

“เม่ือความเช่ือคริสตชนต้ังอยูบนพระวจนาตถทรง
รับธรรมชาติมนุษยและเสด็จมาประทับอยูทามกลาง
มนุษย  การประกาศพระวรสารอีกครัง้จึงไมไดเปนแนว
ความคิดใหมแตอยางใด  เปนเพียงการรื้อฟนแนวทาง
การดำเนินชีวิตคริสตชนท่ีแทจริงซ่ึงต้ังอยูบนรากฐาน
ขอคำสอนของพระศาสนจกัรนัน่เอง”

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนบรรดาพระสังฆราช
ใหดำเนินชีวิต “เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยางแทจริงกับ
คณะพระสังฆราชและพระสงฆทุกองค และเพิ่มพูน
ความเช่ือและเอาใจใสงานเมตตากิจใหมากย่ิงข้ึน  เพื่อ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกประชากรของพระเปนเจา
ทีท่านดูแลอภบิาล  และพวกเขาจะไดเลยีนแบบกิจการ
ของทานในฐานะท่ีทานเปนผูแทนองคพระคริสตเจา
ในพระศาสนจักรและแกประชากรโลกท้ังมวล”

ศกัด์ิศรมีนษุย สันติภาพและความยุตธิรรม
นครรฐัวาติกนั (ซเีอน็เอส) วนัที ่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012
โอกาสวันสันติภาพสากล สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทรงเลือกหวัขอพระสมณสาสนวา “อบรม
เยาวชนเร่ืองความยุติธรรมและสันติภาพ”  พระองค
ตรัสวา “หากเยาวชนตระหนักถงึศักด์ิศรีและความงดงาม

ของชวีติมนุษยและของตนเอง และไดรบัการสนบัสนุนใหสรางสรรคสังคมใหดีข้ึน
เยาวชนเหลาน้ันจะเปนเคร่ืองมือของความยุติธรรมและสันติในโลก”   สันติภาพ
และความยุติธรรมเกิดจากการเคารพกันและกัน

พระสันตะปาปทรงเชิญชวน “พอแมและครใูหเอาใจใสเปนพเิศษในความหวัง
และความกลัวของเยาวชน  แนะนำเยาวชนใหแสวงหาคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต”
พระองคทรงขอใหรัฐบาลสนับสนุนทรัพยากรดานการศึกษาและการสรางงาน
ใหแกเยาวชน  ขณะเดียวกัน ทรงขอใหเยาวชน “อดทนและมุงแสวงหาความ
ยติุธรรมและสันติภาพ ยดึม่ันในความจริงท่ีเท่ียงแทแมจะตองทวนกระแสสังคม”

พระธาตยุอหน ปอล ที ่2 เยอืนเมก็ซโิก
เม็กซิโก ซิตี้  (ซีเอ็นเอส)  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงเม็กซิโก ประกาศวา
การอญัเชญิพระธาตบุุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไปท่ัวประเทศ
เม็กซโิก นำพระพรยิง่ใหญสปูระเทศ  ครสิตชนคาทอลกิ ราว 2.7 ลานคน ใน 91
สังฆมณฑลท่ัวประเทศ มาสักการะพระธาตุ เพื่อรวมภาวนาใหเกิดสันติภาพ
แกประเทศ  ทัง้ยังนำความหวังแกครสิตชนจำนวนมากท่ีกำลังตกทุกขไดยาก

คณุพอมานเูอล คอรรลั โฆษกสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ กลาววา  “พระพร
ที่ไดรับจากการอัญเชิญพระธาตุมาจาริกในเม็กซิโก ถือไดวาประสบผลสำเร็จ
ยิ่งใหญเกินความคาดหมาย เปนชวงเวลาท่ีประเทศประสบปญหาหนัก ดาน
ยาเสพติด และความรุนแรงของการกออาชญากรรม ซ่ึงมีผเูสียชีวติมากถึง 40,000
คน ต้ังแต ค.ศ. 2006 แมมีบางพ้ืนท่ีลดความรุนแรงลงบาง แตหลายพื้นท่ีก็ทวี

ความรุนแรงข้ึนมาก  เหตุผลสำคัญประการหน่ึงท่ีทำใหประชาชนศรัทธา
ในพระธาตุเนือ่งจาก บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  เสด็จเยอืน
เม็กซิโกถึง 5 ครั้ง ระหวางสมณสมัยปกครองของพระองค ซ่ึงกอใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางสำนักวาติกันและเม็กซิโกหลังจากมีขอขัดแยงนาน
หลายทศวรรษ”

ใช ไอ.ท.ี ประกาศขาวดี
สุราบายา  อินโดนีเซีย  (ยูแคน)  สเตเฟนและลิสเตีย สองสามีภรรยาคาทอลิก
เชิญชวนคริสตชนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือประกาศขาวดี
ตามแบบอยางของนักบุญเปาโล อัครสาวก  ดวยเหตุผลวา “โลกปจจุบันไดรับ
อทิธิพลของส่ือตางๆ สงผานองคความร ูพระศาสนจักรจำเปนตองรทูนัส่ือเหลาน้ี
และใชเปนเคร่ืองมือประกาศขาวดี  โดยเลียนแบบอยางนักบุญเปาโล
อัครสาวก ที่พระเปนเจาทรงเลือกใหนำคริสตศาสนาเผยแผแกคนตางศาสนา
จนไดรบัฉายานามวาเปน “อคัรสาวกแหงนานาชาติ” ”

สเตเฟนและลิสเตีย สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาเว มารีอา วิชา
เทววิทยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 2009 และไดเปดเว็บไซต http://
katolisitas.org/ เพื่อประกาศขาวดี  และไดจัดสัมมนาหลังมิสซาวันอาทิตยที่
วดัพระแมมารียผปูฏสินธินริมล ในสุราบายา  ทัง้สองเช่ือวา “หากนกับญุเปาโล
ยังมีชีวิตอยู ทานจะประกาศองคพระเยซูคริสตเจาผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางแนนอน”

(สุราบายา เมืองใหญเปนอนัดับท่ี 2  ของประเทศอินโดนีเซยี  มีประชากร 2.7
ลานคน และเมืองหลวงของชวาตะวันออก  อินโดนีเซียไดชื่อวาเปน “เมือง
แหงวรีบรุษุ” จากเหตุการณการปฏวิติัตอสเูพือ่เอกราชทีเ่มืองสรุาบายา…..บ.ก.)
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ตารางเวลา
09.30 น. ตอนรบัพระสังฆราช - ชมการแสดงของพ่ีนองชนเผา

พธีิเสกอนุเสาวรียแมพระ - ศาลา - หอระฆัง
10.00 น. พธีิมิสซาบูชาขอบพระคณุ
12.00 น. รบัประทานอาหาร - ชมการแสดง
13.30 น. ชมการแขงขันกีฬา

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

เวลามิสซาวัดอัสสัมชัญ พัทยา
ทกุวนัอาทิตยมมีสิซา 2 รอบ

09.30 น. ภาษาไทย    11.00 น. ภาษาอังกฤษ
วัดเซนตนิโคลัส พัทยา

วันพุธ 18.30 น. ภาษาอังกฤษ 19.30 น. ภาษาไทย
วนัเสาร 18.00 น. ภาษาอังกฤษ 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 สำนักงานวดั 03-871-6401
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

“ขาพเจาทำทกุสิง่ไดในพระองค
ผูประทานพละกำลังแกขาพเจา”

(ฟป 4:13)

มารอีา จีระ แซแพ
(ลยุ สรรเพชร)
สัตบุรษุวัดเสาวภา
เกดิใหมในพระเจา

3 ธันวาคม ค.ศ. 2011
อายุ 78 ป

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จาก ฟรงัซิสโก สมชาย สุธางคกลู ลกู แอน โอ ออฟ หวาม

“ทัง้นีม้ใิช เพราะเราคิดวาเราทำส่ิงใดไดดวยตนเอง แตการทำไดนัน้มาจากพระเจา”
(2 คร 3:5)

อันนา
นงลักษณ สงูสวาง
เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2010
ครบ 2 ป แหงการจากไป

“อยาทอแทในการทำความดี
เพราะถาเราไมหยุดทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถึงเวลา”

(กท 6:9)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ยวงบปัตสิตา
วฒันา มณสีวุรรณ
ชาตะ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
มรณะ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554

ฟรงัซสิโก
ไพศาล มณสีวุรรณ
ครบ 2 ป
เกิดใหมในพระเจา
15 มกราคม พ.ศ. 2553



คุยกันเจ็ดวันหน
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«—¥·¡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

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

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

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

‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥ («—πÕ“∑‘µ¬å 3  —ª¥“Àå)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ¡°√“§¡ ‡∑»πå‡µ√’¬¡®‘µ„® ‡√◊ËÕß

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

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–

π”§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥ Basic 2

(§Õ√å µàÕ‡π◊ËÕß) Choral Conducting Basic 2

 Õπ‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ (M.A. in Music,

Choral Conducting, University of Santo Tomas,

Philippines) ‡√’¬π∑ÿ°«—πæƒÀ— ∫¥’ ‡«≈“ 17.30-

20.30 π. («—π≈– 3 ™—Ë«‚¡ß ‡ªìπ®”π«π 10  —ª¥“Àå)

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

§à“≈ß∑–‡∫’¬π 4,400 ∫“∑ ‡ªî¥√—∫‡æ’¬ß 12 ∑à“π

   ‡π◊ÈÕÀ“°“√Õ∫√¡ 1) ‡∑§π‘§°“√π”´âÕ¡‡æ≈ß°—∫

§≥–π—°√âÕß„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“–ºŸâÕ”π«¬‡æ≈ß

„π‚∫ ∂å) 1) ºà“π°“√Õ∫√¡°“√ √â“ß·≈–π”§≥–

π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß„π«—¥ Basic 1 (À√◊Õºà“π

°“√∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß∑ƒ…Æ’¥πµ√’ ·≈–«‘™“ Con-

ducting) 2) ¡’§«“¡√Ÿâ∑ƒ…Æ’¥πµ√’‡ªìπÕ¬à“ß¥’„π‡√◊ËÕß

¢Õß¢—Èπ§Ÿà·≈–°“√„™â Chord 3) ¡’§≥–π—°√âÕß∑’Ë´âÕ¡

 “¡“√∂π”¡“Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‰¥â®√‘ß 4) ¡’ª√– ∫°“√≥å

„π°“√‡ªìπºŸâÕ”π«¬‡æ≈ß ·≈–‰¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫®“°

§√ŸºŸâ Õπ 5) ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ ·≈–

Õ∏‘°“√‡®â“§≥–

«—π∑’Ë 20 ¡°√“§¡ À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ¡°√“§¡ ‡∑»πå‡µ√’¬¡®‘µ„® ‡√◊ËÕß

ß“π∏√√¡∑Ÿµ (P.M.G.) ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ“¥√’Õ“‚π ‡ª‚´≈‘π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡∑»πå‡µ√’¬¡®‘µ„® ‡√◊ËÕß

®‘µµ“√¡≥å‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»«ß »ÿ√–»√“ß§å

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

(«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 16 - «—π‡ “√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

19.00 π. ¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡©≈Õß«—¥)

«—¥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·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

18 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (À¡“¬‡Àµÿ : ªïπ’È

‡ªìπ°“√©≈Õß«—¥¿“¬„π ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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)

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
«—π∑’Ë  21-24 ¡°√“§¡ ∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß

∑ƒ…Æ’¥πµ√’ ·≈– Conducting ( ”À√—∫π—°‡√’¬π„À¡à)

«—π∑’Ë 25 ¡°√“§¡ ª√–°“»√“¬™◊ËÕºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘

°“√‡¢â“‡√’¬π

«—π∑’Ë 26-27 ¡°√“§¡ §Õ√å ‡ √‘¡æ◊Èπ∞“π∑ƒ…Æ’

¥πµ√’ ( ”À√—∫ºŸâ∑’ËµâÕß°“√) ‡«≈“ 18.00-20.00 π.

«—π∑’Ë 2-3 °ÿ¡¿“æ—π∏å §Õ√å ªŸæ◊Èπ∞“π Conducting

( ”À√—∫π—°‡√’¬π„À¡à) ‡«≈“ 18.00-20.00 π.

«—π∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡√‘Ë¡‡√’¬π Conducting Basic 2

¢Õ√—∫„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407

À√◊Õ∑’Ë 08-9108-6850 Email : thaisacredmusic

@gmail.com

À¡“¬‡Àµÿ : À“°ºŸâ ¡—§√¬—ß¢“¥«“¡√Ÿâ∑ƒ…Æ’¥πµ√’

µâÕß≈ß‡√’¬π‡ √‘¡æ◊Èπ∞“π∑ƒ…Æ’¥πµ√’

§Õ√å ‡ √‘¡æ◊Èπ∞“π∑ƒ…Æ’¥πµ√’ (‡√’¬π 2 §√—Èß/

§√—Èß≈– 2 ™.¡.)  ‡√‘Ë¡«—π∑’Ë  26-27 ¡°√“§¡ §à“Õ∫√¡

1,000 ∫“∑

§Õ√å ªŸæ◊Èπ∞“π Conducting (‡√’¬π 2 §√—Èß/

§√—Èß≈– 2 ™.¡.)  ‡√‘Ë¡«—π∑’Ë  2-3 °ÿ¡¿“æ—π∏å §à“Õ∫√¡

1,200 ∫“∑

À“°®”π«πºŸâ ¡—§√‰¡à§√∫®”π«π 12 ∑à“π

‰¡à “¡“√∂‡ªî¥§Õ√å ¥—ß°≈à“«‰¥â

����� 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.

�����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‘ “√

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫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

«—¥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

«—¥·¡àæ√–∂◊Õ»’≈™”√– ∫â“π‡Õ◊Õ¥πâÕ¬ Õ.»√’‡¡◊Õß„À¡à

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π.

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®. ÿ√‘π∑√å ©≈Õß«—¥

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“πÀπÕß§Ÿ Õ.‡ π“ß§π‘§¡

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“¥Ÿπ Õ.≈◊ÕÕ”π“®

®.Õ”π“®‡®√‘≠ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

‡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

«—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

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 4 ª√–®”«—π∑’Ë 22-28 ¡°√“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥‡´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

Õ—π¥√Ÿ«å »√’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

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

°∑¡. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ¡°√“§¡

‡«≈“ 06.30 π. ¡‘ ´“

‡«≈“ 09.00 π. ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ (‡ °

 ÿ “π)

‡«≈“ 19.00 π. ¡‘ ´“

✝ «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’

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

Õ—π¥√Ÿ«å »√’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.

✝ «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 16.00 π.  «¥¿“«π“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫

‡«≈“ 16.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“∑’Ë ÿ “π

§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ‡ªìπª√–∏“π

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ «—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡

‡«≈“ 16.00 π. (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π

®”Àπà“¬)

 —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

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ «—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. (∑“ß«—¥

¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π.  Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219 ‚∑√ “√

0-3473-0865

✝ «—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

(∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¡‘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

�����©≈Õßæ√–√Ÿªæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß√—°…“§πµ“∫Õ¥

(æ√–‚µ) «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡«≈“ 19.00 π.

§ÿ≥æàÕ ÿæ®πå ƒ°…å ÿ®√‘µ ‡ªìπª√–∏“π

�����«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

æ‘∏’¡‘ ´“¢Õæ√ («—πµ√ÿ…®’π)«—π®—π∑√å∑’Ë 23 ¡°√“§¡

2012 ‡«≈“ 09.00 π.

æ‘∏’¡‘ ´“«—πæÿ∏√—∫‡∂â“ «—πæÿ∏∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2012 ‡«≈“ 19.00 π.

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡

/ «—π∑’Ë 12-15 ‡¡…“¬π ‡¢â“‡ß’¬∫ ∑’Ë»Ÿπ¬å§“¡‘≈≈’¬π

≈“¥°√–∫—ß / «—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë

2 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 4

 ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 13

µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15

∏—π«“§¡

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

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

8585

�����©≈Õß∫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

�����ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ√—∫ ¡—§√

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å„À¡à —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√

«—≈≈¿ ®—π∑√å¥«ß «—πæÿ∏∑’Ë 1 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

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

µ .µâπº÷È ß Õ.æ—ß‚§π ®. °≈π§√ ‚¥¬

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

‡ªìπª√–∏“π

·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈ªØ‘∑‘π§“∑Õ≈‘° 2012

Àπâ“ 52

¢âÕ 45. «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ («—¥Àπâ“‚§°) ‡ª≈’Ë¬π

‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å ®“°‡¥‘¡ 0-3539-2012 ‡ªìπ

0-3579-4314

Àπâ“ 83

¢âÕ 32. ‡´πµå‡∑‡√´“· ß∑Õß ‡ª≈’Ë¬π‡∫Õ√å

‚∑√»—æ∑å·≈–‚∑√ “√ ®“°‡¥‘¡ ‚∑√. / ‚∑√ “√

0-3539-1011, 0-3539-1605 ‡ªìπ ‚∑√.

0-3579-4311 ∂÷ß 12 ‚∑√ “√ 0-3579-4311

æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3840-4

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

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

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

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

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

‡√“¡’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)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 4 ประจำวนัท่ี 22-28 มกราคม 2012 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ จารุวรรณ ศรวีรกลุ กติติพงศ งามกิตติคุณ  หัวหนาแผนกกจิกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานส่ือมวลชนฯ

ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอสุพจน ฤกษสจุรติ สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขนัธ สังฆมณฑลราชบรีุ : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศรนิทพิย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11
Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับ..เพื่อนๆ เยาวชนที่รัก  ประสบการณ

ความเช่ือที่ไดหย่ังรากลึกลงในชีวิตของเราเยาวชน
ในวันเยาวชนโลกคร้ังท่ี 26 ทีก่รุงมาดริด ประเทศสเปน
ยังคงเปนชวงเวลาท่ีพวกเราหลายคนยังจดจำได และ
อยากจะบอกเลาถึงประสบการณตางๆ เหลาน้ันตอไป
จนถึงปตอไป ทีเ่ราจะพบกันอกีทีเ่มือง Rio de Janeiro
ประเทศบราซิล

ประสบการณหนึ่งท่ีพี่อยากนำมาแบงปน บอกตอ
ในเสียงเยาวชนฉบับน้ี เปนอกีประสบการณในมุมหนึง่
ของพ่ีรตัน อารรีตัน พรอมไพรสุข (ในภาพคนซายสุด
แถวกลาง) หนึ่งในผูประสานงานจากสังฆมณฑล
เชียงใหม พี่รัตนไดแบงปนจากความรูสึกในชวงเวลา
นัน้วา

“ในวันท่ีเห็นเยาวชนหล่ังไหลเขาสูมาดริด ในใจ
เต็มไปดวยความช่ืนชมยินดี ความสุขท่ีเปยมลน เพราะ
จะไดรบัการทาทายใหมๆ  ทีก่ำลังเขามาในไมชาน้ี และ
ต่ืนเตนท่ีจะไดเจอเพ่ือนใหมๆ (เพื่อนตางชาติดวยละ)
แรกๆ มึนงง ไมรจูะทำอยางไรดี เพือ่จะไดรจูกัเพือ่น แต
เม่ือถึงสถานการณจริง วันใหมเริ่มข้ึน เราไมตอง
เตรียมอะไรมากมาย ทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติ
ของมัน เพือ่นๆ ทีเ่ดินสวนทางกับเรา ไมตองพดูอะไร
มากมาย แคทกัทาย “สวัสดี” ตามภาษาของตน ทกุอยาง
กเ็ต็มไปดวยความสุข ความยินดี รอยยิม้บนใบหนาของ
แตละคนส่ือใหเห็นถงึมิตรภาพและความรสึูกดีๆ แมพดู
ไมรูเรื่องบาง อยางนอยก็พอเอาตัวรอดได “เฮ!เพื่อน
สวัสดี” หรือ “ถายรูปกัน” เพียงเทาน้ีก็สุขเกินพอแลว
จับมือกันนิด ชวยเหลือกันหนอย ก็นารักแลว ใครมี
พระพรไหนกน็ำออกมาใชกนัหมด

ขบวนเยาวชนท่ีเดินแสวงบุญ ตางสรางสีสันใหกนั
และไมใชเพียงเทาน้ัน แตละที่ตางมีกิจกรรม เชิญชวน
เพื่อนๆใหมีสวนรวมเสมอ เชน รองเพลงสรรเสริญ
พระ เตนไปดวยกัน กิจกรรมเล็กๆ นอยๆ แบบน้ี
ดูเหมือนจะหายาก แตที่นี่ ทำใหฉันเห็นพลังและ
พระพรของพระเจาในแตละคน บางรองเพลง เลนดนตรี
บางนำสนัทนาการ เปนภาพทีน่าประทับใจจรงิๆ จากท่ี
เราเห็นในส่ือ แตเม่ือมาพบดวยตนเองความรสึูกตางกัน
มาก เพราะเราอย ูเรารวม เราเรียนร ูเราลงมือปฏบิติัดวย
ตนเอง เราไดสัมผัสจริงๆ ขอบคุณพระท่ีใหโอกาส
ในครัง้น้ี

กลุมของเราเอง ทุกคนชวยเหลือกันอยางเต็มท่ี
ลม ลุก คลุกคลานไปดวยกัน ทุกข-สุขรวมกันใน
ทกุสถานการณ แมแตทานขาว เรากร็อทานพรอมๆ กนั
ขอบคุณผูที่เสียสละในการแลกอาหารที่หามาใหเรา
หากไมไดเพือ่นกลมุน้ี เราคงไมมีแรงทำกจิกรรมตอแน
นอน ขอบคุณผูนำท่ีดูแลเร่ืองเสนทางตางๆ แมเรา

จะหลงหลายรอบแตก็ไมถอดใจ ยังคงอยูเคียงขาง
กาวเดินตอไปพรอมกันเสมอ ขอบคุณทุกคนท่ี
ไมถอืตัว แมจะเปนพระสงฆ นกับวชกต็าม เพราะ
ทุกคนรูวาตอนน้ีตนกำลังทำอะไร ขอบคุณท่ีสู
ฝาฟนไปดวยกนัจนถงึท่ีสุด

ในคืนต่ืนเฝา แมจะรอนขนาดไหน ทุกคนก็สู
อดทน เพราะเปนเหมือนวันท่ีทุกคนรอคอยคือ
การรวมตัวกนัและเพ่ือจะไดพบกับพระสันตะปาปา
เสียงโหรองของเยาวชนดังไมขาดสาย (ตามภาษา
ของตน) เม่ือทกุคนเหน็พระสนัตะปาปาตางโหรอง
ดวยความยินดี บทเพลงดังข้ึนตามแตละจุดท่ี
เยาวชนอย ูรอยยิม้ปรากฏบนทุกใบหนา เยาวชนมีพลงัจริงๆ สนามท่ีมากลนไปดวยผคูน เม่ือมองแบบผิวเผนิดูเหมือน
วนุวาย แออดั ลนหลาม เบียดเสียด แตเม่ือเปล่ียนตาใจมองอีกครัง้ กลบักลายเปนพระพรทีม่ากลนไปดวยผคูนท่ีมี
เปาหมายเดียวกนั ดวงใจท่ีสรรเสริญพระ จติใจท่ีเต็มไปดวยพลงัรกั พลงัศรัทธา ตามความเช่ือทีต่นมี เม่ือคนจำนวน
มากมารวมตัวกนั สัมผสัถึงความอบอนุ มิตรภาพ ทีก่ำลงัจะผานไปท่ีตองรบีเก็บเก่ียว ไขวควาไวใหคงอยใูนใจ

วันท่ีลมพัดแรง ฝนตก ภาพที่เห็นตอหนาคือ บิดาท่ีรักของเรายังอยูทามกลางเราและยังอยูเคียงขางเราจนถึง
วินาทีสุดทาย แรกๆ คิดวาทานคงจะเดินกลับเขาไปหลบฝนขางใน แตตรงกันขาม ทานยังอยูตอหนาเรา ชางเปน
ภาพท่ีนารักจรงิๆ รอยยิม้ท่ีมุมปากของพระองคทานท่ีปรากฏบนพระพักตรนัน้เปนภาพแหงความทรงจำท่ีดี เพราะ
เหมือนทานใหกำลงัใจ ใหความหวัง ความเช่ือไวใจ ดีใจท่ีไดพบทาน แมอาจไมไดใกลชดิก็ตาม

ภาพสุดทายท่ีเหน็คือเยาวชนแยกยายกันกลับ (เหมือนการอพยพกลางทะเลทรายตอนโมเสสกับชาวอิสราเอล)
ทกุคนตองออกเดินทางเพ่ือกลบัไปประกาศขาวดี ประกาศความช่ืนชมยินดีทีต่นไดรบั รวมถึงประสบการณตางๆ
ใหกบัเพือ่นพีน่องของตน”

จากประสบการณเหลาน้ี พีห่วงัวานองๆ คงจะไดสัมผสักบัประสบการณความเช่ือเลก็ ๆ  ท่ีเกดิข้ึนนีเ้พือ่จะบอก
กบัทุกคนตอไปวา “จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป 4:4) แลวพบกนัใหม ฉบับหนา สวัสดีครบั..

 

วนัอาทติยที ่29 มกราคม 2555
ตอน “คนไทย ธรรมทูตไทยในกัมพชูา”

เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทติย)


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 เท่ียว เชียงราย
เชียงใหม ดอยตุง ดอยแมสลอง แมสาย ชมซากุระเมือง
ไทย ไมผลไมดอกเมืองหนาว ชมิชา งามมหกรรมพืชสวน
โลก ชอ็ปปง แมสาย เชยีงใหม

3 - 7 กมุภาพันธ 2012

มนีาคม - เมษายน 2012
- ชมซากุระบาน - ทีญ่ีป่นุ

-ฮงัการ ีโครเอเชยี เมดธูกอเรย
เมษายน - พฤษภาคม 2012

ทัวรแสวงบุญ

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

E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ ์- อสิราเอล
(กมุภาพันธ)

2. อสิราเอล - จอรแดน
(กมุภาพนัธ - มีนาคม)

3. บารเซโลนา-ลรูด
(13 - 19 เมษายน)

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
11 - 17 กุมภาพันธ 2012     - ระดมพลบุกหงสาวดี - ยางกุง - อินทร

แขวน - มัณฑะเลย - รัฐฉาน - อินเล ประเทศสหภาพพมา เพื่อรวม

ฉลองสักการสถานแมพระเมืองลูรด 110 ป ที่จัดเฉลิมฉลองอยา

ยิง่ใหญถงึ 10 วนั และไปยอนรอยการแพรธรรมในพมา เยีย่มวัด &

สภาพระสังฆราชอัครสังฆมณฑลยางกุง พรอมท้ังสถานท่ีสำคัญ

ในประวติัศาสตรของสหภาพพมาท่ีนาสนใจอกีมากมาย

11 - 14 กุมภาพันธ 2012  - รวมฉลองแมพระเมืองลูรด - หงสาวดี -

ยางกุง - อินทรแขวน
(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)

สนใจ โปรดติดตอเราดวยความจรงิใจ ดวน +++ วันน้ีที่...
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-6766



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่4 ประจำวนัที ่22-28 มกราคม 2012หนา 18

ปลายป ท่ีเชยีงราย

บายวันนั้นแมไมใชความต้ังใจแรก แตเราก็เดินทางไปยังชายแดนแมสาย
ที่ทำบัตรกอนออกนอกประเทศไทย เปลี่ยนจุดไปต้ังแตเม่ือไหรไมทราบ ผูคน
ทยอยกลับกันแลว เพราะเวลานาจะลวงเลยจนเกือบจะ 17.00 น.  ผมสนใจ
แผนภาพยนตรและบทเพลงท่ีมีใหเลือกหลากหลาย งานศิลปะเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ
เสมอ ยิ่งเสพ ยิ่งลงลึก ยิ่งเห็นการประทับอยูของสิ่งท่ีอยูเหนือเรา คิดไมออก
เหมอืนกนัวาถาโลกไมมีงานศิลป ผคูนจะเปนเชนไร

ขาออกมาจากฝงประเทศพมา ผมโดนตรวจคนอยางละเอียด ที่วาละเอียด
เพราะวากระเปาท่ีสะพายไปมีซิปตรงไหน เจาหนาท่ีเปนตองเปดจนหมด ผม
ไมวิตกกังวล เพราะไมมีอะไรนาเปนหวง แตก็สงสัยวา เขาจะตรวจอะไร ของ
ไมคอยถูกกฎหมายเทาไหรเดินขามไปก็เจออยูแลว เอาเถอะ ทุกคนมีหนาท่ี
ของตนเอง

ผมเดินจะถึงประตูทางออก มีเด็กผูชายตัวเล็กๆ เน้ือตัวมอมแมม บอกผมวา
พี่ออกทางประตูซาย ผมเดินไปตามทางท่ีบอกนึกขอบใจเจาตัวนอย ยังไมทันคิด
อะไรตอ หนูนอยคนน้ันก็เปล่ียนเปนเด็กยากไรทันที เขาแบมือขอส่ิงตอบแทน
จากน้ำใจของเขา ผมใจถงึใหแบงค 20 ไป เดินอยางสบายใจ ไมนานมีเด็กทัง้ตัวเลก็
กวาเด็กคนเม่ือตะก้ี ทัง้เดก็ชายและเดก็หญงิ 4 คน มาบอกส่ิงเดียวกนั และแบมือ
ขอตังคเชนเดียวกนั แตครัง้น้ีผมใจแขง็ซะแลว

อณุหภมิูทัว่ไปของ อ.เวยีงปาเปา สูงเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ แตกย็งัคงความเย็นไวได
อยางเหมาะสม บางวันท่ีนี ่ผมจึงน่ังออยอิง่อานหนังสือทีน่ำติดข้ึนมา อานเอกสาร
เพื่อเตรียมสำหรับกิจกรรมอีกหลายๆ อยาง เชน วันเพื่อนอุดมสาร ประกวด
ภาพยนตรส้ัน คายอัจฉริยะ งานอบรมท่ีอัสสัมชัญ หรืองานหนังสืออีกหลายเลม
ทีอ่ยากจะทำ โนตเก็บเร่ืองราวและขอมูลท่ีนกึได เพือ่กลบัไปเขียนตอในคอลัมน
ตางๆ ฯลฯ

เยน็วนัท่ีสาม ผมไดเดินทางไปท่ีน้ำพรุอน ตอนน้ันเยน็แลว เดินสำรวจรอบๆ
เห็นควันรอนท่ีพวยพุงมาแลวเกิดคำถามวา นี่ของจริงจากธรรมชาติ หรือน้ำมือ
มนุษย จริงๆ แลวไมไดตองการคำตอบ เพราะดวงอาทิตยกลมโต ตัดกับเนินเขา
และเสนถนนท่ีไดมุม ผมเก็บภาพของจริงเหลาน้ันไวเยอะทีเดียว สวยคือธรรมชาติ
เราเก็บพวกเขาไวไดแคกรอบเลนส แตเราเก็บภาพประทับใจไวที่สายตา เพื่อ
ถายทอดลงไปในสมอง บนัทึกไวเปนความทรงจำทีง่ดงาม

นสัิยไมชอบทานผักของผมเปล่ียนไป เม่ือเจอความสด หวานของผัก ไมตอง
ตีตราวาปลอดสารพิษ แตธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออีกมากไดสรางพืชผักแบบน้ี
รานครวัสพุฒัน ทำใหผมรสึูกเอรด็อรอยอกีเชนเคย รานน้ีเพิง่เปด แตดูเหมอืนวา
มีการทำลายลางกันนดิหนอย ปายทกุปายของรานน้ี รมิถนน ถกูมอืดปีดดวยการ

ทาสีทบั ความอิจฉาริษยา นอกจากจะทำรายผทูีไ่ดรบัผลแลว ผชูมอยางเรา ทีเ่พยีง
ผานมาทานขาว ไมไดเปนสวนใดเลยของผลประโยชน ยงัอดรสึูกไมไดวา เราจะอยู
บนโลกของความเกลยีดชัง แขงขันกนัอกีนานเทาไหร อากาศ และธรรมชาติทีน่ี่
บอกผมวา ในท่ีสุดแลว ความสงบนำมาซ่ึงสันติสุข

ชวงวันทายๆ ผมไดลงมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม แวะทานน้ำชา แวะรานหนังสือ
ที่ชื่อรานเลาอีกครา ผมชอบฝนเลนๆ วา ถาสามารถเปนเจาของรานหนังสือ
สักรานอยากทำใหเหมือนรานเลา ไมจำเปนตองมีหนังสือที่ตลาดสนใจ มีความ
เปนสวนตัว มีเอกลักษณและท่ีสำคัญเจาของรานหนังสือตองรักหนังสือ ผม
ไมแนใจวาหนังสือทุกเลมท่ีนี่ถูกเจาของรักโดยทั่วหนา แตผมสังเกตวา คนท่ีมา
ทีน่ีไ่มไดมาซ้ือหนงัสืออยางเดียว พวกเขาถายรปู สงโปสการด คุยกบัเจาของราน
เลือกซื้อหนังสือแปลกๆ ที่บางเลมหาไมไดจากแผงท่ัวไปดวยซ้ำ มันเปนเหมือน
รานหนังสือที่คนมาทองเที่ยวตองแวะเวียน และผมเช่ือวาเขาไมไดมาเพ่ือถายรูป
แตเขามาเพราะรักตัวอักษร ตัวอักษรท่ีนอนอยูบนหนังสือแตละเลม ตามรสนิยม
ของคนทีเ่ลอืกซือ้เลอืกอาน เราปดค่ำนัน้ดวยรานขาวตมหนึง่บาท หลายคนถามวา
บาทเดียวจริงๆ นะ ใช ขาวตม 1 บาท แตกบัขาวแตละจานนะมากกวาน้ันเยอะ

ปลายปทีเ่ชยีงราย ใหจดุหมายกำหนดเสนทาง บางทีผมคดิวา เพือ่นพระสงฆ
ของผมอยูที่นั่นจะรูสึกเหงาบางไหม ผมไดคำตอบแลว แตผมไมเชื่อวาจะไมมี
บางค่ำคนืท่ีจะตองเหงาบาง ผดิหวัง และเหน่ือยลา ไมมีทีพ่ึง่ใดเปนหลกัใหเราได
ถาไมใชพระเจาท่ีเราเลือกอยูกับชีวิต และใหชีวิตนำพาเราไป บางคร้ังส่ิงท่ีเรา
พยายามกำหนด วางแผน ตีกรอบ ใหรอบคอบเทาใด ถาไมใชน้ำพระทยัของพระ
มันก็ไมเปนส่ิงน้ันอยดีู

ผมวาทานผูอานคงมีจุดหมายหรือเปาหมายกันทุกคน ปลายปผมเจอคำดีๆ
จากหนังสือเลมหน่ึง เขาเขียนวา “ถาเรือไมมีจดุหมาย สายลมก็ไมจำเปน” ถาคน
ไมมีเปาหมายในชีวติ พระอาจไมจำเปนในชวีติของคนเหลาน้ัน กเ็ปนได เราอยาก
ไปสวรรคกนัทุกคน ถาน่ีคือเปาหมาย อะไรจะเปนส่ิงจำเปนกนับาง บางคนบอกวา
โลกจะแตก บางคนเช่ือคำทำนายวาเข่ือนที่จังหวัดตากจะพัง แตบางคนบอกวา
ปฏิทินมายาสิ เด็ดสุด แตบางคนกลับบอกวา ถาปฏิทินไมสุดส้ินแตเวลาท่ีเขาทำ
เกิดกระดาษหมดละ ฯลฯ ผมวาส่ิงตางๆ ที่เอยอางมาท้ังหมด ชีวิตท่ีมีเปาหมาย
มีคำตอบอยูแลว ไมรอใหโลกแตกสลาย แตจดจอและจองมองไปท่ีเปาหมาย
เพือ่พบวา เสนทางเดินตอไปน้ันควรเปนเชนไร

ดีนะครับ ทีบ่างคร้ังเราใหจดุหมาย มากำหนดเสนทางกันบาง

บรรณาธิการบริหาร

หนา หนัก แตสมัครใจอาน

   

วากันดวยหนังสือหนา หนัก เปนหนังสือประกอบการเขาเงียบประจำปของผม
2 เลม และเปนหนังสือเพื่อพัฒนาความเขาใจเร่ืองการศึกษา เหมาะสำหรับ
นกัการศึกษา ทีร่กัความกาวหนา และชอบออกสำรวจความคิด มาแนะนำกันเลย

1. หนังสือ 2012 เชญิเราฉลอง ผลงาน ของ ราฟาแอล หนกั หนา อวบ อวน
นั่นคือลักษณะ จำนวนหนาก็ปาเขาไปเกือบ 540 หนา ถาไมใจรักจริง คงไมกลา
ทำหนังสือไดหนาขนาดน้ี ไลเรียงสารบัญท้ัง 7 ดังน้ี เชิญเราฉลอง รำลึกเหตุการณ
สำคัญของโลก ปจฉิมพินิจ แผนอภิบาล ค.ศ. 2011-2015 พระวาจาในชีวิต...ชีวิต
ในพระวาจา ร.ร. ราฟาแอล รำลกึ คำภาวนา ปรชีาญาณ สงทาย เปนหนงัสือทีว่าดวย

ความรศูาสนา รจูรงิ ชดั ลกึ รอบคอบ อบอนุ อานแลวเหมอืนไดนัง่รำพงึไปกบัคนท่ี
มีความเชือ่ในพระรวมกนั หนงัสือเลมน้ีถาสนใจติดตอไดทีก่องบรรณาธกิารอดุมสาร
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805  ตองรอ 2-3 เดือนเพราะคุณราฟาแอลกำลังรวบรวม
ทำเปนเซ็ตรวม 5 ป  ต้ังแตป 2008-2012 

“ใหจุดหมาย กำหนดเสนทาง” (2)

(อานตอหนา 7)
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ç36 ªï·Ààßæ√–æ√é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 ∏—π«“§¡ 2011 §√∫ 36 ªï·Ààß

°“√Õ¿‘‡…°‡ªìπæ√– —ß¶√“™¢Õßæ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

¡’À≈“¬§≥– À≈“¬∫ÿ§§≈¡“√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’·¥àæ√–§ÿ≥‡®â“ „π¿“æ§ÿ≥æàÕ

≈Õ‡√π´å æ√¿‘√¡¬å ∫ÿ≠∑√—æ¬å Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√ π” “¡‡≥√‡≈Á°¡“√à«¡· ¥ß§«“¡

¬‘π¥’·≈–¢Õæ√®“°æ√–§ÿ≥‡®â“

ç· ¥ß§«“¡¬‘π¥’é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π 2011 ∑à“¡°≈“ß

§«“¡™◊Ëπ™¡¬‘π¥’¢Õß ¡“™‘°´“‡≈‡´’¬π ·≈–¡‘µ√ À“¬„π‡¡≈‡∫‘√åπ  —ß¶“πÿ°√‡¥«‘¥

«‘‡™’¬√· ß °Õßµ√–°Ÿ≈¥’  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ ®.·¡àŒàÕß Õπ

‰¥â√—∫»’≈∫«™‡ªìπ —ß¶“πÿ°√ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ Tim Costello, SDB ∑’Ë«—¥ St. John

the Baptist Clifton Hill ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ¬–√—µπå  ‰™¬√“ √Õß‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡´’¬π

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §ÿ≥·¡à‡° √ ©“¬·°â« ºŸâª°§√Õß ∂“∫—π∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬

·≈–·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√µ‘®“°ª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡‡ªìπ —°¢’æ¬“π„π§√—Èßπ’È

ç¢Õæ√æ√–§ÿ≥‡®â“é «—πÕ—ß§“√∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ 2011 ¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“

Õ∏‘°“√‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠»√’√“™“ æ√âÕ¡¥â«¬ºŸâ·∑π§≥–§√Ÿ ‰¥â‡¢â“æ∫æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å

‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ·≈–§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å  Õÿª —ß¶√“™ „π‚Õ°“ 

«—πæ√–§√‘ µ ¡¿æ·≈– «— ¥’ªï„À¡à∑—Èß 3 ∑à“π ·≈–Õ«¬æ√‡ªìπæ‘‡»…·¥à

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π§≈â“¬«—π‡°‘¥ 10 ∏—π«“§¡

2011

ç√”≈÷°∂÷ßé æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ‡´‡√´—µ‚µ æ√– ß¶å§≥–√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13

∏—π«“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ®.µ√—ß æ√âÕ¡°—∫æ√– ß¶å π—°∫«™

·≈–æ’ËπâÕß§√‘ µ™π ‡ªìπ®”π«π¡“° §ÿ≥æàÕ‰¥â∑”ß“π‡¢µ∑“ß¿“§„µâ°«à“ 50 ªï

‡ªìπæ√– ß¶å√ÿàπ∑’Ë Õß∑’Ë‡¢â“¡“„πª√–‡∑»‰∑¬

ç‡§“√æ»æé Õ¥’µπ“¬°√—∞¡πµ√’ ™«π À≈’°¿—¬ ‰ª‡§“√æ»æ§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

‡´‡√´—µ‚µ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2011 ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ®.µ√—ß
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