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จาก
จากผูอาน

จดหมาย

5 มกราคม 2012
“อดุมสาร” ฉบับท่ี 1-2 ประจำวนัท่ี 1-14 มกราคม

ค.ศ. 2012 นบัเปน “อดุมสาร” ทีน่าประทับใจมากท่ีสุด
ฉบับหนึ่งสำหรับดิฉัน เพราะมีบทความจากพระ-
สังฆราชไทย ถงึ 4 องค ดวยกนั คือ

1. พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศร ีหนา 4
2. พระสงัฆราชยอรช ยอด พิมพสิาร หนา 6
3. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน

หนา 10
4. พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย

หนา 14
ขอเขยีนของพระสังฆราชนับเปนพระพร แตเหนอื

อื่นใดในฉบับน้ียังมีคำอธิษฐานขอพร 3 ประการ ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ในหนา 11

แถมปกหลังยังมีภาพ พระอัครสังฆราชโจวานนี
ดานีเอลโล เอกอคัรสมณทูตวาติกนัประจำประเทศไทย
นัง่อาน “อดุมสาร” ดวยทาทีทีต้ั่งใจอยางมาก ดิฉนัหวงั
วาจะมีบทความจากพระสังฆราชตีพิมพใน “อุดมสาร”
บอยๆ ดีใจทุกครั้งท่ีมีบทความของพระสังฆราชและ
คุณพอเขยีนใหความร ูตักเตือนจติใจ หลอเลีย้งความเชือ่
แกครสิตชน ในหนังสือพมิพ “อดุมสาร” เพยีงฉบับแรก
ของปใหม 2012 กน็ำความยนิดีมาใหแกดิฉนัอยางมาก
เลยคะ ขอพระเปนเจาอวยพรแกคณะผจูดัทำ “อดุมสาร”
ใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความสุขในจิตใจ
ตลอดปใหมและตลอดไปดวยนะคะ

สุธาสิน ีแหงกานา

ตอบ คณุสุธาสิน ีแหงกานา
“อดุมสาร” เชือ่วา วธีิสงเสริมการพมิพทีดี่ทีสุ่ด กคื็อ

ตองสงเสริมใหมีนักเขียนท่ีดี และวิธีนี้เองท่ีจะทำใหมี
ขอเขียนดีๆ เพื่อตีพิมพอยางสม่ำเสมอไมขาดตอน
ตอเนื่อง บรรดาขอเขียนของพระสังฆราชทุกองค เปน
กำลังสำคัญและเปนกำลังใจแกการพิมพคาทอลิก และ
นักเขียนคาทอลิกอยางมากมายแนนอนครับ ขอบคุณ
สำหรบัคำอวยพร

กองบรรณาธิการอุดมสาร

100 ป วดัพระวสุิทธวิงส (ตอจากหนา 20)

มอบเทียนใหคูรื้อฟนการแตงงาน การอานคำร้ือฟน
การแตงงาน

โอกาสพิธีนี้ พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ ไดมอบ
ใบประกาศผูสมรส และใบพรแกผูรื้อฟนการแตงงาน
และอวยพร จากน้ันเปนพธีิแหพระรปูครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ
รอบวัด สวดภาวนาตอหนาพระรูป ดวยบทภาวนา
ตอพระวสุิทธิวงส พระอคัรสงัฆราชเกรยีงศักด์ิ ประธาน
ในพธีิถวายกำยานตอพระรปู และถวายชอดอกไม

ประวัติวัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร พอสังเขป ดังน้ี
วันท่ี 6 มกราคม 1897 คุณพอแดซาลส เจาอาวาส
วดัแมพระลกูประคำ กาลหวาร สมัยนัน้กบับรรดาเถาแก
ลูกวัดไดรวมตัวกันจัดต้ังบริษัทข้ึนมาโดยใชชื่อวา
“ลำไซ บรษัิท” โดยมีจดุประสงคเพือ่จะซ้ือทีดิ่นบรเิวณ
เหนือกรุงเทพฯ ตามคลองหกวา ในระหวางคลองท่ี
11-12 จำนวนประมาณ 8,000 ไร

หลังจากน้ัน ทานไดสงคุณพอปลัดของทานคือ
คุณพอยวง เฮียง แซลิ้ม (นิตตะโย) ใหมาประจำอยูท่ี
ลำไทรน้ี คุณพอยวง ไดจัดสรรที่ดินใหกับบรรดา
คริสตชนชาวจีนหลายครอบครัวใหทำนา พรอมกันน้ี
คุณพอไดสรางวัดนอยดวยไมไผ และไดถวายวัดนอย
หลังน้ีไวภายใตความอุปถมัภของครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ

จากน้ัน คุณพอยวง ไดทำการแพรธรรมจนมีคริสตัง
มากข้ึนและเขมแข็งข้ึน ดังน้ัน ทางมิสซังจงึไดสง คณุพอ
ดือรังค มาเปนเจาวัดอยางเปนทางการคร้ังแรกในป
1905 โดยเปนอสิระไมตองข้ึนกบัวดักาลหวารอกีตอไป
สวนคุณพอยวง กเ็ปนปลัดชวยงานท่ีนัน่

เนื่องจากวัดหลังเกาเล็กเกินไปสำหรับคริสตชน
ทีก่ำลังขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน คุณพอดือรงัด จงึไดสรางวัด
หลังใหมข้ึนมาเปนอิฐฉาบปูนที่ถาวรแข็งแรง และ

สวยงาม มีลักษณะเปนแบบกางเขนโรมัน กวาง 20.70
เมตร ยาว 55.10 เมตร มียอดโดมแปนแทงแปดเหล่ียม
สูง 4  ชั้น  ตัววัดประดับกระจกสีจากประเทศฝร่ังเศส
สรางเสร็จใน 1910 และทำพธีิเสกในวันท่ี 21 กนัยายน
1911 โดยพระสังฆราชแปรรอส ต้ังชื่อวัดอยางเปน
ทางการวา “วดัพระวิสุทธิวงส”

เน่ืองจาก คุณพอดือรงัดปวย ทานจึงไดเดินทางไป
รกัษาตัวท่ีฝรัง่เศส ดังน้ัน มิสซังจึงสงคณุพอฟูยาต  มา
เปนเจาอาวาสองคตอมา ซ่ึงระหวางน้ันมีปญหามาก
ทัง้ทางดานเศรษฐกิจและการเมือง แตคุณพอกส็ามารถ
ทำงานไดจนกระทั่งถึงป 1935 จึงไดออกจากประเทศ
ไทย คุณพอดอืรงัค จงึตองกลบัมาเปนเจาอาวาสคร้ังท่ี 2
และไดดำรงตำแหนงจนกระท่ังถึงสงครามอินโดจีน
เน่ืองจากทานเปนชาวฝร่ังเศส ซ่ึงกำลังมีกรณีพิพาท
อยูกับไทย ทานจึงตองออกเดินทางล้ีภัยไปอยูที่โคชิน
ไชนา ในป 1940

คณุพออาแบล เกง พานิชอดุม ซ่ึงเปนคุณพอปลัด
จงึข้ึนมาดำรงตำแหนงเจาอาวาสแทน และเปนพระสงฆ
ไทยองคแรก ทีเ่ปนเจาวัดลำไทร   จนกระท่ังถงึป 1970
คุณพอบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เปนเจาวัดองคถัดมา และได
เร่ิมบูรณะวัดใหดีข้ึน

ตอมาคณุพออตญิาณ พงศหวาน (1979-1984) ได
ปรับปรุงบริเวณรอบวัด สรางสะพานขามคลองเพ่ือให
รถเขาถึงวัดได

คณุพอวจิิตร ลขิติธรรม ไดปรบัปรุงบานพระสงฆ
หลังเกาใหเปนถ้ำแมพระ

คุณพอประสาร คูรัตนสุวรรณ ไดปรับปรุงวัด
ทัง้ภายใน ภายนอกและไดวาดรูปการตัดสินคร้ังสุดทาย
(The Last Judgement) ของไมเก้ิล อนัเจโล

จากน้ันเปนตนมาก็มีคุณพอเจาวัดหมุนเวียนกันมา
ดังน้ี

คณุพอวทิยา แกวแหวน (1994-1995)
คณุพอประทปี กรีตพิงศ (1995-1999)
คณุพอธนนัชยั กจิสมัคร (1999-2004)
คณุพอสมพร เสง็เจรญิ (2004-2006)
คณุพอธนากร เลาหบุตร (2006-2009)
ปจจุบนั คุณพอศุภกจิ เลิศจิตรเลขา ดำรงตำแหนง

เจาอาวาส และไดทำการบรูณะคร้ังใหญ จนเปนรปูราง
สวยงาม ม่ันคง ทีเ่หน็อยนูีใ้นโอกาสครบรอบ 100 ป

คุณพอศุภกิจ เลิศจิตรเลขา เจาอาวาสองคปจจุบัน
ไดเขียนสารในโอกาสพิเศษน้ีใจความวา การบูรณะ
ซอมแซมวดัพระวสุิทธิวงส ลำไทร โอกาสสมโภช 100
ป วดัหลงัปจจุบนั เริม่ตนจากพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (เวลาน้ัน)
ไดอนุมัติใหมีการบูรณะซอมแซมในป 2009 โดยให
บริษัทสันติพทิกัษและบริษัทมรดกโลกเปนผดูำเนินการ
บูรณะซอมแซม ตอมาเม่ือ พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณิช ข้ึนดำรงตำแหนงประมุข
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบตอจากพระคารดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันที่ 16 สิงหาคม 2009
พระคุณเจาจึงเปนผรูบัชวงการดำเนินการบูรณะซอมแซม
วดัพระวสุิทธิวงส ในปจจบุนั

การบูรณะซอมแซมวัดพระวิสุทธิวงสโอกาส
สมโภช 100 ป เปนการซอมแซมคร้ังใหญ โดยไดทำการ
เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาวัด ซอมแซมกระจกสี
รูปนักบุญ เปล่ียนวงกบหนาตางใหมแทนของเดิม
ที่ชำรุดเสียหายมาก ปรับปรุงหองซาครีสตีโดยยก
วงกบประตูทางเขาใหสูงข้ึนเทาระดับเดียวกับหนาตาง
และยกพืน้หองใหสูงเทาระดับเดียวกบัพืน้ของพระแทน
ทำพระแทนใหม

เสริมความแข็งแรงของหอระฆัง ทำโดมและ
(อานตอหนา 4)
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ไมกางเขนยอดโดมใหม และปรับภูมิทัศนภายนอก
เปล่ียนรปูครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิบนซมุหอระฆังใหม

วัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร รวมเวลาที่ใชในการ
บรูณะซอมแซมวัดจนถึงวนัประกอบพธีิเสกและสมโภช
100 ป ครบ 1 ป กบั 8 เดือน หรอืครบ 20 เดือนพอดี

และส่ิงท่ีมีความสำคัญภายในวัดพระวิสุทธิวงส
ก็คือ บริเวณโคนเสาฝงขวามือหนาพระแทน เม่ือ
หนัหนาเขาหาพระแทน จะพบหินออนจารึกชือ่ คุณพอ
ยวง เฮยีง แซลิม้ ซ่ึงเปนสถานท่ีทีใ่ชเก็บรางของคุณพอ
ยวง พระสงฆผบูกุเบิกชมุชนวัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร
ทานไดสรางความเจริญอยางมากมาย และเปดบัญชี
ลางบาปข้ึน

 ในปแรกของการกอตั้งชุมชนคริสตชน ผูรับศีล
ลางบาป ลำดับท่ี 1 ของวัดคือ โรซา  รบัศีลลางบาปวันท่ี
29 มิถนุายน 1897 คุณพอไดถวายวัดนอยท่ีทำดวยไมไผ
หลังแรกน้ีไวภายใตความอุปถัมภของครอบครัว
ศักด์ิสิทธ์ิ (พระเยซูเจา แมพระ และนักบุญยอแซฟ)
อันเปนตนกำเนิดของวัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร หลัง
ปจจุบนั ซ่ึงวัดไมไผพระวสุิทธิวงสหลังแรกน้ัน ถกูสราง
ราวป 1897 ประมาณ 140 ปมาแลว สรางข้ึนบริเวณ
การประปาสุขาภิบาล ซ่ึงอยู เชิงสะพานคอนกรีต
ขามคลองหกวา ใกลตลาดคลอง 12 ในปจจบัุน

ดังน้ัน โอกาสสมโภช 100 ป วัดพระวิสุทธิวงส
ลำไทร พวกเราลูกหลานชาวลำไทร ระลึกถึงพระคุณ
ของบรรดาพระสงฆ มิสชันนารี พระสงฆพื้นเมือง
ซิสเตอรทีอ่ทุศิตนทำงานบนพ้ืนนาบุญแหงน้ี โดยเฉพาะ
คุณพอเอเตียน บารเทโลมี แดซาลส ผูใหกำเนิดชุมชน
แหงน้ี  คุณพอเดซิเร ยัง บัปติสต ดือรังค ผูสรางวัด
พระวสุิทธิวงส หลงัปจจุบนั และ คุณพอยวง เฮยีง แซลิม้
ผบูกุเบกิสรางกลมุคริสตชนคลอง 12 แหงน้ีเปนพเิศษ

พระสงฆลกูวดัพระวสุิทธิวงส ลำไทร มีทัง้หมด 12
องค คือ

1. พระอัครสังฆราชยอแซฟ เคียมสูน นิตโย
พระอัครสังฆราชกิตติ คุณแหง อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

2. คุณพอยวง บัปติสตา อุดมศักด์ิ วงษวุฒิพงษ
สังฆมณฑลนครสวรรค

3. คณุพอยอแซฟ ธวชั พันธมุจินดา
4. คุณพอยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช

แหงสังฆมณฑลเชียงใหม
5. คณุพอยอแซฟ บรรจบ โสภณ อคัรสงัฆมณฑล

กรุงเทพฯ
6. คณุพอเปาโล ประเวศ พันธมุจนิดา (เสยีชวีติ)
7. คณุพออนัดรวู ศรปีราชญ ผวิเกลีย้ง อคัรสังฆ-

มณฑลกรงุเทพฯ
8. คุณพอโธมัส อัครพล พันธุมจินดา
9. คณุพอยอหน ปรชีา รจิุพงศ อคัรสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ
10. คุณพอยอหน สมชาติ ผิวเกลี้ยง คณะซาเล-

เซียน
11. คุณพอยอหน บัปติสต บัญชา วงษวุฒิพงษ

คณะธรรมทูตไทย
12. คณุพอฟรงัซิสเซเวยีร สมหมาย  มธรุสสุวรรณ

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

100 ป วดัพระวสุิทธวิงส (ตอจากหนา 3)
ของนายนอย และนางแกวกลัยา จันทรดวง

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานดอนดู
ระดบัมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟ ทาแร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2006
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัย
แสงธรรม ค.ศ. 2010

กระแสเรียก
บานเณรเล็ก สามเณราลัยฟาตมิา ทาแร  ค.ศ 1994-

2001
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-

ราชสมีา  ค.ศ 2002
บานเณรใหญ สามเณราลัยเแสงธรรม นครปฐม

ค.ศ. 2003-2010
ปฝกงานอภบิาล (Pastoral Year) ค.ศ. 2007-2008
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 16 สิงหาคม

2008  ท่ีสามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคารดินลัไมเกิล้
มชียั กจิบุญชู

รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัที ่15 สิงหาคม 2009
ทีส่ามเณราลยัแสงธรรม โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง
ไชยรา

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2011
ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย จ.สกลนคร โดยพระ-
อคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันตสุิขนรินัดร

คติพจน  องคพระผูเปนเจาทรงเปนผูชวยเหลือ
ค้ำจุนขาพเจา

ผสูงเขาบานเณร  คณุพอเปาโล พิชติ ศรอีอน
คณุพอคมทวน สุขสทุพิย (ตอจากหนา 2)

คณะธรรมทูตไทย (TMS) ใหคำม่ันสัญญาปฏิญาณ
ตลอดชีพ โดยมีคุณพออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการ
เจาคณะธรรมทูตไทย (TMS) เปนประธาน และพยาน
ทัง้สอง คณุพอรงัสรรค ภานุรกัษ ผแูทนหมคูณะ TMS
ในประเทศไทย และคุณพอไตรรงค มุลตรี ผูแทน
หมูคณะ TMS ในประเทศเขมร เม่ือวันอังคารที่ 3
มกราคม 2012 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. ที่
วัดพระคริสตประจักษ เกาะใหญ จ.อยุธยา โดยมี
เพื่อนพระสงฆ สามเณรของคณะธรรมทูตไทย และ
ญาติพีน่องรวมใหกำลังใจ

อนึ่ง วันท่ี 6 มกราคม  2012 คุณพอคมทวน สุข-
สุทิพย เดินทางไปรับการอบรมศึกษาท่ีประเทศอิตาลี
ขอคำภาวนาจากทุกทานเพ่ือคุณพอในโอกาสน้ีดวย

คณุสิรริกัษ เกษตรบรบูิรณ รายงาน

แกนนำผสููงอายุ (ตอจากหนา 2)
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจกิายน - 1 ธันวาคม  2554  ในหวัขอ
“ผสููงวัยมีคุณคา  รวมพฒันาสังคมไทย” ทีศู่นยอภบิาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง มีจิตตาภิบาล ผูประสานงาน
และแกนนำผสููงอายุ 10 สังฆมณฑลเขารวมประชมุ 53
คน โดยมีพระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา เปน
ประธานเปดการสัมมนาและอยรูวมกิจกรรม

วตัถุประสงคของการสัมมนาในคร้ังน้ี  1. เพือ่ผแูทน
ผูสูงอายุไดมาพบปะแลกเปล่ียนความรู ความคิดและ
ประสบการณตอกนั 2. เพือ่รวมกันวางแผนงานผสููงอายุ
ทั้งในระดับชาติและในระดับสังฆมณฑลอยางตอเน่ือง
3. เพื่อใหแกนนำผูสูงอายุรวมกันศึกษาแผนอภิบาล
คริสตศักราช 2010-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย  4. เพือ่สรางภาคีในระหวางผทูีท่ำงาน
ดานผสููงอายุและผทูำงานดานสังคมในสภาพระสงัฆราชฯ

การสัมมนาในปนี้ นอกจากสรางเวทีใหบรรดา
แกนนำผูสูงอายุของพระศาสนจักรไดมารวมกันศึกษา
นโยบายของสภาพระสังฆราชฯ เพื่อนำไปประยุกต
ให เหมาะกับแผนงานของตนเองตามบริบทของ
สงัฆมณฑล ตลอดจนเหมาะกับชมุชนวัดตางๆ ทีเ่ครือขาย
ผูสูงอายุสังกัดอยูในหัวขอ “จิตตารมณวิถีชุมชนวัด”
โดยมีคณุพอปยะชาต ิ มะกรครรภ เปนวทิยากร และยัง
จัดใหแกนนำเหลาน้ีไดเรียนรูแนวทางการจัดกิจกรรม
สงเสริมใหผูสูงอายุในชมรมมีสวนรวมมากย่ิงข้ึน ใน
หัวขอ “เทคนิคการจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ” โดยมี
คณุพออนัเด  ไชยเผอืก เปนวทิยากร โอกาสน้ียงัไดจดั
เวทีใหผู เขารวมสัมมนาทุกคนเขาประชุมกลุมยอย
เพื่อรวมกันแบงปนประสบการณเรื่องการนำพระวาจา
มาประยุกตใชในการทำงาน

ทายสุดเปนการประชุมใหญสามัญประจำป 2554
นำการประชมุโดย คณุพอวโิรจน  นนัทจินดา ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ และคุณพอไพรัช  ศรีประเสริฐ
จิตตาภิบาล พรอมกันนี้แตละสังฆมณฑลไดมีการ
นำเสนอแผนงานผูสูงอายุในป 2555 ใหที่ประชุม
รบัทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ จะติดตามความกาวหนา
งานจากแผนงานน้ีในระหวางท่ีออกไปเย่ียมเครือขาย
ตลอดป 2555 ตอไป

คณุฉววีรรณ  สวัสดี                                    200  บาท
คณุโอภาส  คณุโสรยา  สุขสกลุ                200  บาท
รานยงเซงฮวด  ชลบุร ี                             3,400  บาท
คณุวรสา  สิงหสา  ทำบุญอทุศิแดวญิญาณ

ลกูา  บุญแทน  สิงหสา                            1,000   บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เชค็ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชือ่บญัชี
“กองทนุการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 5 ประจำวนัท่ี 29 มกราคม - 4 กมุภาพันธ 2012 หนา 5

ตอนที ่40



ขาแตองคพระผเูปนเจา พระบดิา พระบตุร และพระจิต พระตรีเอกภาพผศัูกด์ิสิทธ์ิยิง่ ในค่ำคืน
สงทายปเกาและตอนรับปใหม พวกลูกขอกราบขอบพระคุณสำหรับพระพรแหงวันเวลา ที่กำลัง
จะผานไปอกี 1 ป พระองคทรงนำทางลกูกาวขามอปุสรรค ความยากลำบากมาจนถึงวนัส้ินปนี ้และ
ยงัทรงกำลังหยบิย่ืนปใหมอนัเปนพระพรแหงวนัเวลาท่ีมีคาย่ิง มาใหแกชวีติของลูกอกีครัง้หนึง่

...ลูกขอรับรูคุณคาของวันเวลาแหงพระพรของชีวิต และใชเวลาแตละวันในปใหมในการรับใช
พระองค และเพ่ือนพีน่องอยางดีทีสุ่ด ตราบเทาท่ีพระองคยงัทรงเมตตาประทานวันเวลาปใหมใหลกู
เสมอไป

...ลกูกราบขอโทษตอพระองคสำหรบัความผิดบาป และความบกพรองท่ีกระทำตอพระองคและ
เพือ่นพีน่องท้ังดวยกาย วาจา ความคิด และกิจการ ตลอดปทีผ่านมา ลกูเสียใจและอาศัยพระหรรษทาน
ของพระองคชวยเหลือ ลูกสัญญาวาจะกลับใจมารักพระองคและกลับไปชดเชยความผิดท่ีลกูกระทำตอ
เพือ่นพีน่อง ต้ังแตบดัน้ีและตลอดปใหมทีจ่ะมาถึงในไมกีช่ัว่โมงขางหนา

...ลกูวอนขอพระองคโปรดใหปใหมทีพ่ระองคประทานมาใหลกูน้ี เปนปทีม่วลมนุษยชาติจะได
กลบัใจหันมาหาพระองค ในฐานะพระผสูรางและบิดาผทูรงเมตตาตอพวกเขาซ่ึงเปนลูก  ขอใหมนุษย
อยาหยิง่จองหองตอพระเมตตาของพระองค โดยเฉพาะสัตบุรษุวัดท่ีลกูถวายมิสซาพรอมกบัพวกเขา
จะไดรับรูพระเมตตารักของพระองค มาวัดรวมพิธีมิสซาและสวดภาวนามากย่ิงข้ึน ขอใหผูที่ตกอยู
ในบาปอยาไดหมดหวัง ตรงขามรีบกลับมาแกบาป รับศีลฯ ขอใหมนุษยที่หลงลืมพระเปนเจาไดรับ
การสองสวางเปดดวงตาดวงใจใหคิดไดและเลิกทำบาป ขอใหมนุษยชาติทีท่ำรายเพ่ือนมนุษยดวยกัน
มองเห็นองคพระเยซูเจาในดวงตาของเพ่ือนมนุษยดวยกัน และเลิกเอาเปรียบเหยียดหยามลวงเกิน
ศักด์ิศรี ละเมิดสิทธิมนุษยชน ตรงขามใหมีความรักใครปรองดองกันในหมูมนุษย สรรพสัตว และ
โดยเฉพาะประเทศไทยอันเปนท่ีรกัของลูก ใหเกิดความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ยกโทษ ใหอภยั และ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันท้ังในยามสุขและยามทุกขเสมอไป

ลกูวอนขอความชวยเหลอืจากพระองคในปใหมนี ้ใหลกูมสีติปญญา ความตัง้ใจทำด ีพละกำลงัท่ี
จะทำดีใหสำเรจ็ในระยะยาว และหัวใจท่ีแข็งแกรงเพ่ือทนรับเร่ืองทุกเร่ืองท่ีจะผานเขามาในชีวติ และ
ขอพระองคทรงชวยเหลือทุกคนในครอบครัวของลูกใหมีหนทางไปในชีวิต มีบั้นปลายชีวิตท่ีดี
ยามชรายังสามารถทำงานถวายเกียรติแดพระองค เพื่อชีวิตจะมีคุณคาเฉพาะพระพักตรพระองค
ตอหนาสังคมและครอบครัว และถาพระองค โปรดใหลกูมีวนัเหลาน้ัน ขอใหลกูมีความสุขสงบ สุขภาพ
แข็งแรง ไมเจบ็ไมไขไดปวยจนเปนภาระแกใคร

ที่สุด ลูกวอนขอตอพระนางมารีอา พระมารดาผูรับเกียรติยกขึ้นสวรรค “มารียสวรรค” ที่รักยิ่ง
ของลูก ขอพระแมค้ำชูลูกๆ ทุกคนด่ังลูกนอยของแม ขอแมอุมชูลูกขึ้นทุกครั้งท่ีชีวิตลูกกำลังลำบาก
ตกต่ำลง

...ยามลูกถูกขมเหงดูแคลน ...ขอแมปกปองลกู

...ยามลูกออนลาจากการทำดี ...ขอแมเปนกำลงั อยาใหลกูทอใจ

...ยามลูกหวาดกลัว ...ขอแมแสดงองคในจิตใจลูกเพือ่จะกลาหาญสชูวีติ

...ยามลูกปลอยตัวเหลวไหลตกในบาป ...ขอแมตักเตือนสอนและดึงลูกกลับมาในหนทาง
    ชอบธรรม

...ยามลูกจะส้ินใจ ...ขอแมรบัวญิญาณของลกูไวและนำไปสวรรคได
    พบพระบตุร พรอมกบัพระแมดวยเทอญ อาแมน.
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บทอธษิฐานภาวนา

ถึงเวลาแลว

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ขาแตพระเจา
บัดน้ีพระองคทรงปลอยผรูบัใช

ของพระองคไปเปนสุข”
(ลกูา 2:29)

ชายผูหนึ่งนอนรอความตายอยูที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงมาดริด
ประเทศสเปน ลกูชายสามคนของเขาปรารถนาจะอยใูกลเขา เม่ือเขาใกลจะตาย
ลกูชายคนหน่ึงอยทูีส่เปนและมาเย่ียมบิดาทุกวนั อกีคนหนึง่อยทูีป่ระเทศอังกฤษ
และเขารีบเดินทางมาทันทีเม่ือทราบถึงอาการของบิดา ลูกคนสุดทองทำงาน
อยใูกลๆ  กรงุลอนดอน ลกูทัง้สามคิดวาบิดาคงจะมีชวีติตอไปอกีหลายอาทติย
จึงตกลงกันวาอีกหน่ึงอาทิตยจะไปเย่ียมบิดา แตบิดาปวยหนักอยางกะทันหัน
และหมอบอกวาเขาจะมีชีวิตตอไปอีกไมกี่ชั่วโมง บิดาเรียกชื่อบุตรคนสุดทอง
คร้ังแลวครัง้เลา ลกูชายกร็บีบินกลบัสเปนเรว็ทีสุ่ดเทาท่ีเขาจะทำได และมาถึง
หองบิดาเพยีงไมกีว่นิาทีกอนทีบ่ดิาจะส้ินลมหายใจ เขาไปเหน็หนาพอทนัใหพอ
ไดเหน็หนาเขากอนจะส้ินใจอยางสงบ

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี กลาวถึงเฒาสิเมโอนอธิษฐาน
ภาวนาขอบพระคุณพระเจาดวยใจท่ีเปยมดวยความกตัญู สิเมโอนทราบดีวา
ทานไดพบกับองคพระผูไถ ที่พระเจาทรงสัญญาไวนานมาแลว เม่ือทานได
พบกบัผทูีพ่ระเจาทรงสัญญาไววาจะเสด็จมา ทานก็พรอมท่ีจะเผชิญกับความตาย
สังคมมนุษยของเราในปจจุบันกลัวความตายจนไมกลากลาวถึง คำวา “ส้ินใจ
อยางดี” ดูเหมือนจะเปนส่ิงแปลกประหลาดจนกระท่ังเราไดประสบพบเห็น
ดวยตัวเอง

การท่ีสิเมโอนทราบวาพระเยซเูจาคือผใูด ทานไมเพยีงแตกระทำหนาท่ีของ
ทานสำเร็จเสร็จส้ิน และพรอมท่ีจะส้ินชวีติเทาน้ัน ทานยังประกาศวาพระเยซูเจา
คือพระเมสสิยาห ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่สุดของชาวยิว กลาวคือพระวิหารที่
กรงุเยรซูาเลม็อกีดวย เปนการประกาศท่ีจะทำใหพลงัแหงการตายส้ินสุดลง

ขาแตพระเยซูคริสตเจา พระองคเสด็จมา
ประทับอยูทามกลางพวกลูกในรูปแบบของ
กุมารนอย แตพระองคทรงไวซ่ึงอำนาจท่ีจะทรง
ทำลายความตาย และทรงนำชีวิตนิรันดรมาให
พวกลูกทั้งหลายในยามหวาดกลัว โปรดใหลูก
ทราบวาพระองคทรงสำแดงความรักท่ีทรงมีตอ
พวกลูก ในการส้ินพระชนมบนไมกางเขน และ
พระองคยงัไดทรงแสดงใหเหน็อกีวาความรอดพน
นรินัดรน้ัน เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนแกลกู เดชะการกลับคืน
พระชนมชีพจากความตายของพระองค อาแมน

ตอเน่ืองวันเด็กแหงชาติ
วันของเด็กแหงชาติปนี้ผานไปอีกป
มีการจัดกิจกรรมมากอยางเหมือนแขงกันทำแขงกัน

สรางผลงาน
ต้ังใจใหเด็กสนุกสนานเพลิดเพลนิไดทกัษะ

     หลายอยางก็เดิมๆ ทุกป...ดูอาวุธข้ึนรถถังจับปน
ข้ึนเคร่ืองบิน

ไมนอยคนยงัคาใจทำไมวนัเด็กตองใหดูใหสัมผสัเครือ่งมอืสงคราม
ทัง้ท่ีวยัของเดก็นาจะหางไกลจากส่ิงเหลาน้ี
หลายชาติมีกฎหมายหามไมใหเด็กเขาใกลอาวุธทุกชนิด
หากประเทศกำลังอยูในภาวะสงครามก็อีกเรื่อง
ใหเด็กไดรูไดเห็นอาวุธยุทโธปกรณจะไดรูสึกปลอดภัย
รูวาจะไดรับการปกปองม่ันใจไดวาชาติบานเมืองปลอดภัย
แตก็นั่นแหละทำกันมาทุกปจนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
เชนเดียวกันท่ีใหเด็กจำนวนหน่ึงไดนั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรี
เหมือนจะใหกำลงัใจวาขยันเรียนแลววนัหน่ึงจะไดมาน่ังจริงๆ
แตจนถึงบัดน้ียังไมมีนายกคนไหนท่ีบอกวาตอนเปนเด็กเคยน่ัง
จะแปลกแหวกแนวกวาใครนาจะเปนทานผูวาจังหวัดหน่ึง
ลงทนุแตงชดุนักเรยีนคลานบนพืน้ใหเด็กไดข้ึนข่ีหลงั
ดูแลวทั้งนารักทั้งอบอุนเสียอยางเดียวมีแคปละหน
หรอืทานผวูาตองการจะเตือนพอแมยคุใหมใหเปนกนัเองกบัลกู
รูจักเลนหัวหยอกลอสนุกสนานลดอายุลงเทาลูก
จะไดเขาใจส่ิงท่ีลูกคิดลูกอยากทำลูกอยากเปนลูกอยากได
ไมเหมาเอาเองวาอาบน้ำอุนกอนรูดีกวามีประสบการณมากกวา
พรอมพร่ำคาถา “ทำตามท่ีพอแมบอก เด๋ียวดีเอง”
หารไูมวาอาบน้ำอนุสมัยกอนกับอาบน้ำอนุสมัยน้ีตางกัน
หากเทียบวัยกันแลวบางอยางลูกอาบน้ำอุนกอนพอแมเสียอีก
แคขอมูลขาวสารจากโลกออนไลนอยางเดียว
ลกูกอ็าบจนรอนแลวพอแมเพิง่จะเริม่รสึูกอนุ...

กระน้ันก็ดี ติดตามกิจกรรมวันเด็กกันมาทุกป
ยังไมเคยเห็นมีการชวนเด็กเขาวัดรวมกิจกรรมเร่ิมวันเด็ก
ตักบาตรสวดมนตฟงเทศนพดูคุยพบปะเสวนากับพระ
รวมมิสซาฟงพระวาจาภาวนาแกบาปรับศีลรับพรพระสงฆ
สุขสงบทางใจแลวคอยสนุกสนานทางกายกับกิจกรรมท้ังวัน
อยางไรก็ตองใหเด็กสำนกึวามีทัง้มิติจติใจและมิติรางกาย
หากใหความสำคญัสรางความสมดุลใหทัง้สองมิติ
การเติบโตพัฒนานิสัยใจคอความคิดความอานนาจะลงตัวกวาน้ี
ตางกับขอมลู “เด็กไทยในมิติวฒันธรรม” จากกระทรวงวัฒนธรรม
ศาสนากับเยาวชนเปนขอมลูหนึง่นาตกใจ
จากการสำรวจพบวามีเด็กเพียงรอยละ 12 ทีเ่ขาวัดทำบุญ
มีเด็กเพยีงรอยละ 27 ทีส่วดมนตไหวพระเปนประจำ
มีเด็กถงึรอยละ 40 ทีเ่ริม่ไมเชือ่ในกฎแหงกรรมและบาปบญุคณุโทษ
ศาสนาซ่ึงเคยเปนท่ีพึง่ทางจิตวิญญาณกำลงัหมดบทบาทลง
แทนท่ีดวยหนงัสือ ซีดี เวบ็ไซต กจิกรรมบำบดัตางๆ
หากมองแนวโนมไปขางหนาคงตองกงัวลหวัน่วติกกันท้ังสังคม
เด็กรอยคนสีสิ่บคนไมสนใจกฎแหงกรรมบาปบุญคุณโทษ
อกีหกสบิคนท่ีสนใจท่ีเชือ่จะอยรูอดปลอดภยัไหมนี่
หรอืจะลงเอยในเม่ือคนไมสนใจกฎแหงกรรมบาปบุญคุณโทษ
ทำอะไรไมตองเกรงกลวัฟาดินไมตองไวหนาอนิทรหนาพรหม
ถือเปนการไดเปรียบเต็มประตูแบบนี้...ฉันก็ไมสนใจเหมือนกัน
“หนามยอกตองเอาหนามบง” จงึอยรูอดกระมัง...

ขณะท่ีรัฐบาลเอาแตเนนแจกแท็บเล็ตใหเด็กตามท่ีพูดตอนหาเสียง
เคยคิดเคยคำนึงไหมวาท่ีคิดวาเปนเรื่องใหมสุดสำหรับเด็กไทย
หาไดเปนอะไรใหมเปนอะไรวิเศษวิโสเลยแมแตนอยนิด
เพราะเด็กใชแท็บเล็ตคลองกอนจะไดรับแจก...เสียอีก
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ผเูดนิทางทางทะเล

“ชีวิตคนกลางทะเล”

ภารกจิรกัและรบัใชผถููกลอยคอ

โทน่ี ไทยแลนด สัมภาษณเรยีบเรียง   /  จารุวรรณ ศรีวรกุล ถอดเทป

“อดุมสาร”  ไดมีโอกาสพบกบัคนทำงานของสภาพระสงัฆราชฯ ประจำป ทำให
ไดเหน็หนาเหน็ตากันกบัเพือ่นๆ หลายคน และบางคนก็อาจจะเพิง่พบเหน็กนันีแ่หละ
ครับ ทั้งๆ ที่ทำงานใตรมเงาเดียวกันมาต้ังนานแลว พอดีไดยินเรื่องท่ีนาสนใจ
เกนิความคาดหมาย และถือวาเปนเรือ่งทีด่ ีท่ีอยากจะแบงปนใหทราบกนั   คณุอภญิญา
ทาจิต  รองผูอำนวยการฯ สำนักงานผูเดินทางทางทะเล  มีคุณพอสุดเจน ฝนเรือง
เปนผอูำนวยการ และอยใูนฝายงานดานสังคม

คุณอภิญญา  ทาจิต (แจม) เลาวา “แจมเปนสัตบุรุษวัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพฯ
เวลาน้ียายมีบานอยูติดวัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา จึงไปรวมมิสซาทุกวัน
จนกระท่ังสมัยคุณพอสุดเจน  ฝนเรือง ยายมาประจำ ทานจึงขอใหมาชวยทำงาน
ซีแฟรเรอร (sea farer)  เวลาน้ันก็ไมทราบอะไร แตไดลองฟงคุณพอพดูคุยแลวกคิ็ด
วา นาจะทำได ถาเรามีใจรัก เม่ือคณุพอตัดสินใจใหชวยทำงานนี ้  จงึทมุเทและคิดวา
เราจะทำงานแบบต้ังรบัในออฟฟศไมไดแลว ตองออกไปรกุบาง จงึข้ึนเยีย่มลกูเรอืตางๆ

การจะข้ึนเย่ียมเรือแตละลำคงไมงายอยางท่ีคิด เขาอนุญาตใหคุณแจมมีสิทธ์ิข้ึน
บนเรือไดเพราะกอนจะข้ึนเรือได ตองสอบผานเร่ืองความปลอดภัย (security)
มีใบอนุญาตข้ึนเรือ 5 ป จากลอนดอนประเทศอังกฤษ  เปนกฎหมายของไอเอ็มโอ
(International Marine Organization) รวมกันกับกฎหมายแรงงาน  (Labour Law)
องคกรแรงงานระหวางประเทศซ่ึงมีกฎหมายวา ผเูยีย่มบนเรือ (ship visitor) สามารถ
ขึน้ไปเยีย่มเรือได  ในประเทศไทยมีแจมคนเดียว

ผลงานสรางความสนใจให
ครั้งหน่ึงมีนักขาวจากประเทศอิหรานมาขอสัมภาษณเปนขาว เพราะสงสัยวา

ทำไมองคกรคาทอลกิจงึดูแลลกูเรอืทีเ่ปนมุสลมิไดดี  เนือ่งจากมกีารจดัหองละหมาด
ใหดวย

ค.ศ. 2007 ประเทศอังกฤษทำหนังสือเชิญมาที่ศรีราชาใหเขาไปเขารวมประชุม
คร้ังแรกท่ีสิงคโปร   เขาใหสอบและอบรม  พอสอบผาน  คัดเลือกตัวแทนแตละประเทศ
มีตัวแทนจากประเทศไทยเปนหญิง 2 คน คือแจมเจาหนาท่ีจากศรีราชาและเจาหนาท่ี
จากการทาเรือคลองเตย  พอตอนเลือกบอรดเขาบอกวาจริงๆ แลวอยากไดผูหญิง
เพราะวาแข็งแรงและออนแอในลักษณะแชรแมน (share  man) อยากไดความนมุนวล
ออนโยนของผูหญิง  เมืองไทยจึงถูกรับเลือก และแจมไดรับเลือกเปนรองประธาน
บอรดของเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปนั้น

เม่ือกอนเราไมมีงบประมาณ  คุณพอสุดเจนซ่ึงตอนน้ันเปนเจาอาวาสวัด
พระหฤทัยฯ ศรีราชา ทานประกาศขอรับบริจาคท่ีวัด ทัง้ขาวสารอาหารแหง  เอาไป
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ของฝากปใหมสำหรับคนหางไกล คือโผลไปเซอรไพรสดวยตัวเอง

ใหบนเรือ  พอขึ้นเรือแจมก็ใหเขาเซ็นเอกสารวามีลูกเรือกี่คน  มีขอตกลงอะไรบาง
แลวนำเอกสารน้ันสงไปท่ีประเทศอังกฤษ  ที่ไอทีเอส (ITS) กรุงลอนดอน  เรือ
แตละลำจะติดธงประจำประเทศ  เราจะเช็ความีขอตกลงอะไรบาง ซ่ึงหากไมทำ
ตามน้ันกถ็อืวาละเมิด   ถาเชนอาหารการกินไมดี  ทีอ่ยทูีพ่กัไมดี  จะมีการฟองรอง
ซ่ึงเปนการกดดันท่ีเจาของเรือ (ship  owner) การกดดันมีหลายระดับคือ  1. โหลด
สินคาชา เขาจะเสียผลประโยชน เพราะตองจายเงินเพ่ิม  2.  ไมรบัสินคาเลย  3. ทาเรือ
ตอไปเปนทาเรืออะไร จะแจงใหมีคนลงไปตรวจเรือ  หากทราบวาผิดขอตกลงก็จะ
ถูกปรับ  เพราะฉะน้ันมันไมคุมกัน  เวลาท่ีเราฟองรองตนทาง  เขาตองจายเงิน
ทุกคร้ังท่ีมีการรองเรียนเราก็ทำสำเร็จทุกคร้ัง

จากกรณีหนกัๆ คอื เรอืลำหนึง่ปลอยใหลกูเรืออยใูนเรือถึง 3-4 เดือน ไมมีอะไร
ทานเลย พวกเขาตองใชวธีิตกปลาดวยเบ็ดเล็กๆ และนำปลาน้ันมาตากแหง   คร้ังแรก
ทีคุ่ณพอสุดเจนข้ึนไปเย่ียมทานก็นำอาหารไปให เชน  ขาวสาร  แตกไ็มสามารถปรุง
อาหารไดเพราะท้ังน้ำมันและแกสก็ไมมี  จงึตองชวยซือ้เตา  ซ้ือถาน   แลวนำขึน้ไป
สงบนเรือ   มีอะไรกแ็บกข้ึนไป  ไดเงินบรจิาคก็ซ้ือของไปใหพวกเขา  ทำไดประมาณ
2 อาทติย โชคดีทีเ่จาของเรอืเปนชาวมาเลเซีย  ซ่ึงเปนหน่ึงในบอรดของเราเหมอืนกนั
เขาเปนคนติดตอเดินเรื่องให   เขาบอกใหลูกเรือลงมากอนแลวบินกลับบานจึงจะ
โอนเงินเขาบัญชีใหภายหลัง  แตแจมก็บอกลูกเรือวาลงไมไดเพราะทรัพยสินบนเรือ
เปนสิบๆ ลาน  คาแรงเขายังไมจายและย่ิงถาลูกเรือกลบัไปมันจะเกิดอะไรข้ึน  แจม
เปนคนรองเรยีนใหลกูเรอืวาไมใหลงชือ่ขึน้ฝง  จนเขายอมโอนเงนิเขาบัญชใีหลกูเรอื
จึงบอกใหลูกเรือกลับได

หนาท่ีอยูเคียงขางผูถูกลอยแพ
ในฐานะรองประธานบอรดจึงตองออกไปประชุมตางประเทศทุกๆ 6 เดือน  หรอื

ทกุ 3 เดือน  ไปในภมิูภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตของเรา  เชน สิงคโปร  มาเลเซยี
ฟลปิปนส  อนิโดนีเซีย  และไตหวนัท่ีเพิม่มาเพราะประเทศน้ีเคยเปนผปูระสานงาน
แตตอนน้ีเปนระดับใหญอยทูีก่รงุโรม

(อานตอหนา 13)
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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

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

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

อันนา
นงลักษณ สงูสวาง
เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2010
ครบ 2 ป แหงการจากไป

“อยาทอแทในการทำความดี
เพราะถาเราไมหยุดทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถึงเวลา”

(กท 6:9)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

“ขาพเจาทำทกุสิง่ไดในพระองค
ผูประทานพละกำลังแกขาพเจา”

(ฟป 4:13)

มารอีา จีระ แซแพ
(ลยุ สรรเพชร)
สัตบุรษุวัดเสาวภา
เกดิใหมในพระเจา

3 ธันวาคม ค.ศ. 2011
อายุ 78 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
เทเรซา
นงฮวง

เกดิใหมในพระเจา
วนัพฤหสับดีที ่12 มกราคม 2521
(เสียอายุ 60 ป)

เกดิใหมในพระเจา
วนัอาทิตยที ่10 มีนาคม 2545

(เสียอายุ 84 ป)

ยวงบปัตสิตา
เอยีงจงุพระเจาขาถาพระองคพอพระทัย

ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได
(มธ 8:2)

ครบ 10 ป
คุณพอยอแซฟ ประมวล พฒุตาลศรี

28 มกราคม 2002 - 2012

ส่ิงท่ีดีทีสุ่ดในโลก คืออะไร เราไมทราบ
แตส่ิงท่ีดีทีสุ่ดสำหรับเรา พระเจาไดทรงจัดวางไวใหอยใูกลเราเสมอ

(คุณพอยอแซฟ ประมวล พฒุตาลศรี)
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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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การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

“สวัสดีปครสิตศักราช 2012 / พ.ศ. 2555 ปมะโรง
รัตนโกสินทร 231” เดือนมกราคม ยังไมทันได
ต้ังหลักก็เขามาเกือบส้ินเดือนแลวครับ ชาวสภา
สาธุฯ เขาทำงานกันต้ังแตวนัท่ี 3 มกราคม พรอมท้ัง
กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำป ซ่ึงหมายถึงการ
ประชมุเปนหลกั ทีห่ลกัๆ เสร็จแลว เหลอืแตปลกียอย
เทาน้ัน ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ขอบคุณ สำหรับ
น้ำใจท่ีพี่นองทุกทาน ไดใหกับส่ือมวลชนคาทอลิก
ตลอดเวลาท่ีผานมา ทัง้ปจจัยสนับสนุน ทัง้สปอนเซอร
ทัง้ขาว บทความ และสมาชิกทุกทาน ฯลฯ “อดุมสาร
และอุดมศานต” แตละฉบับ กวาจะมาถึงมือพี่นอง
เปนสายปานท่ียาวนานและตองละเอียดทุกข้ันตอน

 วนัเพ่ือนอดุมสาร ครัง้ท่ี 11 วนัเสารที ่18 กมุภา-
พันธ 2012 หลังจากเล่ือนมาจากเดือนพฤศจิกายน
ปทีแ่ลว  เรามีนดักันวนัเพือ่นนะครบั เสกสุสาน
ศานติคาม  คุณพอชัชวาล ศุภลักษณ  เจาอาวาสวัด
พระเยซูเจาเสด็จขึ้นสวรรค และรับผิดชอบสุสาน
ศานติคาม กำหนดเสกสุสานไปเม่ือวันอาทิตยที่ 8
มกราคม  มี 2 รอบ  รอบแรก เวลา  09.00 น. และ
16.00 น.  เพื่อความสะดวกของพ่ีนองและจะได

ไมแออัดกันเกินไปเร่ืองท่ีจอดรถ งานน้ีตองถือเปน
งานชาง งานอ่ืนตองสับหลีกใหดีๆ การศึกษา
นักเรียน หลายแหงในพ้ืนท่ีน้ำทวม ตองเลื่อนเปด
โรงเรียน และปรับเวลาเรียนกันท้ังวันธรรมดา และ
วันเสารดวย ไดยินหลายคนบานโดนน้ำเขาไปเต็มๆ
ตอนน้ี แมน้ำลด แตกย็งัตองเชาหอพกัอย ูเพราะตองซอม
ทำความสะอาดและทำใจ มาเปนประจำ เม่ือภาคใต
ประสบภัยน้ำทวมฉับพลัน เพราะฝนตกหนัก ทำเอา
หลายจังหวัดเหลือเพียงหลังคาโผลข้ึนมา ถนนหนทาง
สะพาน ถูกตัดขาด ขอสงกำลังใจลงไปยังภาคใตดวย
ครับ คิดถงึกนัและเปนกำลงัใจให “ทีน่ีน่้ำไมเนา อยใูกล
ทะเล” คุณพอเฮนรี่ ดาเนียลลี เจาอาวาสวัดมารดา
พระศาสนจักร นครศรีธรรมราช  โดนเล็กนอย สวน
คุณพอมิก  อดุลย เกษม อยู เกาะสมุย  น้ำไมทวม
แนนอน  ฟนฟจูติ ชำระใจ (Retreat) พระสงฆอคัร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จากวัดไปพักอยูบานผูหวาน
วันท่ี 9-13 มกราคม ตลอดสัปดาห ทุกวันน้ี ถือเปน
การเขาเงียบและพักผอนรวมกันดวย บางองคจึงบอก
ไมคอยเงยีบสักเทาไร พระสงฆ 4 อสีาน สังฆมณฑล
อุดรฯ เปนเจาภาพจัดสัมมนาประจำป วันท่ี 16-20
มกราคม ประมาณ 120 องค คณุพอโกวทิย เจรญิพงศ
ประธานจัดงานพรอม ท้ัง ทีมงานอีก เปนขบวน
“บุญราศียอหน ปอล ที่ 2 ชีวิตสงฆท่ีเปนแบบอยาง”

ขอรวมแสดงความอาลัยกับคณะเซนตปอล เดอ
ชารตร และครอบครัวศรีวิชัยรัตน (คุณพอชูชาติ และ
ภราดาเลโอ ศรวีชิยัรตัน) ในการจากไปอยางกะทันหนั
ของเซอรเซนตโมรสิ ดวยอบุติัเหตุทางรถยนต เม่ือวนัที่

4 มกราคม ที่ผานมา คุณพอชูชาติ เปนประธานพิธี
มิสซา พรอมดวยคุณพอโจเซฟ เตรบาออล คุณพอ
สมโภชน พูลโภคผล คณุพอธรีวฒัน เสนางคนารถ
คณุพอธวชั สิงหสา พรอมบรรดาพระสงฆ รวม 40
องค เม่ือวันท่ี 10 มกราคม ที่วัดเซนตหลุยส แมร
ไอรนี ชำนาญธรรม อธิการิณีเจาคณะแขวงประเทศ
ไทย กลาวไวอาลัย และอานคำไวอาลัยของพระ-
คุณเจาพิบูลย วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑล
นครสวรรค แมรมเีรยีม กจิเจรญิ มหาธิการิณี  เซอร
เปาลา ธรรมทูตชาวฝร่ังเศสและอดีตอธิการิณี
โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ดวยความซาบซ้ึง
จนกล้ันน้ำตาไมอยู  บางสวนจากคำไวอาลัยของ
พระคณุเจาพิบลูย “เธอมาท่ีชายแดนไทยพมา เพราะ
ความเช่ือศรัทธาในพระเจา เพือ่หลอมรวมชาติพนัธุ
ใหมีสายเลือดเดียวกับพระเจา คณะเซนตปอลฯ
สงเธอมาขณะยังมีชีวิต และเธอก็มอบชีวิตท้ังหมด
ใหคนไทยภูเขา วันน้ีพระเจารับรางของเธอกลับไป
แตชีวิตน้ันไดหลอมละลายในสายเลือด เปนความ
ทรงจำ เปนความดีงาม นำความเช่ือศรัทธาในคน
ของแผนดิน ถิน่น้ีไมใชบานเกิด แตเปนดินแดนท่ีเธอ
อุทิศชีวิตท้ังส้ินใหมวลชน  เธอเ ล้ียงเด็กเล็ก
จนเติบใหญ กลายเปนพอเปนแมคน พอแมคนน้ัน
ยังสงลูกหลานเพิ่มมาใหเธอ เธอเปนมารดาฝายจิต
ของคนมากมายดุจเม็ดทราย ความกลาหาญของ
คนๆ เดียว ยอมกอใหเกดิคนติดตามเปนรอยเปนพนั
นักสูชีวิตจะนับถือเธอเปนคนตนแบบ เปนนักบุญ
ของผยูากไร ...”
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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

ประกาศขาวด ีเดนิทาง

และเทคโนโลยี

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส) การพบปะระหวางผูนำ
ศาสนาในเมืองอัสซีซี  ประเทศอิตาลี  หนังสือ
“พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ”  และเว็บไซตวาติกนัท่ีเริม่
ลงในไอแพ็ด  เปนเหตุการณสำคัญๆ ที่เปนจุดเดน

ของพระภารกจิของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16 ประจำป  ค.ศ. 2011
แมจะมีบคุคลสำคัญมาเฝาเปนการสวนพระองคนอยกวาปกอนๆ  พระสนัตะปาปา
ซ่ึงพระชนมาย ุ84 ชนัษา ยงัทรงเพลดิเพลนิกบัการทรงงานหนักตลอดท้ัง 12 เดือน
ทรงพบผนูำพระศาสนจักร และผนูำประเทศเกือบ 400  ครัง้  ทรงกลาวปราศรัย
แกกลมุคนตางๆ 180 คร้ัง และทรงเปนประธานประกอบพธิกีรรมตอสาธารณชน
อกี 40 คร้ัง  พระองคเสด็จเยอืนโครเอเชยี  สเปน  เยอรมน ีและเบนิน

ณ สำนักวาติกัน พระสันตะปาปาทรงพบคริสตชนท่ีมาเฝาพระองคเกือบ
หาแสนคน  พระองคประทานบทสอนเกีย่วกบัพระศาสนจักรและการสวดภาวนา
เสมือนการ “ยอนกลบัสพูืน้ฐาน” ของคำสอน  คนใกลชดิพระสนัตะปาปาสังเกต
วา พระองคทรงเหน่ือยงายเหมือนผูสูงวัยท่ัวไปท่ีอายุเกิน 80 ป แตไมทรง
พบอาการประชวรท่ีรนุแรง  สำหรบัหัวขอท่ีทรงโปรดปรานใน ค.ศ. 2011 ไดแก
“การประกาศขาวดีอีกคร้ัง” (new evangelization)  และเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา  พระองคทรงเช่ือมโยงหัวขอทัง้สองดวยกนั  ทรงย้ำแกบรรดาพระสังฆราช
วาภารกิจทั้ง 2 ประการเรียกรองการประกาศความจริงดวยความกลาหาญ
โดยเฉพาะในสภาพแวดลอมบางแหงท่ีประชาชนคัดคานแนวคิดดังกลาว

การเปล่ียนแปลง

นำสันติภาพและเอกภาพ

นครรัฐวาติกัน  (ซีเอ็นเอส)  พระสังฆราชเกาหลีใตมีความเห็นพองตองกันวา
“การถงึแกอสัญกรรมของนายคมิ จอง อลิ ผนูำประเทศเกาหลีเหนอื  เปนโอกาสดี
ที่จะฟนฟูสัมพันธภาพและการเสวนาระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต  เพื่อ
นำความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนักลับคืนสคูาบสมุทรเกาหลี”  พระสงัฆราชปเตอร
กัง ยู-อิล แหงสังฆมณฑลเชจู ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงเกาหล ีให
สัมภาษณแกสำนักขาวฟเดสวา “การถึงแกอสัญกรรมของผูนำเกาหลีเหนือเปน
จุดเปล่ียนสำคัญเพื่อเปนหนทางสูเอกภาพของคาบสมุทรเกาหลี  เราหวังวา
พระเปนเจาทรงประทานแสวงสวางและพละกำลัง แกพี่นองเกาหลีเหนือ เพื่อ
กอใหเกดิการเสวนา  สันติภาพ และการคนืดีตอกนั”  ขณะท่ีพระสงัฆราชลสัซาโร
ย ู  ฮวง-ซกิ แหงสังฆมณฑลแดจอน  ประเทศเกาหลีใต กลาวแกสำนักขาวเอเชีย
นวิสวา “เราจำเปนตองใหความสำคัญตอการเสวนาเพ่ือสนัติภาพ และเตรียมพรอม
เสมอ  ชวงการเปล่ียนถายอำนาจอาจเกิดความสับสน และทายาทท่ีออนอาวุโส
อาจมีอปุสรรค”  นายคิม จอง อลิ ปกครองเกาหลีเหนอืตอจากบิดา นายคมิ อลิ-ซงุ
ซ่ึงถงึแกอสญักรรม  ค.ศ. 1994

ฟูกชิูมะกลับสสูภาวะ “ปลอดภัย”

ฟูกชูมิะ  ญ่ีปนุ  (ยแูคน) นายกรฐัมนตรี โยชฮิโิกะ โนดะ ในนามรัฐบาลญ่ีปนุประกาศ
อยางเปนทางการ วา “โรงงานพลังงานนิวเคลียรฟูกูชิมะซ่ึงไดรับความเสียหาย
จากเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ สงผลใหเตาแยกปรมาณู 3 เตาไดรบัความเสียหาย
ขณะน้ีไดซอมบำรงุเปนท่ีเรียบรอยแลว  การซอมบำรุงคร้ังน้ีใชเวลา 9 เดือน เพือ่
ปองกันกัมมันตรังสีรัว่ไหลในปริมาณท่ีเปนอนัตราย”

การยืนยันเชนน้ีเปนความจำเปนกอนท่ีรัฐบาลจะทบทวนการยกเลิกพื้นท่ี
รอบๆ โรงงานเปนเขตปลอดผูอยูอาศัย

(ฟกูชูมิะ  เมืองทางเหนือของเกาะฮอนชู  ประเทศญ่ีปนุ  เน้ือที ่262,847 ตาราง
กโิลเมตร    ……ผแูปล)

เยสุอิตโอนโรงเรียนใหสังฆมณฑล

ดิล ิ  อนิโดนีเซยี  (ยแูคน)  คณะนักบวชเยสอุติ  ไดสงมอบโรงเรยีนมธัยมเซนต
ยอแซฟ ในดิลิ  เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะติมอร  ทางตอนใตของ
ประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงดำเนินการมานาน 18 ป แกสังฆมณฑล  คณุพออาโปลิ
นารโีอ ฟาปาริชโีอ กแูตรเรส  อปุสังฆราช เปนประธานพิธีมิสซา

คุณพอกแูตรเรส ผมีูสวนสำคญัในการพัฒนาดานสติปญญา  จติวิญญาณ และ
ทักษะแกนักเรียน กลาววา “ขอขอบคุณสมาชิกคณะเยสุอิตทุกทานท่ีอบรม
เยาวชนใหเติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพและมีวนิยั  สงผลใหพระศาสนจักรคาทอลิก
และประเทศอินโดนีเซีย ไดพฒันากาวหนา  นกัเรยีนปฏิบติัตนเปนประจักษพยาน
องคพระคริสตเจาในสังคม  แสดงออกถึงเอกลักษณคาทอลิก ผานความรักกัน
ฉนัพีน่อง”

กุญแจของการประกาศขาวดี

นครรัฐวาติกัน  (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา
“ครอบครวัครสิตชนไดรบัเรยีกใหเชือ้เชญิ  เปนประจกัษพยาน และเผยแผความรกั
และการประทับอยูขององคพระคริสตเจาในโลกน้ี”

พระสันตะปาปาตรัสแกสมาชิกสมณสภาเพื่อครอบครัวโอกาสกอตั้งครบ
30 ป  โดยบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 วา  “ครอบครวั  สถาบัน
พืน้ฐานเกิดจากสายสัมพันธระหวางชายและหญิงผานทางศีลสมรส  เปนสถานที่
ซ่ึงมนุษยจะไดพบกับพระคริสตเจา” ในโอกาสอันดีนี้สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเชิญชวนใหคริสตชนไดตระหนักถึงบทบาทของครอบครัว
และใชเปนสนามแหง “การประกาศขาวดีอกีคร้ัง” ดวยการท่ีสมาชิกในครอบครัว
ปฏบิติัตนเปนชุมชนแหงความรักทีเ่สียสละและอดทนนาน  เปนสถาบันท่ีตอนรบั
ชวีติใหม   และใหการอบรมสมาชิกในความเช่ือศรัทธาและการเปนผมีูน้ำใจ  มี
สวนในงานเมตตากิจเพือ่เสริมสรางสังคม

นำคาทอลิกกลับบาน

อัตแลนตา  (ซีเอ็นเอส)  องคกร “นำคาทอลิกกลับบาน” ศูนยกลางท่ีเมือง
อตัแลนตา รณรงคผานทางโทรทัศน ระหวางวันที ่16 ธันวาคม  ถงึวนัท่ี 8 มกราคม
ซ่ึงคาดวาจะมีผชูมถึง 250 ลานคน ในกวา 10,000 เมืองท่ัวประเทศ   เพือ่เชิญชวน
ครสิตชนคาทอลิกใหกลบัคืนสพูระศาสนจักร

นายทอม  ปเตอรสัน  ผกูอต้ังองคกรฯ กลาววา “ขอความท่ีเชือ้เชิญ” สงถงึ
เพื่อนบาน  ญาติมิตร  และเพื่อนท่ีทำงาน  เพื่อรวมเปนครอบครัวใหญที่สุด
ในประวัติศาสตรแหงยุคสมัย”  เน้ือหาของการเชิญชวนกลาวถึงประวัติศาสตร
ของพระศาสนจักรคาทอลิก  โดยเนนธรรมประเพณีทีป่ฏบิติัสืบตอกนัมายาวนาน
การสวดภาวนา  การศึกษาคาทอลิก และการชวยเหลือผูยากไร  เน้ือหาสำคัญ
ตอนหนึง่วา “ถาทานละท้ิงพระศาสนจักรไป  ขอเชญิกลบัสชูมุชนวดัของทาน  และ
เยีย่มเว็บไซต  Catholicscomehome.org วนัน้ี”  โครงการน้ีเริม่ต้ังแต ค.ศ. 2008
ผลสำรวจพบวามีครสิตชนมารวมมิสซาเพ่ิมข้ึน 10%  และมีครสิตชนกลับใจถึง
300,000 คน  มหาวิทยาลัยจอรจทาวนยังระบุวา “ผลสำรวจพบวา คาทอลิก
เพยีง 33% เทาน้ันท่ีฟงมิสซาวันอาทิตยสม่ำเสมอ หรอืกลาวอีกนัยหน่ึง คาทอลิก
มากถึง 2 ใน 3 ซ่ึงเทากับ 42.7 ลานคน ไมไปรวมมิสซาในวันอาทิตย
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นอกน้ันยังมีเวยีดนาม  ไทย   มาเลเซีย  ฟลปิปนส  สิงคโปร  ซ่ึงตองเวียนกนัไป
ประชุม  ครัง้ท่ี 4 จดัท่ีโรงแรมเฟสทในกรุงเทพฯ มีพระคณุเจาชศูกัด์ิ  สิรสุิทธิ ์ เปน
ประธาน  ครัง้ท่ี 6 จดัท่ีศรีราชาเม่ือปลายเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010  มีพระคณุเจาสิรพิงษ
จรัสศรี  เปนประธาน โปรแกรมคร้ังน้ีไดจัดต้ังเนช่ันแนลเวลแฟรบอรดประจำ
ประเทศไทย  เราไดเชญิกระทรวงแรงงานเขามา  เชญิสมาชิกสภาผแูทนราษฎรชลบุรี
ซ่ึงเปนผดููแลทาเรือแหลมฉบัง  และเชิญมารีนไทมกรมเจาทา  ทาเรือแหลมฉบังเขารวม
เปนคณะกรรมการและตัวแทนบอรด  สวนการทำงานของแผนกเราตองรวมกันถึง
3 ศูนย  เพราะพระคุณเจาสิรพิงษ  จรสัศรี ขอใหชวยงานทางสังฆมณฑลอ่ืนดวย

หลังจากการประชุมเราไดทุนจาก 7 ประเทศ  คาดวาประเทศไทยจะมีศูนยพัก
ลูกเรือดวย (drop in center) ที่ทาเรือแหลมฉบัง เพื่อใหการอภิบาลดูแลลูกเรือ  ทั้ง
ดานรางกายและจิตใจ พอเปดศูนยพบวามีชาวพมาท่ีอาศัยอยูมากเราจึงทำงานกับ
ผูเดินทางทางทะเลของพมา  เปดท่ีทาเรือพระประแดงนาจะอนุมัติเดือนกุมภาพันธ
ป ค.ศ. 2011  บอรดแตละคนก็ตองชวยกันลงมติวาแตละประเทศจะไดเงินเทาไร   มี
การเสนอวาประเทศไทยและประเทศไตหวนัเปนประเทศท่ีนาสนับสนุนมาก  เพราะ
ผลงานดีและไมเคยของบประมาณเลย  เราจึงมีกจิกรรมตรงน้ัน

วันท่ี 30 ตุลาคม  ค.ศ. 2010 ไดรับการคัดเลือกจากฟอนติฟกันใหเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขาไปฝกผูเดินทางทางทะเลท่ีอเมริกาใตประมาณ 2 สัปดาห  หลังจาก
นัน้ส้ินเดือนพฤศจกิายนจะเขารบัอบรมเพือ่เปนผอูบรม (training for trainer)   จดัอบรม
ใหกบัอาสาสมัครของเราทุกๆ ทาเรือโดยไดงบประมาณจากประเทศอังกฤษ  เพราะ
บางครัง้การอภบิาลไมใชเรือ่งดานจิตใจอยางเดียวแตหมายถงึเรือ่งสทิธิมนุษยชน  การ
ปกปองศักด์ิศรีความเปนมนุษย (คุณแจมเนนเสียงหนักแนน)  กรณีตางๆ ที่ผานมา
ลกูเรอืเราถกูทิง้อยกูลางทะเล 4-5 เดือน  ไมมีอาหาร   ไมมีน้ำ  ไมมีอะไรเลย  หากอยู
บนฝงเรายังสามารถไปบานเพ่ือนได แตอยกูลางทะเลไมรจูะไปท่ีไหน

ศนูยตางๆ ทีร่องรบั
ในประเทศไทยจริงๆ แลวมี 4 แหง  อยทูีศ่รีราชา จ.ชลบุร ี  กรงุเทพฯ  สงขลา

และท่ีภูเก็ต  แตตอนน้ีสำนักงานทาเรือท่ีภูเก็ตไดถูกปดไปแลวเน่ืองจากเหตุผล
หลายประการ  เชน  งบประมาณ   ผดูำเนินการ  ฯลฯ  เหลอืเฉพาะสำนกังานในตัวเมอืง
โดยศูนยสังคมพัฒนา คุณพอสุวัฒน  เหลืองสอาด (พอเผือก) สวนสงขลาทำงาน
กบัชาวประมงพมาผติูดเช้ือเอชไอว ี เปนโครงการของมิสซีโอ (Missio) และโครงการ
ไทยรกัไทย  และท่ีทำงานกับเรือใหญจริงๆ นาจะเปนท่ีศรีราชา  แตพอมกีารโยกยาย
พระสงฆมีคุณพออนุชา  ชาวแพรกนอย  เขามาท่ีกรุงเทพฯ  เรามีการประชุมกันวา
อาจจะตองมีการเปล่ียนแปลงบางโดยท่ีคุณพออาจตองข้ึนเย่ียมเรือบาง   จงึไปอบรม
สัมมนาเรียนรูงานท่ีมาเลเซียดวย

โครงการที่จัดประชุมเม่ือเดือนพฤศจิกายนที่ผานมาไดของบประมาณชวยเรื่อง
การศกึษาภาษาองักฤษ  ให 3 ศูนย โดยซ้ืออปุกรณรกัษาความปลอดภยั  นอกนัน้ก็
ปรับปรุงสำนักงานกรุงเทพฯ ใหเหมือนบานหลังท่ีสอง คือมีบรรยากาศท่ีดี  ลูกเรือ
ทีเ่ขามาบอยๆ ตอนน้ีมาจากเอเชียใต  เชน บงัคลาเทศ  อนิเดีย  และลกูเรอืจากยโุรป

แตทีมี่ปญหามากท่ีสุดคือเรอืจากกรีก เพราะตอนน้ีเศรษฐกิจลมสลาย  พอลกูเรือ
เขามา 3 เดือน 5 เดือน  ไมมีเงินจายคาแรง  คาอาหารเลย  บางคนกลารองเรียน  บางคน
กไ็มกลาเพราะกลวัชือ่จะอยใูนบัญชดีำ (black list) ในซีแมนบคุ (Seaman Book)  เรา
ตองบอกวาจะพยายามทำใหดีทีสุ่ดโดยท่ีไมใสชือ่เขาและจะปกปองดูแล  บางคร้ังเรา
ตองทำสองอยาง  คือเปนท้ังพยาบาลและตำรวจ  พยาบาลคือชวยดูแลสวนตำรวจคอื
ไปตรวจสอบวาอาหารการกินดีไหม  ถกูโกงคาแรงหรือเปลา  เราขอตรวจสอบทาเรือ
ถาทาเรือตอไปเปนทาเรือสิงคโปร  เราจะแจงเครือขายท่ีสิงคโปรใหลงไปตรวจเรือ
ลำน้ี  เพราะในเมืองไทยเราทำไดเพียงผูเยี่ยมเรือ  เปนคนรับเอกสารรองเรียน  สง
อีเมลไปตางประเทศเพราะเรามีเครือขายเน็ตเวิรกท่ัวโลก

ปญหาท่ีพบสวนใหญเปนเรื่องแรงงาน  ทุกประเทศมีปญหาเร่ืองแรงงาน
มาตรฐานลูกเรอืจะมตีำแหนงชปิเอนจเินยี (ship engineer) คาแรง 8,500 เหรยีญสหรฐั
ตอเดือน  ลกูเรือคาแรง 1,500 เหรียญตอเดือน  และตองจายคาอาหาร 5.5 ดอลลาร
ตอวนั  เวลาเราข้ึนไปตรวจเรือเขาจะมี 2 บัญชใีหเราดู  บญัชหีนึง่ตรงตามขอตกลง
สวนอีกบัญชีหนึ่งไมตรง  พอไมตรงเราก็จะถามลูกเรือวาไดเงินเดือนเทาไร  และ
คุณเซ็นรบัทำไม   เราจงึถามวาทาเรอืตอไปคอืทาเรอือะไร  เราจะใหคนไปตรวจสอบ
เรอืลำนัน้ นายจางพอรกูจ็ะยอมจายให

ถาไปในฐานะผูเยี่ยมเยียนจะไปกี่คน
ก็ได  อาจจะมีพระสงฆไปทำมิสซาและข้ึน
ไปหลายคนได  แตถามีกรณีเรื่องรองเรียน
แจมตองขึ้นไปคนเดียว  เขาจะถามวามีใบ
อนุญาตไหม  เรามีเอกสารแสดงใหเขา
ดูพรอม ในเรอืแตละลำ กปัตันเปนตำแหนง
ที่สูงสุดบนเรือ  เขารูกฎหมายที่ เรียกวา

อนสัุญญาระหวางประเทศ  ในเมืองไทยไมยอมรบัอนุสัญญาน้ีเพราะเขาไมรจูกังานน้ี
แตเรือตางประเทศติดธงสัญชาตินั้นๆ  มา  เขาก็ถือกฎหมายสัญชาตินั้นๆ และตอง
ยอมรับอนุสัญญาน้ี

เรือที่เขามาในประเทศไทยตอนน้ีสวนใหญมาจาก (South  Asia) เอเชียใตคือ
บงัคลาเทศ  อนิเดีย  ประเทศไทยซ้ือปนูซีเมนตจากประเทศบังคลาเทศ  เขาจะสงมา
เดือนละ 2 ครั้ง  อิหรานจะขนคอนเทนเนอรมาสงท่ีทาเรือแหลมฉบัง  เม่ือกอนเขา
จะเขามาเปนจำนวนมากไทยก็สามารถขายขาวสารได  ตอมาภายหลังเรามีปญหา
เพราะไมไดสงออกขาวสารอีก   พนัธขุาวเราไปโตท่ีกมัพชูาและเวียดนาม   แรงงาน
เขาถูกกวาตางชาติ จงึไปซ้ือขาวท่ีนัน่   เรอืทีเ่ขามาจึงเปล่ียนเปนประเภทวัสดุอปุกรณ
เคร่ืองจักรมากกวา

มีคนไทยถกูโจรสลดัจับท่ีโซมาเลีย 1 คน แตคิดวากำลงัจะไดรบัการไถตัวเพราะ
วาเราติดตอประสานไปแลว  และมีคนไทยไปจมน้ำตายท่ีนานน้ำเวียดนาม สิทธิ
มนุษยชนกรุงเทพฯ ติดตอไปยังสถานทูตท่ีมาเลเซียเพือ่จะตามหาศพ  และอีกเรือ่งหนึง่
คือเรือ “ซีแองเจิล” ของไทยไปจมท่ีไตหวัน  ลูกเรือเปนคนไทยท้ังหมดมีสูญหาย
1 คน เสียชีวติ 5-6 คน เราติดตอไปท่ีเครือขายของเราท่ีไตหวนั  เขาเขาไปชวยเหลอื
คนไทยเอาอาหารไปให  ดูแลและตอนน้ีคนไทยก็ไดกลบับานหมดแลว

ทีโ่ซมาเลียมหีลายเรือ่ง แตทีคุ่ณแจมชวยคนไทยมกีรณเีดียว  ทีเ่หลอืเปนชาติอืน่ๆ
เชน  บงัคลาเทศ  อหิราน  มีกรณีหน่ึงซ่ึงลกูเรอืเปนชาวบงัคลาเทศท่ีเคยมาเมืองไทย
เขาหนีเขาไปในหองเก็บของในเรือแลวสงอีเมลมาหา  แตขอรองไมใหบอกพอแม
เพราะกลัวจะตกใจ  คุณแจมโทรบอกพ่ีชายเขาและแจงวากำลงัประสานให  ตอนน้ัน
มีปญหาภายในที่เรือมี GPS ท่ีจะรูกันเอง  สินคาเปนเหล็กที่ขนจากเมืองจีนเพื่อไป
อิหรานแตผานนานน้ำผานเอเดน  มีโจรสลัด  มีคอนเทนเนอรซ่ึงล็อกกุญแจไวและ
โซมาเลียอยากรูวามันคืออะไร  พอเขาไปใกลคอนเทนเนอรตูนั้นตัวเขาก็ไหมและ
ลมตายทันที  จงึสงสัยวาเปนยเูรเนยีมผลตินิวเคลยีรหรอืเปลา  ประเทศสหรัฐอเมริกา
ยอมจายคาไถเพื่อตองการท่ีจะรูวาขางในน้ันมีอะไร  ลูกเรือคนน้ันจึงไดกลับบานท่ี
บงัคลาเทศ  เขาโทรมาขอบคุณท่ีชวยชวีติเขาไว  ขาวของเรือลำนีเ้งียบไปเพราะสินคา
ในเรือมีปญหา

ตอนน้ีทางเมืองไทยเรามีลงนามตอตานโจรสลัดโซมาเลียในระดับโลก  ตอนแรก
จะขอ 5 แสนรายช่ือเพ่ือยื่นตอองคการสหประชาชาติ  ใหสงคนไปชวยท่ีนานน้ำ
ในโซมาเลียเราไดเกอืบลานช่ือสงไป  เฉพาะในเมืองไทยไดหลายพนัชือ่เปนเจาหนาท่ี
จากฝายสังคมและนักศึกษา

ตอนน้ีเมืองไทยเปนผูประสานใหทุกอยาง  เวลามีงานท่ีไหนก็จะเผยแพร
ประชาสัมพนัธประเทศไทยไปในตัว  อยางงานเล้ียงฉลองของลูกเรอืฟลปิปนสแจม
ก็ไปและประสานกับการทองเท่ียวเพื่อขอเอกสาร แผนพับตางๆ ไปจัดบูธในนาม
ประเทศไทย  ไปทุกเดือน  ชวงเดือนเมษายนท่ีผานมาไปอบรมเร่ืองวิธีการเผชิญ
ปญหาวกิฤตใินทุกสถานการณ  เชน  ตึกถลม  ไฟไหม  ฯลฯ   หลงัจากนัน้จะเดินทาง
ไปประเทศฝร่ังเศส  อติาลี  เบลเยียม  เนเธอรแลนด  ฟลปิปนส  และบังคลาเทศ  ตาม
ลำดับ

นีเ่ปนเพียงสวนหน่ึงของงานท่ีพระศาสนจักรรบัใชสังคม  แมงานจะมีแตกตางกัน
หนาท่ีมตีางกนั  แตเรากเ็ปนหน่ึงเดยีวกนัไดในความรักตอพระเปนเจา และเพือ่นพีน่อง
ขอเพยีงแตเราสำนกึวางานน้ันเราทำเพือ่เผยแพรความรกัของพระองค   เพือ่พระสริิ
มงคลของพระองค  ทำเทาทีเ่ราสามารถอยางเตม็กำลงั  สวนทีเ่หลอืน้ันพระองคจะทรง
จัดการเอง  เพราะผูที่ตองการความชวยเหลือมีอยูทั่วทุกมุมโลก  เพียงแตวาเรา
จะตระหนกัร ูสำนกึรกัไดมากนอยเพยีงใด?

พอคยุกนัจบ ทำใหคดิถึงเพลงทีเ่คยโดงดังจังเลยวา “ฉนัเหมอืนลอยคอ ลอยคอ
อยใูนทะเล โอชวีติวาเหว เพราะเปนทะเลแหงความผดิหวัง”

หมายเหตุ บทสัมภาษณคุณแจม นี ้ไดพดูคุยกนันานหลายเดือน  ความคลาดเคล่ือน
ดานขอมลูจะมีบาง เน่ืองจากคนหาไฟลตนฉบับไมพบอยนูาน
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่5 ประจำวนัที ่29 มกราคม - 4 กมุภาพันธ 2012หนา 14

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

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

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

บานเณรรอยแผลศักด์ิสิทธิ์แหงพระเยซูคริสตเจา
(สติกมาติน)

รับสมัครผูสนใจเขาเปนสามเณรเล็ก
คุณสมบัติ

1. เยาวชนชายคาทอลิก ซ่ึงสมัครใจเขารับการอบรม
2. กำลังศึกษาต้ังแตระดับชั้น ป.6 ข้ึนไป
3. เปนผูมีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณของคณะฯ
4. มาจากครอบครัวที่มีความศรัทธา และพรอมที่จะสนับสนุน

เอกสารเบื้องตนสำหรับผูที่สนใจสมัครเปนสามเณร
1. ใบรับรองศีลลางบาป, ศีลมหาสนิท, ศีลกำลัง
2. ใบรับรองศีลสมรสของบิดามารดา
3. ใบรับรองความประพฤติจากคุณพอเจาอาวาส
4. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา
สอบถามรายละเอียดและสมัครไดที่...บานเณรเล็กสติกมาติน

โทร 02-429-0556, 081-909-2191
95 หมู 6 ซ.วัดเทียนดัด ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73100

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถึง

พอล แมรี่
วิชิต โลหะกุล
(ปน)

เกดิใหมในพระเจา วันที ่29 มกราคม 2010
“ขาพเจาทำทกุส่ิงไดในพระองค
ผปูระทานพละกำลังแกขาพเจา”

(ฟป 4:13)

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ขอคุณพอการโล เดลลา โตรเร
นำสอูอมพระหัตถพระเจา

25 มกราคม พ.ศ. 2554
ครบ 1 ป

ซสิเตอร
เทเรซา ดร. พัชรี
ถาวรพยัคฆ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ - 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 Àπâ“ 15

«—¥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≠¬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

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ππ∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

11 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π ¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß·°à

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥‡¢µ 2 (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

�����«—¥∏√√¡“ 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.

����� ·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«—¥«—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√

«—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≠¬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≠¬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

«—¥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)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
¢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√—∫ ¡—§√

«—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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥  √–∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à ®. ß¢≈“

©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-7424-

5195)

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

����� 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‘ “√

‡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‡™‘≠»‘…¬å‡°à“∑ÿ°∑à“π√à«¡ß“π ç«—ππ—¥æ∫≈Ÿ°æàÕ

∫Õ ‚° 2012é „π«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‡«≈“ 17.00-22.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ“™’«–¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ

�����¢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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ - 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥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

✝ «—¥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)

§√—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

�����©≈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

§◊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

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����»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 √—∫ ¡—§√

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

‚∑√. 0-2681-3840-4

§≥–π—°∫«™§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õß·¡àæ√–

ª√–®—°…å∑’Ë‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ «—πºŸâªÉ«¬ “°≈ ·≈–°“√

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ¢Õß∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√ ‡Àß’¬π

ÀŸ ‡∫’È¬µ ∫√“‡¥Õ√å¬Õ·´ø ø“π Õ—πÀå À¬ÿß

∫√“‡¥Õ√åÕ—πµπ ®‘≠å «—π ‡´‘π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈

‡™‘¥™—¬  ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“Õ∏‘°“√‡®â“§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π ·¢«ß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å   “¡æ√“π «—π‡ “√å∑’Ë 11  °ÿ¡¿“æ—π∏å

2012 ‡«≈“ 09.30 π. À≈—ßæ‘∏’¢Õ‡™‘≠√à«¡«®π-

æ‘∏’°√√¡‡ªî¥-‡ °∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈‡´π‡µÕ√å  “¡æ√“π

 àß¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å

«—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  / ‡ ° ÿ “π

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900

µàÕ 1805

°”Àπ¥°“√®—¥ß“π«—ππ—°∫«™ “°≈ √–¥—∫ —ß¶¡≥±≈ §.». 2012
● Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ «—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å  ”π—°ß“π‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡´’¬π ‡¢µ∫“ß°–ªî °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

●  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å «—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

√à«¡°—∫°“√©≈Õß«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫Ÿ√≥å

●  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‚√ß‡√’¬π‡´πµå‡¡√’Ë Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß ®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’

●  —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ »√’√“™“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

● Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß «—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“ππ‘√¡—¬ Õ”‡¿Õ ÿ ÿ¡“≈¬å ®—ßÀ«—¥ °≈π§√

●  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∫â“π‚ªÉß ®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’

●  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 18 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬  ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à

●  —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—π®—π∑√å∑’Ë 19 ¡’π“§¡ 2012

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∫ÿàß‰À¡ Õ”‡¿Õ«“√‘π™”√“∫ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ √à«¡°—∫°“√øóôπøŸ®‘µ„®

æ√– ß¶å·≈–π—°∫«™ „π‚Õ°“ ©≈Õß 130 ªï °“√·æ√à∏√√¡„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

●  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ «—π∑’Ë 3-4 ‡¡…“¬π 2012

Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈ ®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’

●  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ «—πæÿ∏∑’Ë 4 ‡¡…“¬π 2012

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®—ßÀ«—¥π§√√“™ ’¡“



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 5 ประจำวนัท่ี 29 มกราคม - 4 กมุภาพันธ 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
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ตดิตอ
คณุพอ เกรยีงไกร สุขจิต โทร 088 - 433 - 3141
E-mail : camillian-ning@hotmail.com / www.camillianchiangrai.org

ตารางเวลา
09.30 น. ตอนรบัพระสังฆราช - ชมการแสดงของพ่ีนองชนเผา

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

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)

“อยาทอแทในการทำความดี เพราะถาเราไมหยดุทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถงึเวลา” (กท 6:9)
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วนัอาทิตยที ่12 กมุภาพนัธ 2555
ตอน “เตรียมเยาวชนสูชีวิตครอบครัว

ย.2 รนุ 22”
เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทติย)



ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนัตน วฒันา ชนวฒัน
เกิดใหมในพระเจา

วนัที ่28 ธนัวาคม 2554
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ภาพไตรภาคของบุรุษผู เปนแบบอยางแหง
ความเช่ือ ที่อุดมสารนำมาลงปกต้ังแตฉบับท่ี 3-5
ไลเรียงกันต้ังแตฉบับท่ี 3 “ความเช่ือที่มอบวาง
ทุกอยาง เปนบูชาคืนแดพระเจา” (เทียบ ปฐมกาล
22:1-14)  ฉบับท่ี 4 “พมุไมไมไหมไฟ หวัใจส่ันไหว
ในความเช่ือ” (เทียบ อพยพ 3:4) จนมาถึงฉบับน้ี
ฉบับท่ี 5  “แมสูญเสียทกุส่ิง ยงัไมทิง้ความเช่ือ” (เทียบ
โยบ 2:9-10) ทั้งน้ีและท้ังน้ันเพื่อรวมสงเสริม และ
เตรียมจิตใจพี่นองคริสตชนเขาสูปแหงความเช่ือ
ซ่ึงจะถูกประกาศในวันที่ 11 ตุลาคม นี้ อุดมสาร
และอดุมศานตคงคอยๆ ลงขอมูลความคืบหนาตางๆ
ความหมาย ความสำคัญ และเจตนารมณของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 รวมท้ัง
แนวทางการจัดกิจกรรมในปแหงความเช่ือนี้ของ
พระศาสนจักรในเมืองไทยดวย

ผมเคยถามและเคยถูกถามวา ความเช่ือของเรา
คาทอลิกไทยเปนอยางไร ตามทัศนะของผม ผมวา
คาทอลิกไทยศรัทธา มีจติใจดี มีความเช่ือในระดับท่ี
ยังไมนาหวงนัก ถาถามผมวาผมคิดจากฐานไหน
ผมคิดจากฐานการถวายมิสซา สัตบุรุษท่ีมารับศีล
มาแกบาป ผสููงอายุทีตั่กเตือนลูกหลานและพยายาม
ทีจ่ะมารวมมิสซาไมขาด และท่ีมากกวาน้ัน ผมเหน็
น้ำใจดีทีค่นเหลาน้ีมอบใหกบัพระสงฆ

ผมพบวาหลายๆ ครั้งเวลาท่ีสุขภาพเส่ือมทรุด
แตตองทรงตัวและทำใหสัตบุรุษท่ีมารวมมิสซา
ไมเห็นเราแยไปกวาท่ีจะประคองมิสซาในวันนั้น
ใหจบลงได ผมมักจะไดยินคำถามและคำแนะนำ
ในเชิงเปนหวงเปนใย อนาทรรอนใจท่ีจะใหเราไดพกั
มากข้ึน ไดทานยา ไดรักษาสุขภาพ ที่ผมพูดเชนนี้
ไมใชอยากจะเห็นการเอาอกเอาใจ แตผมเห็น
ความเช่ือทีเ่ปนชวีติมากกวา เม่ือพระสงฆรกัสตับุรษุ

และพยายามทำหนาท่ีใหดี สัตบุรษุก็รกัพระสงฆเชนกนั
และพยายามจะทำหนาท่ีของตนเองใหดีไมตาง

แมงานสมโภชและการฉลองวันสำคัญตางๆ
จะผานพนเราไป แตท่ีวดัในขณะท่ีเรามารวมบูชามิสซา
โตะ 2 ตัวยังไมถูกเก็บ โตะท่ี 1 มีชื่อวา โตะพระวาจา
สวนโตะท่ี 2 มีชือ่วา โตะศีลมหาสนิท

ทุกมิสซาเราจึงฟงพระวาจาและรับศีลศักด์ิสิทธ์ิ
วันหนึ่งในมิสซา ผมพบพระวาจาตอนหนึ่งทำไม
ผมผกูพนัจังเลย พระวาจาตอนน้ันมีใจความวา “พระเจา
ขาฯ ขาพระองคอยนูี”่ คำตอบของซามูเอล ตอเสยีงเรยีก
ของพระเจา เปนคำทีผ่มเลอืกเปนคติประจำใจในวนับวช
นั่นเอง วันนั้นผมจึงบอกสัตบุรุษไปในบทเทศนวา นา
สนใจเหมือนกันนะ ทีเ่ราจะมีคติพจน ม็อตโต (motto)
หรือคำคมประจำใจซ่ึงมาจากพระคัมภีร ในฐานะท่ีเรา
เปนคริสตชน

ในมิสซาเดียวกันบทอานท่ี 2 เปนเร่ืองของ “กาย
เดียวและอวัยวะเดียว” เราทุกคนเปนกายเดียวกัน ส่ิงดี
ทีเ่ราทำดีกส็งผลตอสวนอ่ืนในรางกายของพระศาสนจักร
ถาไมดีก็คงใหผลในทางตรงขาม ผมนึกถึงบทเทศน
ของคุณพอยะรัตน ไชยรา ที่มาเทศนใหกับพวกเรา
พระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสเขาเงียบ

ประจำปที่ผานมา คุณพอใหประโยคเด็ดกับเราวา
“เม่ือมีความผิดพลาดเกิดข้ึน คนชอบถามหาคนผิด
แตนาจะถามวา ใครไดรักกอน คนที่ไดรักกอนคือ
คนท่ีใหอภัยกอน” ผมคิดวาเปนเร่ืองเดียวกัน กับ
ความรสึูกของหลายคนในรางเดียว โดยมีพระเยซเูจา
เปนศีรษะ

ในชีวิตคริสตชนเราจึงหลอเลี้ยงดวยพระวาจา
เพื่อฟงส่ิงท่ีพระองคตองการจะบอกกับเรา และรับ
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อใหพระองคอยูใกลชิดสนิทกับเรา
และพาพระองคไปในชีวิต ความเชื่ออันเปนชีวิต
จึงมีคามากกวาความรู ผมยังจำประโยคคลาสสิก
ตอนเรียนปรัชญาท่ีอาจารยทานหน่ึงมักพูดเสมอ
“ปรชัญาเปนสาวใชของเทววิทยา” แตถาเพ่ิมไดแลว
ไมดูวาจะทำใหถอยคำหรือความคิด ความหมาย
ผดิเพีย้นไป ผมวา “ความคิดอานและความร ูยอมชวย
เสรมิใหความเช่ือของครสิตชนม่ันคง”

เราเร่ิมเปดประตูตอนรับปแหงความเช่ือกันเลย
ต้ังแตตนป ไมตองเก็บโตะ 2 ตัวนัน้นะครับ เพราะ
อยางไรในปแหงความเช่ือ และในชีวติเราขาด 2 ส่ิง
นี ้(พระวาจา และศีลศักด์ิสิทธ์ิ) ไมไดแนๆ

บรรณาธิการบริหาร

โตะ 2 ตวั     ในวัด
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§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–´‘ ‡µÕ√å§Õ√à“

¥“¡“‡≈√‘‚Õ π”¢Õß¢«—≠ ‰ª àß§«“¡ ÿ¢ªï„À¡à ·≈–¢Õ∫§ÿ≥ ∂“π’‚∑√∑—»πå

‚¡‡¥‘√åπ‰ππå ™àÕß 9 Õ ¡∑. ´÷Ëß‰¥â„Àâ‡«≈“»“ π“§√‘ µå º≈‘µ√“¬°“√

ç· ß∏√√¡é ‡«≈“ 04.31-04.56 π. «—πÕ“∑‘µ¬å‡«âπÕ“∑‘µ¬å µ—Èß·µà §.». 1995

‚¥¬§ÿ≥ ÿ√– ‡°π∑–π–»‘≈ √—°…“°“√·∑πºŸâÕ”π«¬°“√ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ·≈–

 ∂“π’‚∑√∑—»πå ™àÕß 11 √“¬°“√ çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é „Àâ‡«≈“ÕÕ°Õ“°“»

µ—Èß·µà §.». 2009 ∑ÿ° —ª¥“Àå ‡«≈“ 04.00-04.56 π. §ÿ≥√—µπ“ ‡®√‘≠»—°¥‘Ï

ºŸâÕ”π«¬°“√ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ¡°√“§¡ 2012

ç ‡æ◊Ë Õπ ‡ °à “ é

æ∫°—π«—πªï„À¡à

æ ≈ ‚ ∑  ÿ π ∑ √

 — π ∏ π – « π‘ ™

·≈–§ÿ≥ ÿ ‡ ∑æ

®—π∑√å —ß √√§å

°√√¡°“√°Õß∑ÿπ

 ‘Ë ß æ‘ ¡ æå

 √â“ß √√§å √ÿàπ∫ÿ°‡∫‘° π“πÊ æ∫°—π∑’



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 5 ª√–®”«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ - 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 44 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–

¢Õßæ√–»“ π®—°√ (3)

æ√– —πµ–ª“ª“ ‡®â“¢Õß¡À“«‘À“√π’È
µ“¡∏√√¡‡π’¬¡‡°à“ ∑ÿ°ªï„π«—πæƒÀ— ∫¥’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï æ√– —πµ–ª“ª“∑√ß

≈â“ß‡∑â“Õ—§√ “«° 12 Õß§å„π«—¥π’È ·µàπ—∫µ—Èß·µàªï 1834 ‡ªìπµâπ¡“  ¡‡¥Á®

æ√– —πµ–ª“ª“‡°√‚°√’ ∑’Ë 16 (1831-46) ‰¥â∑√ß¬â“¬¡“∑”æ‘∏’¥—ß°≈à“«∑’Ë

¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ªí®®ÿ∫—πæ√– —πµ–ª“ª“∑’Ë‰¥â√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß„À¡à∑ÿ°Õß§å

®–‡ ¥Á®¡“∑”æ‘∏’√—∫‡ªìπ‡®â“¢Õß¡À“«‘À“√π’È πÕ°®“°π—Èπ ª√–∏“π“∏‘∫¥’

Ω√—Ëß‡» „πªí®®ÿ∫—π‚¥¬µ”·Àπàß¬—ß§ß‡ªìπ çÕ—§√ ß¶å°‘µµ‘¡»—°¥‘Ïé ¢Õß¡À“«‘À“√π’È

‡π◊ËÕß®“°ª√–¡ÿ¢ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  ◊∫∑Õ¥µ”·Àπàßπ’È¡“µ—Èß·µà ¡—¬æ√–‡®â“‡ŒÁπ√’Ë

∑’Ë 4 (1589-1610) À√◊Õ çæ√–‡®â“‡ŒÁπ√’Ë¡À“√“™é ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È‡Õß „π

ªí®®ÿ∫—π∑ÿ°ªï„π«—π∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ ®÷ß¡’°“√∂«“¬∫Ÿ™“¡‘ ´“∑’Ë¡À“«‘À“√π’È‡æ◊ËÕ

ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡» 

ªØ‘∑‘π§“∑Õ≈‘°°”Àπ¥„Àâ«—π∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π ‡ªìπ«—π©≈Õß«—π§≈â“¬

«—πÕ¿‘‡…°æ√–¡À“«‘À“√¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π ´÷Ëß·µà‡¥‘¡‡§¬‡√’¬°«à“ ç«—π∂«“¬

æ√–‡°’¬√µ‘¡À“«‘À“√æ√–ºŸâ‰∂àé

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ √Ÿªªíôπ¥â“πÀπâ“¡À“«‘À“√ ‡ªìπ¿“æ¬Ÿ¥“ ¢“¬æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

¥â«¬°“√®Ÿ∫

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÷Èß

Õ.æ—ß‚§π ®. °≈π§√ ‚¥¬æ√–Õ—§√-

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

‡ªìπª√–∏“π

∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√ «—≈≈¿ ®—π∑√å¥«ß  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ¥Õπ¥Ÿà ‡°‘¥

«—π∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2524 / §.». 1981 ‡ªìπ∫ÿµ√§π∑’Ë 2 „π®”π«πæ’ËπâÕß

3 §π (æ’Ë “« 1 §π ·≈–πâÕß™“¬ 1 §π)

∫«™æ√– ß¶å∑à“·√àœ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 500 ªï§«“¡ —¡æ—π∏å
‰∑¬·≈–‚ª√µÿ‡° 

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 ∏—π«“§¡ 2011 «—¥´“ßµ“§√Ÿâ 

√à«¡°—∫ ∂“π∑Ÿµ‚ª√µÿ‡° ®—¥ß“π©≈Õß§«“¡ —¡æ—π∏å

500 ªï √–À«à“ßª√–‡∑»‰∑¬·≈–ª√–‡∑»‚ª√µÿ‡° 

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡¥â«¬æ√–Õ—§√ —ß¶-

√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—π

ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ¥√.®Õ√å® µÕ√◊™ ªóÕ‡√¬√“

‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ‚ª√µÿ‡° ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â„Àâ

‡°’¬√µ‘¡“√à«¡ß“π„π§√—Èßπ’È¥â«¬

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

100 ªï   «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å   ≈”‰∑√
ª∑ÿ¡∏“π’  ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ ©≈Õß

100 ªï «—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ·≈– ¡‚¿™ 100 ªï ™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ≈”‰∑√

æ√âÕ¡¥â«¬æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“° ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë

31 ∏—π«“§¡ 2011

§ÿ≥æàÕ»ÿ¿°‘®

‡ ≈‘ » ®‘ µ √ ‡ ≈ ¢ “

‡®â“Õ“«“  ‰¥âÕà“π

√“¬ß“π∂÷ß°“√®—¥

æ‘∏’©≈Õß§√—Èßπ’È µàÕ

®“°π—Èπ æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

ª √ – ∏ “ π ‰ ¥â π”

¿“«π“·≈–∑”æ‘∏’

‡ °«—¥ ·≈–‡√‘Ë¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õß§√∫

100 ªï ™ÿ¡™π

§«“¡‡™◊ËÕ≈”‰∑√ ·≈–

æ‘∏’ ¡√ À¡Ÿà ¡’°“√
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