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ประชมุใหญ การศกึษาคาทอลิกสากล คร้ังที ่17
คณุพอชาติชาย พงษศริ ิ  รายงาน

การประชุมใหญของสำนักงานการศึกษาคาทอลิก
สากล (OIEC)  ทีใ่หมีการประชุมทุกส้ินป  ในภูมิภาคใด
ภมิูภาคหนึง่ของ 5 ภมิูภาค  อเมรกิา  เอเชยี  แอฟรกิา
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และยุโรป เน้ือเร่ือง
อาจแตกตางแตเขาถึงเรื่องจริงของสังคมท่ีเกี่ยวของ
กับชุมชนทางการศึกษา ผูเขาประชุมเปนผูเช่ียวชาญ
ระดับโลก เปนตัวแทนมาจาก  104  ประเทศ  ที่เปน
สมาชิกจากตัวแทนของ OIEC  ที่เขารวมประชุมกับ
องคกรนานาประเทศท่ีเปนสมาชิกจากตัวแทนของ
OIEC ทีเ่ขารวมประชุมกับองคกรนานาชาติ ที่ยูเนสโก
ยนูเิซฟ สหประชาชาต ิสภาของยโุรปและวาติกนั

จุดประสงคของการประชุมใหญสากลปนี้มีข้ึน
เพือ่สงเสรมิการติดตอและการปรึกษาหารือ ของชุมชน
การศึกษาคาทอลิก และตัวแทน  โดยมีจุดมุงหมายวา
จะยังคงท่ีครอบคลุมถึงคุณคาตางๆ ทางการศึกษา การ
กอใหเกดิความม่ันใจในตัวนกัเรยีน และการปกปองสิทธิ
ของพวกเขา

จดุประสงคของการประชุมใหญ มีดังตอไปน้ี
- เพื่อนำเสนอผลงานของโรงเรียนคาทอลิก

เก่ียวกับการสรางวัฒนธรรมสำหรับสิทธิมนุษยชนจาก
ความรพูืน้ฐานจนถึงการใชเทคโนโลยใีหมๆ

- เพื่อคิดทบทวนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ทาทายของโลกแหงการศึกษาท่ีสังคมมักจะมีใหเห็น
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และบทบาทของ
สมาชิกในชุมชนการศึกษาไมวาจะเปนครู ผูปกครอง
และนักเรียน

- เพื่อใหคำนิยามและขับเคล่ือนการริเริ่มท่ี
จำเปนโดยผานทางเครือขายเพื่อสนองตอบเชิงบวกตอ
อนาคตท่ีดีกวา ทีซ่ึ่งการศกึษาในความหวงัในการเคารพ
ตอสทิธิมนุษยชน

การประชุมใหญมีข้ึนในวันท่ี 18-21 ตุลาคม  2011
โดยมีหัวเรื่องดังน้ี : “โรงเรียนสถานท่ีแหงความหวัง
ในการใหการศึกษาเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน”  ผูรวมจัด
มีสำนักงานการศึกษาคาทอลิกสากล และโรงเรียน
คาทอลิกในประเทศสเปน สถานท่ีจัดคือ  CAJA
RURAL DE ARAGON  ต้ังอยทูี ่  CALLE COSO, 29
SARAGOSSA

พิธีเปดการประชุมมีข้ึนในเย็นวันท่ี  18  เวลา
18.00-20.00  น. ตามดวยมิสซาเปดประชุมมีข้ึนเวลา
20.30-21.30 น. ทั้งสองพิธีมีพระคารดินัลซีนอน
โกรกเกลฟสกี้  สมณมณตรีสมณกระทรวงการศึกษา
คาทอลิก เปนประธาน มีผูเขารวมประชุมจากท่ัวโลก
ประมาณ  400  คน รวมท้ังผูแทนจากประเทศไทย
ซ่ึงมีคณุพอเดชา  อาภรณรตัน  คณุพอชาตชิาย  พงษศริิ
และภราดาเลโอ วศิษิฐ  ศรวีชิยัรตัน

ต้ังแต 19-21  ตุลาคม  เราใชเวลาในการฟงและ
ศึกษาหัวเรื่องยอยที่นำเสนอโดยผู เชี่ยวชาญจาก 5
ภูมิภาค ตอไปนี้เปนหัวเรื่องยอยและใจความที่สำคัญ
ของแตละหัวเรื่อง

ศึกษาเพ่ือวัฒนธรรมของสันติภาพและการอยู

18-21 ตุลาคม 2011 ท่ีซาราโกซา สเปน
รวมกับผูอื่นโดยมีความเคารพตอความยุติธรรม :
เรื่องนี้เนนวาโรงเรียนตองเปดรับทุกคนมีบรรยากาศ
ของการดำเนินชีวิตและทำงานดวยกันอยางสันติ
เปนสถานท่ีของการพบปะของการอยูรวมกันและ
เปนตัวอยางของความยุติธรรม ทายสุดเปนสถานท่ีคิด
ทบทวนและท่ีสำหรบัคุณคาของมนุษย

ศกึษาเพ่ือการยอมรบัและรบัรวูฒันธรรมทีแ่ตกตาง :
โรงเรยีนปฏิบติังานการศึกษาในบริบทของวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายและศึกษาในระหวางวัฒนธรรมโรงเรียน
สงเสริมการเสวนาระหวางวัฒนธรรมและใหมีในสาระ
ของโปรแกรมการศึกษาเก่ียวกับเหตุการณของการ
อพยพ

ศึกษาเ พ่ือความกาวหนาทางการศึกษาและ
วัฒนธรรมในทุกชุมชนการศึกษา : โรงเรียนชวยใหมี
การปรับปรุงดานการศึกษาในงานประจำวันและ
สงเสริมการรวมมือทีมี่ความรับผดิชอบแกสมาชิกทุกคน
โรงเรียนเคารพสิทธิของสมาชิกทุกคนและกอใหเกิด
บรรยากาศของการเปดตัวของชมุชนโรงเรยีนกบัชมุชน

ในวัฒนธรรมอืน่ๆ ในละแวกน้ันๆ
ศกึษาเพ่ือการยอมรบัผอูืน่โดยเคารพในความแตกตาง

: โรงเรยีนตอนรบัทุกคนและเปดตัวตอความหลากหลาย
โรงเรียนเคารพและสนับสนุนใหมีการพบปะชนกลมุนอย
สงเสรมิการเปนพลเมอืง และสนับสนุนการคดิทบทวน
ระหวางศาสนา

หวงัวาหลังจาก 3 วนัของการปรึกษาหารือท่ีเอาจริง
เอาจัง OIEC ไดบรรลจุดุประสงคในการทำใหโรงเรยีน
คาทอลิกท้ังโลกตระหนักถึงความจำเปน ในการกอ
ใหเกิดวัฒนธรรมสำหรับสิทธิมนุษยชนในตัวนักเรียน
ของเรา  เพื่อความสำเร็จผูบริหารโรงเรียนและครู
ตองรวูาสังคมปจจุบนัน้ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาก
พวกเขาตองเปดตัวท่ีจะรับการกลอมเกลาและการ
พัฒนาเก่ียวกับเรื่องนี้มีความจำเปนท่ีจะตองรวมมือ
กับองคการสิทธิมนุษยชนที่มีอยู เพื่อสูกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและเพ่ืออบรมการเรียนของเรา เพื่อวา
วนัหน่ึงในอนาคตเม่ือถงึเวลาท่ีเหมาะสมพวกเขาจะเปน
ผนูำในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน

ประชมุสมชัชาใหญ  ครัง้ที ่ 17
22-23  ตลุาคม  2011
ซาราโกซา  สเปน

กอนประชุมใหญ 1 วัน มีการประชุมกรรมการบริหารของ
OIEC  ในวันท่ี  17  ตุลาคม  2011  เปนการประชุมประจำป เพือ่
ประเมินงานของสำนักเลขาธิการในปที่ผานมา ปนี้เปนการประชุม
ที่ใชในการเตรียมประชุมใหญสากลและสมัชชาดวย ผูที่เขารวม
ประชุมเปนผูที่ไดรับเลือกต้ังจากสมัชชาใหญที่ไดจัดประชุมข้ึน
ที ่SANTIAGU DE COMPOSTELA  ประเทศสเปนในป  2007

การประชุมสมัชชาใหญ ครั้งท่ี  17  เปนองคประชุมท่ีดูแลให
ทกุส่ิงทุกอยางเปนไปตามกฎขอบงัคับ มีข้ึนในวันท่ี  22-23 ตุลาคม
2011  ที่หองประชุมโรงเรียนของคณะสงฆซาเลเซียนท่ีซาราโกซา

หลังจากเช็คผูเขาประชุมและแตงต้ังคณะกรรมการทำงานแลว
ก็มีการรายงานของเลขาธิการใหญเลขาธิการภูมิภาค และตัวแทน
ประจำองคกรตางๆ

สมาชิกของสมัชชาเปนผแูทนมาจากประเทศสมาชิก  สมาชิกสมทบและแขกรับเชิญหลงัจากปรึกษาหารือ
กนัเปนเวลานานกไ็ดมีการอนมัุติโครงการของ OIEC  จากระยะเวลา  2011-2015  ของสำนกังานเลขาธิการ
โครงงานการเงิน โครงงาน “OIEC กบั ไฮอติิ”   และเครือขายทางสังคมของการศึกษาคาทอลิก

นอกจากน้ีไดมีการเลือกต้ังเลขาธิการใหญ คุณพออังเฮล อาสโตรกาโน  รูอีซ,  SVD ไดรับเลือก
ใหดำรงตำแหนงเลขาธิการใหญตออีกเปนวาระท่ี 3  สมาชิกกรรมการบริหารท่ีไดรับเลือกจากภูมิภาคเอเชีย
มีคุณพอเฟเรรา จอหน จากประเทศศรีลังกา   คุณพอปอล  จอรจ จากประเทศอินเดีย คุณพอเดชา
อาภรณรตัน จากประเทศไทย และภราดาเออกวซีา นาชโีซ  จากประเทศฟลปิปนส

สมาชิกของกรรมการบริหารท่ีไดรบัเลือกต้ังใหมไดจดัใหมีการประชุมคร่ึงวัน ในวันท่ี  24  ตุลาคม  2011
เพือ่สรุปงานของการประชุมใหญ สมัชชา และงานของสำนักงานเลขาธิการท่ีจะทำตอไปใน 4  ปขางหนา

คณุพอ RODERICK SALAZAR จากประเทศฟลปิปนสไดรบัเลอืกใหเปนประธาน OIEC  สากล  มี
กำหนดเวลา 4 ป

คุณพอเดชา อาภรณรตัน
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คณุพอการโล  เดลลา  โตรเร
ขารับใชพระเจา

กระบวนการแตงต้ังคุณพอการโล  เดลลา โตรเร สงฆและธรรมทูต
ซาเลเซียน ใหเปนบุญราศีและนักบญุไดดำเนินการมาอยางตอเนือ่ง  พรอม
กนัน้ี มีการประชาสัมพนัธและเผยแพรชวีติและผลงานของคุณพอผานทาง
การสัมมนา  ทางส่ือพมิพ และเว็บไซตมาโดยตลอด

บัดนี้ กระบวนการแตงต้ังคุณพอการโล เดลลา โตรเร เปนบุญราศี
และนักบุญบรรลุถงึอกีข้ันหน่ึงแลว นัน่คือ กระบวนการศาลอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ซ่ึงจะมีการเปดศาลอยางทางการในวันท่ี 12  มิถุนายน  2555
เพือ่สอบพยานทีร่จูกัและสัมผสัชวีติแหงฤทธ์ิกศุลเยีย่งวีรกรรมของคณุพอ
ถอืไดวาเปนกระบวนการทองถิน่กระบวนการสุดทายกอนท่ีจะนำเร่ืองเขาสู
พระสมณกระทรวงวาดวยนกับญุเพือ่ดำเนินการตอไป

จึงขอแจงมาเพ่ือทราบและรวมความยินดี อีกท้ังขอคำภาวนาเพ่ือให
กระบวนของคณุพอการโล  เดลลา โตรเร ดำเนินตอไปดวยด ี     เพือ่พระสริิ
มงคลของพระเจาและเพือ่เปนแบบอยางสำหรบัครสิตชนท่ัวหนา

(คณุพอบรรจง สันติสุขนรินัดร,  sdb)
Vice  Postulator และประธานกรรมการ

ชมุนมุยวุธรรมทตูกรงุเทพฯ ครัง้ที ่3 (ตอจากหนา 20)

และคณุครจูำนวน 25 ทาน จาก 11 โรงเรยีน
การจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูต  มีจุดประสงคเพื่อเปนการรวมพลัง

สงเสริม และสนับสนุนงานยุวธรรมทูตในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ใหมี
ความเขมแข็งมากข้ึน แบงปนประสบการณการเปนยุวธรรมทูต รวมท้ัง
เปนการสงเสริมใหมีสมาชิกยุวธรรมทูตเพ่ิมมากข้ึน    ฟนฟจูติตารมณของกลมุ
ยวุธรรมทตู     และรวมกิจกรรมฉลองวนัยวุธรรมทตูรวมกัน

งานชุมนุมยวุธรรมทูต ครัง้ท่ี 3 นี ้เริม่ข้ึนในเวลา  08.30 น. โดยพธีิเปดงาน
มีคุณพอวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช  อดีตผูอำนวยการสมณองคกรสนับสนุน
งานแพรธรรมในประเทศไทย (PMS) เปนประธานในพิธี

หลงัจากน้ันเปนกจิกรรมฐานตางๆ  ซ่ึงมี 5 ฐานดวยกนั ดังน้ี 1. ฐาน BEC
และบุญราศีนโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรงุ 2. ฐานกลมุผปูระกาศขาวดีประจำวดั
(PMG) และคณะธรรมทูตไทย (TMS)  3. ฐานคำสอนและพระคัมภีร
4. ฐานประวัติศาสตรพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยและสากล
5. ฐานศาสนสัมพนัธและครสิตศาสนจักรสมัพนัธ

ในเวลา 11.00 น. มีพธีิบูชาขอบพระคณุ สมโภชพระครสิตแสดงองค  เน่ือง
ในงานชุมนุมยุวธรรมทูต ครัง้ท่ี 3  โดยคณุพอสานิจ  สถะวีระวงส อปุสังฆราช
เปนประธานในพิธี รวมกบัคณุพอสมเกยีรต ิบุญอนันตบุตร ผชูวยพระสงัฆราช
ฝายงานธรรมทูต อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  คณุพอสรุชยั  กจิสวัสด์ิ  เจาอาวาส
วดัแมพระฟาติมา ดินแดง และคณุพอสชุาต ิอดุมสิทธพัิฒนา ผชูวยเจาอาวาส
วดัแมพระฟาติมา ดินแดง และผอูำนวยการโรงเรียนแมพระฟาตมิา

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ไดมีการมอบเกียรติบัตรแกซิสเตอร
เณรฝกหัด และคุณครูที่มารวมงานในคร้ังน้ี  และมอบของท่ีระลึกแกคุณครู
และเด็กๆ ทีม่ารวมงานชมุนุมในคร้ังน้ีดวย

โรงเรยีนทีเ่ขารวมชมุนุมยวุธรรมทตู ครัง้ที ่3
1. โรงเรียนพระหฤทัยพฒันเวศม ครู 2 คน นกัเรยีน 15 คน
2. โรงเรยีนแมพระฟาติมา ครู 5 คน นกัเรยีน 25 คน
3. โรงเรยีนเซนตหลยุสศึกษา ครู 2 คน นกัเรยีน 19 คน
4. โรงเรียนอสัสัมชัญศึกษา ครู 3 คน นกัเรยีน 26 คน
5. โรงเรยีนซางตาครสูศึกษา ครู 2 คน นักเรยีน 17 คน
6. โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุรี คร ู4 คน นกัเรียน 9 คน
7. โรงเรยีนบอสโกพทิกัษ คร ู1 คน นกัเรียน 6 คน
8. โรงเรยีนกุหลาบวิทยา ครู 1 คน นกัเรยีน 10 คน
9. โรงเรยีนนกับญุเปโตร คร ู2 คน นกัเรยีน 15 คน
10. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม (แผนกประถม) ครู 2 คน นกัเรียน

13 คน
11. โรงเรยีนดาราสมุทร คร ู1 คน นกัเรยีน 15 คน
รวมท้ังหมด ครู 25 คน นกัเรยีน 170 คน

รายงานโดย ฝายงานธรรมทูตอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่6 ประจำวันที ่5-11 กมุภาพันธ 2012 หนา 5

ตอนที ่41

      ⌫

Divine Bambino,
In my difficulties, help me.

From the enemies of my soul, save me.
In my errors, enlighten me.

In my doubts and pains, comfort me.
In my solitudes, be with me.

In my infirmities, invigorate me.
When others despise me, encourage me.

In temptation, defend me.
In difficult hours, strengthen me.
With your Sacred Heart, love me.

With your immense power, protect me.
And into your arms,

When I die, receive me.
Amen

ขาแตพระกมุารเจาแหงบัมบีโน
.....ในยามทุกขยากของชวีติ ...โปรดชวยเหลอืลกู

.....จากศัตรูทีม่าจโูจมวิญญาณ ...ชวยลกูใหรอดพน
.....ในความผิดบกพรอง ...โปรดสองสวางใหลกูรตัูวเหน็แจง

.....ในความแคลงใจและเจบ็ปวด ...ขอพระองคทรงบรรเทา
.....ยามอางวางโดดเด่ียว ...โปรดใหลกูมีพระองคอยเูคียงขาง
.....ยามลูกออนลา ...ประทานความสดช่ืน
.....เม่ือผคูนเหยียดหยามลูก ...โปรดประทานกำลังใจ
.....ในการประจญลอลวง ...ขอทรงตอสปูองกนัลกู
.....โมงยามท่ีลำบาก ...โปรดประทานความเขมแข็ง

ดวยพระหฤทยัของพระองค ...โปรดรกัลกู
พรอมกบัพลงัอนัทรงฤทธานุภาพ ...โปรดปกปกรกัษาลูกไว

และในออมพระกรของพระองค
ยามลูกส้ินใจ ...โปรดรับลูกไวดวยเทอญ
อาแมน

คณุสุมาล ี จิตตอำไพ                                   700   บาท
คณุสำเภา  นนทะเปารยะ                             200   บาท

อุทิศแดญาติพ่ีนองผูลวงลับ
และวิญญาณในไฟชำระ

คณุจุร ี หอวจิิตร                                            200   บาท
คณุทว ี ประกอบกจิ                                      700   บาท
คณุสกุลชยั  หทยันริมล                                200  บาท
คณุพิชติ  ลลีะพนัธเมธา                              500   บาท
สัตบุรษุวดัซอย 101 ทำบญุ                      1,000   บาท

เพื่ออุทิศแดวิญญาณญาติพ่ีนองตระกูลแซแต
และตระกูลแซโงว
สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ
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บทอธษิฐานภาวนา

ประชาชนรูจักพระองค

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ทุกคนที่สัมผัสแลว
ก็หายจากโรคภัย”

(มาระโก 6:56)
มนุษยเราปรารถนาทีจ่ะใหผอูืน่รจูกัวาเราคือใคร อาจจะมิใชใหเขารจูกัเรา

ในฐานะท่ีเราเปนผูมีชื่อเสียง หรือเพียงแตเขารูวาเราเปนใคร ฝูงชนที่เยนเน-
ซาเร็ธรูจักพระเยซูเจา และรีบไปหาพระองค เม่ือพระองคเสด็จมาในชวงน้ัน
ประชาชนยังไมแนใจวาพระองคคือใคร แตพวกเขาไดยนิไดเหน็ดวยตาของเขา
เองวา พระองคทรงทำอะไรไดบาง พระองคทรงสามารถบำบัดรักษาโรคภัย
ไขเจ็บ และดวยเหตุผลนี้แหละท่ีทำใหพวกเขามาหาพระองคเปนจำนวนมาก
อันท่ีจริงแลวมีความแตกตางระหวางการรูจักวาเราเปนใคร และเราสามารถ
ทำอะไรเพ่ือชวยผูอื่น บางคร้ังเราอาจรูสึกวาเราถูกใช โดยท่ัวไปแลวเราอยาก
เปนท่ีรูจักวาเราเปนใครมากกวาความจริงท่ีวา เราสามารถทำอะไรเพ่ือผูอื่น

ในพระวรสารทีเ่รานำมาพจิารณาน้ี มิไดกลาวถงึการเทศนหรอืการสัง่สอน
ของพระเยซูเจา ฝูงชนเพียงแตปรารถนาท่ีจะสัมผัสกับอาภรณเสื้อผาของ
พระองคเพื่อจะไดรับการบำบัดรักษา ชาวยิวเชื่อกันวาเส้ือผาอาภรณของ
ผศัูกด์ิสิทธ์ิมีพลงัท่ีจะทำอศัจรรยได

เรามักจะไมสนใจกับพลงัธรรมดาๆ ในชีวติของเรา และกลับไปสนใจกับ
ส่ิงท่ีแปลกประหลาดอศัจรรย สวนมากชวีติเราประกอบไปดวยสิง่ท่ีเปนธรรมดา
สามัญ นีคื่อเคร่ืองมือทีเ่ราจะตองใชเพ่ือบรรลุถงึส่ิงท่ีพระเจาทรงคาดหวังจากเรา
นักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู ใหขอสรุปท่ีดีแกเรา ทานแสดงใหเห็นวา
ความศักด์ิสิทธ์ิ มิใชเปนการกระทำส่ิงผิดเพ้ียนไปจากธรรมดา แตใหทำส่ิง
ธรรมดาใหดีอยางไมธรรมดา

ขาแตพระเจา ชีวิตไมจำเปนตองเปนเรื่อง
ธรรมดา และนาเบ่ือหนาย หากลูกเพียงสำนึกได
วา ลูกสามารถทำอะไรกับชีวิตของลูกได ลูก
ตองเปลี่ยนส่ิงธรรมดาท่ีกระทำอยูเปนประจำ
ใหเปนส่ิงท่ีงดงามเหมาะสมกับการไดรบัรางวลั
และชวยใหลูกสำนึกไดวา  พระองคทรงมี
พระประสงคจะใหลกูเปนเชนใด อาแมน

ล้ำลึกกวาที่เห็น
เหน็พีน่องชาวจีนฉลองปใหมแลวรสึูกอบอนุใจ
มองผวิเผนิเหมอืนจะไมตางกับปใหมชาติตางๆ
แตมองใหถงึแกนก็จะเห็นเปนมากกวาการเฉลิมฉลอง
ในขณะท่ีคนอ่ืนมองปเกาเปนอดีตปใหมเปนอนาคต
คนจีนมองเปนความตอเน่ืองแหงอดีตปจจุบันอนาคต
ฉลองวันเวลาท่ีผานมาเพ่ือตอยอดไปขางหนาอยางไมรูจบ
รอยเรียงแตละอยางแตละเหตุการณแตละชวงชีวิตเขาดวยกัน
ใหกลับเปนสายใยแหงวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
กลายเปนแนวทางแหงพฤติกรรมการกระทำความสัมพันธ
เหนียวแนนเขมขนล้ำลึกยิ่งกวาเลือดแตละหยาดหยดในรางกาย...

วันแรกตางงวนกับการจับจายสรรหาของกินเคร่ืองเซนไหว
พิถีพิถันเลือกอาหารแตละอยางของเซนไหวแตละประเภท
สรรหาดวยใจรกัดวยจติผกูพนัมากลนดวยความกตัญู
สำหรบัท่ีไปท่ีมาแหงชวีติความเปนอยแูหงธุรกจิการงาน
ต้ังแตเชามืดวันไหวมีการเซนไหวเทพเจาตางๆ
ตอนสายไหวบรรพบรุษุพอแมญาติพีน่องทีถ่งึแกกรรมแลว
รวมท้ังการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เส้ือผากระดาษ
อกีท้ังยานพาหนะรนุลาสุดย่ีหอดังไมเวนแมไอแพดไอโฟน
ตามดวยรวมญาติพีน่องทานอาหารเซนไหวใหเปนสิรมิงคล
ตอนบายไหวผพีีน่องทีล่วงลบัไปแลวพรอมจดุประทัดไลสิง่ชัว่ราย
แลวกว็นัเท่ียวไหวขอพรและอวยพรจากญาติผใูหญผเูคารพรัก
พรอมมอบสมสีทองสีผ่ลหอดวยผาเชด็หนาผชูายใหเปนสุขมีโชคลาภ
วันเท่ียวยังเปนท่ีเรียกกันติดปากวาวันถือเปนสิริมงคล
จงึเปนวันงดทำบาปไมพดูจาไมดีตอกนัไมทวงหนีก้นัไมจบัไมกวาด
พากันแตงกายดวยเสื้อผาใหมออกไปเยี่ยมอวยพรไปพักผอน...

จะวาไปแลวปใหมจนีเปน “พิธกีรรม” มากกวาเปนการฉลอง
ยิง่วันข้ึนตนปใหมคือวนัเร่ิมเทศกาลฤดูใบไมผลข้ึินปเพาะปลูกใหม
ถือไดวาเปนการเริ่มตนปกับธรรมชาติมีธรรมชาติเปนใจ
บงบอกการงอกงามออกดอกออกผลการเติบโตพัฒนา
กระบวนการแหงชวีติท่ีสงตอชวีติสืบทอดชีวติใหงอกเงย
จงึเปนพธีิกรรมแหงชีวติผานไปชีวติปจจุบนัชวีติอนาคต
โดยมีสายใยแหงรักผกูพนักตัญูรคุูณเปนธูปเปนเทียน
อีกท้ังคำอวยชัยใหพรความปรารถนาดีเปนคำภาวนา
บันดาลใหจิตดีใจสะอาดไมคิดรายพูดรายทำรายใคร
กลายเปน “ศาสนกิจ” รูปแบบหนึ่งไปโดยปริยาย
จะวาไปแลวทุกอยางท่ีเกี่ยวกับชีวิตมนุษยคือศาสนกิจ
ในเม่ือทุกชวีติมาจากพระแตะตองชีวติก็กระทบพระทุกคร้ังไป
ทำดีพฒันาสงเสริมเติมเต็มชีวติจึงเปนศาสนกิจตอพระเจา
ทำรายกดข่ีทำลายย่ำยีศักด์ิศรีชีวิตจึงเปนบาปทำผิดตอพระเจา
มองแงนีศ้าสนาจึงไมใชเรือ่งของวนัพระวนัเสารวนัอาทติย
หากแตเปนชวีติความเปนอยแูตละวนัและทกุวัน
ทีเ่คยพดูวา “ถอื” ศาสนาคงตองเปลีย่นเสยีใหม
เพราะศาสนาไมใชการยึดถือหากแตเปนการดำเนินชีวิต
นานมากแลวทีเ่คยมองศาสนาเปนเร่ือง “ถอื” เรือ่ง “วาง”
เสารอาทติยวนัพระทกี ็“ถอื” ศาสนาไปวัดไปโบสถที
กลับบานก็ “วาง” ดำเนนิชวีติเหมือนพระไมเกีย่วศาสนาไมมี
เผลอๆ ก ็“วาง” ยาวจนลืม “ถอื” กมี็ใหเหน็มากตอมาก
ที่พูดกันวาคนทุกวันน้ีไมเขาวัดเขาวาเลิกถือศาสนาถือพระถือเจา
สวนหนึง่กม็าจากการถอืการวางตามรายสะดวกตามโอกาส
เหมือนถือรมตอนฝนตกแดดเปร้ียงพอเขาบานก็วางฉันใดฉันน้ัน
ศาสนกิจจึงเปนเร่ืองของประโยชนมากกวาเร่ืองของชีวติ
พอเห็นวาอยางอ่ืนมีประโยชนกวาก็พรอมปลอยวางไดทุกเม่ือ
อยางน้ีไมเรียกวาเลิกถือศาสนา...เพราะไมเคยมีดวยซ้ำไป
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สิง่เดยีวทีข่งัเราไวในปญหา คอื ความคิดของเราเอง

ชางทำแหวนของพระสนัตะปาปา
ในสมัยโบราณนานมาแลว พรานปาคนหน่ึงชื่อ

เบงโหเห็นหงสจับอยูที่หินกอนหน่ึงบนภูเขาอยูนาน
เปนประจำ วนัหน่ึงก็เลยไปกระเทาะหินกอนน้ันออกดู
พบวาเปนแทงหยกเนื้อดีสวยงาม ก็เอาไปถวายพระเจา
แผนดิน จนมาถึงสมัยของพระเจาจ๋ินซีฮองเต กท็รงให
นำมาทำเปนตราหยกซ่ึงใชสำหรบัพระเจาแผนดิน หรอื
จะเรียกวาเปนตราพระราชลัญจกรก็คงจะไมผิดนัก
จนเกิดเปนตราหยกแบบตางๆ ข้ึนมามากมาย ตอมามี
การทำใหเล็กลง จนเปนปายหยก ที่เหลานักรบตอง
พกไวเวลาที่จะตองแสดงถึงความเปนผูนำ หรือเมื่อมี
คำส่ังใดๆ ปายหยกจะเปนส่ิงที่พิสูจนและตอกย้ำให
คำพดูหรอืเอกสารตางๆ ใหมีน้ำหนกัขึน้มาได

สวนในประเทศแถบยุโรป ส่ิงท่ีจะแสดงถึงอำนาจ
ก็คลายๆ ปายหยก แตทำเปนตราประทับโลหะ และ
ถูกพัฒนามาเปนแหวนที่มีดวงตราหรือสัญลักษณของ
บุคคลน้ันๆ อัศวินในสมัยกอนจะใสแหวนวงใหญๆ
เพราะหลังจากเขียนจดหมายหรือเอกสารเสร็จแลว กจ็ะ
ใชแหวนตอกประทับตราไปบนเอกสารน้ันอีกที หรือ
บางคร้ังก็ประทับตราไปบนคร่ังอีกดวย  แมวาสมัยนี้
แหวนจะเปนเพียงเครื่องประดับแตเรื่องราวของแหวน
ของบุคคลสำคัญก็ยังมีเรื่องราวและความหมายที่
นาสนใจมากมาย เชน แหวนของสมเด็จพระสนัตะปาปา

ชางทำแหวนของพระสนัตะปาปา
เกศณ ีไทยสนธิ

เบเนดิกต ที ่16 ซ่ึงชางทำแหวนไดเลาใหฟงวาเปนแหวน
ทีเ่ขารสึูกเปนเกียรติประวัติของชีวติข้ันสูงสุดเลยทีเดียว

ชางทำแหวนคนน้ีมีชื่อเรียกตามภาษาอิตาเลียนวา
คลอดโิอ แฟรงคคี ่ (Claudio Franchi) เปนท้ังคนออกแบบ
และทำแหวนวงนี้ แตข้ันตอนการทำก็มีผูชวยฝมือดี
อกีคนหน่ึงน่ันก็คือ…พีช่ายแทๆ  ของเขาน่ันเอง เรยีกได
วาท้ังรานมีเพียงเขาและพ่ีชายเทาน้ัน ราน Claudio
Franchi ต้ังอยไูมไกลจากวาติกนั ใชเวลาเดินเลียบแมน้ำ
ไปเรื่อยๆ ประมาณ 20 นาทีก็ถึงแลว อยูบานเลขที่ 60
เปนท้ังรานและสถานท่ีผลติช้ินงาน จนเรานึกวาเดินมา
ผิดราน  เพราะไมนาเช่ือวารานท่ีดูเล็กๆ ธรรมดาๆ
จะสามารถผลิตงานแหวนของพระสันตะปาปาท่ีทรง
คุณคาไดขนาดน้ี

แหวนของพระสนัตะปาปาน้ัน ฝรัง่เรียกกนัวาเปน
Fisherman’s ring หรือแหวนชาวประมง บางคนก็ให
ฉายาวาเปนแหวนนกับญุเปโตร และจะตองมรีปูนักบญุ
เปโตรท่ีแหวนเสมอ ดวยเหตุผลวานักบุญเปโตร
เปนพระสันตะปาปาองคแรก มีอาชีพเปนชาวประมง
นั่นเอง เราคงจำกันไดดีในพระคัมภีรตอนหน่ึง ที่
พระเยซูเจาบอกกับนักบุญเปโตร (ซีโมน) วา “จงตามเรา
มาเถิด ต้ังแตนี้ไปทานจะเปนชาวประมงจับมนุษย”
จากขอความตอนน้ีเอง ที่ทำใหคลอดิโอ ดีไซนแหวน
เปนรูปนักบุญเปโตรกำลังเหว่ียงแหอยูบนเรือ ซ่ึงมีชื่อ
ของพระสันตะปาปาสลักอยูอยางชัดเจนรอบๆ ภาพ
ของนักบุญเปโตร และมีวงแหวนถัดจากบาแหวน
เปนรูปปลาขางละตัว สวนตรงบาแหวนน้ัน เขาได
แรงบันดาลใจมาจากตนเสาท่ีเรียงรายลอมจัตุรัส
เซนตปเตอร (St.Peter Square) อันเปนส่ิงสรางของ
เบอรนนิี ่(Gian Lorenzo Bernini)

แลวเบอรนินี่เปนใคร? เบอรนินี่ เปนศิลปนเอก
ชาวอิตาเลียนในสมัยบาโรค (Baroque) มีชีวิต
อยรูะหวางป 1598-1680 คอืหลงัจากท่ีไมเกิล้ แองเจโล
ตายไปได 34 ปเบอรนนิี ่กถ็อืกำเนดิข้ึนมา ประวติัของ
ทั้งคูยาวมากจนตองขอขามไป แตเอาเปนวาเบอรนินี่
ไดรับเลือกใหเปนหัวหนาศิลปนของวาติกันในการ
ออกแบบและกอสรางจัตุรัสเซนตปเตอร ที่อยูหนา
มหาวิหารเซนตปเตอรแหงน้ี สาเหตุที่ชางทำแหวน
เลอืกสิง่สรางของเบอรนนิี ่กด็วยเน่ืองจากในสมัยบาโรค
นั้น พระสันตะปาปาเรืองอำนาจมากท่ีสุด และตนเสา
ทั้ง 284 ตนท่ีเรียงรายลอมรอบอยูก็มีความหมาย
เหมือนเปนแขนท้ังสองขางของพระเปนเจา ทีโ่อบลอม
และอวยพรผทูีเ่ขามาหาพระองค หากใครท่ีเคยไปเยือน

(อานตอหนา 13)
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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

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

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนัตน วฒันา ชนวฒัน
เกิดใหมในพระเจา

วนัที ่28 ธนัวาคม 2554

บานเณรรอยแผลศักด์ิสิทธิ์แหงพระเยซูคริสตเจา
(สติกมาติน)

รับสมัครผูสนใจเขาเปนสามเณรเล็ก
คุณสมบัติ

1. เยาวชนชายคาทอลิก ซ่ึงสมัครใจเขารับการอบรม
2. กำลังศึกษาต้ังแตระดับชั้น ป.6 ข้ึนไป
3. เปนผูมีความสนใจในกระแสเรียกและจิตตารมณของคณะฯ
4. มาจากครอบครัวท่ีมีความศรัทธา 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 73110

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
 
 ⌫ 

จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  
  

จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกิดใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

“พระเจาทรงรจูกัผทูีเ่ปนของพระองค”
(1ทธ 2:19)

ครบ 1 ป
แหงการจากไป 10 กุมภาพนัธ 2554

ขอพระรบัเทเรซาแหงอาวิลลา
วมิล (พลูวทิยกิจ) อยยืูนยง

ไวในพระหัตถของพระองค

“รากฐานม่ันคงที่พระเจาทรงวางไวแลวจะคลอนแคลนไปไมได”

 

วนัอาทิตยที ่12 กมุภาพนัธ 2555
ตอน “เตรียมเยาวชนสูชีวิตครอบครัว ย.2 รุน 22”

เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดรินไนนทวีี

(ออกอากาศอาทิตย เวนอาทิตย)


    คยุกนัเจด็วนัหน
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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)

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)

มนีาคม - นำคณะไปเชยีงตงุ เยีย่มบุญราศี สเตฟานหวอง
ฉลองนกับญุยอแซฟ พนัสนิคม (เจาเกา)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

วนัผปูวยสากล (ปท่ี 20)
“ จ ง ลุ ก

ขึน้ ไปเถิด ความ
เ ชื่ อ ข อ งท า น
ทำใหทานรอด

พนแลว” (ลกูา 17:19)
โอกาสวันผูปวยสากล ที่เราฉลองวันท่ี 11 กุมภา-

พันธ  2012  ระลึกถึงแมพระประจักษที่ลูรด  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ขอใหระลึกถึงผูปวย
ทีอ่ยใูนความดูแลของเราในครอบครวั   พระศาสนจกัร
รกัชวีติ    สนใจคนออนแอ    และผปูวย   ตามแบบฉบับ
พระคริสตเจาผูสนใจความทุกขของมนุษย  เพื่อรักษา
พวกเขา

“ในวนัที ่ 11 กมุภาพันธ  2013  จะมีฉลองวนัผปูวย
สากลในประเทศเยอรมนี   เราจงึเชญิทกุคนใหไตรตรอง
เรือ่งชาวสะมาเรียใจดี (ลก 10:29-37)   เพือ่เนนศีลศักด์ิสิทธ์ิ
แหงการเยียวยารกัษา  คือ   ศีลอภยับาป  และศีลเจิมผปูวย
การพบปะของคนโรคเร้ือนสิบคน  กบัพระเยซเูจา (ลกูา
17:11-19) พระองคตรสักับคนหนึง่  วา “จงลุกข้ึนไปเถิด
ความเชื่อของทานทำใหทานรอดพนแลว (วรรคที่ 19)
ชวยเราใหตระหนกัถงึความเช่ือ  ซ่ึงพาผปูวยมาหาพระ-
เยซูเจา  พวกเขามีประสบการณ  “ใครเช่ือ  จะไมโดดเด่ียว”
พระเจาไมทิ้งเราใหเจ็บปวย  แคทรงอยูใกลชิดเรา
ชวยเราใหอดทน  ทรงปรารถนาเยยีวยารกัษา  ในสวนลกึ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ของหวัใจ  (เทียบ  มาระโก 2:1-12)
ความเชือ่ของคนโรคเรือ้น  ชวยเขาใหหายเปนปกติ

และมีความยินดี  และกลับมาขอบคุณพระเยซูเจาทันที
ดวยความรคูณุ  ทำใหเราเขาใจวา  สุขภาพฝายรางกาย
ไมสำคัญเทาความเช่ือ  ใครเจ็บปวย  ภาวนาตอพระเจา
พระเจาไมทรงทอดท้ิง   ...พนัธกิจหลกัของพระศาสนจักร
คือ  ประกาศ เรือ่งพระอาณาจกัรพระเจา  การประกาศน้ี
เปนกระบวนการเยียวยารักษา  (อสย 61:1) พระเยซเูจา
ทรงมอบหนาท่ีใหบรรดาศิษย  (เทียบ ลกูา 9:1-2 ; มธ
10:5-14 ; มก 6:7-13)  การรกัษาสุขภาพฝายกาย  และ
การฟนฟูฝายวิญญาณ  ชวยเราใหเขาใจ  ศีลศักด์ิสิทธิ์
แหงการเยยีวยารกัษา  ไดดีขึน้

ศลีอภยับาป  นาเปนศูนยกลาง   การไตรตรองของ
ผูอภิบาลของพระศาสนจักรเพราะชวยเราใหไดรับ
พระหรรษทาน  และมีมิตรภาพกบัพระองค  (ccc 1468)
พระศาสนจักรยงัประกาศเชิญชวนมนุษยใหกลบัใจ  เชือ่
ในพระวรสาร  “เราจึงเปนทูตแทนพระคริสตเจา
ประหน่ึงวาพระเจาทรงใชเราใหเชิญชวนทานท้ังหลาย
เราจึงขอรองแทนพระคริสตเจาวา  จงยอมคืนดีกับ
พระเจาเถิด” (2 คร 5:20)......

สาสนวนัผปูวยสากล    สอดคลองกับ  ปแหงความเชือ่
ซ่ึงจะเริม่วนัที ่11 ตุลาคม 2012 เปนโอกาสใหเราคนพบ
พละกำลัง  และความงดงามของความเช่ือ  พิจารณา

เน้ือหาเปนพยานในชีวิตประจำวัน  พอปรารถนาให
กำลังใจผปูวย และผมีูความทุกข  พบสมอเรือทีป่ลอดภัย
ในความเช่ือ  ในพระวาจาของพระเจา  ในการอธิษฐาน
สวนตัว และอาศัยศีลศักด์ิสิทธ์ิ  พอขอใหบรรดาผอูภบิาล
พรอมเสมอ ที่จะอภิบาลผูปวย  ติดตามแบบอยางของ
ผูเลี้ยงแกะท่ีดี  พระสงฆควรยินดีและใสใจผูออนแอ
คนธรรมดา  และคนบาป  แสดงพระเมตตาหาท่ีสุดมิได
ของพระเจา ดวยคำพดูใหความหวัง

สำหรับทุกทานผทูำงานดานสุขภาพ  ครอบครัวเหน็
พระพักตรของพระเยซูเจาในบรรดาญาติผูทนทุกข
ขอบใจทาน  แมทำงานอยางเงียบๆ  ไมมีใครอางถึง  แด
พวกทานแสดงความรักตอพระองคอยางเปนรปูธรรม

ขอพระแมแหงความเมตตา และสุขภาพของผปูวย
พระแมเคยยืนขางพระบุตรที่เชิงกางเขนใหกำลังใจ
ค้ำจุนความเช่ือ ความหวงัแกผปูวย และผทูนทุกข ใหมี
สุขภาพดทีัง้กายและใจ”
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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

การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั 
นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ)
สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ประกาศวา  ในวันท่ี 18

กุมภาพันธ พระองคจะทรงสถาปนาพระคารดินัลใหม
จำนวน 22 องค  ซ่ึง 4 องค จะมีอายเุกนิ 80 ป  และไมมี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังพระสันตะปาปา

รายนามผูที่จะไดรับแตงต้ังเปนพระคารดินัล  มี
ชาวอเมริกัน 2 องค ไดแก พระอัครสังฆราชทิโมธี
มคิาแอล โดแลน แหงนิวยอรก ซ่ึงเปนชาวเซนตหลยุส
รฐัมิสซูร ี และพระอคัรสงัฆราชเอด็วนิ โอ’ไบรอนั ชาว
นวิยอรก นอกนัน้ยังมีพระอคัรสงัฆราชโธมสั คอลลนิส
แหงโตรอนโต แคนนาดา  พระอคัรสงัฆราชยอหน ตง
ฮอน แหงฮองกง  และพระอัครสังฆราชจอรจ อาเล็น
เชอรรี ่จากจารีต ซีโร-มาลาบาร  อนิเดีย

รายนามและอายุของพระคารดินัลใหม 22 องค
มีดังน้ี

1. พระอคัรสงัฆราชเฟอรนานโด  ฟโลนิ   ประธาน
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสปูวงชน  (Congre-
gation for the Evangelization of Peoples) อายุ 65 ป  8
เดือน

2. พระอัครสังฆราชมานูเอล  มอนเตอิโร  เด
คาสโตร  ประธานหนวยงานอภิบาลผูสำนึกผิด  (The
Apostolic Penitentiary)  อาย ุ 73  ป  9 เดือน

3. พระอัครสังฆราชซานโตส อาบริลิ  คาสเตลโล
นครรัฐวาติกนั   อายุ 76 ป  4 เดือน

4. พระอัครสังฆราชอันโตนีโอ  มาเรีย เวคลีโอ
ประธานสมณสภาอภิบาลผูอพยพและผู เ ดินทาง
(Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants
and Itinerant People)  อายุ  74 ป

5. พระอคัรสงัฆราชยเูซปเป  แบรเตลโล  นครรฐั
วาติกนั   อายุ  69 ป  4 เดือน

6. พระอัครสังฆราชฟรานเชสโก  คอคโคปาล-
เมรโิอ  ประธานสมณสภาตีความกฎหมาย  (President of
the Pontifical Council for Legislative Texts)  อายุ  73 ป
9 เดือน

7. พระอคัรสังฆราชยวั บราส  เด  อาวซิ  ประธาน
สมณกระทรวงสถาบันนักพรตและองคการแพรธรรม
(Prefect of the Congregation for Institutes of
Consecrated  Life and Societies of Apostolic Life)  อายุ
64 ป  8 เดือน

8. พระอัครสังฆราชเอ็ดวิน  โอ’ไบรอัน   ชาว
นวิยอรก   อาย ุ 72 ป  9 เดือน

9.  พระอคัรสงัฆราชโดมนีโิก คาลคาโย  ประธาน
สำนกับรหิารทรพัยสินสวนสนัตะสำนัก  (President of
the Administration of the Patrimony of the Apostolic
See)  อาย ุ69 ป

10. พระอคัรสงัฆราชยเูซปเป  แวรซาลดิ  ประธาน
หนวยงานเศรษฐกิจสันตะสำนัก (President of the
Prefecture for the Economic Affairs of the Holy See)
อาย ุ68 ป  6 เดือน

11. พระอคัรสงัฆราชจอรจ  อเลน็เชอรรี ่  พระอคัร-
สังฆราชแหงจารีตซีโร- มาลาบาร  อนิเดีย อาย ุ66 ป  8
เดือน

12. พระอัครสังฆราชโทมัส คอลลินส แหง
โตรอนโต แควนออนทาริโอ ประเทศแคนาดา อายุ 65
ป 1 เดือน

13. พระอัครสังฆราชโดมินิค  จาราสลาฟ   ดูคา
แหงอคัรสงัฆมณฑลปราก  สาธารณรัฐเช็ก  อาย ุ68 ป
8 เดือน

14. พระอคัรสงัฆราชวลิเลยีม ยาโกบสุ  ไอค แหง
ย-ูทเรค็ท  ประเทศเนเธอรแลนด  อาย ุ58 ป  7 เดือน

15. พระอัครสังฆราชยูเซฟเป  เบโตริ แหง

ฟลอเรนซ  อติาลี    อายุ 65 ป
16. พระอคัรสงัฆราชทโิมธ ี  มคิาเอล โดแลน แหง

นวิยอรก อาย ุ62 ป
17. พระอัครสังฆราชไรเนอร  มาเรีย โวลกิ แหง

เบอรลนิ ประเทศเยอรมนี   อายุ 55 ป  5 เดือน
18. พระอคัรสงัฆราชยอหน ตง  ฮอน แหงฮองกง

ประเทศจีน  อาย ุ72 ป  5 เดือน
พระคารดินลัท่ีอายุเกิน  80 ป มี 4 องค ไดแก
1. พระอคัรสงัฆราชลเูซยีน มรูชิาน  แหงอคัรสงัฆ-

มณฑลอัลบา  ประเทศโรมาเนีย  อายุ  80 ป  7 เดือน
2. พระอัครสังฆราชจูเลียน รีส  แหงเบลเย่ียม

พระสงฆคณะนามูร  ประเทศเบลเย่ียม  อายุ 91 ป  8 เดือน
3. พระอคัรสงัฆราชพรอสเปโร  กรชี  คณะนักบุญ

ออกสัติน   อายุ 86 ป  2  เดือน และ
4. พระอคัรสงัฆราช คารล  โจเซฟ เบคเคอร  คณะ

เยสุอติ  อายุ 83 ป  8 เดือน

ประชาชน 2.5 ลานคน เฝาพระสันตะปาปา
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  หัวหนาสำนักงานวาติกันประกาศวา “ค.ศ. 2011
มีประชาชนมาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จำนวน  2,553,800 คน
ในจำนวนนี ้ เปนผมูาเฝาประจำวนัพทุธ  400,000 คน  เฝาสวนพระองค  101,800
คน  มารวมพิธีกรรมท่ีพระสันตะปาปาทรงเปนประธาน  846,000 คน  และ
เขาเฝารวมสวดภาวนาพรหมถือสารเวลาเท่ียง 1,206,000 คน   จากสถิติดังกลาว

พบวา มีประชาชนมาเฝาพระสันตะปาปามากกวา 3 ปกอนหนาน้ี เฉพาะที่สำนักวาติกัน และบานพัก
ฤดูรอน กสัแตล กนัดอลโฟ

“ตัวเลขขางตนเปนการประเมินตามจำนวนบัตรท่ีแจกใหแกผแูจงความประสงคขอเฝาพระสนัตะปาปา
รวมถงึผมูารวมสวดภาวนาพรหมถอืสารและผมูารวมพธีิ ณ จตุัรสัหนามหาวหิารนกับญุเปโตร  ทัง้น้ีจำนวน
ผมูาเฝาพระสันตะปาปามากท่ีสุดใน ค.ศ. 2011 ไดแก สถาปนาสมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน  ปอล ที ่ 2
เปนบญุราศ ี ซ่ึงตรงกบัวนัที ่1 พฤษภาคม

เสด็จเยือนเม็กซิโก และคิวบา
นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 มีกำหนดการเสด็จเยือนเม็กซิโก
และคิวบา  ระหวางวันท่ี 23-28 มีนาคม    ซ่ึงตรงกับวันสมโภชการแจงสารเร่ืองพระวจนาตถทรงรับสภาพมนุษย

สภาพระสงัฆราชาคาทอลกิแหงเม็กซิโก ประกาศวา “สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จะเสด็จ
ถงึสนามบินเลออน  ทีเ่มืองหลวงกัวนาควาโต ในบายวันศุกรที ่23  ซ่ึงพระอคัรสงัฆราชเฟลเิป คาลเดรอน
ประธานสภาฯ เฝาถวายการตอนรบั  วนัรงุข้ึนพระองคจะพบกบัเด็กๆ และคริสตชน หลงัจากประธานาธิบดี
แหงเม็กซิโกเขาเฝา พระสันตะปาปาทรงเปนประธานพิธีมิสซาวันอาทิตยที่ 25 ณ หอประชุมเทศบาล
ซิลาโอ หลงัมิสซาผแูทนจาก 91 สังฆมณฑลในเม็กซิโกเฝาพระสันตะปาปา

วนัที ่26 มีนาคม พระองคเสด็จควิบา ทีเ่มืองซานติอาโก  มีพระอคัรสงัฆราชราอลู คาสโตร ประธาน
สภาพระสังฆราชคาทอลิก และพระอัครสังฆราชแหงซานติอาโก  ถวายการตอนรับ  และเชิญพระสันตะ-
ปาปาเสด็จยงัพลาซา เด ลา เรโวลซีูออง   เพือ่ถวายมิสซาสมโภชแมพระรบัสาร  วนัรงุข้ึนพระสันตะปาปา
เสด็จเปนการสวนพระองคยงัสักการสถานแมพระแหงพระเมตตา (Our Lady of Charity) องคอปุถมัภของ
ประเทศคิวบา  กอนเสด็จไปยงัเมืองหลวงฮาวานา  และพบประธานาธบิดีคาสโตร สภาพระสงัฆราชคิวบา
และเอกอัครสมณทูตประจำคิวบา  วันท่ี 28 มีนาคม พระสันตะปาปาทรงเปนประธานพิธีมิสซา
กอนเสด็จกลบักรงุโรมในวันเดียวกนั
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โดยคุณพอเปาโล เชิดชัย  เลิศจิตรเลขา อธิการ
เจาคณะคามิลเลียนแขวงประเทศไทย  เปนประธาน
ที่วัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค   อ .สามพราน
จ.นครปฐม ในวันเสารที่ 11  กุมภาพันธ  2012 เวลา
09.30 น. หลังพิธีขอเชิญรวมวจนพิธีกรรมเปด-เสก
บานพักผสููงอาย ุทีบ่านพักผสููงอาย ุคามลิเลยีน โซเชยีล
เซนเตอร สามพราน

บราเดอรเปโตร เหงียน หูว เบ๊ียต (Peter Nguyen
Huu Biet) เกิดวันท่ี  17  ธันวาคม ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519)
ที่จังหวัดตราวินห ประเทศเวียดนาม (Tra Vinh,
VietNam) เปนสัตบุรษุวัดบายซาน (Bai Xan Church)
บิดาช่ือ ยาโกเบ เหงยีน วนั เตยีป มารดาช่ือ อั น น า
เหงยีน ถิ ซอื มีพีน่องทัง้หมด 8 คน เปนบุตรคนท่ี 4

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปาโล เหงียน วนั ถันห
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนตำบลดาย เฟอก
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตำบลดาย เฟอก
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม

ปจจุบนั กำลังศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
เทววทิยา ชัน้ปที ่3 วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม
ประวตัชิวีตินกับวช

เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2003 ที่โฮจิมินหซิต้ี
ประเทศเวียดนาม

เขาโปสตุลันต  กันยายน ค.ศ. 2003 ที่คามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร สามพราน

เขานวกภาพ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ทีค่ามิลเลยีน
โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี

คณะนกับวชคามลิเลยีน (ตอจากหนา 2) ปฏิญาณตนคร้ังแรก 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2006
ทีค่ามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร ปราจนีบรุี

คติพจน   “จงอยากลัวเลย” (มธ 14:27)

บราเดอรยอแซฟ ฟาน อนั หยงุ (Joseph Phan Anh
Dung) เกิดท่ีด๊ักลัก ประเทศเวียดนาม (Daklak,
VietNam) สัตบุรุษวัดยุย-หั่ว (Duy Hoa Church) บิดา
ชื่อ เปโตร ฟาน วนั อาน มารดาช่ือ มารีย  เหงียง  ถิ
หญิ  มีพีน่องท้ังหมด 5 คน เปนบุตรคนท่ี 1

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปโตร หวง ดินห ถุย
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนตราน กวก ตวน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตราน กวก ตวน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยดาลัด ศิลปศาสตร-

บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา
วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม

ปจจุบัน  กำลังศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาเทววิทยา ชัน้ปที ่2   วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม
ประวตัชิวีตินกับวช

เขาคณะคามิลเลียน 14 กันยายน ค.ศ. 2003 ที่
โฮจมิินหซิต้ี ประเทศเวียดนาม

เขาโปสตุลนัต  8 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ท่ีคามิลเลยีน
โซเชียล เซนเตอร สามพราน

เขานวกภาพ 19 มีนาคม ค.ศ. 2006 ที่คามิลเลียน
โซเชยีล เซนเตอร ปราจีนบุรี

ปฏิญาณตนคร้ังแรก 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ที่
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี

คติพจน  “Here I am! I am coming to do your will”
(Heb 10;9)

บราเดอรอนัตน จิญ วนั เซนิ (Trinh Van Son) เกดิ
ที่บาวหลก ประเทศเวียดนาม (Bao Loc, VietNam)
สัตบุรุษวัดทันหซวน  สังฆมณฑลดาลัด  ประเทศ
เวียดนาม (Thanh Xuan, Dalat) บิดาช่ือ โยแซฟ จิญ
หงอก ว ี  มารดาช่ือ เทเรซา เหงยีน ถิ เหลยีว มีพีน่อง
ทัง้หมด 9 คน เปนบุตรคนท่ี 6

ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอแซฟ ฝาม ดิง เก
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลกทัน บี ลัมดง
ประเทศเวียดนาม

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนหลกทนั ลมัดง ประเทศ
เวียดนาม

ระดับอดุมศึกษา คณะพยาบาลศาสตร Lam Dong
Medical College  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร
สาขาปรัชญาและศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

ปจจุบนั กำลังศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
เทววิทยา ชัน้ปที ่2  วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม
ประวตัชิวีตินักบวช

เขาคณะคามิลเลียน  ป ค.ศ. 2001 ที่โฮจิมินหซิต้ี
ประเทศเวียดนาม

เขาโปสตุลนัต 8 ธันวาคม ค.ศ. 2004 ที่คามิลเลยีน
โซเชียล เซนเตอร สามพราน

เขานวกภาพ 9 มีนาคม ค.ศ. 2006 ที่คามิลเลียน
โซเชยีล เซนเตอร ปราจีนบุรี

ปฏิญาณตนคร้ังแรก 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ที่
คามิลเลยีน โซเชียล เซนเตอร ปราจีนบุรี

คติพจน  “Live the Gospel, Love the Sick” (Lk
10:9)

ที่วาติกัน ก็คงจะจำไดดีวาตนเสา 284 ตน ที่มีรูปปน
ของบรรดานักบญุยนือยถูงึ 140 องคนัน้สงางามอลังการ
จนทำใหมวลสารแหงความศรัทธาในใจของเรา
พุงทะยานข้ึนมาไดอยางปาฏิหาริยเพียงใด และก็เปนท่ี
จตุัรสัน้ีเองท่ีนกัทองเท่ียว จะมีโอกาสเห็นพระสันตะปาปา
ได (ตามระเบียบท่ีกำหนดไว) อกีดวย

เราจะไมคอยไดเห็นแหวนของพระสันตะปาปา
องคกอนๆ มากนักเพราะอยางท่ีเลาไวขางตนวา ใน
สมัยกอนพระสนัตะปาปาจะใชแหวนประทบัในเอกสาร
ตางๆ ดวย จงึเปนประเพณปีฏบิติัสืบทอดกันมาวา เมือ่
พระสันตะปาปาองคไหนส้ินพระชนม แหวนของ
พระสันตะปาปาองคนั้นก็จะถูกทำลายลงไปดวย เพื่อ
ปองกันผูอื่นนำแหวนไปใชประทับในเอกสารตางๆ
นั่นเอง

เม่ือเขาไดรับแจงวาใหทำแหวนใหกับสมเด็จ
พระสนัตะปาปา เขาก็ออกแบบไปเสนอทางวาติกนั 2 วง
คือแบบคลาสสิกกบัแบบรวมสมัย  แมทางวาติกนัจะแจง
วาไดเลือกแบบรวมสมัย แตอีกวงหน่ึงท่ีไมไดใสก็ถูก
นำไปแสดงไวที่พิพิธภัณฑเซนตปเตอร สาเหตุที่เขา
ถูกเลือกใหเปนผูออกแบบและทำแหวนใหกับพระ-
สันตะปาปาก็เน่ืองจากวา ตระกูลของคลอดิโอ เปน
ตระกูลชางทองเกาแกในสมัยโรมัน และตัวเขาเองก็
จบปริญญาเอกทางดานประวัติศาสตรศิลปะ ทั้งยังมี

ตำแหนงเปนรองประธานสมาคมชางทองแหงกรุงโรม
อีกดวย  อาจจะเปนเพราะรูวาตนเองตองการจะเปน
อะไรไดต้ังแตอายุยังนอย เขาจึงคอนขางประสบความ
สำเรจ็ในสายอาชีพเปนอยางมาก เพราะเม่ืออายุไดเพยีง
13 ป ก็เร่ิมออกแบบและทำแหวนไดแลว แมวาใน
ตอนน้ันจะอายุยงันอยแตเขากลาทำ กลาลอง เพราะเขา
คิดวา ไมมีอะไรที่นกอินทรีมีแลวนกกระจอกไมมี
จนทุกวันนี้งานของเขาไมเพียงแตออกแบบและผลิต
เทาน้ัน แตยังเปนผูรับผิดชอบการซอมเครื่องประดับ
ทางศาสนาตางๆ ในพิพิธภัณฑเซนตปเตอร เชนตูศีล
โบราณท่ีประดับประดาไปดวยเพชรพลอย ทองสัมฤทธ์ิ
และเคร่ืองทองอ่ืนๆ อกีมากมาย

คลอดิโอ ทิ้งทายไววา เสนหของงานศิลปะน้ันคือ
ความเปนอิสระ ซ่ึงรองรอยอยูในความนึกคิดของเรา
และเราสามารถสรางสรรคความคิดน้ันออกมาได โดย
ผานทางช้ินงานใดช้ินงานหน่ึง การทำแหวนของเขา
ก็เชนเดียวกัน แมวาชีวิตน้ีจะไดทำแหวนของพระ-
สันตะปาปามาแลว แตเขาก็ยังคงเปนชางทองเล็กๆ
คนหน่ึง ซ่ึงสนุกสนานกับส่ิงตางๆ ที่พระเจาสงผาน
เขามาในชีวติของเขา ลกูคาของเขาจึงมีต้ังแตคนเดินดิน
ธรรมดาไปจนถึงระดับมหาเศรษฐีเลยทีเดียว ส่ิง
เหลาน้ันผานมา และก็ผานไป  ทำใหนกึถงึเร่ืองเลาเกาๆ
ของแหวนซาโลมอนท่ีวา กษัตริยซาโลมอนหา
คนทำแหวนใหพระองค โดยมีขอแมวา ขอความ

ชางทำแหวน (ตอจากหนา 7) บนแหวนนั้น
จะตองทำให
พ ร ะ อ ง ค
เปลี่ยนอารมณ
ได ไมวาจะเศรา
อย ูหรอืมคีวาม
สุ ข อ ยู ก็ ต า ม

เม่ือถึงวันถวายแหวนแดกษัตริยซาโลมอน ทุกคน
ตางเปนกังวล เพราะไมทราบวากษัตริยจะพอใจกับ
ขอความท่ีคนทำแหวนสลักไวใหหรอืไม แตเม่ือกษัตริย
ซาโลมอนเหน็ขอความน้ันแลวก็ยิม้ออก เพราะขอความ
นัน้คือ “แลวมนักจ็ะผานไป” เพราะเวลาทีเ่รามีความสุข
หรือมีความทุกข อีกไมนานส่ิงเหลาน้ีมันก็จะผานไป
เชนกัน

แหวนอาจเปนเครือ่งประดบัท่ีแสดงอะไรไดหลายๆ
อยาง  เปนไดทั้งกุญแจมือระหวางคูรัก  เปนได
ทัง้เครือ่งหมายแสดงฐานะ ความชอบธรรมและอำนาจ
เปนที่นาสังเกตวา แมวาชางทำแหวนคนนี้จะทำแหวน
มาแลวมากมาย แตที่มือของเขาเองกลับไมมีแหวนเลย
แมแตวงเดียว เขาแอบกระซิบวา…มีแหวนวิเศษ
อยูวงหน่ึง ที่พระเจาแอบใสไวใหเราแตละคน มันเปน
แหวนท่ีมองไมเหน็ เพยีงแคเรานกึถงึพระองค พลงัวเิศษ
ในแหวนนีก้จ็ะทำงานทันที…

…ไมเชือ่ลองดู!!!



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่6 ประจำวนัที ่5-11 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

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

HOLYLAND
ขอเชญิรวมเดินทางดินแดงแหงพนัธสัญญา...อสิราเอล...

โดย สายการบิน แอล อัล อิสราเอล และ
บรษัิท อบัรอด อนิเตอร

วนัท่ี 12 - 19 มนีาคม 2555
5คนื / 8 วนั

เพียงแคกรุปเดียวเทาน้ันในราคาพิเศษสุดๆ
รบีจองดวน หมดเขตวันท่ี 17 กมุภาพันธ 2555 นีเ้ทาน้ัน
ติดตอเบอร 02-249-8818-9, 02-671-4645-6
E-mail : elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com
ติดตอเบอร 081-845-8122 คุณนวลฉว,ี

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

PLAM SUNDAY GROUP
แสวงบุญและทองเท่ียว ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดนและ

แผนดินศักด์ิสิทธ์ิรฐัอิสราเอล

โดย สายการบิน รอยัลจอรแดน 7 คืน / 9 วัน
วนัท่ี 25 มนีาคม - 3 เมษายน 2555

ตดิตอเบอร
คุณพอประยูร นามวงษ 081-266-4776 peteprayoon@yahoo.com
คณุนวลฉว ีควูริตัน 081-845-8122 nual_abroad@hotmail.com
คณุเทว ีเหลอืงธาดา 081-867-7877 thevi_abroad@hotmail.com
หมดเขตรบัสมัคร วนัที ่2 มนีาคม 2555

จอรแดน อัมมัน - แมน้ำจอรแดน (Baptism Site) - ภูเขาเนโบ - เพตรา
อสิราเอล ดินแดนแหงพันธสัญญา รวมพธิแีหใบลาน

วนัที ่1 เมษายน 2555



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 Àπâ“ 15

«—¥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“·©≈∫ ®.®—π∑∫ÿ√’

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

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´πµå‡¥ÕªÕ≈ ‡¢“¢“¥ ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫ “√ µ√“¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24

¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 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 –·° °∑¡.

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

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≠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)

«—¥·¡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.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
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

�����°”Àπ¥°“√®—¥ß“π«—ππ—°∫«™ “°≈ √–¥—∫ —ß¶-

¡≥±≈ §.». 2012

● Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ «—π‡ “√å∑’Ë 28 ¡°√“§¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ æ—∑≈ÿß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡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)

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§√√“™-

 ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π‡ “√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“¬)

✝ «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√-

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

17.00 π.

✝ «—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– (ª“°≈—¥)

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

09.00 π. (∑“ß«—¥‰¥â¡’°“√‡°Á∫§à“∫”√ÿß ÿ “πª√–®”ªï

 “¡“√∂™”√–‰¥â∑’ËÀâÕß‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π)

✝ «—¥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)

����� §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‡™‘≠√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

����� ¢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

����� ©≈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‘∏’¡‘ ´“«—πæÿ∏√—∫‡∂â“ «—πæÿ∏∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‡«≈“ 19.00 π.

�����¢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

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

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

√ÿàπ∑’Ë 135 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 ¡’π“§¡

2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡

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

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

08-6546-2856 À√◊Õwww.flpbkk2008. multiply.com

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

����� ∫â“π‡≥√√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“

( µ‘°¡“µ‘π) √—∫ ¡—§√ºŸâ π„®‡¢â“‡ªìπ “¡‡≥√‡≈Á°

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ 1. ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° ´÷Ëß ¡—§√„®

‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ 2. °”≈—ß»÷°…“µ—Èß·µà√–¥—∫™—Èπ ª.6

¢÷Èπ‰ª 3. ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ π„®„π°√–· ‡√’¬°·≈–

®‘µµ“√¡≥å¢Õß§≥–œ 4. ¡“®“°§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’§«“¡

»√—∑∏“·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®– π—∫ πÿπ

‡Õ° “√‡∫◊ÈÕßµâπ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë π„® ¡—§√‡ªìπ
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1. แผนดินศกัด์ิสิทธิ ์- อสิราเอล
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2. แหพระโลหติศักดิสิ์ทธิท์ีเ่บลเยีย่ม
(15-22 พฤษภาคม)

โดย เงาเทยีน

สวัสดีครับ..เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก  เสียงเยาวชน
ฉบับน้ี ยังคงเปนการนำเอาประสบการณของเพื่อน
เยาวชนของเรา ที่ไปรวมงานวันเยาวชนโลกคร้ังท่ี 26
ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน มาแบงปนกันตอนะคะ
ครั้งน้ี เปนประสบการณและความประทับใจของ
นองทราย - สิรมิาศ สกลุกนัย ศูนยกลางนิสิตนักศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย (จากรูป คนกลาง)
ส่ิงที่ประทับใจจากงานเยาวชนโลก

จริงๆ แลวส่ิงท่ีประทับใจในงานเยาวชนโลก
สำหรับตัวเองมีหลายเร่ืองดวยกัน แตส่ิงท่ีรูสึกวามี
ความหมายกับตัวเองมากท่ีสุดคงจะเปนเหตุการณ
ในการเรียนคำสอนในวันแรก

ส่ิงที่มีความหมายในวันนั้นอยางแรก คือ คำสอน
จากพระอัครสังฆราช Richard William Smith จาก
อคัรสังฆมณฑล Edmonton, Alberta ประเทศแคนาดา
ทีไ่ดแบงปนในการเรยีนคำสอนวา “ใหสายตาของเราอยู
กับพระเปนเจา เสมอ” สวนตัวรู สึกวา  คำพูดน้ีมี
พลังมากๆ โดยเฉพาะบนเสนทางความเช่ือของเรา
เวลาท่ีตองเผชิญกับทางเลือกหรือการตัดสินใจในชีวิต
หรือแมแตการดำเนินชีวิตในแตละวัน สายตาของเรา
ควรทีจ่ดจองทีอ่งคพระเปนเจาเสมอ เพือ่ทีจ่ะไดรวูาชีวติ
ของเรากำลงัดำเนนิอยบูนเสนทางของพระหรอืไม และ
เสนทางไหนท่ีเปนเสนทางท่ีพระองคจะทรงเลือก
หากอยูในสถานการณแบบท่ีเราเผชิญอยู ที่สำคัญ
เวลาท่ีชีวิตของเราเจอมรสุม เหมือนกับตอนท่ีเรือของ
อัครสาวกเผชิญพายุฝน แลวพระเยซูเจาไดดำเนินมา
บนผวิน้ำมาหาสาวกของพระองค ทำใหตนเกิดความวางใจ
วาพระเจาอยูกับเราเสมอ ขอเพียงแตใหเรามีความ
กลาหาญพอท่ีจะเดินไปหาพระองคในชวงท่ีเผชิญ
กบัความทุกขในชวีติดวยความเชือ่อนัม่ันคง แลวเราจะ
ไมผิดหวังเลย

สิ่งที่มีความหมายอยางท่ีสอง คือ บทเพลงส้ันๆ
ทีร่องกอนการรบัศีลมหาสนิทวา “ขอองคพระเจาโปรด
เตรียมตัวของลูกใหเปนวิหารที่บริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิ
อยางแทจรงิ เพือ่วาลูกจะไดสรรเสริญพระองคดวยการ
เปนวหิารทรงชีวติเพ่ือพระองค” (เพลง Lord prepare me
to be a sanctuary) เม่ือไดฟงเพลงน้ีแลวก็เกิดการยอน

มองตนเองวา นับเปนเรื่องที่นาละอายเหลือเกินท่ีไดรูวา ตนเองยังมีขอบกพรองมากมายท่ีตองพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงไมวาจะเปนคำพูด ความคิด หรือการกระทำใดๆ ก็ตาม เพื่อที่วาชีวิตของตนเองจะไดคูควรกับ
การประทับอยูของพระองค

ส่ิงที่มีความหมายอยางที่สามในวันน้ัน คือ การได
ไตรตรองเสนทางความเช่ือของตนเองในงาน Asian Youth
Gathering (AYG) วา ความเชื่อของเราไดหยั่งรากลึกและ
เติบโตในความสัมพันธกับพระอยางม่ันคงมากนอยอยางไร
การไดไตรตรองและยอนมอง ความเช่ือ ความศรัทธา และ
การปฏิบติัตัวของตนเองตอเพือ่นพีน่องในงาน AYG ทำให
ไดเห็นตนเองมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็สัมผัสไดวาชีวิต
ภายในไดเติบโตจากการไตรตรอง รสึูกต่ืนเตนและเกดิรอยยิม้ในใจเม่ือไดเหน็การเคลือ่นไหวของพระทีมี่อยใูนชวีติ
ที่ผานมาของเราแตละคนอยางนาอัศจรรย สวนตัวรูสึกชุมชื่นหัวใจทุกครั้งเวลาที่ไดยินเยาวชนแบงปนเร่ืองของ
ความเช่ือและประสบการณที่เขามีกับพระใหฟงซ่ึงกันและกัน
สงทายถึงผูที่ไมไดไปงานเยาวชนโลก

อยากบอกกับเยาวชนวา เยาวชนเปนพลังท่ียิ่งใหญมาก ทั้งยังเปนวัยที่มีชีวิตชีวาอยางเหลือเช่ือ การไดเห็น
เยาวชนคาทอลิกมารวมตัวกนัในคร้ังน้ี นบัเปนปรากฏการณทีย่ิง่ใหญ และชวนใหคิดวา หากเยาวชนแตละคนได
ดำเนินชีวิตเชนพระเยซู ไดเปนแบบอยางใหคนอื่น และไดแบงปนพระพรที่เรามีเพื่อประโยชนของผูอื่นอยาง
แทจริงแลว คงจะเปนเรื่องท่ีนาติดตามมากเลยวา พื้นท่ีที่เราอยูจะแปรเปล่ียนมากขนาดไหนเม่ือเราไดเปนพยาน
ดวยชีวิตของเราเอง

ตนเองเช่ือวา ชีวิตของเราสัมผัสพระเจาไดไมวาจะอยูที่ใดในโลก ไมวาจะไดไปรวมงานเยาวชนโลกหรือ
ไมกต็าม ไมวาจะอยปูระเทศใด ไมวาจะอยใูนหรอืนอกวดั อยทูีว่าเราเองน้ันไดเปดใจเพ่ือทีจ่ะสังเกตเห็นการประทับ
อยขูองพระเจาในบุคคล หรอืในเหตุการณตางๆ หรอืไมตางหาก ทีส่ำคัญคือการไดกลบัมาไตรตรองและทบทวน
ชีวิตของเราในเหตุการณนั้นๆ โดยอาศัยความชวยเหลือจากพระ เพื่อจะไดเกิดความลึกซึ้งและเติบโตในชีวิต
ในความเช่ือ และในจิตใจของเราดวย

“จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทกุเวลาเถดิ” (ฟป 4:4)  แลวพบกนัใหมฉบับหนากับประสบการณของเพือ่น ๆ
อกีนะครับ สวัสดีครบั

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ฟรงัซิสโก
บรรเทา ธูปเทยีน

เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2551

ครบ 4 ป
จากแม ลกูๆ และหลานๆ

“ความดขีองขาพเจาคือการอยใูกลพระเจา
ขาพเจาต้ังทีห่ลบภยัไวในพระยาหเวหองคพระผเูปนเจา
เพือ่จะไดบอกเลาถึงพระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค”

(สดด 73:28)

คำภาวนาเพือ่ระลึกถึง

เทเรซา เชงจวง สมพานชิ
เกดิใหมในพระเจา 21 ตลุาคม 2554

“จงสรรเสริญพระเปนเจา
เพราะพระองคพระทัยดี”

ลกู ลกูเขย ลกูสะใภ หลาน เหลน

และขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ ซิสเตอร
บราเดอร ญาติ และผูมีเกียรติทุกทานที่ใหเกียรติ
รวมสวดภาวนา และพิธีมิสซาสงแมขาพักผอนอยาง
เปนสขุตลอดกาล ในสสุาน วดัพระวิสทุธิวงส ลำไทร
เปนอยางดี

         ดวยความเคารพอยางสงู
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ชวีติแตกลาย
“พออยูบานเดียวกับครูพวกเธอน่ีแหละ พอ

เปนคนวัดบางสะแก” ผมเร่ิมเกร่ินนำเก่ียวกบัตัวเอง
เพื่อทำใหตัวเองรูสึกผอนคลาย และเปนกันเอง
กบัพวกเขา ยงัไมทนัขาดคำ “อยทูีไ่หน” เด็กคนหนึง่
ในกลมุเริม่ถามคำถามในขณะท่ีผมไมไดเตรียมพรอม
ที่จะตอบ แตเม่ือตองปลอยใหสถานการณเปนไป
ตามจังหวะของมัน “ออ อยูแถวบางขุนเทียน”
ผมตอบ “ไมเห็นรจูกัเลย” เด็กคนเดิมยังพดูตอ “ไกล
ไหมครับ” ผมเร่ิมรสึูกวานอกจากคำถามแลวน้ำเสียง
และสีหนาของเด็กคนน้ันผมอานไดวา ไมไดอยากรู
จรงิ

“ไกลนะ” ผมพยายามตอบและขมใจไปดวย
“ไกลแคไหน กีก่โิล?” เด็กวยัรนุคนน้ันยงัถามผมตอ
ไกลนี่ผมตอบได แตถาจะถามระยะกิโลผมคงตอบ
ไมได และคงเลือกท่ีจะไมตอบ ผมทราบดีวาเด็ก
ไมไดตองการคำตอบ

ผมน่ังอยใูนหองกับนักเรียน 18 คน มีผชูาย 14
คน และผหูญงิอีก 4 คน ทัง้หมดกำลงัเรียนอยใูนช้ัน
ป 1 ของโรงเรียนชื่อดังแหงหนึ่ง แตทั้งหมดกำลัง
ถูกทำโทษ เด็กเหลาน้ีคุณครูเลาวามีพฤติกรรม
ไมคอยดีนัก รวมทั้งมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีครู
ฝายปกครองอยากใหมีการขัดเกลา แกไข อบรม
หรอืทำอะไรสกัอยาง และเขาเลือกทีจ่ะใหเด็กกลมุน้ี
ไดรับการอบรมโดยผม

การพูด และอบรมเด็กวัยรุนสำหรับผมไมใช
เรือ่งใหม และยากจนเกินไป แตทีผ่านมา เราไมคอย
เจอกรณีแบบน้ี หลายๆ โรงเรียนพยายามจัดใหเด็ก
พรอมท่ีจะฟงการบรรยาย หรือรวมกิจกรรมอยางดี
มีบางทีเหมือนกันท่ีเด็กๆ อาจจะมีพฤติกรรมที่
ควรปรับปรุง  แตเด็กกลุมน้ีคำวาควรปรับปรุง
อาจจะยังไมพอ พวกเขาควรเปล่ียนพฤติกรรม
เสียดวยซ้ำ

หลังจากคำพูดแรกในการแนะนำตัวของผม
กับคำถามแรกและเปนชุดของเด็กๆ วันน้ันผม
แปลกใจตัวเองตรงท่ีวา ไมรูเอาความอดทนมาจาก
ไหน ผมพดูกับเด็กๆ ตอไปอยางสงบ และเร่ิมคำถาม

วา “เม่ือคืนพวกเธอไปทำอะไรกันมา” คำตอบของ
แตละคนทำเอาผมอ้ึงอีกครั้ง

“ไปเลนบอลมาครับ” เด็กคนแรกตอบ “สนุกไหม”
ผมถาม “ไมสนุกคงไมเลน” ผมเงยีบไป พลางคดิวา กจ็รงิ
ผมยงัไดรบัคำตอบของกิจกรรมท่ีผานมา ยามค่ำของเด็ก
กลมุน้ีทีฟ่งแลวมันสจรงิ  ๆอาทิ “นอน” “ขับมอเตอรไซค”
“กนิไก” “ดูหนงั” “กนิเหลา” “เลนคอม” ฯลฯ คำตอบ
เหลาน้ีไมใชตอบส้ันๆ แคนี้ ยังมีบทสรอยซึ่งผมคิดวา
ถาใหผใูหญสักคนมาน่ังอย ูณ ทีน่ี ้ความอดทน อดกลัน้
อาจจะคอยๆ นอยลงเรื่อยๆ ผมเร่ิมสังเกตวามีคุณครู
อยใูนหองดวย 1 ทาน

แลวก็มาถึงคิวผม ผมเลาวาผมเองไดมีโอกาส
ไปดูละครเวที เปนเร่ืองราวของชีวิตคนกับยุคสมัย
ความเปล่ียนแปลงผันผวน ความสุขและความทุกข
ทัง้ในระดับบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ ผมบอก
กับเด็กๆ ถึงบทเรียนท่ีผมไดรับ ชีวิตท่ีเราไมรูวาอะไร
จะเกิดข้ึนกับเรา เราไดพยายามทำใหดีท่ีสุดหรือยัง
เด็กคงฟงโดยไมรูสึกอะไร ผมจึงจัดยาแรงใหตอจาก
เร่ืองน้ี ผมเลาใหเด็กๆ ฟงวา

“พอพยายามคิดวาในเวลาท่ีพอวัยเดียวกับพวกเรา
พออยูที่ไหน (เด็กกลุมน้ีอายุประมาณ 15-16 ป) พอ
นาจะอย ูม.4 อยบูานเณร ชวีติแตละวัน ต่ืนนอน เขาวัด
เรียน ทานขาว ทำงานเชา ไปเรียนที่โรงเรียน กลับมา
ทานขาวเท่ียง ไปเรียนตอภาคบาย กลบับานเณร เลนกีฬา
หรือทำงานแลวแตวัน อาบน้ำ เรียน เขาวัดสวดเย็น
ทานขาวเย็น พักผอน เขาวัดสวดค่ำ และหลังจากน้ัน
ก็เรียนสวนตัวจนถึงไมเกิน 21.30 น. แลวก็เขานอน
เปนอยางน้ีทกุวนั พอวาชีวติพอไมเจง...”  เด็กๆ อึง้ไป
อกีคร้ัง กอนผมจะพูดตอ “พอวาถาเจงมันตองสามารถ
กำหนดชีวิตของตนเองได ถาพอทำผิดแผกจากน้ี
เขาก็เตือนพอ  ถาพอไม เปล่ียนเขาก็ไม เอาพอไว
ก็ตองออก ชีวิตซ้ำ แตชีวิตของพวกเรา กำหนดเองได
เลือกเองได  สำคัญก็คือเราเลือกจะใชและทำมัน
อยางไร” ผมเร่ิมสัมผัสไดวา เด็กเร่ิมฟงคำพูดของผม
มากข้ึน

ผมยงัชวนเด็กกลมุน้ีคุยอกีดวยคำถามวา “อยากถาม

อะไรพอไหม?” มีคำถามดีๆ  เกดิข้ึน “ทำไมคุณพอ
มาเปนพระสงฆ” “คุณพอเคยกนิเหลา สูบบุหรีไ่หม”
คำถามในประเด็นไมเขาใจวาพวกเขาทำไมตองมาอยู
ในหองนี้ คำตัดพอบางเรื่อง ผมเห็นการเปดใจของ
พวกเขา

กอนกลับผมบอกเด็กๆ วา ผมจะไปแลว แลว
วนัน้ีตอนเย็นผมตองทำอะไร วนัรงุข้ึน และวันถดัไป
ชวีติมีตารางพอสมควร เพราะเราพยายามทีจ่ะจดัการ
กับเวลาในชีวิตของเราใหมีคา แลวพวกเธอละ
คิดอยางไรกับวนัพรงุน้ี ในขณะท่ีเราน่ังอยใูนหองน้ี
เพือ่นๆ บางคนอาจจะกำลงัอานหนังสืออย ูในขณะท่ี
ค่ำคนืของเราเลนฟุตบอล ไปกินไก ขับมอเตอรไซค
เพื่อนบางคนอาจจะเตรียมตัวเรียนสำหรับวันรุงข้ึน
ฯลฯ “พอไมมีสวนไดสวนเสียอะไร พอมาคุยกับ
พวกเธอ และพอรูสึกวา คุยกับพวกเธอแลวสนุกดี”
ผมประทับใจเม่ือฉากร่ำลาจบ  เด็กคนแรกท่ีมี
คำถามมากมายถึงความใกลไกลของบานของผม
เดินมาบอกกับผมวา “ไวพอมาคุยกับพวกเราใหม
นะครับ”

ทุกคนมีชวงหัวเลี้ยวหัวตอ วัยรุนถูกทาทาย
ดวยหลายส่ิงหลายอยาง ปจจุบันหนักข้ึน บางคน
จึงเดินถูกแตบางคนอาจเดินพลาด ชีวิตเม่ือผาน
หวัเลีย้วหวัตอกแ็ตกลาย ลายจะสวยงาม หรอืบดิเบ้ียว
มันก็คือชวีติ หวัใจท่ีเปดกวางยอมรับ สำคัญกวาหัวใจ
ที่คาดโทษ ไมใหโอกาสเปนไหนๆ ผมเช่ือวาส่ิงท่ี
พระเยซูตรัสเปนเร่ืองเดียวกัน “เรามาเพ่ือตามหา
คนบาป คนสบายดีไมตองการหมอ” แตบางคร้ังเรา
กเ็ลอืกอยกูบัคนท่ีสบายดีอยแูลว มันไมหนกัแรง

บางทีผมก็ไมทราบวา ผมเอาแรงมาจากไหน
กับการอดทนตอบรรยากาศกดดันไดขนาดน้ัน
ไมตองพดูเรือ่งศรัทธา ความเช่ือ เสียสละหรอกครบั
เพยีงเรามองคนเหลาน้ีเปนพี ่เปนนองของเรา อดทน
รับฟง แคนี้ยังนอยไป บางทีพระอาจจะสอนผม
ให เขาใจมากข้ึนถึงคำสอนอมตะนิรันดรกาล
ของพระเยซูเจาก็ได “ถาเรารักพระ เราไมมีสิทธ์ิ
ทีจ่ะรงัเกยีจหรอืไมรกัเพือ่นมนุษย เพราะนอกจากเขา
จะเปนพระฉายาลักษณของพระแลว เขายังเปนพี่
เปนนองของเรา” คุณเช่ือเชนน้ีไหมละ?

บรรณาธิการบริหาร
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ใกลเขามาแลว กับงานวันเพื่อนอุดมสาร ได
ฤกษงามยามหลังน้ำทวม วันท่ี 18 กุมภาพันธ นี้
แดดออนและดวงอาทิตยลับลา ต้ังแต 17.00 น.
ไลเรือ่ยไปจนถึง 21.00 น. เพราะงานมี 2 ลกัษณะ

17.00-18.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ  ระหวาง
เพือ่น กบัเพ่ือน และเพ่ือน โดยพระคณุเจาประธาน
ศรดีารุณศลี ประธานส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย
องคลาสุด ตอดวย 18.30-21.00 น. งานเล้ียงโตะจีน
วนัเพือ่นอดุมสาร ครัง้ท่ี 11 ภายใตหวัขอ “ความรกั
การภาวนา ค้ำจุนโลก”

งานน้ียังไดพบผูมีสวนสำคัญระดับพระสังฆราช
อีกหลายทาน ไมวาจะเปนพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
พระสงัฆราชลอืชยั ธาตุวสัิย และพระสงัฆราชกติติคณุ
สังวาลย ศรุะศรางค พระสงฆนกับวชชาย-หญงิ วไีอพี
มากันครบ ดวยจำนวนโตะจีนกวา  100 โตะ อาหารดี
ดนตรีไพเราะ การแสดงเนนๆ แบบเพือ่น ทัง้ 2 ชดุ ไดแก
ชดุท่ี 1 รกัเพือ่นมนษุยรกัษโลก และชุดท่ี 2 เมลด็พนัธุ
แหงความศรัทธา เปนการแสดงของคนกันเอง เปนการ
แสดงของเพ่ือน สวนของท่ีระลึก หางบัตร ขนของรางวัล

กนัมาไมเกรงใจคนรับ และของท่ีระลึกกอนออกจาก
หองประชุม ชัน้ 6 ของโรงเรยีนอสัสัมชัญ ผสูนับสนุน
หองประชมุกวางใหญ สวยงาม ใชงานเพือ่พระศาสนจกัร
เสมอมา ปรบมือขอบคุณใหกำลังใจและขอพรพระ
เพื่อกันและกัน

เพือ่นดี เจอกนัท ี2 ปคร้ังท่ีงาน แตเจอกนัทกุเดอืน
ในอดุมศานต เจอกนัทกุสปัดาหในอดุมสาร และเจอ
กันทุกวันในคำภาวนาและความปรารถนาดี เพราะ
เราเช่ือวา ความรัก การภาวนา จะยังค้ำจุนโลก
สืบตอไป เชญิมารวมงาน และเปนกำลังใจกันนะครับ
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‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π¡— ¬‘¥Œ“√Ÿ≥

‚¥¬¡’Õ‘À¡à“¡∏π“√—™

«— ™√–æ‘  ÿ ∑∏‘Ï ·≈–

§≥–°√√¡°“√¡— ¬‘¥

„Àâ°“√µâÕπ√—∫

‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π«—¥¬“ππ“«“ ‚¥¬¡’

‡ ®â “ Õ “ « “   «— ¥ ¬ “ π π “ « “

æ√–æ√À¡«™‘√≠“≥ (ª√– ‘∑∏‘Ï

‡¢¡ß⁄°‚√ ª.∏.Û) °√√¡°“√

¡À“‡∂√ ¡“§¡ (¡ .) „Àâ°“√

µâÕπ√—∫ ·≈–¡Õ∫Àπ—ß ◊Õ

„Àâ°—∫∑ÿ°§π

§ÿ≥æàÕ≥√ß§å √«¡Õ√à“¡ ¡Õ∫°√–‡™â“¢Õß¢«—≠·¥àæ√–æ√À¡«™‘√≠“≥ ‚¥¬¡’

 «.¬ÿ«¥’ π‘Ë¡ ¡∫ÿ≠ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ √à«¡¥â«¬

çΩñ° ¡“∏‘·≈– µ‘é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ 2011 ‚√ß‡√’¬ππ“√’«ÿ≤‘ ®.√“™∫ÿ√’

®—¥Õ∫√¡øóôπøŸ®‘µ„® ç ¡“∏‘·≈– µ‘é „Àâ°—∫§√Ÿ§“∑Õ≈‘°·≈–π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°

√–¥—∫¡—∏¬¡ª≈“¬ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√ ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠°“√Ωñ° ¡“∏‘

®‘µ¿“«π“®“°«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ „Àâ°“√Õ∫√¡ ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡„Àâ§«“¡ π„®

‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√Ÿâ®—°°“√∑” ¡“∏‘∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡æ◊ËÕæ√âÕ¡ Ÿà

°“√¿“«π“



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 6 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 45 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–¢Õßæ√–»“ π®—°√ (4)

∑’Ë¡“·Ààß§”«à“ ç≈“‡µ√—πé

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß∫ÿ≠√“»’

π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß æ√– ß¶å·≈–¡√≥ —°¢’  §√∫ 12 ªï·Ààß°“√ ∂“ªπ“‡ªìπ∫ÿ≠√“»’ ‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

12 ¡°√“§¡ 2012 ‚¥¬¡’æ√– ß¶åÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ∑’Ë¡“√à«¡ —¡¡π“æ√– ß¶åª√–®”ªï ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

‡¢â“√à«¡ ·≈–√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“ §√∫ 25 ªï°“√Õ¿‘‡…°‡ªìπæ√– —ß¶√“™¢Õßæ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“ ‡ªìπºŸâ·∑π°≈à“«· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

™ÿ¡πÿ¡¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ°√ÿß‡∑æœ §√—Èß∑’Ë 3
‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 7 ¡°√“§¡

§.». 2012 ΩÉ“¬ß“π

∏√√¡∑Ÿµ ‚¥¬·ºπ°

 π—∫ πÿπß“π∏√√¡∑Ÿµ

‰ ¥â ®— ¥ °‘ ® ° √ √ ¡ ß “ π

™ÿ¡πÿ¡¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

§√—Èß∑’Ë  3 ‚¥¬„™â™◊ËÕ

À—«¢âÕ«à“ çÕ¬à“°≈—«∑’Ë®–

‡ªìππ—°∫ÿ≠é ∑’Ë‚√ß‡√’¬π

·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚¥¬¡’

‡¥Á°‡¢â“√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡

„π§√—Èßπ’È 170 §π ¡’

´‘ ‡µÕ√å ‡≥√Ωñ°À—¥

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π  √â“ß¢÷Èπ∫π´“°‡¥‘¡¢Õß çªÑÕ¡ª√“°“√„À¡à

¢Õß°Õß∑À“√¡â“Õ“√—°¢“æ√–®—°√æ√√¥‘‚√¡—πé (Castra Nova equitum

singularium)  √â“ß¢÷Èπµ“¡æ√–∫—≠™“¢Õß®—°√æ√√¥‘ Septimius Severus

(193-211) ª√–°Õ∫¥â«¬∑À“√¡â“∑’Ë¡’Ωï¡◊Õ·≈–·°√àß∑’Ë ÿ¥„π°Õß∑—æª√–¡“≥

1,000 §π

∫√‘‡«≥ à«πÕ◊Ëπ¢Õß¡À“«‘À“√„π ¡—¬π—Èπ‡ªìπ∑’Ëµ—Èß«—ß‚∫√“≥¢Õß™“«‡¬Áπ å

≈“‡µ√“π’ (gens Laterani) ´÷Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡™π‚∫√“≥∑’Ë¡’∫√√æ∫ÿ√ÿ…√à«¡°—π ·≈–

π’Ë§◊Õ∑’Ë¡“¢Õß§”«à“ ç≈“‡µ√—πé

 °ÿ≈≈“‡µ√“π’ À≈“¬§π¡’µ”·Àπàß Ÿß„π°“√™à«¬ß“π∫√‘À“√·ºàπ¥‘π

æ√–®—°√æ√√¥‘‚√¡—πÕ¬ŸàÀ≈“¬Õß§å Sextius Lateranus ‡ªìπ “¡—≠™π (plebeian)

§π·√°¢Õß °ÿ≈≈“‡µ√“π’ ∑’Ë¡’µ”·Àπàß‡ªìπ°ß ÿ≈¢Õß®—°√æ√√¥‘  °ÿ≈≈“‡µ√“π’

∑’Ë ”§—≠Õ’°∑à“πÀπ÷Ëß‰¥â·°à °ß ÿ≈ Plautius Lateranus ´÷ËßµàÕ¡“∂Ÿ°°≈à“«À“«à“

‡ªìπ°∫ØµàÕ®—°√æ√√¥‘‡π‚√ (37-68) ®÷ß∂Ÿ°ª√–À“√™’«‘µ·≈–∂Ÿ°¬÷¥∑√—æ¬å ‘π

∑—ÈßÀ¡¥

√àÕß√Õ¬·≈–‡√◊ËÕß√“«∫“ß‡√◊ËÕß ¬‘Ëß‡√“¡Õß¬âÕπ°≈—∫‰ª„πÕ¥’µ≈÷°´÷Èß¢÷Èπ‡∑à“‰À√à

‡√“°Á‡¢â“„®ªí®®ÿ∫—π‰¥â≈÷°´÷Èß¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ ∑ÿ°‡√◊ËÕß≈â«π¡’µ”π“π·≈–∑’Ë¡“∑’Ë‰ª
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