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เรยีน  เพือ่นอดุมสารท่ีเคารพรกัทุกทาน
โอกาสท่ี “เพื่อนอุดมสาร” จะพบปะกันเปนคร้ังท่ี 11

พอขอสงสาสนเพือ่รวมจิตรวมใจกับผบูรหิารและเจาหนาท่ี
ทกุคนของ  “อดุมสาร” และขอบคุณเพือ่นอดุมสารทุกทาน
เปนอยางสูง

“เพือ่นอดุมสาร” เปนกลมุฆราวาสท่ีเหน็ถงึความสำคัญ
ของหนังสือพมิพ “อดุมสารรายสัปดาห” และ “อดุมศานต
รายเดือน” จึงรวมตัวกันเปนกลุม “เพ่ือนอุดมสาร” เพื่อ
สนับสนุนและใหกำลังใจแกผผูลติหนังสือทัง้สองน้ี และไดต้ัง “กองทนุ” เพือ่จะได
นำดอกผลของกองทุนน้ีมาชวยใหหนังสือพิมพคาทอลิกไดดำรงคงอยูรวมกับ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชนฯ ฆราวาสเหลาน้ีทราบดีวา หนังสือพิมพ
ทั้งสองเปรียบเสมือนอาหารท่ีบำรุงเล้ียงชีวิตจิตของคริสตชนคาทอลิกไดเปนอยางดี

ในฐานะท่ีตัวพอเองเคยไดรบัแตงต้ังจากสภาพระสังฆราชฯ ใหดูแลงานส่ือมวลชน
คาทอลิกมาเปนระยะเวลายาวนาน พอรูสึกประทับใจและไดรับกำลังใจจาก
“กลมุเพือ่นอุดมสาร” เปนอยางมาก

ในโอกาสท่ี “เพื่อนอุดมสาร” จะมาพบปะกัน เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหแก
บรรดาผูมีน้ำใจดีกลุมน้ี ในการชวยเหลือสื่อมวลชนของเรา โดยเฉพาะการพิมพ
คาทอลิกใหเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึนทุกๆ วนั จงึขอขอบคุณสมาชิก “เพือ่นอดุมสาร”
ทกุทานท่ีไดรวมมือกนัเปนกำลงัใจใหแกงานการพิมพของพระศาสนจักรในประเทศ
ไทย และขอพระเจาทรงตอบแทนน้ำใจดีของทานดวยพระพรอันประเสริฐของ
พระองคตลอดไป

อวยพรมาในองคพระคริสตเจา

พระสงัฆราชยอรช ยอด พิมพสิาร, C.Ss.R.
พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

กองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค
จุดเริม่ตนงานวนัเพ่ือนอดุมสาร

โอกาสฉลอง 700 ปลายสือไทย การพิมพคาทอลิกแหงประเทศไทยตระหนัก
ถงึความสำคัญ คุณคาทางภาษา ซ่ึงเปนเอกลักษณทีส่ำคัญอยางหน่ึงของประเทศไทย
ซ่ึงเรามีภาษาไทยเปนวัฒนธรรมอยางหน่ึงท่ีควรจะชวยกันอนุรักษและสงเสริม
ใหกาวหนาข้ึน การพมิพคาทอลิกฯ จงึไดจดัต้ัง “ทศวรรษส่ิงพมิพสรางสรรค” ข้ึน  เพือ่
สงเสริมการใช การอาน และอนุรกัษภาษาไทยใหถกูตอง และต้ัง “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” เปนทนุถาวร และจะนำดอกผลมาใชสนับสนุนส่ือสิง่พมิพ รวมทัง้จดังาน
“วนัเพือ่นอดุมสาร”

คณะกรรมการกองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค ซ่ึงประกอบดวยคริสตชน
ฆราวาสท่ีมีน้ำใจเสียสละเขามาชวยเปนกรรมการหาทุนใหกบัการพมิพคาทอลิก โดย
ไดจัดต้ัง “กองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค” ข้ึน  โดยรับบริจาคจากคริสตชน
ทั่วๆ ไป และจัดกิจกรรมขึ้นเปนครั้งคราว แมแตละทานจะมีงานสวนตัวมากมาย
ทีต่องทำ แตกย็นิดีเขามารวมแรงรวมใจกัน

การจัดงาน  “วันเพื่อนอุดมสาร” เปนกิจกรรมหนึ่งเพื่อหารายได และเพื่อ
ปลุกจิตสำนึกการมีสวนรวม ความตื่นตัวใหพี่นองไดหันมาสนใจสนับสนุนท้ังการ
เปนสมาชิกอานหนังสือเพื่อจะไดรับประโยชน ความรู ขาวสาร และคุณคาท่ี
พระศาสนจักรตองการจะส่ือแกสังคม และหาทุนเขากองทุนการพิมพคาทอลิกฯ
เปนกองทุนถาวร ที่จะนำดอกเบ้ียมาใชพัฒนาหนังสือทั้ง 2 เลม และหนังสืออื่นๆ
ของพระศาสนจกัรใหมากข้ึนๆ รวมทัง้เพือ่พบปะสงัสรรคกบัพีน่องผอูาน ผสูนับสนุน
การพมิพ นกัเขยีน นกัขาว ทกุคนเปรยีบเสมือน “เพือ่นอดุมสาร”

คณะกรรมการจงึไดจดังานวันเพือ่นอดุมสาร 2 ปครัง้ หรอืปเวนป และไดเริม่มา
ดังน้ี

ครัง้ท่ี   1 ค.ศ. 1995 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรียนอสัสัมชัญ
ครัง้ท่ี   2 ค.ศ. 1997 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรียนอสัสัมชัญ
ครัง้ท่ี   3 ค.ศ. 1999 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรียนอสัสัมชัญ
ครัง้ท่ี   4 ค.ศ. 2001 วดัเซนตหลยุส และโรงเรยีนวริยิาลยั

(ปจจุบันโรงเรียนเซนตไมเก้ิล)
ครัง้ท่ี   5 ค.ศ. 2003 อาสนวิหารแมพระบงัเกิด บางนกแขวก

สังฆมณฑลราชบุร ีนบัเปนการจดังานในระดับ
สังฆมณฑลเปนคร้ังแรก หลังจากท่ีจัดมาได 4
ครัง้ในกรุงเทพมหานคร

คร้ังท่ี    6 ค.ศ. 2003 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรยีนอสัสัมชัญศึกษา
ครัง้ท่ี   7 ค.ศ. 2003 โรงเรยีนอรณุวทิยา จ.ประจวบครีขัีนธ

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ครัง้ท่ี   8 ค.ศ. 2005 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรยีนอสัสัมชัญศึกษา
ครัง้ท่ี   9 ค.ศ. 2007 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรียนอสัสัมชัญ
ครัง้ท่ี   10 ค.ศ. 2009 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรียนอสัสัมชัญ
ครัง้ท่ี   11 ค.ศ. 2011 อาสนวหิารอสัสัมชัญ และโรงเรียนอสัสัมชัญ

   เกิดมาก็รูรากเหงาของอุดมสารแลว เม่ือกอนเรียกอุดมพันธุ
สารสาสน พัฒนามาเปนอุดมสารและอุดมศานต มีความรูสึกวา
เปนหนังสือเลมเดียวของคาทอลิก เปนส่ือสิ่งพิมพเลมเดียว และ
คอยๆ พัฒนาข้ึนมาเร่ือยๆ ผมวาดี มันสื่อถึงความเปนมาเร่ืองราว
ตางๆ ในพระศาสนจักร ยิง่ใครมีเลมเกาๆ เกบ็ไวเปนประวัติศาสตร

ไดเลย เปนประวติัศาสตรไดอยางดี จรงิๆ ผมไดนำไปมอบกบัพีน่องท่ีไมใชคาทอลกิ
อยางเดียว ใหคริสเตียนในเชียงใหม เขาชอบเพราะวาส่ือของเรามีภาพ มีเน้ือหาเดน
ทีเดียว ผมติดตามทุกฉบับ ต้ังแตจำความได จะรอวามาหรือยัง เม่ือกอนมีการตูน
มีเรือ่งราวมากมาย เด๋ียวน้ีมีเน้ือหาสาระดี

ผมพยายามประชาสมัพนัธใหสัตบุรษุรบัอดุมสาร คนท่ีรบัโดยตรงกมี็ แตทีเ่ชยีงใหม
ผมจะวางไวหนาวัด และต้ังกลองใหเขาใสเงิน ตามความสามารถของเขา รวบรวมแลว
ปหนึ่งก็ไดพอสมควร ถามวาคุมกับคาอุดมสารไหม ไมคุม อาจจะไดนอยกวามูลคา
แตเราก็มองเห็นคุณคาของส่ือที่ออกไป คนเขาใจ คนรูจัก คนท่ีอานบอยๆ จะติด
อดุมสาร อนัน้ีสำคัญ บางฉบับตัวเลก็ไปหนอย ผเูฒาผแูกอานลำบาก

โดยสวนตัวชอบอานขาวเรือ่งราวตางๆ และคอลัมนทีช่อบคอืภาพขาว การฉลอง
ตางๆ  ปกหนา ปกหลัง คอลมันบทเทศน เปนประโยชนสำหรับตัวเองในการนำไปใช

ปจจุบนัพฒันา ทนัสมัย มากกวาแตกอน เพราะมีเคร่ืองไมเคร่ืองมือทีท่นัสมัยข้ึน
มีคอลัมนทีเ่ปนบทสัมภาษณ พดูคุย นาสนใจ เชน น้ำทวม หรอืประเด็นอืน่ๆ ทีเ่กิดข้ึน
ในสังคม คนสนใจดี ถาใหเขียนมา บางคนไมสันทัด

เพื่อนอุดมสาร ใครเปนคนต้ัง ส่ือความหมายมาก กินใจ เพื่อนหมายถึงผูรูใจ
คนใกลชิด คนสนิทสนม วันเพื่อนอุดมสารหมายถึงวันแหงคนท่ีรูใจกัน รักกัน ส่ือ
ความหมายดีมาก ขอฝากถึงทุกทานเรามีส่ือที่สำคัญของคาทอลิก อุดมสารเปน
ส่ือสิง่พมิพทีมี่ประสทิธิภาพในสายตาของผม ผมวาสมาชิกยงันอยเกนิไป ขอใหชวยกนั
รณรงค  อุดมสารเปนของเรา ไมใชของคุณพอ หรือมิสซังโนนมิสซังน้ี เราตอง
ชวยกนั  อดุมสารแมผานไปแลวเดือนสองเดือน ผมสงไปบนดอย ถงึแมเขาอานไมออก
แตกดู็รปู แตเด็กสมัยน้ีพออานได เขาชอบและอยากรวูาเขาทำอะไรกันบาง มีประโยชน
มากๆ

คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม (อานตอหนา 4)
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     ผมขอกราบขอบพระคุณพระคารดินัล พระสังฆราชทุกองค
คณุพอวรยทุธ กจิบำรุง คณุพออนชุา ไชยเดช พระสงฆและนักบวช
ทกุทาน พรอมคณะกรรมการกองทนุส่ิงพมิพคาทอลกิสรางสรรค
ทีมงานอุดมสารและอุดมศานตทุกคน รวมท้ังคริสตชนทุกคน
ดวยใจจริงในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนส่ิงพิมพฯ และ
สำหรบัเพือ่นๆ อดุมสารทุกคน ผมขอขอบคณุสำหรบัทุกกำลงัใจ

ทุกการสนับสนุน ทุกความชวยเหลือที่มอบใหคุณพอและทีมงานท่ีดูแลอุดมสาร
และอดุมศานตครบั ผมหวงัวาทุกๆ 2 ป เพือ่นอดุมสารทุกคนจะมาชวยกนัสนับสนุน
เราอยางตอเน่ืองครับ

ดร.ยอแซฟ สมศกัด์ิ ลสีวสัด์ิตระกลู

เรยีนเพือ่นๆ  สมาชิกอดุมสาร/อดุมศานต ท่ีรกั
ดิฉนัรสึูกยนิดีเปนอยางย่ิงท่ีอดุมศานตไดเจรญิกาวหนา รบัใช

สังคมในประเทศไทย มาจวบจนปที ่92  และอดุมสาร 36 ป
ขอมูลขาวสารเปนเสมือนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของ

ผคูนในปจจบุนั ขอมลูขาวสารจะเปนสิง่ท่ีชวยใหผอูาน รบัร ูเขาใจ
ปรากฏการณตางๆ ในสังคม   ขอมูลขาวสารเปนเคร่ืองมือทีจ่ะชวย
ในการคิด ในการตัดสินใจไดถกูตองเหมาะสม ชวยใหเราดำรงชวีติอยางเปนสุข หรอื
มีทกุขนอยลง   เปนส่ิงสำคัญทีท่ำใหผเูสพไดความร ู ความอิม่เอมใจ  ความม่ันใจ   ขอมลู
ขาวสารเปนเคร่ืองมือเปรียบเสมือนเปนสะพานเช่ือมความรักความเมตตาระหวาง
พระเจากับมวลมนุษย  เปนส่ือสัมพันธระหวางสมาชิก ใหมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
สรุปไดวา  อุดมสาร/อุดมศานต เปนคลังปญญา  เปนส่ือท่ีสรางความสุขใหกับ
มนุษยชาติ โดยเฉพาะชาวคาทอลิก เปนสถาบันทางสังคมท่ีชวยสรางและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูแกสมาชิกและผูอาน

การดำเนินการผลิตส่ือท่ีทรงคุณคาเชนน้ี  ตองใชพลังกาย พลังใจ และพลัง
ความคิดมิใชนอย   หากมไิดมีศรทัธาคงม่ันในความเช่ือ  และรบัความเมตตาจากองค
พระผเูปนเจา  ยอมไมอาจจะประสบความเจรญิรงุเรอืงอยางยาวนานมาจนถึงปจจบุนั

ดิฉนัขอใหพระเจาจงประทานพร ใหทกุทานท่ีมสีวนรวมเก่ียวของในความสำเร็จ
นี ้  จงรวมกันสรางสถาบันสังคมท่ีสำคัญน้ีใหม่ันคงย่ิงข้ึน ทำหนาท่ีในสังคมดวยคณุภาพ
ทีม่ากย่ิงข้ึนไป

เทเรซา  ยวุด ี นิม่สมบุญ

  ต้ังแตดิฉันไดรับเกียรติเขารวมเปนกรรมการกองทุน
ส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค  ก็ไดเห็นความเจริญเติบโต
และพัฒนาการท้ังรูปแบบและเน้ือหาสาระของหนังสือ
อุดมสารมาเปนลำดับ

  จึงขอโมทนาพระคุณพระเปนเจาท่ีทรงโปรดประทาน
“อุดมสารและอุดมศานต” ส่ิงพิมพสรางสรรคใหกับ
ครสิตชนคาทอลิกมานานถึง 92 ป

  โอกาสจัดงาน “เพือ่นอดุมสาร” ครัง้ท่ี 11 เพือ่สงัสรรค
ฉันมิตรสนิทและเพื่อขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการ

จัดทำและใหการสนับสนุนในทุกรูปแบบ  โดยคุณยุวดี นิ่มสมบุญ กรุณาใหเกียรติ
เปนประธานจัดงาน

ขอองคพระผูเปนเจาและพระแมมารียทรงประทานพระพรใหผูบริหารและ
ทีมงานประสบความสำเร็จในการสรางสรรคใหอุดมสารเปนศูนยรวมใจ  เปนจุด
นัดพบและแลกเปล่ียนความรูและมุมมองของคริสตชนคาทอลิกซ่ึงรวมท้ังนักบวช
และฆราวาส  ตลอดจนสถานศึกษาคาทอลิก  นำขาวสารของพระศาสนจักรสากล
สพูระศาสนจักรทองถ่ิน  นำความรักขององคพระคริสตเจาสปูระชากรของพระองค
และประกาศพระวาจาขององคพระเจาในสังคมไทยตลอดไป

ดวยความเคารพรกัและชืน่ชมยนิดีในองคพระครสิต
ดร.เทเรซา วริชัน ีพรหมสุนทร

ขอแสดงความยินดีกบั “เพือ่นอดุมสาร” ทกุคน โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การจัดงานคร้ังน้ีเปนครั้งท่ี 11 แลว ถึงแมจะมี
เหตุการณเรื่องอุทกภัย  ทำใหเพ่ือนไมสามารถมาพบกันได
ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา แตเราก็รอคอยที่จะพบ
“เพือ่น” ของเราทุกคน ในวันเสารที ่18 กมุภาพันธ นี ้พวกเรา
คณะทำงาน “อุดมสาร” รอคอย  “เพื่อน” อยูดวยความ

ระลึกถงึ และขอพระผเูปนเจาโปรดอวยพระพรแด “อดุมสาร” เพือ่ใหคงความเปนส่ือ
ทีมี่คุณธรรมในสังคมไทยยคุปจจุบนั และอยเูปน “เพือ่น”  ของเราตลอดไป

ดวยความปรารถนาดี
มารอีา กอแรตต ีวบูิลยศร ี วศิวพรบตุร

คำวา  “เพือ่น” มีความหมายลึกซ้ึงมาก  แตคำวา “เพือ่น
อุดมสาร” นั้นลึกซ้ึงย่ิงกวา  เพราะอุดมสารมีเพ่ือนมากมาย
ทัว่ประเทศท่ีคอยชวยเหลอื  ใหกำลงัใจ  ติชม รอคอยและสัมผสั
ตลอดเวลา

ในโอกาสงาน “วนัเพือ่นอดุมสาร ครัง้ท่ี 11” นี ้ จะขอ
พูดถึงท่ีมาของงาน “ วันเพ่ือนอุดมสาร ครั้งท่ี 1”  (วันท่ี 18
พฤศจิกายน 1995) ซ่ึงมีความประทับใจยากท่ีจะลืมเลือน  ณ ลานสนามเด็กเลน
โรงเรียนอัสสัมชัญ จำไดวาในวันน้ันพระสังฆราชท้ัง 10 สังฆมณฑลไดเห็น
ความสำคัญของอุดมสาร  ใหความกรุณาสละเวลามารวมงาน  พระคุณเจาทุกองค
เดินทักทายเพ่ือนอุดมสารท่ีมารวมงาน โดยถวนหนาและเปนกันเอง  เรา
คณะกรรมการจัดงานมีความประทับใจ  อิ่มเอิบใจ ต้ืนตันใจ ในความกรุณาของ
พระสังฆราชและเพื่อนอุดมสารท่ีออกมาแสดงพลังใหกำลังใจกับอุดมสารอยาง
คับค่ัง  จึงเปนแรงใจท่ีเราจะตองจัดงาน “วันเพ่ือนอุดมสาร” ตอๆ ไป   เพื่อดำรง
ความเปนเพือ่นของเรา  โดยเชญิเพือ่นๆ มาพบปะกัน 2 ปครัง้ มีอดุมสารเปนส่ือกลาง
มาเปนกำลังใจใหกับเจาหนาท่ีและผูที่ทำงานใหอุดมสารส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ซ่ึง
มีอยูทั่วประเทศไทย

หวังเปนอยางยิ่งวาอุดมสารท่ีพัฒนาเปนอยางดีข้ึนมาเรื่อยๆ จะพัฒนาตนเอง
อยางมัน่คง   อยคูกูบัเพือ่นอดุมสารท่ีรกัและหวงัดีตออดุมสารตลอดไป

รกัอดุมสารเสมอ
คณุมณฑา  สุขถาวร

ดิฉันรวมงานกับอุดมสาร ต้ังแตแรกเริ่มท่ี
ดร .สมศักด์ิ  ลีสวัสด์ิตระกูล  เขามาเปนประธาน
อุดมสารเปนส่ิงท่ีดีสำหรับทุกครอบครัวที่จะอาน เปน
การเชิญชวนใหทุกคนเขาใจพระศาสนาและการทำงาน
ของพระสงฆ  นักบวช  องคกรตางๆ  ที่ เกี่ยวกับ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ความมุงหมาย
ของอุดมสารคือการแผขยายส่ิงท่ีพระศาสนจักร
ในแตละทองถิ่นปฏิบัติ อยากใหอุดมสารไดมีคนรับรู
มากข้ึน แมเด็กๆ กค็วรจะไดรบัรส่ิูงท่ีเกดิข้ึนรอบตัวเขา

เกีย่วกบัศาสนา มีคนกลาวกันวาคนตางศาสนาขอพรแมพระไดทกุอยาง แตคาทอลิก
ขอแลวไมเห็นได เราตองไปพิจารณาตัวเราแตละคนวาปฏิบัติตัวอยางไรบาง ความ
สำคัญ การปฏิบัติคือจิตใจและความรักที่เรามีใหตอคนทุกคนท่ีอยูในบานเรา
ในครอบครัวและขยายออกไปขางนอกใหกับเพื่อนรวมงาน เมืองไทยเมืองย้ิม เรา
ชอบยิ้มใหกัน บางคนก็บอกไมรูจักกันย้ิมทำไม ส่ิงน้ีเปนการแสดงมิตรภาพของเรา
ที่จะใหกับคนอ่ืน คลายๆ อุดมสาร กาวหนาไปไกลเขาไปลึกในหัวใจของคาทอลิก
ทกุคน คนตางศาสนาก็อานดวย ขอใหเราสมาชกิแตละคนรวมมือกนัแข็งขันทกุครัง้
ที่เราพบปะกับคนขางนอก

คณุนาร ีศริยิงวฒันา

(อานตอหนา 5)

คำอวยพร...จากเพ่ือนถงึเพือ่นอดุมสาร (ตอจากหนา 3)
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คำอวยพร...จากเพ่ือนถงึเพือ่นอดุมสาร (ตอจากหนา 4)

ความรงุโรจน เกียรติยศและสันติ จะมาถึงทุกคนท่ีกระทำ
ความดี (รม 2:10)

อดุมสาร / อดุมศานต เปนส่ือ ตัวกลาง จดุรวมทกุดวงใจ
ที่หลอมเขาเพ่ืองานของพระเยซูคริสตเจา เน่ืองในโอกาส
วันเพื่อนอุดมสารน้ีขอพระผูเปนเจาอวยพระพรอันอุดมแก
ทุกทานท่ีทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ กวาท่ีแตละเลมจะออกสู

สายตา เพือ่ประกาศพระวาจาท้ังทางตรงและทางออม ทำใหไดรบัรถูงึความเคล่ือนไหว
ในทุกมิติ รับรูถึงพระพรของพระในทุกกิจการ และท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ผูที่เปนเพื่อน
เปนแฟนพนัธแุทของอดุมสาร กาวเดินไปดวยกนั เกือ้หนนุในทุกดาน ขอใหทกุทาน
ร่ำรวย ไดรบัพระพรกนัคนละหลายตะลันต

ดร.มนตชลุ ีนติพิน

ถาเราจะหานิตยสารดีๆ ทั่วไป ตามรานหนังสือ
ก็คงหาไดไมยาก แตถาจะหานิตยสารดีๆ ที่เปนส่ือ
สัมพันธระหวางพระสงฆ นักบวช และฆราวาส
คาทอลิก อีกทั้งยังครบเครื่องดานสาระ บันเทิง และ
ความรทูีมี่คุณคาตอชวีติตามจิตตารมณของพระวรสาร
ก็คงจะเปนเลมไหนไมไดนอกจาก “อุดมสาร”

ในโอกาสวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี 11 นี้ ขอ
พระคริสตเจาโปรดประทานพระพรอันอุดมมายัง
อดุมสารใหคงอยเูพือ่เปนส่ือทีดี่ และเปนส่ือทีมี่คุณคาทางจิตวิญญาณสำหรบัคาทอลกิ
และขอใหคณะผูจัดทำทุกคนมีกำลังกายกำลังใจอยางเต็มเปยมพรอมดวยความสุข
ในการผลิตส่ือทีดี่เชนน้ีออกสสัูงคมตลอดไป...

แอนโทน่ี ณฐัณภทัร  ภาสวรไพบูลย
บรรณาธิการ อนิไซด นธค.

  “อุดมสาร” เปนเพื่อนของเราชาวคาทอลิกมาเน่ินนาน
ไมนาเช่ือวา วันเวลาท่ีผานลวงไป เพื่อนของเราท่ีชื่อ
อดุมสาร กย็งัทำหนาท่ีบอกเลาขาวสารของพระศาสนจกัร
ใหเราฟงเปนประจำ อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ยิ่งเพื่อน
ของเรามีอายุมากข้ึน ก็นึกวาคงจะหมดแรง และแผว
คุณภาพไปตามกาลเวลา แตตรงกันขาม… ยิ่งนานวัน
กลบัย่ิงเขมขนข้ึนอยางละเมียดละไมท้ังในเชิงคุณภาพและ

ใหสาระ สำคัญในเชิงโครงสรางของพระศาสนจักร ตลอดจนช้ันเชิงของเน้ือหาท่ี
สอดแทรกความแปลกใหม และทันสมัยตลอดเวลา ในโอกาสวันเพื่อนอุดมสารน้ี
ก็ขอใหเพื่อนที่ชื่อ “อุดมสาร” ของเรา อุดมไปดวยพระพร และอุดมไปดวยสาร
แหงความสุข อบอวลไปดวยมวลสารของความรักความยินดีที่มีประจุบวก และ
เปน “เพือ่น” ทีมี่คุณภาพของเราตลอดไป

คณุเกศณ ีไทยสนธิ

ส่ือดีๆ นั้นมีนอย และหน่ึงในสวนนอยนั้นคือ
“อุดมสาร/อุดมศานต”

ขอรวมเปนกำลังใจใหกับอุดมสารเน่ืองใน
โอกาสวนัเพือ่นอดุมสาร

ทามกลางสังคมพหุนิยม  ที่ตางมีความคิด
หลากหลาย ตางคนตางมีสิทธิในการแสดงความเปนตัวตน
ออกมา ยคุท่ีไมมีใครสามารถปดก้ันความคิดกันและกันได

ส่ือจึงเปนเคร่ืองมือจำเปนท่ีสามารถกำหนด
แนวทางความถูกตองตามแนวทางคริสตจรยิธรรม

ขอให “อดุมสาร” อยคูสัูงคมไทยและกาวไกลไปสสัูงคมโลกตราบนานเทานาน

บราเดอรยอแซฟ ยทุธนา วทิยานลุกัษณ
สามเณรใหญแสงธรรม

                          เพลงเพือ่นอดุมสาร
เนือ้รอง :  อชุเชนี

ทำนอง : ซสิเตอรสมจิตร ทรพัยอปัระไมย

*เพือ่นอดุมสาร คอืความชืน่บานในจิต
คอืนองคอืพีม่ิง่มติร รกัสนิท จนสุดปลายฟา
แลกเปลีย่นขาวสารขอมลู เพิม่พนูผกูพนัถวนหนา
ถักใจโยงใยระยา ถึงกันหวงหาอาทร
พันธกิจองคแหงความรัก แมหนักเทยีบเทาสิงขร
แตเพียบพรอมดวยพระพร จึงไมแคลนคลอนเน่ินนาน
ประกาศขาวดีพระครสิต ทกุทศิรบัรกูขูาน
พระเสด็จมากูวิญญาณ ความตายมลายลาญส้ินแลว
นองพ่ียนิดีปรดีา ขอบฟาสีทองกองแกว
พระประทานศานตผิลแิพรว เพริศแพรวชวีนันิรนัดร (ซ้ำ*)
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บทอธษิฐานภาวนา

เตน็ทหลงัน้ี

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เราจงสรางเพิงขึน้สามหลังเถดิ”
(มาระโก 9:5)

นักบุญเปโตรไมเคยลืมวันท่ีทานอยูรวมกับองคพระผูเปนเจา “บนภูเขา
ศักด์ิสิทธิ์” เม่ือทานอยใูนวัยชรา ทานไดเขียนจดหมายถึงบรรดาคริสตชน และ
เปนประจักษพยานอกีครัง้หนึง่ถงึส่ิงท่ีทานไดเหน็และไดยนิ ในชวงชีวติมนุษย
ผูรูตายของทาน ทานไดยินพระสุรเสียงของพระเจา ผูทรงเปนพยานยืนยันวา
พระเยซูเจาคือพระบุตรสุดท่ีรักของพระเจา ดวยตาของทานเอง ทานไดเห็น
องคพระผเูปนเจาจำแลงพระวรกายเปนแสงสวางอันสดใส ประสบการณนีฝ้งลกึ
อยใูนจิตใจและความทรงจำของทานตลอดไป ทานมิไดเขาใจองคพระผเูปนเจา
อยางเต็มเปยม ทานไมเขาใจหนทางของพระองค แตทานรูจักผูที่ทานติดตาม
พระวรสารนักบุญยอหน บอกเราวา เม่ือทานถูกถามถึงความจงรักภักดีตอ
พระคริสตเจา ทานตอบวา “พระเจาขา พวกเราจะไปพึ่งใคร? พระองคทรงมี
พระวาจา สาสนแหงชวีตินิรนัดร” (เทียบ ยอหน 6:68)

ในจดหมายของทานนักบุญเปโตรเรียกกายท่ีรตูายของทานวา “เตน็ท” ทาน
ทราบดีวา “วันเวลาท่ีจะเขาเต็นทจะมาถึงในไมชา” บนเนินเขาทานก็พูดถึง
“เต็นท” ที่ทานอยากทำใหโมเสส เอลียาห และพระเยซูเจา ทานมองเห็นวา
ความหวังของอิสราเอลเปนจริงข้ึนมาแลว ทานปรารถนาท่ีจะสรางเต็นทข้ึนมา
เพือ่เปนประจกัษพยานถงึอัศจรรยทีเ่กดิข้ึน ความหวงัในชีวตินิรนัดรของเราน้ัน
จะพบไดในท่ีนี ้ในพระวรกายของพระเยซเูจา ผทูรงแลกรางกายท่ีรตูายของเรา
กบัพระวรกายอมตะของพระองค

เพื่อใหเราทำตัวใหเหมาะสมกับความหวังในพระสัญญาอันย่ิงใหญนี้
เปโตรเนนใหเราพยายามเต็มท่ีในอันท่ีจะเจริญเติบโตในการกระทำความดีและ
แสวงหาฤทธ์ิกศุล นกับุญยากอบรวมสนับสนุนใหเราสนใจเปนพเิศษในพลังลิน้
ของมนุษย ในขณะท่ีเราสรรเสริญพระเจา ก็ขอใหเราสรรเสริญกันและกัน
เม่ือเราสนทนากัน ดังน้ีเราก็จะไดรับการตอนรับเขาสูเต็นทนิรันดร

ขาแตพระบดิาแหงองคพระเยซคูรสิตเจา ดีจรงิๆ ทีพ่วก
ลกูไดมาอย ูณ ทีน่ี ้ในพิธีบชูาขอบพระคุณอนัศักด์ิสิทธ์ินี ้ใน
เต็นททีเ่รามาชุมนุมกันน้ี ทำใหพวกลกูเปยมดวยอศัจรรยใจ
และการสรรเสรญิ โปรดทรงดลใจใหพวกลกูถวายพระเกยีรติ
แดพระองค อาศัยการรกักนัและกัน ทัง้น้ีเดชะพระครสิตเจา
พระเจาของพวกลกูทัง้หลาย อาแมน

ใจกับสิ่งท่ีสื่อ
ในยุคท่ีการส่ือสารมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
มากดวยประสทิธิภาพมากดวยแหลงขอมลู
ความสัมพันธในระหวางคนดวยกันนาจะดีข้ึน
ระยะทางท่ีเคยเปนปญหาการตดิตอสือ่สารสงขาวถาม

ทกุขสุข
ตอนน้ีก็สามารถพูดคุยกันแบบไกลก็เหมือนใกล
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเคยจำกัดจะส่ือกันทีตองลำบากที
ตอนน้ีมีใหเลอืกทัง้พดูท้ังเขยีนทัง้รปูท้ังภาพเคล่ือนไหว
ทวาคุณภาพการส่ือสารและสารท่ีส่ือใชวาจะดีข้ึนก็หาไม
เพราะเจตนากับส่ิงที่ส่ือออกไปเปนคนละอยางกัน
เลยทำใหคำพูดคำจามีความหมายผิดเพี้ยนแอบแฝงซอนเรน
อยางท่ีพดูกันวา “พดูอยางเขียนอยางหมายอยาง”
ฟงทีอานทีกต็องมาคิดมาวิเคราะหทไีมตางกับรอนทอง
แยกคำน้ันท้ิงประโยคนี้ใหเหลือแกนไมกี่คำ
เพื่อจะเขาใจไดพอประมาณวาเบ้ืองหลังคืออะไร
คำพูดคำจาท่ีเคยดูหรดููดีดูสูงสงตองหมดราคา
ไมตางสินคายอมแมววางขายขางทางเดินตามตลาดนัด
ส่ิงท่ีเห็นส่ิงท่ีสัมผัสตางกับธาตุแทโดยส้ินเชิง
ฉนัใดก็ฉนัน้ันกับคนและสารท่ีส่ือกนั
คำพดูขอเขียนกับใจคนส่ือไมตรงกันน่ันคือตัวปญหา...

คนในสังคมทุกวนัน้ีจงึตองเหนือ่ยใจกบัการส่ือสาร
เริม่จากคนในบานคนใกลตัวคนรวมโรงรวมหอ
แคความไมจรงิใจคร้ังสองคร้ังท่ีจบัไดค้ันจนอยู
การพูดคุยแตละเร่ืองการสัญญาแตละอยางตองคิดใหหนัก
ฟงหูไวหูอยาพ่ึงใหเขาถึงใจอยาไดตายใจเด็ดขาด
ตองกรองตองกลัน่ประกอบสีหนาทาทีสำเนยีง
กอนจะสรุปเน้ือหาใจความไดระดับหนึง่
หากไมใชเรือ่งคอขาดบาดตายก็เออๆ อวยๆ ไปกอน
หากเปนเรื่องสำคัญผูกมัดตองรอบคอบตองใชเวลา
กเ็พราะกลวัวาใจกับส่ิงท่ีส่ือสารออกมาจะไมตรงกัน
การพูดคุยในแตละวันจึงอยูแคเร่ืองผิวเผินคำพูดกลางๆ
“สวัสดี” “เปนไง” “ง้ันๆ” “อากาศดีนะ” “ฝนตกรถติด”
การส่ือใจถึงใจก็เหลือการส่ือคำตอคำ
จึงไมแปลกท่ีพูดคุยกับคนนอกบานไดมากกวาสบายใจกวา
กวาจะเขาบานไดตองมีธุระตองมีขออางตองมีสารพดัเหตุ
“นดัติววชิาเพ่ือน” “นดัลูกคา” “รถติด” “ทำงานลวงเวลา”
บานเลยเปนทุกอยางเวนแต “ครอบครัว”...

แลวน้ันขอมูลขาวสารทุกระดับสังคมใหรบัรทูัง้วัน
ส่ิงท่ีเสนอเปนนโยบายส่ิงท่ีเปนขาวส่ิงท่ีประชาสัมพนัธ
ใชวาเห็นอะไรไดยินอยางไรจะเปนอยางน้ันจริงตามน้ัน
ชูเปนวาระแหงชาติแตก็มีเบ้ืองนอกเบ้ืองใน
ประกาศเปนโครงการแหงชาติแตมีผลประโยชนแหงตน
ประเด็นรอนประเด็นเรงดวนท่ีแทก ็ “โยนหนิถามทาง”
แมทีเ่ปนขาวใหตองติดตามตองเทใจใหตองเหน็อกเหน็ใจ
ทีแ่ทเปนอกีเรือ่งเปนอกีอยางจนตอง “โอละพอ...”
กเ็พราะส่ิงท่ีส่ือกบัใจท่ีคิดไมตรงกันหรอืตรงขามกัน
ความรสึูกทีใ่หไปกบัขอมลูขาวสารตองชะงกักลางคนั
ตองรีบยูเทิรนทันทีที่ทำไดจนตองเหนื่อยใจ
ความรสึูกจากสุดโตงไปยังสุดโตงยอมเจ็บยอมเหน่ือยยอมช้ำ
เผลอดใีจไปต้ังนาน...ทีไ่หนได
เผลอโกรธเกลียดไปต้ังพัก...แตทีไ่หนได
ตองเสียสุขภาพจิตวันหลายคร้ังแบบน้ีคงไมไหว
จนตองเข็ดหลาบหรอืไมกค็งตองทกัทวงกนัดังๆ
เมื่อไรจะสื่อสารกันอยางจริงใจเสียที...ไมไหวแลวนะ
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การเรียนรูที่จะใหัอภัยนั้น ตองการการฝกฝนดวย

พระสงัฆราชเอเชยี (ตอจากหนา 20)
ซ่ึงมีสำนักงานอย ู25 ประเทศในทวีปเอเชีย  จดัประชุม
สัมมนาพระสังฆราชเอเชียกับพันธกิจดานสังคม
(Bishops’ Institute of Social Action, BISA-VIII)
ในประเด็น พระสังฆราชเอเชียอยูทามกลางคนท่ีอยู
ชายขอบสังคม  ที่ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ  ระหวางวันที่ 18-24 มกราคม 2012  โดย
แบงกิจกรรมเปน 2 ชวง ชวงแรก ระหวางวันท่ี 18-21
มกราคม 2012 เปนการศึกษาความจริงและรวมชีวิต
(Exposure – Immersion)  ซ่ึงเปนเครือ่งมอืในการเขาใจ
ถงึความทุกขยากในการดำเนินชวีติของพ่ีนองชาติพนัธุ
แรงงานขามชาติ   ผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดส และผูตก
เปนเหยื่อของการคามนุษย   ในพื้นท่ีตางๆ  อาทิ
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี,  บางหญาแพรก  จ.สมุทรสาคร,
ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จ.ระยอง และ
พทัยา จ.ชลบรุ ี   ทัง้น้ีมีผแูทนเขารวมประชมุ 21 ทาน
ประกอบดวยพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และ
ฆราวาส จากประเทศตางๆ ในเอเชีย

ผูแทนทั้งหลาย ไดมีโอกาสรับฟงประสบการณ
สวนตัวจากตัวแทนผูที่อยูชายขอบสังคม ทั้งในเร่ือง
ของการตอสูด้ินรน และคุณคาท่ีเปนพลังสำคัญตอการ
ดำเนินชีวิต ซ่ึงเปนประโยชนตอการพิจารณาวางแผน
ทำงาน เพือ่เปนเคร่ืองหมายของการเปนพระศาสนจักร
ทามกลาง คนชายขอบสังคม

ในชวงท่ีสองของการสัมมนา ระหวางวันท่ี 21-24
มกราคม 2012  เปนการไตรตรองประสบการณบนพืน้ฐาน
ของคำสอนดานสังคมรวมกัน  มีพระสังฆราช พระสงฆ
นกับวช และฆราวาสจากเอเชียเขารวมสมทบ รวมเปน
40 ทาน  เพื่อหาวิธีที่พระศาสนจักรจะตอบสนองตอ
การด้ินรนตอสูของคนยากไรในเอเชีย  รวมท้ังปรึกษา
หารอืกนัเพือ่วางแผนงานเชงิปฏบิติั  สำหรบัประเทศไทย
มีพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการ
ฝายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เขารวมประชุม ผลการประชุมดังกลาวจะถูกนำไปสู
สภาพระสังฆราชทั่วเอเชีย  สังฆมณฑล วัด  BEC
และ BCC ตางๆ  โดยคณุพอไพรชั ศรปีระเสรฐิ ผชูวย
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ฝายสังคม เปนผปูระสานงานในระดับทองถิน่

พระคุณเจาบรรจง ไชยรา   ใหสัมภาษณอดุมสารวา
“การสัมมนาคร้ังน้ีเปนการพยายามเนนเก่ียวกับผอูพยพ
ยายถ่ิน ทั้งในตางประเทศและในประเทศ และท่ีเนน

หนกัคือพระศาสนจักรคาทอลิกของเราเปนพระศาสนจักร
ของคนจน (The Church of the Poor) เพราะฉะนั้น
พวกเราตองอยกูบัผยูากจน ทำงานกับผยูากจน  ชวยเหลือ
คนจน ยกฐานะคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเขา
ใหสูงข้ึน โดยเนนคำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับ
ความเปนอยขูองพวกเขาใหสูงข้ึน  ใชคำสอนของพระ-
ศาสนจักรดานสังคมใหเปนการปฏิบัติจริงมากข้ึน
ในประเทศของตัวเอง ที่ประชุมเนนและพยายาม
แบงปนโดยการใหเห็นภาพรวมในเอเชีย ในประเด็น
ดานสตรี  การคามนุษย  แรงงานอพยพ  ผู ติดเช้ือ
โดยเฉพาะในการอภิบาลชวยเหลือ”

คณุพอวชิยั โภคทว ีอดตีจิตตาธิการ แผนกชาติพนัธุ
ไดมาแบงปนประสบการณการทำงานกับชนเผา คุณพอ
กลาววา “การทำงานกับชนเผาเราเขาไปดูวาเขามีปญหา

อะไร จะชวยเหลือเขาไดอยางไรบาง รวมท้ังสงเสริม
วัฒนธรรม ใหเห็นคุณคาของเขา สงเสริมการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ชวยใหเขาไดมีบัตรประชาชน มีสถานภาพ
ทางกฎหมาย และไดรับการยอมรับทางกฎหมาย

พระคณุเจาบรรจง ไชยรา

สามารถใชสวัสดิการรักษาพยาบาล และการทำงาน
อืน่ๆ ได”

คุณพออัลเบิรต โรซารีโอ จากบังคลาเทศ กลาววา
“ผมประทับใจมาก การประชุมน้ีเนนถึงการใหความ
ชวยเหลือคนยากจน   พระศาสนจักรหวงใยบุคคลเหลาน้ี

เพราะเขามีความยากลำบาก  เพราะฉะน้ันพระสังฆราช
พระสงฆ นกับวช ในเอเชียจะตองทำงานอยางหนักเพือ่
คนยากจนเหลาน้ี”

การประชุมสัมมนา Bishops’Institute of Social
Action, BISA-VIII ของสำนักงานเพ่ือการพฒันามนุษย
(OHD) สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC)
สำเร็จตามจุดประสงคที่ ต้ังไวในคร้ังน้ี โดยไดรับ
ความรวมมือจากคุณอัจฉรา สมแสงสรวง และทีมงาน
แผนกยุติธรรมและสันติ และกรรมาธิการฝายสังคม
(คาริตัส) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เปนผูประสานงานในเร่ืองการประสานงานพ้ืนท่ีเพื่อ
การศึกษาความจริงและรวมชีวิต กลุมคนชายขอบของ
สังคม 4 ประเด็น พืน้ท่ีทีค่าทอลิกทำงานอย ูและอำนวย
ความสะดวกอ่ืนๆ

คุณพอวชิยั โภคทวี

คุณพออลัเบิรต โรซารีโอ
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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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

อนัตน วฒันา ชนวฒัน
เกิดใหมในพระเจา

วนัที ่28 ธนัวาคม 2554

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
สอบถามรายละเอียดและสมัครไดท่ี...บานเณรเล็กสติกมาติน

โทร 02-429-0556, 081-909-2191
95 หมู 6 ซ.วัดเทียนดัด ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
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จงเอาดาบใสฝกเสียเถิด เพราะผู ใดใชดาบ
จะตองตายดวยดาบ (มธ 26:52)
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อาย ุ65 ป
เกิดใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอนัดับหนึง่ ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมเีสมอ คาบรกิารตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญชี บริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกัด

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

“อยาทอแทในการทำความดี เพราะถาเราไมหยดุทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถงึเวลา” (กท 6:9)
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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

อันนา
นงลักษณ สงูสวาง
เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2010
ครบ 2 ป แหงการจากไป

“อยาทอแทในการทำความดี
เพราะถาเราไมหยุดทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถึงเวลา”

(กท 6:9)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

มนีาคม - นำคณะไปเชยีงตงุ เยีย่มบุญราศี สเตฟานหวอง
ฉลองนกับญุยอแซฟ พนัสนิคม (เจาเกา)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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 วดัพระวสิทุธวิงส ลำไทร
เปนอยางดี

         ดวยความเคารพอยางสงู

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ฟรงัซิสโก
บรรเทา ธูปเทยีน

เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2551

ครบ 4 ป
จากแม ลกูๆ และหลานๆ

“ความดขีองขาพเจาคือการอยใูกลพระเจา
ขาพเจาต้ังทีห่ลบภยัไวในพระยาหเวหองคพระผเูปนเจา
เพือ่จะไดบอกเลาถึงพระราชกิจทัง้สิน้ของพระองค”

(สดด 73:28)

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. แผนดินศกัด์ิสิทธิ ์- อสิราเอล
(23-28 เมษายน)

2. แหพระโลหติศักดิสิ์ทธิท์ีเ่บลเยีย่ม
(15-22 พฤษภาคม)

 


วนัอาทิตยที ่26 กมุภาพนัธ 2555

เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทิตย)

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได

(มธ 8:2)

  
คยุกนัเจด็วนัหน
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วางจำหนายแลว
หนงัสอืพธิกีรรม ฉบบัสมบรูณ ปรบัปรงุบทภาวนา
และใชบทอานจากพระคัมภีรที่แปลใหมทั้งหมด

บทอานวนัอาทติยป B เลมละ 1,600 บ.
บทอานวันธรรมดาปคู เลมละ 1,600 บ.
บทอานฉลองนักบุญ เลมละ 1,600 บ.
บทภาวนาของมวลชนป B เลมละ   500 บ.

เชญิสัง่ซือ้ไดที่
สำนักงานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่พธิกีรรม
122/11 ชัน้ 4 ตกึสภาพระสงัฆราชคาทอลกิฯ
ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทร. 084-141-5844, 0-2681-3900 ตอ 1413
E-mail : thailiturgy@gmail.com

ทานสามารถชำระเงนิ โดยการโอนเงนิ
บญัชอีอมทรัพย ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนรชัดา - นางล้ินจี่
ชือ่บัญช ีมสิซังโรมนัคาทอลกิกรงุเทพฯ
(คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พธิกีรรม) เลขท่ี 203-2-10880-1

เปดประตู
สูแสงธรรม

“ชวงเวลาแหงความยากลำบาก  บนใบหนาของผู-
ทกุขยากท่ีเปรอะเปอนไปดวยคราบน้ำตา ทนัใดน้ัน กลบั
มีรอยยิม้ปรากฏขึน้ เม่ือพระกรณุาคุณของพระเจาไปถึง
พวกเขาผานทางผมีูน้ำใจดีทัง้หลาย”

ในชวงวันท่ี 7-14 เดือนพฤศจิกายน และวันท่ี 21
พฤศจิกายน จนถึงตนเดือนธันวาคม 2554  ผมไดไป
ใชชีวิตอยูที่คายผูประสบภัยน้ำทวมท่ีทุงเขาหลวง ซ่ึง
เดิมทีเปนคายลูกเสือ มีชือ่วาคายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ
อยูภายใตการกำกับดูแลของสังฆมณฑลราชบุรี โดย
ในชวงภาวการณน้ำทวมท่ีผานมาน้ี ทางสังฆมณฑลราชบุรี
ไดเปดใหเปนศูนยชวยเหลอืผปูระสบภยัน้ำทวมชัว่คราว
ซ่ึงมีผคูนกวา 300 ชวีติแวะเวียนเขาไปอยท่ีูนัน้ ในสวน
ของผมก็เขาไปอยทูีน่ัน่ดวย ไมใชในฐานะผปูระสบภัย
แตในฐานะอาสาสมัครชวยเหลือผปูระสบภัย

แมจะไดรับการอบรมอยูเสมอๆ วาใหมีหัวใจด่ัง
ผอูภบิาลเหมือนพระครสิตเจา ทีพ่รอมจะชวยเหลอืผอูืน่
ดวยใจรักมามากแลวก็ตาม แตเม่ือถึงบางสถานการณ
จรงิของชวีติ ดังเชน สถานการณน้ำทวมครัง้น้ี กก็ลบัมี
ความรสึูกตรงกันขามกับส่ิงท่ีไดรบัการอบรมแฝงอยูบาง
เล็กนอย เม่ือรูวาจะตองออกไปชวยเหลือผูประสบภัย
ที่อยูที่ศูนยพักพิงฯ ใจหน่ึงก็อยากจะชวยเหลือ แตอีก
สวนหน่ึงก็ไมอยากไปเพราะหวงวาจะทำงานของตน
ไมเสร็จ แตทายท่ีสุดแลวก็ตัดสินใจไป ทั้งๆ ที่หัวใจ

ที่พรอมจะเสียสละน้ันไมไดเริ่มตนท่ีรอยเปอรเซ็นต
แตก็กาวไปยังท่ีแหงน่ันอยางมีความกังวลอยูบาง

จากหัวใจท่ีไมเต็มรอย กบัการกาวสคูายพกัพงิอยาง
หวั่นใจกลับเลือนหายไปเม่ือไดไปอยูที่นั่น ทีละเล็ก
ทลีะนอย   ดวยภาพแหงความสุข และรอยยิม้ท่ีเกดิข้ึน
บนใบหนาของผูประสบภัยยามไดรับความชวยเหลือ
และการอยดูวยกัน หวัใจของผมไดถกูเติมเต็มจนสมบูรณ
ผมไมหวั่นใจอีกตอไปที่จะอยูและชวยเหลือพวกเขา
แนนอนวา การทำงานกค็งมีความทุกข ความยากลำบาก
และความเหน็ดเหน่ือยบาง แตนั่นก็สอนใหผมไดรูจัก
กับความสุขท่ียิ่งใหญวาเปนอยางไร จนในท่ีสุด ผม
คนพบวา ชางคุมคาเหลือเกินท่ีไดมาอยู ณ สถานท่ี
แหงน้ี การลงทนุออกจากตัวเอง สรางกำไรมหาศาลแก
ชวีติ การออกจากตวัเอง เอาชนะความเห็นแกประโยชน
ของตนทำใหผมมีคุณคาและพูนพรัง่ดวยประสบการณดีๆ

ชวงเวลาไมกี่สัปดาห ผมมีคุณลุง คุณปา คุณนา
คุณอา คุณตา คุณยาย และพี่ๆ  นองๆ นบัรอยคน ทีน่ัน่
ผมไดเห็นส่ิงดีๆ อันงดงามท่ีแทบจะหายไปจากสังคม
ไทยเกดิข้ึนในชวงวกิฤตการณนี ้เชน มิตรภาพ ความเปน
พีเ่ปนนอง  การชวยเหลอืซึง่กันและกันของคนไทย โดย

มีผมีูน้ำใจดีหลายตอ
หลายคนนำส่ิงของ
และอาหารมามอบ
ใหแกผูประสบภัย
ในเวลาเดียวกันท้ัง
ภาครัฐและเอกชน
ก็รวมมือกันกอบกู
ส ถ า น ก า ร ณ ใ น
สังคมใหเปนปกติ

แมจะมีเหตุขัดของอยบูาง  การกระทำของทุกๆ  คนและ
ของทุกฝ ายไดนำความสุขและความยินดีมา ยัง
ผูที่กำลังเศราหมอง ดวยเหตุนี้ ในภาวะท่ีเลวรายเชนน้ี
ส่ิงดีๆ จงึบังเกิดเกิดข้ึน

ทายทีสุ่ด หากรวบรวมเรือ่งราวทัง้หมดมาไตรตรอง
ใครครวญดนูัน้ สำหรบัผทูีมี่ความเช่ือในพระเจา จะพบ
วา นี่คือพระกรุณาคุณของพระเจาท่ีไมเคยส้ินสุด
โดยเฉพาะอยางย่ิง ในชวงเวลาท่ียากลำบากของทุกคน
ไมวาจะเปนตัวผมหรือผูประสบภัยก็ตาม ดวยการ
ทีพ่ระองคทรงชำระความลำบากใจของผมในการมาอยู
ที่คายฯ ใหกลับเปนความสุขและทรงคุณคาแกชีวิต
ทรงเช็ดน้ำตาของผตูกทุกขไดยากดวยมือของเพือ่นมนุษย
ดวยกัน  ทรงทำใหทุกอยางสมบูรณและลงเอยดวยดี
“มีพระพรสำหรับปญหาทุกอยาง มีพลังกำลังตางๆ
ไมส้ินสูญ มีพระหรรษทานในยามอาดูร มีพระคณุจำรูญ
ในยามทดลอง...” (เน้ือความตอนหน่ึงในบทเพลง
พระสัญญา)
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การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั

การ ภาวนา
คือ หนาทีท่ี่

สำคัญ

การ ภาวนา
คือ หนาท่ี

ทีส่ำคญั ⌫
นครรฐัวาตกินั (ซเีอน็-
เอส)  พิธีสถาปนา
พระคารดินัลใหม 22
องค ซ่ึงกำหนดกระทำ

ในวันท่ี 18  กมุภาพนัธ ค.ศ. 2012 นี ้  สมเดจ็พระสนั-
ตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเห็นดวยกับการปรับ
พิธีกรรมใหเรียบงาย และกระชับข้ึน เพื่อไมใหเกิด
ความรูสึกวาการเปนพระคารดินัลจำเปนตองเขาพิธี
ศีลศักด์ิสิทธ์ิเหมอืนศีลบวช

วันท่ี 10 มกราคม สำนักงานจารีตพิธีกรรมของ
พระสันตะปาปา (Office for the Liturgical Celebrations
of the Supreme Pontiff)  ไดใหสัมภาษณวา “พธีิสถาปนา
พระคาร ดินัลใหมจำเปนตองมีบทภาวนาสำหรับ
พระคารดินัลที่ไดรับแตงต้ังใหม  ขณะเดียวกันควร
หลกีเลีย่งส่ิงท่ีจะทำใหเกดิความเขาใจผิดวาพธีิสถาปนา
พระคารดินลัเปน “ศีลศักด์ิสิทธ์ิ” ประการหน่ึงตามจารีต
พระศาสนจักรคาทอลิก”

การประชุมคอนซิสตอรี (consistory) ไดแกการท่ี
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกประชุมคณะพระ-
คารดินลัทัว่โลก  ตามโอกาสท่ีพระองคทรงเหน็สมควร
มิไดถือเปนจารีตพิธีกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก
แตอยางใด  แตเปนการเรียกประชุมพระคารดินลัอนัเปน

สวนหน่ึงของการบริหารปกครองพระศาสนจักร”
การประชุมคณะพระคารดินลัจากท่ัวโลกทีก่รงุโรม

ในปนี้ จึงปรับรูปแบบใหกระชับกวาเดิม  คือ สมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  เหน็สมควรใหรวม  3
กจิกรรมไวดวยกนั  ไดแก  พธีิประทานพระมาลาประจำ
ตำแหนง   ธำมรงคสมณศักด์ิ  และการมอบหนาท่ีแก
พระคารดินัลใหมและประทานวัดในครอบครอง
(Titular Church)

เจาหนาท่ีสำนักงานจารตีพธีิกรรมของพระสนัตะปาปา
อธิบายวา “ในอดตีกอนท่ีสมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล
ที ่6  ทรงปฏิรปูสถาบันพระคารดินลั ใน ค.ศ. 1969 การ
ประทานพระมาลากระทำขณะทรงประกาศรายนาม
พระคารดินลัใหมตอสาธารณชน  สวนธำมรงค และการ
กำหนดตำแหนงหนาท่ี กระทำภายในหองประชุม
คณะพระคารดินลั   ปจจุบนัไดยกเลกิการประชุมลบัของ
คณะพระคารดินัลแลว จึงประกอบพิธีทั้ง 3 ในเวลา
เดียวกัน

ระหวางพิธี  มีการอานพระวรสารโดยนักบุญ
มาระโก   บทท่ี 10 ขอ 32-45  ระหวางพธีิกรรม  โดยตัด
การอานบทอานกอนบทพระวรสารออก  สวนบทภาวนา
ปดพิธียังคงรูปแบบเดิมตามท่ีสมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที ่6 ทรงใชใน ค.ศ. 1969

พิธีสถาปนาพระคารดินัลใหม  22 องค ในเดือน
กุมภาพันธนี้ เปนคร้ังท่ี 4 ที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเรียกประชุมคณะพระคารดินัล
ทัว่โลก ในสมณสมัยปกครองของพระองค   นอกจาก
การปรับรูปแบบพิธีกรรมแลว  พระสันตะปาปายังคง
ถวายมิสซาพรอมกับพระคารดินัลใหมในวันอาทิตยที่
19 กมุภาพนัธ ตามธรรมเนียมปฏบิติัในอดีต

(1.  วนัท่ี 30 ธันวาคม ค.ศ. 1982   บุญราศสีมเดจ็
พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงมีพระสมณสาสน
แตงต้ังพระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เปน
พระคารดินลั  ในการประชุมคอนซิสตอรีประจำวันท่ี 2
กุมภาพันธ ค.ศ. 1983  เปนพระคารดินัลองคแรกของ
ประเทศไทย  ในสมณสมัยที ่5 ของสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2

2.   ตำแหนงพระคารดินัล เปนสมณศักด์ิสูงใน
พระศาสนจกัรคาทอลกิรองจากสมเดจ็พระสนัตะปาปา
มีหนาท่ีชวยเหลือใหคำปรึกษาแนะนำพระสันตะปาปา
ในงานปกครองพระศาสนจักร เปรียบเสมือนวฒุสิมาชิก
หรือองคมนตรีของพระสันตะปาปา  เร่ิมมีต้ังแตปลาย
ศตวรรษท่ี 5………..เน้ือหาจากบทความ  สถาบัน
“พระคารดินลั”  โดย คณุพอทศัไนย  คมกฤส)

ศีลมหาสนิทอาหารฝายจิต
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกตที ่16 ตรัสแกประชาชนท่ีมาเฝาพระองคประจำ
สัปดาหในวันพธุวา  “ศีลมหาสนิทหลอเลีย้งจิตวิญญาณ
ผเูหน่ือยลา  ออนแรง  หรอืสิน้หวัง  และนำทางมนุษย
ทีต่กอยใูนบาปใหไดกลบัมีชีวติใหม”  พระองคทรงเนน

ความสำคัญของอาหารค่ำม้ือสุดทายท่ีพระองคทรงต้ังศีลมหาสนิท อันไดแก
พระกายและพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิของพระองค  เปนพระพรล้ำคาท่ีพระเยซู
ครสิตเจาทรงประทานแกมนุษยทกุคน ดวยการทรงพลีพระชนมชีพสิน้พระชนม
บนกางเขน เพือ่ไถบาปมนุษย และทรงกลับฟนคืนพระชนมชีพอยางรงุโรจน

ระหวางท่ีทรงรับประทานอาหารม้ือสุดทายพระเยซูเจาทรงภาวนาเพ่ือ
สานุศิษยของพระองค ใหไดม่ันคงในความเช่ือ  ทรงภาวนาแกอัครสาวกเปโตร
ผู ซ่ึงปฏิเสธพระองคเปนพิเศษ  เพื่อเขาจะชวยใหผูอื่นมีความเช่ือเขมแข็ง
ศีลมหาสนิทจึงเปนอาหารฝายจิตแกผูแสวงบุญ  เปนพละกำลังแกผูออนลา และ
ส้ินหวงั”

อนิเดยี ดินแดนแหงธรรมทตู
โรม  (ซนีติ)  สำนักขาว  Eglises D’Asie  ของคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส
(เอ็มอีพี) รายงานวา  ผลการประชุมซ่ึงสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
อินเดีย รวมกับเจาคณะนักบวช จัดท่ีเมืองแบงกาลอรแหงแควนคารนาทากา
ทางตะวันตก เฉียงใตของอินเดีย  ยนืยันวาอินเดียเปนดินแดนธรรมทูตแพรธรรม
ที่ยาวนาน และเปนหนึ่งในหลายประเทศท่ีสงธรรมทูตไปประกาศขาวดียัง
ตางประเทศ  คุณพอบาลธาซาร คัสเตลิโน ชาวอินเดีย คณะเอ็มอีพี ซ่ึงเคยเปน

ธรรมทูตท่ีมาดากัสการ กลาววา “อนิเดียมธีรรมทูตประมาณ 15,000 องค  จาก  214
คณะ  และปจจุบนัเปนประเทศท่ีสงธรรมทตูไปประกาศขาวดียงั 166 ประเทศท่ัวโลก

สถติิชีว้าธรรมทูตสวนใหญประกาศขาวดีในทวีปแอฟรกิา  ลาตินอเมรกิา และ
ภาคพ้ืนแปซิฟก  โอกาสเดียวกนันีท้ีป่ระชุมเห็นสมควรใหผนวกองคกรธรรมทูต
กบัพระศาสนจักรทองถิน่อยางเปนทางการ  เพือ่ใหการอบรมและเตรียมธรรมทูต
สำหรับงานประกาศขาวดีเปนไปอยางมีระบบ  และใหการสนับสนุนดานบุคลากร
และเงินเพื่อความกาวหนาของงานประกาศขาวดีในอนาคต

โรงเรียนคาทอลิกในปากีสถาน
การาจี  ปากสีถาน (ยแูคน)  คณุพอโจเซฟ เลยีวนารด พอล อภบิาลครสิตชนและ
บรหิารงานโรงเรยีนคาทอลิกนาน 43 ป  กลาวในพิธีฉลองบวชครบ 50 ป วา “เรา
พยายามขอใหรัฐบาลพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใหการสนับสนุนโรงเรียน
ในแควนปนจาบและแควนสินธ์ิซ่ึงมีการาจีเปนเมืองหลวง โดยเฉพาะโรงเรียน
อาชีวะ  หลังจากท่ีรัฐไดคืนโรงเรียนและวิทยาลัยคาทอลิกที่ยึดเปนของรัฐต้ังแต
ค.ศ. 1972 ใหกับพระศาสนจักร  และระหวาง ค.ศ. 1985-1995 สงมอบให
พระศาสนจักรบรหิารโดยไมสนับสนุนเงินชดเชยแตอยางใด”

นายแมก็เวล  ชานติ   เลขาธิการผบูรหิารโรงเรยีนคาทอลกิแหงลาฮอร  กลาว
วา  “ยังมีโรงเรียนคาทอลิกแหงหน่ึงในการาจี และโรงเรียนในลาฮอรที่เกาแก
ถงึ 100 ป ทีย่งัอยใูนการดูแลของรัฐบาล  ซ่ึงพระศาสนจักรพยายามขอคืนจากรัฐ
แตไมเปนผล เนือ่งจากพระศาสนจักรไมมีเอกสารแสดงสิทธ์ิ  อาคารเรยีนบางแหง
ชำรดุ และอนัตราย  ทางดานวิชาการแมศาสนาอิสลามเปนวชิาบังคับ แตรฐับาล
ไมอนุญาตใหสอนคำสอนในโรงเรียน”  ปจจุบันพระศาสนจักรคาทอลิก
เปดโรงเรยีน 504 แหงท่ัวประเทศ
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พิพิธภณัฑชาวบาน (ตอจากหนา 20)

ชางทำแหวน

โอกาสเปดหองพิพิธภัณฑของวัดข้ึน ซ่ึงไดรวบรวม
ของใชตางๆ ของวัดไว  รูปภาพเกาของวัด สัตบุรุษ
และคุณพอเจาอาวาส ของใชตางๆ ของชาวบานท่ีเกา
ไมไดใชแลว

ของบางอยางก็เปนของวัด เชน เชิงเทียน กาลิกษ
ชุดพระสงฆ บางอยางเปนของชาวบานนำมามอบให
“กอนฉลองวัด ไดประกาศใหชาวบานทราบวา เราจะทำ
พิพิธภัณฑของหมูบานเราข้ึน ใครมีของเกาๆ ก็เอามา
มอบให จะไดนำมารวมไว เปนของชุมชนวัดเรา ก็มี
หลายคนเอามาให บางคนก็เอามาใหยมื เพราะครอบครวั
เขาอยากเก็บไว”

วันฉลองวัด พระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย เปน
ประธานฉลองวัดและเปนประธานวันเปดพิพิธภัณฑ
ชาวบานก็สนใจมาก และบางคนก็บอก “ไมนึกวา
ของอยางน้ีพอจะเอา เพราะท่ีบานก็มี” ในขาวของเกา
เหลาน้ี มีต้ังแตคราด ไถ แอก เครื่องปนดินเผา ซ่ึง
คาดวาเปนสมัยเดียวกันกับบานเชียง

นายสุบิน  มวงมรีส ครคูำสอนอาสาสมัครของวัด
เปนผูชวยของคุณพอที่รวบรวมและจัดขาวของเหลาน้ี
ไดชี้ใหดูไมกางเขนแหที่ปกอยูบนฐานไมดูเกาๆ “ไม

กางเขนน้ี สมัยผมเปนเด็กชวยมสิซา กใ็ชอนันี”้
มีกลองขนาดใหญอยใูบหน่ึง ต้ังอยทูามกลางของใช

อื่นๆ เปนกลองหนังมีรอยขาดที่หนังกลอง พรอมทั้ง
ไมตีกลอง “กลองนี้ เคยใชตีกลองเปนสัญญาณเขาวัด
กอนนัน้ยงัไมมีระฆัง กลองนีตี้ดังไปท่ัวหมบูานเลย”

คุณพอไดประทับใจชาวบานดานความเช่ือและ
วิถีชีวิต การทำมาหากิน ซ่ึงกำลังเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว จึงไดคิดท่ีจะรวบรวมของเกาๆ ของชาวบาน
มารวมไว และต้ังชื่อพิพิธภัณฑวา “ความเช่ือวิถีชีวิต
ชาวบาน”

คุณพอไดปรับปรุงอาคารเรียนหลังเกาช้ันสองท่ี
ไมไดใชแลว  เนือ่งจากซิสเตอรคณะซาเลเซียนไดสราง
โรงเรียนไดสรางใหมหางออกไปประมาณ 500 เมตร
เน่ืองจากจำนวนเด็กมากข้ึน และท่ีเดิมแออดัมาก ไดยาย
ออกไปได 2 ปแลว สัตบุรุษบางคนก็อยากใหรื้อท้ิง
แตคุณพอเจาอาวาสและสัตบุรุษอีกบางคนก็เห็นวา
อาคารเดิมยังแข็งแรง และนาจะเก็บไวเปนประวัติศาสตร
และใชประโยชนตอไป หากรื้อทิ้ง ก็จะไมมีรองรอย
ของเกาใหเห็นอีก

ครูสุบินไดกลาววา “เปนหวงวา ถาเกิดคุณพอ
ยายไป คนท่ีมาใหม ไมเห็นดวย ถาปดไปก็นาเสียดาย

เพราะวัดเราเปนวัดเกาแก มีประวัติศาสตรยาวนาน”

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

“ทกุวนัน้ี เราคิดแตจะเอาเงินเอาทอง จนไมมอง
เรือ่งคนดี มีศีลธรรม” บานเมืองกำลังเดินไปสทูางตัน
หรือทางออก  ข้ึนอยูที่ คุณภาพของคนท่ีเขามา
รบัผดิชอบบานเมือง แตจงเช่ือม่ันในความดี   พระเจา
ยอมทราบดี เพียงแตทรงพระเมตตา และใหโอกาส
แกคนผิด คนบาป แตวนัแหงพพิากษาและชำระลาง
จะมาถึง เพือ่ความยุติธรรม  แมบางคร้ังจะชาและนาน
สำหรับความรูสึกของบางคน”  เยี่ยมอีสาน
พระคุณเจายอด พิมพิสาร ชวงน้ีตาไมคอยดี ตอง

หยอดตาวันละ 5 ครัง้ ทำใหตองลดงานตาลง เรือ่งอาน
เรื่องเขียนตองชะลอลง หลายคนฝากความระลึกถึงมา
ดวยครบั โดยเฉพาะกรรมการส่ือมวลชนฯ และกองทุน
ส่ิงพมิพสรางสรรค หลายคนอยใูนอาการเดียวกัน ไดแต
ระลึกถึงดวยความเคารพรัก สวนพระคุณเจาบรรจง
อารีพรรค เม่ือปใหม ไดเขาโรงพยาบาลเซนตหลุยส
สักอาทิตยกวา บัดน้ี อยูที่อาสนวิหารนักบุญอันนา
“เมโมรี่ ซีโร” เพราะโรคอัลไซหเมอร มาเร็วกวาท่ีคิด
ลูกศิษยลูกหาตามมาติดๆ ทั้งคิดถึงและอาการโรคฯ

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี 11 ตรงกับวันเสารที่ 18
กุมภาพันธ พรอมต้ังโตะจีนแลว ขอนัดกันไวลวงหนา
และขอบคุณพีน่องทกุทานลวงหนา พระคณุเจาประธาน
ศรดีารณุศลี และพระคณุเจาลอืชยั ธาตุวสัิย ทัง้สองทาน
รบัผดิชอบงานฝายส่ือสารสังคม สัมมนาสงฆอสีาน
วันท่ี 16-20 มกราคม ที่โรงแรมบุศยรินทร หนองคาย
หองประชมุและหองพกัใหมเอีย่ม พรอมสรรพ คณุพอ
โกวิทย เจริญพงศ ประธานจัดงาน พรอมท้ังทีมงาน
อดุรธานี ทกุสวนเต็มท่ี คณุพอวฒันา  ศรวีรกลุ เจาอาวาส
วัดนักบุญอัลฟอนโซ เจาของพ้ืนท่ี เปนเจาภาพเลี้ยง
อาหารค่ำบรรยากาศครอบครัว ทั้งซิสเตอรและผูแทน
ของพ่ีนองสัตบุรุษมารวมกันเต็มอ่ิม ทั้งกายและใจ
งานน้ีสอบผานฉลุย... ปตอไป สังฆมณฑลอุบลฯ เปน
เจาภาพ ทราบแลวครับ! “ บ.ก.อดุมสาร” ไดไปเยีย่ม
ดูงานของซิสเตอรคณะศรีชุมพาบาล ที่หนองคาย
ชวยแมบาน เรื่องพัฒนาอาชีพ แรงงาน และปองกัน
ปญหาอ่ืนๆ  ทำมากวา 30 ป ซิสเตอรปราณี สิทธิ อยู
จนเปน “ซิสเตอรยาย” เรื่องฟารม บอปลา ฟารมเห็ด
ทอผา เครื่องปนดินเผา และบานพักฟนสำหรับผูปวย
เอดสดวย  สุดทายกอนกลบั ซสิเตอรสุภาภรณ โชติผล
และซิสเตอรสุพัตรา อนันตชาติ จะมอบเสื้อฝมือชาง
ของบานเองใหเปนท่ีระลึก แตใหเลือกสีได “ชอบสี
อะไร?” ใครไปท่ีบานน้ีแลว ตอง “ ชอบศรีชมุพาบาล!”

คณุพอโรเซนส สง ส.ค.ส. พรอมท้ังแนะนำตึกใหม
ใกลเสร็จแลว สรางข้ึนเพื่อเด็กยากจนท่ีเขามาเรียน
ในกรุงเทพฯ ถือวาเปนงานช้ินสุดทาย หลังจากนี้
กะวาจะวางมือแลว ลกูศิษยคุณพอหลายคนกลายเปน
เศรษฐีระดับประเทศกัน แตคุณพอยังพูดไมชัด
เหมือนเดิม คุณพออยูประเทศไทยมากวา 50 ปแลว
“ผมพดูไมชดั แตดา...ชดัทุกคำ!” 555 น้ำแหงแลว
หลายคนก็รูสึกอยางน้ันแตผลของน้ำทวมยังอยู
หลายคนยังเขาบานไมได เพราะตองซอม และท่ี
สำคัญเช้ือราท่ีลองลอยอยูในบาน ยังเปนภัยท่ีมอง
ไมเห็น  แตสงผลอยู  ยังตองใชเ งินอีกนานกวา
บานจะเสร็จ สวนทีบ่างเลน นครปฐม น้ำทวมเปนเลน
ทั้งปแนๆ คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ ประธาน
ส่ือมวลชนคาทอลิก อุดรฯ ทำเพลง “ลูกทุงหมอรำ
พระคัมภีร” ออกมาปละชุด ลาสุดชุดท่ี 4 แลว เพื่อ
อนุรกัษดนตรี และวฒันธรรมอสีานบานเฮาไว  ตอง
ชวยกันอุดหนุน  เพื่อจะไดมีทุนรุนตอไป วัน
อธิษฐานภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชน  ปนี้ใชหัวขอ
“ เราจะเปล่ียนแปลงดวยชัยชนะของพระเยซู
คริสตเจา (เทียบ 1 โครินธ 15:51-58)  พระคุณเจา
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ศจ.ดร.บุญรัตน บัวเย็น ศจ.ธงชัย
ประดับชนานุรัตน รวมตีฆองเปดงาน วันท่ี 29
มกราคม ที่อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คณุพอแลสเชน็สก ี ้แมจะปวยแตกม็ารวมงาน เพราะ
เปนผเูริม่ตนงานน้ีต้ังแตสมัยแรกๆ  สมเดจ็พระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงประทานสาสนวนัส่ือ
มวลชนสากล ครั้งท่ี 46 ประจำป 2012 ในหัวขอ
“ความเงียบและพระวาจา หนทางของการประกาศ
พระวรสาร” โอกาสฉลองนกับญุฟรงัซิส เดอ ซาลส
องคอุปถัมภของนักหนังสือพิมพและนักขาว เม่ือ
วันท่ี 24 มกราคม ขณะน้ีพระคุณเจายอด พิมพิสาร
กำลังถอดความเปนภาษาไทย
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พระวาจาของพระเจา  :  มนษุยมไิดดำรงชวีติ
ดวยอาหารเทาน้ัน แตดำรงชวีติดวยพระวาจา
ทกุคำทีอ่อกมาจากพระโอษฐของพระเจา (มธ
4:4)

พระเยซูเจาทรงอางพระคัมภีร (ฉธบ 8:3) เพื่อ
ตอบกลับเจาปศาจท่ีมาประจญพระองคใหทำอัศจรรย
เปล่ียนกอนหินในถ่ินทุรกันดารเปนขนมปง พระองค
มิไดทำตามคำทาทายท่ีเต็มไปดวยเลหกลของปศาจ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16ใหคำอธิบายวา
พระเยซูเจาไมทำอัศจรรยเปล่ียนกอนหินใหเปนขนมปง
ทั้งๆ ที่พระองคเองกำลังหิวจัด แตเพื่อเล้ียงประชาชน
นับพันท่ีติดตามพระองค พระองคทรงทำอัศจรรยทวี
ขนมปง เพราะประชาชนเหลาน้ันไดละท้ิงทุกส่ิงเพื่อ
ติดตามมาฟงพระวาจาของพระเจา พวกเขาเปนประชาชน
ที่เปดหัวใจของตนเพื่อพระเจาและใหแกกันและกัน
พวกเขาจึงพรอมท่ีจะรับขนมปงน้ันดวยทาทีฝายจิต
ที่ถูกตองเหมาะสม การอัศจรรยทวีขนมปงจึงมีมิติ
3 ดานกอนการทำอศัจรรยนี ้ ประชาชนเหลาน้ันแสวงหา
พระเจา แสวงหาพระวาจาของพระองค แสวงหาคำส่ังสอน
ทีช่วยปรับชีวติของเขาใหอยบูนหนทางท่ีถกูตอง ย่ิงกวา
นั้น พระเจาทรงถูกรองขอใหประทานขนมปง ที่สุด
การที่ประชาชนเหลาน้ันพรอมที่จะแบงปนอาหารแก
กันและกัน ถือเปนแกนสารสำคัญย่ิงของการอัศจรรย
ทวีขนมปงน้ี การฟงพระเจากลายมาเปนการเจริญชีวิต
กับพระเจา และนำพวกเขาจากความเชื่อมาสูความรัก
มาสูการคนพบบุคคลอีกผูหนึ่ง  (พระเยซูเจาแหง
นาซาเร็ธ น. 84)

พระเยซูเจามิไดมองขามความตองการทางรางกาย
แตทรงจัดอะไรกอนอะไรหลังใหถูกตอง เม่ือเราอาน
มัทธิว 15:32 พระเยซูเจาตรัสวา “เราสงสารประชาชน
เพราะเขาอยูกับเรามาสามวันแลว” พวกเขาอยูกับ
พระเยซูเจา รอคอยฟงพระวาจาของพระองค และไดกนิ
พระวาจาจนอ่ิม ทำใหพวกเขาไดรับความเช่ือซึ่งนำเขา
เขาสูความรักของพระเจา แลวเราก็ไดฟงพระดำรัสตอ
ไปวา “เราสงสารประชาชน เพราะเขาอยกูบัเรามาสาม

ผศ. อารมณ พูลโภคผล
อาหารหลกั

วันแลว และเวลานี้ไมมีอะไรกิน เราไมอยากใหเขา
กลบับานโดยไมไดกนิอะไร เขาจะหมดแรง ขณะเดนิทาง”
แลวพระองคก็ทรงทำอัศจรรยทวีขนมปงใหทุกคน
ไดกินจนอิ่ม และยังมีเหลืออีกเปนจำนวนมาก หมาย
ความวาพระเยซูเจาทรงทวีขนมปง ใหมีมากพอสำหรับ
ทุกคนท่ีหิวและมาขอรับจากพระองค ยิ่งกวาน้ันการ
ทวีขนมปงน้ียังบงบอกลวงหนาถึงศีลมหาสนิท ซ่ึงตัว
พระเยซูเจาเองกลายเปนขนมปงท่ีประทานใหกบัทุกคน
ทีห่วิและมาหาพระองค

การดำรงชีวิตดวยพระวาจาทุกคำท่ีออกมาจาก
พระโอษฐของพระเจา ตองไดรับการเนนย้ำเพื่อฟนฟู
ชีวิตจิตของคริสตชน  ตองสงเสริมอยางเปนรูปธรรม
อยางจริงจังและอยางตอเนื่อง คริสตชนตองเรียนรูจัก
การเตรียมตัวในความสงบเงียบเพือ่รบัฟงพระวาจาของ
พระเจาอยางต้ังอกต้ังใจ รูจักฟงดวยหัวใจภาวนาใน
ความเชื่อ ดำเนินชีวิตตามพระวาจาและเรียนรูที่จะอยู
กบัพระวาจาตามแบบอยางของพระแมมารีย ซ่ึงสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 อธิบายวา รูปแบบ
ดวงวิญญาณของพระแมถักทอดวยเสนดายพระคัมภีร
ลวนๆ จนพระแมกบัพระวาจาของพระเจาเปนหน่ึงเดียว
กนัอยางสมบูรณ (DCE 41) เราจึงม่ันใจไดวา พระวาจา
ของพระเจาเปนรากฐานท่ีสำคัญและจำเปนสำหรับ
ชีวิตคริสตชน การท่ีพระศาสนจักรในประเทศไทย
กำลังสงเสริมและสนับสนุนอยางเอาจริงเอาจังขณะน้ี
ก็เพราะใครก็ตามท่ีเปดใจรับฟงพระวาจาของพระเจา
เขาก็จะไดรับความเช่ือและเติบโตในความเช่ือที่ไดรับ
นั้นทุกวัน เพราะเปนพระวาจาของพระเจาเองท่ีเรียก
ลกูๆ ของพระองคใหมาประชุมอยดูวยกนั เกดิเปนชมุชน
แหงความรัก พระวาจาจะหลอเล้ียงชุมชนใหเติบโต
มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง เปนพระศาสนจักรที่มีชีวิต
การรำพึงภาวนาพระวาจาดวยความพากเพียรตองเปน
ศิลปะท่ีโดดเดนของชุมชนศิษย ดังน้ีก็เปนที่ชัดเจนวา
ทำไมสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 พรอมกับ
บรรดาพระสังฆราชท่ัวโลกท่ีรวมสมัชชาสากล ครัง้ท่ี 12
ทีว่าติกนั จงึใหความสำคัญเปนพเิศษกับ เลก็ซีโอ ดีวนีา
(VD 87)

ทางพระคัมภีร พระเจาพูดและมีสัมพันธภาพกับ
มนุษยเหมือนพอแมอยกูบัลกูๆ อยางสนิทสนม  ดังน้ัน
เม่ือเราตอบรับความรักของพระเจาดวยการปฏิบัติ
ตามพระวาจาของพระองค พระวาจาจึงบันดาลชีวิต
ใหทั้งเปนรายบุคคล และเปนกลุมบุคคลท่ีประชุมกัน
ตามเสียงเรยีกของพระองค เหตุวา พระวาจาท่ีพดูกับเรา
แตละคนเปนพระวาจาท่ีสรางชุมชน สรางพระศาสนจักร
(VD 86) พระศาสนจกัรตัง้อยบูนพระวาจา รบัพลงัจาก
พระวาจา และมีชวีติดวยพระวาจา ชมุชนศิษยทกุเขตวัด
จงึตองเติบโตดวยการฟงพระวาจา เฉลมิฉลองพระวาจา
และศึกษาพระวาจาของพระเจา (VD 3)  การอานพระวาจา
ดวยความเช่ือ จะทำใหชวีติจิตในพระศาสนจักรเติบโต
ข้ึน ดังท่ีนกับุญเกรโกรี ผยูิง่ใหญ สอนวา พระวาจาของ
พระเจาเติบโตข้ึนพรอมกบัผอูาน ดังน้ี การฟงพระวาจา
ของพระเจาจึงนำเราใหมีความสัมพนัธใกลชดิกันยิง่ข้ึน
ภายในพระศาสนจักร และกับทุกคนท่ีดำเนินชีวิต
ในความเช่ือ (VD 30)  นกับุณอมัโบรส ขอใหเราหยิบ
พระคัมภีร ข้ึนมาดวยความเชื่อ และอานพรอมกับ
พระศาสนจักร เม่ือเราทำเชนน้ี เราก็กลับมาเดินกับ

พระเจาในสวนสวรรค (VD 87)
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงนำเสนอ

สนับสนุน และเรียกรองหลายครั้งหลายหนในโอกาส
ตางๆ ต้ังแตตนสมณสมัยของพระองค ใหคริสตชน
กลับมาเอาจริงเอาจังกับการรำพึงภาวนาพระวาจาของ
พระเจาดวยรูปแบบ เล็กซีโอ ดีวีนา ซ่ึงพระองคทาน
ม่ันใจวาจะทำใหชวีติจิตของคริสตชนสดใส มีชวีติชวีา
และเขมแข็งอยางแนนอน เพือ่เนนความต้ังใจน้ี พระองค
จงึสรุปรูปแบบการทำ เลก็ซีโอ ดีวนีา  ใหเราเขาใจอยาง
ส้ันๆ อันประกอบดวย ข้ันเล็กซีโอ(Lectio) ข้ันเมดิตา
ซีโอ(Meditatio) ข้ันโอราซโีอ (Oratio) และข้ันคอนเต็ม
ปลาซีโอ(Contemplatio) ซ่ึงนำไปสูกิจกรรมที่เรงเรา
ใหผูมีความเช่ือแสดงความรัก ทำใหชีวิตของตนเปน
ของประทานจากพระเจาสำหรับผูอื่น(VD 87) คือข้ัน
คอมมูนกีาซีโอ หรอืแอก็ซีโอ(Communicatio or Actio)
นั่นเอง

ทกุข้ันตอนของ เลก็ซีโอ ดีวนีา มีความสำคัญและ
เกี่ยวเน่ืองกัน ฤๅษีกีโก ที่ 2 นักพรตคณะคาทูเซียน
ผไูดรบัการดลใจเรือ่งขัน้ตอนของ เลก็ซโีอ ดีวนีา ไดให
ขอคดิท่ีสำคัญวา “เลก็ซีโอ(Lectio) ทีไ่มตามดวย เมดิตา
ซีโอ(Meditatio) กไ็มเปนชีวติ -เมดิตาซีโอ (Meditatio)
ที่ไมมี เล็กซีโอ (Lectio) ก็ผิดพลาดหลงทางไดงาย
-โอราซีโอ(Oratio) ที่ไมมี เมดิตาซีโอ (Meditatio)
กเ็ย็นชาไรชวีติ -เมดิตาซีโอ(Meditatio) ทีไ่มมี โอราซโีอ
(Oratio) กไ็มเกดิผล - โอราซโีอ(Oratio) ทีล่กึซ้ึงเปนชวีติ
นำไปส ูคอนเต็มปลาซีโอ(Contemplatio)  เหตุวา หาก
ปราศจากการภาวนาอยางลุมลึกในชีวิตแลว คอนเต็ม
ปลาซีโอ(Contemplatio)ก็ดูจะเกิดไดยากมาก นอกจาก
จะมีอัศจรรย”

ถึงเวลาแลวท่ีเราคริสตชนไทย จะเปดใจรับฟง
พระจิตเจาตรัสกับเราทางพระศาสนจักรวา “วันน้ี เปน
ชวงเวลาใหมที่ประชากรของพระเจาทุกคนจะแสดง
ความรักมากย่ิงข้ึนตอพระคัมภีร เพื่อวา เม่ือไดภาวนา
และอานดวยความเชื่อพรอมกับเวลาท่ีผานไป บรรดา
ผูมีความเช่ือจะไดคอยๆ มีความสัมพันธลึกซ้ึงย่ิงข้ึน
กับองคพระเยซูเจา (VD 72) มาเถิด มากินและด่ืม
“พระวาจาทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจา”
ดวยกนัเถิด แลวพระองคจะเพ่ิมทุกส่ิงให (มธ 6:33)

(ชุมชนหรือกลุมท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ.อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß

≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥ · ¡à æ √ – ‡ ¡◊ Õ ß ≈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.

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

� � � � � ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π ¡.∂. —¡æ—π∏å ß“π —ß √√§å §√Ÿ

π—°‡√’¬π ºŸâª°§√Õß·≈–»‘…¬å‡°à“ ‚√ß‡√’¬πæ√–¡À“‰∂à

»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ «—π»ÿ°√å∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

‡«≈“ 17.00 π. ‡ªìπµâπ‰ª  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

·≈– ”√Õß∑’Ëπ—Ëß‰¥â∑’ËÀâÕß∏ÿ√°“√ 0-2256-6414, 0-2

256-6408 µ—Èß·µà∫—¥π’È‡ªìπµâπ‰ª

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠∑à“π

ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ ç‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√

‡∑§π‘§°“√ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å¢—Èπæ◊Èπ∞“πé ‡æ◊ËÕ„™â

„π™’«‘µª√–®”«—π §√—Èß∑’Ë 24/2555 «—π∑’Ë 25-26

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 µ‘¥µàÕ∑’Ë§ÿ≥ ÿ∏’ »√’¢—π∏å ‚∑√.

0-2681-3900  µàÕ 1313  À√◊Õ»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ‚∑√.

0-2675-5533, 0-2675-5577

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

¡≥±≈ §.». 2012

● 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

‡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 ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ “π‘®

 ∂–«’√–«ß å Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

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

‡ªìπ°“√©≈Õß«—¥¿“¬„π ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ß‡¬≈“ ´Õπµâ“ Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕª√–¥‘…∞å «àÕß«“√’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√. 08-1879-7780 §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” ‡®â“Õ“«“ )

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å µ.¬’Ë “√ Õ.Õ—¡æ«“ ®. ¡ÿ∑√-

 ß§√“¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕª√’™“ æ≈Õ¬®‘π¥“ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡§ÿ≥ ¡™«π §”«ß…å ‚∑√. 08-1306-6945)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
«“√‘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§√√“™-

 ’¡“

����� ¢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

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

«—¥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)

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ∂È” ‘ßÀå Õ.‡¡◊Õß ®.™ÿ¡æ√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√«—π∑’Ë 14-15 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 20.00 π.

·≈–«—π∑’Ë 16 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 19.30 π.) µâÕß°“√

∑’Ëæ—°µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ¡‚√®πå ‰™¬™π– ‚∑√. 08-1320-

2014, 0-7765-0137 ·≈– 08-9487-6122)

§√—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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 7 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18 °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√’

✝ «—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ («—¥‡æ≈ß) ®.√“™∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 18.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 16.30 π.

✝ 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“¬)

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√’µ“ ®.√“™∫ÿ√’  «—π‡ “√å∑’Ë 3

¡’π“§¡ æ‘∏’¡‘ ´“„π ÿ “π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ‡™‘≠™«π

æ’ËπâÕß√à«¡¿“«π“‡æ◊ËÕ¥«ß«‘≠≠“≥≠“µ‘æ’ËπâÕß

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 ‘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

 “¡‡≥√ 1. „∫√—∫√Õß»’≈≈â“ß∫“ª  »’≈¡À“ π‘∑

»’≈°”≈—ß 2. „∫√—∫√Õß»’≈ ¡√ ¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ 3.

„∫√—∫√Õß§«“¡ª√–æƒµ‘®“°§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  4.

‡Õ° “√√—∫√Õß«ÿ≤‘°“√»÷°…“

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– ¡—§√‰¥â∑’Ë∫â“π‡≥√‡≈Á°

 µ‘°¡“µ‘π 95 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0556, 08-1909-2191

����� ‚√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

�����«“ß®”Àπà“¬·≈â« Àπ—ß ◊Õæ‘∏’°√√¡ ©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å

ª√—∫ª√ÿß∫∑¿“«π“ ·≈–„™â∫∑Õà“π®“°æ√–§—¡¿’√å

∑’Ë·ª≈„À¡à∑—ÈßÀ¡¥

∫∑Õà“π«—πÕ“∑‘µ¬åªï B  ‡≈à¡≈– 1,600 ∫“∑

∫∑Õà“π«—π∏√√¡¥“ªï§Ÿà  ‡≈à¡≈– 1,600 ∫“∑

∫∑Õà“π©≈Õßπ—°∫ÿ≠ ‡≈à¡≈– 1,600 ∫“∑

∫∑¿“«π“¢Õß¡«≈™πªï B ‡≈à¡≈– 500 ∫“∑

‡™‘≠ —Ëß ◊́ÈÕ‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ 122/11 ™—Èπ 4 µ÷° ¿“æ√– —ß¶√“™

§“∑Õ≈‘°œ ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’ ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‚∑√. 08-4141-5844, 0-2681-

3900 µàÕ 1413 Õ’‡¡≈å thailiturgy@gmail.com

∑à“π “¡“√∂™”√–‡ß‘π ‚¥¬°“√‚Õπ‡ß‘π ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å

∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“ ∂ππ√—™¥“-π“ß≈‘Èπ®’Ë ™◊ËÕ∫—≠™’

¡‘ ´—ß‚√¡—π§“∑Õ≈‘°°√ÿß‡∑æœ (§≥–°√√¡°“√ §“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡) ‡≈¢∑’Ë 203-2-10880-1

‡™‘≠√—∫øíß√“¬°“√«‘∑¬ÿ

ç§“∑Õ≈‘°∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫é
‚¥¬ §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

FM 87.50 MHz  «‘∑¬ÿ√—∞ ¿“
∑ÿ°‡™â“«—πÕ“∑‘µ¬å 05.00-06.00 π.
www.thaicatholicradio.com

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

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
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“เขาจะไดรอดพน เพราะบาปของเขาไดรบัการอภัย

เดชะพระเมตตากรุณาของพระเจาของเรา”

  

HOLYLAND
ขอเชญิรวมเดินทางดินแดงแหงพนัธสัญญา...อสิราเอล...

โดย สายการบิน แอล อัล อิสราเอล และ
บรษัิท อบัรอด อนิเตอร

วนัที ่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

แผนดินศักด์ิสิทธ์ิรฐัอสิราเอล

โดย สายการบิน รอยัลจอรแดน 7 คืน / 9 วัน
วนัที ่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

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

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

สัตบุรษุอาสนวิหารอสัสัมชญั                    5,000  บาท
คณุสมศรี  วารนิทร  ทำบุญ                       2,000  บาท

เพือ่อทุศิแดฟรงัซิสโก โนร ีวารนิทร
มารอีา มกัดาเลนา เกีย้ม วารนิทร

คณุปญจนารถ  เรยีงเครอื                                 400  บาท
เพือ่อทุศิแดคณุวนิยั  จันทรนอย
จากไปครบ 7 ป

คณุประคลัภ  อดุมอกัษร                         400  บาท
คณุดวงทพิย  อรรถวราภรณ                   200  บาท
คณุวราห  หยกึประเสรฐิ                          200  บาท
คณุฤทัย  ทำบุญกองทุน                           690  บาท

เรยีน ทานสมาชิกที่นับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจ

และติดตามข าวสารที่ เปนประโยชนจาก
หนงัสือพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดัน้ี
สมาชิกหลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชิก
อีกในปตอไป  สำหรับการตอสมาชิกทาน
สามารถติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณตั ิ• โอนเขาบัญช ีธนาคารกรงุเทพ
สาขายอยโอเรยีนเต็ล บญัชีสะสมทรัพย ชือ่บัญชี
การพิมพคาทอลิก  เลขที่ 226-0-006040  (สง
สำเนาการโอนพรอมระบุชื่อ สมาชิก และรหัส
สมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)
• เชค็ขดีครอม ส่ังจาย การพมิพคาทอลกิ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 12-18 กุมภาพันธ 2012หนา 18

ความรกั การภาวนา ค้ำจุนโลก

กรงุเทพฯ
ฝนกระหน่ำทุกวัน  แรงบาง  เบาบางอยาง

สม่ำเสมอ เปดขาวเช็คเร่ืองราวของพ้ืนท่ีตางๆ
ในประเทศไทย ลำปางท่ีเคยครองแชมปหนาวมาก
คงไดแชมปรอนมากกับอุณหภูมิ 43 องศา ผมคิด
มันจะรอนขนาดไหน? หรือเรากำลังอยูในยุค
ของแกนของโลกท่ีกำลังจะเปล่ียนจริง อากาศ
ธรรมชาต ิกำลงัจะเปลีย่นไป

อาสนวิหารอสัสัมชญั
“พอมีคนอยากจะปรึกษาเรื่องเรียนคำสอน

พอวางคุยหนอยไหม?” ผมอิดออดเบ้ืองตน เพราะ
ไมแนใจเร่ืองรายละเอียด รวมท้ังไมไดรับผิดชอบ
งานสอนคำสอนผูใหญของท่ีนี่โดยตรง แตถาทำได
ก็วากันมาเลย “เอาสิ” ผมตอบเจาหนาท่ีของวัดไป
เวลาน้ัน 16.30 น. แลว

เวลาผานไปรวมชั่วโมงคร่ึง ใจความสำคัญ
พอสรุปไดวา ชายวัยสามสิบปลายๆ กำลังมีเรื่อง
ทุกขใจ เขามองเร่ืองทุกขใจเหลาน้ันวาอาจจะเปน
กรรมเกาท่ีเขาเคยทำ วิธีทำใหกรรมเกาหมดไป
อาจจะใชหรือไมใชกับการปฏิบัติเร่ืองศีลแกบาป
ของชาวครสิต คำตอบคือไมใช รวมทัง้ประสบการณ
กับเพ่ือนชาวคาทอลิกท่ีทำไมชีวิตนาอิจฉาเชนน้ี
ไมเคยทุกขรอน พระของพวกคาทอลกิคงมีดีในการ
ชวยเหลือ ชายคนนั้นเพียงแตอยากจะไดจุดท่ีเขา
วอนขอแลวเปนจริง คำตอบคือไมมีใครรหูรอกครับ
วา คำวอนขอของเราจะไดหรอืไม?

ชายคนนั้นยังบอกเลาถึงทางออกที่ไมสูจะมีนัก
กับการลงทุนครั้งสุดทายท้ังในทรัพยสินท่ีมีทั้ง
ในชีวิตท่ีใช ผมชี้ชวนดวยความสงสัยวาทางออก
ในชีวติคนมีแคนัน้จรงิๆ หรอื จนไดพบทางออกอกี
2 ทางรวมกัน แตทางท่ีหนึ่งตองยอมเสียศักดิ์ศรี
และทางท่ีสองตองยอมเปลี่ยนแปลงความม่ันคง
ในชีวิตกันเลย แตคำตอบก็คือ ยังมีทางมากกวาน้ัน
คือ  ถาเราตระหนักถึงท่ีมาท่ีไปของชีวิต  และ
เปาหมายสูงสุด ผมวามันเลยคำวาศักด์ิศรี และการ
เปล่ียนแปลงชวีติท่ีเหลอื “อยากไดปญญาใหมองต่ำ
อยากไดความหวังใหมองสูง”

การพูดเร่ืองพระกับคนท่ีไมไดมีความเช่ือ
ในแบบเดียวกันคงเปนเร่ืองท่ีอธิบายยากเพราะ
คำถามสดุทายของเขาคือ “ถาผมเช่ือ รบัศีลลางบาป
และไมมีพระจรงิละ?” นาคิด แตถาเราเช่ือแบบน้ีชวีติ
เราคงดีกวา ไมเชือ่อะไรเลย ไมไดดีในระดับคุณธรรม
เทาน้ัน แตดีทีช่วีติเราดวย

ชายหนมุคนน้ันจากไป พรอมหนังสือพระคมัภรี
เลมเล็กๆ ที่ผมหาไดในหองรับแขกท่ีวัด กับรูป
และบทภาวนาดานหลังของบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 และคุณพอนิโคลาส
บุญเกิด  กฤษบำรงุ ชายหนมุหวงัวาจะกลบัมาอีกครัง้

แตผมไมแนใจ ผมเพยีงหวังวา ทางท่ีเขาเลือกเดินเขามา
ในหวงอารมณนี้ นาจะชวยเขาไดบาง ไมมากก็นอย
ผมลมืท่ีจะถามวา คุณมาท่ีนีไ่ดอยางไร แตไมสำคญัหรอก
เขากลับออกไปแลว เขานาจะกลับออกไปพรอม
ความคิดอะไรบางอยางเพิ่มข้ึน ผมภาวนาใหเขามี
ความหวังมากข้ึนดวย

สภาพระสงัฆราชฯ ชัน้ 8 พระราม 3
“ความรัก  การภาวนา  ค้ำจุนโลก” หัวขอที่

คณะกรรมการกองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค
เลือกเปนชื่องานวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี 11 ในปนี้
พรอมกับการแสดงอีก 2 ชุดของคนกันเอง และ
แขกรับเชิญ ในช่ือชดุ “รกัเพือ่นมนุษย รกัษโลก” และ
“เมลด็พนัธแุหงความศรัทธา” เพือ่เสรมิหวัขอของงาน
ใหเดนชัดข้ึน และมันเปนเชนน้ันจรงิๆ ถาไมมีความรัก
ถาไมมีคำภาวนา โลกใบนี้ของเราคงไมนาอยู และคง
ไมสามารถดำเนินไดตอไป ทามกลางปญหามากมาย
และอุปสรรคท้ังจากคนดวยกันเอง และธรรมชาติ
ทีห่ลายคนบอกวากำลงัทวงคืน แตสำหรบัผมีูความเช่ือ
ในพระเจาแลวกลับบอกวา เพราะเราเลือกแบบน้ี
ธรรมชาติจงึเปนแบบน้ัน

ผมนั่งอยูบนหองทำงาน หนังสือมากมายเรียงราย
อยูในหอง อุดมสาร/อุดมศานต ฉบับเกาๆ หรือที่เพิ่ง
ออกจากแทนพิมพลาสุด ลวนแลวแตบรรจุอัดแนนไป
ดวยเรื่องราวของประวัติหนาตางๆ ของพระศาสนจักร
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ผานทางผูมีน้ำใจดี
มากมาย คนแลวคนเลา ผานทางชองทางมากมาย ผม
มองแตละเลมอยางนอยในชวง 5 ปกวาท่ีผานมา
ไมภูมิใจคงเปนไปไมได แตก็ไมขอเก็บความภูมิใจน้ัน
ไวลำพัง  เพราะเชื่อแนวาถาไมมีการมอบหมาย

งานยอมไมเดินไปขางหนา ถาไมมีความเสียสละ
จากหลายสวน ผทูีม่าลงโฆษณา คอลมันสิต นกัขาว
ผปูระสานงานตางๆ ฯลฯ จนไดเนือ้หา และจัดอารต
พิมพ เผยแพร จัดสง ถาไมมีบรรพบุรุษท่ีกอราง
สรางสรรคงานพิมพ จนแข็งแกรงมาจนทุกวันนี้
และท่ีแนนอนท่ีสุด พระเปนเจาซ่ึงเปนเจาของงาน
ทีแ่ทจรงิ ขอบคุณพระในทุกกรณี

วนัเพือ่นอดุมสาร ครัง้ที ่11
หอประชมุโรงเรยีนอสัสัมชญั

อุดมสารฉบับน้ี และอุดมศานตรายเดือน ฉบับ
เดือนกุมภาพันธนี้จึงมากมายไปดวยเรื่องราวจาก
การพูดคุยกับพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ที่เฝาดู ใหคำแนะนำ และสรางสรรคส่ิงตางๆ เพ่ือ
งานพิมพของพระศาสนจักร ลองอานกันดูวา ทานได
ทำอะไรไวบางและมีความคิดอยากเห็นอะไรตอไป
ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กับไมกี่คร้ังท่ียอมให
สัมภาษณแตเปนการสัมภาษณเชิงพูดคุยซะมากกวา
รวมท้ังอีกหลายสิบชีวิตท่ีเปนแรงใจท้ังดวยคำพูด
ความคิดและคำภาวนา

ความรัก – การภาวนา ยังเปนส่ิงท่ีทุกงานของ
พระศาสนจักรตองการ สวดภาวนาและเปนกำลังใจ
ใหกับการพิมพของพระศาสนจักรตอไป เพราะมัน
ไมใชเรือ่งของใครคนใดคนหน่ึง หรอืกลมุคนบางคน
มันเปนเรื่องของพระศาสนจักร งานแพรธรรม และ
พระพรของพระท่ีมอบใหกับพระศาสนจักรไทย
อยางเน่ินนาน ตอเน่ืองและคงอยตูลอดกาล ตราบใด
ทีเ่รายังรกักนัและไมลมืท่ีจะภาวนาเพ่ือกนัและกัน

บรรณาธิการบริหาร
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ç79 ªï·Ààßæ√–æ√é  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ¡Õ∫

™àÕ¥Õ°‰¡â· ¥ß§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“ «—π§≈â“¬«—π‡°‘¥§√∫ 79 ªï·¥àæ√– —ß¶√“™

°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2012 ‚Õ°“  —¡¡π“

æ√– ß¶å 4  —ß¶¡≥±≈Õ’ “π ∑’Ë ®.ÀπÕß§“¬ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬

∏“µÿ«‘ —¬ √à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

ç©≈Õß«—¥√—ß ‘µé  æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2012

çª“√åµ’È‡¥Á°‰∑¬ À—«„® √â“ß √√§åé ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å®—¥°‘®°√√¡ çª“√åµ’È

‡¥Á°‰∑¬ À—«„® √â“ß √√§å ªï 2 µÕπ...§◊π§«“¡ ÿ¢„Àâ‡¥Á°‰∑¬é ‚¥¬ àß¡Õ∫

§«“¡ ÿ¢§«“¡ πÿ° π“πºà“π°‘®°√√¡·≈–‡°¡ åΩñ°∑—°…–µà“ßÊ æ√âÕ¡≈ÿâπ√—∫

¢Õß√“ß«—≈®”π«π¡“°®“°ºŸâ„À≠à„®¥’ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡¥Á°·Ààß™“µ‘ª√–®”ªï 2555

ç‡ªî¥ªï‡¬“«™π 2012
‡™’¬ß„À¡àé

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå

‡ªìπª√–∏“π‡ °

‰¡â°“ß‡¢π æ√–§—¡¿’√å·≈–

√Ÿª·¡àæ√–·≈–‰¥â àß¡Õ∫

„Àâ°—∫ºŸâ·∑π‡¬“«™π∑—Èß 5

‡¢µ¢Õß —ß¶¡≥±≈‡æ◊ËÕ„™â

„π°“√®“√‘°°“ß‡¢π ‡ªìπ

 —≠≈—°…≥å‡ªî¥ªï‡¬“«™π

2012 ¢Õß —ß¶¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡àÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√

∑’Ë«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈

‡¡◊Õßß“¡ Õ.·¡àÕ“¬

®.‡™’¬ß„À¡à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

7 ¡°√“§¡ 2012

ç©≈Õß∫â“π‡≥√é  æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß∫â“π‡≥√

§√‘ µª√–®—°…å Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈œ

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 14 ¡°√“§¡ 2012

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805
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µÕπ∑’Ë 46 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–¢Õßæ√–»“ π®—°√ (5)

¡À“«‘À“√≈“‡µ√—π„πªí®®ÿ∫—π

„πªï 1929 √—∞∫“≈Õ‘µ“≈’¿“¬„µâ°“√π”¢Õß¡ÿ ‚ ≈‘π’ ¡’°“√≈ßπ“¡„π

ç —≠≠“≈“‡µ√—πé (Lateran Pacts) √–À«à“ß —πµ– ”π—°°—∫√—∞∫“≈Õ‘µ“≈’

‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥‡¢µ·¥π¢Õß√—∞«“µ‘°—π

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 12 (1939-58) ∑√ß«“ß·ºπ∑’Ë®–„Àâ

¡À“«‘À“√·Ààßπ’È‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑”ß“π¢Õß —ß¶¡≥±≈‚√¡ ·µàµâÕß∑”°“√∫Ÿ√≥–

‡ ’¬„À¡à

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ∑’Ë 23 (1958-63) ∑√ß‚ª√¥„Àâ∫Ÿ√≥–

´àÕ¡·´¡¡À“«‘À“√·Ààßπ’È ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√∫√‘À“√ß“π —ß¶¡≥±≈‚√¡

(Vicariate of Rome)

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡ª“‚≈ ∑’Ë 6 (1963-78) ∑√ß ◊∫‡®µπ“√¡≥å¢Õß

æ√– —πµ–ª“ª“Õß§å°àÕπ∑—Èß ÕßÕß§å §◊Õ‚ª√¥„Àâ¡À“«‘À“√π’È‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß

°“√∫√‘À“√ß“π —ß¶¡≥±≈‚√¡ (Cardinal Vicar of Rome) ®π∑ÿ°«—ππ’È ‡æ√“–

µ”·Àπàß¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“ ∑’Ë®√‘ß·≈â«°Á§◊Õ çæ√– —ß¶√“™·Ààß —ß¶¡≥±≈‚√¡é

‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠∑’Ë«—ß≈“‡µ√—π„π√–¬–À≈—ß ÿ¥‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 °√°Æ“§¡

1992 ‡¡◊ËÕ¡’√–‡∫‘¥∑”≈“¬¥â“πÀπâ“¢Õß∑’Ë∑”°“√»Ÿπ¬å°≈“ß°“√∫√‘À“√ß“π

 —ß¶¡≥±≈‚√¡ ‡¢â“„®«à“‡ªìπΩï¡◊Õ¢Õß¡“‡øï¬Õ‘µ“≈’ ‡æ◊ËÕ àß —≠≠“≥‡µ◊Õπ

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 À≈—ß®“°∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß¡’ “ åπ

‡ªìπªØ‘ªí°…åµàÕ°≈ÿà¡¡“‡øï¬Õ‘µ“≈’Õ¬ŸàÀ≈“¬§√—Èß °“√´àÕ¡·´¡Õ“§“√∑’Ë∂Ÿ°√–‡∫‘¥

„π§√—Èßπ’È‡ √Á®„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 1996 À≈—ß®“°π—Èπ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß¡À“«‘À“√

§√—Èß≈à“ ÿ¥‡æ◊ËÕ©≈Õßªï»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï §.». 2000

æ√– —ß¶√“™‡Õ‡™’¬
Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß§π™“¬¢Õ∫ —ß§¡

      ”π—°ß“π‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å (The Office of Human Development,

OHD) ¿“¬„µâ Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬ (FABC)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

æ‘æ‘∏¿—≥±å™“«∫â“π «—¥‚æπ Ÿß
ç§«“¡‡™◊ËÕ·≈–«‘∂’™’«‘µ™“«∫â“πé
«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å À√◊Õ«—¥‚æπ Ÿß ®—ßÀ«—¥Õÿ¥√∏“π’ ‡ªìπ«—¥‡°à“·°àÕ“¬ÿ 122

ªï ‡√‘Ë¡µâπ™ÿ¡™π‡¡◊ËÕ §.». 1890  ·≈–¡’ —µ∫ÿ√ÿ…°«à“ 3,500 §π  ∂◊Õ«à“‡ªìπ

«—¥∑’Ë¡’ —µ∫ÿ√ÿ…¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ªí®®ÿ∫—π¡’§ÿ≥æàÕÀ≈ÿ¬ å

¡’ ‡°≈ Õ“¬ÿ  58 ªï

∏ √ √¡∑Ÿ µ™ “ «  ‡ªπ

‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 14

¡°√“§¡ ‡ªìπ«—π©≈Õß

«— ¥ æ √ – «‘  ÿ ∑ ∏‘ « ß »å

‚æπ Ÿß §ÿ≥æàÕ‰¥â∂◊Õ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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