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แนวคิดบทเทศน
พิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อชีวิต

ในเทศกาลมหาพรต ป 2012 / 2555
สปัดาหท่ี 2

วนัอาทิตยท่ี 4 มีนาคม 2012

ขอคิดจากพระคัมภีร
มก 9:1-9  “พระเยซเูจาทรงจำแลงพระกาย”

ขอคิดจากสารมหาพรต
“สังคมมนุษยกำลังปวยหนัก ตนเหตุไมใชเพราะขาดทรัพยากรธรรมชาติ

หรือเพราะการควบคุมจากอภิสิทธ์ิชนไมกี่คน แตเปนเพราะความสัมพันธ
ฉนัพีน่องออนแอลง ทัง้ระหวางปจเจกชน และระหวางชาติ” (ความกาวหนา
ของประชาชาติ 66)

ขอคิดจากเหตุการณของโลก
ขาวกูเกิล้ควาแชมป 3 สมัย บรษัิทดีเยีย่มนาทำงานทีสุ่ด ส่ิงท่ีทำใหกเูกิล้

ข้ึนที่ 1 คือ รายได กำไรราคาหุน คาบริการคนหา การจางงานและความรัก
ทีพ่นกังานมีใหกบับริษัทและเพือ่นรวมงาน ในทามกลางความเจริญกาวหนา
ของเทคโนโลยี บริษัทหางราน ผูคนยังโหยหาความรักอยูดี และน่ันคือ
ความสัมพนัธระหวางบุคคลกบับุคคล

โลกในวันน้ีอาจทำใหเรารสึูกใกลชดิกัน จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคิดถงึอาจไมตองรอนาน การบรกิารอาจจะยนระยะเวลา แตแทจรงิแลว
เราอาจอยูหางกันในความเห็นอกเห็นใจ หวงใยรักใครและสัมผัสแหงมิตร
ไมตรี

ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
เคยถามตัวเองไหมเวลาที่อานพระคัมภีรมาถึงตอนพระเยซูเจาจำแลง

พระกายวาพระองคทำส่ิงน้ีทำไม เคยถามตอไปอีกไหมวาทำไมตองเรียก
อคัรสาวก 3 องคนี ้และเคยสงสัยไหมวา อกี 2 ทาน ทีย่นืขางกายพระเยซูเจา
ทำไมตองเปนประกาศกเอลียาหกับโมเสส สวนความขาวของอาภรณเส้ือผา
เสียงจากฟากฟาสวรรค มีคำถามมากมายกับเหตุการณนี ้แตมีคำตอบเดียวคือ
พระองครับมิตรภาพกับอัครสาวกเหลาน้ันแลว พระองคอยากใหเขาทราบ
ยิง่ทียิง่ชัดเจนวาพระองคเปนใคร พระองคถายทอดมิตรภาพน้ันสเูราคริสตชน
เชนเดียวกัน เพราะเม่ือเราชัดเจนวาพระองคเปนใคร เราจะไดนำชีวติพระองค
ไปบอกกับโลก

บทภาวนาสำหรบัสัปดาหที ่2 ในเทศกาลมหาพรต
ขาแตพระเจา เปนเหตุการณที่ประหลาด แตสรางแรงบันดาลใจ เพราะ

ตอแตนี้ ขาพเจาจะไมเฝาเพียรถามอีกตอไปแลว ความเช่ือหลังจากเห็น
พระองคตัวจรงิเสียงจริง แถมพวงมาดวยกับบรรดาประกาศก ไมมีคำถามใด
มีแตการปฏบิติัตอแตนี ้ เพือ่เผยแผความรักของพระองคตอทกุคน อาแมน

แบงปนโดย คณุพออนชุา   ไชยเดช

สาสนมหาพรต ป 2012 / 2555
พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

พ่ีนองที่รักในพระคริสตเจา

โอกาสเทศกาลมหาพรตไดแกชวง 40 วันพิเศษ คือจากวันพุธรับเถาถึง
วันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ  คริสตชนใชโอกาสนี้เตรียมเฉลิมฉลองความช่ืนชมยินดี
แหงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาพระผูไถ ปนี้ตรงกับวันพุธท่ี 22
กมุภาพนัธ 2555 ถงึวันศุกรที ่6 เมษายน 2555

เปนธรรมเนียมของทุกป ในเทศกาลมหาพรต โดยการสงสาสนสวนพระองค
ถงึคริสตชนท่ัวโลก องคสมเด็จพระสนัตะปาปามีพระประสงคทีจ่ะสนทนา เพือ่
เปนแรงบันดาลใจคริสตชนทุกคนใหรื้อฟนไตรตรองชีวิตภายในของตน
อยางจริงจัง จะไดเปนประจักษพยานที่เขมแข็งตอความเชื่อในโลกปจจุบัน
ทัง้ในฐานะท่ีเปนสวนตัวและในฐานะท่ีเปนชมุชนศิษยพระครสิต

ปนี ้องคสมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 เริม่ตนสาสนของพระองค
โดยใหแงคิดสลับกบัคำอธิบายท่ีเปนขอเตอืนใจ โดยยกขอความส้ันๆ ในจดหมาย
ของนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู “เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกันใหมี
ความรกัและประกอบกจิการด”ี (ฮบ 10:24) จากขอความส้ันๆ นี ้องคสมเด็จ
พระสันตะปาปาเรียกรองใหเราคริสตชนประชากรของพระศาสนจักร ใครที่
จะตระหนักถึงความสำคัญของการสวดภาวนา การเก้ือกูลกันและกัน และ
การจำศีล โดยไมลมืถงึความสำคญัของพระวาจาและศีลศักด์ิสทิธ์ิ

ฉะน้ัน  ในโอกาสเทศกาลมหาพรตปนี้ พอขอเชิญชวนพ่ีนองคริสตชน
ใหรือ้ฟนชวีติภายใน โดยสำรวจความประพฤตสิวนตัว ทีบ่างครัง้อาจผดิพลาด
ไปสงผลรายตอตัวเอง ตอสมาชกิในครอบครวั ตอเพือ่นมนษุยและตอพระเจา
เพราะการทำผิดตอผูใดก็เทากับทำผิดตอพระเจา การสำนึกผิดเปนการ
แสดงออกถึงการเปล่ียนแปลง การกลับคืนสูพระเจาและพระศาสนจักร โดย
พรอมท่ีจะหลีกเลีย่งส่ิงท่ียัว่ยวนท้ังหลายท่ีจะนำไปสกูารหลงผดิ ทำผดิ หนักลบั
มาสูการดำเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร ซ่ึงใหความสำคัญตอการภาวนา
พลีกรรมและใหทานซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการกลับใจ

เทศกาลมหาพรตปนี้ องคสมเด็จพระสันตะปาปาเนนอีกวา เราจะตอง
ตระหนักถึงคนอ่ืน เห็นความสำคัญของคนอ่ืน ดวยการแสดงออกถึงชีวิตท่ี
เปยมไปดวยความรัก ความหวงใย ตักเตือนกันใหดำเนนิชีวติท่ีถกูตอง เก้ือกลู
ซ่ึงกันและกัน มีการให การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพยสินแลว ยังตอง
มอบน้ำใจดีแกคนอ่ืนดวย อนัหมายถงึอยาไดเหน็แกตัว นัน่กคื็อเสยีสละสวนตน
เพือ่ความสุขสวนรวม มีความพากเพียรในการยับย้ัง ขมจิตขมใจไมตกอยภูายใต
อำนาจของความลุมหลง ไมออนขอตอสิ่งมัวเมา ในส่ิงท่ีขัดตอความเช่ือและ
คำส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา ผทูรงเปนหนทาง ความจริง และชีวติ

ดวยการสำนึกแหงการเปนบุตรพระเจาและสมาชิกของพระศาสนจักร
คริสตชนจึงตองพัฒนาตนเองข้ึนใหม  ใหมีคุณภาพท่ีสบพระทัยพระเจา  การ
รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ การรับศีล การภาวนา การอดอาหาร การพลีกรรม
ไมเห็นแกตัวดวยการใหทาน เปนวิธีหนึ่งท่ีเราคริสตชนสรางภูมิตานทาน
เปนภมิูคมุกันตอสิง่ย่ัวยวนตามตัณหาฝายโลกไมใหบกพรอง เพราะส่ิงเหลาน้ี
เปนการกระทำความดี ความดีเปนส่ิงท่ีสบพระทยัพระเจา

ขอมอบพี่นองคริสตชนทุกคนไวในความดูแลของพระนางมารีย มารดา
ของพระศาสนจักรและมารดาของเรา

อวยพรมายงัทุกทาน

(พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา)
ประธานกรรมาธิการฝายสังคม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
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ตอนท่ี 44

แมบุญธรรมบอกกับลูกเล้ียงท่ีสอบผานเขาทำงาน
เปนขาราชการในแผนดินจีนโบราณวา “ลูกตองเปน
ขาราชการท่ีดีชวยเหลือคนยากลำบาก และทำให
สังคมดีข้ึน” แตลูกบุญธรรมตอบแมวา “คนจนนับพัน
นบัหม่ืน ความอยุติธรรมลวนผดุข้ึนเปนดอกเห็ดปกคลุม
คนรากหญาอยางพวกเรา ลูกเพียงคนเดียว จะไป
ทำอะไรได การทำดขีองลูกเพยีงคนเดียวจะมีคาอะไร?”

แมบุญธรรมจับมือลูกมากุมไวในอุงมืออันหยาบ
กรานของนางจากการทำงานหนักมาตลอดชีวิต มอง
ลึก เข าไปในดวงตาลูกชายวัยหนุมแลวกลาวว า
“เด็กกำพรามีจำนวนนับหม่ืนนับแสนท่ัวแผนดินจีน
แตครัน้พอแมตัดสินใจอมุเด็กทารกทีถ่กูทิง้ไวในตะกรา
ขางทางข้ึนมากอดและนำกลับมาเล้ียงเปนลูกท่ีบาน
มันมีความหมายดีงามตอชีวิตนอยๆ ของลูกและแม
อยางมากมายโดยส้ินเชิง สังคมและแผนดินของเรา
ดำเนินมาไดก็เพราะการทำดีเล็กๆ อันย่ิงใหญเย่ียงนี้
มใิชหรอื? จำไวนะลูก แมลกูจะทำความดีเพยีงเล็กนอย
ลำพงัอยผูเูดียว ไมมีใครเหน็คา ลกูกย็งัคงตองทำ เพราะ
ความดีตอผูคนอันเล็กนอยของเราน้ันมันสงผลยิ่งใหญ
ในชีวติของเราและของคนอ่ืนเสมอ วนัท่ีแมอมุลูกข้ึนมา

⌫⌫

จากขางทางแลวกอดไวนัน้ ยงัมีเด็กถกูทอดท้ิงเชนลกูอกี
มากมายท่ีแมไมสามารถกอดพวกเขา แตการท่ีแมอมุลูก
ข้ึนมาไดเพียงคนเดียวในชีวิตแมแลวแมลงมือทำ
มันสรางความแตกตางอยางมากมายใหกับชีวิตนอยๆ
ของเราท้ังสองมิใชหรอื?”

ยังไมทันจะพูดจบ  หยดน้ำใสพริบพราวราว
ประกายเพชรก็รวงหลนมาจากดวงตาของสองแมลูก
พรอมกันโดยมิไดนัดหมาย หนุมนอยขาราชการใหญ
ในแผนดินจีนโบราณโผเขากอดแมอยางซาบซ้ึง
ในคำสอน “ไมเคยมีใครพูดอะไรยิ่งใหญแกลูกเทาน้ี
มากอนเลยแม” เขากลาวทีข่างหขูองแมดวยรคุูณ นบัแต
วันน้ันเขาก็มุงม่ันท่ีจะกระทำความดี แมจะโดดเด่ียว
เม่ือเดินฝากระแสอยุติธรรมมากมายของสังคมกระแส
แหงการไมกลาทำดีแมรูวาถูกตอง เขาคิดวาในบรรดา
คำส่ังสอนมากมายท่ีร่ำเรียนมา คำสอนของแมนับเปน
คำสอนท่ีสรางความแตกตางในทางท่ีดีข้ึนใหแกชีวิต
และสังคมโดยส้ินเชิง

คำสอนเชนนี้ มีตนกำเนิดมาจากองคพระเยซูเจา
ผูทรงฝากระแสตอตานหลงผิดคิดคับแคบจากสังคม

และโดยเฉพาะผูนำทางศาสนาในสังคมอิสราเอลที่
ไมเชือ่วา ความรักและความชวยเหลือเก้ือกลูดวยจริงใจ
จะกอบกู สั งคมให ดีงามแตกต างไปจากเ ดิมได
(ยน 11:47 - 54) พวกเขาไมเชือ่วา

- การไปยืนแสดงองครกัษาคนปวยในวันสับบาโต
ของพระเยซูเจาจะสงผลตอสังคมใหดีข้ึนไดอยางไร
(มก 3: 1- 6) (มธ 12:9 - 14) (ลก 6:6 - 10)

- การเสด็จไปในดินแดนคนตางศาสนาและ
รักษาคนถูกผีสิงใหหายเปนปกติจะกอผลดีไดอยางไร
ในดินแดนเหลาน้ี (มธ 8: 28 - 34)

- การเส่ียงตอคำครหาโดยเสียเวลาไปพูดคุย
เพื่อชวยเหลือชีวิตท่ีตกต่ำของหญิงชาวสะมาเรียเพียง
คนเดียวใหเขากลับใจ จะไดอะไรข้ึนมา (ยน 4: 1 - 30)

- การเสด็จไปบานของไยรัส ชาวบานนอกกาลิลี
เพื่อรักษาลูกสาวตัวนอยของเขาเพียงคนเดียวใหหาย
จะสงผลตอช่ือเสียงของพระองคใหขจรไปยังเมืองหลวง
เยรูซาเล็มตามกระแสใฝหาชื่อเสียงและอำนาจทาง
การเมืองไดอยางไร (มก 5: 21 - 43) ฯลฯ

ไมมีกิจเมตตาใดเล็กนอยหรือถูกนำมาช่ัง ตวง วัด
วาคุมคาตอชื่อเสียงท่ีจะเสียไปหรือเกียรติยศที่จะไดมา
หรอืไมในพระภารกิจของพระเยซูเจา พระองคทรงรวูา
ความดีที่ทรงกระทำน้ันสงผลอยางย่ิงใหญในหัวใจ
หมดหวังของผูที่รู สึกตัวเองวาต่ำตอย สรางความ
แตกตางท่ีดีข้ึนมากมายอยางส้ินเชิงในดวงใจของ
ผทูกุขทน ไมเกีย่วกบัหนาตา ชือ่เสยีง การคมุหรือไมคมุ
ตามกระแสผลประโยชนของโลกแตอยางใด.

“อยาทอแทในการทำความดี เพราะถาเราไมหยุด
ทำความดี เราก็เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา ดังนั้นตราบใดที่
ยงัมโีอกาส จงทำความดีแกทกุคน” (กท 6:9 - 10)

“คนที่รูวาตองทำความดี แตไมทำ ก็ทำบาป”
(ยก 4:17)

“ยังมีหัวหนาชาวยิวหลายคนที่เชื่อในพระองค
แตไมกลาแสดงความเชื่ออยางเปดเผย เพราะกลัว
ชาวฟาริสี เกรงวาจะถูกขับไลออกจากศาลาธรรม
เขารักเกียรติที่มาจากมนุษยมากกวาพระสิริรุงโรจน
ทีม่าจากพระเจา” (ยน 12:42 - 43)
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ที่สงเขาประกวดจากท่ัวโลกโดยผูชนะเลิศไดแก นาย
กสุตาโว  ฮเูกอนนิ  อายุ 25 ป ชาวบราซิล

องคประกอบสำคัญของสัญลักษณวันเยาวชนโลก
ไดแก กางเขน...สัญลกัษณของผแูสวงบุญ และหัวใจ…
สัญลกัษณของผติูดตามพระเยซูครสิตเจา  มาผสมผสาน
กับภาพประติมากรรมของพระเยซูคริสตเจา พระผูไถ
มนุษยชาติ  รูปปนท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลกของบราซิลซ่ึง
ต้ังตระหงานบนภูเขาชูการโลฟ ติดชายฝงทะเล   สีของ
โลโกมาจากแนวคิดสีธงประจำชาติบราซิล คือ เขียว
เหลือง และน้ำเงิน คือหัวใจ ครึ่งบนใชสีเขียวและ
ครึง่ลางเปนสีน้ำเงิน   พระผไูถใชสีเหลอืง   สวนกางเขน
และชองไฟอืน่ๆ เปนพืน้ขาว”

นายกุสตาโว ซ่ึงไดรบัแรงบันดาลใจในการออกแบบ
จากการอานพระวรสารของนักบุญมาระโก กลาววา
“ผมตัดสินใจสงผลงานเขาประกวดโอกาสที่บราซิล
สมโภชพระเยซูคริสตเจา  พระผไูถมนุษยชาติ ในวันท่ี
7 กุมภาพันธ  รอบๆ รูปปนประดับดวยแสงหลากสี
หมายถึงประเทศตางๆ 150 ประเทศ ที่จะสงผูแทน
เขารวมงานเยาวชนโลก”

(1. วันเยาวชนโลก ค.ศ. 2013  กำหนดจัดท่ีเมือง
รโีอ  เดอ จาเนโร  ระหวางวันท่ี 23-28 กรกฎาคม  ใน
หวัขอ “ทานท้ังหลายจงไปสัง่สอนนานาชาติใหมาเปน
ศิษยของเรา” (มธ 28:19)  งานชุมนุมเยาวชนโลกคร้ังลาสุด
จัดใน ค.ศ. 2011 ที่ประเทศสเปน มีผูรวมงานกวา 1
ลานคน 2. รโีอ  เดอ จาเนโร เปนเมืองทาทางตะวันออก
เฉยีงใตของประเทศบราซิล  เคยเปนเมืองหลวงในอดีต
เมืองหลวงปจจุบันคือบราซิลเลีย  ประชากร 75%
ของประเทศนับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก
…ผูแปล)

แปลโดย คณุวณีา โกวทิวานชิย

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญโลโกวนัเยาวชนโลก (ตอจากหนา 20) การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญชมุนมุครคูำสอน (ตอจากหนา 20)

ไดรวมกนัจัดงานชุมนมุครคูำสอนระดับอัครสงัฆมณฑล
ทุกๆ 3 ป  ซึ่งครั้งน้ีเปนครั้งที่ 9  จัดในวันเสารที่ 17
ธันวาคม ค.ศ. 2011 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู
เขารวมงานชมุนมุครคูำสอนฯ  ดังนี ้พระสงฆ    22 องค
ภคนีิ 8 ทาน ครคูำสอนชาย  35 คน ครูคำสอนหญิง
290 คน นกัศกึษาวิทยาลยัแสงธรรม 67 คน รวมทัง้ส้ิน
422 คน

โดยมีวัตถุประสงค  ดังน้ี  1.  เพื่อฟนฟูจิตใจครู
คำสอนและเสริมสรางกำลังใจในการทำงานคำสอน
และงานธรรมทตู 2.  เพือ่สรางความสัมพนัธอนัดีในกลมุ
ครูคำสอนจากวัด โรงเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ
แกกันและกัน 3.  เพื่อรวมฉลองบุญราศีฟลิป สีฟอง
ออนพิทักษ และฉลองวันครูคำสอนไทยรวมกัน 4.
เพื่อแตงต้ังครูคำสอน  มอบเกียรติบัตรและรางวัล
ครคูำสอนแบบอยาง ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ในการจัดงานชุมนุมครคูำสอนคร้ังน้ี ภาคเชา รบัฟง
การแบงปนหัวขอ “เม่ือผมมาเปนคริสตชน” โดย
ดร.มัทธิว อัมพร  วัฒนวงศ ประธานกรรมการมูลนิธิ
เพื่อการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอรเด็ก) มี
คุณพออนุชา ไชยเดช เปนพิ ธีกร  แบงปนหัวขอ
“ประยุกตขาวดีเขาสูวัฒนธรรม” โดยคุณพอเสนอ

ดำเนนิสดวก
พิธีมิสซาแตงต้ังครูคำสอน และมอบเกียรติบัตร

และรางวัลครคูำสอนแบบอยาง  โดยพระอคัรสงัฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ  โกวิทวาณิช เปนประธาน
ภาคบาย รับฟงการบรรยายหัวขอ “บทบาทและหนาท่ี
ของครคูำสอน”  โดยพระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร   วรีะ
อาภรณรัตน

อนึง่ ในการชุมนุมครูคำสอนฯ คร้ังน้ี  มพิีธแีตงต้ัง
ครคูำสอน โรงเรยีนของอคัรสงัฆมณฑล  จำนวน 259
คน โรงเรียนของนักบวช จำนวน 89 คน โรงเรียน
ของฆราวาส จำนวน  1  คน ครคูำสอนจากวัดพระมารดา
นิจจานุเคราะห จำนวน 1 คน เจาหนาท่ีแผนก
คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จำนวน
5 คน รวม 355 คน

มีการมอบเกียรติ บัตรและรางวัลครูคำสอน
แบบอยาง  โรงเรยีนของอคัรสังฆมณฑล จำนวน 22 คน
โรงเรียนของนักบวช จำนวน 7 คน เจาหนาท่ีแผนก
คริสตศาสนธรรม อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน
1  คน รวม  30  คน

รายงานโดย แผนกครสิตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ของขวญั (ตอจากหนา 20)
เจาอาวาสอาสนวิหารราฟาเอล พรอมกับตัวแทน
สัตบุรุษ และสามเณรใหญสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
นำของขวญัพระกมุารไปมอบใหกบัเด็กๆ ชาวมอรแกน
และลูกหลานแรงงานอพยพพมา  จำนวน 120 คน
ทีศ่นูยสังคมพฒันา สังฆมณฑลสรุาษฎรธาน ีอ.ตะกัว่-
ปา

ของขวัญท่ีนำไปมอบใหกับเด็กๆ นั้น คุณพอ
เจาอาวาส ไดรณรงคใหพี่นองสัตบุรุษนำมามอบเปน
ของขวัญใหกับพระกุมาร  ในถ้ำบริเวณดานในของ
อาสนวิหาร  เพือ่มอบตอใหกบัเด็กๆ ทีด่อยโอกาสตอไป

ทันทีที่จบมิสซาฉลองคริสตมาส และแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกใหมของอาสนวิหารราฟาเอล ที่ไดรับ
ศีลลางบาป จำนวน 4 คน คุณพอเจาวัด พรอมกับ
พี่นองสัตบุรุษ และสามเณรใหญของสังฆมณฑล ได
ทยอยขนของขวญัพระกมุาร ซ่ึงพีน่องสัตบุรษุไดนำมา
มอบให  ข้ึนรถบรรทุก 6 ลอ ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
เพือ่มงุหนาส ูศูนยสังคมพัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
อ.ตะก่ัวปา จ.พังงา  ดวยระยะทางกวา 200 กิโลเมตร
ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง

เม่ือเดินทางถึงศูนยอภิบาลดานสังคม ทางวัด
แมพระแจกจายพระหรรษทาน ตะก่ัวปา ไดจัดเตรียม
อาหารเทีย่งไวตอนรบัสมาชิกทีไ่ดเดนิทางไปพรอมกบั

ของขวัญจากพระกมุาร กจิกรรมในภาคบายมีการแสดง
ของเด็กๆ เพือ่สงความสุขดวยเชนเดียวกนั เปนการระบำ
การละเลนพื้นบานในวัฒนธรรมพมา  จากน้ันคุณพอ
เจาอาวาส และคณะไดสงมอบความสุขดวยกิจกรรม
บิงโก การจับสลากรางวัลผูโชคดี นำมาซ่ึงความสุข
ความดีใจของบรรดาเด็กๆ ซ่ึงท้ังปไมคอยจะไดมีโอกาส
ไดรับสักเทาไหรนัก

กอนท่ีจะจบกิจกรรมในวันน้ี บรรดาเด็กๆ ได
รวมกันสงความสุข และแสดงความขอบคุณ คุณพอ
เจาอาวาสอาสนวิหารราฟาเอล และผแูทนคริสตชนท่ีได
รวมเดินทางไปในคร้ังน้ีดวย

รายงานโดย ฝายสือ่สารสงัคม
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สามี  และลกูๆ  อทุศิให
มารอีา  สมใจ  จันทรสขุสนัต                 500   บาท

คณุนภาพร  สุวฒันะโสภณ                      100  บาท
คณุบรรจง  เสง็เจรญิ  ทำบุญ                     200  บาท
ทำบญุกองทนุ                                            2,000  บาท

เพือ่อทุศิแดโยเซฟ  ฮัว่เมง
มารอีา  แพรศรี
โยเซฟ  รกัษ

นายแพทยเปโตร  ปต ิ เตชะวจิิตร
ทำบญุโอกาสวนัคลายวนัเกดิ         1,000  บาท

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
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บทอธษิฐานภาวนา

ผูที่อุทิศตนแดพระเจา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“ฉะนั้นทานจงเปนคนดีอยางสมบูรณ
ดังทีพ่ระบดิาเจาสวรรคของทาน
ทรงความดอียางสมบูรณเถดิ”

(มทัธวิ 5:48)
ในพิธีมอบรางวัลตุกตาทองท่ีฮอลลีวูด ปฏิกิริยาของผูที่ไดรับรางวัล

มักจะเปนการกลาวขอบคุณบิดามารดา สามีหรือภรรยา ผูกำกับการแสดงและ
บรรดาผทูีช่วยใหเขาไดรบัรางวัล เปนการยอมรับวาเปนผลงานของการทำงาน
รวมกัน หลายฝายท่ีชวยใหงานประสบความสำเร็จ นับวาเปนส่ิงท่ีจำเปนมาก
ที่ผูประสบกับความสำเร็จจะตองนอมรับวา ชุมชนเปนจำนวนมากใหการ
สนับสนุนและชวยเหลอืใหเขาประสบความสำเรจ็

เราพบวา เราเปนใครจริงๆ ในฐานะบุตรธิดาของพระเจา และเปนสมาชิก
คนหน่ึงในชุมชน เราเปนประชากรของพระเจาอยางแทจริง หากเราเจริญชีวิต
ตามแนวทางกฎหมายและพระบัญญัติที่พระเจาทรงประทานใหแกเรา เปนท่ี
ปรากฏอยางชัดเจน ทัง้ในพันธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหมวา ความสัมพนัธ
ระหวางเรากับพระเจาน้ันตองข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางเรากับประชากร
ของพระเจา พวกเขาอยูในครอบครัวของพระเจา ทุกคนเปนพี่นองของเรา
ในฐานะท่ีเราเปนประชากร เปนครอบครวั เปนสมาชิกในชมุชน เปนการแสดง
วาเราเช่ือในพระเจา และเจริญชีวิตตามแผนการของพระเจา เราทำเองไมได
เราจะทำตามใจของเราเองก็ไมได

ประชากรของพระเจายอมกระทำทุกส่ิงตามแนวทางของพระเจา พระเจา
องคพระบิดาของเราทรงบันดาลใหดวงอาทิตยสองสวาง และฝนตกลงมายัง
คนดีและคนชั่วเหมือนกัน ดังน้ันความรักของเรา มิใชความรักท่ีกอใหเกิด
ความแตกแยกระหวางชุมชน แตตองเปนความรักทีค่รอบจกัรวาล เรามารวมกัน
ในฐานะชุมชนแหงความเชื่อ เพื่อขอบพระคุณพระเจาท่ีไดทรงบันดาลให
ความรักเชนน้ีเปนไปไดสำหรับเรา และต้ังใจวาจะทุมเทตัวเราใหกับความรัก
เชนน้ีในอนาคต เราคือประชากรท่ีอุทิศตนใหกับพระเจา

ขาแตพระบิดาเจา ลูกขอบพระคุณพระองค
ที่ทรงสรางพวกลูกใหมาเปนชุมชน เปนครอบครัว
เดียวกนั โปรดทรงชวยใหลกูเปนทุกอยางท่ีลกูสามารถ
เปนได อาศัยความรักซ่ึงลูกแบงปนใหแกกันและกัน
ซ่ึงก็คือความรักท่ีลูกไดรับมาจากพระองคนั่นเอง ลูก
วอนขอท้ังน้ี เดชะพระบารมีขององคพระคริสตเจา
พระเจาของพวกลกูทัง้หลาย อาแมน

ตามเนือ้ผา
วากันตามหลักการแลวการเมอืงตองเพือ่บานเพือ่เมอืง
แมแตชื่อก็บอกใหรูระบุใหเห็นชัดเจนอยูแลว
แตเอาจริงๆ เขาการเมืองกลายเปนเร่ืองของคนของพรรค
ประโยชนคนประโยชนพรรคเลยมากอนหมด
แลวนัน้จงึคอยประโยชนบานเมืองประโยชนประเทศชาติ
เอาไปเอามาการเมืองกลายเปนธุรกิจอยางหน่ึงไปโดยปริยาย
หรอืจะพดูพ้ืนๆ...ทำมาหากินกบับานกับเมือง...นัน่เอง
คำสองคำก็อางผลประโยชนประชาชนผลประโยชนชาติ
ไมวาจะงบประมาณไมวาจะโครงการไมวาจะการบริหาร
ตองคำนวณบวกลบคูณหารเม็ดเงินท่ีจะไดไวเสร็จสรรพ
ทีเ่คยเรียก “ฉอราษฎรบงัหลวง” ถกูเปล่ียนถกูยอมเปนคำหรู
“มงุม่ันพฒันา” “อาสาเขามาทำงาน” “จรงิจังกับบทบาทหนาท่ี”
ใจก็ยงัยึดหลัก “win win”... ชาติได (บาง) ฉนัได (มากกวา)
พรอมแกตาง “ก็คนอาสาออกแรงทุมเทเพ่ือชาติบานเมือง”
ก็ควรไดคาตอบแทนคาเหนื่อยคาเสียสละคาแรง...บาง
ทัง้ท่ีบานเมืองจางใหทำหนาท่ีจายเงินเดือนสวัสดิการใหทกุเดือน
ซ่ึงหากมองตอนตระเวนหาเสยีงยกมอืไหวสัญญารอยแปด
กดู็เหมือนจะจริงใจจริงจังอาสาทำงานเพ่ือชาติจรงิดวย
แตพอถูกเลือกเขามาพฤติกรรมเปนคนละอยางตางไปโดยส้ินเชิง
ตัวมากอนชาวบานท่ีเลือกพรรคสำคัญกวาประเทศชาติ
ลงเอยการไดเปนนักการเมืองกลายเปนโอกาสทำธุรกิจทุกรูปแบบ
เลยวันๆ กเ็อาแต “เลน” การเมือง “ทำ” ธุรกจิ...

คำวา “การเมือง” บานเราจึงมีความหมายทุกอยางเวนการเมือง
“การเมือง” หมายถึงการตัดแขงตัดขาหาเร่ืองหากถูกทักทวง
“การเมือง” หมายถึงความอิจฉาตารอนหากถกูวพิากษวจิารณ
“การเมอืง” หมายถงึการกลัน่แกลงคอยจบัผดิหากถูกขดุคยุ
“การเมือง” หมายถึงการอยากเปนรฐับาลเม่ือถกูอภปิราย
“การเมือง” หมายถึงการเลนนอกกติกาเม่ือถกูจับไดวามีการตุกติก
“การเมือง” หมายถึงการหาเร่ืองเม่ือถกูตอนจนมุมดวยหลกัฐาน
“การเมือง” หมายถึงการรังแกสตรีเพศเม่ือถกูซักใหชีแ้จง...

แลวก็กลายเปนความขัดแยงระหวางบุรุษเพศกับสตรีเพศ
ลามไปถงึ “เพศแม” ซ่ึงสูงสงแตถกูดึงลงมาพัวพนักับการเมือง
จนแยกไมออกระหวาง“บทบาทหนาท่ี” กบัความเปนสตรี
หากอาสาจะรับบทบาททำหนาท่ีตามกฎกติกาตามจรรยาบรรณ
ก็ตองวาไปตามเน้ือผาพรอมสำนึกในความรับผิดรับชอบ
จะเลือกรับแตชอบแลวไมยอมรับผิดก็ขาดความรับผิดชอบ
จะอางวาเปนสตรีแลวไมทำตามบทบาทหนาท่ีก็ไมควรอาสา
อนัท่ีจริงแลวความเปนสตรีนาจะเติมเต็มตำแหนงดวยลักษณะหญิง
ทั้งความละเอียดออนทั้งความลึกซ้ึงถึงแกนท้ังความรอบคอบ
สามารถเห็นดวยใจรูจักคิดดวยความรูสึกเก็บไดทุกรายละเอียด
แตถาเอาแคบางแงของความเปนหญิงมาอางมาแกตัวมาเรียกรอง
กค็งฟงไมข้ึนนอกจากไมเขาตากรรมการแลวยงัชวนใหสมเพช
เหมือนหญิงเลือกทำอาชีพขับรถแท็กซ่ีก็พึงตองถือกฎถือกติกา
หากทำผิดกฎจราจรแลวรองครวญวาตำรวจรังแกสตรีเพศ
หากไมปฏิบัติกับผูโดยสารอยางเปนธรรมแลวหาวาไมใหเกียรติ
กค็งดูแปลกคงรับไมไดคงไมยอมแนนอน...

อนัท่ีจรงิความเปนสตรีความเปนเพศแมนัน้สูงสงลนดวยศักด์ิศรี
ทุกอยางท่ีเปนทุกอยางท่ีทำนาจะเทิดทูนรักษาไวดวยชีวิต
จะทำอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินอะไรนาใหสอดคลอง
ใหศักด์ิศรีและความสูงสงน้ีชีน้ำค้ำจุนเติมเต็มใหความสำนึก
ไมวาจะอยใูนบทบาทใดไมวาจะทำหนาท่ีอะไร...มากกวา
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กิจศรัทธา  บอกเลาถึงสิง่ท่ีตนเชือ่

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

เสนทางคริสตชน
การเปนคริสตชนคือการดำเนินชีวิตแหงการ

เปนบตุรของพระเจา เปนพระพรและศกัด์ิศรทีีค่ริสตชน
แตละคนไดรับเม่ือรับศีลลางบาป

การเปนคริสตชนจึงไมอยูแคการรับศีลลางบาป มี
ความเช่ือในพระเจา ไปวัดรับศีลแกบาป ทำตัวเปนคนดี
ทำหนาท่ีตามฐานะ ทำบุญใหทาน... เม่ือผานชีวิตน้ี
แลวจะไดเขาสวรรค

ทวาในความเปนจริงแลว  ชีวิตคริสตชนเปน
มากกวาน้ันเพราะแกนแหงชีวติคริสตชนอยใูนการเปน
บุตรพระเจาผูทรงเปนองคความรัก

พระเยซูเจาเสด็จมาเปนมนุษยเพือ่บอกมนุษยใหรถูงึ
ศักด์ิศรีแหงการเปนบุตรพระเจา และเม่ือเปนบุตร
พระเจา พระบดิาเดียวกนั  ทกุคนจงึเปนพีเ่ปนนองกนั

พรอมกันนี้ พระเยซูเจาทรงสอนวิธีและวิถีแหง
การเปนบุตรพระเจา  พระองคทรงสอนและส่ังใหทกุคน
ปฏิบัติบัญญัติแหงความรัก รักพระเจาและรักเพื่อน
พีน่อง

คริสตชนจึงเปนคริสตชนตามลำพัง ตัวคนเดียว
ไมได

การจะเอาแตคิดถึงตัวเอง ดูแลตนเอง สรางและ
สะสมบุญกุศลใหตนเอง...เพือ่ใหตนเองจะไดรอดเขาสู
สวรรคในท่ีสุดน้ัน ยังถือวายังไมเขาถึงแกนคริสตชน
ที่แทจริง

เพราะเพื่อเปนคริสตชนอยางสมบูรณแบบ ตอง
ทำตัวเปนบุตรพระเจาดวยการปฏิบัติบัญญัติแหง
ความรัก  และเพ่ือปฏบิติับญัญัติแหงความรักได ตองมี
มากกวาตนเองคนเดียว  หรือจะพูดอีกนัยหน่ึง ตอง
คำนึงถงึคนรอบขางท่ีตองรกั ชวยเหลือ เก้ือกลู...ในฐานะ
ทีแ่ตละคนเปนบตุรพระเจา

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา เขาใจ
และเขาถึงแกนแหงการเปนคริสตชนต้ังแตเม่ือยังเปน
เด็ก

โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ทานเกิดและเติบโตในครอบครัวท่ีเช่ือในพระเจา
และมีความรักความศรัทธาเปนพเิศษตอพระมารดามารีย

กระน้ันก็ดี ความเปนคริสตชนในครอบครัวของ
ทานยังเปนในรูปแบบท่ีสงทอดกันมาในบริบทสังคม
ครสิตชนในสมัยนัน้

การปฏิบัติศาสนกิจยังคงใหความสำคัญแกการ
เอาตัวรอดเขาสวรรคเปนหลัก

การดำเนินชีวิตจึงมีแรงบันดาลใจแหงความรอด
นิรันดรเปนแรงขับเคล่ือน

นอกจากเขาวัดรวมพิธีกรรมในวันอาทิตยและ
วันฉลองตางๆ แลว ยังตองคอยระวังตนไมทำผิด
หรือทำบาป ซ่ึงถือวาเปนสาเหตุหลักแหงการไมได
เขาสวรรค

แตคุณพอการโล ในวัยเด็กและวัยรุน เห็นวาน่ัน
ไมใชทุกอยางแหงการเปนคริสตชนเพราะการเปน
คริสตชนตองมีมากกวาน้ัน

ทานจึงมองเลยตัวไปและเห็นวาการเปนคริสตชน
มีมิติแหงความเปนพีน่องท่ีตองรกัและชวยเหลอื  ไมใช
เพียงแคส่ิงจำเปนในชีวิตประจำวัน หากแตตองรักและ
ชวยเหลอืเพือ่นพีน่องอยางครบองค นัน่คือ ทัง้ฝายกาย
และฝายจิตใจจิตวิญญาณ

ในวัย 17 ป ทานถูกเกณฑทหารและรับใชชาติ
เฉกเชนเด็กหนุมในวัยเดียวกัน

ชีวิตทหารในชวงสงคราม เปนชีวิตท่ีอยูตอหนา
ความไมแนนอน เกิดอะไรข้ึนไดทุกอยางและทุกเวลา
เพือ่นทหารทีเ่หน็หนาเหน็ตาพูดคุยกันมีอนัตองบาดเจ็บ
พกิารเสียชวีติ  เปนความแนนอนแหงความไมแนนอน
ทหารจึงใหความสนใจแกการมีชวีติอยใูนแตละวัน  วนัน้ี
คือความจริง พรงุน้ีคือความไมแนนอน ทหารแตละคน
จึงใชแตละวันใหเต็มท่ี สนุกสนานเพลิดเพลินกับ
ทุกอยางท่ีมีที่หาได  แตละครั้งท่ีมีโอกาสออกไปพัก
นอกคายทหาร ทหารแตละคนจะสนุกสนานสุดเหวี่ยง

ไมคำนึงความเหมาะสม ความดี ความถูกตอง
การโลกลับมีมุมมองชีวิตทหารท่ีแตกตางออกไป

ดังท่ีทานเองเขียนในอัตชีวประวัติ
“คายทหารซึ่งสำหรับเพื่อนทหารเปนเหมือนคุก

ที่นาอึดอัด กลับเปนเหมือนบานเพ่ือพักผอนและ
เพลดิเพลนิสำหรบัพอ...บอยครัง้ท่ีเพือ่นทหารมาหาพอ
และเลาเรื่องราวของพวกเขาใหพอฟง พอก็ฟงพวกเขา
อยางเงียบๆ แลวก็จองหนาพวกเขาพรอมกบัยิม้เล็กนอย
และบอกพวกเขาวา “ใหเรารักษาวัยหนุมของเราให
เต็มเปยม เพราะวัยหนุมของเราเปนเหมือนดอกไม
ทีง่ดงามท่ีสุดในชีวติเรา... ถาเราเปนหนมุในพฤติกรรม
แมวารางกายของเราจะแก วญิญาณของเรากย็งัคงรักษา
ความงดงามแหงวัยหนุมไวและจะไมมีวันแกเลย...”
(พอ : อตัชีวประวัติ หนา 45-46)

คุณพอการโลเขาถึงแกนแหงความเปนคริสตชน
คริสตชนคือผูสำนึกในความเปนบุตรพระเจาและ

ความเปนพี่นองกับเพื่อนมนุษย การจะยึดม่ันถือมั่น
ในความดีของตนและหมกมุนกับตนเอง ยังไมใชวิธี
และวิถีแหงการเปนคริสตชน

คริสตชนดีคือคริสตชนท่ีดีพรอมกับเพื่อนพี่นอง
ทุกคนและแตละคน
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คณะอศัวนิแหงศีลมหาสนิท (K.B.S.)
มีความยินดีขอเรียนเชิญรวมโมทนาคุณพระเจา

ในโอกาสฉลอง 85 ป ของคณะฯ
โดย

พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวยีรเกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันเสารที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา 10.00 น.

ณ อาสนวหิารอสัสัมชญั กรงุเทพฯ
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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

อันนา
นงลักษณ สงูสวาง
เกิดใหมในพระเจา
27 มกราคม 2010
ครบ 2 ป แหงการจากไป

“อยาทอแทในการทำความดี
เพราะถาเราไมหยุดทำความดี
เราก็จะไดเก็บเก่ียวเม่ือถึงเวลา”

(กท 6:9)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

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)

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

ขอเชิญรวมเดินทาง
ทำบุญเยี่ยมวัด  อาราม  ทองเท่ียวเกาะตะรุเตา
เกาะหลเีปะ หาดใหญ

เดินทาง 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555
สนใจติดตอ : คณุภัทร 081 - 825 - 1030

                                                                                

  

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

Tel. 02-291-3750-4

17 มนีาคม - ฉลองวดันักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบรีุ
19 - 22 เมษายน - นำเท่ียวไปจนี คนุหมิง ปาหิน (TG)

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
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P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลาง
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

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

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
4 - 11 พฤษภาคม 2012     - เยอืนถิน่หมีขาวประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย (แบบเจาะลึก) เยี่ยมวัด & คริสต
ชนหลากหลายนิกาย ณ ดินแดนหลังมานเหล็กอัน
เขมงวด
11 - 16 เมษายน 2012  - (ทรปิพเิศษ) ย่ำแดนมังกร &
ทองเทีย่วมรดกโลก (อทุยานจางเจ่ียเจีย้)

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำทกุคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจตองการรวมเดินทาง

โปรดติดตอเราวนัน้ี ดวน
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-6766








คุยกัน

เจ็ดวันหน




 


  
 

พระเจาขาถาพระองคพอพระทยั ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได
(มธ 8:2)

คุณพอวชัศิลป  กฤษเจริญ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคิด”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

“สือ่สารรกั”
สื่อดีจากอุบลฯ

“วิทยุ” เปนส่ืออีกประเภทหน่ึงท่ีเขาถึงผูฟง
ไดอยางท่ัวถึงในแตละเขตท่ีสถานีต้ังอยู คาทอลิก
ของเรามีรายการวิทยุออกอากาศกระจายกันอยูท่ัว
ประเทศ ประมาณ 25 สถานี สวนใหญเปนการจัด
รายการสงไปออกอากาศตามสถานีวิทยุของรัฐหรือ
วทิยุชมุชนของทองถ่ินตางๆ บางสังฆมณฑลไดจดัต้ัง
สถานีวิทยุชุมชนขึ้น โดยบริหารจัดการดวยทีมงาน
ของส่ือมวลชนของตนเอง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีรายการวิทยุชื่อ
“ ส่ือสารรัก” ดำเนินรายการโดย คุณจิราภรณ
ภาคแกว หรือ “ดีเจจอหน” ออกอากาศทุกวัน เวลา
11.30-12.00 น. ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. 102 MHz
อุบลราชธานี

ดีเจจอหน เปดเผยวา “ส่ือสารรกัเปนงานหนึง่ของ
ส่ือมวลชนคาทอลิกอุบลฯ ซ่ึงมีคุณพอบุญพฤกษ

ทองอนิทร เปนหวัหนารับผดิชอบ รายการของเราแบง
ออกเปน 4 ชวงดวยกนั ชวงแรก เปนการฝากขอคดิส้ันๆ
กอน แลวเกริ่นนำเขาสูเน้ือหาในชวงตอไป ชวงท่ีสอง
เปนขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับแวดวงคาทอลิก ไมวา
จะเปนขาวระดับชาติและระดับสังฆมณฑล บางวัน
กเ็ปนเรือ่งราวเก่ียวกบัคาทอลิก เชน ประวัตินกับุญ  หรอื
บทความตางๆ ชวงที่สาม เปนเรื่องเลาท่ีสรุปลงทาย
ดวยขอคิดดีๆ  ชวงสุดทาย สรุปดวยการขอบคุณ
แฟนรายการและฝากขอคดิ  ในสวนของรายการจะสลบั
บทเพลงโดยจะเปดเพลงคาทอลิก 2 เพลง เพลงลูกทุง
ทั่วไป 3 เพลง หากรายการมีเวลาพอจะใสสปอต
ของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย สรปุไดวา การจัด
รายการส่ือสารรัก พยายามจะเนนในเร่ืองส่ิงท่ีเปน
คุณคาในการดำเนินชีวิต เพื่อความรักและความเปน
หนึง่เดียวกนั  ส่ิงท่ีพดูสอนใหขอคดิกับคนอ่ืน จะมีการ
ไตรตรอง ภาวนา และสอนใจตนเองดวยคะ”

สำหรับเสียงตอบรับน้ัน ดีเจจอหนเลาใหฟงวา
“ถือวาดีคะ มีโทรศัพทติดตอมาตลอดในชวงท่ีจัด
รายการ  บางโอกาสก็ไดฟงเสียงสะทอนจากคนที่
ติดตามรับฟง ไมวาจะเปนบรรดาพระสงฆ นักบวช
และพี่นองสัตบุรุษโดยเฉพาะเวลามีการฉลองวัด
หรืองานสังฆมณฑลจะมีโอกาสไดพูดคุยกับผูติดตาม
รายการ บางคร้ังก็มีแฟนรายการที่เปนศาสนิกชนอื่น
เขียนจดหมายมาขอขอคิดในบางตอนท่ีติดตามแลวฟง
ไมทัน เราก็ไดจัดสงไปให บางโอกาสสำคัญ เชน
คริสตมาส ปสกา เชิญชวนใหแฟนรายการตอบคำถาม

งายๆ เพือ่เชค็ผลการตดิตามไปในตัว ผลตอบรบักถ็อื
วาดี อยใูนข้ันท่ีนาพอใจคะ”

นอกจากรายการวิทยุแลว ส่ือมวลชนคาทอลิก
อบุลฯ ยงัจัดทำเว็บไซต www.catholicubon.org เพ่ือ
ประชาสัมพันธงานของสังฆมณฑล  ดูแลระบบ
อนิเทอรเน็ต ซอมบำรงุคอมพิวเตอรในสำนกัมิสซังฯ
ทำสารสังฆมณฑลอุบลฯ ประมาณปละ 4-5 ฉบับ
ถายภาพน่ิง ถายวิดีทัศน สงขาวอุดมสาร หรือลง
ในเว็บไซตของสังฆมณฑล และเก็บเปนประวัติศาสตร
ของสงัฆมณฑล ใหบริการเครือ่งเสยีงในการฉลองวดั
ตางๆ ท่ีคุณพอเจาอาวาสขอมา และยังบริการตัดตอ
วดีิทศันในงานตางๆ อกีดวย

สำหรับทานท่ีสนใจรับฟงน้ำเสียงลีลาและสาระ
ของ “ดีเจจอหน” สามารถเขาไปรับฟงยอนหลงัและ
ใหกำลังใจส่ือมวลชนอุบลฯไดที ่www.catholicubon.
org ส่ือมวลชนคาทอลิกอุบลฯ ไดรับการสนับสนุน
สวนหนึ่งจากซิกนิส (SIGNIS)โดยผานทางสมณ-
องคกรสนบัสนุนงานแพรธรรม (PMS)
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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

ภาวนาเพ่ือผปูระสบภัยหนาว

นครรัฐวาติกัน
(ซีนิต)  สมเด็จ
พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16
ตรัสแกผูมาเฝา

พระองค ณ หอประชุมเปาโล ที ่6 วา “ดังท่ี
ทราบแลววา  หลายสัปดาหทีผ่านมา กระแส
ความหนาวเย็นและหิมะมีผลกระทบ
รนุแรงในหลายพืน้ท่ีของทวีปยโุรป ทำให
ไมไดรับความสะดวกสบายและเสียหาย
มากในบางพ้ืนท่ี  ขาพเจาขอระลึกถึง
ผูประสบภัยจากสภาพอากาศเลวรายน้ัน
เปนพิเศษ และเชิญชวนทุกทานภาวนา
เพือ่ผปูระสบเคราะหกรรม และครอบครวั
ของเขา  ขณะเดียวกันขาพเจาสนับสนุน
ความสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อ
ผูประสบเคราะหกรรมจะไดรับความ
ชวยเหลือดวยความใจกวาง”

เวลาเที่ยงวัน พระสันตะปาปาทรง
เชญิชวนประชาชนท่ีมาเฝาพระองค ณ จตุัรสัมหาวิหารนกับญุเปโตร รวมภาวนา
เพื่อผูประสบภัยหนาวท่ัวทวีปยุโรปอยางตอเน่ืองนานหลายสัปดาห และมี
ผเูสียชวีติหลายรอยคน แมกระทัง่กรงุโรมกไ็ดรบัผลกระทบ

และในวันอาทิตยหลังพระองคทรงภาวนาบทแมพระรับสาร  ณ จัตุรัส
หนามหาวิหารนักบุญเปโตร พระองคตรัสวา “หมิะชางสวยงาม  แตเราตางหวัง
วาฤดูใบไมผลจิะมาถึงในไมชาน้ี”

รณรงคเทศกาลมหาพรต
วอชิงตัน (ซีเอ็นเอส)  วันพุธรับเถา วันเริ่มตนเทศกาลมหาพรต เทศกาลแหง
การจำศีลอดอาหาร ซ่ึงในปนี้ ตรงกับวันท่ี 22 กุมภาพันธ  โอกาสน้ีคริสตชน
จำนวนมากมารวมพิธีกรรมมากท่ีสุด  สังฆมณฑลหลายแหงในสหรัฐอเมริกา
จึงใชโอกาสนี้เชิญชวนคริสตชนท่ี “ทิ้งวัด” ใหกลับมาปฏิบัติศาสนกิจอยาง
สม่ำเสมออีกครัง้  โดยรณรงคโครงการ “นำคาทอลิกกลบับาน” ในชวงเทศกาล
มหาพรตเปนพิเศษ และไดรับการตอบรับอยางดีในหลายปที่ผานมา นายทอม
ปเตอรสัน ผูกอต้ังและประธานโครงการนำคาทอลิกกลับบาน กลาววา
“โครงการนี้เริ่มครั้งแรกตามชุมชนคาทอลิกหลายแหงในชานเมืองอัตแลนตา
ปจจุบันมี  33 สังฆมณฑลรณรงคผานส่ือโทรทัศน ที่คาดวามีประชาชน
ชมประมาณ  40 ลานคน โดยเฉพาะระหวางเทศกาลมหาพรตและเทศกาล
พระครสิตสมภพ  แมไมใชทกุสงัฆมณฑลจะประสบความสำเร็จและใชเงินทุนสูง
แตอตัราผมูารวมมิสซาวันอาทิตยเพิม่ข้ึนเฉล่ีย  10%”

“สังฆมณฑลท่ีไมมีเงินทุน ใชบุคลากรสอบถามครอบครัวและคริสตชน
ในชุมชนวามีสมาชิกในครอบครัว  ญาติ  หรอืเพือ่นรวมงาน ซ่ึง ‘ทิง้วัด’ หรอืไม?
เกือบทุกคนยอมรับและอยากใหบุคคลเปนท่ีรักเหลาน้ันไดกลับมาปฏิบัติ
ศาสนกิจดังเดิม  และคนจำนวนมากไดบรจิาคเงินเพือ่ชวย “นำคาทอลิกกลบับาน”
ผานส่ือโทรทัศน”

คณะครูซิลโลสเปนฉลองพนัป
คอรโดบา  สเปน (ซีนิต)  สมาชิกคณะคูรซิลโลกวา 2,000 คน รวมพิธีมิสซา

ฉลองการกอต้ังครบ 1000 ป ที่เมืองคอรโดบา  พระคารดินัลสแตนนิสลาฟ
รลิโก ประธานสมณสภาเพ่ือฆราวาส (Pontifical
Council for the Laity)  กลาวในบทเทศนวา
“งานของคณะท่ีเริ่มกอต้ังใน ค.ศ. 1954 และ
กระทำตอเน่ืองยาวนานบังเกิดผลอยางอุดม
สมบูรณตองานประกาศขาวดี   ทานไดรบัพระพร
จากองคพระจิตเจา ผูทรงเปนเคร่ืองมือที่จำเปน
ตอพนัธกิจการประกาศขาวดี ทีส่ำคัญของยุคสมัย”

ปจจุบัน คณะคูรซิลโลแหงคริสตศาสนา
กอต้ังใน 63 ประเทศท่ัวโลก สมาชิกคณะฯ  เปน
สวนหน่ึงของชวีติพระศาสนจักร

พระสังฆราชเดเมตรีโอ  เฟอรนานเดส
แหงคอรโดบา  กลาววา “วนัน้ีเปนวนัแหงความ
ชืน่ชมยนิดี ทีสั่งฆมณฑลคอรโดบา ไดจดัฉลอง
สมาชิกคณะคูรซิลโลแหงครสิตศาสนา ผชูวยให
ประชาชนจำนวนมากไดพบกบัพระเยซคูริสตเจา
ในพระอาณาจกัรศกัดิสิ์ทธ์ิของพระองค”

(คณะคูร ซิลโลแหงพระคริสตศาสนา
ในประเทศไทย  มีคุณพอวีระ  ผังรักษ เปน
จติตาธิการ  ต้ังท่ีทำการชัว่คราว ณ เลขท่ี 55/85

เมืองทองธานี  ถนนแจงวัฒนะ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท
0-2503-3071...ผูแปล)

กระชบัสมัพนัธเกาหลเีหนือใต
เกาหลใีต  (ยแูคน)  เจาหนาท่ีรฐับาลและผแูทนคณะนักบวชสนับสนุนใหรฐับาล
กระชบัความสัมพนัธกบัเกาหลเีนอื และพยายามรือ้ฟนมิตรภาพทีดี่ในอดีตใหดีข้ึน

ผู เ ข า ป ระ ชุม
ตางเห็นพองตองกันวา
“ความสัมพันธเกาหลี
เห นือและ เกาหลี ใต
เลวรายท่ีสุดในหลายปที่
ผานมา  เราทกุคนจงึควร
ร ว ม มื อ เ พื่ อ ก ร ะ ชั บ
สัมพันธ ระหว า ง กัน
ใหแนนแฟนยิ่งข้ึนดังท่ี
ไ ด ร ว มตกล ง กัน ไ ว
ใ น เ ดื อ น มิ ถุ น า ย น

ค.ศ. 2000 ระหวางประธานาธบิดีคมิ แด-จุง  แหงเกาหลีใต และประธานาธิบดี
คิม จอง-อิล  ผูลวงลับ  และรวมลงนามไว  อันเปนเหตุการณประวัติศาสตร
แหงยคุสมัย  โดยผนูำประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลใีต  เจรจาตกลงทีจ่ะพฒันา
ความสัมพันธของสองประเทศใหดีข้ึน และตระหนักถึงความสำคัญของ
การรวมประเทศเปนหนึง่เดียวเพือ่สนัติภาพและความสงบ”

คุณพอลี  แฮ-ฮัก  ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อความยุติธรรมและสันติ
สภาพระศาสนจักรแหงประเทศเกาหลี   (Justice and Peace Committee of the
National Council of Churches in Korea)  กลาววา “เราทุกคนควรสำนึกใน
ความผิดท่ีไดละเลยพันธกิจเพื่อการรวมเปนหน่ึงเดียวน้ี”

ประธานาธิบดี
คิม แด-จงุ

ประธานาธิบดี
คิม จอง-อลิ
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Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหนึง่ ความรับผดิชอบและการใฝบรกิารตองมเีสมอ คาบรกิารตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบริษัท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกิจของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรัพยสินตางๆ และทรัพยสินทางปญญา
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

บรกิารทางบญัช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บริการจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

คณุภรณ ี(เจยิม้) รวมกบับริษัททวัรกรูู
นำแสวงบุญ 2 ทรปิ

ทรปิ 1  ฮงัการี - โปแลนด - อติาลี - สเปน - ฝรัง่เศส  5 ประเทศ 13 วนั
(วนัท่ี 11-23 เมษายน 2555)  ราคา  129,900 บาท
ฮงัการ ี: ชมสถานท่ีสำคัญของกรุงบูดาเปสท   ปอม Fisherman’s Bastion

มหาวิหารแมททีอัส  อนุสาวรียจัตุรัสวีรชน  และลองเรือชมความงามสองฝง
ของแมน้ำดานูบ

โปแลนด : ชมเมืองวาโดวิช  เมืองเกิดขององคสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2

เยี่ยมชมวัดและอารามพระเมตตา  รวมพิธีมิสซา ณ สถานท่ีพระเยซูเจา
องคพระเมตตาประจักษแกนกับุญโฟสตินา

ชมอารามยาสนาโกรา  แมพระฉวีดำ  ชมเหมืองเกลือวลีซิกา และกรุงวอรซอ
อติาล ี: ชมบริเวณรอบนอกของโคลีเซ่ียม น้ำพเุทรวี ่และบริเวณยานบันได

สเปน
(โปรแกรมทีเ่หลอืเปนโปรแกรมรวมกบัทรปิที ่2 ดานลางน้ีทัง้ครบ)

ทรปิ 2 อติาล ี- สเปน - ฝรัง่เศส 3 ประเทศ 8 วนั
(วนัท่ี 16-23 เมษายน 2555)  ราคา  85,900 บาท
เขาชมมหาวิหารนักบุญเปโตร  รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ  และเย่ียมชม

กาตากอมบ (สุสานใตดิน)
เขาเฝาองคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ณ ลานมหาวิหาร

นักบุญเปโตร
ชมมหาวิหารแมพระแหงภูเขาหิมะ   มหาวิหารแหงนักบุญยวงลาเตรัน

พรอมเดนิเขาข้ึนบนัไดศักด์ิสิทธ์ิ
สเปน :  ชมเมืองบารเซโลนา, โบสถศักด์ิสิทธ์ิสัญลักษณของเมือง

ซากราดา ฟามิเลยี
ชมพระอารามในนิกายเบเนดิกต  สักการะพระแมฉวีดำ La Moreneta

รปูแมพระทีแ่กะสลักดวยไม
สัมผัสธรรมชาติเมืองซาราโกซา   รวมพิธีมิสซา ณ วิหารแมพระแหง

เสาศักด์ิสิทธ์ิ
ฝรัง่เศส : รวมพิธีมิสซา ณ หนาถ้ำแมพระประจักษที่เมืองลูรด  ชมบาน

แบรนาแด็ต, จุมตัวบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิ และรวมแหศีลมหาสนิท  สวดลูกประคำ
แหโคม พรอมกบัผแูสวงบญุจากทัว่โลก

ชมเมืองปารีส และรวมพธีิมิสซา ณ วดัแมพระเหรยีญอศัจรรย เคารพศพ
ของนักบญุแคธเทอริน ลาบูเร

หากทานใดสนใจหรอืตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดตดิตอ เจย้ิม โทร. 084-768-7799,  0-2463-7431-2

เตรียมพบกับ

หนังสือด ีส่ือคาทอลกิ
ไดที ่บธู M 26 โซน C
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ

29 มีนาคม - 8 เมษายน 2012
เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ความดีคือทุกอยาง
ทีใ่ห ปกปอง

และสงเสรมิชวีติ
ความเปนพ่ีนองกนั
และความเปน
หน่ึงเดียวกัน

ดังน้ัน
การรบัผิดชอบ

ตอผอูืน่ จึงหมายถงึ
ปรารถนา และกระทำ
เพื่อความดีของผูอื่น

โดยหวังวา
เขาเหลาน้ัน

จะเปนผทูีย่อมรบั
คุณงามความดี
และการเรยีกรอง

ทีท่กุคน
ตองทำความดี

ขอคดิ
จากสารมหาพรต

สัปดาหที ่3
วนัท่ี 11 มีนาคมเราจงพิจารณา หาทางปลกุใจกันและกนั ใหมคีวามรกัและประกอบกจิการดี (ฮบ 10:24)

ระลกึถงึทานในคำภาวนา
เปาโล สมบุญ กจิบำรงุ / ยอแซฟ พรศกัด์ิ

สุนทรเอกจติ / มคีาแอล ประสทิธิ ์ธรีานุวฒัน /
ยอแซฟ ประจกัษ ธรีานวุฒัน / ยอแซฟ

ทรงศกัด์ิ บรรจงกิจ / ดร.ยาโกเบ ทมิ พรรณศิร ิ/
ยอแซฟ ธานี ศริยิง /  ยอแซฟ บุญชู

ฉตัรบุรานนท / มารอีา ประจวบ กองคำ /
วิญญาณสมาชิกอุดมสาร

และอุดมศานตผูลวงลับ / วิญญาณในไฟชำระ
และวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 10-11 ª√–®”«—π∑’Ë 4-17 ¡’π“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥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.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ ®. √–·°â« ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

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

«—¥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·´ø ∫â“πÀπÕß∑“¡πâÕ¬ Õ.°—π-

∑√“√¡≥å ®.»√’ –‡°…  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡

‡«≈“  10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠∫√√¥“»‘…¬å‡°à“ ºŸâª°§√Õß  ¡“™‘°°Õß∑ÿπ

°√–· ‡√’¬° ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π √à«¡ß“π«—π

§√Õ∫§√—«¡À“‰∂à ·≈–«—π©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå »√’√“™“ ª√–®”ªï „π«—π‡ “√å∑’Ë 3

·≈–«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ¡’π“§¡ 2012

«—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡ ‡ªìπ«—π§√Õ∫§√—«¡À“‰∂à

‡™‘≠∫√√¥“»‘…¬å‡°à“·≈–ºŸâª°§√Õß “¡‡≥√ √à«¡°‘®°√√¡

«—π§√Õ∫§√—«¡À“‰∂à ‡√‘Ë¡‡«≈“ 14.00 π. ‡ªìπµâπ‰ª

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 ¡’π“§¡ «—π©≈Õß∫â“π‡≥√ æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ¿‘ ‘∑∏‘Ï

°ƒ…√“≈—¡≥å Õ∏‘°“√‡®â“§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»

‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π

µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕÕ∏‘°“√∫â“π‡≥√ ‚∑√. 08-1164-

9942

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

¡≥±≈ §.». 2012

●  —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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“π‡´´àß Õ.ªÉ“µ‘È«  ®.¬‚ ∏√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 ¡’π“§¡ ‡«≈“  10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“ππ“®“π  Õ.‡≈‘ßπ°∑“

®.¬‚ ∏√  ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  25  ¡’π“§¡  ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈  ∫â“πÀπÕß√ÿß  Õ.°—π∑√≈—°…≥å

®.»√’ –‡°…  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„®  ¢ÿπÀ“≠  Õ.¢ÿπÀ“≠

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  ∫â“π´àß·¬â  Õ.‰∑¬‡®√‘≠

®.¬‚ ∏√  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  5  æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ °.¡. 5  ∫â“π¥«ß‡®√‘≠ Õ.«“√‘π-

™”√“∫  ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  9  ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“  10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬  ∫â“π∑—æ‰∑¬  Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16  ¡‘∂ÿπ“¬π   ‡«≈“  10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

„π°“√µàÕµâ“π°“√‚°ß·≈–§Õ√—ª™—Ëπ∑ÿ°√Ÿª·∫∫ „π

°“√ —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√®—¥‚¥¬™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®

§“∑Õ≈‘° «—π‡ “√å∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2012 ‡«≈“

09.00 -17.00 π. ∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»÷°…“

 π„®µ‘¥µàÕ ”π—°ß“ππ∏§. 0-2234-1730 , 0-2

630-7711, 08-5723-5571

����� ™¡√¡‡æ◊ËÕπ¡ßøÕ√åµ (°≈ÿà¡ 3) ‡™‘≠™«π

‡æ◊ËÕπ ¡“™‘°‡¢â“√à«¡∑”°‘®»√—∑∏“ ç‡¢â“‡ß’¬∫é «—π∑’Ë

10-11 ¡’π“§¡ 2012 ®—¥∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ √–¬Õß

∑’Ëæ—°·≈–Õ“À“√æ√âÕ¡ «—π∑’Ë 6-8 ‡¡…“¬π 2012

®—¥∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å∏√√¡ ∂“π ¥Õ¬ ÿ‡∑æ

√à«¡°—∫§≥–¿√“¥“ æ√âÕ¡∑’Ëæ—°·≈–Õ“À“√ ‡æ◊ËÕπ

 ¡“™‘°œ ∑’Ëª√– ß§å®–‡¢â“√à«¡ µ‘¥µàÕ§ÿ≥»ÿ¿«‘∑¬å

™’√“ππ∑å ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-1627-8813

�����·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√◊Õ www.flpbkk2008.

multiply. com

�����¢Õ‡™‘≠©≈Õßæ√–‡¡µµ“ ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15

‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡≥å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.00 π.  æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥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)

«—¥π—°∫ÿ≠°— ª“√å ·∫√å‚∑π’ µ.≈”‡≈’¬ß ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π µ.ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

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

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

§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

2012 Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®—ßÀ«—¥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  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

����� ç°—≈«“√’‚Õ...Àπ∑“ß·Ààß√—°é §Õπ‡ ‘√åµ¢—∫√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß‡µ√’¬¡®‘µ„® —µ∫ÿ√ÿ… ¢—∫√âÕß‚¥¬§≥–

π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‚√´“√’‚Õ·Ààß«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”

(°“≈À«à“√å) «—π‡ “√å∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2012 ‡«≈“

20.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å)

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚∑√. 08-9899-6965, 08-

9896-6226 ‰¡à‡ ’¬§à“‡¢â“™¡ æ°„®¡“¥â«¬°ÁæÕ!

�����¢Õ‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™ ™“¬-À≠‘ß  “¡‡≥√

µ≈Õ¥®π ¶√“«“ ∑’Ë∑”ß“π„πÕß§å°√/Àπà«¬ß“π¢Õß

æ√–»“ π®—°√ ¡“√à«¡°—π√–¥¡ ¡Õß·≈–· ¥ß®ÿ¥¬◊π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

√–≈÷°∂÷ß∑à“π„π§”¿“«π“

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø ª√–¡«≈ æÿ≤µ“≈»√’ §√∫ 10 ªï
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‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

‡«≈“ 16.00 π. (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π

®”Àπà“¬)

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å ·Àà ß¿Ÿ ‡¢“§“√å ·¡≈

Õ. Õßæ’ËπâÕß ®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 24 ¡’π“§¡

‡«≈“ 10.00 π. (∑“ß«—¥¡’¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥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)

∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—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

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

‡™‘≠√—∫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

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ™àÕß NBT

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ...

(¬π 15:13)

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

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

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

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

»’≈°”≈—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

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

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

‚∑√. 0-2681-3840-4

����� ™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë

ª√–®” ”π—°ß“π 1 µ”·Àπàß ™“¬/À≠‘ß §“∑Õ≈‘°

 —≠™“µ‘‰∑¬ Õ“¬ÿ√–À«à“ß 25-35 ªï ®∫ª√‘≠≠“µ√’

 “¡“√∂ ◊ËÕ “√‚¥¬°“√Õà“π æŸ¥ ·≈–‡¢’¬π ¿“…“

Õ—ß°ƒ…‰¥â ∂â“¡’ª√– ∫°“√≥å∑”ß“π¥â“π‡≈¢“πÿ°“√

À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“π®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

 àß„∫ ¡—§√¡“∑’Ë CBEGADMIN@gmail.com

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥™‚≈∑√ 0-2630-7711,

08-4549-3085

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

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

∑’Ë·ª≈„À¡à∑—ÈßÀ¡¥ ‡™‘≠ —Ëß ◊́ÈÕ‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π§≥–

°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ‘∏’°√√¡ ‚∑√. 08-4141-5844,

0-2681-3900 µàÕ 1413 Õ’‡¡≈å thailiturgy

@gmail.com

‡«Á∫‰´µå —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

‰¥â‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ www.nsdiocese.or.th
 “¡“√∂ àß¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å

‰¥â∑’Ë nswdiocese@gmail.com

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 10-11 ประจำวนัท่ี 4-17 มนีาคม 2012 หนา 17
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โดย เงาเทยีน

เพื่อน ๆ เยาวชนท่ีรักครับ  เสียงเยาวชนฉบับน้ี
เรายั งคงตามติดประสบการณการ เข าร วมงาน
วันเยาวชนโลก ครั้งท่ี 26 กันตอนะครับ ฉบับน้ีเปน
การแบงปนประสบการณชวงท่ี 2 ของซิสเตอรศิริพร
พจนาธำรงพงศ  สมาชิกคณะแพรธรรมแหงพระนาง
มารียผูปฏิสนธินิรมล (ซิสเตอรแมปอน เชียงใหม)
(จากรปูคนท่ี 2 จากรมิขวา)
ชวงที ่2 ระหวางวนัที ่16-22 สิงหาคม 2011

ชวงน้ีเปนชวงเวลาท่ีเขามาอยใูนมาดริด ซ่ึงถามอง
ตามสายตามนุษยแลว พูดงายๆ คือ เหมือนกับการเขา
เผชิญความวุนวาย อึดอัด ความไมสะดวกสบาย
เหนื่อยหนาย เพราะชวงเวลาดังกลาวน้ีสำหรับตนเอง
แลวมนัลำบาก ดูเหมือนวาบานเมืองมันเต็มไปดวยผคูน
ไปไหนมาไหนก็ตองรอ กต็องเรียนร ูตองรบีเรง กระตือ
รือรน แตละคนไมมีโอกาสจะทำตามใจของตัวเอง
การเขามาอยูในมาดริด ตนเองยอมรับและไดเปรียบ
ตนเองเหมือนนักเรียนอนุบาล ซ่ึงบอกตรงๆ ไมรูเรื่อง
อะไรเลย ไมวาจะเปนเรื่องภาษา กานเดินทาง
การดูแผนท่ี ชีวิตในแตละวันก็ตองรีบเรง ตองระวัง
พักผอนไมพอ ฯลฯ แตรูสึกวาขางในมีพลังพิเศษ
บางอยาง ที่ไมรูมาจากไหน คือ กายเหนื่อยแตใจสู
ทุกๆ เชา ไดต่ืนมาพรอมกับขอบคุณพระเจา ทุกวันท่ี
ออกเดินทางไดไปสถานท่ีใหมๆ  พบผูคนใหมๆ
ประสบการณใหมๆ ไดพบกับความรักของพระใน
รูปแบบใหมๆ ในแตละวันเสมอๆ รูสึกอยากรับศีล
มหาสนิท และอยากขอบคุณพระทุกวันในความรักน้ี
ซ่ึงถงึแมกายจะเหน่ือย แตใจส ูและมีความสุขกบัวนัใหม
เสมอ

ชวงเวลานี้ ไดมีโอกาสเขาไปรวมในบรรยากาศ
การเรียนคำสอน 3 ครั้ง ไดเรียนรูคำสอนโดยการสอน
ของบรรดาพระสังฆราชซ่ึงสอนอยางตรงไปตรงมา และ
เปนคำสอนของพระศาสนจักรที่ตรงกับสังคมปจจุบัน
ไดมองเหน็ความกลาแสดงออกของเยาวชนจากทีต่างๆ
ที่กลาถามคำถามจากผูสอนอยางตรงไปตรงมา และ
เปนคำถามท่ีหนักที่เกี่ยวกับสังคมปจจุบัน และทาน
เหลาน้ันก็ไดตอบคำถามอยางหนักแนน ชดัเจนเชนกนั
ซ่ึงเปนคร้ังแรกสำหรับตนเองท่ีไดเจอกับเหตุการณ
แบบน้ี ซ่ึงส่ิงท่ีนาสงเสริมและทาทายอยางมาก กับ

พระศาสนจักรในประเทศไทย
ของเรา นอกจากการเรียนคำสอน
แลว  ไดมีโอกาสเขารวมกับ
เยาวชนเอเชีย  ซ่ึงก็ไดพบกับ
รปูแบบชีวติท่ีสวยงามของเยาวชน
เอเชยี รสึูกมคีวามสุข ดีใจท่ีไดเหน็
การแสดงออกถึงภาพลักษณที่
สวยงามนี ้เยาวชนมพีลงัมากจริงๆ
รสึูกวาเยาวชนในทวีปเอเชีย กเ็ปน
ความหวังของพระศาสนจักร
ในทวีปเอเชียมากทีเดียว  ไดมี
โอกาสเย่ียมชมนิทรรศการของ
คุณแมเทเรซา ซ่ึงจัดข้ึนอยางสงา ชวนศรทัธา นายกยอง
และเปนตัวอยางการดำเนนิชวีตินักบวชทีดี่มาก เปนตน
การนบนอบ ยากจน และบริสุทธ์ิ แบบอยางการเหน็ใจ
ผูอื่น โดยเฉพาะคนยากจน คนต่ำตอย การซื่อสัตย
ในชวีติคริสตชน นอกจากนีแ้ลวสิง่ท่ีสำคัญทีสุ่ดในชีวติ
ซ่ึงไมไดคาดหมายมากอนและจะเปนคร้ังเดียวในชีวิต
ซ่ึงไมสามารถลืมไดเลยก็คือ ไดมีโอกาสยืนรอเฝา
พระสันตะปาปาหลายช่ัวโมง พรอมกับคนเปนลาน และ
ในท่ีสุดก็ไดเหน็ใกลๆ  ซ่ึงเปนพระพรคร้ังย่ิงใหญในชีวติ
ที่ไมสามารถลืมไดเลย การไดเห็นพระสันตะปาปา
ในคร้ังน้ี ถึงแมจะไมใชตัวตอตัว ถึงแมจะไมมีการ
สนทนากัน ถึงแมจะไมไดสัมผัสกับพระองคทาน
แตทำใหรูสึกไดวา พระองคมีพลังมหาศาล พระองค
เปนใคร ทำไมมีคนอยากเห็นพระองคมากมายอยางน้ี
ทำไมมีคนมายืนตอนรับพระองคมากมายอยางน้ี
ดูเหมือนพระองคเปนผูแทนของพระเยซูเจาองคหน่ึง
จริงๆ จากประสบการณในครั้งน้ี ทำใหไดคนพบวา
พระสนัตะปาปาเปนผทูีศั่กด์ิสิทธ์ิ เปนผทูีเ่ราตองภาวนา
ใหมากท่ีสุด พระองคตองเหนื่อย ตองเปนผูแทน
ของพระศาสนจักรอยางแทจรงิ
ชวงที ่3 ระหวางวนัที ่23-29 สิงหาคม 2011

ในชวงระยะเวลาน้ี ไดมีโอกาสท่ีดี ในการแสวงบุญ
ตามสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ของฝรัง่เศส และทีโ่รม และ
มีโอกาสเทีย่วชมสถานทีท่องเทีย่วทีมี่ชือ่เสยีงหลายแหง
โดยการนำของคุณพอเอกสิทธิ์  นับวาเปนความ
โชค ดีของตน เอง เป นอย า งม าก ท่ี ได มี โอกาส
แบบน้ีส่ิงท่ีไดคนพบ และรูสึกทึ่งในการแสวงบุญ
ในคร้ังน้ีคือ ความศรัทธาอันแรงกลาของคริสตชน
ในสมัยกอน ของบรรดามิสชันนารี (MEP) ถึงแม
จะลำบากมากมาย ตองยอมพลีชีพ ไมยอมละทิ้ง
ความเช่ือในองคพระเจา จากความเช่ือ ความศรัทธา
ของคริสตชนดังกลาว ทำใหพวกเขา ไดมีการสรางตึก วดั
สถานท่ีนมัสการพระเจาอยางใหญโต มโหฬาร และเต็ม
ไปดวยความสวยงาม ปราณีต ซ่ึงทำใหผคูนท่ีไดพบเหน็
อัศจรรยใจวาทำไดอยางไร ผลงานของพวกทาน
เหลาน้ันสุดยอดจริงๆ  สถานท่ีแตละแหงท่ีไดไป
ไดเสริมสรางความเช่ือของตนเอง ชวยใหตนเองมองเห็น
ความรักท่ีพระเจามอบใหกบัมนุษยในแตละสมัย แตละ
ถิน่ และแตละคนอยางแทจรงิ

สรุปบทเรียนและสิ่งที่ไดรับจากการจาริกแสวงบุญ
ในครัง้น้ีคอื
1.เยาวชนเปนผูที่มีพลังมหาศาล จึงสมควรใหการดูแล
เอาใจใสอยางใกลชิด คอยใหความชวยเหลือ แนะนำ
สนับสนุนพวกเขาไปในทางท่ีดี โดยเฉพาะเยาวชนท่ี
ใกลชิดกับเราหรือที่อยูในความดูแลของเรา
2.การใหเกยีรติ การสำนึกถงึบุญคณุของพอ แม ผสููงอายุ
บรรดามิชชนัารี และผนูำพระศาสนจักร ทีพ่วกทานได
เปนแบบอยางแกเรา ไดเสียสละชีวิตของพวกทาน
ในดานความเช่ือ ความไวใจ และความรักตอพระเจา
ดวยแบบอยางชีวติท่ีแทจรงิ เราสามารถนำมาใชในชวีติ
โดยเริม่จากส่ิงเลก็ๆ นอยๆ ทีเ่ราพอทำไดกอน
3.“จงหย่ังรากลึกลงในพระองค และเสริมสรางข้ึน
ในพระองค จงมีความเช่ืออยางม่ันคง” ส่ิงท่ีตนเองไดรบั
จากการไปรวมงานเยาวชนโลกในคร้ังน้ี คือ ไดเขาใจใน
คำวา “ความเช่ือในพระเจา” เพิม่มากข้ึน
 “จงชืน่ชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป.4.4)
แลวพบกันใหมฉบับหนา ติดตามกันตอนะครับ
สวัสดีครบั..

วนัอาทติยที ่11 มีนาคม 2555
ตอน คุณพอ อาดัม ชอล ฟอน เบล

บาทหลวงฝร่ังในวังพระจกัรพรรดจินี ตอน 2
เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดรินไนนทวีี

(ออกอากาศอาทิตย เวนอาทิตย)
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สองอาทติยทีผ่านมา คิวงานผมตดิๆ กนัจนบางครัง้แทบไมมีเวลาคดิ จำไดวา
บางวันประชุมเชา บาย แถมตอนค่ำยังตองคุยงานบางช้ินตอ บางวันตอง
นำประชุมกรรมการชุดสำคัญของหนวยงานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
เริม่เชา 09.30 น. กวาจะจบอีกทีกร็วม 15.00 น. จนถงึชวงปลายสัปดาหกเ็ขาประชุม
กบัหวัหนาแผนก หวัหนาฝายฯ เลขาธิการฯ บรรดาพระสังฆราช ทีท่ำงานรวมกัน
ในสภาพระสังฆราชฯ กันอีก จนมาถึงวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี 11 เลยขามมา
อีกสัปดาหกับการดูภาพยนตรส้ันที่สงเขาประกวดปนี้อยางมาราธอน ระดับ
มัธยมศึกษา 63 เรือ่ง ระดับอุดมศึกษาอกี 6 เรือ่ง กวาจะกลับมาน่ังออฟฟศ และ
เขียนบทความในหมายเหตุฯ อกีคร้ัง กว็นัพธุรับเถาพอดี แตเม่ือนัง่ลงและมองยอน
สัจธรรมท่ีจรงิเสมอคือ ทกุอยางจะผานเราไป

กอนถึงวันเพื่อนอุดมสาร ผมจำไดวาเราประชุมกันหลายรอบ รอบหน่ึง
กห็างไปประมาณ 2 เดือนครัง้ พอใกลงานก็ประชมุถีข้ึ่น ยกโทรศพัทนดัแนะกัน
มากข้ึน มีการประสานงานเขมขนข้ึน ท่ีสำคัญยิ่งใกลงานเราย่ิงตองออกแรงกัน
มากข้ึน ชวงเวลาท่ีใกลทีสุ่ดติดตอกนัไมพอแลว ตองมาซอม และมาดูกนัหนางาน
เลยทเีดียว

งานวันเพื่อนอุดมสาร มีส่ิงท่ีผมเปนหวงท่ีสุดคือการแสดงในชุดท่ี 2 เปน
การแสดงแบบรวมมิตรกันเลย โดยรวบรวมคน 3 รุน คือรุนเด็ก รุนเยาวชน
และรุนผูใหญ ใหมารองเพลงกลุมละหนึ่งเพลง ตอจากนั้นก็รองเพลงรวม
ความหมายท่ีแฝงไวคือ ยุคสมัยที่เปล่ียนไป แตอุดมสารยังอยูคูกับเรา ก็เปน
เรื่องราวท่ีดูนารักดี แตคำถามคือ คนท่ีจะมาแสดงจะมาจากไหน รวมๆ ก็คือ
นักแสดงในแตละกลุมจะมาจากคณะกรรมการ ถาเปนเยาวชนหรือเด็ก ก็จะเปน
ลูกหลานในคณะกรรมการกองทุน โดยในแตละกลุมจะมีคนมาชวยเสริม เพื่อ
ชวยในการรองเพลงทีบ่างคร้ังอาจยากเกินไป ผมเปนหวงการแสดงชุดน้ีแหละครับ

การแสดงชุดน้ีนดัซอมวันท่ีมีงาน ประมาณ 15.00 น.  แตเม่ือผมมาดูการซอม
แลว นอกจากความเปนหวงจะลดลง ยังมีความม่ันใจมากข้ึนวา การแสดงชุดน้ี
มีจุดขายคือ ความรวมมือ ความหลากหลาย และความนารักของเด็กๆ และมัน
ก็เปนเชนน้ันจริง ในขณะท่ีมีงาน การแสดงชุดน้ีเรียกความสนใจไดมากมาย
คนแสดงแทบจะเต็มเวที และผูแสดงมาจากผูเขารวมงานน่ันเอง บทเรียนนี้
ใหสัจธรรมอีกคร้ังวา ทกุอยางจะผานพนไป อกีเชนเคย

ผมเพิ่งบนๆ กับเพื่อนวาชวงนี้ไมไดไปดูหนังเลย ทั้งๆ ที่เปนชวงใกลๆ
ตัดสินรางวัลทางภาพยนตรที่ชื่อวารางวัลออสการ มีภาพยนตรหลายเร่ืองท่ี
นาสนใจ ในฐานะคนทำส่ือ และชื่นชอบการดูภาพยนตรไมนาพลาด และผมก็

ไมพลาดจริงๆ แตเปนการดูภาพยนตรส้ันรวม 70-80 เรือ่ง โดยผลงานของนักเรียน
ระดับมัธยม

การชมภาพยนตรส้ันทีส่งเขาประกวดในปนี ้ไมไดเหนือ่ยนอยไปกวาปกอน
แตประสบการณการทำซ้ำ สอนเราถึงการเอาชนะขอจำกัดหลายๆ ประการ
มีขอคนพบที่ดีรวมกันคือ คณะกรรมการหลายๆ ทานท่ีมาจากฝงของสมาชิก
วฒุสิภา คอยๆ เหน็ความสำคญักบัอนาคตของชาติ พวกเขาพบชวีติ สถานการณ
ของเยาวชนไทย วัยเรียน ซ่ึงส่ือชีวิตของพวกเขาออกมาทางภาพยนตรส้ัน
ที่พวกเขาสราง การไมเคารพบุพการี การขายบริการ การทะเลาะเบาะแวง
ภาษาท่ีใช คานิยมของการใชของฟุมเฟอย ภาษาไทยท่ีพวกเขาใช การแตงตัว
หรือแมกระทั่งชีวิตประจำวัน สวนตัวผมเองยังพบเพชรเม็ดงามอีกหลายๆ เม็ด
ไมวาจะเปนเรื่องราวดีๆ ของเด็กในโครงการพระราชดำริ ที่อยูบนดอย บนเขา
หางไกล ตัวหนังแยมากในสวนของเทคนิค แตผมสนใจเร่ืองราว สนใจพ้ืนท่ี
หนงับางเร่ืองมาจากจังหวดัเชียงราย ผมถามตัวเองวา เขาไดยนิโครงการน้ีจากไหน

ในท่ีสุดเม่ือการชมภาพยนตรในรอบคัดสรรมาถึงเรื่องสุดทาย เราก็ได
ภาพยนตรส้ัน 26 เรื่องเพื่อสงตอไปยังกรรมการตัดสิน และประกาศผลรางวัล
ตอไปในกลางเดือนมนีาคมท่ีจะถงึน้ีแลว

“ทุกอยางจะผานเราไป” ขณะท่ีทานผูอานกำลังถือหนังสือพิมพอุดมสาร
อยใูนมือ จะกำลงัทำอะไร จะถึงวันไหนในเทศกาลมหาพรต แตพวกเราสำนกังาน
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ในสัปดาหหนา มีคิวลงใต นัยวาเพ่ือใชชีวิต
รวมกัน เยี่ยมเยือนพระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล ที่เปนประธานส่ือมวลชน
คาทอลกิประเทศไทยของเรา นอกจากน้ันยงัคงไดมีสกปูหรอืประเด็นท่ีนาสนใจ
ของการเดินทางมาเลาสูกันฟง แตสำนักงานไมไดปดนะครับ เพราะมีเจาหนาท่ี
บางทานไมสะดวกจึงต้ังหลักรับเรื่องราวอยูที่สำนักงาน สำหรับอุดมสารเอง
จึงขอควบรวมเปน 2 ฉบับในเลมน้ีเพื่อจะไดทำงานใหทันกับเวลาและสามารถ
เดินทางไปใชเวลารวมกันเปนหมคูณะดวย

งาน ภาระหนาท่ีจะอยกูบัเรา ผคูน สังคม ความสุข ความทุกข จะยังคงไมหมด
ไปจากชีวิต เราไมไดขอใหทุกอยางผานพนไป แตเด๋ียวมันก็จะผานไปเอง
ทามกลางความอนิจจังท่ีเปนสัจธรรม เราควาไวไดเพียง ประสบการณและ
การเรียนรจูกัน้ำพระทยัของพระในชวีติตน

บรรณาธิการบริหาร
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‡ °«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π„À¡à√ÿàß∑«’ Õ.¿Ÿ´“ß ®.æ–‡¬“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ∏—π«“§¡

2011

çÕ«¬æ√ªï„À¡àé »“ π —¡æ—π∏å ·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å ‡¢µ 1 ª√–™ÿ¡

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ ·≈–Õ«¬æ√ªï„À¡à·¥à§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ®‘µµ“∏‘°“√

ç  — ¡ ¡ π “

‡ ¢µ°≈ “ ß é

«—π‡ “√å∑’Ë 12

æ ƒ » ®‘ ° “ ¬ π

2011 §ÿ≥æàÕ

«’√–‡¥™ „®‡ √’

Õÿ ª  — ß ¶ √ “ ™

‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥ —¡¡π“ ¿“¿‘∫“≈«—¥ ‡¢µ°≈“ß ç»’≈¡À“ π‘∑ ·≈–™’«‘µ

§√‘ µ™πé ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 87 §π

çµâÕπ√—∫é §ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï ‰°≈‚À≈ „ππ“¡æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬

∏“µÿ«‘ —¬ æ√âÕ¡¥â«¬§≥–§√Ÿ‚√ß‡√’¬π¡À“‰∂à»÷°…“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ·≈–

°≈ÿà¡§√‘ µ™π „Àâ°“√µâÕπ√—∫√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡°“√»“ π“ ·≈–§≥–§“√“«“π»“ π‘°-

 —¡æ—π∏å™à«¬ºŸâª√– ∫¿—¬Àπ“« ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡§≈‡¡πµå Õ.™ÿ¡·æ ®.¢Õπ·°àπ

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ¡°√“§¡ 2012

çºâ“ªÉ“ “¡—§§’ ‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπé «—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

·ª√åµ‘‡≈ §≥–°√√¡°“√®—¥À“∑ÿπ ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  ¡“™‘°

 ¿“¿‘∫“≈«—¥π—°∫ÿ≠‚¬‡´ø ∑”æ‘∏’¡Õ∫∑ÿπ‚§√ß°“√ √â“ß‡§√◊ËÕß∑”πÈ”Õÿàπ®“°

· ßÕ“∑‘µ¬å ¡Õ∫„Àâ»Ÿπ¬å ß‡§√“–ÀåºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ç∫â“π‡∫∏“π’é ∫â“π‚ªÉß √“™∫ÿ√’

(∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ´‘ ‡µÕ√å§“¡‘≈‡≈’¬π) ∫â“πÀ≈—ßπ’È„Àâ°“√ ß‡§√“–ÀåºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡æ»À≠‘ß ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‰¡àµË”°«à“ 60 ªï µ—Èß·µàªï æ.». 2530

ç Õ∫‡¢â“é   “¡‡≥√‡≈Á°√–¥—∫™—Èπ ç§√Ÿ‡≥√é ®“°∫â“π‡≥√µà“ßÊ ∑—Ë«ª√–‡∑»

®”π«π 21 §π ¡“‡¢â“§à“¬ —¡º— ™’«‘µ “¡‡≥√°≈“ß çHoly Family Camp

2012é √–À«à“ß«—π∑’Ë 4-10 ¡°√“§¡ 2012 ·≈–∑”°“√∑¥ Õ∫‡æ◊ËÕ

‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π§√√“™ ’¡“

„πªï°“√»÷°…“Àπâ“



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 10-11 ª√–®”«—π∑’Ë 4-17 ¡’π“§¡ 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 49 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–¢Õßæ√–»“ π®—°√ (8)

∫—π‰¥»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

‚≈‚°«—π‡¬“«™π‚≈°
√’‚Õ  ‡¥Õ ®“‡π‚√  ∫√“´‘≈ (´’‡ÕÁπ‡Õ )  ●  §≥–

æ√– —ß¶√“™

‡ ®â “ À πâ “ ∑’Ë

√—∞∫“≈  ·≈–

§≥–°√√¡°“√

®— ¥ ß “ π «— π

‡¬“«™π “°≈ §.». 2013 °«à“ 100 §π √à«¡

æ‘∏’ª√–°“»ºŸâ™π–‡≈‘»ÕÕ°·∫∫‚≈‚°«—π‡¬“«™π

‚≈° ª√–®”ªï §.». 2013  §≥–°√√¡°“√®“°

 ”π—°«“µ‘°—π‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“µ—¥ ‘πº≈ß“π°«à“

200 ™‘Èπß“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

™ÿ¡πÿ¡§√Ÿ§” Õπ°√ÿß‡∑æœ   §√—Èß∑’Ë   9
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ ·≈–°≈ÿà¡ß“π

®‘µµ“¿‘∫“≈  ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¢Õß¢«—≠æ√–°ÿ¡“√®“°™ÿ¡™π»‘…¬åæ√–§√‘ µå
Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈  Ÿà‡¥Á°¡Õ√å·°π

·≈–≈Ÿ°À≈“π·√ßß“πÕæ¬æ„π®—ßÀ«—¥æ—ßß“
æ—ßß“ ●  «—π∑’Ë 25 ∏—π«“§¡ 2011 À≈—ß¡‘ ´“‡©≈‘¡©≈Õß§√‘ µå¡“  §ÿ≥æàÕ

Õ√√§‡¥™ ∑—∫ªîß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

°≈ÿà¡ Talitha Kum, Thailand À√◊Õ„π™◊ËÕ‰∑¬«à“ §≥–π—°∫«™‰∑¬µàÕµâ“π

°“√§â“¡πÿ…¬å (¿“¬„µâ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß™¡√¡¡À“∏‘°“√‘≥’‡®â“§≥–π—°∫«™À≠‘ßœ)

‰¥âª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√‡ªìπ§√—Èß·√° ∑’ËÀâÕß

ª√–™ÿ¡∫â“π»Ÿπ¬å°≈“ß§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

Àπà«¬ß“π„À¡àπ’È‡ªìπº≈¡“®“°§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß§≥–π—°∫«™À≠‘ß∑’Ë√à«¡°—π

ºπ÷°°”≈—ßÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π∑”ß“πµàÕµâ“π¿—¬°“√§â“¡πÿ…¬å

Õ“™≠“°√√¡¢â“¡™“µ‘∑’Ë°”≈—ß‡ªìπ¿—¬§ÿ°§“¡Õ¬à“ß√ÿπ·√ß∑—Ë«‚≈°¢≥–π’È

„§√¡“∂÷ßµ√ß∫—π‰¥»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïπ’È·≈â« ®–‰¡à„Àâ‚Õ°“ µ—«‡Õß —°§√—Èß„π°“√

‡¥‘π‡¢à“‡æ◊ËÕ√à«¡¡À“∑√¡“π°—∫æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡≈¬ °Á§ßæ≈“¥‚Õ°“  ”§—≠‰ª

‡À¡◊Õπ°—π

∫—π‰¥»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë«à“π’È‡ªìπ¡√¥°®“°¬ÿ§°≈“ß¢Õß«—ß‚∫√“≥∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà

Domenico Fontana ́ àÕ¡«—¥πâÕ¬ à«πæ√–Õß§å¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“„πªï 1589

·≈–¬â“¬∫—π‰¥°≈“ß∑’Ë«—ß‡¥‘¡¡“‰«â∑’Ë«—¥πâÕ¬π’È ‡ªìπ∫—π‰¥∑’Ë∑”¥â«¬À‘πÕàÕπ

28 ¢—Èπ ·≈–¡’·ºàπ‰¡â«Õ≈π—∑∑—∫´âÕπÕ¬Ÿàµ—Èß·µà»µ«√√…∑’Ë 18

∏√√¡‡π’¬¡‡≈à“°—πµ—Èß·µàª√–¡“≥»µ«√√…∑’Ë 14 «à“ ∫—π‰¥π’È¡’§√“∫

æ√–‚≈À‘µ¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“µ‘¥Õ¬Ÿà ¢≥–∑’Ë‡¥‘π¢÷Èπ·≈–≈ß∫—π‰¥∑’Ë®«πºŸâ«à“√“™°“√

(Praetorium) ·≈–∂Ÿ°‰µà «πµàÕÀπâ“ªï≈“µ π—°∫ÿ≠‡Œ‡≈π“ (255-330) æ√–¡“√¥“

¢Õß®—°√æ√√¥‘§Õπ ·µπµ‘π„πªï 326 ‰ª®“√‘°· «ß∫ÿ≠∑’Ë·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

(·≈–‡ªìπºŸâ§âπæ∫‰¡â°“ß‡¢π∑’Ëµ√÷ßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“¥â«¬) ‡ªìπºŸâπ”∫—π‰¥∑’Ë®«πªï≈“µπ’È

(Scala Pilat) ¡“∑’Ë°√ÿß‚√¡‡æ◊ËÕ∂«“¬·¥à ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“´‘≈‡« ‡µÕ√å ∑’Ë 1

(314-335) æ√–Õß§å®÷ßπ”∫—π‰¥π’È‰ªµ‘¥µ—Èß∑’ËÕ“§“√∑’Ëª√–∑—∫¢Õß —ß¶Õ—¬°“

(patriarchatea) „π«—ß≈“‡µ√—π

ªí®®ÿ∫—πºŸâ®“√‘°· «ß∫ÿ≠„™â‡¢à“‡¥‘π¢÷Èπ∫—π‰¥π’È‰ª¬—ß«—¥πâÕ¬ à«πæ√–Õß§å

¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“„πÕ¥’µ∑’Ë √â“ß¢÷Èπµ—Èß·µàªï 1278
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