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แนวคดิบทเทศน
พิธบูีชาขอบพระคณุเพ่ือชวีติ   ในเทศกาลมหาพรต ป 2012 / 2555

“เราจงพจิารณาหาทางปลกุใจกนัและกนั  ใหมคีวามรกัและประกอบกจิการด”ี (ฮบ 10:24)
แบงปนโดย คณุพออนชุา   ไชยเดช

สปัดาหท่ี 3
วนัอาทิตยท่ี 11 มีนาคม 2012

สปัดาหท่ี 4
วนัอาทิตยท่ี 18 มีนาคม 2012

ขอคิดจากพระคัมภีร
ยน 2:13-25  “อยาทำบานของเราใหเปนตลาด”

ขอคิดจากสารมหาพรต
“ความดีคือทุกอยางท่ีให ปกปองและสงเสริมชีวิต ความเปน

พี่นองกันและความเปนหน่ึงเดียวกัน ดังน้ันการรับผิดชอบตอผูอื่น
จึงหมายถึงปรารถนาและกระทำเพ่ือความดีของผูอื่น โดยหวังวาเขา
เหลาน้ันจะเปนผูที่ยอมรับคุณงามความดีและการเรียกรองท่ีทุกคน
ตองทำความดี”

ขอคิดจากเหตุการณของโลก
โลกของเราอุดมไปดวยขอมูล ขอมูลจึงมีท้ังผูใหและผูรับ ใน

เว็บไซต happiness.org ซ่ึงเปนองคกรไมแสวงหาผลกำไร เพียงแต
ตองการเผยแผความคิดและคติเตือนใจดีๆ เพื่อสรางสุขใหกับโลกน้ี
ไดเขียนไววา กอนพดูใหคิด (Think) คิดวาเปนความจริงหรอืไม (True)
คิดวาเปนประโยชนหรอืไม (Helpful) คิดวาสรางแรงบันดาลใจหรอืไม
(Inspiring) คิดวาจำเปน (ตองพูด) หรือไม (Necessary) คิดวาส่ิงท่ี
จะพูดน้ัน พูดดวยความเมตตาหรือไม (Kind) อยาทำโลกใบน้ีใหมีแต
ขอมูลเชงิลบ เราทำทกุสิง่เพือ่สงเสริมความดีงามแกกนั

ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
เหตุการณการทำลายขาวของของผูที่มาขายของบริเวณรอบ

พระวิหาร หลายคนอาจจะมองวาพระเยซูเจาลุแกโทสะ ชายคนน้ี
เปนใคร คำถามเหลาน้ีไมสำคัญเทา แลวเราจะปลอยใหความผิดบาป
และความช่ัวเหลาน้ันดำเนินไปถึงเม่ือไหร คำถามน้ีไมใชคำถาม
ของโลก แตเปนคำถามถงึชีวติเราแตละคนเชนเดียวกนั เม่ือเราพจิารณา
เห็นความบกพรองแหงชีวิตแลว บางอยางตองใชยาแรง บางอยาง
ตองคอยเปนคอยไป แตหนทางท่ีดีกวาน้ันคือ ไมสรางความผิดบาปใหม
ใสใจกับคำพดูและการปฏิบติัตอผคูน

บทภาวนาสำหรับสัปดาหที ่3 เทศกาลมหาพรต
ขาแตพระเจา ชีวิตท่ีเขมขนขึ้นของพระองคจนมาถึงสัปดาหนี้

จุดยืนท่ีชัดเจน การตัดสินใจท่ีไมขลาดกลัวตออิทธิพลใดๆ ชางเปน
แบบอยางใหลูกกลาหาญในการเลือกความดีเปนท่ีต้ัง แตกระทำในส่ิง
ทีถ่กูตองเสมอ ทัง้น้ีคงตองอาศัยพละกำลงัและการนำทางจากพระองค
ดวยในทุกๆ วนัของชีวติ อาแมน

ขอคิดจากพระคัมภีร
ยน 3:14-21 “โมเสสยกรูปงูข้ึนในถ่ินทุรกันดารฉันใด บุตรแหง

มนุษยกจ็ะตองถกูยกขึน้ฉนัน้ัน”

ขอคิดจากสารมหาพรต
“เราเขาใจดี  ผูที่สามารถมองขามตนเองและรู สึกสงสาร

ความทุกขยากของผอูืน่ การเขาไปหาผอูืน่แลวเปดใจใหกบัความตองการ
ของพวกเขา สามารถเปนโอกาสสำหรับความรอดและการท่ีจะไดรบั
พระพรจากพระเจา”

ขอคิดจากเหตุการณของโลก
เด็กไทยกำลังจะไดรับการแจกแทบเล็ตเพื่อชวยทางการเรียนรู

และยกระดับการศึกษา ในปการศึกษา 2555 ซ่ึงอยูในโครงการ One
Tablet PC Per Child โดยจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา หรือ
แทบเล็ต ในจำนวน 900,000 เคร่ือง เพือ่แจกเด็กนักเรยีนประถมศึกษา
ปที่ 1 ใหครบท้ังหมด 860,000 คน โดยจะใหเด็กไดมีเทคโนโลยี
ใชอยางท่ัวถึงและเทาเทียม สวนลักษณะการแจกจะเปนการใหเด็ก
ไปเลย

การใหความสำคัญทางการศึกษาเปนส่ิงท่ีไมมีใครปฏิเสธได
การศึกษาจึงสอนคนใหมีสติปญญาเติบโต มีความคิดอานท่ีรอบคอบ
แตในขณะเดียวกันคนเราก็ตองเรียนรแูละเติบโตทางดานจิตใจรวมท้ัง
จิตวิญญาณควบคูไปดวยเชนเดียวกัน  เราจึงมองต่ำเพ่ือเห็น
ประสบการณท่ีผานมา มองตรงไปขางหนาเพ่ือกาวตอ และเงยหนา
ใหสูงข้ึนเพือ่มองเหน็ส่ิงท่ีอยสููงกวาเรา คือพระเจาน่ันเอง

ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
มหาพรตสอนเราถึงเปาหมายท่ีแทจริงของชีวิต เกง ดี มีสุข

อาจจะเปนสโลแกนทางการศึกษาในชวงระยะหน่ึง แตมหาพรต
มาหาพระเปนสโลแกนท่ีไมเคยเปล่ียนแปลงและเปล่ียนไป จริงๆ
ไมใชแคมหาพรตเทาน้ัน แตเราตองมาหาพระทุกวัน เม่ือมาหาพระ
แลวจึงไมเพียงเห็นตัวเองแตเห็นผูอื่น เห็นความทุกขยากลำบาก
เหน็พระในตัวเพือ่นพีน่อง

บทภาวนาสำหรับสัปดาหที ่4 เทศกาลมหาพรต
ขาแตพระเจา บนความทุกขยากของขาพเจามีความทุกขยาก

ของผูอื่นเชนกัน นอกจากขาพเจาจะสามารถแบงเบาความทุกขรอน
เหลาน้ัน ขอใหขาพเจาอยาเปนสาเหตุแหงความยากลำบากของเพ่ือน
พี่นอง ขอใหพระองคทรงเปนหลักชัยและความบรรเทาแหง
ขาพระองคเสมอ เดชะพระคริสตเจา อาแมน
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กรงุเทพมหานคร  เมือ่วนัท่ี 20 กมุภาพันธ 2012  ที่
สำนักมิสซังกรุงเทพฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย จัดงานเล้ียงอำลาพระอัครสังฆราช
โจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย โอกาสทีส่มเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต
ที ่16 ทรงแตงต้ังใหทานดำรงตำแหนงเอกอคัรสมณทูต
วาติกันประจำประเทศบราซิล

พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
ไดกลาวในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ตลอดจนในนามของพระสงฆ นักบวช
และฆราวาส แสดงความยินดีตอพระสมณทูตท่ีสมเดจ็
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  ทรงแตงต้ังใหทาน
ไปเปนเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล
ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีจำนวนคาทอลิกมากท่ีสุดในโลก
(ประมาณ 200 ลานคน)

“พวกเราอาลัยทานเปนอยางย่ิง เพราะทานเพ่ิงมา
ประจำอยูกับพวกเราในเมืองไทยไดไมนาน บางสังฆ-
มณฑลยงัไมมีโอกาสไดตอนรบัพระคณุเจาเลย พวกเรา
เชื่อวา พระเจาทรงมีแผนการท่ีดีกวาสำหรับชีวิตของ

 ⌫
พระอคัรสงัฆราชโจวานนี  ดานีเอลโล

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
พระคุณเจา ขอองคพระเจาและแมพระทรงประทาน
พระพรแดพระคุณเจา พวกเราจะไมลืมพระคุณเจา
ในคำภาวนาของเรา”

หลงัจากท่ีไดรบัของท่ีระลกึจากผแูทนพระสังฆราช
พระสงฆ นักบวช และองคกรฆราวาสตางๆ แลว
พระสมณทูตไดกลาวตอบขอบคุณ และแจงวา “ใน
ชวงระยะเวลาน้ีไปท่ีไหนก็จะไดยินแตคำวา อยู ส้ัน
เกินไป ขอยอมรับวาเม่ือคร้ังท่ีไดมาประจำท่ีสถานทูต
วาติกันที่กรุงเทพฯ เปนครั้งแรกเมื่อยี่สิบหาปที่แลว
ตอนท่ีตองยายไปท่ีอื่น ไดสวดขอพระใหไดมีโอกาส
กลับมาท่ีเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง พระองคไดตอบสนอง
คำภาวนาโดยใหไดกลบัมาประจำทีก่รงุเทพฯ ตามท่ีได
วิงวอนขอ และบัดน้ีจำตองยายไปแลวทั้งๆ ที่อยูได
ไมนาน แตนีคื่อชวีติ ชวีติท่ีเราควรขอบพระคุณพระเจา
เสมอ ขอบพระคุณสำหรับพระพรตางๆ ที่พระองค
ประทานใหขาพเจาผานทางพวกทานท้ังหลาย ขาพเจา
ดีใจมากท่ีไดมีโอกาสพบกับเพือ่นเกาโดยเฉพาะอยางย่ิง
พระคารดินลั (ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช)ู และผทูีเ่คยทำงาน
ดวยกันท่ีเซนตหลุยส และยังไดมีโอกาสพบเพื่อนใหม
อีกเปนจำนวนมาก”

     “ตลอดระยะเวลา 1 ป 6 เดือนท่ีขาพเจามาประจำ
ทีเ่มืองไทยคร้ังน้ี ไดเหน็ความเปนจริงของพระศาสนจักร
ในประเทศไทยทุกครั้งท่ีไดมีโอกาสไปเยี่ยมวัดตางๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือคราวที่ไดไปเยี่ยมคายผูลี้ภัย
ตลอดจนโอกาสท่ีไปเย่ียมอกีบางสังฆมณฑล อยางเชน
สังฆมณฑลอุดรธานี เห็นไดชัดวาพระศาสนจักร
ใกลชิดกับประชาชนมาก เหตุการณอุทกภัยครั้งใหญ
เม่ือไมนานมานี ้ไดเหน็พระศาสนจักรใหความชวยเหลอื
ผปูระสบภยัอยางเต็มท่ี ขอขอบคณุสำหรบัประสบการณ
ดีๆ เหลาน้ี เสียดายท่ีไมมีโอกาสไปเย่ียมอีกหลาย
สังฆมณฑลท้ังๆ ทีไ่ดต้ังใจไวแลว”

“ขาพเจาดีใจท่ีไดเห็นฆราวาสมีความเขมแข็ง
ดีใจท่ีเห็นฆราวาสสตรีหลายคนในงานค่ำวันน้ี ไดเห็น
การรวมใจกันทำงานรับใชพระเจา ขาพเจาเช่ือวา
คงจะไดมีโอกาสมาเมืองไทยอีก อาจในฐานะนักทองเท่ียว
คนหน่ึง โปรดจำไววา ขาพเจามีที่สำหรับทุกทาน
ในหัวใจของขาพเจาเสมอ”

“ขอถือโอกาสน้ีขอบพระคุณบรรดาพระสังฆราช
พระสงฆ นักบวช บรรดาเจาหนาท่ีของสถานทูต
ทีไ่ดทำงานชวยเหลอืขาพเจาเปนอยางดี ขาพเจาขอขอบ
พระคุณพระคารดินัลเปนพิเศษ ที่ถึงแมวันเวลาผานไป
25 ป พระคุณเจาก็ยังใหความเปนกันเองตอขาพเจา
เปนอยางมากเชนเคย”

“ขอใหเราเปนหน่ึงเดียวกันในคำภาวนาตลอดไป”

ของสำนักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย พรอมดวยคณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ คณุพอพิพัฒน
รุงเรืองกนกกุล และคุณพอโดโรส เรเยส, OMI
โดยมีเจาหนาที่ของหนวยงานในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ  เจาหนาท่ีฝายการศึกษา และฝายสังคม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เขารวม  เมื่อวันที่  22
กมุภาพันธ 2012 ทีว่ดัเซนตโธมสั

คุณพออนชุา ไดใหขอคดิวา ความเช่ือไมไดแปลวา
เม่ือชีวิตลงตัว ปกติสุข ทำงานประสบความสำเร็จ
ผูใหญชื่นชม แตเม่ือใดก็ตามเม่ือชีวิตเร่ิมไมลงตัว เรา
ยงัคงเชือ่อย ูยงัคงมีศรัทธาอยู

การกาวเขาสูเทศกาลมหาพรตคือ ความเช่ือที่เรามี
เราเชื่อจริงไหม ความเชื่อที่เรามีไมไดแปลวาเราสวด
สายประคำครบทุกวัน มามิสซาทุกวัน แตแปลวา
เม่ือเราสวดขอแลวไมได เรายังสวดตอ เม่ือเราทำงาน
ดีใจท่ีสำเร็จ แตเม่ือลมเหลวเรายังทำงานตอ เม่ือเรา
มีปญหาในชวีติ กบัครอบครวั กบัความไมม่ันคงในชวีติ
กับความเคลือบแคลงใจของผูรวมงาน เรายังทำงานตอ

เพราะเรารูวาท่ีสุดแลวความเชื่อในพระเปนเจา พระ-
เปนเจาจะใหเกิดส่ิงตางๆ ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม
และตามน้ำพระทัยของพระองค เทศกาลมหาพรต
บอกส่ิงน้ีกับเรา บอกใหเราเตือนความเช่ือของกัน
และกัน บอกใหเราหาหนทางท่ีจะชวยกันและกัน ไปใน
หนทางทีถ่กูตองของการเปนครสิตชนทีดี่

มสิรงุนภา  ทำบุญ                                       500   บาท
คณุเพญ็ศร ี บุญเจือ                                 2,000  บาท
ผไูมประสงคออกนาม                            2,000  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

เม่ือทำส่ิงดีก็ใหรูสึกวาส่ิงท่ีเราทำดีมันดีกับตัว
มันเองอยแูลว ไมตองไปโฆษณาหรอืแสดงออก ความเชือ่
ความศรัทธายังกอเกิดในชีวิตของเรา

เถาท่ีเรารับอีกไมนานก็จะหายไป แตความรูสึกที่
เรามี ศรัทธาท่ีเรามี จะอยกูบัเราไปตลอดกาล ขอใหเถา
ที่เรารับเตือนความเช่ือของเรา ใหเรากลับใจ เทศกาล
มหาพรตเปนชวงพิเศษจริงๆ ทุกๆ วันในชีวิตของเรา
จะตระหนักถงึความเช่ือ ความศรัทธา ใหเปนชีวติ และ
ใหสามารถพาเราผานเหตุการณตางๆ ไปไดอยางดี
เสมอไป

จงกลบัใจ (ตอจากหนา 20)
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ตอนท่ี 45


เราเขาสู เทศกาลมหาพรตแลวนะครับ 40 วัน

ในเทศกาลมหาพรตน้ีนอกจากจะถือศีลอดอาหารแลว
ยังตองทำพลีกรรมใชโทษบาป ทำบุญทำทาน ทำกิจ
เมตตาปรานีดวยนะครับ

การทำพลกีรรมสำคัญอนัหนึง่คือการ “ควบคุมลิน้”
1. ไมกนิอะไรตามใจปาก ตามใจตัวเอง 2. ไมพดูอะไร
ตามใจท่ีอยากพูด 3. รูจักพูดใหกำลังใจคนอ่ืน ไม
พูดจาท่ิมแทงใจหรือบ่ันทอนกำลังใจชีวิตผูคน บาง
คำพูดทำรายจิตใจท่ีเรากลาวกับผูอื่นกอเกิดแผลในใจ
ของเขานานนับป ทำรายจิตใจใหเขากินไมได นอนไม
หลบั สุขภาพเสือ่มโทรมเจบ็ไขไดปวย รายกวาเอามีดไป
กรีดแผลแลวเอาสารพิษราดรด

นักบุญยากอบสอนคริสตชนในพระคัมภีรวา
“พี่นองท้ังหลาย อยาเปนครูกันหลายคน เพราะ

ทานรูแลววาเราท่ีเปนครูจะถูกพิพากษาอยางเขมงวด
กวาคนอ่ืน เพราะเราทุกคนตางผิดพลาดไดหลายเร่ือง

ถาผูใดไมผิดพลาดดวยวาจา  ผูนั้นยอมเปน
คนดีอยางสมบูรณ เขาบังคับรางกายท้ังหมดใหอยูใต
อำนาจได  เราสวมบังเหียนท่ีปากมาก็เพ่ือใหมันเช่ือ
ฟงเรา  เราบังคับมันใหไปท่ีใดก็ไดทัง้ตัว จงดูเรอืเถดิแม
เรือจะใหญโต และถูกลมแรงพัดใหแลนไป ก็ยังถูก
บังคับดวยหางเสือเล็กๆ ใหไปทางใดก็ตามใจนายทาย
ลิ้นก็เชนเดียวกัน เปนอวัยวะเล็กๆ แตก็โออวดกิจการ
ใหญโตได  จงดูเถิดประกายไฟ เพียงนิดเดียวก็
เผาปาอันกวางใหญไพศาลใหวอดวายได ลิ้นก็เปนไฟ
เปนโลกของความช่ัวราย อยูระหวางอวัยวะตางๆ
ของเรา ทำใหรางกายโสมมไปท้ังราง และติดไฟมาจาก
ขุมนรก เผาผลาญเราท้ังชีวติ” (ยก 3:1-6)

“การทำพลีกรรม” แปลวา การฝนใจทำความดี
ที่เราถอยหนีอยูเสมอ หรือฝนใจละเวนความชั่วที่เรา
ชอบทำอยเูนอืงๆ เพือ่เปนการชดเชยใชโทษบาปของเรา
และผูอื่น ถาเราชอบการพูดจาท่ิมแทงใจคน มันเปน
ความช่ัวก็ละเวนเสียบาง  การพดูใหกำลังใจคนเปนส่ิงดี
ก็หัดพูดเสียบาง ยังมีการพูดชั่วอีกแบบหนึ่งคือ พูดให
สังคมแตกแยก ผูคนผิดใจกัน คนท่ีชอบพูดแบบน้ีมัก
จะมีปมดอยในใจแฝงอยเูปนปมมืด ลองอานดูนะครับ

จิตวิทยาใฝต่ำดำมืด
1. ใครก็ตามท่ีเหน็สังคมสงบสุข

ผคูนรกักัน การงานกาวหนา
แลวคอยพูดใหเกิดความแตกแยก
ใหเชือ่ไดเลยวา คนผนูัน้มีปมดอย
เคียดแคนใจในความไรคาของตน

2. เขาชอบจินตนาการ
วาอยทูามกลางศึกสงคราม
ในแผนดินจีนโบราณ
ยคุ “สามกก”
เพียงแคใชเลหกลปญญา
กป็นหวัใหเหลาแมทพั
ผกูมุกำลงัพลตฟีนกนัเอง
เพื่อทุกฝายจะไมไดอะไร
นอกจากแพพายกันท่ัวหนา
นับเปนความสำเร็จของชีวิตก็วาได

3. ปมดอยของคนเหลาน้ี
มิไดเกิดจากการไรความสามารถ
แตเกิดมาจากการอยูวางเปลา
เพราะเกียจครานและรักสบาย
จงึตองดึงคนทำงานใหต่ำลงมาเทาตน

4. เขารูอยูเสมอวาความรูที่เขามี
เทียบอะไรไมไดกับคนฉลาดท่ีขยันทำงาน
เทยีบไมไดแมคนมีความรนูอยกวา แตมีน้ำใจ
วธีิทีเ่ขาใชทำตัวใหดูดี และไมถกูเปรยีบเทยีบ
คือการพูดยุยงใหหมูคณะแตกแยก
คิดเล็กคิดนอยตอกัน
เขาจะเร่ิมตนกบัคนมโนธรรมออนไหว
จติใจดีงามกอน
คนเราเร่ิมไมดีกต็รงท่ีไมเปนท่ีไววางใจ
ใหกนัและกัน.....นัน่ไง
เร่ิมมีคนไมดี เทาๆ กบัเขาแลว

แลวทุกคนก็จะตกต่ำลงมาเทาเขา
5. ข้ันแรกคือ การแตกแยกไมไววางใจ

ข้ันตอไป คือนำความตกต่ำน้ีมาพูดประจาน
ใหพีน่องหวาดระแวงกันเอง
ความภมิูใจท่ีเขาหลงพดูถงึมันบอยๆ
คือความเช่ียวชาญในการดึงคนดีใหต่ำลง
ปศาจกลัววาจะมีคนดีกวามัน
ปศาจเชี่ยวชาญในการดึงคนดี
ใหไปนรกเชนเดียวกัน.

คราวนีล้องกลบัมาอานจดหมายของนักบญุยากอบ
ตอนะครบั

“มนุษยฝกสัตวปา  นกหรือสัตว เลื้อยคลาน
ตลอดจนสัตวน้ำทุกชนิดใหเชื่องได และไดฝกใหเชื่อง
มาแลว สวนล้ินน้ันไมมีมนุษยคนใดทำใหเชื่องได ลิ้น
เปนส่ิงชั่วรายท่ีควบคุมไมได มีพิษรายถึงตายเราใชลิ้น
ถวายพระพรพระเจาพระบิดา และใชลิน้สาปแชงมนุษย
ซ่ึงถูกสรางตามภาพลักษณของพระเจา ทั้งคำถวาย
พระพรและคำสาปแชงลวนออกมาจากปากเดียวกัน
พีน่องท้ังหลายไมควรใหเปนเชนน้ีเลย ตนมะเด่ือจะออก
ผลเปนมะกอกเทศไดอยางไร เถาองุนจะออกผลเปน
มะเด่ือเทศไดอยางไร  ตาน้ำเค็มยอมใหน้ำจืด
ไมได” (ยก 3:7-12)

ขอใหมหาพรตปนี้พี่นองเปนคนดีข้ึนท้ังรางกาย
และจิตใจ ดวยเคล็ดลับการควบคุม “ลิ้น” ทั้งน้ีอาศัย
พระเปนเจาทรงชวยเหลือเรา จึงจะสำเร็จ
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เมือ่โยเซฟตืน่ขึน้  เขากท็ำตามทีท่ตูสวรรค
ขององคพระผเูปนเจาส่ังไว”  (มทัธวิ 1:24)

เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 บิดาผูมีอายุเพียง 40 ปของทอม ดาลี
นักวายน้ำแชมปเปยนของประเทศอังกฤษไดเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในสมอง
แมทานจะปวยมาเปนเวลากวาหกป โรเบิรต ดาลี ก็ติดตามขาวคราวของ
ลูกชายอยูตลอดเวลา และปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู เพื่อดูลูกชายแขงขันกีฬา
วายน้ำท่ีลอนดอนในป 2012 ทอมกลาววา กำลงัใจซ่ึงบิดาของเขาไดมอบใหแก
เขามีความสำคัญมากในชัยชนะของเขา และเขาจะคิดถึงบิดาผูคอยใหกำลังใจ
อยูที่ริมสระวายน้ำ เขากลาววา “หากผมเปนเพียงหนึ่งของกำลังใจท่ีคุณพอ
ใหแกผม ผมกถ็อืวาน่ันคือความสำเร็จอนัยิง่ใหญสำหรบัผมแลว”

พระคัมภีรกลาวถึงนักบุญโยเซฟท่ีเราฉลองในวันน้ีนอยมาก เราทราบวา
ทานเปนชางไม และเปนพอเลีย้งอยเูบือ้งหลงัพระเยซเูจาตลอดเวลา คำพูดของ
ทานมิไดจารึกไวใหเราไดอาน แตพระศาสนจักรก็นับถือทานวา เปนผูที่มี
สวนสำคัญในพระชนมชีพของพระเยซูเจาและพระมารดามารีย นักบุญมัทธิว
จารึกไววาทานเปนบุคคลที่สำคัญ ทานเลาถึงนักบุญโยเซฟวา ทานลุกขึ้นและ
ปฏิบัติตามท่ีพระเจาทรงส่ังใหทานทำ โดยมีความเชื่อมั่นในพระประสงคของ
พระเจา ทีท่รงมีตอครอบครัวของทาน

นักบุญโยเซฟมีบทบาทท่ีสำคัญในชีวิตครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ และความ
รับผิดชอบดังเชนบิดาท่ีดีพึงมีตอครอบครัวของตน ซ่ึงนับวาเปนจุดเดนของ
วันฉลองนี้ บิดายอมมีบทบาทท่ีสำคัญในครอบครัวและชีวิตในชุมชน บิดาท่ี
ซ่ือสตัยและดีงามเปนแบบอยางใหแกลกูๆ และชวยใหครอบครัวม่ันคงในชุมชน
และในสังคม

ขาแตพระเจา โปรดทรงประทานพระพร
แกบรรดาบิดาท้ังหลายในโลก โปรดทรงชักนำ
ใหทานเปนผูมีบทบาทตัวอยางท่ีดีใหแกบุตรธิดา

ของทาน ในโลกท่ีมักจะมีแตความรุนแรง
 โปรดทรงประทานพระหรรษทาน และ

ความพากเพียรใหทานจัดการกับสถานการณตางๆ
ดวยความรักดวยเทอญ อาแมน

นกับญุโยเซฟ - แบบฉบับท่ีดี

แกนแทแหงคน
ทีเ่คยพดูกันวา “ความดีจะมีชยัในท่ีสุด”
ดูจะตระหนกัใจกนันอยลงทกุวนั
กับสถานการณที่เกิดข้ึนใหเห็นตำตาทุกระดับ
ดูทาทางแลวความช่ัวดูจะกำลังมีชยัเวลาน้ีและในท่ีสุด
แลวนั้นคนชั่วก็ฮึกเหิมขณะท่ีคนดีพากันทอแท
ที่ยึดม่ันจะเปนคนดีอยางเกงก็พยายามดีแคพอตัวดีเฉพาะตัว
พยพุยงุรกัษาความดีทีมี่ใหอยรูอดไปวันๆ
ตองลำบากตองเหน็ดเหน่ือยทานกระแสความช่ัวเชาถึงค่ำ
กอนน้ีจะทำชั่วทำส่ิงเลวรายทีตองลำบากยากเข็ญ
เพราะตองออกแรงสวนทางกบักระแสความดีทกุระดบัสังคม
แถมยังตองไดรับการประณามตำหนิติเตียนจากรอบดาน
ทัง้ดวยสายตาท้ังดวยคำพดู “อยางน้ีเขาไมทำกนันะ...”
แลวยังถูกมองเปนตัวประหลาดเปนแกะดำนารังเกียจ
แตเด๋ียวน้ีทุกอยางกลับตาลปตร
คนดีคนซ่ือสัตยกลายเปนตัวประหลาดถูกกระแนะกระแหน
ตามดวยส่ันหวัปดตาสายหนาถอนหายใจกอนจะพมึพำ

     “ยงัปกติหรอืเปลา” “ไมนาทำตวัโงๆ ” “บาไปหรอืเปลา”
จากท่ีเคยม่ันใจ “ทำดไีดดีทำชัว่ไดชัว่”
ยดึม่ันถือมัน่หม่ันทองเปนคาถาครองตนในรองในรอย
ถงึทำดแีลวยงัไมเห็นผลกย็งัม่ันใจตองเหน็จนได
ถงึทำชัว่แลวยงัไมเหน็ผลกย็งัหวัน่ใจตองโดนสักวนัแนนอน
กลายเปน “ทำดไีดดีมีทีไ่หนทำชัว่ไดดีมีถมไป”
เปนคนดีแลวเปนไงมีแตถูกรังแกมีแตถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในขณะท่ีคนไมดีมีแตไดกบัไดจนเกินพอ
เปนคนซ่ือสัตยแลวไงมีแตแยลงอยางมากก็ทรงกับทรุด
ในขณะท่ีคนทุจรติมีแตกาวหนาขามหัวสบายไปวันๆ
เปนคนใจเอ้ือเฟอเผื่อแผแลวเปนไงมีแตหมดกับหมด
ในขณะท่ีคนเห็นแกตัวมีแตเพิ่มพูนขาวของเต็มบาน
เปนคนธรรมะธัมโมแลวเปนไงถูกกลัน่แกลงตลอด
ในขณะท่ีคนไรศาสนาสามารถทำไดทุกอยางตามใจชอบ
เปนคนยึดศีลธรรมเปนหลักแลวเปนไงลำบากลำบนไมรูจบ
ในขณะท่ีคนไรศีลธรรมทำอะไรก็ไดหากไมถกูจับได...

ในกระแสเชนน้ีหลายคนเร่ิมสับสนอีกบางคนเร่ิมถอดใจ
ทวาอีกจำนวนมากยังคงยืนหยัดยืนยันหนักแนน
ถงึอยางไรความดีกจ็ะตองมีชยัในท่ีสุดอยดีู
เพราะความดีคือแกนแทแหงความเปนมนุษย
ยิง่ม่ันใจวามนุษยมาจากพระเจามีพระฉายาของพระองค
กย็ิง่แนใจวามนุษยมาจากความดีดำเนนิชีวติดวยความดีเปนหลัก
ในขณะท่ีความชั่วความเลวรายเปนแคอุบัติเหตุ
ไมมีวนัมีชยัเหนอืความดีไมสามารถลบลางความดีได
อยางมากก็ไดแคบดบังความดีชั่วครั้งช่ัวคราว
เหมือนมวลเมฆท่ีบดบังดวงอาทิตยทำใหแสงลดประกายฟาหมน
แตดวงอาทิตยยังคงเจิดจาทรงพลังรอนแรงมากดวยพลวัต
ความพยายามทำลายความดีในคนจึงเปนการทำลายตัวตนน่ันเอง
เพราะน่ันคือสิง่เดียวท่ีคนตางกับสัตวส่ิงสรางท้ังหลาย
แตละคร้ังท่ีทำช่ัวกท็ำใหความตางหมดไปไมมากก็นอย
เปนการลดตนลงมาในระดับสัตวและส่ิงสรางท้ังหลาย
ทวาต่ำยิง่กวาเพราะสัตวและส่ิงสรางดำเนินตามธรรมชาติกำหนด
ในขณะท่ีมนุษยขัดขืนแกนแหงธรรมชาติเอาแตทำในส่ิงตรงขาม
ความดีจงึมีชยัในท่ีสุดในขณะท่ีมนุษยตางหากท่ีพายแพตนเอง
เพราะความดียิ่งใหญเลยมนุษยไป...เทียบเทาพระเจาน่ันแหละ
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เรายังไมเขาใจพระเปนเจาเสียที เพราะเรามักเห็นสิ่งที่เสียไป ไมเห็นสิ่งที่ไดมา

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

ดำเนินชีวิตตามพระประสงค
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ชีวิตมนุษยแตละชีวิตท่ีเกิดมาในโลกเปน “หนึ่ง
เดียวคนนี”้ ... ไมเหมอืนใครและไมมีใครเหมือน

แตละชีวิตเปนกระแสเรียก พระเจาทรงเรียกและ
มนุษยตอบรับการเรียก...เรยีกเขาสชูวีติ

แมวาเม่ือเกิดมาแตละคนยังไมรูเก่ียวกับกระแส-
เรียกนี้ แตเม่ือเกิดมาแลว แตละคนจะคอยๆ เขาถึง
กระแสเรียกดังกลาว ไมทางตรงก็ทางออม ไมดวยตนเอง
ก็โดยทางผูอื่น

ในขณะท่ีแตละชีวติเติบโตพัฒนาข้ึนมาในแตละดาน
และในทุกดานตามจังหวะและตามครรลองชีวติ พรอม
กันน้ันก็คอยๆ เขาถึงชีวิต  เขาถึงคุณคาชีวิต  เขาถึง
ความหมายชีวติ  เขาถึงเปาหมายชีวติ  เขาถึงส่ิงท่ีอยาก
จะทำกับชวีติ

กระแสเรียกและแผนการชีวิตท่ีพระเจาทรงมี
สำหรบัแตละคนจงึคอยๆ เดนชดัข้ึน

และถึงแมหลายคนจะไมรับรูถึงกระแสเรียกและ
แผนการชีวิตท่ีพระเจาทรงกำหนดให  แตชีวิต
จิตวิญญาณและสามัญสำนึกของแตละคน  อีกท้ัง
สภาพแวดลอมท่ีแตละคนดำเนินชีวติอย ูจะนำแตละคน
ไปตามกระแสเรียกและแผนการชีวิตดังกลาวจนได

คุณพอการโล เดลลา โตรเร เริ่มสำนึกถึงการเรียก
ของพระเจาต้ังแตเปนเด็ก

บรรยากาศครอบครัว บรรยากาศวัด บรรยากาศ
สังคม ตางมีสวนในการหลอหลอมความสำนกึนี้

ถงึแมจะเปนความสำนึกตามประสาวัย ความนึกคดิ
แหงวยั  อกีทัง้ส่ิงท่ีเกดิข้ึนรอบขาง กระน้ันกดี็ พระเจา
ทรงใชทุกส่ิงเหลาน้ีเพื่อหลอหลอมความสำนึกของ
หนูนอยการโลเก่ียวกับกระแสเรียกท่ีพระองคทรงเรียก
เขา ดังท่ีคุณพอการโลเองไดเขียนในอัตชีวประวัติ

“พอมักจะคิดวาสัตบุรุษทุกคน ทั้งเด็กและผูใหญ
ตางก็หม่ันไปแกบาปกันบอยๆ นั่นหมายความวา

ทุกคนทำบาป แตไมเคยเห็นพระสงฆแกบาป คง
เปนเพราะพระสงฆเปนคนดีและไมทำบาป  พอจึงพูด
กับคุณแมวา ‘แมครับ เราทุกคน ทั้งเด็กและผูใหญ
ตองแกบาปเพราะทำบาป แตพระสงฆไมทำบาป เพราะ
พระสงฆเปนคนดี จึงไมตองแกบาป เพราะเหตุนี้
แมครับ ลูกจึงอยากเปนพระสงฆบาง จะไดไมทำบาป
อกีตอไป’”... (พอ : อตัชีวประวัติคุณพอการโล เดลลา
โตรเร, หนา 26)

ความสำนึกแหงกระแสเรียกในตัวหนูนอยการโล
พฒันาข้ึนพรอมกบัวฒุภิาวะ ในขณะท่ีเพือ่นวยัเดียวกนั
พากันว่ิงเลนกอนเขาช้ันเรียนคำสอน การโลหาโอกาส
ไปพูดคุยกับพระสงฆประจำอยูที่วัด แตละครั้งมักจะ
มีความสงสัยเกี่ยวกับคำสอนและขอความเช่ือไปถาม
และพดูคุยดวยเสมอ ดังท่ีภายหลงัคุณพอการโลเขยีนไว

ในอตัชีวประวติั

“ในชวงเวลาหนึ่งช่ัวโมงที่เด็กจะเลนกอนจะมี
การสอนคำสอน พอชอบไปคุยกับพระสงฆเพื่อขอ
คำอธิบายวาทำไมพระเจาองคเดียวจึงมีสามพระบุคคล
ในเวลาเดียวกัน  คุณพอก็อธิบายใหฟง แตยิ่งอธิบาย
พระธรรมล้ำลึกแหงพระตรีเอกภาพ พอก็ยิ่งไมเขาใจ
กระนั้นก็ดี พอจะไมเลิกละความพยายาม พอจะถาม

เรื่องเดียวกันน้ีทุกคร้ังท่ีไปท่ีศูนยเยาวชน  และเชนน้ี
ทุกอาทิตย แทนท่ีจะไปเลนกับเด็กอื่นๆ พอจะถาม
คุณพอที่ดูแลเราเก่ียวกับพระเจาและพระธรรมล้ำลึก
ของพระองค คุณพอกอ็ธบิายซ้ำครัง้แลวครัง้เลา แตเม่ือ
เห็นพอยังส่ันหัวไมเขาใจ คุณพอก็ยื่นมือขวามาวาง
บนหัวพอและพูดวา ‘เธอชางเปนคนข้ีสงสัยจังเลย เรา
เขาใจพระเจาไมได จงไปเลาเรียนและบวชเปนพระสงฆ
แลวเธอจะเขาใจวา เราไมมีวันเขาใจพระเจาไดเลย’”
(พอ : อตัชีวประวัติคุณพอการโล เดลลา โตรเร, หนา 27)

พระเจาทรงมีและทรงใชวธีิการรอยแปดเพ่ือแสดง
พระประสงคของพระองค  และพระประสงคของ
พระเจาคือใหมนุษยมีชวีติท่ีเต็มเปยมและมีชวีตินิรนัดร

หากมนุษยรูจักเปดใจ เขาจะเห็นถึงพระประสงค
ของพระเจา เห็นผลงานอันนาพิศวงของพระองค
ทัง้ในตนเอง ในบริบทรอบขาง และในโลกกวาง

คุณพอการโลเปดใจสำหรับพระเจาต้ังแตเล็ก แลว
นัน้ตลอดชวีติของทาน  ทำใหทานรแูจงถงึพระประสงค
ของพระเจาและมีความม่ันใจ ความหนักแนน และ
ความเด็ดเด่ียวในการทำตามพระประสงคของพระองค
โดยไมนำพาตออปุสรรค ความยากลำบากท้ังกายและใจ
และสามารถทำใหกระแสเรียกของพระเจากลาย
เปนจริงและสำเร็จในชีวิตทาน

คุณพอการโลเขาใจดีวา ความศักด์ิสิทธ์ิอยูในการ
วนิจิฉยัพระประสงคของพระเจาและทำใหพระประสงค
ของพระองคสำเร็จดวยความมงุม่ัน  เพราะพระประสงค
ของพระเจาในทุกอยางก็เพือ่ความดีและความเต็มเปยม
แหงชวีติมนุษยนัน่เอง
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วนัเพือ่นอดุมสาร (ตอจากหนา 20)

เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันเพ่ือน
อุดมสาร ครั้งที่ 11 “ความรัก การภาวนา ค้ำจุนโลก”
พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย
ประธานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพอพิพัฒน
รุงเรืองกนกกุล รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง
ผูอำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย คุณพอ
อนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย คุณพอเดชา อาภรณรัตน  เลขาธิการ
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย เมื่อวันเสารที่
18 กุมภาพันธ 2012 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
และรวมพบปะสังสรรคงานเลี้ยงโตะจีน  ท่ีชั้น  6
โรงเรียนอัสสัมชัญ

หลังพิธีมิสซา พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เปนประธานเปดงานวันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี 11 ที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ  พรอมดวยพระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชยอแซฟ
ลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรัตน โดยมีเพื่อนอุดมสาร คอลัมนิสต ผูรวม
สนับสนุนงานส่ิงพิมพ มารวมงาน ซ่ึงปนี้คุณยุวดี
นิ่มสมบุญ เปนประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ 1. สรางความสนิทสัมพันธระหวาง
ผูที่มีสวนรวมในงานของส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค
อดุมสาร ซ่ึงรวมถงึผจูดัทำ นกัเขยีน สมาชิก ตลอดจน
ผูใหการสนับสนุนทุกทาน 2. ปลุกจิตสำนึกในการมี
สวนรวมรับผิดชอบตอส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค 3.
เพื่อหาทุนสำหรับพิมพหนังสืออุดมสาร รายสัปดาห
และรายเดือน ตลอดจนหนังสือเสริมความเช่ือ ความ
ศรทัธาตางๆ

งาน “วนัเพือ่นอดุมสาร” ซ่ึงกำหนดจดัข้ึนทุก 2 ป
แตเนื่องจากเกิดวิกฤติมหาอุทกภัยในปที่ผานมา  จึง
เลือ่นการจัดงานจากวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2011 มาเปน
วันน้ี  นับเปนโอกาสท่ีเราจะรวมกันขอบพระคุณ
พระเปนเจาและพระแมมารีย ที่โปรดประทานพระพร
และปกปกรักษาส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรคมาเปน
เวลา 92 ป

อดุมสารและอุดมศานต สามารถยืนหยัดรับใชพระ-
ศาสนจักรมาจนบัดน้ี ดวยพระเมตตาของพระเปนเจา
ความเอาใจใสของพระศาสนจักร และความรักของ
บรรดาสัตบุรุษ อีกทั้งทานผูอาน ดังเราสามารถเห็นได
ในพธีิบชูาขอบพระคณุ และการพบปะสังสรรคในวันน้ี
เปนประจักษพยานดังคำกลาวของสมเดจ็พระสันตะปาปา
ปโอ ที่ 10 ทรงกลาวไววา “เรารักการพิมพ ดุจแกวตา
ของเรา”

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางย่ิงตอพระคารดินัล
ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู เพื่อนอุดมสาร หมายเลข 1
พระอคัรสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณิช
เพือ่นอดุมสาร หมายเลข 2

พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู กลาวเปดงาน
และใหขอคิดวา “ขอบคุณทานประธานจัดงานท่ีได
แตงต้ังอยางเปนทางการวันน้ีทีว่า ผมเปนเพือ่นอดุมสาร
หมายเลข 1 (นมัเบอรวนั) ขอขอบคุณ และไดแตงต้ังให
พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ เปนเพ่ือนหมายเลข 2  แตแลว

ในความเปนจริงทานเปนพระอัครสังฆราชแหงอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนเจานายของผม ซ่ึงผม
ไมอาจจะกาวล้ำ แตเม่ือทานประธานจัดงานไดแตงต้ัง
ให ผมกร็บัดวยความยินดี”

“ผมไดหยบิหนงัสืออดุมศานต ฉบับเดือนกมุภาพันธ
นี ้(ฉบับลาสุด) มาดวย กไ็ดเปดดูและก็ไดเหน็ขอความ
วา วสัิยทศันของอุดมศานตวาดังน้ี ประชากรของพระเจา
รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและ
ประกาศพระเยซูคริสตเจา และพันธกิจของอุดมศานต
คือ พระศาสนจักรในประเทศไทยมงุอุทศิตนฟนฟชูวีติ
ใหสนิทกับพระคริสตเจาโดยอาศัยพระวาจาและ
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ เปนหน่ึงเดียวรวมมือและแบงปนซ่ึงกัน
และกัน แสวงหาคุณคาพระอาณาจักรในบริบทสังคม
เสวนาฉันพีน่องกบัผมีูความเช่ืออืน่ ประกาศพระเยซูเจา
และเปนประจักษพยานดวยการดำเนินชีวิตเรียบงาย
รกัและรับใชปวงชน โดนเนนผยูากไร”

“และวันน้ีทัง้วสัิยทศัน และพันธกิจของอดุมศานต
ก็เปนจริงเพราะเหตุวาประชากรของพระเจารวมเปน
หนึ่งเดียววันน้ี เราทราบวาบรรดาเพื่อนอุดมสาร
รวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน แมวาจะผานมหาอุทกภัย
แตทานประธานจัดงานและคณะกรรมการก็ไดถือเอา
วิกฤตินั้นเปนโอกาส เพื่ออุดมสารจะไดแสดงออกถึง

ความเปนหนึง่เดียว มีน้ำหน่ึงใจเดียวกนั กำลังแสวงหา
หนทางตางๆ เพื่อติดตามองคพระเยซูเจา และหนทาง
หนึ่งท่ีสามารถชวยใหพวกเราสามารถไดติดตาม
องคพระเยซูเจาไดนั้นก็คือ อุดมศานต เปนท่ีประจักษ
แจงชดัในวันน้ีวา เรามีสวนรวมในพันธกิจของส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทยโดยเฉพาะอุดมศานต เรารวม
เปนหนึ่งเดียวกัน  แบงปนซ่ึงกันและกัน  แบงปน
ดวยน้ำใจของเรา แบงปนดวยความเสียสละของเรา และ
ในวันน้ีเราแบงปนอาหารท่ีอยูบนโตะของเรา ซ่ึงใน
วันน้ีพี่นองทุกคนก็ไดมีสวนรวมอันเปนที่ประจักษ
เปนท่ีนาช่ืนชมยินดี เปนท่ีนาปล้ืมใจ และเปนพลัง
สำหรบัพระศาสนจักรในดานส่ือมวลชนในสิง่พมิพ   จงึ
ในนามของพระศาสนจักร ในนามของสภาพระสังฆราชฯ
ขอขอบใจคณะกรรมการ ขอขอบใจบรรดาสมาชิก
เพือ่นอดุมสาร อดุมศานต ทกุคนดวยความจรงิใจ และ
ขอพระผูเปนเจาไดประทานพระพรแดทุกดวย”

“ในหนังสืออุดมศานต ฉบับน้ีผมไดอาน ไดเห็น
(อานตอหนา 14)
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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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

Tel. 02-291-3750-4

19 - 22 เมษายน - ไปคนุหมิง เยีย่มวดัพระหฤทัยของ
พระเยซเูจา(วดัเดียวทีเ่กาแกมาก) เทีย่วปาหิน เขาซีซาน
ชอบปง (TG)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ยาย  ซอม  ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

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

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได

(มธ 8:2)

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
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ขอบพระคุณพระเจาสำหรบั
แบบอยางชีวติของท้ังสามทานน้ี

จงพยายามอยกัูบทกุคนอยางสงบ
พยายามดำรงชีวติอยอูยางหมดจด

เพราะไมมใีครจะเหน็พระเปนเจาไดถาไมมชีวีติเชนนี้
(ฮบ 12 : 14-15)

          
ยงัระลกึถงึในคำภาวนาเสมอ
เปาโลละมลู พลูวทิยกจิ

     จากไปครบ 6 ป วนัที ่28 มนีาคม 2549
มารีอาสำเนยีง พลูวทิยกจิ

จากไปครบ 1 ป วนัที ่13 ธันวาคม 2553
       เทเรซาแหงอาวิลลา วมิล (พลูวทิยกจิ) อยยืูนยง

จากไปครบ 1 ป วนัที ่10 กุมภาพนัธ 2554

สาสนวันสตรีสากล
จาก พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่การพฒันาสังคม
8 มีนาคม  ค.ศ. 2012 / พ.ศ. 2555

“หญิงเอย จงลุกขึน้เถิด” (ลก  8:54)
พ่ีนองครสิตชนหญิงชายทีร่กั

ในโอกาส “วนัสตรีสากล” ประจำปนี ้ซ่ึงนับเปน
การครบรอบ 101 ป นบัแตไดมีการประกาศใหวนัท่ี
8 มีนาคม เปนวันสตรีสากล ตามขอเสนอของ
คลารา เซท็กิน้ (Clara Zetkin ) ผนูำการเคล่ือนไหว
เพื่อสิทธิสตรีชาวเยอรมัน เม่ือป 2453  (ค.ศ. 1910)
และตอมาองคการสหประชาชาติไดกำหนดใหวัน
ดังกลาวของทุกป เปน “วนัสตรีสากล” และเชิญชวน
ใหประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพ่ือรวมเฉลิมฉลอง
และรำลกึถงึการเรียกรองสิทธิของสตรี เพือ่ใหไดมา
ซ่ึงความเสมอภาค การพฒันา และสนัติภาพ

ปจจุบัน  แมวาประเทศไทยจะมีผูนำสตรี ใน
ฝายบริหารของประเทศ  และรัฐบาลมีการประกาศ
ขับเคลือ่นนโยบาย “กองทนุพฒันาบทบาทสตรีไทย”
จากภาครัฐบาลแลวก็ตาม  แตในความเปนจริง สตรี
ในหลายภาคสวนยังมิไดรับการยอมรับในคุณคา
ศักด์ิศรีของเธอตามท่ีควรจะเปน  ดังท่ีปรากฏอยาง

แจงชัดวา  สตรียังถูกละเมิดศักด์ิศรี  ไมวาจะเปน
คาแรงงานท่ีไมเทาเทียม  การถูกนำไปเปนวัตถุสินคา
ในรปูแบบตางๆ และทีเ่ดนชดัมากท่ีสุด กคื็อ ในขบวนการ
การคามนุษย    วกิฤติแหงความเส่ือมถอยทางศีลธรรม
การศึกษาท่ีไมตอบสนองตอบริบทของสังคม  ส่ือมวลชน
บางสาขาท่ีขาดความรับผิดชอบ   การขาดตัวอยางท่ีดี
ในสังคมยุคน้ี   ปรากฏการณเหลาน้ีทำใหทุกคนท่ีมี
น้ำใจดี กงัวลใจ

ประเทศไทยกำลังกาวเขาสกูารเปนประชาคมอาเซียน
อยางเต็มรูปแบบในป ค.ศ. 2015 นับเปนส่ิงทาทาย
ตอเราทุกคน ที่กำลังกาวเขาสูการเปนพลเมืองอาเซียน
การเผชิญหนาในโลกท่ีมีความเปล่ียนแปลงใหมทุกวัน
เชนน้ี  พระศาสนจักรพยายามขับเคล่ือนใหสตรีและ
บุรุษทุกทาน เผชิญหนากับการเปล่ียนผานอยางมีสติ
ขอใหพีน่องตระหนักวา โดยอาศัยแผนงานอภิบาลของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  ความรวมมือ
รวมใจกันเสริมสราง ครอบครัว วัด โรงเรียน ชุมชน

ที่ทำงานของเราใหเขมแข็ง  อาศัยการดำเนินชีวิต
อยางเปนองครวม  ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอยาง
สอดประสานกันท้ังฝายชีวติจิต และฝายโลก  จะชวย
ใหเราครสิตชนกาวผานชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลง
นีอ้ยางกลาหาญ มีสติ เขมแข็ง และมีความหวัง

พ อ ในฐ านะพร ะ สั งฆ ร า ชผู กำ กั บ ดู แ ล
“คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนา แผนกสตรี”
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีทำงานดานสตรีโดยตรงของ
พระศาสนจักรในประเทศไทย ขอสงความปรารถนา
ดีมายังสตรีทุกคน  พอขอขอบคุณตอบรรดาพระ-
สังฆราช พระสงฆ และฆราวาสหญิงชายท่ีสนับสนุน
อุทิศตนอยางเปยมดวยความหวัง  และรวมมือกับ
บคุลากรสตรีของพระศาสนจักร ขอชมเชยเปนพเิศษ
ตอการริเริ่มของนักบวชหญิงในดานการศึกษา
สุขภาพอนามัย และเสริมสรางพลังใหแกสตรี ที่
แมจะอยูในชนบทท่ีหางไกลก็ตาม ขอใหทานมี
ความม่ันใจวา ทุกสิ่งท่ีทานกระทำน้ัน เปนการ
เสริมพลังใหกับสตรี ชวยใหสตรีลุกข้ึนยืนไดอยาง
มีเกียรติ มีศักด์ิศรี เหมือนท่ีพระเยซูเจาทรงย่ืน
พระหัตถและปลุกใหเด็กหญิง ผูเปนลูกสาวของ
ไยรัสใหลุกขึ้น  อยางไรก็ตาม ยังมีงานท่ีจะตอง
กระทำอีกมากมาย ทั้งในดานโครงสราง และ
การอภบิาลอยางมงุม่ัน ไมทอถอย  หากไดรบัความ
สนับสนุนอยางจริงจังจากทุกภาคสวนของสังคม

ขอพระแมมารีย เสนอวงิวอนเพือ่ทาน
ดวยความรักในพระเยซูคริสตเจาและพระแมมารีย
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถุินายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th
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ทีส่ำคญั 
โรม  (ซนีติ)   สถาบัน
วิจัยเรื่องการแตงงาน
และศาสนา   โดยนาย
แพทริค เอฟ  ฟาแกน

และนายอารอน เชอรชิล  หัวขอ “ผลกระทบของการ
หยารางตอลกูๆ” พบวาทุกปเด็กๆ ชาวอเมริกนัท่ีบรสุิทธ์ิ
กวาหน่ึงลานคนไดรับผลกระทบจากการท่ีพอแม
หยารางกัน

ผทูำวจิยัไดสอบถามไปยังกลมุตางๆ ถงึผลกระทบ
ตอลูกๆ ที่พอแมหยารางกัน และพบวาเปนไปตาม
ความคาดหมายท่ีสัมพันธภาพหลังการหยารางของ
พอแมสงผลเสียตอความสัมพันธระหวางพอแมและลูกๆ
ผลวิจัยพบวา 40% กระทบความสัมพันธระหวางแม
และลูกๆ โดยเฉพาะตอนกัเรยีนระดับมัธยมปลายข้ึนไป
กลาวอกีนยัหนึง่  หลงัพอแมหยารางกัน ลกูๆ ไมไดรบั
ความเอาใจใสเพียงพอในดานจิตใจ  อารมณ  และ
เศรษฐกิจจากพอแมเหมือนดังในอดีต  สงผลเสียตอ
การเรียน  ความภาคภูมิใจในพอแม  ความรัก และ
วฒุภิาวะดานสังคมของลูกๆ  ทัง้ยงัมีของเลนนอยลงและ
ถูกคาดโทษมากข้ึน

ประมาณ 90%  ลกูๆ จะอยกูบัมารดาหลังการหยาราง
ทำใหสัมพนัธภาพระหวางพอและลูกลดนอยลง  ผลวจิยั
ยังช้ีวาเกือบคร่ึงหน่ึงท่ีลูกๆ ตอบวา ไมไดพบหนาพอ
ในหลายปที่ผานมา

ในเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจของลูกๆ ที่ครอบครัว
แตกแยก  ผทูำวิจยัพบวา “หลงัการหยาราง  ลกูๆ ปฏบิติั
ศาสนกิจลดนอยลง  แตกตางจากท่ีเคยทำในอดตี  ทีเ่ปน
เชนนี้เพราะศาสนาไมไดชวยบรรเทาใจเด็กเหลาน้ัน
เชนเดียวกับเร่ืองอ่ืนๆ เชน เสถียรภาพทางครอบครัว
การศกึษา  รายได  รวมถงึสุขภาพรางกายและจติใจ”

ผลวจิยัพบวา  นกัเรยีนชัน้ประถมของเด็ก “บานแตก”
มีผลการเรียนตกลงทันที   สวนระดับช้ันมัธยม เด็กท่ีอยู
พรอมหนาพอแมจะมีผลการเรยีนดีกวามากเม่ือเทยีบกบั
เด็กท่ีพอแมแยกกันอย ู ตัวอยางจากผลสำรวจช้ีวา   เด็ก
อายุ 13 ป ทีพ่อแมอยพูรอมหนาจะอานหนังสือไดเรว็กวา
เด็กครอบครัวแตกแยกถึง 6 เดือน

26% ของเด็ก “บานแตก”  ลาออกในระดับมัธยม
เทียบกับเด็กท่ีอยกูบัพอแม  ยิง่ไปกวาน้ันหากพอหรอืแม
แตงงานใหม ก็ไมไดชวยใหผลกระทบดานการเรียนท่ี
เกิดจากการหยาราง ดีข้ึนแตอยางใด

ผลกระทบดานการเรียนยังตอเนื่องไปถึงระดับ
วทิยาลัย  นายฟาแกนและนายเชอรชลิ  ยนืยนัวา “นกัเรยีน
จากครอบครัวแตกแยก จะสำเร็จการศึกษาเพียง 33%
เทียบกับเด็กครอบครัวอบอุนท่ีมีสูงถึง 40%  ทั้ง
ไมนาเชือ่วาจะมีผลกระทบตอรายไดระหวางเด็กสองกลมุ
ซ่ึงเด็กกลุมแรกจะมีรายไดต่ำกวาและมีความเปนไปได
สูงท่ีจะประสบปญหาดานเศรษฐกิจ”

สำหรับปญหาดานสังคม  เด็กจากครอบครวัแตกแยก
สวนใหญมีปญหาดานพฤติกรรม  เชน ชกตอย  ลกัขโมย
และสวนใหญพบปญหาการทำผิดทางเพศ

ผลจากการหยารางของพอแมยงักระทบสภาพจติใจ
ลกูๆ จำนวนมาก  ผลวจิยัในเด็กประถม 7 ชีว้า “เหตุการณ
ทีท่ำใหเด็กเครยีด  125   เรือ่ง  เด็กจากครอบครวัแตกแยก
เปนความเครียดมากเปนอนัดับท่ี 3 รองจาก 2 อนัดับแรก
คือพอแมและญาติสนิทเสียชีวิต”  ผลวิจัยเรื่องเดียวกัน
ในวัยรุนพบวา  “เด็กจะมีปญหาดานอารมณและดาน
จติใจ สูงกวาเด็กจากครอบครวัทีอ่ยพูรอมหนาพอแม”

ผลวจิยัสรุปวา “พอแมสวนใหญไดรบัความบรรเทาใจ
หลงัการหยารางไมนาน  แตผลกระทบดานจิตใจตอลกูๆ
คงอยตูอไปอกีนานหลายสิบป บางรายมากถึง 30 ป”

วิกฤติเศรษฐกิจกระทบสำนักวาติกัน
นครรัฐวาติกัน   (ซีนิต)  พระคารดินัลทรชีซีโอ
แบรโตเน  ประธานประชุมสภาพระคารดินัล  (The
Council of Cardinals) เพือ่รวม
ศึกษาปญหาเศรษฐกิจของ
สันตะสำนัก โดยมีผูอำนวย-

การหนวยงานเศรษฐกิจสันตะสำนัก  (The Economic
Affairs of the Holy See)  ผบูริหารระดับสูงของนครรัฐ
วาติกนั  ผแูทนสำนักบรหิารทรัพยสินสวนสันตะสำนัก  (The Administration of
the Patrimony of the Apostolic See)  และสถานีวิทยุ
วาติกัน  (Vatican Radio)  เขารวมประชุมดวย  พระคารดินัลแบรโตเน กลาว
แถลงผลประมาณการประจำป และแสดงความกังวลตอวิกฤติเศรษฐกิจโลก
เพราะการเงินของสำนักวาติกันสวนหนึ่งเปนเงินบริจาคจากผูเชื่อศรัทธาท่ัวโลก
วิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเกิดข้ึนท่ัวโลกจึงสงผลตอการเงินของสำนัวาติกัน

ที่ประชุมสำนึกในบุญคุณของผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน  สวนใหญจาก
ผไูมประสงคจะออกนาม  เพือ่ใชในการดำเนนิงานของพระสนัตะปาปาและหวัง
วาจะไดรบัการสนบัสนุนตอไป

เทศนเขาเงียบเทศกาลมหาพรต
นครรฐัวาตกินั  (ซเีอน็เอส)  พระคารดินลัลอเรน็ซ มอนเซนโก  จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยแหงคองโก ไดรับเลือกใหเปนผูเทศนเขาเงียบถวายสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 และเจาหนาท่ีองคการบรหิารพระศาสนจักรสวนกลาง
(The Roman Curia) ระหวางวันท่ี  26 กุมภาพันธ  ถึงวันท่ี 3 มีนาคม หัวขอ
ประจำปนี ้คือ  “ครสิตชนผกูพนัเปนหนึง่เดียวกบัพระเปนเจา”  (Communion of

the Christian with God) จดัข้ึน ณ วดันอยมารดาพระผไูถ  (Redemptoris Mater
Chapel)  ภายในสำนักวาติกนั  ระหวางสัปดาหเขาเงียบสำนักวาติกนัจะงดกิจกรรม

ตางๆ และพระสนัตะปาปาจะไมทรงปรากฏพระองคตอสาธารณชน
ตามธรรมเนียมปฏบิติั

พระคารดินัลลอเร็นซ พระอัครสังฆราชแหงคินชาซา เปน
พระคารดินลัชาวอเมริกนัองคที ่2 ทีส่มเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 ทรงคัดเลือกใหเทศนระหวางสัปดาหเขาเงียบเทศกาลมหาพรต
ตอจากพระคารดินลัฟรงัซสิ   อารนิเซ   พระสงัฆราชเกษียณ อดีต

ประธานสมณกระทรวงพิธีกรรมและศลีศักด์ิสิทธ์ิ (Congregation for the Divine
Worship and The Discipline of the Sacraments)  ซ่ึงเทศนใน ค.ศ. 2009

(คินชาซา  ...Kinshasa เมืองทาและเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาธิปไตย
แหงคองโก  ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ  บนฝงแมน้ำซาอีร
...ผแูปล)

ครอบครัวใหญ เครื่องหมายของความชื่นชมยินดี
นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรสัแกครสิตชน
ทีม่าเฝาประจำสปัดาหในวนัพธุ  และประทานกำลงัใจแกแกครอบครวัทีมี่ลกูมาก
ทรงกลาวทกัทายผแูทนและสมาชิกจากสมาคมครอบครวัใหญแหงชาติ

พระสันตะปาปาตรัสวา “ในปจจุบันสภาวะทางสังคมของครอบครัวท่ีมีลูก
หลายคน เปนประจักษพยานแหงความเช่ือ  ความกลาหาญ  และความช่ืนชมยินดี”

พระสันตะปาปาทรงหวังวา “มาตรการดานกฎหมายและดานสังคมท่ีดีพอ
เพื่อชวยปองกันและสนับสนุนครอบครัวใหญจะยังคงดำเนินตอไป  ทั้งน้ีเพราะ
สถาบันครอบครัวคือตนกำเนิดของความสมบูรณและความหวังของประชาชาติ
ทั่วโลก”
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เตรียมพบกับ

หนังสือด ีส่ือคาทอลกิ
ไดที ่บธู M 26 โซน C
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ

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

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

สมคัรสมาชกิอดุมสาร - อดุมศานต โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

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. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2

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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกยีรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

ขอคำภาวนาอุทศิแด
ยอแซฟ โชคชยั อากรนิธ์ิ

ผูเกิดใหมในพระเจา
ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวญิญาณ
ยอแซฟ โชคชยั อากรนิธ์ิ

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

อยากระวนกระวายใจ ถงึส่ิงใดเลย
จงทูลพระเจาใหทรงทราบ
ถึงความปรารถนาทุกอยาง

ของทานโดยคำอธิษฐาน การวอนขอ
พรอมดวยการขอบพระคุณ

(ฟป 4:6)







คุยกัน

เจ็ดวันหน




 


  
 

กองทนุวทิย ุ- โทรทศัน
ทำบุญอุทิศให

ยอแซฟ  พรศกัด์ิ  สุนทรเอกจติ     2,000   บาท

ถาพระคริสตเจาสถิตอยูในทานแลว
แมรางกายของทานตายเพราะบาป

จิตของทานก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรม
(โรม 8:10)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่12 ประจำวนัที ่18-24 มนีาคม 2012หนา 14

บทสัมภาษณประธานจัดงาน ไดเขียนไววา ‘ดิฉันรูสึก
ยินดีเปนอยางย่ิงท่ีอุดมศานตไดเจริญกาวหนา รับใช
สังคมในประเทศไทย มาจวบจนปที่ 92 และอุดมสาร
36 ป’ แตประธานไดแตงต้ังใหเราเปนเพือ่นหมายเลข 1
ของอดุมศานต ซ่ึงตัวผมเองก็มอีายแุค 83 ป เพราะฉะน้ัน
เรามบีญุแทๆ  คนหนึง่ เพราะยงัไมเกดิมาก็มีอดุมศานต
เปนเพื่อนแลว เราโชคดี และเราทุกคนก็โชคดีไดมี
เพือ่นทานหน่ึงคือ อดุมศานต”

“และตัวเราเองในวัย 83 ปนั้น ก็มีเพื่อนมาก
เหมือนกนั  มทีัง้เพ่ือนตางประเทศดวย แตวนัน้ีเรารสึูก
นอยใจนิดหนอย เรานอยใจท่ีวา อุดมศานต มีเพื่อน
มากกวาเรา เราจึงขอแสดงความยินดีที่อุดมศานต มี
เพื่อนทั่วประเทศ มีเพื่อนทุกวัย เพื่อนทุกเพศ จึงขอ
แสดงความยินดีและขอใหอดุมศานตมีเพือ่นจำนวนมาก
ยิง่ๆ ข้ึน”

“และในอุดมศานตฉบับน้ี เราเช่ือวาทุกคนไดอาน
เราไดอานพบขอความขอหนึง่ เขียนอยดูานลางๆ วา เรา
พูดกับพระเจาคือคำภาวนา เราอานพระคัมภีรคือฟง
พระวาจาของพระเจา แตวนัน้ีเราอยากจะเพ่ิมอกีวา เรา
พูดกับพระเจาคือคำภาวนา เราอานพระคัมภีรคือฟง
พระวาจาของพระเจา เม่ืออานอุดมศานต เราไดทั้ง
คำภาวนา และพระวาจา  เม่ือเปนเชนนีอ้ดุมศานตของเรา
จึงมีคุณคา อุดมศานตของเราจึงตองเปนท่ีรัก และ
อดุมศานตจงึตองเปนส่ือท่ีเราตองสนับสนุน”

“และกอนท่ีจะเขามาในงานน้ีเราก็ไดเขียนบนบอรด
วาดังน้ี อุดมศานตใครๆ ก็รัก อุดมสารใครๆ ก็อาน
และขอมอบใหกับเพื่อนอุดมศานตทุกคนดวย และ
ในฐานะเราไดแตงต้ังในวันนี้ วาเปนเพื่อนอุดมศานต
หมายเลข 1 เราก็จะพยายามทำตามคำพูดท่ีเราไดอานน้ี
ดวย คือ อดุมศานตเราก็รกั อดุมสารเราก็อาน”

จากน้ันพระคารดินัลตีฆอง เปดงานวันเพื่อน
อุดมสารอยางเปนทางการ มีการฉายวิดีทัศนวันเพื่อน
อดุมสารและมิวสิกวดีิโอเพือ่ชวีติท่ีดีกวา

การขับรองบทเพลง  โดยนักรองกิตติมศักด์ิ
คุณบุญเกียรติ  โชควัฒนา  คุณโสรัจ  อมาตยกุล
คุณพีพัฒน  อมาตยกุล  และคุณหญิงปทมา ลีสวัสด์ิ-
ตระกลู  พรอมท้ังมอบน้ำใจใหอดุมสาร

การแสดงของนักเรียน 3 อสัสัมชัญ รกัมนุษย รกัโลก
และชุดเด็กๆ นารัก เทวดาปอง  พรอมท้ังอาจารยดนยา
วบูิลยศรนิ ชวยสอนเตนบัลเลต

ระหวางชมการแสดงมีการจับสลากบัตรหมายเลข
โตะจีน เพื่อมอบรางวัลแกผูมารวมงาน อาทิ ตูเย็น
เคร่ืองซักผา โทรทัศน กระเปาแฟช่ัน พระรูปแมพระ
เมืองลูรด  รางวลัสมาชิกอดุมสารฟรี 1 ป

ตอจากนั้นพระคารดินัล มอบโลขอบคุณ แก
ประธานจัดงาน ทัง้ 3 ทาน  ดร.สมศักดิ ์ลสีวสัด์ิตระกลู
ดร.วริชัน ี พรหมสนุทร และคุณยุวดี นิม่สมบุญ

พระอคัรสังฆราชเกรยีงศักด์ิ กลาวปดงานวา “ไดมี
โอกาสมารวมงาน “วันเพื่อนอุดมสาร” วันน้ีแลว รูสึก
ชืน่ชมยนิดีและมีความสุข เพราะเม่ือคราวท่ีแลวไดมา
รวมงานน้ี และไดรบัเกียรติใหเขาเปน “เพือ่นคนหน่ึง”
ใน “กลุมเพื่อนอุดมสาร” เพื่อนมาเจอเพื่อน ก็นำมา
ซ่ึงความยินดี และมีความสุข เหมือนคำของกษัตริยดาวิด
ในบทเพลงสดุดี ที ่ 133 ทีว่า “QUAM  BONUM  ET

วนัเพือ่นอดุมสาร (ตอจากหนา 8) IUCUNDUM  HABITARE  FRATES  IN UNUM”
“มันนาช่ืนชมยินดีสักเทาใดท่ีพีน่องมาอยรูวมกัน”

“วันเพื่อนอุดมสาร” เปนวันท่ีฆราวาสอาสาสมัคร
มารวมทำงานส่ือ ที่เราเรียกวา “เพื่อนอุดมสาร”  มา
รวมตัวกนั เพราะพวกเขาเขาใจถึงความสำคัญของ “ส่ือ”
และอุดมสารเปนส่ือสิ่งพิมพในรูปของหนังสือพิมพ
คาทอลิกเพยีง “หวั” เดียวของพระศาสนจักรในประเทศ
ไทย ยิง่ทำใหงานน้ีมีความสำคัญมากย่ิงข้ึน

อุดมสาร หมายความวา เปนส่ือสิ่งพิมพที่อุดม
บริบูรณไป ดวยเรื่องราว เน้ือหาสาระ อันจะนำมาซ่ึง
สันติภาพ ความสงบ และสันติสุข ตามความหมายของ
ชื่อหนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห และ
นิตยสารคาทอลิกรายเดือนของเรานี้เอง

สาสนวันส่ือมวลชนสากลของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที ่16 ประจำปนี ้พดูถึงประเด็น “Silence
and Word : Path of Evangelization” (ความเงียบและ
พระวาจา คือหนทางแหงการประกาศพระวรสาร)
กอนอืน่ “เงียบ” เพือ่จะฟง ซ่ึงหมายถึงการไตรตรอง และ
เขาใจตนเอง เพื่อเราเองจะเขาใจชัดเจนข้ึนวาตนเอง
ตองการสือ่สิง่ใดแกผอูืน่ และคาดหวังส่ิงใดจากพวกเขา

นอกจากนัน้ สำหรบัสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16 พระองคยงัทรงหมายถึง “การเงียบ” เพือ่จะรบัฟง
กันและกัน เพื่อกอเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน และ

ในท่ีสุด การเงียบเพื่อไตรตรองน้ัน ยังหมายถึงโอกาส
สนทนากับพระเจา และสนทนาเร่ืองพระเจาอีกดวย

ดังน้ัน คำพูดและความเงียบ เปนการเรียนรทูีจ่ะฟง
และเรียนรูที่จะส่ือ นี่คือการฟนฟูการประกาศพระ-
คริสตเจาสำหรับสังคมปจจุบัน นี่ เทากับ เปนการ
เตรียมตัวพวกเรา “เพื่อนอุดมสาร” ใหพรอมท่ีจะเปน
ผส่ืูอพระครสิตเจา ดวยชวีติของพวกเราแตละคนกอน

จากน้ันแลว พวกเรา “เพื่อนอุดมสาร” ทุกคน
ก็จะรวมมือกันและใช “ส่ือ” ในการประกาศขาวดี
โดยเฉพาะอยางย่ิง ส่ือสิง่พมิพ “อดุมสาร” นี ้อนัเปนส่ือ
ที่อุดมดวยสาระอันมีคุณคา ที่จะนำชีวิตคริสตชนและ
คนอ่ืนๆ ไปสูสันติสุข ไปสูการพบองคพระคริสตเจา
และเพ่ือใหทีก่ลาวมาน้ีเปนจรงิและเปนรปูธรรมมากข้ึน
พออยากนำเสนอแก “เพือ่นอดุมสาร” ทกุทาน ชวยกนั
รณรงค ใหคริสตชน “บอกรับ” และ “อาน” อุดมสาร
“ทกุครอบครัว” เปนหน่ึงในกิจกรรม “ปแหงความเช่ือ”
เปนการฟนฟูการประกาศขาวดีของพระคริสตเจาข้ึน
อกีครัง้หน่ึง

ขอองคพระผูเปนเจาโปรดประทานพระพรแก
“เพื่อนอุดมสาร” ทุกทาน ทุกครอบครัว ใหประสบ
ความสุข และไดรับ “ขาวดี” ของพระคริสตเจาอุดม
บริบูรณ

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

สงัฆมณฑลเชยีงใหม
เดนิหนางานยุวธรรมทูต
สำนักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม  พระสังฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน ลงนามในประกาศ
แตง ต้ังคุณพอจู เซปเป  แบรตี เปนหัวหนาผู-
รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตของสังฆมณฑล พรอม
ดวยคณะกรรมการอ่ืนๆ อกี 10 ทาน โดยใหปฏบิติังาน
ต้ังแตวนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 2012 เปนตนไป

สำหรบัจุดประสงคของการแตงต้ังผรูบัผดิชอบ
งานยุวธรรมทูตในคร้ังน้ี คือ เพื่อชวยรับผิดชอบ
และสงเสริมงาน สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม
(PMS) ในสังฆมณฑลเชียงใหม โดยการสงเสริม
เด็กๆ ทีมี่อายตุ่ำกวา 14 ป ไดมีจติตารมณธรรมทูต
ดวย

คณะกรรมการยุวธรรมทูตของสังฆมณฑล
ประกอบดวย คุณพอจูเซปเป แบรตี (หัวหนา)
คุณพอสันติ ยอเปย คุณพอเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร
คณุพอธงชยั ววิฒันเชาวพันธ คณุพอสริชิยั บุหงา-
สวรรค ซสิเตอรปรดีา กระบวนสงา ซสิเตอรสุรางค
เซอร ซสิเตอรเอลซีาเบ็ธ เดอ ซซูา นางสาวอารีรตัน
พรอมสุข นายสมาน อวดคลอง และนายจิรพงค
เจรญิศิลป (กรรมการ)

คุณพอจูเซป-
เป แบรตี เปดเผย
วา “สังฆมณฑล
ของเรามีศูนยที่
ดู แ ล เ ด็ ก ต า ง ๆ
ประมาณ 30 ศูนย

เราจะเชิญผูรับผิดชอบของแตละศูนยมาประชุม
หารอืกนัในเดือนพฤษภาคม แลวจะจัดการฝกอบรม
ผูนำเพ่ือใหไดรูจักกับองคกรและวิธีการอบรม
ยุวธรรมทูตตอไป” นอกจากแผนการจัดต้ังกลุม
ยวุธรรมทูตในศูนยดูแลเด็กตางๆ แลว คณะกรรมการ
ยังมีแผนงานท่ีจะเผยแพรกิจกรรมยุวธรรมทูต
ในโรงเรียนตางๆ ที่อยูในสังฆมณฑลเชียงใหม
อีกดวย

ในตอนทายของประกาศแตงต้ัง พระคุณเจา
ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน ไดใหพรแก
คณะกรรมการวา “ขออวยพรใหทานไดรับพระพร
และสันติขององคพระครสิตเจาในการปฏิบติัหนาท่ี
ที่ไดรับมอบหมายจากพระศาสนจักรของพระองค
อยางอุดมบริบูรณเทอญ”

สำหรับสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม
(PMS) มีหนาท่ีใหการสนับสนุนงานแพรธรรม
ของพระศาสนจักร โดยมีองคกรในสังกดั 4 องคกร
ดวยกัน คือ สมณองคกรเผยแพรความเช่ือ สมณ-
องคกรยุวธรรมทูต สมณองคกรนักบุญเปโตร
อัครสาวก สมณองคกรสหพันธธรรมทูตของ
พระสงฆและนักบวช สวนหัวขอการฝกอบรม
ประจำป 2012 ของยุวธรรมทูต คือ “อยากลัว...ที่
จะเปนนักบุญ”  (ติดตามรายละเอียดไดที่ www.
missionarychildhood.com)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 12 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 ¡’π“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥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≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ ®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 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

«—¥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

�����°”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

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

 ’¡“

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

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

«—¥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)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ ªíµµ“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

24 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

°ƒ…‡®√‘≠ §ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å ·°â«¢®√ §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï

 ÿ¢ «à“ß ‡´Õ√åÕ—°‡π ‡´ «ß…å¬√√¬ß Õ.»√‘π∑√å

®‘πµπ‡ √’ §ÿ≥©—µ√™—¬  ÿ√’¬å àÕß ¥√.¥π—¬ §√‘ ∏“π‘π∑√å

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ºŸâ‡¢â“√à«¡  1) ºŸâ∑’Ë‡≈àπ¥πµ√’„π«—¥ 2) ºŸâπ”

°“√√âÕß 3) ºŸâ·∑π°≈ÿà¡π—°¢—∫√âÕß 4) ∫ÿ§≈“°√∑’Ë

¥Ÿ·≈¥πµ√’¢Õß«—¥ («—¥≈–‰¡à‡°‘π 5 ∑à“π) «—π‡ “√å∑’Ë

31 ¡’π“§¡ 2012 ‡«≈“ 08.30-16.30 π. ∑’Ë»Ÿπ¬å

Ωñ°Õ∫√¡ ß“πÕ¿‘∫“≈ ç∫â“πºŸâÀ«à“πé Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ (‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬) µÕ∫°≈—∫¿“¬„π«—π∑’Ë

20 ¡’π“§¡ 2012 √“¬≈–‡Õ’¬¥µ‘¥µàÕ‚∑√»—æ∑å

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-6371-5449

E-mail : bkksacredmusic@ yahoo.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’

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ

 ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  ∫â“πÀ—π Õ. ’§‘È« ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ‰∑√∑¡ Õ.ÀπÕßÀß å ®.∫ÿ√’√—¡¬å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∫â“π°≈“ß ®.∫÷ß°“Ã ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫â“πÀ¡—π¢“« Õ.¥à“π´â“¬

®.‡≈¬ ©≈ÕßÀ¡Ÿà∫â“π ‡ °«—¥„À¡à 25 ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

«—πæÿ∏∑’Ë 28 ¡’π“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’ ·Ààßπ‘°√‡∑«¥“ ∫â“π‚ππ¬“ß§”

®.∫÷ß°“Ã ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 31 ¡’π“§¡  ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ Õ“¢à“ °.¡.48

Õ.æ∫æ√– ®.µ“° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ¡’π“§¡  ‡«≈“

10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æ‘®‘µ√ ©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 19

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

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

¡≥±≈°√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

�����‡µ√’¬¡æ∫°—∫Àπ—ß ◊Õ¥’  ◊ËÕ§“∑Õ≈‘° ‰¥â∑’Ë∫Ÿ∏ M26

‚´π´’ „πß“π —ª¥“ÀåÀπ—ß ◊Õ·Ààß™“µ‘ √–À«à“ß«—π∑’Ë

29 ¡’π“§¡ - 8 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00-

21.00 π. ∑’Ë»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï (√«¡

∑ÿ° ”π—°æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°)

�����™ÿ¡πÿ¡§π¥πµ√’«—¥ ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√Õ∫√¡ ∫√√¬“¬

·≈–‡ «π“ ‡√◊ËÕß çÕ¬à“ß‰√®÷ß®–∑”„Àâ™ÿ¡™π«—¥ ¡’™’«‘µ

™’«“¥â«¬‡ ’¬ß‡æ≈ßé ‚¥¬«‘∑¬“°√ §ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 12 ª√–®”«—π∑’Ë 18-24 ¡’π“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° 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“¬)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

‡™‘≠√—∫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

‡«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

‡°“–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“ ¡“™‘°

∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

����� ‡™‘≠™«πºŸâ‡®Á∫ªÉ«¬√à«¡‚≈°‡¥’¬«°—π√—∫æ√‡æ◊ËÕ

°“√∫”∫—¥√—°…“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ·° ªï ®“°

øî≈‘ªªîπ å «—πæÿ∏∑’Ë 18 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“

10.00 π. ∑’Ë»“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥Õ—§√‡∑«¥“

¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ‚∑√.

0-3229-9226

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

≈“¥°√–∫—ß / «—π‡ “√å∑’Ë 19 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‘∑

»’≈°”≈—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 E-mail :  thailiturgy

@gmail.com

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à

§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ... (¬π 15:13)

¢Õ‡™‘≠
√à«¡

 ¡∑∫∑ÿπ

 √â“ßÕ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’
∫—≠™’∏π“§“√ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ  “¢“ ÿ√“…Æ√å∏“π’

™◊ËÕ∫—≠™’ ¡Ÿ≈π‘∏‘§“∑Õ≈‘° ÿ√“…Æ√å∏“π’ (Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈)

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 296-0-98124-5

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë §ÿ≥æàÕÕ√√§‡¥™ ∑—∫ªîß ‚∑√. 08-1797-8303

§ÿ≥æàÕ¬ÿ∑∏°“√ ¬πª≈—¥¬» ‚∑√. 08-1868-2187



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่12 ประจำวนัที ่18-24 มนีาคม 2012 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  หัวหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำ

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

โดย เงาเทยีน

เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรักครับ  เสียงเยาวชนฉบับน้ี
เรายังคงตามติดประสบการณของนองๆ เยาวชนที่
เขารวมงานเยาวชนโลกคร้ังท่ี 26 ที่ผานมานะครับ
ครั้งน้ีเปนประสบการณของนองปยะนุช  ทองทั่ว
(นองนชุ)  เยาวชนจากสังฆมณฑลนครราชสีมา

สวนหนึ่งท่ีนองนุชไดแบงปนใหเราฟงวา “รูสึก
ดีใจมากท่ีไดเปนหนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยท่ีจะไป
รวมงานชุมนุมเยาวชนโลกในคร้ังน้ี เพราะวาเปน
งานเยาวชนท่ีพวกเราเยาวชนท่ัวโลกรอคอยที่จะมา
งานน้ี หญิงนุชก็เปนหนึ่งในเยาวชนท่ีรอคอยโอกาส
ครั้งน้ีเชนเดียวกัน และเม่ือไดรับโอกาส ก็คิดวาอาจ
ไมไดไปดวยเหตุผลหลายๆ อยางแตสุดทายพระเจา
ก็อวยพรและนำทางใหแกชีวิตของลูกใหลูกได
พบประสบการณใหมๆ  การไปคายคร้ังน้ีกจ็ะทำหนาท่ี
เยาวชนโคราช เยาวชนไทย เผยแพรวฒันธรรม ประกาศ
ขาวดีของพระเจา  ใหดีที่สุดใหสมกับโอกาสท่ีไดรับ
ขอขอบคุณผูสนับสนุนทุกทานท่ีใหโอกาสหญิงนุช
ครั้งน้ี ขอบคุณพระคุณเจาชูศักดิ์ ที่สนับสนุน คุณพอ
อนสุรณ ทีอ่บรมและผลักดัน ปลุกปน หญงินุชในงาน
ดานเยาวชน ขอบคุณคุณพอเกรียง ที่ เปนกำลังใจ
สนับสนุนและรวมเดินทาง ขอบคุณคุณพอพัฒนชัย
ที่ใหโอกาสดีๆ ขอบคุณคุณพอเอกชัย คุณพอมอรีส
ที่สนับสนุนชวยเหลือ และขอบคุณพ่ีน้ำหวานสำหรับ
ทกุๆ อยางคะ

เริ่มจากการปรับตัวให เขากับวัฒนธรรมของ
พืน้เมืองท่ีเราไปอย ูนัน่คือเมือง ISCAR ถงึแมภาษาของ
เรากับครอบครัวไมเหมือนกัน เพราะวาบานท่ีไปพกัเขา
พดูภาษาอังกฤษไมได แตยงัมีนองสาวท่ีนารักอกีสองคน
และเปนท่ีรกัของเพือ่นๆ เยาวชนไทย ชือ่ IRENE และ
ELENA พดูภาษาอังกฤษไดแตกไ็มมากนักพอเขาใจได
และหญิงนุชก็พูดไมคอยไดเหมือนกัน แตใชวิธีเปดใจ
เพื่อเขาใจในส่ิงท่ีพูด เขาใจบางไมเขาใจบาง แตเราก็มี
ความสุขรวมกนั

ที่ประเทศสเปนอากาศรอนมาก กลางวันอยู
ประมาณ 40 องศา ทำใหรสึูกถงึความทอ เหนือ่ย รอน
และหนักกระเปา แตเราเร่ิมเดินทางโดยการสวดภาวนา
รวมกัน ทำใหมีกำลังใจท่ีจะแบกกระเปาของตัวเอง

ตอไป พอไปถึง
ที่หมาย คนเยอะมาก
เราตอแถวรอเขาไป
ในจุด 3E คือจุดท่ีเรา
ตองไปพักไปนอน
ที่นั่น ไปถึงประมาณ
บายโมง แดดแรงมาก
ไม มี ก ร ะ ท่ั ง ร ม ไม
ที่กันแดดกันฝน เปน
สนามโลงๆ พวกเรา
จัดจองท่ีนอนของเรา
กลมุคนไทย และคิดวา
เ ย า ว ช น ต า ง ช า ติ
ทุกคนมาเ พ่ืออะไร
มาทำไม รอนก็รอน กวาพระอาทิตยจะตกก็ประมาณ
เกือบสามทุม พอแดดหมด พายุเขาฝนตก พวกเราไมรู
จะทำยังไงดี เก็บของไมใหเปยกทุกคนตางชวยกัน
แมแตพระสันตะปาปาท่ีทำพิธีอยูบนพระแทนก็ยัง
ไมหนีจากพวกเราไปไหน พวกเราเยาวชนตางรอง
ตะโกนวา “Esta es la joventud del papa!” แปลวา “พวก
เราเปนเยาวชนของพระสันตะปาปา”  ทำใหหญิงนุช
ที่ทอจากสภาพอากาศท่ีไมเปนใจกลับมีแรงใจท่ีจะ
รวมพิธีกรรมคร้ังน้ี และรูถึงวาทำไมเยาวชนท่ัวโลก
รอคอยกับงานในวันน้ี พวกเราสวดภาวนารวมกัน
กบัเยาวชนท่ัวโลก เปนการสวดภาวนาคร้ังย่ิงใหญทีสุ่ด
ทีเ่คยรวมสวดภาวนา เฝาศีลมหาสนิท ถงึแมจะดูวนุวาย
แตในความวุนวายยังมีความสงบอยูดวย ขณะน้ันมี
เยาวชนบางกลุมสวดภาวนา บางกลุมกินอาหาร
บางกลุมนอน แตพวกเราก็รวมใจกันเปนหนึ่งเดียว

ในคืนน้ัน  คือการ
ภาวนา

เชาวันสุดทายของ
งานเยาวชนโลก หลงั
จาก ต่ืน ข้ึนทำ ธุระ
สวนตัวของแตละ
คนถึงแมจะลำบาก
แตก็ไมไดยินเสียง
บ น จ า ก ใ ค ร เ ล ย
มิสซาเร่ิมข้ึนโดยที่
ห ญิ ง นุ ช ไ ม รู ตั ว
ย อ ม รั บ ว า มิ ส ซ า

ครั้งน้ีไมไดมีสวนรวมในพิธีอะไรมาก เพราะเหนื่อย
สะสมมาหลายวัน ก็นั่งดูเยาวชนรอบขางเห็นไดวา
เยาวชนตางชาติเวลาที่มีพิธีมิสซาเขาจะใหความสำคัญ
มาก เขาต้ังใจที่จะฟงและรวมพิธี ดูศรัทธากวาเยาวชน
ไทยบางคน ทำใหหญิงนุชหันกลับมามองตัวเองวา
ในวันน้ีเปนวันท่ีสำคัญเปนมิสซาท่ีไมไดเกิดข้ึนในทุก
วันอาทิตย เรารวมพิธีมิสซาท่ีมีพระสันตะปาปาเปน
ประธานในพิธี แตทำไมไมเหน็ความสำคัญเลย หญงินุช
จึงขอฟงเคร่ืองแปลจากเพ่ือนเยาวชนไทยและน่ังฟง
ทีพ่ระสนัตะปาปาตรัสวา “มิตรภาพกบัพระเยซเูจาจะนำ

เธอไปเปนประจักษพยานถึงความเช่ือในท่ีที่เธออยู ถึง
แมจะไดรบัการปฏิเสธหรือการไมแยแส  ทีโ่ลกตองการ
เปนพยานของความเช่ือของเธอเปนการตอบสนอง
ความตองการของพระเจา พอคิดวาการปรากฏตัวที่นี่
ของเยาวชนจำนวนมาก ที่มาจากท่ัวทุกมุมโลกเปน
หลักฐานท่ียอดเยี่ยมของบรรลุผลของคำสั่ งของ
พระคริสตเพื่อพระศาสนจักรที่วา “จงไปท่ัวโลกและ
ประกาศขาวดี” (มก 16:15)  เธอเองก็ไดรับงานพิเศษ
ของการเปนสาวกและมิสชันนารีของพระคริสตใน
ดินแดนอื่นๆ และประเทศที่เต็มไปดวยเยาวชนที่กำลัง
มองหาส่ิงท่ีดีกวา หัวใจของพวกเขาบอกวา คุณคา
ทีแ่ทจรงิน้ันมากข้ึนเพราะพวกเขาจะไมปลอยใหตัวเอง
ใชชีวิตอยางวางเปลาโดยไมมีพระเจา”  จากคำพูด
เหลาน้ีเองทำใหหญิงนุชรูสึกพรอมท่ีจะไปประกาศ
ขาวดี แกเยาวชนในเขตสังฆมณฑลตอไป  “Esta es la
joventud del papa!”

“จงช่ืนชมในองคพระผู เปนเจาทุกเวลาเถิด”
(ฟป 4:4)  แลวพบกันใหมฉบับหนา ติดตามกันตอ
นะครับ สวัสดีครับ...

จึงตรากตรำทำงาน
และตอสดูวยพลังท่ีมาจากพระองค

พลงัน้ีกำลงัมีอำนาจ ผลกัดันใหขาพเจา
ทำงานอยางเขมแข็ง  (คส 1:29)

วนัอาทิตยที ่25 มีนาคม 2555

ตอน อบรมหนงัสัน้ ป 3
“ลกูของแผนดนิ”

เวลา 04.30 น. - 05.00 น.
ชอง 9 โมเดิรนไนนทวีี

(ออกอากาศอาทติย เวนอาทติย)
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เพราะเดินทาง
จึงพบทาง

ดวงอาทิตยยังไมโผลพนขอบฟา แสงไฟนีออนสองขางทางใหแสงนวล
ออนๆ ดูสบายตา ลมยามเชายังสดช่ืนอย ูผมมาถงึท่ีทำงานแลว ยงัไมถงึ 06.00 น.ดี
วันนี้ผูบริหารและเจาหนาท่ีของสำนักส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยมีกิจกรรม
รวมกัน เปนการเดินทางลงใต เพ่ือใชชวีติรวมกัน พักผอน พบพระคณุเจาประธาน
ศรีดารุณศีล ประธานส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เย่ียมเยือนงานอภิบาล
และแวะใหกำลังใจบรรดาคุณพอ ซิสเตอร ชีลับ พี่นองสัตบุรุษ เบ้ียบายรายทาง
เปนกิจกรรมแรกในรอบ 5 ปกวาของการทำงานของผมท่ีนี่

งานในฐานะส่ือมวลชนคาทอลิกเปดโอกาสใหผมไดเดินทาง และพบปะ
กับผูคนและเร่ืองราวมากมาย ผมนึกถึงงานอภิบาล งานเปนคุณพอผูชวยตามวัด
เปนคุณพอเจาวัด ดูแลโรงเรียน ดูแลกลุมกิจกรรมตางๆ ทั้งในมิสซังแม และ
มิสซังท่ีมีโอกาสไดไปสัมผสังานชวยเหลอื สนามงานแหงความเช่ืออนักวางใหญ
ไพศาลเปดโอกาสใหเราเรียนรู พัฒนา และเติบโต แตทุกสนามมีส่ิงท่ีคลายกัน
อยู 2-3 ประการ ประการท่ีหนึ่ง ทุกสนามยังวนเวียนอยูกับหนาท่ีหลักของเรา
คือสงฆ ผูบันดาลความศักด์ิสิทธ์ิ ประกาศก เทศนสอน แนะนำจิตวิญญาณ
กษัตริย ปกครองดูแล จัดการ และรวมเปนหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรในระดับ
ตางๆ และประการท่ีสอง ทกุสนามเรียนรเูทาไหรกไ็มจบส้ิน แตมีพระพรของพระ
อยอูยางเต็มเปยม

พระพรของพระท่ีมีอยูอยางเต็มเปยมน้ัน จึงเช่ือมโยงเราในทุกเสนทาง
การเดินทางในคร้ังน้ีเริ่มเม่ือวันอังคารท่ี 28 กุมภาพันธ และไปส้ินสุดลงในค่ำ
วันเสารที่ 3 มีนาคม มีผูรวมเดินทางประมาณ 20 ชีวิต โดยรถตู 2 คัน เสนทาง
จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย พระราม 3 กรุงเทพมหานคร
ลงสูดินแดนทางใต สังฆมณฑลสุราษฎรธานี แวะเวียนวัดวา อาราม สถานท่ี
ทองเที่ยว พิพิธภัณฑ แวะคางแรม ยังบานชุมพาบาล บานพรตะวัน บนเรือ
เยี่ยมชมอาสนวิหารหลังใหมที่กำลังกอสราง ซ่ึงจะเปดเสกอยางเปนทางการ
ในวันท่ี 29 กันยายน ข้ึนเรือ เขาถ้ำ ลงแพ รวมถวายมิสซา ฟงการอบรมแนะนำ
จากพระสังฆราช เยี่ยมเยือนชีลับกาปูชิน 2 แหง ที่ อ.พนม และท่ีหวยยาง
เหมือนเจอแฟนพันธุแทอุดมสารจริงๆ (ไวผมคงเลาละเอียดกวาน้ีเวลาที่โอกาส
อำนวย) รบัฟงเร่ืองราวงานอภิบาลของหลากหลายวัดในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
วดัท่ีมีคุณพออยเูพยีง 1 องคและอกีหลายวดัในความดูแลอภบิาล โรงเรยีนทีคุ่ณพอ
บอกวานักเรียนไมมากแตก็มีจำนวน 2,000 คนข้ึนไปกันท้ังส้ิน ชื่นชมกับ
สวนนายดำท่ีวนเวียนอยูกับหองน้ำจนไดดี (นี่ก็เปนอีกจุดหน่ึงท่ีถาผมมีเวลา
และโอกาสอำนวยคงเลาใหละเอียดกวาน้ี) ชื่นชมกับธรรมชาติมากมี เกาะปนหยี
และเรื่องราวของสนามฟุตบอลของโรงเรียนบนเกาะท่ีเคยถูกนำไปทำโฆษณา
และไดรับรางวัลคาทอลิกมีเดียอะวอรด ในปลาสุด ฯลฯ ในเสนทางเหลาน้ี ผม
ไดมีโอกาสเปนประธานมิสซาในวันสุดทายของการเดินทาง ผมสรุปบทเรียนส้ันๆ
ใหกบัผรูวมมิสซาในเชาวันน้ันวา

“เราทุกคนมีคนท่ีรกั น้ำใจดี คอยชวยเหลอืเรา เหลาน้ันกคื็อ ความรกัทีพ่ระ
มีตอเราแตละคนน่ันเอง” ทั้งกอนเดินทาง ขณะเดินทาง และหลังการเดินทาง
เรายังพบผูคนท่ีมีน้ำใจดีกับเราไมหมดส้ิน ทุกอยางยังดำเนินตอไป คนเหลาน้ี
ฝากความรักมากับความปรารถนาดี ปจจัยที่สนับสนุนชวยเหลือ อาหารและ
การตระเตรียมส่ิงตางๆ ไวตอนรับเรา บางมุมอาจจะมองไดวาเปนภาระ แตอีก
มุมหนึ่งท่ีเราเห็นเสมอๆ ซ่ึงอาจจะสรุปไดดีกวา คือรอยยิ้ม และความสุขของคน

ที่ไดให  สวนเรา
คนท่ีรับ  คงตอง
ตระหนกัมากข้ึนวา
ต อ งทำ ชีวิ ต ให ดี
และทำงานอย าง
เต็มท่ี

“ปกติแลวเรามัก
ไดรับมากกวาท่ีเรา
คิดเสียอีก” ผมจำ
ไดวาเม่ือแรกที่คิด
จะเดินทาง ในคร้ัง
นี้ เรามีเวลาเพียง 3
วัน  แตพอเอาเขา
จรงิๆ เราใชถงึ 5 วนั
เ ร า เ ดิ น ท า ง ไ ป
ทั้งหมด  30 จุด
ผู คน ท่ีไปกับ เรา
มีคุณพอ  2 ทาน
แตเราพบเจอคุณพอ

ในสังฆมณฑลรวม 10 ทาน มีซิสเตอรไปกับเรา 2 ทาน เราพบซิสเตอรอีกเพียบ
คิดแคจำนวนก็นับไมถวนแลว พระใหเรามากกวาท่ีเราตระเตรียมเสมอและ
มันกเ็ปนเชนน้ันในทุกๆ เรือ่งอยแูลว

“การเดินทางจะดวยเหตุผลใด มีของขวัญจากการเดินทางมอบใหกบัเราเสมอ”
บางค่ำคนืของการเดนิทางผมใชบางเวลาเพือ่มโีอกาสพดูคุยกบัเจาหนาท่ี ผรูวมงาน
เปาหมายของการเดินทางดูเหมือนตางกัน แตผมกลับม่ันใจวา ของขวัญจาก
การเดินทางท่ีทกุคนไดรบั นัน่แหละคือสิง่ท่ีการเดินทางคร้ังน้ีมอบใหกบัเราทุกคน

เพราะเดินทาง จึงพบทาง ผมคิดวาเม่ือเราคิดไดทั้งหมดแลว ไมมีคำตอบอ่ืน
นอกจากจะแบงปนความรักของพระในชีวิตของเรา ในหนาท่ีการงานของเรา
คณุพอสวุฒัน  เหลอืงสอาด ไดพดูถงึการทวีขนมปง 5 กอน กบัปลา 2 ตัว ในบทเทศน
ของคุณพอที่บานพรตะวัน  ผมนึกถึงสัญลักษณของเหตุการณนี้ที่ทับกา
แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ แปลกท่ีสัญลักษณของขนมปง มีเพยีง 4 กอน สวนปลาน้ัน 2 ตัว
ก็ถูกตองแลว เม่ือมีคำอธิบายเพ่ิมเติมเราจึงเขาใจวา กอนท่ีหายหมายถึงพระเยซู
และยังหมายถึงตัวของเราแตละคนท่ีจะตองแบงปนปงกอนน้ันใหกบัผอูืน่

ผมกลับมายังสำนักงานค่ำวันเสาร ดวงอาทิตยลาลับขอบฟาไปแลวเชนเคย
ผมคิดวาแสงนีออนยามเชากับยามค่ำดูผิดกัน แสงแรกแหงยามเชาสวยงามเสมอ
ในขณะท่ีแสงยามค่ำดูออนลา เหมือนถกูใชมาท้ังวัน ผคูนดูเหน็ดหน่ือย แมไมใช
วันทำงานก็ตามที ผมกับคุณพอวรยุทธ กิจบำรุง จับแท็กซ่ีกลับมายังบานพัก
ทีว่ดัอัสสัมชัญ ขอบคุณพระสำหรับความปลอดภัยและการเติมเต็มชีวติท่ีพระเปนเจา
จดัการใหสมบูรณครบครนั และมากไปกวาน้ัน ขอบคณุทุกการเดนิทางเสมอๆ ที่
ทำใหเราไดพบหนทาง แมอาจจะเปนหนทางเดิมๆ แตเม่ือตอกย้ำอกีครัง้ กช็ดัเจน
“มีพระพรสำหรับทุกเสนทาง”

บรรณาธิการบริหาร
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ç™à«¬‡À≈◊Õé ºŸâª°§√Õß·≈–π—°‡√’¬π„π‡§√◊Õ‚√ß‡√’¬π¡“√’«‘∑¬å æ—∑¬“ ∫√‘®“§‡ß‘π

™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬®“°‰µâΩÿÉπ«“™‘ ∑’Ëª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å ®”π«π 571,157 ∫“∑

ºà“π∑“ß°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‡ªìπ

ºŸâ√—∫¡Õ∫ ‰¥â àß¡Õ∫‡ß‘πºà“π∑“ß CBCP-NASSA/Caritas Philippines

‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

ç√—∫»’≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïé π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π‡®â“øÑ“Õÿ∫≈√—µπå Õ.‡™’¬ß¥“« ®.‡™’¬ß„À¡à

√—∫»’≈≈â“ß∫“ª·≈–»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√° ®”π«π 20 §π ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‰¡‡°‘È≈

°“√’°Õ¬ å ‡™’¬ß¥“« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ∏—π«“§¡ 2011 ‚Õ°“ ©≈Õßæ√–§√‘ µ ¡¿æ

çæ—≤π“®√‘¬∏√√¡π—°‡√’¬πé §ÿ≥æàÕ ÿ√™“µ‘ ¡ÿ≈ ÿ∑∏‘ ®‘µµ“∏‘°“√§≥–‡´Õ√å√à“

°≈ÿà¡«—¥∑à“·√à/Õ∏‘°“√∫â“π‡≥√ø“µ‘¡“∑à“·√à ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥‚§√ß°“√ çæ—≤π“

®√‘¬∏√√¡π—°‡√’¬π‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬° ·≈–∑—°…–™’«‘µ Ÿà«‘∂’‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßé

√–À«à“ß«—π∑’Ë 19-21 ∏—π«“§¡ 2011 ∑’Ë»Ÿπ¬åª√–™ÿ¡ ¿“¿‘∫“≈Õ“ π«‘À“√

Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈∑à“·√à ‚¥¬¡’‡¥Á°π—°‡√’¬π™—Èπ ª.6 ®“°‚√ß‡√’¬π∑à“·√à«‘∑¬“

‡¢â“√à«¡Õ∫√¡ —¡¡π“®”π«π 95 §π ™“¬ 51 §π À≠‘ß 44 §π

ç©‹≈Õß«—¥À“¥„À≠àé §ÿ≥æàÕ ∫√“‡¥Õ√å ´‘ ‡µÕ√å ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…  ‰¥â√à«¡¡‘ ´“

µ√’«“√«—π∑’Ë 9-11 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‡æ◊ËÕ¢Õæ√ ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ §Ÿà ¡√  ·≈–

‡¬“«™π¿“§„µâµÕπ≈à“ß  ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘‚™§  · «ß°“≠®πå ‡ªìπºŸâ‡∑»πåµ√’«“√

‡µ√’¬¡®‘µ„® ·≈–„π«—π∑’Ë 12 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ¡“‡ªìπª√–∏“π©≈Õß«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ·≈–‚ª√¥»’≈

°”≈—ß·°à‡¬“«™π 15 §π

 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

ç —¡¡π“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“

§≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë∫â“π‡¬Áπ‡π´“‡√∏ À“¥‡®â“ ”√“≠ ®.‡æ™√∫ÿ√’ √–À«à“ß

«—π∑’Ë 6-8 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 §≥–°√√¡°“√‡¢â“√à«¡ 29 §π ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“

≈—¥≈Õ¬ ‡ªìπºŸâ‡∑»πå ‡√◊ËÕß ç°“√‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«¢ÕßºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ·≈–§≥–°√√¡°“√

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·∫àßªíπ°“√∑”ß“π¢Õß·µà≈–«—¥„Àâ‡æ◊ËÕπÊ ºŸâ√à«¡ —¡¡π“∑√“∫
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µÕπ∑’Ë 50 ≈“‡µ√—π ¡“√¥“·≈–»’√…–¢Õßæ√–»“ π®—°√ (9)

 —°°“√ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥

®“°∫—π‰¥»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡æ◊ËÕ‡¥‘π‰ª Ÿà«—¥πâÕ¬ à«πæ√–Õß§å¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“

∑’Ë √â“ß¢÷Èπµ—Èß·µàªï 1278 ∂◊Õ«à“«—¥π’È‡ªìπ —°°“√ ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë ÿ¥ (Sancta

Sanctorum) ‡π◊ËÕß®“° ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡≈‚Õ ∑’Ë 3 (795-816) ∑√ß‡°Á∫

√«∫√«¡æ√–∏“µÿπ—∫‰¡à∂â«π‰«â„µâæ√–·∑àπ„πÀ’∫‰¡â π„À≠à (Arca cypressina)

1 „∫ ·≈–„∫¬àÕ¡Õ’° 3 „∫ «—¥π’È®÷ß‡ªìπ‡ ¡◊Õπ«‘À“√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë°√ÿß‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡

¢Õß°…—µ√‘¬å´“‚≈¡Õπ ®÷ß¡’§”¿“…“≈–µ‘π‡¢’¬π‰«â∑’Ë‡ “À‘π ’¡à«ßÕ¡·¥ß

∑—Èß 4 µâπ„π«—¥π’È«à“ ç‰¡à¡’ ∂“π∑’Ë„¥„π‚≈°»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï°«à“∑’Ëπ’Ëé (Non est in

totot sanctior Orbe locus)

‡√◊ËÕß√“«¢Õß¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ≈“‡µ√—π ·≈– ‘Ëß √â“ß√Õ∫Ê ∑’Ë‰¥â

π”‡ πÕ¡“ 9 µÕπ®π∂÷ßµÕπªí®®ÿ∫—ππ’È ∑”„Àâæ∫«à“ ¡À“«‘À“√∑’Ë°√ÿß‚√¡

¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°¡“¬ ¡’§«“¡ ”§—≠ ¡’√àÕß√Õ¬¢Õßª√–«—µ‘»“ µ√å  ‘Ëß∑’Ë‡¢’¬π

‡√’¬∫‡√’¬ß ·≈–√«∫√«¡ °Á‡ªìπ‰¥â·§à∫“ß·ßà¡ÿ¡∑’Ë‰ªª√– ∫æ∫¡“ ·≈–„™â

‚Õ°“ ·≈–æ◊Èπ∑’Ëπ’È„π°“√·∫àßªíπ ¬—ß¡’Õ’°À≈“¬®ÿ¥∑’Ëπà“ π„® ¡“≈ÿâπ°—π«à“

¿“æµàÕ‰ª‡√“®–‰ª∑’Ë‰Àπ°—π¥’

«—π‡æ◊ËÕπÕÿ¥¡ “√      §√—Èß∑’Ë      11
ç§«“¡√—°     °“√¿“«π“       §È”®ÿπ‚≈°é
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈

ª√–∏“π ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

®ß°≈—∫„®·≈–‡™◊ËÕ„πæ√–«√ “√‡∂‘¥
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §ÿ≥æàÕÕπÿ™“ ‰™¬‡¥™ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ‡√‘Ë¡µâπ‡∑»°“≈¡À“æ√µ (æÿ∏√—∫‡∂â“)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°œ §√—Èß∑’Ë 1/2555

«—π®—π∑√å∑’Ë 13 °ÿ¡¿“æ—π∏å  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

ª√–∏“π ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡ ¡’ºŸâ

‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 37 ∑à“π ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡‡≈Á°‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå

 à«π°“√ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°œ §√—Èß∑’Ë 42 ª√–®”ªï 2555

®–¡’¢÷Èπ√–À«à“ß«—π∑’Ë 19-22  ‘ßÀ“§¡ 2555 ∑’Ë‚√ß·√¡‡Õ‡™’¬ æ—∑¬“ ™≈∫ÿ√’
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