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แนวคดิบทเทศน
พิธบูีชาขอบพระคณุเพ่ือชวีติ   ในเทศกาลมหาพรต ป 2012 / 2555

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

อาทิตยมหาทรมาน (แหใบลาน)
วนัอาทิตยท่ี 1 เมษายน 2012

ขอคิดจากพระคัมภีร
ยน 12:20-33 “ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงในดินและตายไป มันก็จะ

เปนเพียงเมล็ดเดียวเทาน้ัน”
ขอคิดจากสารมหาพรต

“ศิษยของพระคริสตเจาท่ีรวมเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค
โดยอาศัยศีลมหาสนิท ดำเนินชวีติในความเปนมิตรไมตรีจติ ซ่ึงผกูมัด
พวกเขาไวดวยกนั ในฐานะท่ีเปนอวัยวะแหงกายเดียวกนั นีห่มายความ
วาคนอื่นเปนสวนหนึ่งของขาพเจา ซ่ึงหมายความวา ชีวิตของเราและ
ความรอดของเขาเก่ียวพันกับชีวิตและความรอดของขาพเจาเองดวย”
 ขอคดิจากเหตุการณของโลก

ซาแมนธาร สมิธ (Samantha Smith, 1972-1985) เด็กหญงิชาวสหรัฐ
อเมริกาอายุ 10 ขวบ “ทตูสหรัฐท่ีอายนุอยทีสุ่ด” (America’s Youngest
Ambassador)  และเปนฮีโรของเด็กท่ีเรียกรองสันติภาพในสมัย
ยุคสงครามเย็นระหวางสหรัฐและสหภาพโซเวียต ซ่ึงเธอไดเขียน
จดหมายถงึยรู ิองัโดรปอฟ ผนูำพรรคคอมมิวนิสตโซเวียต  ต้ังคำถามวา
ผูนำโซเวียตกระหายสงครามหรือไม ถาไม เธอจะชวยอยางไรเพื่อ
ไมใหเกดิสงครามข้ึน และทำไมสหภาพโซเวียตจึงอยากพชิติโลกหรอื
สหรฐั “ในเม่ือพระเจาสรางโลกใหเราอยดูวยกนัไมใชใหมาสกูนั” ชือ่
ของซาแมนธารไดกลายเปนทูตและส่ือเยาวชนท่ีทำงานสรางสัมพันธ
เพือ่สันติภาพแหงยุค

คนท่ีทำความดี เสีย่ง และยอมรับกับผลท่ีจะเกิดข้ึน อาจมีทัง้ดีและ
ราย แตคนเหลาน้ันก็ยอมเพื่อใหความดีงาม เบงบานและเจริญเติบโต
สืบไป
ขอคดิในการดำเนนิชวีติ

เคยสงสัยไหมวา การทำความดีเราถงึขนาดตองยอมเสียชวีติของเรา
เลยหรือ? บางทีแบบอยางของพระเยซูคริสตเจาก็ชดัเจนท่ีสุด พระมหา
ทรมานและการส้ินพระชนมสอนเราถึงส่ิงน้ี มรดกแหงความรักยัง
ตกทอดสืบมาในบูชามิสซาและในศีลมหาสนิท เรายังระลึกถงึพระองค
ในเหตุการณเหลาน้ัน

เคยสงสัยไหมวา เราเปนใคร พระองคจึงตองรักและเมตตาตอเรา
เพยีงน้ี? คำตอบไมใชเพยีงแตรชูดั แตคงเปนการปฏิบติัชวีติในแบบพระ-
เยซูเจา แมเปนไดเพียงเส้ียวเศษ แตกย็งัดีกวาไมไดทำอะไรเลย  มหาพรต
ย้ำกับเราถงึการทรมาน ความตาย แตมีเปาหมายและจดุประสงคชดัเจน
บทภาวนาสำหรับสัปดาหที ่5 เทศกาลมหาพรต

ขาแตพระเจา เทศกาลมหาพรตมาถงึชวงเขมขนท่ีสุดแลว เสนทาง
แหงการภาวนา พลกีรรม ชดเชยใชโทษบาป เพือ่รวมรำพงึไปกับพระ-
มหาทรมานขององคพระเยซูเจา ชางเปนโอกาสที่ดีและเหมาะสม
สำหรับชีวิตของเราท่ีดำเนินไป เพราะพระองคทรงทำใหเห็นวา ไมมี
ส่ิงใดนากลัวกวาการท่ีเราไมไดเดินอยใูนเสนทางของพระองค อาแมน

สปัดาหท่ี 5
วนัอาทิตยท่ี 25 มีนาคม 2012

ขอคดิจากพระคัมภรี  มก 15:1-39  “พระมหาทรมานของพระเยซูเจา”
ขอคิดจากสารมหาพรต  “ปลุกใจกันและกันใหมีความรักและ
ประกอบกิจการดี เดินทางไปดวยกนัในความศักด์ิสิทธ์ิ”
 ขอคดิจากเหตุการณของโลก

“สุดยอดนักสรางแรงบันดาลใจ” นคิ วจิูซคิ (Nick Vujicic หรอื
Nicholas James Vujicic, 1982) เด็กชายชาวออสเตรเลยี ผพูกิารแขนขา
ทีถ่กูปฏเิสธจากโรงเรยีน แตดวยโชคดทีีร่ฐับาลผานกฎหมายรับเด็กพกิาร
เขาเรียน เขาจึงเปนคนแรกของเด็กท่ีไดเขาโรงเรียนในระบบ แตกลบั
ประสบปญหาการเรียนและถูกเพื่อนลอ แตดวยพลังของครอบครัว
ที่ชวยเหลือใหเขาไดฟนฟูจิตใจ ทำใหตอนท่ีเขาอยูเกรด 7 ไดเขาไป
เปนสภานักเรียน และทำงานดานรณรงคและจัดหาทุนทองถิ่นเพื่อ
ชวยเหลือเด็กท่ีมีภาวะบกพรองทางรางกายและความพิการตางๆ
จนอายุ 17 ป ไดกอต้ังอคกรเอกชน Life Without Limbs เพื่อสราง
แรงบันดาลใจการตอสูชีวิตและการตระหนักเห็นคุณคาของตนเอง
และไดรับการเสนอช่ือรับรางวัลเด็กหนุมแหงปของออสเตรเลีย
เม่ือป 2005 ปจจบุนันคิไดข้ึนชือ่สดุยอดนักสรางแรงบันดาลใจ

เร่ืองราวชีวิตของพระเยซูเจา สรางแรงบันดาลใจอะไรกับชีวิต
คริสตชนของเรา?
ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
     ฉากชวีติในชวงพระมหาทรมานของพระเยซูเจา ถาเปนบทละคร
คงดูมีสีสัน เราไดฟงบทพระมหาทรมานของพระเยซเูจากันปละ 2 ครัง้
ในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ และในวันอาทิตยใบลาน หลายคนคงจดจำ
ไดดีต้ังแตตนยนัจบ ถอยคำ ศัพท และภาษาอาจถูกปรบัเปล่ียนไปบาง
ตามยุคสมัย เราอาจจะยืนฟงเฉยๆ รวมอานไปดวย ทั้งในใจและ
ออกเสยีง แตส่ิงท่ีสำคัญคือเราควรอานชีวติ
     เม่ือเราอานชีวติของพระเยซูเจาในชวงมหาทรมาน และอานชีวติ
ของเราในชวงใดก็ตาม ชื่อคริสตชนของเราคงชัดเจนมากข้ึนวาเรา
ตองดำเนินชีวิตเชนไร ความดีที่เราแตละคนทำ เปนการปลุกใจกัน
และกัน และผูคนใหหันมาเห็นความสำคัญและพบวาความดียังมีอยู
บนโลกใบนี ้และรวมกนัสรางหนทางไปสคูวามศักด์ิสิทธ์ิของชวีติ
บทภาวนาสำหรับอาทิตยใบลาน

ขาแตพระเจา ลกูรำพงึเสมอๆ ถงึบรรยากาศแหงพระมหาทรมาน
ของพระองค มันเริ่มดวยเสียงเซ็งแซของความช่ืนชม กิ่งปาลม และ
การมารอรับเสด็จพระองคดวยความต่ืนเตนยินดี แตเพียงไมนาน
เร่ืองราวกลบัเปลีย่นแปลงรวดเรว็ราวกบัเปนดานตรงขาม เสียงช่ืนชม
เปล่ียนเปนเสียงขับไลและคาดค้ันจะเอาโทษใหถึงตาย แตเสียงของ
พระองคกลบัน่ิงเฉย สงบ เหมือนทุกครัง้ ในความเงียบพระองคปลกุ
ใหพวกเราตื่นขึ้นจากจิตใจท่ีเย็นชา เขาสูการเดินหนาของชีวิตท่ีมี
ศรทัธารอนรน อาแมน
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ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนประธาน
จุดเทียนเริ่มพิธีการภาวนาเพื่อสันติภาพโลก รวมดวย
พระมหาหรรษา ธมมหาโส,  ผศ.ดร. ผแูทนศาสนาพุทธ
อาจารยสุเทพ เลาะลาเมาะ ผูแทนศาสนาอิสลาม นาย
สถิตย กุมาร เมตตาคุณ ผูแทนศาสนาพราหมณ-ฮินดู
และนายมานิต สัจจะมิตร ผูแทนศาสนาซิกข พรอม
ดวยพระสงฆ นกับวช และศาสนิกชนของแตละศาสนา
เขารวมพิธีจำนวนมาก  บริเวณหนาอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ เมื่อวันอาทิตยที่ 26 กุมภาพันธ 2012  ซึ่ง
จัดโดยฝายงานธรรมทูต แผนกศาสนสัมพันธ อัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สำหรบัการภาวนาเพ่ือสันติภาพโลก เปนการระลึก
ถึง 25 ป งานภาวนาเพ่ือสันติภาพโลก ณ เมืองอัสซีซี
ประเทศอิตาลี เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 1986 จนถึง 27
ตุลาคม 2011 เปนการยอนรอยวันแหงการช่ืนชมยินดี
ที่ทุกศาสนาตางเห็นความสำคัญและตองการใหเกิด
สันติภาพในโลกอยางแทจริง

ในชวงแรกของงานวันภาวนาเพ่ือสันติภาพโลก
ครั้งน้ี มีการชมวิดีทัศน “งานภาวนาเพ่ือสันติภาพโลก
ณ เมืองอัสซีซี” เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2011 และมีการ
เสวนา 5 ศาสนา หวัขอ “ศาสนาแสวงหาความจริงเพือ่
สันติภาพ” โดยเชิญผูแทนแตละศาสนารวมเสวนา
แบงปนหลักธรรมคำสอน และรวมแสวงหาแนวทางสู
สันติภาพ สำหรับศาสนาพุทธ คือ พระมหาหรรษา
ธมมหาโส, ผศ.ดร. ผแูทนศาสนาอิสลามคือ ดร.วศิรตุ
เลาะวิถี ผูแทนศาสนาพราหมณ-ฮินดู คือ นายราเกซ
กุมาร เมตตาคุณ ผูแทนศาสนาซิกข คือ นายมานิต
สัจจะมิตร ผูแทนศาสนาคริสต คือ คุณพอสานิจ
สถะวีระวงส โดยมีคุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ เปน
ผูดำเนินการเสวนา และคุณพอเสนอ ดำเนินสดวก
เปนพิธีกร ที่หองประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ซ่ึงพอสรปุแนวทางของแตละศาสนาไดดังนี้

พระมหาหรรษา ธมมหาโส, ผศ.ดร. กลาวสรุปวา
วนัน้ี พืน้ท่ีตรงน้ี และบรรยากาศแบบน้ีเต็มไปดวยสันติ
อยางแทจริง ไมมีอะไรนากลัว ไมมีอะไรตองกังวล
อาตมาชอบคำท่ีคุณพอไดบอกคือ ‘เวลาน้ีไมใชเวลา
แสวงหา แตเปนเวลาท่ีตองเสนอความจริงบางอยาง’
และส่ิงท่ีอาตมา อยากเสนอไวอันแรกคือ อยากให
ศาสนิกของทุกศาสนา หันกลับเขาไปศึกษาและเขาใจ
ความจรงิในทุกระดบัท่ีมีอยใูนศาสนาของตน ใหทกุศาสนา
กลบัไปศึกษาหาความจริงท่ีถกู และเราจะพบความจริง
ขอนัน้วา ความจริงของทุกศาสนาคือสันติภาพ ความจริง
ของทกุศาสนาใหเรารกัผอูืน่ และขอทีส่อง คือ หนักลบั
ไปศึกษาความจริงของพี่ๆ นองๆ ของเรา ท่ีเขายึดถือ
และปฏิบัติ ใหเวลาในการศึกษาหาความจริงของพ่ีๆ
นองๆ ของเราบาง เพราะการศึกษาทำใหเราเขาใจวา
ความจริงท่ีพี่ๆ นองๆ ของเราเขาใจคืออะไร เปน
ความจริงของความจริง หรอืเปนความจริงของความรสึูก
เพื่อเราจะไดอยูกับความจริงท่ีพี่นองเราเขาใจไดอยางมี
ความสุข และขอที่สาม คือ เสนอแนะใหพี่ๆ นองๆ
ทกุคนอยกูบัความจริงท่ีเขาเปน เขาใจความจริงท่ีเขาเปน

คำถามวาทำไมเราจึงตองรักผูอื่น เหตุผลที่เราตอง
รักคนอ่ืนก็เพราะเราอยูคนเดียวในโลกนี้ไมได ฉะน้ัน
ศาสนาทุกศาสนาจึงสอนใหรกัคนอ่ืน เพราะศาสนาน้ัน

อยคูนเดียวในโลกนีไ้มได เราตองมพีีมี่นองของเรา เรา
ตองพึ่งพาอาศัยพี่นองของเรา และการรักผูอื่นน้ีเอง จึง
นำไปสผูทูีมี่จติใจสูงมากข้ึน นัน่คอืคำวา มนุษย  ความรกั
ทำใหเรากลายเปนมนุษยมากข้ึน การเปนมนุษยนี้เอง
เปนที่มาของการท่ีเราเขาใจวา ‘มนุษยทุกคนในโลกน้ี
รักความสุข เกลียดกลัวความทุกขฉันใด เราเองก็รัก
ความสุข เกลียดกลัวความทุกขฉันน้ัน’ เหมือนกัน
การรกัเขาจึงมีคาท้ังไปและกลับ และเพราะเรารกัตนเอง
มากเทาใด เราจึงตองรักผูอื่นมากเทาน้ัน เพราะรัก
คนอืน่เขาจะไมทำรายเรา เขาจะไมเบียดเบียนเรา ฉะน้ัน
ขอเชิญทุกทาน รวมกันศึกษาใหเขาใจ รกัผอูืน่  เพือ่จะได
เขาใจและยอมใจตัวเองใหเปนมนุษยมากข้ึน’

ดร.วิศรุต เลาะวิถี กลาววา ผมอยากจะบอกวา
สันติภาพของโลก จะไมเกิดข้ึนถามนุษยตกเปนเหยื่อ
ของซาตาน นบัแตสมัยของอาดัมและเอวาแลวท่ีตกเปน
เหยื่อของซาตานมารราย ทำใหไมเชื่อฟงพระเจาจึงถูก
เนรเทศมาอยใูนโลกน้ี  สันติภาพในโลกมนุษยกเ็ชนเดียว
กัน ถามนุษยไมเรียนรูหรือไมเขาใจในศาสนาแหงตน
ไมดีพอ หรือศาสนาของเพ่ือนพี่นองไมดีพอ แนนอน
ความอคติ ความไมเขาใจก็จะเกิดข้ึน และมนุษยคนน้ัน
ก็จะตกเปนเหย่ือของซาตานมารราย ทำใหมองอคติ
มองในแงไมดีตางๆ ซ่ึงไมเขาใจในวิถชีวีติ จะเปนไปได
ไหมวา ถาคุณเปนศาสนิกท่ีดี ในศาสนาของคุณ เขาใจ
ในวิถีแหงศาสนาของคุณท่ีดี นี่แหละคือวิถีแหงการ
สรางสันติภาพใหเกิดข้ึน

พี่นองศาสนิกทุกทาน เราจงนำเอาหลักธรรม
คำสอนของศาสนาไวในจิตวิญญาณแหงตนใหมากท่ีสุด
เราจงประพฤติและปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนา
ทั้งกาย วาจา และจิตใจ ซ่ึงถือเปนการสรางสันติ
ในตนเอง และจะมีผลในการสรางสันติภาพในสังคม
โลกไดดวย เพราะการรูจักศาสนาเพียงบางสวนหรือ
นอยนิดไมสามารถสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในโลกนี้
อยางแนนอน และการไมเขาใจในศาสนาเปนองครวม
ก็ยอมไมสรางสันติในโลกน้ีเชนเดียวกัน ผมอยากฝาก
ไววา ‘จะพัฒนาพืช ตองพัฒนาดิน จะพัฒนาการกิน
ตองพฒันาอาหาร จะพฒันางาน ตองพฒันาคน จะพฒันา
ตน ตองพฒันาทีจ่ติใจ และจะพฒันาใครกต็าม ตองเริม่
ทีพ่ฒันาสันติภาพแหงตนเองกอนเสมอ’

นายราเกซ กุมาร เมตตาคุณ กลาววา คำส่ังสอน
ทัง้หลายเปนการสอนการดำเนินชวีติ สวนการจะเขาถึง
หลกัจิตใจของมนุษย โดยใชรปูแบบตางๆ ของพระเจา
การเคารพรักพระเจาก็เพื่อใหคนท่ีมีศรัทธาไดนับถือ
ในลักษณะท่ีตนเองชอบ การทำพิธี การบูชา การ
สรรเสริญ การไหวพระ ลวนเปนการทำใหเราผูกพัน

กับองคพระที่ เราชอบ การ
ไหวพระ บูชาพระเปนการ
แสดงออกถึงความรัก จะทำให
จิตใจเราออนโยน มีความรัก
ในใจ  และส่ิงน้ีทำให เรา
สามารถรักผูอื่นได นอกจาก
คนในครอบครัวหรือคนท่ีเรา
รักอยูแลว และถาเรามีจิตใจ
ทีจ่ะรกัผอูืน่แลว เม่ือนัน้แหละ
คื อ ก า ร เ ริ่ ม ห นท า ง แ ห ง
สันติภาพ คือ การรกัผอูืน่

นายมานิต สัจจะมิตร กลาววา เม่ือเราเดินมาท่ี
หองประชุมน้ี เราก็ผานหองเรียนตางๆ ทำใหผมคิดถึง
เม่ือสมัยท่ีผมเปนนักเรียน โดยเฉพาะวิชาเรขาคณิต ที่
เก่ียวกับรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงเปนเร่ืองของทฤษฎีและ
กฎ และสุดทายทุกทฤษฎีที่ผมเรียนมาจะจบท่ี ซ.ต.พ.
ก็หมายความวา ‘ซ่ึงตองพิสูจน’ ผมอยากบอกวา ทาน
จงอยาทำศาสนาของทานใหเปนทฤษฎีหรือซึ่งตอง
พิสูจน แตจงทำศาสนาและความเช่ือยึดถือในศาสนา
ของทานใหเปนกฎ เพราะเม่ือเปนกฎก็ไมตองพสูิจน  แต
ถาเปนทฤษฎีนัน้อาจจะมีการเปล่ียนแปลง อาจจะมีการ
ลบลางได เพราะฉะน้ันจงทำความเช่ือม่ันของทานให
เปนกฎ อยาทำความเช่ือม่ันในศาสนาของทานใหเปน
ทฤษฎี จงทำความรักของทานใหเปนกฎ อยาทำความรัก
ใหเปนทฤษฎี และผมขอเชิญชวนทุกทานวา ‘ใหต่ืนเถดิ
ชาวโลก อยามัวหลบัลมุหลง สังคมจะลุกเปนไฟ หากเรา
ไมอภัยซ่ึงกันและกัน จงต้ังจิตมุงม่ันจะรักกันและกัน
ดุจพีน่องรวมปฐพี เพือ่เปนศักด์ิเปนศรีของมวลมนุษยชาติ
จงทำสันติภาพใหเปนสันติภาพที่ไรพรมแดน จงอยา
ทำเปนวา เกลยีดปลาไหล ชอบน้ำแกง’

คุณพอสานิจ สถะวีระวงส กลาววา สันติภาพคือ
ผลของกระบวนการชำระใหบริสุทธ์ิ และขอเพ่ิมให
ชดัเจนวา ‘ชำระตัวเรา’ นีคื่อส่ิงท่ีตองเติมเขาไป แนนอน
วาสันติภาพจะเกิดข้ึนเม่ือเราเขาสูกระบวนการชำระ
ตัวเราใหบริสุทธ์ิ และเคร่ืองมือที่จะใชชำระตัวตน
ใหบริสุทธ์ิก็คือไมกางเขน ซ่ึงสีดำ คือตัวตน ความช่ัว
ส่ิงไมดีตางๆ  เราตองชำระมันดวยการตัดดวยสีแดง
ดวยพระประสงคของพระเจา ซ่ึงก็คือคำสอนของ
พระองค แตมันไมงายนัก และการท่ีจะตองตัดอยางน้ี
มันเปนความเจ็บปวด การที่จะตองตัดใจของเราไมทำ
เวลาท่ีเราอยากจะวา อยากจะจัดการกับคนท่ีทำใหเรา
เจ็บใจ เรากลับสะกด อดใจ และน่ีคือความเจ็บปวด
เพราะวาเราไมสามารถทำอะไรตามใจตนเอง แตตอง
ทำตามส่ิงท่ีพระเจาสอน นี่คือไมกางเขน นี่คือวิถีชีวิต
ของคริสตชน และในการทำอยางน้ีสันติภาพจะเกิดข้ึน
เพราะวาท่ีสุดแลว เราก็จะมีความรักตอทุกคน ไม
ทะเลาะกับใคร และยังเปนการทำประโยชนใหกับ
คนรอบดาน เครื่องหมายกางเขน ยังเปนสัญลักษณ
ของความเช่ือฟง ความไมเหน็แกตัว’

จากน้ัน คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  ผูชวย
พระอคัรสังฆราชฝายงานธรรมทูตแหงอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และผูจัดงานคร้ังน้ี ไดมอบของท่ีระลึกแด
ผูแทนศาสนาท่ีเขารวมเสวนา

สำหรับในชวงท่ีสอง  เปนพิธีการภาวนาเพ่ือ
(อานตอหนา 7)
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แทจรงิ “เทศกาลมหาพรต” กเ็ปนอกีชวงเวลาหนึง่ท่ี

บรรดาสัตบุรษุรอคอย เพราะตลอด 40 วนั ในเทศกาล
มหาพรตนี ้เตือนใจครสิตังใหไดสำนึกวา “เราเปนคริสตังนะ”
ใครๆ ก็อยากเปนส่ิงท่ีตัวเองเปนใหเปนสุข ไมมีใคร
พยายามเปนให เปนทุกขในส่ิงที่ตัวเองไมได เปน
พอเราสำนึกไดวา เราเปนคริสตัง และมีกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติอะไรทำใหสำนึกนี้ยังอยู เราก็มีความสุข
พี่นองลองสังเกตดูดีๆ จะพบวา มีคริสตังจำนวนมาก
รอคอยจะเดนิรปู 14 ภาค รวมกบัพระสงฆพรอมกนัใน
วัดอยางสงา มันทำใหเราคลายกลับไปเปนคริสตัง
อีกครั้งท่ีเอาใจใสตอพระมหาทรมานของพระเยซูเจา
ไดรวมทุกขกับพระองค พอเคยอานพบวาบรรดา
ผูศักด์ิสิทธ์ิหรือนักบุญ เขาจะเก็บเวลาสวดภาวนาไว
รำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจาทุกคร้ังท่ีมี
โอกาสสวด เราอาจจะมีเวลาสวดนอยก็จริง แตใน
ชวงเวลานอยเหลาน้ันจะตองเก็บสวนหนึ่งเอาไว
รำพึงถึงพระทรมานของพระเยซูเจา แลวชีวิตเราจะมี
ความสุขเพราะเราจะรักพระ ในชีวิตบ้ันปลายพอขอมี
ความสุขในการรักพระเยซ ูและถาพระโปรด ขอใหได
มีความสุขในการทำงานถวายเกียรติแดพระเปนเจา
ตอสงัคมวงกวาง

ในบ้ันปลายชีวิตหลังเกษียณ คนเราบางคนก็มี
ความหวังวาจะมีความสุขในการไดทองเท่ียวใน
ตางประเทศ บางคนก็หวงัจะมีความสุขบ้ันปลายกับการ
ทำงานอดิเรกที่ตนรักซึ่งขณะทำงานวัยหนุมไมมีเวลา
จะไดทำ จะอยางไรก็ตามคนเราควรขอพระใหเราไดมี
ความสุขในการรักพระเยซูเจา รักพระเยซูเจาดวยการ
ใชชีวติบ้ันปลายสนใจจดจออยกูบัพระองค ทีเ่ราเคยบน
สมัยหนุมๆวาไมมีเวลา ตองทำงาน บั้นปลายชีวิต
ของใครมีความสุขอยูกับการรักพระเยซูเจา ก็เปน
โชคสองชั้น เพราะเราไดกลับมาเปนตัวเราไดอยาง
แทจริง ความสุขจากการไดเปนตัวเราคือ เปนคริสตัง
ประการหนึ่ง และความสุขจากการมีเวลาหลังเกษียณ
เอาไว  อุทิศตนใหเปนประโยชนแกงานความรัก
เพือ่สงัคมวงกวางอกีประการหนึง่

เรายงัพบวา คริสตังรอคอย “วนัพุธรบัเถา” ทีจ่ะได
เดินออกไปรับเถากับพระสงฆ นีก่เ็ชนกัน ยิง่ปทกุวดัย่ิง
มีคนไปวัด “วนัพุธรบัเถา” มากข้ึนทุกป ทำไม? เพราะ
เราไดสำนึกวา เรากลับไปเปนคริสตังท่ีจะเครงครัด
เอาจริงเอาจังกับตัวเองใน 40 วัน ใครท่ีเดินออกไป

รับเถาก็กำลังประกาศตัวเองตอหนาทุกคนในวัด และ
เฉพาะพระพักตรพระเปนเจา วาเขาจะยินดีนอมรับเอา
40 วันในเทศกาลมหาพรตน้ีมาเพ่ือจะถือศีลอดอาหาร
ทำพลีกรรมชดเชยใชโทษบาป และจะทำกิจเมตตา
ปรานี ทำบุญทำทานและสวดภาวนามากข้ึนเปนพิเศษ
สำนึกความเปนคริสตัง นำมาสูความต้ังใจดีที่จะไป
ปฏบิติั เพยีงเทาน้ีกน็ำความสุขมาสชูวีติแลว “เพราะเรา
เปนไดอยางเปนสุขในสิ่งที่เราเปน” แตหากสามารถ
ปฏบัิติไดดวย ยิง่มีความสุขมากข้ึนอีก

เรายังพบวา คริสตัง รอคอย “วันศุกรศักดิ์สิทธิ์”
“วนัพระตาย” ยิง่วนัยิง่มีคนไปรวมพธีินมัสการกางเขน
ในวันศุกรใหญ ย่ิงปยิ่งมากข้ึน ไมเคยลดจำนวนคนลง
ไปเลย

เรายังพบวา คริสตังรอคอย “วันเสกใบลาน”
“วนัอาทติยแหใบลาน” ทำใหเรามคีวามสุข เม่ือสำนึกวา
เราเปนคริสตังมีสิทธ์ิและหนาท่ีจะตองตามเสด็จองค
พระเยซูเจาเขาไปในกรุงเยรูซาเล็มอยางสงาและ
รวมรองเพลง “โฮซานนา แดโอรสของดาวดิ ขอถวายพร
แดผูที่มาในพระนามของพระเจา โฮซานนาพระเจา
สูงสุด” เพื่อเขาไปเปนเพื่อนเม่ือพระองคทรงรับ
ทนทรมาน และส้ินพระชนมบนไมกางเขนถูกฝงไว 3 วนั
และเมื่อพระองค เสด็จกลับคืนพระชนมชีพหลัง
ความตาย เขาสูพระเกียรติมงคล เราจะไดอยทูีน่ัน่ดวย
ใน “วนัอาทิตยปสกา”

เรายังพบบรรยากาศรอคอยอยางใจจดใจจอ เชนน้ี
อกีหลายๆ โอกาสในเทศกาลมหาพรตน้ี

ในเทศกาลมหาพรต คริสตังถือศีลอดอาหาร
อดเน้ือไมกินฟุมเฟอย ไมกินท้ิงกินขวางและยังสะกด
อดใจไมกินตามใจอยาก โดยการอดและละท้ังหมดน้ี
เราทำอยางสงบสวนตัว  แมจะไปชักชวนเพ่ือนๆ
มารวมถือศีลอดอาหารก็ชวนกันทำอยางระมัดระวัง
ไมใหเปนงานพบปะสังสรรคกลายเปนเทศกาลฉลอง
เฮฮากนัไปอีก  ปหนึง่ๆ มีเทศกาลใหสนุกสนานคร้ืนเครง
กันเกือบจะทุกเดือนอยูแลวอยาใหการถือศีลกลับกลาย

เปนเทศกาลประจำปในรูปแบบเทศกาลคร้ืนเครงตางๆ
เหลาน้ันเลย

ขอความระวังขอที่ 2 คริสตังพยายามไมถือศีล
อดอาหารอยางการจัดเทศกาลก็เพราะเกรงวาจะไป
สนับสนุนรานคาใหแขงขันจัดรายการอาหาร เมนู
มหาพรต (โชคดทีีย่งัไมมี) แลวกช็วนกนัไปกนิ เพราะ
นีก่จ็ะเขาทางระบบบริโภคนยิมและการคาอยางสุดโตง
แมแตการถือศีลอดอาหารลัทธิบริโภคนิยมยังนำมา
ประชาสัมพันธการคาการบริโภคมอมเมาผคูน

แตการถือศีลอดอาหาร ทำพลีกรรมใชโทษบาป
เปนเรื่องการพิจารณาตัวเองอยางเท่ียงตรงเฉพาะ
พระพักตรพระเจา เปนเรื่องของเรากับพระวาเรา
ยังคงเปนคริสตังอยางเปนสุขอยูหรือ? หรือเราพยายาม
ไปเปนอยางอ่ืนใหเปนทุกขในส่ิงท่ีคิดวานาจะเปน
เราพิจารณาตนเองอยางเงียบสงบโดยพิจารณารวมกับ
พระทรมานของพระเยซูเจาจะพบวาน่ีหรือที่เราเปน
คริสตัง เปนคูชีวิตกับพระเปนเจาแตทอดท้ิงพระองค
บนไมกางเขนเย่ียงน้ี เรายังเปนคริสตังดีอยหูรอื?

“พระเจาตรสัวา ทานทัง้หลายจงกลบัมาหาเราดวย
สุดจิตสุดใจเถิด จงจำศีลอดอาหารร่ำไหและไวทุกข
คร่ำครวญจงฉีกใจขอทาน มิใชฉีกเสื้อผา จงกลับมาหา
องคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน เพราะพระองค
ทรงเมตตาและกรุณา ไมทรงโกรธงาย ทรงเปยมดวย
ความรกัมัน่คง ทรงสงสารและไมทรงลงโทษ”
(ยอล 2:12-13)

คริสตังถือศีลอดอาหารเน่ืองเพราะสำนึกถึง
ความเปนตัวตนของชีวิต วาเราเปนคริสตังก็จงเปน
ใหเปนสุข เราถือศีลอดอาหารเพราะเปนชวีติ อยาทำการ
ถือศีลอดอาหารเปนกระแสนิยมชั่วครูยาม หรือทำเปน
งานฉลองเอิกเกริกครื้นเครง เพราะพระเยซูเจาสอนวา

“จงระวังอยาปฏิบัติศาสนกิจของทานตอหนา
มนุษยเพื่ออวดคนอื่น”

“เมื่อทานใหทานจงอยาเปาแตรขางหนา เหมือนท่ี
บรรดาคนหนาซ่ือใจคด มักทำในศาลาธรรมและ
ตามถนน เพ่ือจะไดรบัคำสรรเสริญจากมนุษย”

“เมื่อใหทาน อยาใหมือซายของทานรูวามือขวา
กำลังทำส่ิงใด”

“เมื่อทานอธิษฐานภาวนา จงอยาเปนเหมือน
บรรดาคนหนาซ่ือใจคดเขาชอบยืนอธิษฐานภาวนา
ในศาลาธรรม และตามมุมลานเพ่ือใหใครๆ เห็น…
เมื่อทานอธิษฐานภาวนา จงเขาไปในหองสวนตัว
ปดประตู อธิษฐานตอพระบิดาของทานผูสถิตอยูทั่ว
ทุกแหง  แลวพระบิดาของทานผูทรงหยั่งรูทุกส่ิง
จะประทานบำเหน็จใหทาน เมื่อทานท้ังหลายจำศีล
อดอาหารจงอยาทำหนาเศราหมองเหมือนบรรดา
คนหนาซ่ือใจคด เขาทำหนาหมองคล้ำเพ่ือแสดงให
ผูคนรูวา เขากำลังถือศีลอดอาหาร…สวนทานเมื่อ
จำศีลอดอาหาร จงลางหนา ใชน้ำมันหอมใสศีรษะ
เพือ่ไมแสดงใหผคูนรวูาทานกำลงัจำศีลอดอาหาร แตให
พระบิดาของทานผูสถิตอยูทั่วทุกแหงทรงทราบและ
พระบิดาของทานผูทรงหยั่งรูทุกสิ่ง ก็จะประทาน
บำเหน็จใหทาน” (มธ 6:1-6, 16-18)

คณุเปนครสิตังอยางท่ีคณุเปนใหเปนสุขเถดิ จงอยา
พยายามเปนใหเปนทกุขในส่ิงทีค่ณุคดิวานาจะเปน

ไชโย…เรากลับมาเปนเราแลว!
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“ขอใหเปนไปกบัขาพเจาตามวาจาของทานเถิด”
(ลกูา 1:38)

ทำไมตองเปนฉันเลา?

อดเพ่ืออิ่ม
มหาพรตเปนชวงเวลาเขมขนฝายจิต
สมัยกอนเรียกเทศกาลถือศีลอด
แลวก็เนนกันแคการอดอาหารอดเนื้อ
อดอาหารก็กำหนดเปนวันพุธรับเถาและวันศุกร

ศักด์ิสิทธ์ิ
พรอมระบุรูปแบบการอดอาหารใหปฏิบัติ
ทัง้วนักนิอิม่ไดหนึง่ม้ืออกีสองม้ือกนิแบบหวิมากกวาอิม่
สวนการอดเนือ้กเ็นนวนัศุกรแตกไ็มหามอดวันอืน่
นอกนัน้ยงัแนะใหพลกีรรมละสิง่ฟมุเฟอยทำบญุใหทาน
เด๋ียวน้ีมีการเนนการอดใจควบคุมความรสึูกตัดตัณหาแตตนลม...

ในความเปนจรงิแลวสิง่ท่ีสำคัญไมใชการอด
เพราะอดหมายถงึการขาดในส่ิงท่ีชวีติตองมพีงึมี
คำวา “อด” เองก็บงบอกไปในเชิง “ลบ” อยใูนตัว
ทำนองเดียวกนักบัคำวา “ตาย”
เม่ือใดท่ีการอดกลับเปนเปาหมายมันก็ไมตางกับความตาย
เพราะความตายท่ีเปนเปาหมายคือจุดจบของชีวิตของทุกสิ่ง
แตพออด “เพ่ือ” ไปถึงเปาหมายใดเปาหมายหน่ึง
คำวา “อด” จะกลายเปนเชงิ “บวก” ข้ึนมาทันใด
อดอาหารคือการขาดแคลนอาหารจำเปนสำหรับรางกาย
แตอดอาหารเพ่ือใหหนุดีข้ึนกลายเปนผลดตีอสุขภาพ
อดบุหรี่คือการขาดบุหรี่ขาดยาเสน
แตอดบุหรีเ่พือ่ปอดแข็งแรงสมบูรณเปนความรักทะนุถนอมตน
อดหลับอดนอนคือการทำใหรางกายขาดการพักผอน
แตอดหลบัอดนอนเพือ่เฝาคนรักทีป่วยคอืรกัไดจนถงึท่ีสุด...

ในเสนทางมหาพรตการอดมีความหมายหาก “อด” เพ่ือ “อิม่”
แมการอดจะไมใชเปาหมายแตก็เปนสวนหนึ่งของเปาหมาย
อดกายเพื่ออิ่มใจอดบาปเพ่ืออิ่มบุญอดตัวตนเพื่ออิ่มพระ
อดทำตามใจชอบเพือ่ทำตามพระประสงคพระเจา
อดทำตามความคดิเพือ่ทำตามพระวาจา
อดเอาตวัเองเปนหลกัเพือ่เอาใจเขามาใสใจเรา
อดมีอคติเพือ่จะไดรกัทกุคนอยางไมมีเง่ือนไข
อดปากอดคำเพ่ือคนรอบขางมีความสุขมีกำลงัใจ
อดทนอดกล้ันเพ่ือรักษาสันติสมัครสมานสามัคคี
อดเห็นแกตัวเพือ่ใหคนรอบขางมีชวีติเต็มเปยมสมบูรณ...

อนัท่ีจรงิเปาหมายแหงเสนทางมหาพรตไปไกลกวาน้ัน
การอดเพื่ออิ่มไมอยูแคตัวตนไมอยูแคคนรอบตัว
หากแตเพือ่ชวีติเต็มเปยมสูงสงกวาชวีติมนุษยเปนไหนๆ
เปนชวีติแหงลกูพระทีพ่ระเยซเูจาทรงนำมาให
เปนชีวิตท่ีเร่ิมจากชีวิตมนุษยและตอยอดไปสูชีวิตพระ
ในเม่ือชีวิตแตละชีวิตมีตนกำเนิดจากพระเจาและในพระเจา
ชวีติจะเต็มเปยมสมบูรณครบถวนไดกใ็นการรวมชีวติพระ
ในเม่ือชวีติแตละชีวติเปนพระฉายามีความเหมือนพระ
ชวีติจะเปนชวีติแทจรงิไดกใ็นการเปนเหมอืนพระใหมากท่ีสุด...

ถึงมหาพรตจะเปนชวงเวลาเขมขนฝายจิต
แตก็เปนชวงเวลาที่ตองตอเนื่องไปในชีวิตแตละวันทุกวัน
เพราะชีวิตไมใชเทศกาลหรือเฉพาะเทศกาล
หากแตละเปนความตอเนือ่งวนัตอวนัสัปดาหตอสปัดาหปตอป

ชีวิตเต็มไปดวยสิ่งท่ีไมคาดฝน บางทีก็ดี บางทีก็ไมดี คงจะมีคนจำนวน
ไมนอยที่บางคร้ังบางคราวตองถามตัวเองวา “ทำไมตองเปนฉันเลา?” บางที
อาจเปนผลมาจากสิ่งดีงามท่ีเกิดข้ึนกับตัวเราเองโดยที่เรามิไดคาดคิด หรือ
เปนส่ิงท่ีมักจะเกิดข้ึนบอย อันเปนส่ิงท่ีเราไมปรารถนา ส่ิงท่ีเจ็บปวดจิตใจ
ของเรา ดังน้ันเมือ่มีคำวา “ทำไมตองเปนฉันเลา?” หลดุออกมาจากปากของเรา
อาจเปนเพราะความประหลาดใจ ความยินดี ความหวาดกลัว หรือแมกระทั่ง
ความโกรธเคือง

หลังจากท่ีอัครเทวดาคาเบรียลแจงแกพระนางมารียวา พระเจาทรงมี
พระประสงคใหพระนางเปนพระมารดาขององคพระบุตร ผูจะทรงบังเกิด
เปนมนุษย และพระนางไดตอบรับ แตคงไมยากนักท่ีเราจะวาดภาพพระนาง
มารีย ทรงถามตัวเองวา “ทำไมตองเปนฉันเลา?” พระนางรสึูกอยางไร ไมมีใคร
ทราบ เราอาจคิดในใจวา พระนางคงจะรูสึกถอมตน และสำนึกในพระกรุณา
ของพระเจา พรอมท้ังความประหลาดใจ พระเจาทรงเลือกพระนางจากบรรดา
สตรีทั้งหลาย ใหเปนพระมารดาขององคพระบุตรของพระเจา องคพระผูไถ
ของเราผูทรงเปนพระบุคคลท่ีจะนำความรอดพนมาสูโลก

ในแตละวัน พระเจาทรงเรียกเราแตละคน และการทรงเรียกของพระเจาน้ัน
มาจากหวงลกึในพระธรรมล้ำลกึแหงความรักทีท่รงมตีอเรา และพระประสงค
ของพระองคที่จะใหเราดำเนินตามแนวทางของพระองค การทรงเรียกของ
พระเจาน้ี อาจเปนโอกาสใหเราถามตัวเราเองวา “ทำไมตองเปนฉันเลา?”
ในขณะท่ีเรารำพึงถงึความจริงท่ีวา พระเจาทรงมีกจิการท่ีทรงเลือกไวสำหรับเรา
โดยเฉพาะในฐานะมนุษยที่พินิจพิจารณา เราก็สามารถกลาวดังเชนพระนาง
มารียดวยความถอมตน และดวยความไววางใจในพระเจาไดวา “ขอใหเปนไป
กับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด”

ขาแตพระบดิาเจา ลกูพรอมท่ีจะตอบรับ
ส่ิงท่ีพระองคจะทรงขอจากลกู เดชะพระพลงั
ของพระจิตเจา  โปรดใหลกูตอบดังเชน
พระนางมารยี  ซ่ึงเปยมดวยความเต็มใจ
ไรขอแมใดๆ ทัง้ส้ิน  ลกูวอนขอท้ังน้ี
เดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจา
พระเจาของลูกท้ังหลาย อาแมน
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สันติภาพโลก โดยเร่ิมจากพระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ไดจุดเทียน อันเปน
สัญลักษณของการเริ่มตนพิ ธีการการภาวนาเพื่อ
สันติภาพโลก จากน้ันผนูำ 5 ศาสนา ไดกลาวถงึคำสอน
และแนวทางเพ่ือสันติภาพ และท่ีประชุมไดยืนสงบน่ิง
2 นาที เพือ่สงจิตอธิษฐานภาวนาเพ่ือสนัติภาพ

พระมหาหรรษา ธมมหาโส, ผศ.ดร. ผแูทนศาสนา
พทุธ กลาวความวา พระพุทธเจาไดตรัสเอาไว ซ่ึงเปน
คำท่ีเตือนใจชาวโลกมาโดยตลอดวา ‘สุขอื่นยิ่งกวา
ความสงบ ไมมีอีกแลว’ ความสงบหรือสันติภาพนั้น
เปนสิง่ท่ีชาวโลกทกุคนจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองแสวงหา
จำเปนท่ีทุกคนตองสรางและใหมีข้ึนภายในจิตใจของ
พวกเรา หากชีวิตของเราไรซ่ึงสันติภาพเสียแลว ชีวิต
จะมีคุณคาในการดำรงความเปนคนอยูไดอยางไร
เพราะสันติภาพนัน้เปนเคร่ืองมือทีจ่ะหลอเลีย้งจิต ชวีติ
และวิญญาณของเรา ใหเห็นคุณคาของคนอ่ืนท่ีอยู
รวมโลกกับเรา โดยเฉพาะอยางย่ิงเห็นคุณคาของ
ความแตกตาง ในความแตกตางน้ันมีความงดงาม
อยูเสมอ ความแตกตางไมใชส่ิงท่ีผิด หรือบกพรอง
แตการท่ีเราไมสามารถยอมรบัความแตกตาง และเรยีนรู
ทีจ่ะอยกูบัความแตกตางน้ันคือความผิดพลาดบกพรอง
อยางย่ิง

ในขณะน้ีพีน่องรวมชาติของเรา กำลงัมีปญหาเรือ่ง
ความแตกตาง โดยเฉพาะความแตกตางเร่ืองสี  หากเรา
ดูเรื่องดอกไม ซ่ึงมีสีที่แตกตางกันอยูในแจกัน เรา
ยอมเห็นวาความแตกตางของดอกไมในแจกันมี
ความสวยงาม นำไปบูชาส่ิงท่ีเราเคารพนับถือเสมอ
แตในปจจุบันนี้ความแตกตางของสี กลับกลายเปน
เคร่ืองมือสำคัญ ในการทำลายคุณคาของความเปนคน
ทำลายคุณคาของความเปนพี่นอง ที่อยูในชาติเดียวกัน
ฉะน้ันส่ิงสำคัญเราอยาใหความแตกตางของสี มาทำลาย
คุณคาของความเปนคน หรอืทำลายคณุคาของความเปน
มนุษย ดวยเหตุนี้ เองเราจึงอาศัยบรรยากาศแบบน้ี
แบงปนความรักใหโลกสดใส แบงปนลมหายใจแหง
สันติภาพ

นอกเหนือจากการแบงปนความรัก ใหพี่ใหนอง
ของเรา ไดมีโอกาสซึมซับรบัมิตรภาพแหงความสุขแลว
ส่ิงสำคัญท่ีสุดก็คือ เราควรจะแบงปนลมหายใจของ
สันติภาพ ใหกบัทุกคนท่ีอยใูนโลกใบน้ี ทกุคนท่ีนัง่อยู
ตรงน้ี ขณะน้ีตางก็สูดดมเอาลมหายใจของกันและกัน

เ ม่ือใดก็ตามท่ีลมหายใจของเรา เ ต็มไดดวย
ความรุนแรง เต็มไปดวยความขัดแยง เต็มไปดวยความโกรธ
ความเกลียด เม่ือเราหายใจออกไป พี่นองของเราก็จะ
หายใจเอาลมหายใจแหงความเกลียด ความโกรธแคน
และความแคนเคืองไปดวย แตถาเราหายใจเอาลมหายใจ
ของความสงบ ลมหายใจของสันติภาพออกไป เม่ือนัน้
พี่นองของเรา ก็จะไดมีโอกาสสูดดมลมหายใจของ
สันติภาพที่หลอเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา ใหอยูรอด
ปลอดภยัตอไป ฉะน้ันขอเชญิทกุทาน มารวมหายใจ แหง
ลมหายใจของสันติภาพโดยพรอมเพรยีงกัน

อาจารยสุเทพ เลาะลาเมาะ กลาววา สันติภาพเปน
ธรรมชาติทีอ่งคพระผเูปนเจาไดสรางมาใหมนุษยทกุคน
โหยหา จริงๆ แลวถาจะหาสันติภาพก็คงไมตองไปหา
ที่ไหนหรอก เพราะเปนกมลสันดานท่ีเกิดในหัวใจ

ของเราอยแูลว เม่ือเอยถงึสันติภาพ มนุษยมีความรสึูกวา
สุข มีความสงบ และสันติภาพไมเกิดข้ึนเพราะอะไร?
เพราะผูที่โหยหาน้ันแหละท่ีทำลายสันติภาพ

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีบงบอกใหรวูา ชือ่ของ
ศาสนาอิสลามน้ันกแ็ปลวา สันติภาพ  เพราะฉะนัน้ผเูปน
อิสลามทุกคนก็ตองรักในสันติภาพ ถาเรามาดูคำสอน
ที่มาจากองคพระผูเปนเจา พระองคบอกวา โอ มนุษย
ทัง้หลายเราไดสรางเจามา ใหเปนหญงิและชาย เปนกก
เปนเหลา ดวยจุดประสงคที่จริงก็คือ เพื่อใหรูจักกัน
สรางสันติภาพตอกนั เก้ือกลูกนั และปรารถนาใหพวก
ทานน้ันเรียกรองทุกคนไปสูความดีงาม  และละ
ความบาปท้ังหลาย พระองคยังไดทรงย้ำวา แทจริง
อลัเลาะฮ องคพระผเูปนเจาน้ันทรงละเอยีดยิง่ ในการท่ี
ทรงความร ูและทรงบอกใหรวูา ไมวาปากของเราท่ีพดู
ถงึสันติภาพนัน้มากสักปานใดก็ตาม แตในกมลสันดาน
หรือหัวใจของเราน้ันแหละ ไมไดมุงม่ันในส่ิงท่ีเราพูด
สนัติภาพจะเกิดข้ึนไมได

เพราะฉะน้ัน คนหนาไหวหลงัหลอก หรือปากกับใจ
ไมตรงกัน จะเปนคนท่ีจะบ่ันทอนสันติภาพ ซ่ึงผมเขาใจ
วาทุกศาสนาไมตองการใหคนเหลาน้ีอยูในศาสนา
ของตน

พี่นองท่ีรัก ไมตองเรียกรองหาสันติภาพ  จงปลุก
สันติภาพในหัวใจของทานน่ันแหละใหเกดิข้ึน ‘สันติภาพ
กวางไกลใครก็ร.ู..สันติภาพภายในลกึซ้ึงอยรูบูางไหม...
จะสรางสันติภาพในคราใด...อยาลืมสรางสันติภาพ
ภายในโดยฉับพลนั’

อาจารยสถิตย กมุาร เมตตาคุณ กลาววา ศาสนาฮินดู
เปนศาสนาท่ีเกาแกที่สุดในโลก เปนศาสนาท่ีสอนอยู
3 เรือ่งหลักๆ คือ 1. สัจธรรมอันสูงสุดมีแคหนึง่เดียว แต
ผรูเูรยีกสจัธรรมนัน้โดยหลายชือ่ หลายวิธี คือทางอนัไป
สสัูจธรรมอันสูงสุดน้ันมีหลายทาง ไมวาทานจะนับถือ
ศาสนาอะไร หรือชอบแนวทางทางไหนก็แลวแต ผล
สุดทายทานก็ไปถึงพระผเูปนเจาองคเดียวกนันัน่เอง  2.
ในโลกไมมีอะไรทีจ่ะทำใหเราบรสุิทธ์ิไดเทาปญญา คือ
ความรูอันแทจริง ขอใหความคิดอันสูงสงจงมาจาก
ทกุดาน จงแสวงหาความรทูางธรรม และนำมาประพฤติ
ปฏบิติัโดยจริงจัง ปญญาจะเกิดข้ึน จากน้ันจึงนำปญญา
ไปเผยแพร โดยท่ีไมหวงัส่ิงตอบแทน ปญญาอันแทจรงิ
ก็คือการให โดยที่ไมหวังส่ิงใดตอบแทน อันน้ีเปน
คำสอนของศาสนาฮินดู  3. โลกทั้งโลกคือครอบครัว
คำพูดคำกลาวน้ีเขียนเอาไวอยูในคัมภีรพระเวท เม่ือ
ประมาณแปดพันปที่แลว

และสันติภาพจะเกิดข้ึนไดตองมาจากภายในของ
ตัวเรา หลักคำสอนของศาสนาฮินดู คือดานคุณธรรม
และจรยิธรรมของศาสนาฮนิดู ไมไดมาจากหลกัความคิด
ทางศาสนาท่ีบอกวา มีบญุ มีบาป มีสวรรค มีนรก แตหลกั
ของศาสนาของทางฮินดูจะสอนไววา มนุษยประกอบ
ดวยอะไร และสิง่ท่ีมนุษยมีนัน้มีอะไร โดยเฉพาะจะเนน
เกีย่วกบัเรือ่ง อาตมัน (Atman) คือการรจูกัตัวของเราเอง
ถาเราไมรูจักตัวของเราเองวา เราคือใคร มาจากไหน
มาเพื่ออะไร และมาในโลกน้ีทำไม เราจะหาความสุข
ไมได ดังน้ันส่ิงท่ียิง่ใหญทีสุ่ดน้ัน การรจูกัตนเอง  ถาทาน
ไมรูจักตัวเองแลว ทานก็รูจักพระเจาไมได  ดังน้ัน
สันติภาพ กจ็ะเกดิข้ึนจากตัวทานเอง

นายมานิต สัจจะมิตร กลาววา กอนอื่นผมขอ

ขอบพระคุณ สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ที่พระองคเปนผูริเริ่มจัดงานการภาวนาเพ่ือสันติภาพ
โลก และแนวพระปณิธานของพระองคไดถูกสืบทอด
มาจนทุกวนัน้ี

สันติภาพ เปนส่ิงท่ีทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
พึงปรารถนา และเปนส่ิงท่ีดีเลิศเพ่ือความอยูรอดของ
มวลมนุษย  และเปนส่ิงท่ีพูดกันมาต้ังแตสมัยยุค
โบราณกาลจนถึงทุกวันน้ี แตเปนส่ิงท่ีนาเสียดาย และ
เปนส่ิงท่ีนาเสียใจเปนอยางย่ิง ทีสั่นติภาพมกัเปนเพยีงแต
นามธรรม โดยไมคอยจะประจกัษเปนรปูธรรม พดูงายๆ
คือเปนเพียงแตลมปาก ไมปรากฏผลสำเร็จ ทั้งๆ ที่
ศาสนาทุกศาสนาในโลกตางก็มีแนวทางและปรัชญา
อนัสอดคลองกัน เชนในศาสนาซิกขของผมไดกลาวไว
ในพระมหาคมัภรี คุรคุรนัถ ซาฮิบ วา มนุษยคือมวลมติร
หาใชศัตรู หาใชผูแปลกหนา และมนุษยลวนมีแหลง
กำเนิดคือมาจากพระเจาองคเดียวกัน ไฉนจึงตองมี
ความแตกแยก ไฉนเลยจึงตองมีฉัน ไฉนเลยจึงตองมี
ทาน ไฉนเลยจึงตองมีเธอ ทำไมไมมีเพยีงแตเราเทาน้ัน

ศาสนาทุกศาสนาตางก็มีศัตรูรวมเดียวกนั กลาวคือ
ศัตรูทัง้ 5 คือ กาม โกรธ โลภ โมหะ และอหังการ ดังท่ีมี
กลาวไวในพระมหาคัมภรี ‘ศัตรูหา ขาคนเดียว จะยืนหยดั
ไดอยางไร มันลอม มันปลนฆา จะปาวรองทุกขใคร
มัจจุราชไมยางกราย เพียงเอยนามตามพระองค’ พระ-
ผูเปนเจาตรัสไววา ไมวาทุกชาติหรือศาสนาใดก็ตาม
ตางก็มีศัตรู ทัง้หาน้ีเหมือนกัน คือ กาม โกรธ โลภ โมหะ
และอหังการ แตหากเราสามารถประพฤติและปฏิบัติ
ตามคำส่ังสอนของเราแตละคนแตละศาสนาอยางดีแลว
ศัตรูเหลาน้ันจะไมมีวันยางกรายเขามาใกลหรือเขามา
ทำรายเราได ฉะน้ันเราทุกคนตองพยายามขจัดและ
ปราบศัตรูทั้งหาอันเปนศัตรูของเราเองใหจงได ความ
ไมเขาใจซ่ึงกนัและกนัเปนบอเกดิแหงความไมเปนมิตร
เพราะฉะน้ันถึงเวลาแลวท่ีเราทุกคนทุกศาสนา ตอง
เขาใจซ่ึงกันและกัน ใหเขาใจถองแท ไมเพียงแต
ในศาสนาท่ีตนนับถืออยู หากท้ังในศาสนาอ่ืนท่ีเปน
เพือ่นบานของเรา ความเขาใจจะเปนพืน้ฐานแหงมิตรภาพ
และดังคำของศาสนาคริสตที่วา ‘ใหรักเพื่อนบานของ
ทาน’ เพราะถาทานรกัเพือ่นบานของทานแลวกแ็นนอน
วา ไมตรีจิตก็จะเกิดข้ึน เม่ือไมตรีจิตเกิดข้ึน สันติภาพ
เกิดข้ึน เราไมตองไปขวนขวายหามัน มันจะมาหาเราเอง

วนัน้ี เปนวนัภาวนาเพือ่สันติภาพโลก ศาสนาทุกศาสนา
ตางก็มีบทภาวนาของตนเองซ่ึงลวนแตเปนส่ิงประเสริฐ
ในศาสนาซิกขเรียกวา “บทอัรดาส” ทานท้ังหลาย
บทอรัดาสแหงศาสนาซิกขจะจบลงทุกครัง้ดวยสำนวน
ทีว่า “นานัก นาม  จรัดีกาลา เตเร ปาเน ซัรบัท ดา ปาลา”
แปลวา ในนามขององคพระผูเปนเจา ตรัสพระศาสดา
นานัก ขอความรัก ความเจริญรุงเรืองและสันติภาพ
จงประสบแดมวลมนุษยชาติทั้งมวล จะเห็นไดวา
บทภาวนาของเราไมไดกลาวถึงศาสนา แตไดยก
ประโยชนใหแกมวลมนุษยชาติโดยรวมอยางเปนเอกภาพ

กระผมขอจบบทกลาวของกระผมดวยพระวัจนะ
จากพระมหาคัมภีร คุรุครันถ ซาฮิบ พระศาสดา
นิรันดรกาลแหงศาสนาซิกข วา “มะปริง มะปราง
จะหวานสูมะมวงก็หาไม ความสุขเทาความรักและ
สันติภาพ จะหาท่ีเปรียบก็หาไม”

ศาสนาแสวงหาความจริง (ตอจากหนา 4)

(อานตอหนา 10)

.
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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

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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
  

อาย ุ65 ป
เกดิใหมในพระเจา 7 กมุภาพนัธ 2536

Tel. 02-291-3750-4

19 - 22 เมษายน - ไปคนุหมงิ เยีย่มวดัพระหฤทยัของพระเยซเูจา
(วดัเดียวทีเ่กาแกมาก) เทีย่วปาหิน เขาซีซานชอบปง (TG)
ปลายพฤษภาคม - เยีย่มแมพระตกน้ำทีพ่นมเปญ และอืน่ๆ

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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

ขอคำภาวนาอุทศิแด
ยอแซฟ โชคชยั อากรนิธ์ิ

ผูเกิดใหมในพระเจา
ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวญิญาณ
ยอแซฟ โชคชยั อากรนิธ์ิ

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

ดอมีนิโก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505
จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา

สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ
“ลกูเอยความเช่ือของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

มารีอา เน้ียม แซต้ัง
สูออมพระหัตถพระเจา
5 มีนาคม พ.ศ. 2544

แผนกฆราวาส
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

รับสมัคร
เจาหนาที่ประสานงาน            1       ตำแหนง
คณุสมบัติ

1. การศึกษาระดับ ปวช. - ปรญิญาตรี ทกุสาขา
2. เพศหญิง - ชาย
3. นบัถอืศาสนาคริสต
พิจารณาเปนพิเศษ : ผผูานการอบรมเปนนักบวช ผฝูกหดั สามเณร

สนใจสมัครงานที่
แผนกฆราวาส
122/11 ชัน้ 3 อาคารสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย ซ.นนทร ี14
ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1301, 1308 โทรสาร 0-2681-5369-70
อเีมล : CLA@cbct.net
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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

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช กลาววา
พระเยซคูรสิตเจาทรงกลาวถงึบัญญติัเอก 2 ประการ คือ
“ทานจะตองรักองคพระผูเปนเจาพระเจาของทาน
สุดจิตใจ สุดกำลัง สุดสติปญญาของทาน ทานตองรัก
เพือ่นมนษุยเหมอืนรกัตนเอง”  ตลอดชวีติพระองคทรง
สอนดวยวาจาและแบบอยางชีวติ ประกาศขาวการใหอภยั
ของพระเจา แตพระองคทรงสอนถึงความจำเปนท่ี
จะตองใหอภัยแกกันและกัน ซ่ึงเปนเง่ือนไขที่จะไดรับ
การอภยัจากพระองค  ดังคำภาวนาท่ีพระองคสอนใหเรา
ใหภาวนาวา “โปรดอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาให
อภัยแกผูอื่น” “ทานท้ังหลายไดยินคำกลาววา จงรัก
เพื่อนบาน จงเกลียดศัตรู แตเรากลาวแกทานวา จงรัก
ศัตรู และจงภาวนาใหแกผูที่เบียดเบียนทาน”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
ประทานกำลังใจใหผูที่อยูในความทุกขยาก ขอใหรับ
พระวาจาของพระคริสตเจาเขาไวในใจ “ผูเปนทุกข
โศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรบัการปลอบโยน
ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะอิ่ม ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม
ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ทาน
ทั้งหลายยอมเปนสุข เม่ือถูกดูหม่ิน ขมเขงใสรายตางๆ
นานา เพราะนามของเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ
บำเหนจ็รางวัลของทานในสวรรคนัน้ย่ิงใหญ” พระองค
ไดทรงเรยีกรองการใหอภยั มีความเช่ือ ความหวัง และ
การเปนพยานถึงความรักของพระเจา

สันติภาพคือผลของกระบวนการชำระใหบริสุทธ์ิ

และการยกระดับทางวัฒนธรรม ศีลธรรม และชีวิต
ฝายจิตท่ีเกี่ยวของกับมนุษยแตละคน และประชาชน
เปนกระบวนการท่ีศักด์ิศรีของมนุษยไดรับการเคารพ
อยางสมบูรณ ผูที่ตองการเปนผูสรางสันติ ใหใสใจ
ตอเสียงในหัวใจตน และแสวงหาแหลงพักพิงท่ีม่ันคง
ในพระเจา เพือ่บรรลถุงึเสรภีาพทีแ่ทจรงิ

ขาพเจาเองในวันน้ันปรารถนาจะเสริมขอคิด
ประการหนึง่ ทีจ่ะเปนกำลงัใจใหพวกเราศาสนกิชนของ
ศาสนาตางๆ ทีม่ารวมชุมนุมกันในวันน้ีวา ‘ส่ิงท่ีพวกเรา
ศาสนิกชนของศาสนาตางๆ ทีเ่รามีรวมกันน้ัน มีมากกวา
ส่ิงท่ีแยกเราจากกัน’  เพราะพวกเรามีความเช่ือศรัทธา
ในมิติฝายจิตวิญญาณ ที่โพนไปกวาวัตถุและขาวของ
เงินทอง

มนุษยเรามิไดดำรงชีวิตอยูเพียงดวยวัตถุปจจัย
เทาน้ัน แตเราเช่ือในความจริง ความดี และความรัก
เมตตาดวย  ขาพเจาจึงปรารถนาจะขอบพระคุณผูแทน
ทกุศาสนา และศาสนิกชนทุกทาน ทีม่ารวมแสดงจุดยืน
ในการแสวงหาหนทางเพ่ือนำสันติภาพและเสรีภาพมาสู
มวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในหมพูีน่องชาวไทย
ทุกคนดวย “จะไมมีความรุนแรงอีก จะไมมีสงคราม
อีกตอไป จะไมมีการกอรายอีก”  พวกเรายอมรับส่ิง
เหลาน้ีไมได ขอใหบุญยาตราแหงสัจจะน้ี นำพวกเรา
ทกุคน ใหรวมจาริกสสัูนติภาพท่ียัง่ยืนตลอดไป”

จากนั้นเปนการยืนสงบน่ิงเปนเวลา 2 นาที เพื่อ
อธิษฐานภาวนาเพ่ือสันติภาพของโลก และสันติภาพ
ของประเทศไทยของเรา ตามหลักศาสนาของแตละ
ทาน  ตอจากน้ันมีการขับรองบทเพลง ‘ผนูำสันติ’

พระอคัรสังฆราชเกรียงศักด์ิ ไดกลาวปดการภาวนา
เพื่อสันติภาพโลก ครั้งน้ีวา ‘ในบรรยากาศท่ีสงบและ
มีสันติ ไดเริม่มาต้ังแตบายวนัน้ีแลว มีการเสวนา มีการ
พูดคุยกัน ทุกคนมาดวยใจท่ีปรารถนาอยากเห็นสันติ
เกดิข้ึน ดวยความรวมมือของศาสนิกของศาสนาตางๆ

ดังน้ัน ขอใหเราทุกคนนำสันติในใจน้ีกลบัไปและ
เสริมสรางและเปนพยานใหแกพี่นองศาสนิกรวม
ความเช่ือกับเราแตละคน  เพื่อทำใหขาวสารแหง
สันติภาพนี้ จะไดกระจายตัวออกไปย่ิงวันยิ่งมากข้ึน
เริ่มจากในครอบครัว ในชุมชนของเรา พี่นองศาสนิก
รวมความเช่ือเดียวกันกับเรา แลวก็กาวโพนไปกวาน้ัน
ใหเกิดสันติระหวางพี่นองที่มีความเชื่อตางกันกับเรา
นับถือศาสนาตางกัน เพื่อเสริมสรางความดีสวนรวม
เพือ่เสรมิสรางสันติภาพ สันติสุข  ในประเทศไทยของเรา
และท่ัวไปในโลกดวย

โอกาสนี้จึงขอขอบคุณทานผูแทนและผูนำศาสนา
ทกุศาสนา รวมท้ังบรรดาศาสนิกชนของทุกศาสนาท่ีได
มารวมในวันน้ีดวย ขอทุกทานจงกลับไปดวยสันติสุข
ที่มีอยูในใจ และขอใหสันติสุขน้ันไดมีมากข้ึนและ
กระจายตัวออกไปยิง่วนัยิง่มากข้ึน ขอขอบคุณทุกทาน

จากน้ันเปนการมอบของท่ีระลึกแกผนูำศาสนาและ
ถายภาพรวมกัน

อน่ึง การจัดงาน “รำลึก 25 ป วันรวมใจ...ภาวนา
เพื่อสันติภาพโลก ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี”
ในสวนของประเทศไทย เลื่อนการจัดงานมาจากวันท่ี
27 ตุลาคม 2011  เน่ืองจากเกิดมหาอุทกภัย (น้ำทวม
ใหญ)

ศาสนาแสวงหาความจริง (ตอจากหนา 7)
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ทีส่ำคญั
⌫
นครรฐัวาตกินั  (ซนีติ)
สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดกิต ที ่16 ตรสัวา
“พระศาสนจักรใน

ทวีปแอฟริกา และทวีปยุโรป ตางเผชิญกับความยาก
ลำบากมากมาย  แตในความยากลำบากเหลาน้ัน ได
พิสูจนใหเห็นวาเปนพระศาสนจักรท่ีมีชีวิตชีวา และ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยไมหวั่นเกรงที่จะยืนหยัดทำ
พันธกิจการประกาศขาวดีอยางตอเน่ือง”

พระสันตะปาปาตรัสขอความขางตนโอกาสท่ี
คณะพระสังฆราชจากทวีปยุโรปและแอฟริกาเขาเฝา
พระองคหลังการประชุมในหัวขอ “การประกาศขาวดี
ในปจจุบัน : ความรวมมือในงานอภิบาลระหวาง
แอฟริกาและยุโรป”

พระสันตะปาปาตรัสวา “การท่ีพระศาสนจักร
ในทวีปยุโรปไดพบกับพระศาสนจักรในทวีปแอฟริกา
ถือเปนพระหรรษทาน เพราะเปนโอกาสไดแบงปน
ประสบการณความเช่ือที่ เปยมดวยความหวังและ
ความชื่นชมยินดีซ่ึงชุมชนคริสตชนในแอฟริกาดำเนิน
ชวีติ  เปนเร่ืองนายินดีเชนกัน ทีไ่ดเหน็วาพระศาสนจักร
ในแอฟริกา แมจะผานประสบการณความยากลำบาก
และจำเปนตองการสันติภาพและการคืนดี  ไดเปด
ตนเองแบงปนความเชื่อแกผูอื่น”

พระสันตะปาปาตรัสวา  “ในเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางพระศาสนจักรทั้งสองทวีป จำเปนท่ีคณะ
พระสังฆราช   ควรใหความสำคัญตอความสัมพันธ
ระหวางความเช่ือ และงานเมตตาสงเคราะห  เพราะ
คณุสมบัติทัง้สองประการน้ีสงเสริมกันและกัน  การกุศล
ใหประโยชนตอผูขัดสนตามสภาพการณจริง เพื่อนำ
พวกเขาใหรูจักพระเยซูคริสตเจาและความรักของ

พระองค ทั้งแกปจเจกชนและครอบครัว  โดยเฉพาะ
ผูยากไรและถูกทอดท้ิง”

พระสันตะปาปาทรงตระหนักถึงความยากลำบาก
หลายประการท่ีบรรดาพระสังฆราชตองเผชิญ รวมถึง
เร่ืองการละเลยตอการปฏิบัติขอความเชื่อ “สงผล
ใหประชาชนจำนวนมากดำเนินชีวิตราวกับวาไมมี
พระเปนเจา หรือปฏิบัติศาสนกิจเพียงตามความเคยชิน
โดยไมบงัเกิดผลดานจิตวิญญาณ”  ในประเด็นเดียวกนั
พระองคทรงแสดงความกังวลตอ  “อิทธิพลของสภาพ
แวดลอมทางโลกที่เปนผลรายตอความเชื่อคริสตชน
และคติสุขนิยม (hedonism) ลัทธิที่ถือการแสวงหา
ความสุขเปนยอดคุณธรรมแหงชีวิต ที่สงผลกระทบ
ใหเกิดวิกฤติตอคานิยมในการดำเนินชีวิตประจำวัน”

พระสันตะปาปาตรัสแกคณะพระสังฆราชวา
“หนังสือลามกและการขายบริการทางเพศ เปน
เครื่องหมายสำคัญอีกประการหนึ่งท่ีส่ือใหเห็นวา
สังคมกำลังปวยหนัก  อยางไรก็ตามอยาใหส่ิงเหลาน้ี
ทำใหทานทอแท  แตให เปนการร้ือฟนคำม่ันและ
ความหวัง  ซ่ึงเกิดจากการตระหนักวา...พระเยซูครสิตเจา
ผทูรงฟนคืนพระชนมชพีประทบัอยกูบัเราเสมอ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงเนนย้ำ
“ความสำคัญของบทบาทครอบครัวตองานอภิบาล
เพราะครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานท่ีชวยใหสังคม
ม่ันคง สถาบันครอบครัวหลอหลอมและรักษา
ขนบประเพณี  วัฒนธรรม และพิธีกรรมท่ีซึมซาบจาก
ความเช่ือ  ครอบครัวยังเปนหนวยสังคมท่ีปลูกฝง
กระแสเรียก”  พระสันตะปาปาทรงเช้ือเชิญคณะ
พระสังฆราชใหเอาใจใสเปนพิเศษในการสงเสริม
กระแสเรียกพระสงฆและชีวิตผูรับเจิม

“ยุโรปและแอฟริกาจำเปนตองมีเยาวชนที่ใจกวาง

ผสูามารถรบัผดิชอบอนาคตของตนเปน  ขณะเดียวกนั
สถาบันตางๆ จะตองตระหนักวาเยาวชนคืออนาคต
ของพระศาสนจักร  จึงจำเปนท่ีพระศาสนจักรควรทำ
ทุกส่ิงเพื่อใหม่ันใจวาเยาวชนเหลาน้ันไมไดเดินอยู
ในหนทางแหงความมืดและความไมแนนอน”

“มติดานวัฒนธรรมมีความสำคัญตอการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางเยาวชนใหเปนคนดีในสังคม  พระ-
ศาสนจักรเคารพในความจริงท่ีคนพบ  เพราะความจริง
มาจากพระเปนเจา  แตพระศาสนจักรตระหนักดีวา
ความเช่ือที่ยึดพระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางชวย
เปดความคิดและจิตใจมนุษยสูความจริงท่ีเท่ียงแท
ในองคพระเปนเจา”

(ทวีปยุโรปมีประชากร 750,072,510 คน  เปน
คาทอลิก 283,916,457 คน หรือประมาณ 37.85%
สวนทวีปแอฟริกา มีประชากร 885,103,542 คน เปน
คาทอลิก 135,211,325 คน หรือประมาณ  15.27%
อเมริกาเปนทวีปท่ีมีประชากรคาทอลิกมากที่ สุด
ประมาณ 48%  สำหรับทวีปเอเชียมีประชากร
3,629,067,358 คน เปนคาทอลิก 120,860,699 คน
หรอืประมาณ 3.33%……….ผแูปล)

กุญแจสูการประกาศขาวดีอีกครั้ง
นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส) โอกาสที่สมาชิก ชีรโคโล
ดิ  ซาน ปเอโตร (Circolo di San Pietro) หนวยงาน
เมตตากิจท่ีจัดอาหารและท่ีพักแกผูยากไรในกรุงโรม
และจัดหาเงินสนับสนุนงานเมตตากิจในองคสมเด็จ
พระสันตะปาปาเขา เฝาสมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16   พระองคตรัสวา  “ความเช่ือคริสตชนท่ีแทจริงพิสูจนใหเห็น
ในงานเมตตากิจ และกิจการเหลาน้ันเปนองคประกอบสำคัญของพระศาสนจักร
คาทอลกิในความพยายามประกาศขาวดีอกีครัง้   ทัง้น้ีเพราะการเปนประจักษพยาน
ความเช่ือคริสตชนดวยการเอื้อเฟอแกผูยากไรประทับใจผูรับอยางมาก  การ
ประกาศขาวดีอกีคร้ังโดยเฉพาะในเมืองหลวงเชนกรงุโรม  เรยีกรองการเปดจิตใจ
และความพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอื่น”

พระสันตะปาปาตรัสวา “เราตางรูดีวาความซ่ือสัตยที่แทจริงตอขอคำสอน
คริสตชนพิสูจนไดจากการเปนประจักษพยานผานการเอาใจใสดูแลเพื่อนพี่นอง
โดยเฉพาะผอูอนแอทีสุ่ด และผถูกูทอดท้ิงในสังคม  การใสใจในบุคคลเหลาน้ัน

หมายถึงการชวยพวกเขาในส่ิงจำเปนตอการดำรงชีวติ ทัง้ดานรางกาย  ศีลธรรม
และจิตวิญญาณ  เราควรเอาชนะความใจแข็งกระดางท่ีอาจทำใหเรามองขาม
ความทุกขของผูอื่น”

(Circolo San Pietro ชรีโคโล ดิ ซาน ปเอโตร  องคกรการกุศลในกรุงโรม
กอต้ังตามคำแนะนำของพระคารดินลัลาโกบนิ ิใน ค.ศ. 1869 สมณสมัยบุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่9   สมาชิกสวนใหญเปนเยาวชนมาจากครอบครัว
ที่มีฐานะดี เพื่อเปนประจักษพยานความเช่ือผานกิจกุศลชวยเหลือสังคม ตาม
คำขวัญ “ภาวนา กิจเมตตา และการเสียสละ”  กิจกรรมแรกคือแจกอาหาร
ตามคำเรียกรองของพระสันตะปาปาสมัยโรมถูกยึดครอง ในป “ปติมหาการุญ”
ค.ศ. 2000 บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ทรงขอใหแจกอาหาร
วนัละ 500 ชาม ตามมหาวิหารท้ัง 4 จดุ แกผยูากจนท่ีแสวงบุญมายังโรมในโอกาส
ปศักด์ิสิทธ์ิ กิจกุศลอื่นๆ ไดแก จัดท่ีพักตามครอบครัว  บริจาคเส้ือผาใหมแก
เด็กยากจนตามวัด  เตรียมมิสซา ณ วดัซานตา มาเรีย เดลลา ปเอตา ใกลโคลอสเซียม
และรักษาความปลอดภัยในองคสมเด็จพระสันตะปาปา ระหวางทรงประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา……….วิกิพีเดีย)
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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

เตรียมพบกับ

หนังสือด ีส่ือคาทอลกิ
ไดที ่บธู M 26 โซน C
ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ

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

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์


 

คุยกันเจ็ดวันหน


   
    

ถาพระครสิตเจา
สถิตอยูในทานแลว
แมรางกายของทาน
ตายเพราะบาป
จิตของทาน
กม็ชีวีติเพราะ
ความชอบธรรม

(โรม 8:10)

หากทานใดสนใจหรอืตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดตดิตอ เจย้ิม โทร. 08-4768-779nnoi9,  0-2463-7431-2

คณุพออดุม   นธิภิทัราภรณ  คณะซาเลเซยีน (จิตตาธกิารทวัร) / คณุพอบวัทอง 
บุญทอด  สังฆมณฑลอุดรธานี / คุณพอปยะศักด์ิ  วองไว  คณะคามิลเลียน /
คุณพอชัยศักด์ิ  ไทยสนธิ คณะคามิลเลียน / คุณพอธวัสไชย  ผิวยะเมือง
คณะคามิลเลียน / คุณพออินทรี  ใสสวาง  คณะพระมหาไถ

ทัวรฉลองวัดใหมและแสวงบุญ 9 วัด รถบัส 24 ท่ีนั่ง
เดินทางวันศุกรท่ี 27 กลับ วันอาทิตยท่ี 29 ค่ำ
ติดตอรจนา เจริญสุข มอืถือ : 081-562-0090 หรือ 032-211-423 Email : rojana_c@yahoo.com

ติอตอขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี Email: khunnoi.com@gmail.com หรือ มือถือ 081-612-3569

สอบถามเสนทาง มอืถือ คณุพอตรึก 084-335-4745, คณุเฉลยีว 089-751-6243, ครูมงคล 083-363-2034



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่13 ประจำวนัที ่25-31 มนีาคม 2012หนา 14

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแหงประเทศไทย
คามลิเลยีน โซเชยีน เซนเตอร เชยีงราย
(ศนูยสงเคราะหเดก็ชาวไทยภเูขา - เดก็พกิาร)

ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภเูขา คามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร เชยีงราย ปจจบุนัมีโครงการหลายโครงการ
- ศูนยสงเคราะหเด็กชาวไทยภูเขา
-ศูนยดูแลเด็กพกิาร
-ทนุการศึกษาเด็กในถ่ินธุระกันดาร
-สามเณรคามิลเลยีน
-ชวยเหลอืผปูวยโรคเร้ือน
ขอเชิญผูมีจิตเมตตา รวมทำบุญ บริจาค หรือหากตองการอุปถัมภเด็กตามโครงการ “อุปถัมภเด็ก
โครงการ 1 ชีวิต 1 อนาคต” และโครงการอุปถัมภเด็กพิเศษ

สอบถามขอมลูไดที่
นายแสนดี ไผกลุวนากร (เจาหนาท่ีจดัหาทุน) 086-066-3076 E-mail : san_dee-@hotmail.com

บริจาคผานทางธนาคาร
ธนาคารกรงุศรี “ออมทรพัย” สาขาหาแยกพอขนุ เลขทีบ่ญัช ี303-1-09535-3
ธนาณัติ “มูลนธิิคณะนักบญุคามิลโลแหงประเทศไทย” 101 ม.8 ต.ทาสุด อ.เมือง จ.เชยีงราย 57100
โทร/Fax 053-787-304 www.camillianchiangrai.org
เม่ือทานบริจาคแลวกรณุาแจงใบโอนเงิน มาท่ี 053-787-304 เพือ่มูลนธิิจะไดออกใบเสร็จรบัเงิน
สามารถหักลดหยอนภาษีมาใหทาน





ขอเชญิครสิตชน ชาย - หญงิ
อาย ุ20 - 60 ป

สมัครเขารับการอบรมคูรซิลโล
รนุ 142 (ญ) และรนุ 143 (ช)

ในวันพฤหสับดีที ่3 ถงึ วนัอาทิตยที ่6
พฤษภาคม 2012

ณ บานศานติซาวีโอ สามพราน

ขอรบัใบสมัครไดที่
ฝายจัดการอบรม 081-821-3155

10-19 เมษายน 2555

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัองัคารที ่10 เมษายน 2555 ณ วดัอัสสัมชัญ พทัยา ซอยสยามครันทร่ีคลับ ชลบรุี โทร. 038-716-401

พระสังฆราชลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต เปนประธาน
พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 9.00 น.

วนัพุธที ่11 เมษายน 2555 ณ วดันักบุญโทมสั อไควนสั
6 รามคำแหง 184 มีนบุร ีกรุงเทพฯ      โทร. 02-518-0320 ถงึ 9

  พิธบูีชาขอบพระคุณ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัองัคารที ่17 เมษายน 2555 ณ วดัเซนตหลยุส

215/2  ถนนสาทร แขวงสาทร กรงุเทพฯ โทร. 02-211-0220
วนัพุธที ่18 เมษายน 2555 ณ วดัอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบ้ือง

ต. ดอนกระเบ้ือง อ.บานโปง ราชบุรี โทร. 032-299-046
วนัพฤหัสบดีที ่19 เมษายน 2555 ณ วดัซางตาครสู (วดักุฏจีนี)         โทร. 02-466-0347, 02-472-0153 ถงึ 4

112 ซอยกฏุจีนี ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ ธนบุร ีกรงุเทพฯ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 13 ª√–®”«—π∑’Ë 25-31 ¡’π“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥·¡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  ∫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 ‡«≈“

�����™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

°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‡™‘≠√à«¡ß“π ç§à“¬‡¬“«™π§“∑Õ≈‘° 4  —ß¶-

¡≥±≈Õ’ “πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 26-30 ¡’π“§¡ 2012

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡¥Õ´“≈ ‡™’¬ß¬◊π Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

∑à“·√à-ÀπÕß· ß

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

¡≥±≈ §.». 2012

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

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

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

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.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥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

«—¥§√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

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§√√“™-

 ’¡“

�����‡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≈‘°)

�����¢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

∫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

����� —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å √à«¡°—∫§≥–Õπÿ°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈°

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘° ª√–®”ªï 2012

·≈–æ‘∏’∫«™æ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√¥Õ¡‘π‘‚°  ‘π∏‘Ï

Àπÿπ∑√—æ¬å ∑’Ë«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“   ®.æ‘…≥ÿ‚≈° «—π‡ “√å∑’Ë

28  ‡¡…“¬π  2012 ‡«≈“ 08.00-12.00 π.

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

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’
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‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥·¡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)

´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

73110 ‚∑√. 0-2429-0556, 08-1909-2191

�����‡ªî¥√—∫ ¡—§√·≈â«µ—Èß·µà«—ππ’È ‚§√ß°“√ çΩñ°Õ∫√¡

ºŸâπ”‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·∫∫Õß§å√«¡é Õ∫√¡

3 ‡¥◊Õπ ø√’ ¡’ß“π√Õß√—∫ (√—∫®”π«π®”°—¥)  π„®

 ¡—§√ À√◊Õ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë

§ÿ≥æàÕªî¬–»—°¥‘Ï «àÕß‰« À√◊Õ∫√“‡¥Õ√å«ÿ≤‘™—¬ ∫ÿ≠-

∫√√≈ÿ ∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“¡‘≈‡≈’¬π ‚´‡™’¬≈ ‡´π‡µÕ√å

 “¡æ√“π 36 À¡Ÿà 6 ´Õ¬»√’‡ ∂’¬√ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 08-4399-

1301 À√◊Õ 0-2812-5140-3 ‚∑√ “√ 0-2812-

5144

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

æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3840-4

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

¥Õ¡‘π‘‚°  ‘π∏‘Ï Àπÿπ∑√—æ¬å «—π‡ “√å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π

2012 ‡«≈“ 08.00-12.00 π. ‚Õ°“ «—π™ÿ¡πÿ¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√–¥—∫™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 7 ∑’Ë«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“ 

æ‘…≥ÿ‚≈° ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ™àÕß NBT

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

‡™‘≠√—∫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

‡°“–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

����� ™¡√¡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
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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
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ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลล เปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

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

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

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201
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Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอนัดับหนึง่ ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมเีสมอ คาบรกิารตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

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

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

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

บรกิารทางบญัช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ผสููงอายุ (ตอจากหนา 20)
สังฆมณฑลนครสวรรค  คุณสอางค  สุรพัฒน
คุณพอประเสริฐ สิทธิ เจาอาวาส และสภาภิบาล
วดัเซนตนโิกลาส จ.พิษณุโลก รวมกบัคณะอนกุรรมการ
คาทอลิกเพื่อผูสูงอายุแหงประเทศไทย โดยคุณพอ
วโิรจน นนัทจินดา รวมประชมุในวนัที ่ 19 กมุภาพันธ
2012 เพื่อเตรียมจัดงานชุมนุมผู สูงอายุคาทอลิก
แหงประเทศไทย ประจำป 2012  โดยในปนี้ทาง
สังฆมณฑลนครสวรรค ไดรับเกียรติเปนเจาภาพ
ในการจัดงานชุมนุมดังกลาว

การประชุมในคร้ังน้ี  เพื่อเตรียมความพรอม
ในระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดงานชุมนุม
ตามรายช่ือหนวยงานท่ีมีรายนามผูเขารวมดังไดกลาว
เบ้ืองตน  ที่ประชุมไดจัดแบงหนาท่ีในดานตางๆ โดย
หนวยงานหลักๆ ที่จะเปนแกนนำในการเตรียมงาน
ไดแก สังฆมณฑลนครสวรรค คณะอนุกรรมการ
คาทอลกิเพือ่ผสููงอายุฯ และสภาภบิาลวดัเซนตนโิกลาส
พษิณุโลก  การจัดงานชุมนุมฯ ในปนีมี้กำหนดการเร่ิม
ต้ังแตในบายวนัศุกรที ่27 เมษายน 2012 เวลา 15.00 น.
ดวยพธีิรดน้ำขอพรแกผสููงอายุและผใูหญ  ติดตามดวย
การแสดงของผูสูงอายุ และในวันเสารที่ 28 เมษายน
2012  เริม่กิจกรรมต้ังแตชวงเชาเปนตนไป ดวยการแสดง
ของผสููงอายุจากสังฆมณฑลละ 1 ชดุ  การตรวจสุขภาพ
ผูสูงอายุ และตามดวยพิธีบูชาขอบพระคุณในเวลา
10.00 น. เปนตนไป  ในพิธีบูชาขอบพระคุณจะมี
การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกผูสูงอายุคาทอลิก
ตัวอยาง ลกูกตัญู และชมรมผสููงอายุคาทอลิกตัวอยาง

นอกจากน้ีในระหวางพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีพิธี
บวชพระสงฆของ สังฆานกุรดอมนิโิก สินธิ ์หนุนทรพัย
ดวย

หลังจากจบการประชุมเพ่ือเตรียมงานชุมนุมฯ
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผูสูงอายุ โดยคุณพอ
วโิรจน นนัทจินดา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ผสููงอายุ
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ผูอำนวยการแผนกสุขภาพ
อนามัย ไดเดินทางตอไปยังสังฆมณฑลอุดรธานี เพื่อ
ติดตามความคืบหนาในการต้ังกรรมการเครือขาย
ผูสูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ  หลังจากไดมีการบรรยาย

ใหความรูในเร่ืองการต้ังชมรมผูสูงอายุและการสราง
เครือขายในป 2011 ท่ีผานมา  คุณพอปรีชา ศิลาโคตร
ผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ ไดพาไปพบปะกลุมผูสูงอายุ
วดัคาทอลิกโพนสงู จ.อดุรธานี   คณะกรรมการฯ ไดรวม
กิจกรรมกับกลุมผูสูงอายุของวัด ซ่ึงมีศักยภาพและ
มีความพรอมรวมรับฟงนโยบายการดำเนินงานของ
คณะกรรมการฯ

อนึ่ง  คณะกรรมการเครือขายผู สูงอายุระดับ
สังฆมณฑล ที่ดำเนินการอยางเปนทางการมีรายชื่อ
คณะกรรมการและมีการประชุมอยางสม่ำเสมอแลว
ในขณะน้ีมีอยู 9 สังฆมณฑล ไดแก  อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ  อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  สังฆมณฑล
นครสวรรค / เชียงใหม / นครราชสีมา / อบุลราชธานี /
ราชบรุ ี/ จนัทบุร ีและสุราษฎรธานี

เด็กเล็กๆ คนหน่ึง นั่งฟงบทเทศนที่ยาว
และนาเบ่ือหนายที่วัดในวันอาทิตย

ทนัใดน้ัน เขาหนัไปเห็นตะเกียงสแีดงท่ีต้ัง
อยใูกลตศีูล เขาดึงเส้ือของพอทีน่ัง่อยติูดกับเขา
พลางถามวา “คุณพอครับ เม่ือไฟเปลี่ยนเปน
สีเขียวแลว เรากลับบานไดไหมครับ?”

ซิสเตอรกำลังสอนคำสอนเก่ียวกับพระ-
บัญญัติ 10 ประการใหแกเด็กอายุประมาณ
5-6 ขวบ เม่ือซิสเตอรอธิบายพระบัญญัติที่
กลาววา “จงนับถอืบดิามารดา” เสร็จแลวกถ็าม
เด็กๆ วา “มีพระบัญญัติที่สอนใหเรากระทำ
อยางไรกับพีน่องของเราไหม?”

“มีครับ” เด็กคนหน่ึงยกมือขึ้นแลวตอบ
ทนัควันวา “อยาฆาคน”

พกัยก
โดยพระสงัฆราชกติตคิณุยอรช ยอด พิมพสิาร,

C.Ss.R.

คณุสุวนิ  โชตพิงษ  ทำบุญอทุศิแด
มารอีา  กำจัด  โชติพงษ                             100   บาท

คณุลงุบุญศร ี คนพูดเพราะ                              300  บาท
คณุโอภาส  สังขมณีวงศ                            200  บาท
คณุยวุด ี ศลิปนาฬกิ                                   400  บาท
คณุหมอประสทิธิ ์ -  คณุลดัดา จันทราทพิย

ทำบุญ                                                  2,000  บาท
เพือ่อทุศิแดมารอีา  เทเรซา  สิทธดิา จันทราทพิย

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

กองทุนวทิย ุ- โทรทศัน
สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ทำบุญ                                            2,000   บาท
สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ทำบุญ                                               2,000   บาท

สวนทานจงหนักแนนมั่นคงในทุกกรณี
จงอดทนตอความทุกขยาก
จงทำงานของผูประกาศขาวดี
จงปฏบัิตศิาสนบริการใหสำเรจ็ (2 ทธ 4:5)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่13 ประจำวนัที ่25-31 มนีาคม 2012หนา 18

ภาพยนตรสัน้ เรียนรูจากบทชีวิต
ผมร่ำๆ กับเพื่อนฝูงวา พักนี้ไมไดดูภาพยนตร

นานแลว อันหมายถึงดูในโรงภาพยนตรนะครับ
จนในท่ีสุดพระก็มอบภาพยนตรเกือบ 80 เรื่อง ให
ผมมาดูสมใจ และบางเร่ืองตองดูซ้ำถึง 2-3 รอบ
อยาตกใจ ผมไมไดวางขนาดน้ัน การดูภาพยนตร
ครั้งน้ีเปนการดูเพ่ือคัดสรร ตัดสิน และมอบรางวัล
ใหกับผลงานของนักเรียน นักศึกษาท่ีดีเดน และ
สมควรจะไดรับรางวัลตามเกณฑและจำนวนรางวัล
ที่ทางผูจัดไดเตรียมไวให (สำหรับเรื่อง โรงเรียน
และทีมท่ีไดรับรางวัลไดมีการประกาศรายช่ือแลว
ในเว็บไซต Younggenmedia.com)

ทางคณะผูจัดกิจกรรมในครั้งน้ีไดขอใหผม
เขียนความรูสึก ขอคิดเห็น หรือประเด็นอันจะเปน
ประโยชนสำหรับการจัดประกวดภาพยนตรส้ัน
หวัขอ “ลกูของแผนดิน”ในคร้ังน้ี เพือ่นำลงหนงัสือ
พิมพสูจิบัตร หรือเอกสารสรุปการประกวด
ภาพยนตรส้ัน และน่ีคือสิง่ท่ีผมไดเขียนไว

“ลกูของแผนดิน เปนคำทีเ่ขาใจงาย และส่ือไป
ถึงทุกคนไดอยางครอบคลุม  แต เ ม่ือคำนี้  เปน
โครงการประกวดภาพยนตรส้ัน การตีความ
การพัฒนาบท เทคโนโลยี การทำงานรวมกัน ฯลฯ
จงึเกิดข้ึน

ผมเอง คลุกวงในอยกูบัโครงการน้ีมาอยางตอเน่ือง
พบเห็นเร่ืองราวต้ังแตวันประชุมเร่ิมโครงการ
วันแถลงขาวเปดตัวโครงการ วันท่ีโรงเรียนตางๆ
เริ่มทยอยสมัครเขามา การอบรมทักษะเพ่ิมเติม
เกีย่วกบัการทำภาพยนตร  หลงัจากท่ีเปดตัวโครงการ
ไดไปสักระยะหน่ึง และในท่ีสุดภาพยนตรส้ันจำนวน
80 กวาเร่ืองทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ก็ถูกสงเขามา ข้ันตอนการคัดสรรใหถูกตองตาม
เกณฑที่ไดวางไว การคัดกรองใหเหลือภาพยนตร
ประมาณ 26 เรื่องของระดับมัธยมศึกษา และ
ในระดับอุดมศึกษาท่ีใหผานท้ังหมด ไปจนถึงการ
ตัดสิน และในท่ีสุดคณะกรรมการก็ใจดี เหมือนป
ที่ผานมา ดวยการเพิ่มรางวัลใหกับนักเรียนท่ีสง

ผลงานเขาประกวด
ผมคดิวาในสวนของภาพยนตรส้ัน ทานผทูรงเกียรติ

นักวิชาการ คณะกรรมการหลายๆ ทานคงไดวิพากษ
วิจารณ ใหคำแนะนำเสนอแนะกันไปอยูแลว สำหรับ
ผมเองจึงขอฝากขอคิดท่ีไดรับหลักๆ 2-3 ประเด็น
จากโครงการประกวดภาพยนตรส้ัน หัวขอ “ลูกของ
แผนดิน” ดังน้ี

ประการท่ี 1 ผมอยากเห็นโครงการที่สนับสนุน
เยาวชนอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง คนทีร่วมทำงานกันมา
อยางเต็มท่ีจะทราบดีวาเยาวชนของเรามีความสามารถ
บางทีขาดการสนับสนุนอยางจริงใจ บางทีขาดการ
มองเยาวชนในเชิงสรางสรรค และการจัดประกวด
ภาพยนตรส้ันในคร้ังน้ีไดสานตอความคิดน้ีแลว

ประการที่ 2 ความรวมมือกันทำงาน ทำใหเรา
สามารถใชจดุแข็งของกันและกัน เพือ่ใหเกิดประโยชน
สูงสุด การจัดประกวดภาพยนตรส้ันในคร้ังน้ี เปน
ความรวมมือ ในหลายภาคสวน ภาครัฐ เอกชน
องคกรศาสนา องคกรสาขาวิชาชพีสือ่มวลชน สถาบัน
การศึกษา ผลรางวัลที่ปรากฏก็มาจากทัศนคติรวม

ของทกุกลมุทำงาน
ประการท่ี 3 การส้ินสุดของโครงการ เปนเพียง

การเร่ิมตนเทาน้ันเอง เราไดเพชรเม็ดงามท่ีพัฒนา
ไดมากมาย จากผลงานของนักเรียน นักศึกษา
เราไดเรือ่งราวท่ีนาสนใจมากมายเชนเดียวกนั เราได
เหน็ความหลากหลายของผืนแผนดินไทย เราไดเหน็
ปญหาและปจจบุนัขณะของยุคสมัย ฯลฯ ภาพยนตร
ส้ันอาจจะเปนเพียงหนทางหนึ่ง ที่พาเราไปเขาใจ
เรือ่งราวท่ีซุกซอนอยมูากกวาภาพเพยีงชวงเวลาส้ันๆ
ของภาพยนตร

ที่สุดในฐานะท่ีเปนองคกรสื่อในภาคศาสนา
มีความรู สึก ยินดีและภู มิใจ ท่ีไดรับและไดให
ความรวมมือ ไดรวมกันทำกจิกรรมเล็กๆ แตมีคุณคา
ไดรูจักและสัมผัสกับคนท่ีมีน้ำใจดี มีความต้ังใจ
และมีความสามารถ มากท่ีสุดคือไดทำหนาท่ีลูก
ของแผนดินน้ีเชนเดียวกบัทุกคน

ขอบคุณและขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไดอำนวยพร
ทกุทานเสมอไป”

ไมนาเชื่อวาเราจัดกิจกรรมในเชิงส่ือมวลชน
คาทอลิกเพือ่เยาวชน เปนตน การประกวดภาพยนตร
ส้ันมาไดถึง 3 ครั้ง รวมเปน 3 ปแลว มีปญหาและ
ความยากทุกปแหละครับ แตพระเปนเจาไมได
สรางเรามาเพ่ือพบแตความสุขและความสำเร็จ
เทาน้ัน พระเปนเจาสรางเรามาเพ่ือใหเรามองทุกอยาง
ทีเ่กิดข้ึน และไดพบบทเรียนจากมัน ผมเช่ือวากิจการ
ดียอมเกิดผลด ีจะมีใครเหน็หรอืไมเหน็ จะมีคนนิยม
ชมชอบหรือสาปสง ใหความรวมมือหรือคัดคาน
ไมใชสาระสำคัญ ของจรงิอยทูีว่าเรายังเดินหนาตอไป
และสรางผลงานแหงความดีใหกองทับถมสูงข้ึนๆ
เพื่ออะไรหรือเพื่อใคร ผมยังหาคำตอบอื่นไมได
ในตอนน้ี นอกเสยีจากวา “เพือ่คนท่ีพบเหน็เรา กพ็บ
เหน็ความรักของพระคริสตเจา ความรักจากชีวติและ
ความทมุเทความรักทีใ่หกจิการสงเสียงดังกวาคำพดู”

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡¬’Ë¬¡§“√«–é «—πÕ—ß§“√∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å  2012 ¡ß´‘π≠Õ√åÕ—π¥√Ÿ«å «‘…≥ÿ

∏—≠≠Õπ—πµå ª≈—¥ ¡≥ ¿“‡ «π“√–À«à“ß»“ π“ ª√–®”∑’Ë°√ÿß‚√¡ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

‡¢â“‡¬’Ë¬¡ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏™‘π«ß»å ( ¡»—°¥‘Ï Õÿª ¡¡À“‡∂√–) »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…

ª.∏. 9 M.A., Ph.D. °√√¡°“√¡À“‡∂√ ¡“§¡ ‡®â“§≥–„À≠àÀπ°≈“ß

«—¥æ‘™¬≠“µ‘°“√“¡ «√«‘À“√ æ√âÕ¡¥â«¬ ¥√.Õ”π“® ∫—«»√’ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ ¥√.¡πµå™ÿ≈’ π‘µ‘æπ ª√–∏“π»“ π —¡æ—π∏å

‡¢µ 1  §ÿ≥‰æ≈‘π  ß«π»—°¥‘Ï‡ ¡Õ ‡≈¢“œ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ¡ß´‘π≠Õ√å

«‘…≥ÿ‰¥â¡Õ∫¥’«’¥’ß“π¿“«π“‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ‚≈°∑’ËÕ— ´’´’ ‡π◊ËÕß®“° ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏-

™‘π«ß»å (æ√–æ√À¡‚¡≈’) ‡ªìπºŸâ·∑πæ√–æÿ∑∏»“ π“„πª√–‡∑»‰∑¬‰ªß“π

¿“«π“‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æ‚≈°∑’ËÕ— ´’´’ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ ‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2011 ·≈–‚Õ°“ 

∑’Ë¡ß´‘π≠Õ√å‰¥â°≈—∫¡“ª√–‡∑»‰∑¬ ®÷ß‡¢â“‡¬’Ë¬¡§“√«– ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏™‘π«ß»å

ç√—∫¡Õ∫é §ÿ≥ ¡»√’ ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ ª√–∏“πÕ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ √—∫¡Õ∫‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§·≈–‡«™¿—≥±å®“°§ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å

ª√–®ß°‘® „ππ“¡ ¿“¿‘∫“≈«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° ·≈–¢â“« “√®“°

§√Õ∫§√—«§ÿ≥™—¬√—µπå ·≈–§ÿ≥™Æ“√—µπå «ß…å™—¬«—≤π°ÿ≈ ‡æ◊ËÕπ”‰ª π—∫ πÿπ

‡¥Á°¥âÕ¬‚Õ°“ ∑’Ë»Ÿπ¬å§Õ¡¡Ÿπ‘µâ“ Õ‘π§Õπ‚∑√ Õ.≈”≈Ÿ°°“ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com

çªî¥ªï§√Õ∫§√—«éæ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿“≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ªï§√Õ∫§√—« ·≈–¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·°à§√Õ∫§√—«§√‘ µ™π

·≈–§Ÿà ¡√ ∑’Ë§√∫√Õ∫ 25 ªï ·≈– 50 ªï ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2011 ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ®—¥‚¥¬‡¢µ 1  —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

ç§√‘ µå¡“ ∫π¥Õ¬é √–À«à“ß«—π∑’Ë 25-29 ∏—π«“§¡ 2011 ‚§‡ÕÕ√å

√’‰´‡§‘≈‚¥¬Õ“ “‚§‡ÕÕ√å«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕ¬Õ¥™“¬ ‡≈Á°ª√–‡ √‘∞

°≈ÿà¡¡“ ‡µÕ√å®“°∫â“π‡≥√¬Õ·´ø °≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ‚§‡ÕÕ√å«—¥æ√–¡À“‰∂à·≈–

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ ‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª®—¥°‘®°√√¡ ç§√‘ µå¡“ ∫π¥Õ¬é ∑’Ë«—¥¡“√¥“

æ√–À√√…∑“π·≈–π” ‘Ëß¢Õßµà“ßÊ ¡Õ∫„Àâ°—∫»Ÿπ¬å§“∑Õ≈‘°‡™’¬ß¢Õß ®.‡™’¬ß√“¬

∑’Ë¥Ÿ·≈‚¥¬§ÿ≥æàÕ√—ß √√§å ¿“πÿ√—°…å (ºŸâ§Õ¬¥Ÿ·≈·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°√«¡∑—Èß

π”∑“ßµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë‰¥â‰ª®—¥°‘®°√√¡) ·≈–°àÕπ‡¥‘π∑“ß°≈—∫‰¥âπ” ‘Ëß¢Õß

Õ’°®”π«πÀπ÷Ëß¡Õ∫„Àâ°—∫«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“π·¡àæ◊™ Õ’°¥â«¬
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µÕπ∑’Ë 51     πÈ”æÿ...®ÿ¥‡¥àπ‰¡à·æâ„§√¢Õß°√ÿß‚√¡ (1)

‡°√‘Ëπ°—π°àÕπ

‡ªî¥-‡ °«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈  ‡™’¬ß√“¬
æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ °

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ «—π∑’Ë 4 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ‚¥¬

¡’∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈–¡’æ’ËπâÕß¡“√à«¡æ‘∏’‡ªìπ®”π«π¡“°

¡“®“°°√ÿß‡∑æœ ®—π∑∫ÿ√’ «—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ‚§°¡¥µ–πÕ¬ ®“°‡¡’¬π¡“√å ·≈–

æ’ËπâÕß™π‡ºà“ Õ“¢à“ ‰∑≈◊ÈÕ ≈–ÀŸà ·≈–∑’ËÕ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬∑’Ë ‡ªìπ°”≈—ß„® ·≈–

 √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ„Àâ°—∫§√‘ µ™π™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ·Ààßπ’È¥â«¬

ªïÀπâ“®–∑”°“√©≈Õß«—¥ ·≈–©≈Õß 20 ªï»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π æ√âÕ¡∑—Èß√à«¡

 —°°“√–æ√–∏“µÿ À—«„®¢Õß∑à“ππ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ „π«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ 2013

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å
‡µ√’¬¡‡ªìπ‡®â“¿“æß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ª√–®”ªï 2012

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»‘√‘™“≠ ‡Õ’¬ßº“ ÿ¢ Õÿª —ß¶√“™ ·≈–

§≥–°√√¡°“√‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ª√–∏“π ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“πª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ◊ËÕ¡«≈™π

§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 1/2012 «—π∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ∑’Ë™—Èπ 10

Õ“§“√ ¿“æ√– —ß¶√“™§“Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡∑—Èß√à«¡¬‘π¥’°—∫

æ√–§ÿ≥‡®â“ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‚Õ°“ «—π§≈â“¬«—π‡°‘¥

®“°Àπ—ß ◊Õ‚√¡—π√—≠®«π ‡¢’¬π‚¥¬§ÿ≥∏√≥å ∏”√ßπ“«“ «— ¥‘Ï ‰¥â‡≈à“

‡°’Ë¬«°—∫πÈ”æÿ·Ààß‚√¡‰«â«à“ ç√–∫∫™≈ª√–∑“π¢Õß‚√¡—π √â“ßµ—Èß·µà»µ«√√…

∑’Ë 1  “¡“√∂ àßπÈ”¡“°√ÿß‚√¡‡¡◊ËÕ‡°◊Õ∫ Õßæ—πªï°àÕπ ¡“°°«à“πÈ”∑’Ë àß¡“‡≈’È¬ß

¡À“π§√π‘«¬Õ√å°„π §.». 1985

πÈ”æÿ¡’Õ¬Ÿà√Õ∫°√ÿß‚√¡ ‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π‡¢â“∂÷ßπÈ”‚¥¬ßà“¬ ¬—ß™à«¬≈¥·√ß¥—ππÈ”

∑’Ë¡“µ“¡∑àÕ àß¬“«À≈“¬ ‘∫°‘‚≈‡¡µ√ ªí®®ÿ∫—π πÈ”æÿ°≈“¬‡ªìπ·À≈àß∑àÕß‡∑’Ë¬«

∑’Ë§«√‰ª ‡™àπ πÈ”æÿ Trevi  “¡πÈ”æÿ·Ààß®—µÿ√—  Navona πÈ”æÿ Old Boat

·Ààß∫—π‰¥ ‡ªπ πÈ”æÿ·Ààß Pantheon ·≈–πÈ”æÿ Naiadsé

¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ¢Õπ”∑à“π ŸàπÈ”æÿ‡∑√«’ Õ—π≈◊Õ™◊ËÕ ‡æ√“–πÕ°®“°®–‡ªìπ

πÈ”æÿ¬Õ¥π‘¬¡∑’Ë ÿ¥„πÕ‘µ“≈’·≈â«  ¬—ßæà«ß¥â«¬µ”·ÀπàßπÈ”æÿ∑’Ë‚¥àß¥—ß∑’Ë ÿ¥·ÀàßÀπ÷Ëß

¢Õß‚≈°¥â«¬ πÕ°®“°§«“¡¬‘Ëß„À≠à·≈–ß¥ß“¡¢Õßª√–µ‘¡“°√√¡‡∑æ‡πª®Ÿπ

¬◊π∫π√∂‡∑’¬¡¡â“ ‚¥¬¡’≈Ÿ°™“¬‡∑æ‡πª®Ÿπ-‰∑√∑—π°”≈—ßª√“∫æ¬»¡â“Œ‘ª‚ª

·§¡ªáÕ¬Ÿà¥â“π¢â“ß·≈â«  “‡Àµÿ∑’Ë„§√µàÕ„§√µâÕß‰¡àæ≈“¥°“√¡“‡¬◊ÕππÈ”æÿ·Ààßπ’È

πà“®–¡“®“°§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“∂â“‰¥â‚¬π‡À√’¬≠¢â“¡∫à“´â“¬≈ßπÈ”æÿ·≈â«®–¡’‚Õ°“ 

°≈—∫¡“‡¬◊ÕπÕ‘µ“≈’°—πÕ’°

©∫—∫Àπâ“‡√“¡“¡Õß¡ÿ¡πÈ”æÿ‡∑√«’ °—∫»“ π“§√‘ µå ·≈–µ”π“π°“√

‚¬π‡À√’¬≠Õ’° 3 µ”π“π «à“·µà«à“§π∑’Ë‰ªÕ‘µ“≈’·≈â«‰ª∂÷ßπÈ”æÿ‡∑√«’ ‰¥â‚¬π

‡À√’¬≠„π≈—°…≥–π—Èπ ·≈–‰¥â°≈—∫‰ª°—πÕ’°§√—Èß®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“π–?
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