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อาทิตยสมโภชปสกา
วนัอาทิตยท่ี 8 เมษายน 2012

ขอคิดจากพระคัมภีร
ยน 20:1-9  “เขาเห็น

และมีความเช่ือ”

ขอคิดจากสารมหาพรต
“ในโลกท่ีเรียกรอง

คริ สตชนใหฟ นฟู ก า ร
เปนประจักษพยานแหง
ความรักและความซ่ือสัตย
ตอพระเจา ขอใหเราทกุคน
รสึูกวา เปนความจำเปนเรงดวนทีจ่ะตองรกัซึง่กนัและกนั รบัใชกนัและกระทำ
กจิการดี” (เทียบ ฮบ 6:10)

ขอคิดจากเหตุการณของโลก
ความจำเปนเรงดวนสำหรับโลกใบน้ีคืออะไร การหาวิธีปองกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติทีจ่ะเกดิข้ึนเม่ือใด บนโลกใบนีไ้มมีใครทราบและฟนธงลงไปได
อยางชัดเจน หรือการแกปญหาปากทอง ความยากจน ความเปนอยูของผูคน
หรอืการใหไดมาซ่ึงสิทธิมนุษยชนสำหรับคนท่ีถกูละเมดิ สำหรบับางประเทศ
ที่ผูหญิงเปนเหมือนประชากรคนละระดับ ปญหาการเงิน เศรษฐกิจ ปญหา
คอรัปชั่น ปญหาอาชญากร การคามนุษย การคาขายยาเสพติด ปญหา
การละเมิดลิขสิทธ์ิ คนอพยพ โรคภัยไขเจ็บตางๆ  ท่ีในวงการแพทยยัง
ไมสามารถหาวิธีเยียวยาหรือรักษาได ฯลฯ ความจำเปนเรงดวนสำหรับ
การดำเนินชีวิตของคริสตชนบนโลกใบน้ีคืออะไร คำตอบก็คือ การเปน
ประจกัษพยานชวีติ

ขอคดิในการดำเนนิชวีติ
ถาอัครสาวกบางคนไมเชือ่วาพระเยซูเจาจะกลับคืนชีพ ตามคำท่ีพระองค

ไดทรงกลาวไว พวกเขาคงไมมาแตเชาตรูของวันน้ี พวกเขาไมไดเห็นพระ-
เยซูเจา เพราะพระองคเสด็จกลับคืนชีพแลว พวกเขาเห็นความวางเปลา แต
พวกเขาเชื่อ ไมไดเชื่อความวางเปลา แตเชื่อวาคูหาท่ีวางเปลาน้ันคือสิ่งท่ี
บอกวา พระองคเสด็จกลบัคืนชพี

ความเช่ืออนัเปนชวีติท่ีบรรดาอัครสาวกมี แมตองยนืยนัมันดวยความตาย
ไดสรางรากฐานท่ีแข็งแกรงใหกับพระศาสนจักรจวบจนปจจุบัน แมใน
สังคมไทยคริสตชนเปนเพียงชนกลุมเล็กๆ แตถาเราทุกคนรักซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม การส้ินพระชนม กลับคืนชีพ เสนทางสูความศักด์ิสิทธ์ิ
ในชวงมหาพรต ในแตละป กไ็มสูญเปลา

บทภาวนาสำหรับวันสมโภชปสกา
ขาแตพระเจา ความช่ืนชมยินดีของขาพเจาน้ันยังเต็มเปยมอยูในหัวใจ

การติดตามเสนทางแหงมหาพรต เพือ่กาวสปูสกา เปนชวงเวลาและโอกาสทอง
ของชวีติท่ีเราตองควาไว เปนโอกาสแหงการพฒันาชีวติคริสตชน เปนโอกาส
แหงการปลุกใจและเตือนความเช่ือของกันและกัน จากพระวาจา จาก
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ จากขอคิด และจากชีวิตของพวกเรา อันเปนประจักษพยาน
แหงความดีงามตอกัน และพรอมสงทอดความรักที่งดงามดุจเดียวกันน้ี จาก
องคพระเยซูคริสตเจา สูโลกของเรา อัลเลลูยา อัลเลลูยา จงชื่นชมยินดี
ทีอ่งคพระเยซูคริสตเจาไดทรงชนะบาปและความตาย คืนสิทธ์ิแหงการเปนบุตร
ของพระเจาเพือ่เราทุกคน อาแมน      

แบงปนโดย คณุพออนชุา   ไชยเดช
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เด็กสาธุฯ ขอบคุณ ขอบคุณ และ
ขอบคุณ “เ พ่ือนอุดมสาร”
ทกุทานท่ีไดมารวมงานกันอยาง
คับค่ัง ขอเริม่ต้ังแต พระคารดินลั
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูพระคณุเจา
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พระ-
คุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล

พระคณุเจาลือชยั ธาตุวสัิย พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน นอกจากน้ีไมเคยพลาด
ในฐานะท่ีปรึกษา ภราดาหลุยส ชาแนล  และอาจารยชัยณรงค มนเทียร-
วเิชยีรฉาย และในมิสซา อาจารยบุญเพราะ แสงเทียน ดร.วริชัน ีพรหมสุนทร
และครูสมศรี มธุรสสุวรรณ เปนผูอานพระคัมภีร ขอบคุณคุณพอสุรสิทธิ์
ชุมศรีพันธุ เจาอาวาส  สภาภิบาล คณะนักขับรองอาสนวิหารอัสสัมชัญ
คอลัมนิสต  ผอูปุถัมภ (สปอนเซอร)  คณุเกษม ทรพัยเจรญิ ปวยอยโูรงพยาบาล
ขอสงลกูชายมารวมแทน และขอสงกำลงัใจไปถึงคณุนวลละออ ดวย และ
เปนครั้งแรก พระคารดินัลมอบโลขอบคุณแกประธานจัดงาน ทั้ง 3 ทาน
ดร.สมศกัดิ ์ลสีวสัด์ิตระกลู  ดร.วริชัน ี พรหมสนุทร และคณุยวุด ีนิม่สมบญุ
(ส.ว.) แตละทานเหน่ือยอยูหลายครั้ง นอกจากน้ี คุณยุวดียังพาเพื่อนสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) มารวมงานอีกหลายทาน พรอมท้ังคุณเล็ก-ธิพาภรณ และ
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา  มาแบบเซอรไพรส รองเพลง  คุณโสรัช และ
คณุพีพัฒน  อมาตยกลุ  และคณุหญิงปทมา ลสีวัสด์ิตระกลู  มารวมงานพรอม
ทัง้มอบน้ำใจให การแสดง นกัเรยีน 3 อสัสัมชัญ รกัมนุษย รกัษโลก และ
ชุดเด็กๆ นารัก เทวดาปอง  พรอมทั้งอาจารยดนยา วิบูลยศริน ชวยสอน
เตนบัลเลต ทกุทานมาพรอมน้ำใจและพรสวรรคทีมี่มอบใหแก “เพือ่นอดุมสาร”

ซ้ึงน้ำใจ คุณสุเทพ จันทรสังสรรค แฟนพันธุแท อายุ 84 ป ขนาดตอง
ประคองปก เดินสามขา (รวมไมเทา) งาน “เพื่อนอุดมสาร” ตองไปใหได
ถาไมไดไป นอนไมหลบั แตกลบัมาถึงบาน นัง่ดีใจไมไดนอนอกี! สวน
พลโทสุนทร สันธนะวนิช  คณุเวโรจน และคณุวันทนีย ลออวรเกยีรต ิ ใจมัน
อยากมา แต “สังขาร-สองขา” มันไมเต็มใจ ไดแตคิดถึงกัน! คณุวจิิตรา ภาสวร-
ไพบูลย สวนผอูาวโุสทีสุ่ดในงานน้ี อาจารยประคณิ ชมุสาย ณ อยธุยา อายุ
93 ป ยงัเดินตัวปลิว มีปาปราณี กรองทอง คอยประคองขางๆ มาในฐานะเพ่ือน
อดุมสาร-คอลมันิสตพจนมาลา ในอดีตอาจารยเคยแปลขาวตางประเทศ และ
บทความใหสมัย “สารสาสนและอุดมสาร” ดวย ขอบคุณยอนหลงั “เด็กสาธุฯ”
เพิ่งทราบๆ ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิตย ต้ังใจมาแนๆ หลังจากบรรยาย
วิชาการรายการพิเศษฯ แตบรรยายมันยาวจนยืดไมหยุด ไดแตสงตัวแทนมา

 แมไกล แตไมมีปญหา อยูถึงวัดบานนา นครนายก วัดพระวิสุทธิวงส
ลำไทร ปทุมธานี และวัดเซนตแอนโทนี แปดร้ิว  ฉะเชิงเทรา วัดหัวตะเข
หลายปทีผ่านมา เขต 4 เคยไดรางวลัใหญกลบับาน แต “วดับานนา” มาครัง้น้ี
ลืมเอาบัตรโตะไป เลยไมมีหางบัตรจับสลาก คุณวนิดา วิศวพรบุตร
ครมูณฑา สุขถาวร คณุนภา นมัคณสิรณ  คณุนอมจติร สืบสายหาญ คณุนารี
สิริยงวัฒนา  และคุณโอก-เอกรัฐ โรซารพิทักษ   สวนท่ีมาไมไดจริงๆ
คณุพรศกัดิ ์สุนทรเอกจติ (มรณะดวยโรคหวัใจ) สวนครแูอด เจรญิสุข จาก
วัดซางตาครูส (กุฎีจีน) ต้ังใจแลว ตองมาใหได ทั้งท่ีปดขายบัตรแลว 
ขอบคณุ ภราดาอานันท ปรชีาวฒุ ิอธิการและมาสเตอร  เจาหนาท่ี โรงเรยีน
อสัสัมชัญ  ต้ังแตแรกเร่ิมท่ีจดังานมา เกือบทุกคร้ังไดรบัน้ำใจ จาก ชาว เอ.ซี.
มาตลอด ปนี้   และพิธีกรหนุม ปนี้พิเศษ อาจารยสุวัฒน เบญจธรรมธร
นำนักศึกษาหนาสวยใส นักศึกษาการบิน ออกงานเปนคร้ังแรก ยืนย้ิมแยม
แจมใสตอนรับเหมือนอยูบนเคร่ืองบิน “สอบผานดานแรก” ครับ และ
ดร.หลยุส ดนัย ครสิธานินทร และคณุมโีชค ทองไสว สรางสีสันบรรยากาศ
แบบครอบครัวและเพื่อนๆ  และท่ีสุดขอมอบชอดอกไมงามๆ แดคุณยุวดี
นิม่สมบุญ ประธานจัดงาน และยงัมอบการบานให ลกูชายนายนุ “สโลโมช่ัน”
ออกแบบแบนเนอร และน้ำใจอีกหลายๆ อยางสำหรับ “เพื่อนอุดมสาร”
ทกุอยางยอดเย่ียม “อรอยมากๆๆๆ!”  และผรูบัผดิชอบในสวนของสำนักงาน
และกองทพั “เด็กสภาฯ” ขอพระเปนเจาโปรดประทานพระพรแกทกุทาน   แม
ผทูีไ่มสามารถมารวมงานดวยครบั
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เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ ที่ผานมา และทรงเปดชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ) และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE ลาซาลจันทบุรี

โรงเรียนลาซาลจันทบุร ี(มารดาพิทกัษ) ไดดำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ต้ังแตปการศึกษา
2548 ในรูปของชมรม TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุร ีมีภราดาประภาส  ศรเีจรญิ ผอูำนวยการ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) เปนประธาน
ทีป่รกึษา ปจจุบนัมีสมาชิก 4,640 คน มีการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร ของโครงการ TO BE NUMBER ONE
และบรหิารจดัการตามหลัก 3 ก. และศูนยเพือ่นใจ TO
BE NUMBER ONE ภายใตแนวคิด “ปรบัทุกข สรางสุข
แกปญหา พฒันา EQ” เพือ่เสรมิสรางภูมิคมุกันทางจิตใจ
ใหแกสมาชิก ซ่ึงโรงเรียนลาซาลจันทบุร ี(มารดาพิทกัษ)
อยใูนกลมุรักษามาตรฐาน พรอมเปนตนแบบระดับเงิน
ปที่ 2 เปนสถานศึกษาท่ีมุงม่ันพัฒนานักเรียนใหเปน
เยาวชนที่ ดีของชาติ มีความรูคู คุณธรรม มีทักษะ
ในการดำรงชวีติ ปลกูฝงเจตคติทีดี่ รจูกัปฏเิสธส่ิงเสพติด
ภายใตพระดำรสัท่ีวา “เปนหนึง่โดยไมพึง่ยาเสพติด”

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เสด็จถึงโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา
พิทักษ) ในเวลา 19.00  น. ทอดพระเนตรนิทรรศการ
ของเครือขาย ประกอบดวย นิทรรศการของจังหวัด
จนัทบุร ีจากโรงเรยีนเครอืขายจำนวน 14 แหง  สถาน
ประกอบการ 1 แหง และชมุชนจำนวน 2 แหง  หลงัจาก
นัน้เสด็จประทับยืนท่ีแทนประทับเพ่ือเปดชมรม TO BE
NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา
พิทักษ) และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุร ีโดยมีภราดาประภาส  ศรีเจริญ ผอูำนวยการ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ) กราบทูล
รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน เสด็จทอดพระเนตร
กจิกรรมภายในศนูยเพือ่นใจ TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจนัทบรุ ี สมาชิกไดจดัแสดงผลงานการแกะสลกั
ผลไม การทำผาบาติก  การปนจ๋ิว  การถักไหมพรม
การประดิษฐดอกไมจากผาใยบัว  และการประดิษฐ
พานพมุ ทูลกระหมอมหญิงทรงพูดคุยกับศิษยเกาท่ีมา
เฝารับเสด็จอยางเปนกันเอง เสด็จพระราชดำเนินประทับ
ณ พิธีการ รับฟงการกราบทูลรายงานการดำเนินงาน
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขถึงการ
ดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และ
เบิกผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี กราบทูลรายงาน
การดำเนินงานของจังหวดัจันทบุร ีพรอมเบิกผมีูจติศรัทธา
ถวายเงินเขารับพระราชทานเข็มพระนามยอ  เข็ม TO
BE NUMBER ONE  และโลผูทำคุณประโยชนตอ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ซ่ึงโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)ไดเขารับโลจำนวน 3
ทาน คือ ภราดาประภาส  ศรีเจริญ  คุณครูสมจิตร
ขนุจันทกึ  และนางสาววลรีตัน  มิง่ศนูย   ตอจากน้ัน
เสด็จประทับ ณ บูธใครติดยายกมือขึ้น รับฟงการ
กราบทูลรายงานจากผูอำนวยการสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ทรงประทาน

กำลังใจ คำแนะนำ และพระราชทานเข็ม TO BE
NUMBER ONE กับเยาวชนจากสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เปนเวลา
สมควร แลวเสด็จพระราชทานนิตยสาร TO BE
NUMBER ONE ใหกบัผทูีป่ระสงครบันิตยสาร หลงัจาก
นั้น เสด็จฉายพระรูปรวมกับผูปฏิบัติงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จงัหวดัจันทบุร ีจำนวน 2 ชดุ
จึงเสด็จเขาหองทรงงานเพ่ือพระราชทานคำแนะนำ
กับสมาชิกเครือขาย โดยภราดาประภาส  ศรีเจริญ
ผูอำนวยการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ)
กราบทูลรายงาน พรอมเบิกนางสาวประกายฟา  จัน-
ตะเคียน ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
กราบทูลผลการดำเนินงานของชมรม และนางสาว
พันนิดา  ปลองคำลา ผูจัดการศูนยเพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE กราบทูลรายงานผลการดำเนินงาน
ของศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และ
ทูลกระหมอมหญิง ไดทรงตอบคำถาม พรอมใหคำ
แนะนำกับสมาชิก เปนท่ีปลืม้ปติกบัสมาชิกทุกคนท่ีเขาเฝา
ตอจากนั้นทูลกระหมอมหญิงไดทรงคอนเสิรตรวมกับ
ศิลปนจากแกรมมี่ TO BE NUMBER ONE IDOL
พรอมขาราชการผูใหญของจังหวัดจันทบุรี และเสด็จ
พระราชดำเนนิกลบัในเวลา 23.00 น.

สัมมนาเชิงวชิาการ (ตอจากหนา 20)
ภายใตกรรมาธกิารฝายสงัคม / Caritas Thailand  และ
คณะกรรมการสวสัดิการคนประจำเรอืระหวางประเทศ
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต (International
Committee on Seafarer’s Welfare : South East Asia
(ICSW) ไดรวมมือกับกรมเจาทากระทรวงคมนาคม
และศูนยฝกพาณิชยนาวี  จัด “สัมมนาเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับสวัสดิการของคนประจำเรือ” ตามอนุสัญญา
Maritime Labor Convention 2006    (MLC 2006)
ขึ้น  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2012 ที่ศูนยฝกพาณิชยนาวี
จ.สมุทรปราการ

การสัมมนาฯ ดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อสราง
ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย  สวัสดิการคนประจำเรือ
ซ่ึงเปนผลประโยชนโดยตรงท่ีคนงานตางๆ ที่ทำงาน
บนเรือสมควรไดรบั

การสัมมนาฯ ครั้งน้ี ไดรับเกียรติจาก คุณปรีชา
เพชรวงษ  รองอธบิดีกรมเจาทา  คณุจิราภรณ  จันทรศริิ
ผูอำนวยการศูนยฝกพาณิชยนาวี  Mr.Paul Roy จาก
ITF ลอนดอน  และวิทยากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ระดับเอเชียอีกหลายทาน รวมเปนวิทยากรในการให
ความรกูบัผเูขารวมสัมมนาฯ  นอกจากนี ้  คณุอภญิญา
ทาจิตต  รองผูอำนวยการสำนักงานผูเดินทางทะเล
ศรีราชา ไดแบงปนประสบการณการทำงานใหความ
ชวยเหลือลูกเรือที่ทำงานอยูในเรือบรรทุกสินคาตางๆ
รวมถึงไดเชิญนายจักรพงษ มิตรานนท เหยื่อโจรสลัด
โซมาเลีย  ซ่ึงถูกจับเปนตัวประกันต้ังแตวันท่ี 23
ธันวาคม 2553 – 11 เมษายน 2554 มารวมแบงปน
ประสบการณในระหวางท่ีถูกจับเปนตัวประกัน
เพื่อเรียกคาไถนั้น มีสภาพชีวิตความเปนอยูอยางไร
จนถึงวันท่ีไดรบัการประกันตัว  เปนอสิระและไดเดินทาง
กลับประเทศไทย

การจัดงานในคร้ังน้ีมีผูเขารวมประชุมจากหลาย

หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการเดนิเรอืทะเล เชน กระทรวง
คมนาคม สมาคมเจาของเรือไทย สมาคมนักเรียนเกา
เดินเรอืพาณิชย มหาวิทยาลัยบรูพา กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน การทาเรือแหงประเทศไทย ฯลฯ
รวมจำนวนผเูขาประชุมประมาณ 120 คน   การจัดงาน
สัมมนาทางวิชาการดังกลาว ไดบรรลุผลในการสราง
ความตระหนักใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมมือเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการรองรับอนุสัญญา Maritime
Labor Convention 2006 เพื่อใหเกิดระบบท่ีเอื้อตอ
สวัสดิการของคนประจำเรืออยางเทาเทียมกัน

อนึ่ง ศูนยอภิบาลผูเดินทางทะเลไดจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูเดินทางทะเลรวมกับหนวยงาน
ตางๆเปนประจำ เชน ในวันท่ี 4 กมุภาพันธ 2012  กไ็ด
รวมจัดงาน Maritime Games ทีม่หาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
โดยมีผูเขารวมคือ คณะโรจิสติก มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เกษตรศาสตร
ศรรีาชา  ศูนยฝกพาณชิยนาวี กรมเจาทา กรงุเทพฯ  มี
การแขงขันกีฬาหลายชนิด ทัง้น้ีเพือ่สรางความสัมพนัธ
ระหวางผทูีจ่ะทำงานบนเรือในอนาคตใหเกิดความรวมมือ
ในดานตางๆ ตอไป

บวชพระสงฆ (ตอจากหนา 20)
โอกาสวันชุมนุมผู สูงอายุระดับชาติ  ครั้งที่  7 ที่
วัดเซนตนิโกลาส พิษณุโลก โดยพระสังฆราชยอแซฟ
พิบูลย วสิิฐนนทชยั เปนประธาน

สังฆานุกรดอมนิโิก สินธ์ิ หนนุทรัพย เกดิวนัท่ี 24
ตุลาคม 2523 / 1980 สัตบุรษุอาสนวิหารนักบุญอนันา
นครสวรรค เปนบุตรคนเดียวของยอแซฟ ประยงค
หนุนทรพัย และอนันา แสงนิล หนุนทรพัย
ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนวนัทามารีย (ปจจบัุน
โรงเรียนเซนตโยเซฟนครสวรรค)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวิสุทธิศึกษา
นครสวรรค

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ
อปุถมัภ สามพราน นครปฐม

บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ นคร-
ราชสมีา ค.ศ. 2001

บานเณรใหญสามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม
ค.ศ. 2002

ปฝกงานอภิบาล (Pastoral Year) ค.ศ. 2006
ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภีร วนัที ่16 สิงหาคม

ค.ศ. 2008 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระคารดินัล
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัที ่15 สิงหาคม
ค.ศ. 2009 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราช
ฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัคร-
สังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ

คุณพอผูสงเขาบานเณร คือ คุณพอประจวบโชค
ตรีโสภา

คติพจน   “พระครสิตเยซูทรงเปนองคพระผเูปนเจา
สวนเราเปนเพียงผูรับใชทานท้ังหลาย เพราะความรัก
ตอพระเยซเูจา” (2 คร 4:5)
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⌫
ขณะท่ีเขียนตนฉบับอยูนี้ คณะพระเมตตาทุกสัง-

ฆมณฑลก็ไดจัดเขาเงียบ ฟนฟูจิตใจเตรียม “ฉลอง
พระเมตตา” “วนัอาทิตยพระเมตตา” ปนี ้ตรงกับวนัท่ี
15 เมษายน แตละสังฆมณฑลก็จัดเขาเงียบตาม
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และจำนวนบุคลากร
ที่พื้นท่ีเรามีอยู โดยสวนตัว พอในฐานะจิตตาธิการ
คณะพระเมตตาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดไป
เทศนตามเขตตางๆ ของสังฆมณฑลฯ 6 เขต ก ็ 6 เสาร
แตละเขตก็ใหวัดใดวัดหน่ึงเปนศูนยกลาง เฉลี่ยคนมา
เขาเงียบ เขตละประมาน 100 คน รวม 6 เขต กน็าจะมี
คนมาเขาเงียบประมาน 600 คน ซ่ึงนอกจากจะไดถวาย
มิสซา ไดสวดภาวนาพระเมตตา รับพรศีลมหาสนิท
รวมกันแลว ยังมีโอกาสไดรับความรูความเขาใจเร่ือง
พระเมตตาใหลึกซึ้งยิ่ง ข้ึน  สวนผลพลอยไดก็ คือ
ไดพบปะพูดคุยกนัระหวางคณะพระเมตตาวัดตางๆ ในเขต

นีย่งัไมได นบัรวมถึงสังฆมณฑลอ่ืนๆ ซ่ึงก็คงจะมี
ความสุขในการเขาเงียบฟนฟจูติใจประจำปกอน “ฉลอง
พระเมตตา” ดวยกันทุกคน  เชนเคยเหมือนทุกป
ขอเสนอวิธีปฏิบัติเตรียมตัว “ฉลองพระเมตตา” และ
ข้ันตอนแสดงคารวะตอพระรปูในวันฉลองดังน้ี

เตรยีมฉลองพระเมตตาของพระเยซเูจา
“คณะพระเมตตาประเทศไทย” ขอเสนอแนวทาง

แกคุณพอเจาอาวาสและพ่ีนองทุกทานท่ีจะฉลอง
พระเมตตาในโอกาส

สำหรับพ่ีนองสัตบุรุษทุกทาน
1. ควรทำนพวารพระเมตตา กอนวันฉลองพระเมตตา
คือเริ่มในวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ ถึงวันเสารกอนวันฉลอง
พระเมตตา โดยบทสวดนพวารฯ จะอยูในหนังสือ
“บทภาวนาและสารพระเมตตาของพระเยซูเจา” ท่ีใช
สวดกันอยางแพรหลาย
2. ในชวงทำนพวาร 9 วันนี้ ควรไปรับศีลอภัยบาป
มีความตั้งใจจะรับพระเมตตาอันสุดจะหย่ังถึงได
ขอพระเยซูเจาในวันฉลองพระเมตตา โดยรวมพิธีบูชา
ขอบพระคณุฉลองฯนี ้และรบัศีลมหาสนทิอยางศรัทธา
วอนขอพระเมตตาจากพระเยซูเจาดวยความไววางใจ
อยางเต็มเปยม เพื่อตนเองและผูอื่น
สำหรับวัดและคุณพอเจาอาวาสเพ่ือเตรียมจัดฉลอง

1. ประชาสัมพันธใหสัตบุรุษไดทำนพวารพระเมตตา
สวนตัว หรอืสวนรวม โดยจัดเวลาเหมาะสมท่ีจะมารวมกัน
สวดนพวารที่วัด โดยพรอมเพรียง ซ่ึงถาเปนเวลา
คาบเก่ียวกับชวงบายสามโมงก็จะเปนการดี เพราะ
สามารถสวด “บทภาวนาเวลาบายสามโมง” อยางพรอมเพรยีงกนั
2. ในวนัฉลองพระเมตตา

ต้ังบุษบกรูปพระเมตตาฯ ไว ณ ทีเ่หมาะสมตอหนา
สัตบุรษุ
2.1 บทอานในพิธีมิสซา ใหใชบทอานประจำวันอาทิตยที ่2
เทศกาลปสกาน้ันเอง เพราะเปนบทพระวรสารตนกำเนิด

ความหมายรูปพระเมตตา
2.2 บทภาวนาเพือ่มวลชน อาจใชบทประจำวนัอาทิตยนัน้
โดยเพิม่จุดประสงคเกีย่วกบัพระเมตตาสำหรบัชาวโลก
หรือชุมชนใดโดยเฉพาะเปนพิเศษก็ได หรือจะใช
แบบท่ีเสนอมา

บทภาวนาเพื่อมวลชน
ประธาน: พระเมตตาของพระเยซูเจาท่ีประทานแก
ชาวเราน้ันสุดจะหย่ังถงึได ในขณะท่ีเรากำลังเฉลิมฉลอง
พระวาจาและศีลมหาสนิทของพระองคอยูนี้ ใหเรา
ไววางใจในพระเมตตาของพระองคอยางเต็มเปยม
โดยทูลวงิวอนตอพระองคพรอมกันวา
1. เพือ่องคสมเด็จพระสนัตะปาปา บรรดาพระสงัฆราช
พระสงฆ นกับวชชายหญิง และมวลประชาสัตบุรษุ จะมี
ความเปนหน่ึงเดียวกัน ในสังฆภาพขององคพระเยซูเจา
จะไดเปนประจักษพยานสองสวางหนทางแหงความรอด
พนของพระเยซูเจาแกมวลมนุษยทกุคน... ใหเราภาวนา
(รบั: โปรดสดับฟงเถิด พระเจาขา)
2. เพือ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศทกุพระองค
จะทรงมีพระพลานามยัสมบูรณ ทรงพระเจรญิ เปนม่ิงขวัญ
แกปวงชนชาวไทยตลอดไป... ใหเราภาวนา (รับ)
3. เพือ่มวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทีไ่ดรบัภยัพบิติั
จากธรรมชาติ ไดรบัความยากลำบากจากสงคราม และ
ความไมสงบวนุวายในดินแดนตางๆ จะไดรบัการฟนฟู
ชวีติความเปนอยจูากภยัพบิติั และพบสันติภาพอนัแทจรงิ
จากสงครามในพ้ืนท่ีเหลาน้ัน... ใหเราภาวนา (รบั)
4. เพื่อพระเมตตาของพระเยซูเจา จะหล่ังไหลมายัง
ทุกสังคม เพื่อมนุษยจะไดเรียนรูที่จะมีความเมตตา
ตอกันและกัน มากย่ิงกวาจะมีใจคับแคบ และลงมือ
ปฏิบัติความรัก เลยเสนขีดค่ันตามกฎเกณฑที่เครงครัด
แบบผดิๆ... ใหเราภาวนา (รับ)
5. เพื่อพระเมตตาของพระเยซูเจา จะไดหลั่งไหลมายัง
สังคมไทย ใหมีความรักสามัคคีเปนน้ำหน่ึงเดียวกัน
ประกอบอาชีพดวยความสุจริต และเอื้อเฟอเผื่อแผดวย
การใหอภัย ไมเอารัดเอาเปรียบ กลับชวยเหลือผูดอย
โอกาสกวาตน... ใหเราภาวนา (รบั)
ประธาน: ขาแตองคพระผูเปนเจา ขาพเจาท้ังหลาย
มีความไววางใจในพระบุรษุของพระองค ซ่ึงเปนหนทางเดียว
ทีจ่ะตักตวงความเมตตาจากมหาสมุทรแหงความเมตตา
ของพระองคมาด่ืมกินได ขอความไววางใจในพระเมตตา
ของพระองคนี ้ประทานแกขาพเจาตามท่ีเสนอวงิวอนนี้
ดวยเถิด ทั้งน้ีอาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจาพระเจา
ของขาพเจาท้ังหลาย... อาแมน
2.3 สำหรับวัดท่ีสามารถจัดพิธีแหหลังพิธีมิสซาได
มีลำดับดังน้ี
- บทภาวนาหลงัรบัศีลฯ และประธานอวยพรแกสัตบุรษุ
- พธีิเสกพระรปูอยางสงา
ประธาน: ชาวเรารับความชวมเหลือในพระนามพระเจา
รบั:  พระองคทรงสรางฟาและดิน
ประธาน: พระเจาสถติกับทาน
รับ: และสถิตกับทานดวย
ประธาน: ใหเราภาวนา ขาแตพระเปนเจาผทูรงสรรพานุภาพ
นรินัดร พระองคไมทรงรังเกียจ แตทรงรับรองรูปภาพ
รูปปน และรูปแกะสลักของบรรดานักบุญ ทุกคร้ัง
ที่ตาเห็นรูปเหลาน้ี ใจจะระลึกถึงกิจการดีงาม ความ

ศักด์ิสิทธ์ิ และเจรญิรอยตามแบบอยางของทาน นกับญุ
เหลาน้ี โปรดอวยพร และเสก + รูปพระเมตตาของ
พระเยซูคริสตเจา ใหศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อผูที่แสดงคารวะตอ
พระเมตตาของพระองค โดยมีรูปน้ีเปนเครื่องหมาย
จะไดรบัความชวยเหลือในโลกปจจุบนั และความรงุโรจน
นรินัดรในโลกหนา ทัง้น้ี ขอพึง่พระบารมีพระคริสตเจา
ของขาพเจาท้ังหลาย
รบั: อาแมน
- ประธานถวายกำยานแดพระรูปพระเมตตาบนบุษบก
แลวเริ่มขบวนแหโดยมีกางเขนและเทียนนำหนา
- บทเพลง “พระเมตตา” และบทเพลงสรรเสรญิพระเยซูเจา
และพระหฤทยัของพระองค สามารถใชขับรองในขณะ
เดินแหพระรูปฯ
- เม่ือขบวนแหกลับมายังวัด และจัดต้ังบุษบกภาพ
พระเมตตาประดิษฐานเรียบรอยแลว ประธานถวาย
กำยานแดพระรูป
-  สวดบทภาวนา “ขอพระเมตตาเพ่ือชาวโลก” พรอมกัน
ทกุคน (หนังสือบทภาวนาและสารพระเมตตาฯ หนา 25
หมายเลข 7 หรอืเลอืกบทใดบทหน่ีงจาก หมายเลข 7 ถงึ 9)
- ประธานสวดบทภาวนาตอหนาพระรูปพระเมตตา

บทภาวนาของประธานตอหนาพระรปู
พระเมตตา

ประธาน: ขาแตพระเยซพูระทยัออนหวาน พระองคทรง
ต้ังบัลลงักแหความเมตตาของพระองคเพือ่นำความช่ืนชม
ยินดี และความหวังมาสูคนบาปจากดวงพระหฤทัยที่
เปดกวางดุจเสมือนตนธารบริสุทธ์ิ สายธารแหงความ
บรรเทาใจก็หลั่งไหลทวมทนสูจิตวิญญาณท่ีสำนึกผิด
ขอใหคำสรรเสริญและคำสดุดีแหพระรปูน้ี จงหล่ังไหล
จากดวงวญิญาณมนุษยมิเวนวาย ขอใหคำสรรเสรญิแหง
พระเมตตาของพระเปนเจาจงพรัง่พรอูอกมาจากดวงใจ
ทกุดวง ทกุๆ โมงยาม และตลอดนิรนัดร
ทกุคน: อาแมน
- ประกาศปดพธีิ และถวายชอดอกไมแดพระรปูพระเมตตาฯ

หากไมมแีหพระรปู
- ต้ังพระรปูประดิษฐาน ณ ที ่เหมาะสมท่ีสัตบุรษุเหน็ได
ชัดเจน
- บทภาวนาหลังรบัศีลและประธานอวยพระแกสัตบุรษุ
- พธีิเสกพระรปูอยางสงา (เหมือนขอ 2.3)
- ประธานถวายกำยานแดพระรปูพระเมตตา
- สวดบทภาวนา “ขอพระเมตาเพ่ือชาวโลก” พรอมกัน
ทกุคน (หนังสือบทภาวนาและสารพระเมตตาฯ หนา 25
หมายเลข 7 หรอืเลอืกบทใดบทหน่ึงจากหมายเลข 7 ถงึ 9)
- บทภาวนาของประธานตอหนาพระรูปพระเมตตา
(เหมือนในขอ 2.3)
- ประกาศปดพธีิและถวายชอดอกไมแดพระรปูพระเมตตา

ขอคุณพอและพ่ีนองทุกทานไดฉลองพระเมตตา
ทุกปอยางมีความสุขและเต็มเปยมไปดวยพระเมตตา
ของพระองคพระเยซูเจา

จิตตาธิการคณธพระเมตตาประเทศไทย
ขอมูลเพิ่มเติม:
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“ความตายไมมอีำนาจเหนอืพระองคอกีตอไป”  (โรม 6:9)
วันตายของความตาย

ปญหาท่ีเลิกเปนปญหา (1)
การสัมมนาเชิงปฏบิติัการวนัน้ันนาสนใจ
ถงึจะมีผเูขารวมจำนวนจำกัดแตหวัขอเกีย่วของกบัทุกคน
คนไทยทุกคนผมีูจติสำนึกทุกคนคริสตชนทุกคน
“โกงบางไมเปนไร...หากประเทศเจริญพัฒนา”
“โกงบางไมเปนไร...หากฉนัไดบาง”
นัน่คอืขอมลูจากโพลลสำรวจการฉอราษฎรบงัหลวง
“...แลวประเทศไทยจะอยูไดหรือ”
นัน่คือคำถามของการสัมมนาเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิแตละทานนำเสนอแงคิดเห็น
ผูเขารวมสัมมนาอภิปรายหาคำตอบเปนกลุม
ผลกระทบการศึกษาครอบครัวการคาขายและธุรกิจสังคม
ถงึจะเจาะลึกถงึรากถึงแกนของท่ีมาท่ีไปแหงปญหาไมไดหมด
แตถือวาเปนการริเริ่มและความพยายามนาช่ืนชม...

จะวาไปแลวการฉอราษฎรบงัหลวงมมีาต้ังแตเริม่มีมนุษยนัน่แหละ
แมมนุษยจะถูกสรางใหมีความเหมือนมฉีายาพระเจา
แตอาดัมและเอวายังอยากจะเปนมากกวาน้ัน
อยากเปนพระเจาไมตองข้ึนกับใครเปนใหญอยางเบ็ดเสร็จ
อยากมีอำนาจตัดสินผิดถูกตามใจชอบในทุกเร่ือง
ซ่ึงก็พอเขาใจไดหากคำนึงถึงส่ิงท่ีพระคัมภรีกลาว
“มนุษยเปนใครหนอ...
พระเจาจึงทรงสรางใหดอยกวาพระองคหนอยเดียว”
ซาตานในรูปลักษณของงูรีบเสนอวิธีทำใหความอยากเปนจริง
แคฝนคำส่ังพระเจาเด็ดผลไมตนตองหามกิน
และน่ันคือทีม่าของการฉอราษฎรบังหลวงหรือคอรัปช่ัน
ไดมาซ่ึงบางส่ิงบางอยางดวยวธีิผดิวิธีมิชอบ...

หากเจาะลึกลงไปอีกนิด
กอนจะถึง “corruption” มี “corrupted idea” มาอันดับแรก
กอนจะถึงฉอราษฎรบงัหลวงมี “ความคิดฉอบังความจริง”
ส่ิงท่ีเลวรายเบ่ียงเบนมองวาดีส่ิงท่ีผดิต้ังใจมองใหถกู
ถือเปนความพยายามบิดเบือนความจริงต้ังแตเร่ิมแรก
การโกงชาติบานเมืองเปนส่ิงช่ัวแตฉันวาดีสำหรับฉัน
ประเทศชาติลมจมชางแตฉันม่ังค่ังร่ำรวยสุขีสุขา
การทุจริตเปนการกระทำท่ีผิดแตฉันถือวาถูกเพราะไดกับได
นัน่คือการฉอบงัช่ัวดีผดิถูกตามตองการ...

คนมักจะมองคอรัปชัน่ในแงของฉอราษฎรบงัหลวง
แลวก็พากันตอตานคัดคานประณามสาปแชงปราบปราม
แตจรงิๆ แลวคอรปัชัน่มีมากกวาน้ันลงลกึถงึแกนกวาน้ันเปนไหนๆ
จะวาไปแลวคอรัปชั่นฝงรากลึกลงไปธรรมชาติมนุษยนั่นแหละ
ทุกคร้ังท่ีพยายามไดมาซ่ึงบางอยางดวยวิธีการไมถูกตอง
ทกุครัง้ท่ีมองผดิเปนถกูเหน็ชัว่เปนดีถอืบาปเปนบญุ
ทกุครัง้ท่ีสงสัยวา “ทำดไีดดีทำชัว่ไดชัว่” จะจรงิหรอื
ทกุครัง้ท่ีเหน็ดวยกบั “ทำดีไดดีมีทีไ่หนทำชัว่ไดดีมีถมไป”
คอรัปชั่นก็เร่ิมแยงรากแตกดอกออกผลเปนตัวเปนตนเม่ือนั้น
การพยายามตอตานฉอราษฎรบังหลวงคงไรผล
เพราะเอาแตเด็ดใบตัดก่ิงเขยาผลแตรากแกวไมเคยแตะ
กระท่ังการฉอราษฎรบงัหลวงกลายเปนสวนหนึง่ของทุกโครงการ
แทบจะเปนขอบังคับเพ่ือใหแตละโครงการผานไดฉลุย
แทบจะเปนน้ำมันหลอลืน่เพือ่ใหงานราบร่ืนสะดวกโยธิน
งบประมาณแตละอยางจึงตองบวกไวเสร็จสรรพ
ทวากอนฉอราษฎรบงัหลวงในแตละระดับและทุกระดับ
มีการฉอบังความถูกความจริงไวในใจเรียบรอยแลว

จอหน โดนน นกักวชีาวองักฤษในศตวรรษท่ี 17 เริม่บทความของทานวา
“ความตาย เจาอยาหยิง่ยโส แมบางคนจะเรียกเจาวา ยิง่ใหญและนาหวาดกลัว”
ทานจบลงดวยขอความวา “การนอนส้ันๆ ผานไป เราต่ืนข้ึนมาในสภาพนิรนัดร
แลวจะไมมีความตายอีกตอไป เจาจะไมตาย”

ความตายไดตายใหเรา เม่ือเราเลยีนแบบความตายของพระครสิตเจาในการ
รับศีลลางบาปของเรา ดังคำบรรยายในบทจดหมายถึงชาวโรม ที่เปนไปเชนน้ี
ไดกเ็พราะคำจารกึในพระวรสารท่ีวา “พระองคทรงกลับคืนพระชนม พระองค
มิไดประทับอยูที่นี่” ความเช่ือและความหวังของเราแขวนอยูกับคำพูดท่ี
พระคูหาสองคำน้ี พระศาสนจักรอยูไดก็เพื่อปาวประกาศสารน้ี กลาวคือผูที่
ถกูตรึงกางเขนไดทรงกลบัคืนพระชนม พระองคมิไดประทับอยทูีน่ี ่ความตาย
มิไดกลาวคำสุดทาย ความตายมิไดกกัขังพระองคไว การเผยแสดงอันสลักสำคัญ
นี้ เปนสตรีที่ไดรับมอบหมายจากพระเจา มิใชสานุศิษยที่เปนชาย และการ
มอบหมายใหไปประกาศพระวรสารก็เปนสตรีที่ไดรับเกียรตินี้ ใหพวกเธอไป
ประกาศแกผอูืน่ถงึเหตกุารณทีแ่รกๆ นาหวาดกลวั การไดรบัขาววาการคนืชพี
ครั้งสุดทายไดเริ่มตนที่นี่ ซ่ึงนับวาเปนประสบการณอันหาท่ีเปรียบมิได จึง
ไมนาแปลกใจเลยท่ีอากปักริยิาโตตอบแรกท่ีเปนเพยีงชัว่คราวคือการวิง่หนแีละ
เก็บตัวเงียบ

แตพวกเธอเอาชนะความเงียบ และการเลาถึงประสบการณของพวกเธอ ได
นำพวกเรามาท่ีนี่ในค่ำคืนน้ี เพื่อทำใหเปนจริงสำหรับเรา และมารวมกัน
เฉลิมฉลองความหมายของคำวา “พระองคกลับคืนพระชนม พระองคมิไดอยู
ทีน่ี”่ บดัน้ีเปนหนาท่ีของเราท่ีจะปาวประกาศความจริงขอน้ี ในยุคของเราและ
ในท่ีทีเ่ราอยใูนปจจุบนั เชนเดียวกบัท่ีพวกเธอไดยนิ พวกเธอไดยนิวา “พระองค
กลบัคืนพระชนม พระองคมิไดประทับอยทูีน่ี”่ ความตายไดตายไปแลว อลัเลลยูา

ขาแตองคพระผูเปนเจา การที่พระองคทรง
บันดาลใหพระบุตรกลับคืนพระชนมจากความตาย
นำความสวางและความช่ืนชมยินดีมาสูโลก  โปรด
ทรงนำพวกลูกไปสูแสงสวางเฉพาะพระพักตร
พระองค โปรดทรงบนัดาลใหลกูไดแบงปนความเชือ่
และความหวังของลูกแกทุกคนท่ีลูกพบ ลูกวอนขอ
ในพระนามของพระเยซูเจา ผูทรงกลับคืนพระชนม
และพระผไูถกขูองลูก อาแมน
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เราเปลีย่นเมือ่วานไมได  แตเราทำใหพรงุนีด้ขีึน้ได

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

ชีวิตท่ีถูกหลอหลอม
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ครอบครัวคือจุดเร่ิมตนแหงชีวิตมนุษย ณ ที่ซ่ึง
แตละชีวติท่ีเกิดมาเปนดังของขวัญท่ีพระเจาประทานให
แกมนุษยชาติ

นักเขียนคนหน่ึงถึงขนาดยืนยันวา เด็กแตละคน
ทีเ่กดิมาบงบอกใหโลกรวูาพระเจายังไมทรงเบ่ือมนุษย

เม่ือแตละชีวิตท่ีเกิดมาเปนของขวัญ พระเจาทรง
มอบหมายใหพอแมดูแลเอาใจใสฟกฟูมเล้ียงดูใหชีวิต
นอยๆ เติบโตดวยความรกัและในความรักความอบอนุ

พอแมแตละคนจึงเปนตัวแทนของพระเจาในการ
ทำใหชีวิตท่ีพระองคโปรดใหเกิดมาเติบโตพัฒนา
ทุกดาน ทั้งกายและจิตใจ ดวยหัวใจของพระเจาท่ี
พระองคใสเขาไปในธรรมชาติแหงความเปนพอเปนแม

ครอบครัวจึงเปนดังเปลแหงชีวิตท่ีแกวงไกว
เหกลอมใหชวีตินอยๆ โตวันโตคืน

ครอบครัวจงึเปนโรงเรียนแรกแหงชีวติท่ีเพยีรสอน
การดำเนินชีวิตอยางมีความสุขและเปยมดวยคุณคา

ครอบครัวจึงเปนสังคมแรกแหงชีวิตท่ีสอนชีวิต
สังคม ความสัมพนัธ สิทธิและหนาท่ี

ครอบครัวจึงเปนวัดแรกที่สอนใหมีความสำนึก
ในพระเจา ซึมซับความเช่ือ ความศรัทธา เรยีนรคูารวกิจ
สัมผสัขาวดีของพระเจา

พอแมจึงเปนครูสอนชีวิต เปนสงฆสอนความเช่ือ
เปนตนแบบชีวติสังคม...ใหแกลกูในบรรยากาศครอบครัว
ทีอ่บอวลดวยความเปนกนัเอง ความอบอนุ ความสนิท
ใกลชดิ ความเขาใจ ความเปนเพือ่น

เพื่อทำเชนนี้ได พอแมตองมีสำนึกในศักด์ิศรี
แหงการเปนพอเปนแม พอแมตองตระหนักในบทบาท
ที่พระเจาทรงมอบหมายให พอแมตองหมั่นเตือนตน
เสมอวาลูกแตละคนไมใชของพอแม แตเปนของพระเจา
ที่พระองคทรงโปรดใหมาเกิดผานทางพอแมและ
ฝากฝงใหพอแมดูแลเอาใจใสสงเสริมเติมเต็มใหทกุดาน
กอนที่ลูกจะมีชีวิตของเขาเอง มีเสนทางชีวิตและ
รปูแบบชีวติท่ีพระเจาทรงประสงคใหแตละคน

คุณพอการโลเปนของขวัญจากพระเจาสำหรับ
ครอบครัวเดลลา โตรเร เฉกเชนเด็กท่ีเกิดมาทุกคนและ
กวาจะมาเปนคุณพอการโล สงฆและธรรมทูตของพระเจา
คุณพอไดรับและเรียนรูทุกอยางท่ีครอบครัวคาทอลิก
ที่ดีและศรัทธาในพระเจาสามารถใหได

การโลเติบโตข้ึนมาในบรรยากาศครอบครัวและ
สังคมท่ีหายใจเขาออกเปนความเชื่อ ความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระเจา

ครอบครัวและวัดมีความตอเน่ืองในความเช่ือและ
ความศรัทธา เปนครอบครวัที่สนับสนุนชวีติวัด วดัเสริม
เติมเต็มชีวิตครอบครัว ดังท่ีคุณพอการโลเขียนไว
ในอตัชีวประวติั

“ในสมัยนั้น ชาวเมืองแชรนุสโก มีความเล่ือมใส
ศรัทธามาก ทัง้คนรวยและคนจนตางก็ไปวัดวันอาทิตย
เปนฉลองวดัสำหรบัเมืองแชรนสุโก แมวดัจะกวางใหญ
แตก็ไมสามารถบรรจุสัตบุรุษท่ีรวมพิธีมิสซาเวลา
09.00 น. ไดหมด ประตูสามบานท่ีดานหนาวัดจะเปด
อยเูสมอในวันอาทิตย บรเิวณคร่ึงหน่ึงของสนามหนาวัด
มีเยาวชนและบุรุษยืนรวมมิสซา เด็กเล็กและเด็กโต
จะรวมมิสซาบนชัน้สองของวดั คุณพอเจาอาวาส พรอม
กับพระองค 4 องคใหการอภิบาลสัตบุรุษ วันธรรมดา
มีพระสงฆ 2 องคประจำอยูในท่ีฟงแกบาปต้ังแตเวลา
05.30 น. เพื่อฟงแกบาปสัตบุรุษซ่ึงสวนใหญเปนสตรี
และเด็กหญงิ สวนวนัเสารและวันอาทิตยกำหนดใหเปน
เวลาแกบาปสำหรบับุรษุและเด็กชาย  สวนเด็กเลก็ๆ กจ็ะ
มีอีกวันหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับแกบาป...” (พอ :
อตัชีวประวติัคุณพอการโล เดลลา โตรเร, หนา 23)

ชีวิตดานศาสนาไมแปลกแยกจากชีวิตประจำวัน
หากแตใหแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนจากภายใน
ไปสูภายนอก  ทำใหชีวิตในแตละวันมีความหมาย
มีเปาหมาย มีศักยภาพ มีพลงั

ชวีติดานศาสนาสรางความสำนึกแตละคนวาพระเจา

ทรงมีบทบาทในชีวติแตละวันในทุกเร่ือง กระท่ังกลาย
เปนการดำเนินชีวิตในพระเจา พรอมกับพระเจา และ
ในพระเจา

การโลเติบโตข้ึนมาในบรรยากาศและในบริบทน้ี
แตละศาสนกิจชวยหลอหลอมความคิดความอาน
มุมมอง ทัศนคติ ซ่ึงใหแนวทางการดำเนินชีวิตและ
ความสัมพันธกับผูอื่นดังจะเห็นไดอยางเปนรูปธรรม
ในชวงเวลาที่การโลเปนทหาร  ตามท่ีเขียนไวใน
อตัชีวประวัติ

“ชีวิตทหารประกอบดวยวันและเดือนท่ีมีทั้งสุข
และทุกข บางคนพูดวาฤทธ์ิกุศลเปนส่ิงจำเปน เราตอง
พยายามดำเนินชวีติท่ีดีแมจะเปนทหาร อกีบางคนก็พดู
วา ใหเราสนุกสนานกับชวีติตราบใดท่ียงัหนมุแนนอย.ู..
พอเขียนใบสมัครขอไปสังกัดหนวยทหารจโูจมอยางลับๆ
โดยไมมีใครรู แรงจูงใจท่ีทำใหพอตัดสินใจทำเชนน้ัน
คือการทีเ่หน็วาชีวติทหารทีพ่อสงักดัอย ูมีทหารทีด่ำเนนิ
ชีวิตไมดีเยอะแยะ และพอคิดวาพวกเขาจะแพร
ความไมดีนัน้ไปถึงผอูืน่ ซ่ึงจะทำใหสภาพเลวรายย่ิงข้ึน
พอจึงบอกตนเองวา ดำเนนิชวีติช่ัวเวลาส้ันๆ และดีงาม
ดีกวาจะดำเนินชีวิตยาวนานและเปอยเนาท้ังวิญญาณ
และรางกาย” (พอ : อตัชวีประวติัคุณพอการโล เดลลา
โตรเร, หนา 51-52)

ความลงตัวในชีวติท่ีมีครอบครัวและวัดหลอหลอม
นี้เห็นไดเดนชัดย่ิงข้ึนเรื่อยๆ ในชีวิตของคุณพอการโล
เดลลา โตรเร ในทุกขัน้ตอน
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ชมุชนครสิตชนวัดสองคอน
ณ สักการสถานพระมารดาแหงมรณสกัข ีสองคอน

ต. ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มกุดาหาร
โดยมกีำหนดการ ดังน้ี

วนักอนวนัฉลอง มมีสิซา-เทศนตรสีารเตรยีมจติใจ (3คนื) :
ตัง้แตวนัพุธท่ี 11 - 13 เมษายน 2012

19.30 น. - พิธมีสิซาเตรยีมจติใจ (ตรวีาร)
วนัฉลอง : วนัเสารที ่14 เมษายน 2012
09.00 น. -  พิธตีอนรบัพระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันติสุขนรินัดร ผเูปนประธาน

- ขบวนแหพระอัครสังฆราช และขบวนแหการแสดงวิถีชีวิตชาวสองคอน
(นำขบวนแหโดย คณะนักฟอนรำและนักดนตรีพืน้บานชาวสองคอน จากจุดตอนรบัสหูนาสักการสถานฯ)

- ชมการแสดง ณ ลานหนาสักการสถานฯ (กอนพิธมีสิซา)
10.30 น. - พิธมีสิซาสมโภช 125 ปแหงความเชือ่ ชมุชนครสิตชนวดัสองคอน

โดยพระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันติสุขนรินัดร เปนประธาน
- พิธปีระเพณสีงกรานต (ทีศ่าลาแมพุดทา)

12.00 น. - รบัประทานอาหาร และชมการแสดงบนเวท ีณ ศาลาแมพุดทา

ติดตอสอบถาม คุณพอสมรชยั กระแสสิงห เจาอาวาส 089 819 1788
คณุพอดนัย พิลาจันทร ผชูวยเจาอาวาส 081 282 2630 ซสิเตอรวดัสองคอน 081 183 5064 หรอื 089 221 7818

ขอรวมคำภาวนาและอาลยั

ยอแซฟ พรศกัดิ ์สนุทรเอกจติ
คณะกรรมการกองทุน

สิง่พมิพคาทอลกิสรางสรรค
เกดิใหมในพระเจา 2 กมุภาพันธ 2012

ขอใหวญิญาณของทาน
ไดพกัผอนในสนัตสิขุกบัพระเปนเจา
พระแมมารยี และนกับญุทัง้หลาย

ตลอดนรินัดร

ดวยรกัและอาลัย
คณะกรรมการกองทนุ

สิง่พิมพคาทอลกิสรางสรรค

ขอเชญิรวมฉลอง สมโภช 125 ปแหงความเช่ือ

ขอเชิญพ่ีนองสัตบุรุษ
รวมพธิรีะลกึถงึ

การส้ินพระชนมของพระเยซคูรสิตเจา
ในวนัศกุรที ่6 เมษายน ศกนี้

เวลา 19.00 น.
ณ วดัซางตาครสู

(กฎุจีีน)
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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)

Tel. 02-291-3750-4

19 - 22 เมษายน - ไปคนุหมงิ เยีย่มวดัพระหฤทยัของพระเยซเูจา
(วดัเดียวทีเ่กาแกมาก) เทีย่วปาหิน เขาซีซานชอบปง (TG)
ตนพฤษภาคม - เยีย่มแมพระตกน้ำท่ีพนมเปญ 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

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

หลกั : คุณภาพตองมาอนัดับหนึง่ ความรบัผดิชอบและการใฝบรกิารตองมเีสมอ คาบรกิารตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคัญทีล่กูคาคำนึงถงึ
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

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

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

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

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

จึงตรากตรำทำงาน
และตอสูดวยพลังท่ีมาจากพระองค

พลังน้ีกำลังมีอำนาจ ผลักดันใหขาพเจา
ทำงานอยางเขมแข็ง  (คส 1:29)

อยากระวนกระวายใจ ถึงส่ิงใดเลย
จงทูลพระเจาใหทรงทราบ

ถึงความปรารถนาทุกอยางของทาน
โดยคำอธษิฐาน การวอนขอ
พรอมดวยการขอบพระคุณ

(ฟป 4:6)
P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ยาย  ซอม  ลาง
ทำความสะอาดรายครั้ง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่14 ประจำวนัที ่1-7 เมษายน 2012หนา 10





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

พ ร ะ -
ค า ร ดิ นั ล วิ ล -
เลี่ยม  เลวาดา
สมณมนตรีของ
สมณกระทรวง

พระสัจธรรม ไดจัดประชุมนานาชาติ  เรื่อง  “มุงสู
การเยียวยารักษาและการฟนฟู”  กรณีสงฆทำผิดทาง
เพศกับเด็ก  ณ มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน  กรุงโรม
ระหวางวันท่ี  6-9  กุมภาพันธ  2012  ผูรวมประชุม
เปนบรรดาพระสังฆราชและบรรดาอธิการเจาคณะ
จากประเทศตางๆ  วัตถุประสงคเพื่อคนหาวิถีทางท่ีดี
ที่สุดในการชวยเหลือบรรดาผูถูกกระทำ  เพื่อปกปอง
เด็กๆ  และการอบรมพระสงฆปจจบุนัและอนาคต  ให
ตระหนักถึงอาชญากรรมนี้  และเพื่อกำจัดเรื่องนี้จาก
บรรดาพระสงฆ

เน่ืองจากสองปทีผ่านมา  สมเด็จพระสันตะปาปาได
ประกาศปพระสงฆ  (19 มิถนุายน 2009 – 2010)  เพราะ
มีกรณีละเอียดออนและเรงดวน  ทีบ่างประเทศมีพระสงฆ
หลายองคทำผิดทางเพศตอเด็ก  ซ่ึงเปนการทำราย
ผถูกูกระทำ  และมีผลยาวนานทัง้ชวีติ  จงึมีการรณรงค
ภาวนา  หาทางแกไข  และสงเสริมความศักด์ิสิทธ์ิของ
พระสงฆ

พระคารดินัลวิลเลี่ยม  เลวาดา  ไดออกจดหมาย
เวียนเม่ือปทีแ่ลว  (3 พฤษภาคม 2011)  สงถึงสภาพระ-

การทำผิดทางเพศกับเด็ก

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

สังฆราชคาทอลิกทั่วโลก  ใหทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กรณีสงฆทำผิดทางเพศกับเด็ก  ซ่ึงบุญราศีสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน  ปอล ที ่ 2  ไดเคยออกเอกสาร
เมือ่วนัท่ี  30  เมษายน  2001  ชีแ้จงอาชญากรรมเร่ืองน้ี
มาแลว

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต  ที ่16  ไดทรงถกู
โจมตีจากส่ือมวลชนในเร่ืองนี้  ตลอดเวลาหลายป
ทีผ่านมา  และไดรบัรายงานในชวงสิบปทีผ่านมามากกวา
4,000 ราย  จงึทรงมอบใหสมณกระทรวงพระสัจธรรม
ติดตามรับผิดชอบ  ดำเนินการกับพระสงฆผูกระผิด
หาวธีิการเยยีวยาผถูกูกระทำ  สงเสริมโปรแกรมปกปอง
เด็กและเยาวชน  กระตุนบรรดาพระสังฆราชใหจัด
การอบรมบรรดาสัตบุรุษในชุมชนแหงความเช่ือ  ชวย
รับผิดชอบเยาวชนและรวมมือกับสันตะสำนัก  และ
สภาพระสังฆราชจัดการอบรมท่ีเหมาะสมสำหรับ
พระสงฆปจจบุนั  และบรรดาสามเณรซ่ึงจะเปนพระสงฆ
ในอนาคต

จากเหตุการณที่ผานมา  บรรดาพระสังฆราชและ
อธิการเจาคณะนักบวช  ตองสนใจวิกฤติเรือ่งสงฆทำผดิ
ทางเพศกบัเด็ก  สภาพระสงัฆราชหลายประเทศไดออก
แนวปฏบัิตแิลว  เชน  แคนาดา  สหรัฐอเมริกา  บราซิล
สหราชอาณาจกัรองักฤษ  ไอรแลนด  เยอรมน ี เบลเยีย่ม
ฝรัง่เศส  แอฟรกิาใต  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด

แนวปฏบัิตแิบงเปน  3  สวน  คือ  ขอควรพจิารณา

ทั่วไป  บทสรุปทางกฎหมายพระศาสนจักร  และ
ขอแนะนำสำหรับบรรดาพระสังฆราชในการดำเนินการ
สำหรบัขอควรพจิารณาท่ัวไป  มีดังตอไปน้ี

1. ผถููกกระทำผดิทางเพศ
พระศาสนจักรตองชวยเยียวยาผถูกูกระทำ  และตอง

ปกปองเด็กจากการทำผิดน้ี  พระสังฆราชและพระสงฆ
ตองพรอมเสมอท่ีจะชวยรักษาและคืนดีกับผูถูกกระทำ
ตองรบัฟง  รบัรคูวามทุกข  และชวยเขาใหเหน็พระพักตร
ของพระคริสตเจา  ผทูรงเปยมดวยความรักเมตตา

2. การปกปองเดก็
พระศาสนจักรบางแหงไดสรางสภาพแวดลอม

ที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก  จัดการอบรมผูเกี่ยวของ  งาน
อภบิาลในพระศาสนจักร  ในโรงเรยีน  และในวัด  ให
พระสงฆและฆราวาสเพ่ิมความตระหนักถึงปญหาน้ี
และปองกันมิใหเกิดข้ึน  การอบรมพอแมผูปกครอง
และตัวเด็กเอง  เก่ียวกบัเร่ืองน้ีในสังคมท่ัวๆ ไป

3. การอบรมพระสงฆและนักบวชในอนาคต
เราตระหนักถงึความสำคัญของการอบรมท่ีเหมาะสม

สำหรับพระสงฆและนักบวช  บุญราศีสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน  ปอล ที่ 2  ไดประกาศวา  “เราไมมีที่
ในฐานะพระสงฆ  และชีวตินักบวชสำหรบัผจูะทำราย
เยาวชน”  (23 เมษายน  2002 – ตรัสกับบรรดา
พระคารดินัลอเมริกัน)

(อานตอหนา 11)

                    
 ⌫

แพกเกจ วคัซนีปองกนัไขหวัดใหญ สำหรบัเดก็อายไุมเกนิ 15 ป
อายนุอยกวา 9 ป ฉีด 2 เข็ม ราคา 930 บาท
อายมุากกวา 9 - 15 ป ฉีด 1 เข็ม ราคา 490 บาท

ใชบรกิารไดท่ี :
คลนิิกสขุภาพเดก็ แผนกกุมารเวชกรรม
อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 2
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10242, 10245

ราคาไมรวมคาแพทย และคาบรกิาร

สอบถามไดท่ี : แผนกการตลาด อาคารปยะการุณ ช้ัน 1
โทรศพัท. 0-2675-5000 ตอ 51306 - 8

เวลาทำการ : จนัทร - ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น.
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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

การภาวนา
คอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนา
คอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนา
คอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนา
คอืหนาที่
ทีส่ำคญั

(tanpanlop@gmail.com)

งอก...
แตไมงาม

คิดถึงคนเราเวลาปลูกตนไม หรอืพชืผกัสวนครัว
ไมวาจะปลูกจากเมล็ดพนัธ ุหรอืซ้ือเปนตนมาปกลงไปในดนิ
เราตาง... รอคอย เฝาทะนุถนอมดูแล เพื่อใหเมล็ดพันธุเหลาน้ันเติบโตและ

งอกงาม
ดวยปจจยัทีส่งผลตอการเจรญิเติบโตน้ัน มีทัง้ท่ีควบคุมไดและส่ิงท่ีอยเูหนอื

การควบคุม ไมวาจะเปนดิน น้ำ อากาศ แสงแดด หรือปุย รวมไปถึงการดูแล
เอาใจใส

เม่ือใบออน ผลิออก งอกออกมาจากลำตนนอยๆ นั่นคือการเริ่มตนของ
ส่ิงมีชวีติท่ีเราเรียกวา ตนไม

เราเฝาดูการเจริญเติบโตของตนไมแตละตน อยางภาคภูมิใจ และมองไกลไป
ถึงดอกและผลท่ีจะเกิดข้ึน

อนจิจา... ทีต่นออนบางตน มีโอกาสงอก ผลใิบออน แตไมงามกลายเปนตน
ทีย่นืหยัดอยไูด เหีย่วเฉากลับกลายไปเปนดินอกีคร้ังหน่ึง

เปนเหมือนวัฏจกัร... ของส่ิงมีชวีติท่ีมีอยบูนโลกใบน้ี
ชวีติของเราแตละคนคงไมแตกตางกันมากนัก... เม่ือเปรยีบเทียบกบัตนไม
ครัง้หนึง่ท่ีไดเกดิมา... เติบโต เจรญิวยั มีการศกึษา ทำงาน มีชวีติครอบครวั

มีทัง้ความสำเร็จและอปุสรรคในชีวติ มีอดตี... ปจจุบนั และอนาคต
บางคน ผานโลก ผานชีวิต มาก็เยอะ มี “อดีตมากกวาอนาคต” แตไมเคย

พบกับการเปล่ียนแปลงตัวเอง ยังคงฟุงเฟอตามใจตัวเอง ยึดติดกับความสะดวก
สบายจนไมคำนึงถึงผูอื่นท่ีเดือดรอนกวา

คนกลุมน้ีมักคิดวาธุระไมใช เกิดมาจนกับเกิดมารวย มีฐานะและศักด์ิศรี
ความเปนคนตางกัน เม่ือไหรทีตั่กตวงผลประโยชนไดกจ็ะทำ คนกลมุน้ียิง่มีอายุ
มากข้ึน โลกจะย่ิงแคบลง หลงกับความสุขและความสบายท่ีเปนมายา

เชนเดียวกับคนอีกกลุมหน่ึงท่ีถือวาเปนผูที่มีความรูในสังคม แตกลับไมได

ใชความรูเพื่อประโยชนแกผูอื่น เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพอง โดยใช
ประโยชนจากความรทูีมี่ คนกลมุน้ีอกีไมนานคงติด “กบัดัก” ความคิดของตัวเอง
เพราะความหลงตัวเองจนไมไดอยูในโลกของความเปนจริง

ผมคิดถึงเด็กๆ ที่ตองเติบโตมาทามกลางแบบอยางของผูใหญในสังคม
ที่มีความหลากหลาย การแยกแยะความถูกตอง การสรางมาตรฐานของความดี
การอยูรวมกันอยางมีน้ำใจและการแบงปน เปนคำถามท่ีตองการคำตอบ

ผมเคยคิดและเคยถามตัวเองอยูเสมอวา ตัวผมเองสามารถเปนแบบอยาง
ใหกับคนใกลตัวไดหรือไม และเม่ือตองทบทวนตัวเอง ผมมักจะถามกลับไป
ทีล่กูของผม เพือ่พจิารณาวาวิธีคิดของผมน้ันยงัสามารถเปนแบบอยางไดอยู

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย ดูเหมือนวาตัวชี้วัดความสุขของคนไทย
มีลดนอยลง ทามกลางปญหาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

การเอาตัวรอด และอยูกับปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนเร่ืองท่ีทาทายมาก หากยัง
ตองเอยถึงมาตรฐานทางจริยธรรม

ความขมข่ืน ความยากลำบาก บนบรรทัดฐานของความถูกตอง เปนเหมือน
กับความงามของชีวิตท่ีตองเรียนรูและฝาฟน หากเปาหมายของการใชชีวิต
ในสังคมน้ี เพือ่ยนืยันถึงความยุติธรรม ความดีและความถูกตอง

ไมใชเปนเพยีงแตความคาดหวังจากการกระทำของคนอ่ืน โดยท่ีไมหนักลบั
มามองตัวเอง

ไมใชความขัดแยงในความแตกตาง แตควรเปนการแสดงออกอยางมีสติ
สงบน่ิง และมีเหตุผล

ใจท่ีม่ันคงและเขมแข็ง เปนเหมือนภมิูคมุกันบนหนทางน้ี
     เราเลือกท่ีจะเปนตนไมทีเ่ติบโตอยางม่ันคง มีรากแกวชอนไชลึกลงไปในดิน
เพื่อยืนหยัดเปนความรมรื่นใหกับอีกหลายชีวิต เปนตนไมท่ีงอกงาม ออกดอก
ออกผล ใหกบัคนรนุใหมไดเติบโต...

หรือเราเลือกที่จะเปนตนไมที่เปนเพียงซากพืชและตอไม เพียงใหวัชพืช
เกาะกิน

หากการมีชีวิตอยู และไมสามารถใชเวลาท่ีมีใหเกิดประโยชนแกผูอื่นได
คงเปนเร่ืองนาเสียดาย

พนัธไุมท่ีงอกออกมาน้ัน มีโอกาสเพียงคร้ังเดียว...
จะงอกและงาม หรอื งอกแตไมงามและเห่ียวเฉาไป !!!

ตองสนใจพิเศษ  หากมีผูสมัครบวช  ยายจากบานเณรแหงหน่ึงไปอีกแหงหน่ึง
จากสังฆมณฑลหน่ึงไปอกีสงัฆมณฑลหน่ึง  หรอืจากนกับวชและสังฆมณฑล

4. การสนับสนุนพระสงฆ
พระสงัฆราชมหีนาท่ีปฏบิติัตอพระสงฆฉนับดิาและพีน่อง  จดัการอบรมตอเนือ่ง

ใสใจชีวติภาวนา  ใหกำลงัใจและรวมมือทำงานรบัใชสัตบุรษุของพระคริสตเจา
หากมีพระสงฆถูกกลาวหา  หรือพบวากระทำผิดเร่ืองน้ี  ใหจำกัดการปฏิบัติ

หนาท่ีสงฆ  และจำกัดสภาพแวดลอมระหวางการพจิารณาข้ันตน

5. การรวมมือกับเจาหนาท่ีบานเมือง
พระศาสนจักรตองรวมมือกบัเจาหนาท่ีบานเมือง  พจิารณาความผิดตามกฎหมาย

ของรฐั  ตองรายงานอาชญากรรมน้ีตอเจาหนาท่ีทีเ่หมาะสม
พระศาสนจักรทุกสวนตองชวยกันเยียวยารักษาและฟนฟูกรณีนี้  อาศัยพระเจา

ทรงชวยเหลอื  เพือ่  “ทรงรกัษาผชูอกช้ำใจ  ทรงพนับาดแผลใหเขา”  (สดุดี 147:3)
พระสังฆราชวีระ  อาภรณรัตน (สรุปจาก L’OSSERVATORE ROMANO,

15 ก.พ. 2012, หนา 5, 8-9.)

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)
เรยีน ทานสมาชิกที่นับถือ

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปน
ประโยชนจากหนังสือพิมพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บัดน้ีสมาชิก
หลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชิกอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชิก
ทานสามารถติดตอชำระไดโดยทาง ธนาณติั

 โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชื่อบัญชี การพิมพคาทอลิก  เลขท่ี 226-0-006040  (สงสำเนาการโอน
พรอมระบุชือ่ สมาชิก และรหัสสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

เชค็ขดีครอม ส่ังจาย การพมิพคาทอลกิ  ขอมลูสมาชกิ
รหสัสมาชิก........................... ชือ่/นามสกุล......................................................

จำนวนรับ
อดุมสาร 400 บาท/ป   จำนวน...........ฉบับ

อดุมศานต 400 บาท/ปจำนวน..............เลม
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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 ‡™‘≠æ’Ë πâ Õ ß — µ∫ÿ √ÿ …√à «¡æ‘∏’√”≈÷°∂÷ß°“√

 ‘Èπæ√–™π¡å¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 6

‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë«—¥´“ßµ“§√Ÿâ 

°ÿÆ’®’π °√ÿß‡∑æœ

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

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

«—¥·¡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)

«—¥·¡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

 µ‘°¡“µ‘π ‚∑√. 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

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

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

¥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

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-

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¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

‡°“–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“ ¡“™‘°

°≈ÿà¡‡∑‡√‡´’¬π

√à«¡„®¿“«π“‡æ◊ËÕºŸâµâÕß°“√ «¥¿“«π“

‡æ◊ËÕ®ÿ¥ª√– ß§å¢Õßæ’ËπâÕß ·®âß§«“¡ª√– ß§å

‰¥â∑’Ë‚∑√. 08-1692-8484

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à

§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ... (¬π 15:13)



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 ‡¡…“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 —≠™“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

�����‚√ßæ‘¡æåÕ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °∑¡. √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’Ë·ºπ°»‘≈ª°√√¡ (Õ“√åµ‡«‘√å§) 1 µ”·Àπàß

¥à«π!  π„®µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2233-0523, 0-2235-

1045

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ ¡∑∫∑ÿπ √â“ßÕ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈

 ÿ√“…Æ√å∏“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

�����«“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

§◊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

°â“«‰ª Ÿàªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
¢âÕ¡Ÿ≈·π–π”‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È‡ªìπ°“√µÕ∫√—∫

§”ª√–°“»ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“
∑’Ë∑√ßª√–°“»„Àâ«—π∑’Ë 11 µÿ≈“§¡ 2012

∂÷ß«—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2013
‡ªìπªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‡æ◊ËÕ„Àâ§√‘ µ™π
∑”§«“¡‡¢â“„®·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡

‡¢â“ Ÿàªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕÕ¬à“ß¥’·≈–¡’§«“¡À¡“¬
√“§“‡≈à¡≈– 25 ∫“∑

 —Ëß´◊ÈÕ‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com

æ∫°—∫

Àπ—ß ◊Õ¥’  ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°
‰¥â∑’Ë∫Ÿ∏  M 26

„πß“π —ª¥“ÀåÀπ—ß ◊Õ·Ààß™“µ‘

29 ¡’π“§¡ - 8 ‡¡…“¬π

2012

‡«≈“ 10.00-21.00 π.

»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡

·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่14 ประจำวนัที ่1-7 เมษายน 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
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โดย เงาเทยีน

เพื่อนๆ เยาวชนที่รักครับ เสียงเยาวชนฉบับนี้
เรายังคงตามติด ประสบการณของนองๆ เยาวชนท่ี
เขารวมงานเยาวชนโลกคร้ังท่ี 26 ณ กรุงมาดริด ประเทศ
สเปนนะครบั เสียงเยาวชนฉบับน้ี เรานำประสบการณ
ของนองเบนซ อสิสระพงศ ควนเครอื ตัวแทนเยาวชน
จากศูนยกลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
มาแบงปนกันครับ

Esta es la juventud del Papa! ภาษาสเปนท่ีแปลวา
“นีแ่หละ!! เปนความเปนเยาวชนของพระสนัตะปาปา”
เปนเสียงบรรดาเพื่อนเยาวชนจากนานาประเทศโหรอง
และกึกกองในโสตประสาทของผมจนทุกวนัน้ี ทัง้ภาพ
เหตุการณตางๆ  ที่ เกิดข้ึนตลอดการสวมบทบาท
เปน เยาวชนผู จา ริกไปวัน เยาวชนโลกครั้ ง ท่ี26
ที่ประเทศสเปนคร้ังน้ี ยังประทับอยูในใจผม อยางท่ี
ตลอดชีวิตน้ีคงยากจะลบเลือน

สัมผัสแรกท่ีไดรับจากพ่ีนองชาวสเปน เร่ิมตนข้ึน
จากความใจดีของบรรดาคริสตชน และเพ่ือนเยาวชน
อาสาสมัครที่อาแขนกวางตอนรับพวกเราที่ Iscar
เมืองเล็กๆ ใน Valladolid ทางตอนเหนือของกรุงมาดริด
ทีน่ี ่ผมไดรซ้ึูงถงึความเปนอยทูีเ่รียบงาย แตเต็มเปยมไป
ดวยความเชือ่ความศรัทธาท้ังตอแมพระ และพระเยซูเจา
ทัง้การแสดงออกดวยทาทีทีศ่รทัธาในขณะรวมพธีิกรรม
การสวดภาวนาเชาค่ำในครอบครัว และการสงเสริมให
พวกเราเยาวชนไทย ไดรวมกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม

ความเช่ือ อาท ิการไปเยีย่มนกับวชหญงิในอารามดอมนิกินั การชมนทิรรศการศลิปะพระมหาทรมานของพระเยซู
“Passio” การเดนิดวยเทาจาริกบนสวนหนึง่ของเสนทางการแสวงบุญของนักบญุยากอบกวา 12 กโิลเมตร เปนตน
ส่ิงเหลาน้ีนบัไดวา เปนประสบการณทีส่งเสริมความเช่ือของกันและกันระหวางชาวไทยและชาวสเปนท่ีนาจดจำ

ณ กรุงมาดริด ภาพของเยาวชนจากนานาประเทศ
ยิ่งตอกย้ำถึงส่ิงท่ีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ไดทรงดำริถึงเหตุผลของวันเยาวชนโลก คือตองการให
พระศาสนจักร และท่ัวโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลัง
เยาวชน ผมประทบัใจในการแสดงออกถึงพลงัท่ีเยาวชนท่ัวโลก
ตางแสดงออกแมแตกตางในดานเช้ือชาติ แตความเปน
หนึง่เดียวกนัของการเปนคริสตชน เปนศิษยและเปนเพือ่นของ
พระเยซูเจา พวกเรามาเพื่อยืนยันความเช่ือ และมาเพ่ือจะฟนฟู
หรือใหกำลังใจในดานความเช่ือซึง่กันและกันดวยความจริงใจ
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเยาวชนจากนานาประเทศในท่ัว
จตุรัส ทุกถนนท่ีผมเดินผาน หรือทักทายพูดคุย ยิ่งตอกย้ำถึง
เสียงของพระเจาท่ีตรัสในใจผมวา ความเช่ือของผมไมไดมีอยาง
เดียวดาย แตพระองคจะอยเูคยีงขางเสมอ

เ ม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เสด็จมา
พบปะเยาวชน ในหลายคร้ังท่ีผมไดมีโอกาสท่ีจะใกลกบัเสนทาง
พระดำเนินผานของทาน และดวยถอยดำรัสท่ีตรสัถงึหวัขอของงาน
เยาวชนโลกในคร้ังน้ี  “จงหย่ังรากลกึลงในพระองคและเสรมิสรางข้ึนในพระองค จงมีความเชือ่อยางม่ันคง” (คส 2:7)
ผมตระหนักถงึเปนส่ิงท่ีพระองคทรงเนนย้ำกับบรรดาเยาวชนวา ไมใชแคสวนตัวของแตละคนท่ีจะตองมีความเช่ือ

อันม่ันคง แตจงเผยแผความเช่ือ
ในฐานะของผแูพรธรรม แมเพยีง
เลก็นอยกับเพื่อนๆ รอบตัวก็จะ
ชวยใหความรักของพระเยซูเจา
หยั่งรากลึกในใจของแตละคน
ดวยวธีิการน้ีจะสรางสังคมแหง
ความรักของพระเยซูได ทำให
ผมได กลับมาไตร ตรองถึ ง
ตนเอง และต้ังม่ันวาจะรักษา
ความเช่ือของตัวเองใหม่ันคง
และจะไมปดก้ันตัวเองตอโอกาส
ของการแสดงความรักของ
พระเยซกูบัคนรอบตัว โดยเริม่ตน
จากในกิจการประจำวันแมเพียง

เล็กนอยก็ตาม
วันเยาวชนโลกตองการใหเยาวชนใกลชิดกับพระเยซูเจามากข้ึนดวย ผมประทับใจในความต้ังใจน้ีของ

พระศาสนจักร ทีต่องการใหเยาวชนมาพบกับเพือ่นแททีร่กัพวกเขามากท่ีสุด คือพระเยซเูจาน่ันเอง ทัง้ในการเปด
โอกาสใหเยาวชนถามตอบขอสงสัยในความเช่ือกบัพระคารดินลัโดยตรงในการเรียนคำสอน การรวมในพระมหาทรมาน
กับพระเยซูในการเดินมรรคาศักด์ิสิทธ์ิ (เดินรูป 14 ภาค) คืนแหงการต่ืนเฝากับพระเยซูเจาในศีลมหาสนิท และ
การรวมพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีมีพระสันตะปาปาเปนประธานในพิธี ส่ิงเหลาน้ีแมเปนพิธีกรรมท่ีเราคริสตชน
รวมเปนประจำ แตผมประทับใจท่ีวนัเยาวชนโลกสนับสนุนใหบรรดาเยาวชนไดรวมเฉลิมฉลองความช่ืนชมยนิดีแหงชวีติ
กับพระเยซูเจา ผูเปนเพื่อนแทตลอดกาล

Esta es la juventud del Papa! เปนขอความท่ีผมคิดวาตรงกับส่ิงท่ีพระสันตะปาปาท้ังสองทานเปนท้ัง
ยอหน ปอล ที่ 2 และเบเนดิกต ที่ 16 เพราะนอกจากทานท้ังสองสนับสนุนใหเยาวชนไดใกลชิดกับพระเยซูเจา
มากข้ึนแลว หวัใจของทานยังเปนเยาวชนเสมอมาดวย ผมรสึูกดีใจ และประทับใจในวันเยาวชนโลกคร้ังน้ี ซ่ึงเปน
วันของเยาวชนจากทั่วโลกไดเปนประจักษพยานถึงความรักของพระเยซู เพื่อนแทตลอดกาลของพวกเขา
อยางแทจริง

“จงช่ืนชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4)  แลวพบกันใหมฉบับหนา ติดตามกันตอนะครับ
สวัสดีครบั...
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เชื่อกอน
ถึงสอนได

ภาพปกอดุมสาร ในชวงสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ เปดอสิระใหทมีงานเลอืกสรรภาพ
ตลอดชวงสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิสักเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งมาเปนปก ไลเรียง
ต้ังแตอาทิตยใบลาน พระเยซูเจาเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธ์ิ
ลางเทาอัครสาวก ต้ังศีลมหาสนิท ศีลอนุกรม วันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ พระเยซูเจา
ส้ินพระชนม หรือวันเสารศักด์ิสิทธ์ิ ที่มีเหตุการณใหรำลึกถึงอีกมากมายเชนกัน
ผมตัดสินใจเลือกเหตุการณในวันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธ์ิ  เหตุการณหนึ่งคือ
การต้ังศีลอนุกรม

ภาพสงัฆานุกรจำนวน 11 องค นอนคว่ำหนาลงหนาพระแทน (ข้ันตอนหน่ึง
ในพิธีบวชเปนพระสงฆ)โดยมีพระสังฆราชผูทำพิธีคุกเขาอยูดานหนา ขณะน้ัน
บทเพลงเราวิงวอนนักบุญตางๆ นาจะถูกขับรอง ในขณะท่ีสังฆานุกรแตละทาน
นอนคว่ำหนาลงนั้นในใจคงคิดอะไรมากมาย ในคำภาวนาคงวอนขอตามที่
บทเราวิงวอนบทน้ันกลาวถึง ดานลางสุดมีพระรูปแมพระอุมพระกุมารองคนอย
เหมือนเฝาดูลูกของพระนางที่ประกาศตนวาจะรับใชพระศาสนจักร ผมชอบ
ความลงตัวของรูปน้ี แตส่ิงท่ียอนรอยความทรงจำไดดีที่สุดสำหรับผมคือ คำพูด
ทีว่า “จงสอนในส่ิงท่ีลกูเช่ือ”

หลายครั้งคำสอนในชีวิตคริสตชนถูกวางไวในมุมของทัศนคติ อุดมการณ
หรือสิ่งท่ีไมสัมผัสกับชีวิตจริง อาการรักศัตรู การใหอภัยกับคนท่ีเกลียดชังเรา
บอยครั้งกับความใจดีที่โดนหลอกลวงตมตุน การท่ีคิดวาถาเราไมทำกับคนอ่ืน
แบบน้ี เราจะไมถกูกระทำแบบน้ันเชนกนั ความยุติธรรมท่ีใชไมบรรทัดสวนตนวัด
มากกวาความยุติธรรมแบบของจริง ฯลฯ ผมไมนกึถงึชีวติสงฆเทาน้ัน เพราะหนาท่ี
การสอนก็ไมมีตำราเลมไหนบอกวา  ไมใชหนาท่ีของพอแม  ครูอาจารย
ผูอาวุโสกวา ฯลฯ ทุกคนตองสอนและตอกย้ำบทชีวิตของคริสตชนกันท้ังน้ัน
เราจะเช่ือในส่ิงท่ีเราสอนไดแคไหน?

วันที่ผมเปนประธานเดินรูป 14 ภาค และตองทำมิสซาตอ บทรำพึง
จากการเดินรูป 14 ภาค ทำใหผมถามคำถามตัวเองอีกคร้ัง ถึงฉากท่ีเห็นท้ัง 14
เหตุการณไหนกันท่ีสรางความรันทดท่ีสุด  พระเยซูเจาหกลม  ถูกเฆ่ียน
ถูกตรึงกางเขน หรืออะไร คำตอบท่ีผมไดคือ “เหตุการณที่ทุกขใจท่ีสุด นาจะ
มาจากคนท่ีรักคนๆ หนึ่งจนสามารถตายแทนได ตองมาเห็นคนท่ีรักคนน้ัน

มีความทุกขสาหัสและเขา
ไมสามารถท่ีจะชวย หรือ
ทำอะไรไดเลย”...ผมนึกถึง
แมพระ ทีเ่ฝาติดตามพระเยซู
จนไปถึงยอดเขากัลวารีโอ
และรับพระศพของพระองค
มาไวในพระอุระ จนมี
โอกาสไดนำพระศพนั้น
วางไวในคูหา
ทุ ก เ ส น ท า ง แ ล ะ ทุ ก

เรื่องราวแหงรูป 14 ภาค
ทั้งหมด กลาวย้ำถึงความ
รู สึกเศราโศกเสียใจของ
แมพระ  แตก็ไมสามารถ
ชวยเหลือ หรือชวยอะไร
พระเยซเูจาไดเลย ลองคดิตอ
ถาสลับบทบาท พระเยซูเจา

รักเรา ปรารถนาจะชวยเรา ใหหางไกลจากบาป จากการหลงผิด จากชีวิต
ที่ เหลวไหล พระองคเห็นความทุกขใจท่ีเราเผชิญกันอยูบนโลกใบน้ี ยอม
ส้ินพระชนมเพือ่เรา ตายแทนเราไปแลว แตเรายังหลงวนอยใูนบาป ยงัไมสามารถ
หลดุพนจากความผดิพลาดซ้ำแลวซ้ำเลาได ศีลอภยับาปกมี็แลว ศีลศกัด์ิสิทธ์ิตางๆ
มิสซา  พระคัมภีร  ผูแทนของพระ  พระบัญญัติตางๆ  สัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ
จดัเต็มกันมา เพือ่ชวยใหมนุษยเหน็หนทาง และเดินในทางท่ีถกูตอง หนทางแหง
ความเช่ือ ในท่ีสุดเราเดิน และยนือยบูนจุดไหนกนั

“จงสอนในส่ิงท่ีลกูเชือ่” หมายความวาตองเช่ือกอน จงึสอน ไมใชสอนแลว
ก็ไมเชื่อ หรือเชื่อแตไมสอนก็ไมเกิดประโยชน สัปดาหศักด์ิสิทธ์ิจึงเปนสัปดาห
แหงความเชื่อ  แมพิ ธีกรรมจะเนิ่นนาน  แตถาเทียบกับหนึ่งปมีคร้ังเดียว
แมจะมีวันธรรมดาซ่ึงคนยุคน้ีหนักหนาสาหัสกับการจราจร และชีวิตประจำวัน
อยแูลว แมจะมีเหตผุลอะไรท่ีจรงิและเขาขางตัวเองบาง พระเปนเจายังมอบความรัก
แกเราอยางสม่ำเสมอ ยอมตายแทนเราได แตเม่ือเห็นเรายังลมลง ยังทุกขยาก
ยังหาจุดหลักแหงการเจริญชีวิตไมพบเจอ พระองคชวยเหลือเราไดสองทาง
คือทางเพ่ือนพีน่องรอบขางของเรา และความเช่ือทีเ่ราปลูกฝงในชีวติดวยความหวัง
วางใจ และศรัทธาม่ันคง

บรรณาธิการบริหาร

หางหายกันไปนาน เพราะเขียนบทบรรณาธิการ
ยาวไปหนอย (ฮา) อยากเชิญ และชวนผูที่พอจะมีเวลา
ไปเย่ียมชม จำหนายใชสอย ยงัศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิกันอีกคร้ัง ณ เพลาแหงงานสัปดาหหนังสือ
แหงชาติ    ปนี้หนังสือคาทอลิกของเราอยูบูธท่ี M 26
ครับทาน

เราจะพบอะไรกันท่ีนั่นบาง หุ หุ หนังสือใหม
พอสมควรทีเดียว อาทิ กาวไปสูปแหงความเชื่อ ของ
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมกับคณะกรรมการ
คาทอลกิเพือ่ครสิตศาสนธรรม แผนกครสิตศาสนธรรม
มาทันกอนการประกาศปแหงความเช่ือในเดือนตุลาคม
นี้ อานกอนใคร เพื่อความฉับไวของการเตรียมตัว

เตรียมใจและเตรียมกิจกรรม นอกจากนั้นยังมีหนังสือ
ของคณุราฟาแอล คร้ังน้ีมาแบบบรรจุ 5 เลม อยใูนกลอง
ยงัไมเคยขายท่ีไหน ตองมาดูกนัท่ีนีท่ีเ่ดียว และหนังสือ
“หลกัธรรม คำสอน คาทอลิก” เขียนโดยคณุพอวฒุเิลศิ
แหลอม นัยวาพัฒนามาจากหนังสือคำสอนเลมครบ
แตใชเรื่องราวและภาษาแบบปจจุบัน สำนักอื่นก็มีมา
นำเสนอไมเบา อาทิ อิสระโฉมใหมจากทีมคณะพระ-

ปดเทอมไปดูบูธหนังสือ
และส่ือคาทอลิกกัน

มหาไถ ศูนยคำสอนฯ ยกสือ่คาทอลกิใหมๆ  มาใหเลอืก
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร แมพระยุคใหม
กมี็มานำเสนอ และหนังสือลาสุดในโอกาส 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากกลุม Happy Smile
อาสนวิหารอสัสัมชญั ภมิูใจเสนอ “คาทอลิกไทย เทิดไท
องคราชัน” ฯลฯ อธิบายเลาขานกันไมจบ ตองมาพบเอง
ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม ถงึวันท่ี 8 เมษายน นี้
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ç«—π·Ààß§«“¡ ”‡√Á®é ‚√ß‡√’¬π¥“√“ ¡ÿ∑√∫√‘À“√∏ÿ√°‘® (DBAC) ®—¥æ‘∏’

¡Õ∫«ÿ≤‘∫—µ√„Àâ°—∫π—°‡√’¬π π—°»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“„πªï°“√»÷°…“ 2554

‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π «—π∑’Ë 1 ¡’π“§¡

ç —¡¡π“‡™‘ß«‘™“°“√é ¿√“¥“Õ“®‘≥  ‡µàßµ√–°Ÿ≈ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ·≈–§≥–§√Ÿ®”π«π 20 §π ∑’Ë»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ À≈—° Ÿµ√

°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°√ (Master of Management in Organization and Delevopment)

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ √à«¡ —¡¡π“‡™‘ß«‘™“°“√ ∑’Ë Pepperdine University

≈Õ ·Õß‡®≈‘  ·§≈‘øÕ√å‡π’¬

ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ´÷Ëß‰¥â

·≈°‡ª≈’Ë ¬πª√– ∫°“√≥å∑’Ë

À≈“°À≈“¬°—∫‡æ◊ËÕπ™“«µà“ß™“µ‘

∑—»π»÷°…“ ·≈–»÷°…“¥Ÿß“π

Õ’°À≈“¬Ê  ∂“π∑’Ë √–À«à“ß«—π∑’Ë

18-25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012

ç§“√å‡¡‰≈∑å ™—Èπ 3é §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å ®‘µµ“¿‘∫“≈Õ“√“¡§“√å·¡≈

 “¡æ√“π ‰¥âµâÕπ√—∫ ¡“™‘°„À¡à ç§“√å‡¡‰≈∑å ™—Èπ 3é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2012 ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈  “¡æ√“πç‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®é ·¡√å‰Õ√’π ™”π“≠∏√√¡ Õ∏‘°“√‘≥’§≥–¿§‘π’‡´πµåªÕ≈

‡¥Õ ™“√åµ√ µâÕπ√—∫‡æ◊ËÕπ‡´πµåªÕ≈ „π°“√‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®·≈–√◊ÈÕøóôπ

§” —≠≠“ª√–®”ªï ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ·≈–§ÿ≥ Õ“ß§å

 ÿ√æ—≤πå æ√âÕ¡°—∫§≥–‰¥â„Àâ°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â¡·¢Áß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 ¡°√“§¡

2012 ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå

çºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  ¿“¿‘∫“≈ °≈ÿà¡‚§‡ÕÕ√å °≈ÿà¡«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ·≈–

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ‰¥â®—¥‰ª‡¬’Ë¬¡«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ·≈–∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° ‚¥¬π”¢Õß„™â·≈–ªí®®—¬‰ª∫√‘®“§¥â«¬ §ÿ≥æàÕ«‘®‘µµå

· ßÀ“≠ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 ¡°√“§¡ 2012



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 14 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 ‡¡…“¬π 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 52     πÈ”æÿ...®ÿ¥‡¥àπ‰¡à·æâ„§√¢Õß°√ÿß‚√¡ (2)

πÈ”æÿ‡∑√«’ ∑’Ë¡“¢Õß™◊ËÕ
·≈–§«“¡‡°’Ë¬«æ—π°—∫æ√– —πµ–ª“ª“

™◊ËÕ Trevi (‡∑√«’) ¡“®“°¿“…“Õ‘µ“‡≈’¬π Tre vie À¡“¬∂÷ß∂ππ 3  “¬

πÈ”æÿ·Ààßπ’È √â“ßµ√ß®ÿ¥‡™◊ËÕ¡µàÕ¢Õß∂ππ 3  “¬ ·≈–‡ªìπ®ÿ¥ª≈“¬∑“ß¢Õß

∑àÕ àßπÈ” (Aqueduct) ∑’Ë¡’™◊ËÕ«à“ çAqua Virgoé ´÷Ëß‡ªìπ∑àÕ àßπÈ”∑’Ë‡°à“·°à∑’Ë ÿ¥

Õ—πÀπ÷Ëß¢Õß°√ÿß‚√¡ ®“°®ÿ¥π’È πÈ”‰¥â∂Ÿ° àß‰ªÀ≈àÕ‡≈’È¬ß°√ÿß‚√¡‰°≈∂÷ß 13 °‘‚≈‡¡µ√

‰ª∂÷ß∫àÕÕ“∫πÈ”¢ÕßÕ“°√‘ªªÑ“ ́ ÷Ëß‡ªìπ≠“µ‘¢Õß®—°√æ√√¥‘ Oyyaviano ∑àÕ àßπÈ”

π’È„™âß“πµ—Èß·µà ¡—¬Õ“≥“®—°√‚√¡—π√ÿàß‡√◊Õß ®π°√–∑—Ëß∂Ÿ°æ«°‚°∏ (Goth) ∑’Ë‡¢â“

ª≈âπ°√ÿß‚√¡ ‰¥â∑”≈“¬‰ª„π §.». 537-538 µ“¡ª°µ‘·≈â« ™“«‚√¡—π®–

 √â“ßπÈ”æÿ‰«â∫√‘‡«≥ª≈“¬∑“ß¢Õß∑àÕ àßπÈ”

πÈ”æÿ‡∑√«’ ‡ªìππÈ”æÿ∑’Ë„À≠à∑’Ë ÿ¥„π°√ÿß‚√¡ ‚¥¬„™â»‘≈ª–·∫∫∫“√Õ§

(Baroque) »‘≈ª–·∫∫π’È‡ªìπ§«“¡ ßà“ß“¡·≈–§«“¡¬‘Ëß„À≠à

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“π‘‚§≈“  ∑’Ë 5 ´àÕ¡·´¡∑àÕ àßπÈ” çAqua Virgoé

¢÷Èπ¡“„™â°“√„À¡à„π §.». 1453 ·≈–‰¥â √â“ßπÈ”æÿ¢÷Èπ¡“

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ÕŸ√å∫“‚π ∑’Ë 8 „Àâ»‘≈ªîπºŸâ¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°‰¥â·°à Bernini

ÕÕ°·∫∫∫Ÿ√≥–πÈ”æÿ·Ààßπ’È„Àâ¥Ÿµ√–°“√µ“¡“°¢÷Èπ „π §.». 1629 Bernini ‰¥â

¢¬“¬πÈ”æÿ·Ààßπ’È ·≈–„ÀâÀ—πÀπâ“πÈ”æÿ·Ààßπ’È‰ª¬—ßæ√–√“™«—ß Quirinale Õ—π‡ªìπ

æ√–√“™«—ß∑’Ëª√–∑—∫¢Õßæ√– —πµ–ª“ª“ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâæ√–Õß§å “¡“√∂™¡

§«“¡ß“¡¢ÕßπÈ”æÿ·Ààßπ’È‰¥â (æ√–√“™«—ß Quirinale ªí®®ÿ∫—π‡ªìπ«—ß¢Õß

ª√–∏“π“∏‘∫¥’·Ààßª√–‡∑»Õ‘µ“≈’)

(‡√◊ËÕßπ’È¬—ß¡’µàÕ ‚ª√¥µ‘¥µ“¡©∫—∫Àπâ“§√—∫º¡)

‚§√ß°“√∑Ÿ∫’π—¡‡∫Õ√å«—π
≈“´“≈®—π∑∫ÿ√’

®—π∑∫ÿ√’ ●  ∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡À≠‘ßÕÿ∫≈√—µπ√“™°—≠≠“  ‘√‘«—≤π“æ√√≥«¥’

Õß§åª√–∏“π‚§√ß°“√ TO BE NUMBER ONE  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 —¡¡π“‡™‘ß«‘™“°“√
 «— ¥‘°“√¢Õß§πª√–®”‡√◊Õ
 ¡ÿ∑√ª√“°“√ ● »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈

ºŸâ‡¥‘π∑“ß∑–‡≈  »√’√“™“  ´÷Ëß

‡ªìπ ”π—°ß“π “¢“Àπ÷Ëß¢Õß

·ºπ°ºŸâ∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–ºŸâ‡¥‘π∑“ß

∑–‡≈  —ß°—¥§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√Õ¿‘∫“≈ —ß§¡

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫«™æ√– ß¶å
π§√ «√√§å

 —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«—π‡ “√å∑’Ë 28

‡¡…“¬π §.». 2012

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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