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พระสงฆ นกับวชชาย-หญิง และพ่ีนองสตับรุุษ
ตามท่ีสำนักพระราชวังไดมีประกาศใหทราบท่ัวกัน ถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ระหวางวันอาทิตยที่ 8 ถึงวันอังคารท่ี 10 เมษายน
พ.ศ.  2555  โดยกำหนดพระราชทานเพลิงพระศพ ในวันจันทรที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555  เวลา 16.30 น. ณ พระเมรุมาศ
มณฑลพิธีทองสนามหลวง

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อนักอเกือ้ประโยชนนานัปการ
ตอแผนดินและพสกนิกรไทย จึงขอเชิญชวนพ่ีนองคริสตศาสนิกชนคาทอลิกไทยทุกคน นอมรำลึกถึงพระเมตตากรุณา
ของพระองคทาน ดวยความกตัญูกตเวที อธิษฐานวอนขอพระพรจากพระเจา ถวายเปนพระกุศลแดดวงพระวิญญาณ
ของสมเด็จพระเจาภคินเีธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิรโิสภาพณัณวดี  โดยรวมกันปฏิบติัดังน้ี :

ทกุวดัคาทอลกิทัว่ประเทศ ประกอบพธิบูีชาขอบพระคณุ  ถวายเปนพระกศุล  ระหวางวนัท่ี 8-10 เมษายน พ.ศ. 2555
ประกอบพิธบูีชาขอบพระคุณ ถวายเปนพระกุศล  ในนามพระศาสนจักรคาทอลกิทกุวดั
หรอืศนูยกลางของแตละสงัฆมณฑล ในวนัจันทรที ่9 เมษายน พ.ศ. 2555
ขอใหรวมไวทกุข เปนเวลา 3 วนั ตัง้แตวนัอาทติยที ่8 ถึงวนัองัคารที ่10 เมษายน พ.ศ. 2555

นอกจากนี้  ขอเชิญชวนพี่นองคริสตชนคาทอลิก พรอมกับพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ ไดรวมจิตรวมใจในพระราชพิธี
ครั้งน้ี  ดวยการบำเพ็ญตนเปนศาสนิกชนที่ดี บำเพ็ญศาสนกิจ อธิษฐานภาวนาวอนขอพระเจาโปรดรับดวงพระวิญญาณ
ของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สูสวรรคาลัยและไดพักผอนในสันติสุขกับพระเจา
ตลอดนิรันดร

ประกาศ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 2012

ขอพระเจาอำนวยพร

(พระอัครสงัฆราชหลุยส จำเนยีร  สันติสุขนรินัดร)
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
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การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

โตไปไมโกง (ตอจากหนา 2)
มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย เปนคนที่มีประโยชน
มีคุณคา ในการชวยเหลือสังคม
กรุงเทพมหานคร  คุณพอเดชา อาภรณรัตน เลขา-
ธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย เปน
ประธานวจนพิธีกรรมเปดฝกอบรมการใชเครื่องมือ
ในการเรยีนการสอนหลักสูตร “โตไปไมโกง” (Growing
Good) ใหแกคณะครูโรงเรียนในเครือสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย ในระดับช้ันอนุบาล 1-3
โดยความรวมมือของสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สมาคมศิษยเกา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ระหวางวันท่ี 15-16
มีนาคม 2012 ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) หองประชุมจีระ
บุญมาก ชัน้ 3

คุณพอเดชา อาภรณรัตน ใหขอคิดวา “การที่เรา
จะพัฒนาผู เรียนทั้งครบต้ังแตปฐมวัย ต้ังแตสังคม
อารมณ จิตใจ เราจะตองเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
พฒันาผเูรยีนในคุณลกัษณะเดียวกนั แตมองคนละดาน
พอคดิวาส่ิงน้ีจะเปนการเสรมิสรางการท่ีเราจะเปนเกลอื
ดองแผนดิน โรงเรียนคาทอลิกกำลังกาวตอไปในการ
ทำใหอัตลักษณการศึกษาม่ันคง โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในการรับภารกิจ การใหการศึกษาอบรมบุคคลท้ังครบ
ใหยึดม่ันในคุณธรรม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
ศึกษาอบรมท่ีดีแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิก
บนพื้นฐานของความรักและอิสรภาพ อันเปนแกน
สำคัญของศาสนธรรมของเรา เรามีโรงเรียน 300 กวา
โรงเรียน  ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองชวยกันสรางสังคม
ของเราใหเด็กเปนคนท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย
เปนคนท่ีมีประโยชน มีคุณคาในการชวยเหลือสังคม
และเราจะตองยอมสังคมของเราใหเขมแข็ง เราจะตอง
จดุประกายความสวาง ไมใชเฉพาะคุณคาของเราเทาน้ัน
แตวาคุณคาดีๆ ทีมี่อย ูเราตองชวยกนัเสริมสราง”

จากนั้นมีการเสวนาในหัวขอ “คุณคาความเปนครู
กับการสรางชาติ” โดย พล ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
รองประธานองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธสมาคม
ภาพยนตรแหงชาติ คณุสันต ิแตพานิช ผกูำกับภาพยนตร
อิสระ โดย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย
สาธารณประโยชนและประชาสังคม เปนผดูำเนินรายการ

พล ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร รวมเสวนาวา ผมอยาก
จะใหหัวขอใหมตามทัศนะของผมวา “คุณครูกับการ
ซอมชาติ” ไมใช “สรางชาติ” เพราะชาติของเราถูกสราง
กนัมานานแลว แตเน่ืองจากวาเราใชชาติกนัมานานแลว
จึงเกิดการชำรุดไปตามสภาพ เชน ชำรุดทางการเมือง
ชำรุดในทางสังคม และการท่ีมาพบกันในคร้ังน้ีเรา
คงจะมาเนนเรื่องชำรุดในทางจริยธรรม เรากำลังพูดถึง
การทุจริต ทุจริตท่ีเกิดข้ึนมี 2 อยาง คือ ทุกขจริต กับ
สุขจริต  ทุกขกับสุขตางกันตรงท่ีวา  ทุกขจริตคือ
จริตดานช่ัว ส่ิงท่ีเรากำลังเผชิญอยูนี้คือจริตดานช่ัว
ทีเ่ปนเชนน้ีเพราะเราทิง้ส่ิงท่ีพอ แม ครู อาจารย ไดให
เราไวสำหรบัเปนเคร่ืองมือในการซอมตัวเอง เพราะเรา
คือสวนหนึ่งของชาติ ดวยวาสวนใหญเปนครูมาจาก
โรงเรียนคาทอลิก ผมวาเราตองไปอานพระบัญญัติ 10

ประการ ในขอที ่4 ทีว่าจงนับถอืบดิามารดา ในชวงเวลา
นี้เราก็จะเห็นวา มีคนไมคอยจะนับถือกัน และสำหรับ
ขอตอๆ ไปน้ันสอดคลองกันอยางตอเนื่อง เราจึงตอง
นำมาเปนเคร่ืองมือเพื่อซอมบำรุงรักษา และตัวเราเอง
ไดรักษาหรือปฏิบัติตามโดยเครงครัดเพียงใด หรือไม
ถามตัวเองกอนวาพระบัญญัติ 10 ประการนั้น เราได
ปฏิบัติตามโดยเครงครัดแลวหรือยัง  และคำตอบ
ของทานเปนลบหรือเปลา หรือบางทีภาพน้ีจะสะทอน
ถึงนักเรียน ถึงลูกศิษยของทานท้ังหลาย ทานท้ังหลาย
ทีเ่ปนครูนัน้คือหวั และถาทานสงสัยวาทำไมหางถึงเปน
อยางน้ี เราตองถามตัวเองกอน เราดูตัวเรากอนวาเรา
เปนอยางไร

ผมจะขอเนนเร่ืองการซอมตัวเองกอนเสมอ เพราะ
การท่ีเราจะกำหนดอะไรลงไปน้ัน เราตองข้ึนตนท่ี
ตัวเราเองกอน ถาหากวาเราคดิท่ีจะปรบัปรงุตัวเองแลว
ยังทำไมได ก็อยาคิดท่ีจะไปปรับปรุงคนอ่ืน ภารกิจ
สำคัญท่ีสุดของครูคือการข้ึนตนสำรวจ และซอมตัวเอง
สำหรับครูชาวพุทธใหข้ึนตนท่ีศีล และสำหรับครู
ชาวคริสตใหข้ึนตนท่ีพระบญัญัติ 10 ประการ

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กลาววา ผมชอบคำของ
ทานวสิษฐมากๆ ที่เรียกวา “การซอมซาติ” คือเราเห็น
วาชำรุดมากจริงๆ และปญหาตางๆ นัน้สะสมมานาน  เรา
พบวาเด็กๆ นัน้จะดูตัวอยางหรอืดแูบบอยางจากคนท่ีรกั
เสมอ และถาเขารักครู เขาก็จะเอาอยางครู พูดอยางครู
ทำอยางครู  เม่ือรักพอแม เขาก็ทำอยางพอแม ทกุวันน้ี
ภาพน้ันยังติดตา และคำพูดน้ันยังติดหูผม และส่ิงน้ัน
ก็ยังเตือนตัวเองทุกวันน้ี พอของผมเปนอัยการ และ
แมของผมเปนครู วนัหน่ึงมีคนมาท่ีบาน เขาเอากลองเหลา
มาให แตพอผมเปนคนไมกินเหลา ไมสูบบุหรี่ และ
พอปฏิเสธ  ไมรับ  แตอีกฝายพยายามคะย้ันคะยอ
จึงเปดกลองดู พอเปดออกก็เห็นวาขางในมีเงิน พอ
ผมทมุกลองน้ันและไลคนน้ันออกไปนอกบาน  ภาพน้ัน
ยังติดตาผมจนถึงทุกวันนี้ พอเปนฮีโรของบาน คน
ในบานลูกหลานก็ตองจำส่ิงน้ัน และตองไมทำอะไรที่
แตกตางจากท่ีพอไดทำ เพราะฉะน้ัน เรื่องใครมา
ติดสินบน ใครเอาอะไรมาใหนัน้ ทกุวนันีผ้มยงัระมัดระวัง
อยางสูงมาก เพราะผมเห็นภาพนั้นและยึดคุณพอของ
ผมเปนฮโีรในใจ

ดร.สรจักร ไดสรุปส้ันๆ วา เม่ือเราเรียนหนังสือ
เราเจอเพื่อนหลากหลาย เราจะเปนคนกลุมไหน
ก็แลวแต มีทั้งเกเร และไมเกเร มีทั้งเพื่อนท่ีเรียนไมดี
และเพ่ือนท่ีเรียนดี ทั้งหมดน้ีเม่ือเราโตข้ึน พฤติกรรม
เหลาน้ันเปล่ียนไปหมด คนเรียนดี คนเรียนเกงอาจจะ
ไมใชคนท่ีทำประโยชนใหสังคม คนเรียนไมดี คน
มีปญหา อาจจะเปนคนท่ีทำส่ิงตางๆ ใหเกิดประโยชน
กบัสังคมมากมายก็ได

เราคาดหวังใหเด็กเปนเหมือนกันไมได แตถา
เราทอ เราไมส ูถงึขนาดลาออก ผมคดิวาเราตองมีขันติ
และมีจติท่ีเอือ้เฟอใหเด็ก  เด็กทีไ่มดีไมใชวาเขาจะไมดี

ตลอดไป ถาเราผลกัดันใหเด็กทีไ่มดีใหเขารสึูกวาเขาแย
เขาเลวลงไปมากเทาไหร ผมวาเปนบาปตอตัวเราเอง
และเปนบาปตอสังคม การจะซอมสรางไดตองมาจาก
เด็กทุกประเภท เพราะโตข้ึนไปเราไมรูวาเขาจะเปน
อยางไร เพราะพยายามใหเด็กทุกคนเทากัน ไมวาเขา
จะเปนเด็กดีหรือไมดี เกงหรือไมเกง เราตองไมทำราย
เด็ก มีเด็กหลากหลายมาก การทำใจกวางและให
ความสำคัญกับเด็ก เปนการสรางอนาคตของเด็ก

คุณสันติ แตพานิช  กลาววา บานของผมไมมีใคร
เกีย่วกบัการเปนครู ไมมีพอไมมีแมทีเ่ปนครูเลย คุณแม
ผมเปนคนขายสมตำ และพอเสียชีวิตต้ังผมอยูในทอง
แมตองลำบากมาก ผมเปนคนท่ีพอแมไมคอยมีเวลา
ส่ังสอน เพราะแมตองทำงานหนักมากๆ เพือ่ครอบครัว

ผมถูกเชิญผูปกครองบอยมาก ผมถูกทำทัณฑบน
ทุกที ถูกพักการเรียนต้ังแตเด็ก ผมเองไมเคยมีปญหา
กับเพื่อน แตผมมักจะมีปญหากับครู ผมไมรูวาทำไม
ผมตองทำใหครูฝกสอนลาออก ตองรองไหทุกคน
ผมใชชวีติชวงนักเรียนอยางสุดๆ กบัการเกเรกับคุณครู

ผมไดกลบัไปหาคุณครูที ่จ.สุรนิทร คุณครูคนแรก
ในชีวิตช่ือคุณครูนฤมล ซ่ึงเม่ือทานเห็นผมครั้งแรก
ทานเรียกไอแต ทานอายุมากแลว แตทานยังจำผมได
ผมใหคนชวยตามหาบานของทาน ทานเจอผมทานตกใจ
แตก็ดีใจมาก เพราะน่ันคือ คุณครูคนแรกในชีวิต
สอนชั้นประถม ผมนึกยอนกลับไปวาทานรูวิธีรับมือ
กับเด็กเกเร ผมเกเรมากแตทานใหผมเปนหัวหนาหอง
และมักจะใหผมถอืพานไหวครู

การสอนของพอแมก็มีหลายแบบ สำหรับผมแลว
แมผมจะสอนดวยการกระทำมากกวา ถึงแมคุณแม
จะไมคอยมเีงิน แตเวลาทีเ่ขาเห็นคนอืน่ขัดสนทานก็ให
แมผมไปซ้ือโองมาใสน้ำแลววางไวหนาบาน เวลาใคร
กระหายน้ำเดินผานหนาบานผมก็สามารถตักน้ำด่ืมได
ตอนน้ันผมไมเขาใจวาแมจะทำอยางน้ันทำไม ทัง้ๆ ทีเ่รา
ไมมีเงินมากมาย แตแมก็ทำอยางน้ัน แตตอนน้ีผมคิด
ไดวา แมสอนผมดวยการกระทำ  และอยากฝากถึง
คุณครทูกุทานใหพยายามมองเด็กนกัเรยีนทกุคนใหเปน
เหมือนตนไม เพราะตนไมแตละชนิดไมเหมือนกัน
บางคนเปนไมดอก บางคนเปนไมใบ บางชนิดตองการ
น้ำมาก บางชนิดตองการน้ำนอย บางชนิดตองการ
แสงแดด บางชนิดไมตองการแสงแดด บางชนิด
ตองใสปยุ บางชนิดไมตองใสปยุ สุดทายคือ ผมทำงาน
ก็หวังวา บั้นปลายชีวิต อยากทำแผนกซอมบำรุง หรือ
แผนกแนะแนวตามโรงเรียนเล็กๆ  ใหเด็กรสึูกผอนคลาย
ผมจึงชื่นชมคนท่ีมีอาชีพเปนครู เพราะไมวาเศรษฐกิจ
จะเปนอยางไร ครกูย็งัเปนครูอยเูสมอ

หลกัสูตรโตไปไมโกง ประกอบดวยสาระ  5 เรือ่ง
ไดแก 1. ความซ่ือสัตยสุจริต 2. การมีจิตสาธารณะ
3. ความเปนธรรมทางสังคม 4. กระทำอยางรบัผดิชอบ
5. เปนอยอูยางพอเพยีง

หลักสูตรน้ีมุงหวังจะฉีดวัคซีนอันมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเด็กไดมีภูมิคุมกัน สามารถชวยตานทานส่ิงท่ี
ไม ดีและส่ิงท่ีจะมาย่ัวยุในภายภาคหนาของชีวิต
เปรียบเสมือนถาเราเคยฉีดวัคซีนที่ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เราสามารถจะมีภูมิคุมกันตอโรคภัย
ที่หอมลอมเรา ทำใหเรายังแข็งแรงไมติดเช้ือโรค
เหลาน้ัน
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ตอนท่ี 48

⌫⌫ ⌫⌫
ในการทำหนาปก “อดุมศานต” รายเดือนตลอดระยะเวลา

13 ปท่ีผานมา มีหลกัการอยเูพยีง 2 ขอใหญๆ  เทาน้ันก็คือ
1. รปูทีจ่ะนำมาข้ึน

หนาปกจะตองทำให
ครสิตังเห็นแลวม่ันใจ
ไ ด ทั น ที ว า น่ี คื อ
ห นั ง สื อ ใ น พ ร ะ -
ศาสนจักรคาทอลิก
ที่ เขารู จักดีมาต้ังแต
เด็กๆ สมัยเรยีนคำสอน
กับคุณพอ บราเดอร
ซิสเตอร  มาเซอร
เ ม่ื อ เ ห็ น ภ า พ ปก
เม่ือหยิบจับหนังสือขึ้นมาอานแลวทำใหพวกเขารูสึก
เหมือนวาเขากำลังยืนอยูในบานอันอบอุนของพระ-

เปนเจาท่ีเขาคุนเคย
2.รูป ท่ีนำมา ข้ึน

ปกหนังสือจะตอง
ประกาศภู มิปญญา
ข อ ง ค ณ ะ ผู จั ด ทำ
ดังน้ันควรมีขอความ
อ ธิ บ า ย เ รื่ อ ง ร า ว
“อันเน่ืองมาจากปก”
วามีที่มาท่ีไปอยางไร
เหตุใดจึงนำมาตีพิมพ
เสนอ เปนภาพปก

หนงัสือ
สวนเหตุผลอืน่ๆ

ก็อาจจะมีเปนสวน
ประกอบบาง เชน
รู ป ภ า พ จ ะ ต อ ง มี
คุ ณ ภ า พ พ อ ที่ จ ะ
นำมาตีพิมพ ชัดเจน
สีสดใสมีองคประกอบ
ศิลปะครบ และมี
เ รื่ อ ง ร า ว ใ น ภ าพ
พอจะนำเสนอ หรอืเหตผุลทางดานการตลาด คือเปนภาพ
ทีน่าประทับใจ คำภาษา การตลาดใชวา “ขายได”

เคยสังเกตอยบูอยๆ วา เม่ือเราเดินเขาไปในโรงเรียน
ก็จะมีขอความ “ปรัชญาของโรงเรียน” เขียนติดบนตึก
อาคารเรียน “ปรชัญาของโรงเรียน” นีก้เ็ชนกันเปนการ

ประกาศภูมิปญญาของผบูรหิารโรงเรยีนน้ันๆ ขอความ
ปรชัญาเหลาน้ีจงึตองมกีารคดิ ถกเถยีง คัดสรร วาเม่ือเขยีน
ออกไปแลวประโยคใดจะรัดกุมท่ีสุดเพ่ือทำใหผูเดิน
เขามาในโรงเรยีนอานเขาแลวพบวาสถานศึกษาแหงน้ีมี
วิธีคิดและแนวทางปฏิบัติที่บงถึงภูมิปญญาแทจริง
มันเหมือนเปนหนาปกหนังสือท่ีประกาศตัวตน และ
อดุมการณชีวิต

ส่ิงเหลาน้ีมิใชของใหม 1250 ปกอนพระเยซูเจา
ประสูติ (1250 ก.ค.ศ.) โมเสสเคยบอกกับประชากร
อิสราเอลไวกอนแลววาใหพวกเขารักธรรมบัญญัติของ
พระเปนเจาม่ันคงไว เพราะพอใครก็ตามไดรวูา ธรรมบัญญติั
ที่เรามีประจำชีวิตเปนเชนไร พวกเขาจะรูไดทันทีวา
พวกเราเปนชาติที่ยิ่งใหญแคไหนและมีพระเปนเจา
เปนพระเทีย่งแทสูงสงเพยีงไร

“ดูซิ ขาพเจาสอนทานใหรู จักขอกำหนดและ
กฎเกณฑ ดังที่องคพระผูเปนเจา พระเจาของขาพเจา
ทรงบัญชา เพื่อทานจะไดปฏิบัติตามในแผนดินที่ทาน
กำลังจะเขาไปยึดครอง ทานจะตองปฏิบัติตามอยาง
ซือ่สตัย เพือ่ชนชาตอิืน่ๆ จะไดเหน็วาทานมคีวามเขาใจ
และปรชีาญาณ เมือ่เขาไดยนิคำพูดถึง ขอกำหนดเหลาน้ี
เขาจะพูดวา ‘ชนชาตยิิง่ใหญนีเ้ทาน้ันเปนประชากรทีม่ี
ความเขาใจและปรีชาญาณ’ เพราะไมมีชนชาติใด
แมยิ่งใหญเพียงใดก็ตามจะมีพระเจาอยูใกลชิดเรา ดังที่
องคพระผเูปนเจา พระเจาของเราทรงสถติอยใูกลชดิเรา
ทกุครัง้ทีเ่รารองทลูพระองค ไมมชีนชาติยิง่ใหญชาติใด
มขีอกำหนดและกฎเกณฑเทีย่งธรรมเทากบัธรรมบญัญัตนิี้

ที่ขาพเจากำลังสอนทานอยูในวันน้ี
จงจำใสใจ จงทำทุกอยางเพ่ือจะไมลืมเหตุการณที่

ทานไดเหน็กบัตาตราบทีท่านยงัมีชวีติอย ูอยาใหเหตกุารณ
เหลาน้ีเลือนไปจากใจ ทานจะตองเลาใหบุตรหลาน
ของทานฟง” (ฉธบ 4:1, 5-9)

แม 1250 ป ตอมาพระเยซเูจาเสด็จมาในโลกนีแ้ลว
พระองคก็ยังทรงสอนเราวา ธรรมบัญญัติเหลาน้ีเปน
ของดี

“จงอยาคิดวาเรามาเพ่ือลบลางธรรมบัญญัติหรือ
คำสอนของบรรดาประกาศก เรามไิดมาเพือ่ลบลาง แต
มาเพื่อปรับปรุงใหสมบูรณ เราบอกความจริงแกทาน
ทั้งหลายวาตราบใดที่ฟาและดินยังไมสูญส้ินไป แมแต
ตวัอกัษรหรอืจดุเดียวจะไมขาดหายไปจากธรรมบญัญัติ
จนกวาทุกอยางจะสำเร็จไป

ดังน้ัน ผูใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงขอเดียว
แมเลก็นอยทีสุ่ดและสอนผอูืน่ใหละเมดิดวย จะไดชือ่วา
เปนผูต่ำตอยที่สุดในอาณาจักรสวรรค สวนผูที่ปฏิบัติ
และสอนผูอื่นใหปฏิบัติดวย จะไดชื่อวาเปนผูยิ่งใหญ
ในอาณาจักรสวรรค

เราบอกทานท้ังหลายวา ถาความชอบธรรมของทาน
ไมดีไปกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยและ
ชาวฟาริสีแลว ทานจะเขาอาณาจักรสวรรคไมไดเลย”
(มธ 5:17-20)

“ถาความชอบธรรมของทานไมดีไปกวาความชอบธรรม
ของบรรดาธรรมาจารยและชาวฟาริสีแลว ทานจะเขา
อาณาจักรสวรรคไมไดเลย”

เราจึงควรพิจารณาวาแลวบรรดาธรรมาจารยและ
ชาวฟารสีิมีความดีอะไร ทีเ่ราตองดีกวาพวกเขา บรรดา
ธรรมาจารยและฟาริสีรูจักธรรมบัญญัติและพระคัมภีร
อยางดี ตรงน้ีคือความดีของพวกเขาทีเ่ราตองดีกวาก็คือ
เราตองรูจักพระคัมภีรอยางพวกเขา รูจักพระบัญญัติ
อยางพวกเขาแต เ ร ายั งมีภาคปฏิ บัติที่ ประยุ กต

เอาพระคัมภีรมา
ปฏบัิตไิดในชวีติจริง
เรายงัมีความรกัของ
พระเยซู เจา ท่ี เมื่อ
นำเอาธรรมบัญญัติ
มาปฏิ บัติ ในชี วิ ต
จริงเราทำทั้งหมด

อ อ ก ไ ป โ ด ย มี
“ความรัก” ตอ
พระเปนเจาและ
เพื่อนมนุษยเปน
แรงจูงใจท่ีสำคัญ
ที่ สุ ด ขับเคลื่อน
การกระทำท้ังปวง
ตามคำสอนของพระเยซูเจาน้ัน

เราจงสนใจพระคัมภีร และพระธรรมบัญญัติของ
พระเปนเจา เกรงวา ความชอบธรรมของเราอาจจะ
ไมดีไปกวาความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารยแลว
ยังอาจจะต่ำกวาความชอบธรรมของพวกเขาจนทำให
หมดหนทางเขาสสูวรรคเลยกเ็ปนไปได
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“พระองคทรงสอนขาพเจาใหรจัูกทางแหงชวีติ
พระองคจะทรงทำใหขาพเจาเปยมดวยความยนิดี
เฉพาะพระพักตรของพระองค”  (กจิการ 2:28)

เปโตรกับวันเสด็จมา
ของพระจิตเจา

ในเทศกาลปสกา นอกจากพระวรสารแลว ในแตละวันเราจะไดยนิบทอาน
จากหนังสือ “กิจการอัครสาวก” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของพันธสัญญาใหม ที่มิใช
พระวรสารหรือบทจดหมาย ในขณะท่ีเราระลึกถึงบุคคลในวัดตางๆ ทั่วโลก
ทีไ่ดรบัศีลลางบาปในเทศกาลปสกาปนี ้มีทีใ่ดท่ีเราจะเร่ิมไดดไีปกวาการรับฟง
ส่ิงท่ีนักบุญเปโตรกลาวในวันท่ีพระจิตเจาเสด็จมายังฝูงชนจำนวนสามพันคน
ที่ขอรับศีลลางบาป

นักบุญเปโตรกลาวถึงความจริงอันเปนพื้นฐานแหงความเช่ือของพวกเขา
ทานกลาวถึงอัศจรรยและเคร่ืองหมายตางๆ ที่พระเยซูเจาทรงกระทำในการ
ใหบริการแกประชาชนของทาน ทานเตือนพวกเขาวาชาวกรุงเยรูซาเล็ม
ที่ตรึงกางเขนพระองคนั้น คือ “ผูที่อยูนอกกฎหมาย” ชาวโรมันผูไรศาสนา
ทานบอกพวกเขาถึงคำตอบของพระเจา พระเจาทรงบันดาลใหพระเยซูเจา
กลบัคืนพระชนมชพีจากความตาย ทัง้หมดน้ีเปนไปตามคำสอนของพระคัมภรี
นกับญุเปโตรกลาวถงึบทเพลงสดดีุของดาวิด กษตัรยิผยูิง่ใหญของอสิราเอล

คริสตศาสนาเปนศาสนาท่ีมีประวัติ และเราสามารถเก็บส่ิงท่ีเราเรียนรู
จากประวัตินี้ไวเปนมรดกอันล้ำคาของเรา คริสตชนรุนแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม
ไดชื่อวาเปนผูที่สนใจในคำสอนของบรรดาอัครสาวกเปนพิเศษ และเราจะพบ
ไดในคำพูดของพวกเขาซ่ึงจารึกไวในหนังสือกิจการอัครสาวก ซ่ึงเปน
การกระตุนและใหกำลังใจแกเรา เราพยายามเรียนรูเกี่ยวกับประวัติชีวิต
การส้ินพระชนม และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาท่ีบันทึกไว
ในพันธสัญญาใหม ซ่ึงไดมีการเบิกทางไวแลวในพันธสัญญาเดิม

ขาแตพระบิดาเจา โปรดทรงบันดาลใหลูก
สนใจในส่ิงท่ีพระองคทรงสอนลูก โดยผาน
ทางวาจาของบรรดาอัครสาวกของพระองค เพื่อ
ลูกจะไดรู จักรักและติดตามพระบุตรของ
พระองค ดังท่ีเปโตรและเพ่ือนสาวกของทาน
ไดกระทำ ลูกวอนขอพระองคในพระนาม
พระเยซูเจาพระบุตรของพระองค อาแมน

ปญหาท่ีเลิกเปนปญหา (2)
ในขณะท่ีเฝามองการฉอราษฎรบงัหลวงในบานเมือง
บางก็ถอืวาเปนเร่ืองไกลตัวยงัไมตองเดือดรอน
เอาตัวใหรอดไปวนัๆ ไมตองลำบากเกนิไปก็พอแลว
บางก็ถอืวาเปนเรือ่งใกลตัวระดบัหนึง่
แตก็ทำไงไดหากมันจะเกิดก็ตองเกิด
บางก็ถอืวาเปนเรือ่งเลยตัวเกนิกำลงัเกินความสามารถ
แคแกปญหาตัวเองไปวนัๆ กแ็ทบจะหมดแรงแลว
บางก็ยืนยันวาของอยางน้ีตองวาไปตามน้ำ
กินเล็กกินนอยก็แคหยิบมือไมไดเดือดรอนใคร
ถึงไมเอาไมกินคนอ่ืนก็เอาคนอ่ืนก็กินอยูแลว
หากจะแกกนัใหจริงจังตองไปแกตนน้ำน่ันแหละ
แลวก็พากนัสรปุวาเปนปญหาทีค่นของรฐัตองแก...

ตราบใดท่ียังมองวาการฉอราษฎรบังหลวงเปนเร่ืองไกลตัว
ปญหาคอรัปชัน่คอยๆ เลิกเปนปญหาในท่ีสุด
ทัง้ๆ ทีร่ากเหงาของปญหาเริม่ตัง้แตในครอบครัว
ความท่ีมีลกูนอยพอแมจงึเล้ียงลูกยิง่กวาไขในหิน
ไมยอมใหลูกตองลำบากคอยประเคนใหทุกอยาง
แถมไมตองรอไมตองคอยไมตองออกแรง
ทีเ่คย “อดเปรีย้วไวกนิหวาน” ไมตองแลว
อยากกินเปรี้ยวก็กินเปร้ียวอยากกินหวานก็กินหวานไดเลย
ยิ่งพอแมเคยลำบากลำบนด้ินรนอาบเหง่ือตางน้ำกวาจะมาถึงจุดน้ี
ก็ยิ่งกลัวลูกตองประวัติศาสตรซ้ำรอยกับส่ิงเลวรายท่ีพบพานมา
เกรงวาจะทำหนาท่ีไมดีเล้ียงลูกใหลำบากขัดสนยากไร
พอไมคอยมีเวลาใหลกูกท็ดแทนใหดวยเงนิดวยสิง่ของ
เกรงจะถูกลกูตอวาตอขาน “ไมพรอมแลวใหเกิดมาทำไม”
ทกุอยางท่ีเงินซ้ือไดพอแมจงึจดัหาใหเสรจ็สรรพ
ลกูไมตองทำอะไรเดีย๋วจางพ่ีเลีย้งทำใหหมด
ลกูไมตองออกแรงเรียนใหลำบากเด๋ียวจางครูมาสอนพิเศษให
ลกูไมตองกลวัครตีูครลูงโทษเด๋ียวฟองผบูรหิารแจงความตำรวจเอง
ลกูไมตองลำบากไปเรยีนไกลเดีย๋วจายเงินเขาโรงเรยีนใกลบาน
ลกูไมตองเส่ียงโหนรถเมลเด๋ียวซือ้รถจางคนขับสงถงึหอง
ลกูไมตองหวงวาเพ่ือนมีแตลกูไมมีเด๋ียวจัดการซ้ือใหทกุอยาง...

จงึไมแปลกท่ีมีการพดูกันวา “พอแมทกุวันน้ีเลีย้งลกูดวยเงิน”
ยงัไมพอพอแมยงัทำใหเหน็วามีเงินซะอยางอะไรกเ็ปนไปไดหมด
ลูกจึงซึมซับรับรูรับเห็นเช่ือม่ันตระหนักถือเปนกระแส
สังคมรอบขางก็มีทำใหเหน็ไดแทบทุกระดับ
มีเงินซะอยางซ้ือไดทุกตำแหนงท่ีอยากได
มีเงินซะอยางซ้ือสิทธ์ิซ้ือเสียงไดทุกครั้ง
มีเงินซะอยางซ้ือคนไดไมวาชายไมวาหญิง
มีเงินซะอยางซ้ืออำนาจบารมีไดไมยาก
มีเงินซะอยางเปล่ียนความผิดเปนความถูกได
มีเงินซะอยางทำอะไรไมมีคำวา “นาเกลียดนาชัง”
มีเงินซะอยางทุกอยางสะดวกโยธิน...

ในขณะท่ีมีการรณรงคตอตานการฉอราษฎรบังหลวง
แตในครอบครัวพอแมกลบัปูพืน้ฐานคอรัปช่ันใหลกูเสียเอง
ทัง้ดวยวธีิการพดูวิธีการทำวธีิการปฏบิติั
กระท่ังเกิดการซึมซับกลายเปนทัศนคติเปนความตระหนัก
ทำอยางไรก็ไดหากไดมาซ่ึงผลประโยชน
ระวังอยางเดียวอยาใหใครรูอยาใหถูกจับ
“ถกูจบัได” เม่ือไรจงึคอยถอืวา “ผดิ” เม่ือนัน้
และนี่คือคอรัปชั่นดานความคิดท่ีไมยอมเห็นเปนปญหา
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พระศาสนจักรจำเปนตองใชสื่อและเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพ่ือประกาศขาวดีดวยความรอบคอบ

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

แมคนแรก
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ทุกชีวิตท่ีเกิดมาแมจะเล็กจะออนแอจะเปราะบาง
ทวาแฝงไวซ่ึงศักยภาพ

ศักยภาพแหงความอยรูอด ศักยภาพแหงการเติบโต
พัฒนา ศักยภาพแหงพรสวรรคและพรแสวง...แตละ
ศักยภาพคือพลวัตท่ีกลับกลายเปนความจริงเปน
รูปธรรมไปตามครรลองธรรมชาติและกาลเวลา

ทั้งน้ีเพื่อใหชีวิตท่ีเกิดมาพรั่งพรอมดวยทุกสิ่งท่ี
จำเปนสำหรับการดำรงชีวิตอยางเต็มเปยมท้ังดาน
รางกายและดานจิตใจ

นี่คือความรักของพระเจาผูทรงเปนตนกำเนิดชีวิต
ผูทรงใหการค้ำจุนดูแลรักษาใหชีวิตดำเนินไดดวย
ความสุขเปยมดวยคณุภาพ ผทูรงเปนจดุหมายปลายทาง
ของแตละชวีติหลงัจากผานพนจากชีวติในโลกน้ี

เพื่อการน้ี พระเจาทรงโปรดใหแตละชีวิตมีแม
ที่ใหความรักและการดูแลเอาใจใสต้ังแตเริ่มปฏิสนธิ
พัฒนาเติบโตในครรภอันอบอุนและปลอดภัย กระทั่ง
ถือกำเนิดมา

แมจึงเปนความรักของพระเจาท่ีทรงมีใหแกแตละ
ชวีติอยางเปนรูปธรรม

นักเขียนคนหน่ึงยืนยันวา พระเจาทรงมีภารกิจ
ตองติดตามดูแลมากมาย พระองคจงึทรงสรางแมมาให
ชวยดูแลลูกรวมกับพระองค

ทุกคนจึงเห็นพองตองกันวาเบ้ืองหลังความสำเร็จ
ของผูชายมีผูหญิงอยู...เ ร่ิมต้ังแตผูหญิงท่ีเปนแมผู
บังเกิดเกลา

ชวีติของคุณพอการโล  เดลลา โตรเร ไดรบัความรัก
ความอบอุนจากคุณแม อีกท้ังไดรับการหลอมหลอ
จากชีวิตของคุณแมมาโดยตลอด

ถึงแมในบริบทแหงชีวิตความเปนอยูของชาวนา
จะไมมีการแสดงออกซ่ึงความรักความเอ็นดูออกนอกหนา
ดวยทาทีพะเนาพะนอ กอด จูบ ทวาลูกแตละคน
ของคุณแมสามารถรับรู และสัมผัสถึ งความรัก
ความเอ็นดู ความเอาใจใส ของคุณแมไดจนใหรูสึก

อบอนุ ม่ันใจ มีสุข
คำพูดหวานๆ คุณแมพูดไมเปน แตละคำท่ีคุณแม

ใชอบรมส่ังสอนช้ีแนะลูกนั้นเรียบงาย ตรงไปตรงมา
เขาถึงจิตสำนกึ กระท่ังกลายเปนความตระหนัก

คุณแมไมไดร่ำเรียนสูง แตใจของคุณแมเปดให
พระปรีชาญาณและพระวาจาของพระเจา เขาไป
หลอหลอมความเช่ือของคุณแม กอนท่ีคุณแมจะสงตอ

ใหลูกทุกคนและแตละคน คุณพอการโลจดจำได
แทบคำตอคำเม่ือเขียนในอัตชีวประวัติพูดถึงตาราง
การแกบาปท่ีวัดซ่ึงใหความสำคัญแกผูใหญมากกวา
เด็กๆ คุณแมแนะวา

“วิธีที่ดีที่สุดคืออยาทำบาป เพราะไมวาบาปหนัก
หรือบาปเบาก็ตองเปนทุกขถงึบาปและสารภาพ พรอม
กบัสัญญาวาจะไมทำบาปอีกเลย ดังน้ัน อยาขโมยน้ำตาล
ของแม อยาหนีเรียนอางวาปวดหัว อยาขโมยไขไก
ของแม ต้ังใจสวดภาวนาเชาค่ำ แกบาปบอยๆ อยาแกตัว

วาไมมีบาป อยาขโมยรังนกท่ีมีลกูออน เพราะจะทำให
พอแมนกเสยีใจ...”

ความตายของคุณพอในวัยที่ คุณแมและลูกๆ
ยังตองการหัวหนาครอบครัว ทำใหคุณแมโศกเศรา
และหวัน่ไหวอยางท่ีสุด คุณแมรองไหตามหัวใจร่ำเรยีก
จนหมดน้ำตา แลวคุณแมก็รีบเก็บความทุกขฝงแนน
ในอกและพรอมจะยืนผงาดใหลูกๆ ไดพึ่งพาอยาง
ไมหวาดหว่ัน

แมวนัน้ันทีก่ารโลบอกแมถงึการตัดสินใจเขาบานเณร
คุณแมกร็บัฟงเงียบๆ ในใจคุณแมรสึูกเหมอืนถกูทอดท้ิง
จากลูกชายท่ีคุณแมพึ่งพาไดทุกอยาง ทวาเวลาเดียวกัน
ความเช่ือย้ำเตือนคณุแมวาพระประสงคของพระเจาน้ัน
ตองมากอนความตองการของคณุแม จากนัน้คณุแมกพ็ดู
โดยไมมีทาทีลงัเลแมแตนอย เปนคำพดูท่ีคุณพอการโล
จำใสใจและเขียนไวในอตัชีวประวัติ คำตอคำ

“ถาพระประสงคของพระเจาเรียกลูกและลูก
ตัดสินใจคลอยตาม แมจะเอาใจชวยลูกดวยคำภาวนา
กระน้ันก็ดี แมขอรอง อยาทำใหแมตองเสียใจอยางท่ีแม
หลายคนตองรูสึกเม่ือลูกของตนเปล่ียนใจ” (พอ :
อตัชีวประวติัคุณพอการโล เดลลา โตรเร, หนา 26)

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

เกียรติบัตรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

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

Email:  pppygift@yahoo.com

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

พระเจาทรงรกัผทูีใ่ห
ดวยใจยินดี พระเจาประทาน
พระหรรษทานทกุประการ

แกทานไดอยางอุดม
เพ่ือใหทานมีทุกส่ิงเพียงพอ
และยงัมเีหลอืเฟอสำหรบั
กจิการดีทกุประการอกีดวย

(2คร 9:7-9)

พระเจาทรง
เรยีกทาน
ใหมารบั
อิสรภาพ
ขอเพียงแต
อยาใช

อิสรภาพนั้น
เปนขอ
แกตัว

ทีจ่ะทำตาม
ใจตน

แตจงรับใช
ซ่ึงกันและกัน
ดวยความรกั
(กท 5:13)

เรยีน ทานสมาชิกท่ีนบัถอื
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปน

ประโยชนจากหนังสือพมิพคาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บดัน้ีสมาชิกหลายทาน
สนใจและตองการเปนสมาชิกอกีในปตอไป สำหรบัการตอสมาชกิทานสามารถ
ติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ ในนาม ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ ส่ังจาย ป.ณ.ยานนาวา
(จาหนาซองถึงการพิมพคาทอลิก 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย
ชือ่บญัช ีการพิมพคาทอลิก  เลขท่ี 226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอม
ระบุชือ่ สมาชิก และรหัสสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 /
หรอืแจงทางโทรศพัท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม ส่ังจาย การพมิพคาทอลกิ

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ................................................

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

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน.............................................. เลม

    เปนเงนิรวม..................................................................................................บาท
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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)
มถุินายน - ฉลอง 50 ป วดัพระหฤทัยทีร่ะนอง

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

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  02-383-7656-7,  081-921-9575

ทานเปนของพระเยซคูรสิตเจา
แลวเพราะพระองคทรงเรียก

(รม 1:6)

จงช่ืนชมยินดีในความหวัง
จงมีความอดทนตอความทุกขยาก

จงพากเพียรในการภาวนา
(รม 12:12)
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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

เทศกาลปสกา
  เราสมโภช
ปสกา พระเยซู-
เจาทรงกลับคืน
พระชนมชีพ  ใน

วันอาทิตยที่ 8 เมษายน  คำวาปสกามาจากภาษาฮีบรู
แปลวา  การผานไปรับชีวิต  ภาษาอังกฤษเราใชคำวา
อสีเตอร  (Easter)

พระศาสนจักรคาทอลิกใชเทียนปสกา  เปน
สัญลักษณถึง แสงสวางของพระเยซูคริสตเจาผูทรง
กลับคืนพระชนมชีพ   กำหนดให ต้ังเทียนปสกา
ใกลพระแทน  และตองจุดในพิธีทุกคร้ังในเทศกาล
ปสกา  จนถึงวันสมโภชพระจิตเจา

สมณกระทรวงพธิกีรรมและศลีศักด์ิสิทธิ์  ไดออก
คำแนะนำ  (16 มกราคม 1988)  เรือ่งเทศกาลมหาพรต
และการเตรียมสมโภชปสกา  คุณพอทัศไนย  คมกฤส
ไดแปลเปนภาษาไทยพอขอนำคำสอนเก่ียวกับเทศกาล
ปสกามาบางประการ  ดังน้ี

การเฉลิมฉลองปสกายึดเวลาตอไปตลอดเทศกาล
ปสการะยะเวลา  50  วัน  ต้ังแตสมโภชปสกาถึง
วนัสมโภชพระจติเจา  นบัไดวาเปน  “วนัฉลองวนัเดียว”
เปนประหน่ึง  “วันอาทิตยใหญ”  “Great  Sunday”
หรอื  “Week  of  weeks”  (ขอ  100)

สำหรับผูใหญที่รวมพิธีรับเขาเปนคริสตชนในคืน

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

วันเสารศักด์ิสิทธ์ิ  เทศกาลปสกาท้ังหมดเปนชวงเวลา
ที่จะเรียนคำสอนใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น  (Mystagogical
catechesis)  เพราะฉะนัน้  ในวดัท่ีมีครสิตชนใหมจะตอง
ปฏิบั ติตามระเบียบท่ีกำหนดไวในพิธี รั บผู ใหญ
เขาเปนคริสตชน  ขอ  37-40  และ  235-239  ตลอด
อฐัมวารปสกา  (8  วนัแรกของเทศกาลปสกา)  ทกุๆ  แหง
ตองม ี “บทสวดออนวอน”  สำหรบัผทูีเ่พิง่รบัศีลลางบาป
ในบทขอบพระคณุของมสิซา  (ขอ  102)

ตลอดเทศกาลปสกา  ควรจัดท่ีพิเศษไวในวัด
สำหรับผูรับศีลลางบาปใหม  ผูที่รับศีลลางบาปใหม
ทุกคนตองพยายามมารวมพิธีพรอมกับพอแมทูนหัว
และใน  “บทภาวนาเพ่ือมวลชน”  ควรมีการกลาวถึง
พวกเขาดวย  (ขอ  103)

ในเทศกาลปสกา  พระสงฆผูอภิบาลควรส่ังสอน
สัตบุรุษใหเขาใจความหมายของพระบัญญัติพระ-
ศาสนจักร  เรื่องการรับศีลมหาสนิทในเทศกาลปสกา
ดวย  (ขอ  104)

ธรรมเนียมการเสกบานในเทศกาลปสกา  ตอง
ทำหลังวันปสกาไมใชกอน  เปนการเย่ียมเยยีนสตับุรษุ
ไปดวย  (ขอ  105)

ในสถานท่ีหรือชุมชนหลายแหง  อาจมีกิจศรัทธา
แบบชาวบานท่ีเกี่ยวของกับเทศกาลปสกา  ซ่ึงในบาง
โอกาสอาจดึงดูดประชาชนมารวมไดมากกวาพิธีกรรม

ศักด์ิสิทธ์ิ   จึงไมควรคิดวากิจศรัทธาเหลาน้ีไมมี
ประโยชน  เพราะบอยๆ กิจศรัทธาเหลาน้ีเหมาะกับ
ความรูสึกนึกคิดของสัตบุรุษ  สภาพระสังฆราชและ
ประมุขทองถิน่ควรดูแลใหกจิศรัทธาเชนน้ี  ซ่ึงสงเสริม
ความศรัทธาของสัตบุรษุไดดี  ไดมีความกลมกลืนเขากับ
พธีิกรรมศักด์ิสิทธ์ิใหดีทีสุ่ดเทาท่ีจะทำได  มีจติตารมณ
ของพิธีกรรมอยางเห็นไดชัดเจนข้ึน  ในแบบท่ีวาเปน
การตอเน่ืองจากพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ  หรอืชวยนำใหรวม
พธีิกรรมศกัด์ิสิทธ์ิไดดีข้ึน  (ขอ  106)

ชวงเวลา  50  วนัน้ี  จบลงในวนัอาทิตยเปนเตกอสเต
(วันท่ี 27 พฤษภาคม)  ซ่ึงเปนโอกาสท่ีพระศาสนจักร
ระลึกถึงพระพรที่พระจิตเจาประทานแกบรรดา
อัครสาวก  การเร่ิมตนของพระศาสนจักร  และการ
เริม่งานธรรมทูตไปสชูนชาติและภาษาตางๆ  (ขอ  107)

“การฉลองปสกามีเอกลักษณพิเศษท่ีทั่วพระ-
ศาสนจักรมีความยินดีที่ไดรับอภัยบาป   ไมเพียงแต
สำหรับผูที่บังเกิดใหมดวยศีลลางบาปเทาน้ัน  แตยัง
สำหรับผูที่เปนบุตรบุญธรรมของพระเจาต้ังแตนาน
มาแลวดวย”  อาศัยความเอาใจใสอยางเขมขนย่ิงข้ึน
ตองานอภิบาลและความพยายามใหมีชีวิตจิตลึกซึ้ง
ยิ่งข้ึน  ทุกคนที่เฉลิมฉลองสมโภชปสกายอมไดรับ
พระหรรษทานจากองคพระผูเปนเจา  และรับผลจาก
การเฉลิมฉลองเหลาน้ีในชีวิตประจำวันมากย่ิงๆ ข้ึน
(ขอ  108)

สุขสนัตวนัปสกา  ครบั

อาการแสดงของโรคกระดูกพรุน

ตรวจพบไดดวยวิธี...

สอบถามรายละเอียดไดที ่ :
ศนูยกระดไูขขอและกลามเนือ้ ชัน้ 3

อาคารรอยปบารมีบุญ
โทร. 0-2675-5000 ตอ 10350-51

27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000 FAX. 0-2675-5200 www.saintlouis.or.th

การตรวจวัดความหนาแนน
กระดูกสันหลังสวนเอวและขอสะโพก

ปวดเกร็งกานคอ ปวดหลังเรื้อรัง
สวนสูงลดลง ไหลงุมกวาปกติ
พุงยื่น หลังแอน ฟนหลุดงาย
กระดูกสะโพก ขอแขนหรือ
สันหลังหักงาย
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถุินายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th
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คาทอลิกศึกษาพุทธจารีตทิเบต
เนปาล  (ยแูคน)  วนัท่ี 26 กมุภาพันธ  ถงึวันท่ี 2 มีนาคม
นักวิชาการพุทธศาสนิกชนในเมืองกาฐมาณฑุ ให
คำแนะนำคริสตชนคาทอลกิจำนวน 30 คน จากทัว่ทวปี
เอเชีย ใหเขาใจในพุทธศาสนาตามจารีตทิเบต  ซ่ึงมี
พระสงฆ  ซิสเตอร และอาสาสมัครจากคณะแมร่ีโนลล

เขาเงียบเปนเวลา 5 วัน  ในหัวขอ “ความเขาใจในพุทธศาสนาตามจารีตทิเบต”
เพื่อเขาใจวาขอคำสอนพุทธศาสนาชวยใหมีประสิทธิภาพในการทำงานดีข้ึนได
อยางไร?  จากมุมมองของวทิยากรซึง่เปนนกับวชในศาสนาพทุธ  และการเยีย่มชม
อารามหลายแหง  ไดเรยีนรแูละเขาใจพิธีกรรมทีห่ลายหลาก

คุณพอโจเซฟ  ธาเลอร  พระสงฆคณะแมร่ีโนลล หนึง่ในพระสงฆ 2 องค
ที่อภิบาลงานในประเทศเนปาล กลาววา “จุดประสงคของการเขาเงียบ เปน
ความพยายามท่ีจะเขาใจ และเล็งเห็นคุณคาในเอกลักษณและสาระสำคัญของ
พุทธศาสนาจารีตตามทิเบต  เขาใจในประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของชาวทิเบต
ในปจจบุนั”

(เขตปกครองตนเองทิเบต เปนเขตปกครองตนเองของประเทศจีน มีเชือ้สาย
จากชาวอินเดีย  นบัถือศาสนาพุทธนิกายวชัรยาน คลายราชอาณาจักรภฏูาน  ทเิบต
ต้ังอยูบนเทือกเขาหิมาลัย  เปนท่ีราบสูงท่ีสุดในโลก จนไดรับฉายาวา “หลังคา
โลก”..….ผแูปล )

ความเชื่อเปรียบดังแสงสวางปลายที่อุโมงค
นครรัฐวาติกัน  (ซีเอ็นเอส) หลังทรงเขาเงียบรวมกับเจาหนาท่ีสำนักวาติกัน
ประมาณ 1 สัปดาห  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “เม่ือใดท่ี
รูสึกสิ้นหวัง  ความเช่ือจะเปนดังแสงสวางและกำลังใจแกคริสตชนใหสามารถ

องคการสหประชาชาติ
(ซีเอ็นเอส)  เจาหนาท่ี
บริหารสำนักวาติกัน
กลาวถึงบทบาทของ

สตรีแกผเูขารวมประชุมองคการสหประชาชาติวา  “สตรี
ทัว่โลก  โดยเฉพาะอยางย่ิงสตรีทีอ่าศัยในชนบท ซ่ึงตอง
เผชิญกับความทาทายท่ีรุนแรงจากความยากจนและ
ความหิว  สมควรไดรับการยกยองและความเคารพ
เพราะสตรีเหลาน้ันมีบทบาทสำคัญชวยพัฒนาสังคม
และควรจะไดรับการยอมรับใหไดมีสวนรวมตัดสินใจ
ในประเด็นสำคัญๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการดำรง
ชวีติของสถาบันครอบครัว”

นางไดแอนน   วลิลแมน  ผชูวยทูตผสัูงเกตการณ
ถาวรแหงสันตะสำนักประจำองคการสหประชาชาติ
กลาววา “การพฒันาคณุภาพชวีติของสตรจีะเปนผลดแีก
ครอบครัว  ชมุชน และตอสังคม”

นางวิลลแมน กลาวแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
บทบาทของสตรีตอคณะกรรมาธิการองคการสห-
ประชาชาติ เม่ือวันที่ 6 มีนาคม ในนามของพระ-
อคัรสงัฆราชฟรงัซสิอสัซีซ ี ชลูลลแิกตต   เอกอคัรสมณทูต

วาติกนัประจำองคการสหประชาชาติ วา  “ความยากจน
และความหิวซ่ึงปรากฏอยทูัว่โลก  สวนใหญ มีสาเหตุจาก
แผนนโยบายการปกครองและระบบการจัดการ
ดานสังคมท่ีไมเปนธรรม  ทำใหเกดิความไมเทาเทียมกัน
ในสังคม  ทั้งยังลิดรอนสิทธิสตรีที่ควรไดรับตาม
กฎหมาย  รวมถึงการที่สตรีควรมีสวนรวมตัดสินใจ
ในเร่ืองท่ีมีผลตอสตรีโดยตรงอีกดวย”

นางวิลลแมน อางถึงปฏิญญาวาดวยสิทธิในการ
พฒันา (Declaration on the Right to Development) ของ
องคการสหประชาชาติ และแสดงความคิดเห็นวา
“การศึกษาและการอบรม  การจัดหาแหลงทรัพยากร
การใหความชวยเหลือดานการบริการ  การเขาถึงแหลงเงิน
และความกาวหนาดานการส่ือสาร พบไดเพียงใน
บางพื้นท่ี ซ่ึงยังคงจำเปนตองการการเอาใจใสและ
ติดตามผลอยางตอเน่ือง เพื่อใหบุคลากรในพ้ืนท่ีนั้นๆ
ไดตระหนักถึงคุณคาและสิทธิของการพัฒนา เพื่อให
เกดิประโยชนตอสงัคมสวนรวม”

“ดิฉนัเช่ือม่ันวาการใหความรวมมือ และการมีสวนรวม
ของบุรุษเปนความจำเปนอยางย่ิงเพื่อที่จะกาวขามอคติ
และชวยใหการปฏิบติัตามนโยบายของสมาชิกในสังคม

เปนไปอยางราบร่ืน อาศัยการเคารพในศักด์ิศรีของ
มนุษยอยางแทจรงิท่ีปฏบิติัสืบตอกนัมายาวนาน”

(* พระอัครสังฆราชฟรังซิสอัสซีซี ชูลลลิแกตต
เกิดวันท่ี 20 มีนาคม ค.ศ. 1953 ในโบแกตตติ  โคชิ
อินเดีย สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
แตงต้ังทานเปนเอกอัครสมณทูตผูสังเกตการณถาวร
แหงสันตะสำนักประจำองคการสหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี
17 กรกฎาคม ค.ศ. 2010  เปนพระอคัรสังฆราชองคแรก
ทีไ่มใชชาวอติาเลียนซ่ึงดำรงตำแหนงเดียวกนัน้ี    กอน
เขารับตำแหนงพระอัครสังฆราชชูลลลิแกตต เปนเอก-
อัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศอิรักและจอรแดน

* วนัท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ. 1986  องคการสหประชาชาติ
ไดประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา ระบุวา
“มนุษยทกุคนไดรบัสิทธทิีจ่ะมีสวนรวม  การแบงปน และ
ไดรับประโยชนจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม
วัฒนธรรม และการเมือง ตามสิทธิมนุษยชนและ
อสิรภาพพืน้ฐานของมนุษย…..ผแูปล)

กาวเดินตอไป”
พระสันตะปาปาทรงเลาถึงตัวอยางท่ีพระคารดินัลลอเร็นต มอนเซนโก

ชาวคองโก แบงปนในการเขาเงียบวา “ขาพเจารูสึกประทับใจในบทเทศน
ที่พระคารดินัลเลาถึงเพ่ือนคนหน่ึงของทานท่ีประสบวิกฤติ  รูสึกเหมือนตน
อยใูนอุโมงคมืดกลางดึก  แตความเช่ือจะชวยเราใหเหน็แสงสวางท่ีปลายอโุมงค
และไดยนิเสียงดนตรีไพเราะ เปนสัมผสัของความงดงามของพระเปนเจา”

เกาหลีอบรมธรรมทูต
เกาหลใีต  (ยแูคน)  เจาหนาท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกในเกาหลีผิดหวังท่ีผูสมัคร
เขารับการอบรมธรรมทูตตางประเทศนาน 1 ป มีจำนวนนอย  คณะกรรมาธิการ
อภบิาลดูแลชาวเกาหลีทีอ่าศัยในตางประเทศ  ภายใตสภาพระสังฆราชแหงเกาหลี
ไดจดัอบรมงานธรรมทูตข้ึนท่ีกรงุโซล   โดยคณุพอโทมสั หยาง คมิ-จู  ผอูำนวยการ
ศูนยธรรมทูต กลาววา  “พระสงฆสังฆมณฑลชาวเกาหลีรูดีถึงความจำเปนของ
งานแพรธรรมในตางแดน  แตพวกเขาไมไดเตรียมตัวเพื่อไปเปนธรรมทูต
ในตางประเทศ หรืออาจไมสนใจทำงานธรรมทูต  จึงมีเพียงพระสงฆ 1 องค
คณุพอมทัธวิ อนั ฮงุ-โยล ทีส่มัครเขารบัการอบรม มีประสบการณงานธรรมทูต
ในรัสเซียประมาณ 1 ปแลว   แตรสึูกวาบางคร้ังไมเขาใจวาควรทำอะไรจงึสมัคร
ขอรับการอบรมเพิ่มเติม  นอกน้ันมีซิสเตอร 2 คน และฆราวาสอีก 1 คน
สมัครเขารบัการอบรม  เน้ือหาของหลกัสูตรครอบคลุมงานธรรมทูต  ประวัติศาสตร
พระศาสนจักร  วฒันธรรม  เทววิทยา”

อุปสังฆราชยอหน บัปติสต จุง  ชิน-ชูล ประธานคณะกรรมาธิการงาน
ธรรมทูตซ่ึงกอต้ัง ต้ังแต ค.ศ. 1975 กลาววา “พอเชื่อม่ันวาหลักสูตรน้ีจะเปน
เคร่ืองมือสงเสริมจิตวิญญาณธรรมทูตแกครสิตชนคาทอลิกอยางแนนอน”

(อานตอหนา 17)
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สโมสรฟตุบอล (ตอจากหนา 2)

อาลยั

พรอมดวยคุณปวิณ  ภิรมยภักดี ประธานสโมสร
ฟุตบอลบางกอกกลาส เอฟซี ลงนามบันทึกขอตกลง
ในการสนับสนุนและพัฒนาทีมฟุตบอลของโรงเรียน
อัสสัมชัญ โดยมีคุณศุภสิน ลีลาฤทธิ์ รองประธาน
สโมสรฯ ภราดาพิสูตร วาปโส ผูอำนวยการโครงการ
ชางเผือกอัสสัมชัญ คุณสุรชัย จตุรภัทรพงศ หัวหนา
ผูฝกสอนสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส เอฟซี
มาสเตอรโอภาส  ธิราศักด์ิ รองผูอำนวยการโครงการ
ชางเผอืกอสัสัมชญั รวมงาน

สำหรับการสนับสนุนและพัฒนาทีมฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญของสโมสรบางกอกกลาส เอฟซี
ในครั้งน้ี เบื้องตนไดมอบเงินจำนวนหาแสนบาทเพ่ือ
ใชในการพัฒนาทีม พรอมทั้งสนับสนุนในการจัดหา
ผฝูกสอน และพัฒนาระบบของทีมรวมกับทีมผฝูกสอน
ของโรงเรยีนอสัสัมชญั

“ทางสโมสรบางกอกกลาส ไดเลง็เหน็ศักยภาพของ
โรงเรยีนอสัสัมชญั ในการสงเสริมและพฒันาทีมฟตุบอล
ของโรงเรียนอยางตอเนื่องมายาวนาน รวมถึงศักยภาพ
ในการพัฒนาดานกีฬาของโรงเรียน ที่กำลังดำเนินการ
อยใูนขณะน้ีกบัโครงการอัสสัมชัญ แคมปส พระราม 2
เบื้องตนทางสโมสรไดมอบเงินสนับสนุนจำนวน
หาแสนบาท และไดจัดหาผูฝกสอนผูรักษาประตู
ผูฝกสอนสปอรตเทรนน่ิงมาชวยเติมเต็มใหกับนักกีฬา
พรอมท้ังจะสงเสริมคณะผฝูกสอน ทมีงาน และบุคลากร
ที่เก่ียวของกับทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ใหได
พัฒนาศักยภาพอยางเต็มรูปแบบท้ังการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ทางสโมสรฯ ยินดีที่จะอำนวยความ
สะดวก ในการใชสนามฟุตบอล ลโีอ สเตเด้ียม ในการ
ฝกซอมและแขงขันในบางโอกาส รวมไปถึงใหบรกิาร
ทีพ่กัสำหรับการเก็บตัวฝกซอมของทีมฟตุบอลโรงเรียน
อสัสัมชญัดวย สวนนกัฟตุบอลของอสัสัมชญั เราพรอม
ที่จะผลักดันใหกาวไปเลนในทีมชุดตางๆ และทีม
ชุดใหญของบางกอกกลาสดวย” คุณปวิณ  ภิรมยภักดี
ประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกลาส เอฟซ ีกลาว

“ตองขอขอบคุณผูบริหารของสโมสรบางกอก-
กลาส ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทีมฟุตบอล
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  โดยใหการสนับสนุนท้ัง
ทุนทรัพยและการพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอล
บคุลากร ตลอดจนส่ิงอำนวยความสะดวกในการพฒันา
ทมีฟตุบอล ในสวนของโรงเรียนอสัสัมชัญเอง ไดสงเสริม
ในการพัฒนานักฟุตบอลของโรงเรียนในโครงการ
นกักฬีาชางเผือกอสัสัมชัญ ทัง้ทุนการศึกษา ชดุนักเรยีน
ชุดในการฝกซอมและแขงขัน รวมถึงงบประมาณ
ในดานตางๆ ซ่ึงขณะน้ีทางโรงเรียนกำลังดำเนินการ
กอสรางอาคารพักนกักฬีา 5 ชัน้ ทีมี่ส่ิงอำนวยความสะดวก
ที่ครบครัน สวนสนามในการฝกซอมและแขงขัน
ปจจุบันมี 3 สนาม และกำลังดำเนินการกอสรางอีก 2
สนาม รวมเปน 5 สนาม ซ่ึงอยูโซนกีฬาในโครงการ
อสัสัมชัญ แคมปส พระราม 2 จ.สมุทรสาคร บนพืน้ท่ี 2
ใน 3 ของโครงการท้ังหมด 230 ไร โดยในอนาคต
จะดำเนินการกอสรางอาคารยิมเนเซียม อาคาร
สระวายน้ำและสระกระโดดน้ำขนาดมาตรฐาน
โอลิมปก ฯลฯ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจท่ีจะ

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ถูกเบียดเบียน ผูยากไร
และเปนท่ีรงัเกียจในสังคม คุณพอเชือ่อยางจริงจังวา
นกัหนงัสือพมิพคือผทูีท่ำหนาท่ีจรรโลงคณุคาและ
ศักด์ิศรีของมนุษยชาติ

คุณพอบรูโนริเริ่มใหมีการประชุมโลกของ
UCIP เปนครั้งแรกเมื่อป 1986 ที่กรุงนิวเดลี
ประเทศอินเดีย จนทำใหมีการประชุมโลกอีก
ในโอกาสตอๆ มาท้ังในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย
และแอฟริกา (UCIP ไดเคยมาจัดประชุมโลก
ที่กรุงเทพมหานคร  เ ม่ือป  2004 ที่โรงเรียน
มาแตร เดอีวิทยาลัย) นอกน้ันยังเ ร่ิมใหมีการ
มอบรางวัลนักหนังสือพิมพดีเดน  และใหมี
เครือขายนักหนังสือพิมพรุนเยาว  (Young
Journalists) อกีดวย

งานในคร้ังน้ีคุณพอ
ชชัชยั รวมอราม ประธาน
กลุมของเราไดจัดข้ึนเพื่อ
ขอบพระคุณพระเปนเจา
สำหรับคร่ึงปการศึกษา
ที่ ผ านมา ท่ีทุกคนต า ง
ทุมเทและเหน็ดเหนื่อย
กับการเรียนอยางหนัก
ทัง้น้ีเพือ่ขอพระพรจากพระเปนเจาสำหรับเทอมท่ีสองน้ี
เพื่อใหทุกคนมีกำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิต
ในตางแดนอยางดี

อีกท้ังในวาระน้ีก็เปนโอกาสพิเศษเพ่ืออำลาและ
สงกำลังใจใหคุณพอวินัย เปลี่ยนบำรุง ที่ไดหมดวาระ
ในหนาท่ีของคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิในกรุงโรม
ซ่ึงคุณพอวินัยไดทำงานท่ีศูนยกลางของคณะรอยแผล
ศักด์ิสิทธ์ิมาเปนเวลาถึง 6 ป

งานชุมนุมของเราไดเริม่ข้ึนดวยพธีิบชูาขอบพระคุณ
โดยคุณพอวินัย เปนประธานในพิธี รวมกับบรรดา
พระสงฆท่ีศึกษาอย ูณ กรงุโรม  จากน้ันไดมีการถายภาพ
เปนท่ีระลึก และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
ซ่ึงก็เปนดังเชนทุกครั้งท่ีบรรดาพี่นองชาวไทยได
นำอาหารมารวมรับประทานพรอมกัน บรรยากาศ
เปนไปอยางสนุกสนานและเปนกันเอง เพราะทุกคน
ตางรูจักมักคุนกันมาเปนอยางดี หลังจากเสร็จงาน
ทกุคนตางแยกยายกันกลับอยางมีความสุข ซ่ึงงานท่ีเรา
จะจัดในคร้ังตอไปคือในชวงวันสงกรานต โดยจะนำเสนอ
ใหทุกทานไดรับทราบถึงความเคล่ือนไหวของเรา
ชาวไทยในกรุงโรมโอกาสตอไป

ฝายประชาสัมพันธกลุมนักศึกษาไทยในกรุงโรม

ชมุนมุคนไทยในกรงุโรม (ตอจากหนา 2)

พัฒนาการกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต” ภราดาอานันท  ปรีชาวุฒิ ผูอำนวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญ กลาว

(ตอจากหนา 2)

คณุนิคม  บุญเกดิ  ทำบญุ                            200   บาท
คณุเจรญิ   ศรสุีภร  ทำบุญอุทศิแด

องัแนส ซิว้กมิ  ศรสุีภร                      500  บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรบัเงินใหทานดวย
ความขอบพระคุณ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 15-16 ประจำวันที่ 8-21 เมษายน 2012หนา 14

เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัภมิูพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยกลมุ Happy Smile ไดจดัทำโครงการ
หนงัสือ “คาทอลกิไทย เทดิไทองคราชนั” ซ่ึงไดจดังานเปดตัวหนงัสือ ณ หองรเีจนซ่ีรมู โรงแรมแมนดาริน โอเรยีนเต็ล กรงุเทพ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2555 โดยมี

พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ พระคารดินลัไมเกิล้มชียั กจิบุญช ูพระอคัรสงัฆราชกติติคณุ แหงกรงุเทพ
ใหเกยีรติมาเปนประธานในพิธี รวมกับคณะทูตจากประเทศตางๆ และแขกผมีูเกยีรติอกีประมาณ 120 ทาน

ประธานโครงการหนังสือ คาทอลิกไทย เทิดไทองคราชัน คุณกุลชล ีเสริมทวีทรัพย
กลาวรายงาน พรอมดวยกรรมการสำคัญอกี 3 ทาน(จากซาย) คือ คุณชลธิชา มหากิจศิริ
คุณวิบูลยศรี วศิวพรบุตร และคุณวิภาพร โกวทิวิศิษฐ

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช และพระคารดินัล
ไมเก้ิลมชียั กจิบุญชู กำลังสนใจบอรดนิทรรศการ โดยมีคุณสุดารา สุจฉายา ผเูรยีบ
เรียงบทความเปนผูอธิบาย

คุณพอจำเนียร กิจเจริญ และคุณพอศวง ศุระศรางค ถายภาพรวมกับสมาชิก
สภาภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ วัดคอนเซ็ปชัญ และวัดพระแมมหาการุณย
(วดัเมืองนนท)

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช และพระคารดินัล
ไมเก้ิลมีชัย กิจบุญชู ใหเกียรติถายภาพหมูรวมกับคณะผูใหญใจดี ที่สนับสนุนซ้ือ
หนงัสือมอบให 10 สังฆมณฑลท่ัวประเทศไทย
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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≈

¥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

�����§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–°≈ÿà¡ àß‡ √‘¡

§«“¡»√—∑∏“·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß

§√‘ µ™π·≈–ºŸâ¡’®‘µ»√—∑∏“µàÕ·¡àæ√– √à«¡°‘®»√—∑∏“

«Õπ¢Õæ√–æ√®“°æ√–·¡à ·≈–µâÕπ√—∫æ√–∏“µÿ·Ààß

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

«—¥·¡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√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂ππ°√ÿß‡∑æ°√’±“

À—«À¡“° °√ÿß‡∑æœ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 24

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 19.00 π. §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√–‡ √‘∞

 ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–´“‡≈‡´’¬π ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫

æ√–§—¡¿’√å

§Õ√å °“√§âπæ∫§«“¡À¡“¬„πæ√–§—¡¿’√å (The

Joy of Discovery in Bible Study - JOD) „π«—π

æƒÀ— ∫¥’∑’Ë 21 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

§Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’‚Õ

¥√“¡“ (Bibiodrama) „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—π®—π∑√å∑’Ë

23 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

 π„®µ‘¥µàÕÕ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√.

0-2429-0124 ∂÷ß 33  E-mail : thaibible@hotmail

.com °àÕπÕ∫√¡·µà≈–§Õ√å ª√–¡“≥ 1  —ª¥“Àå

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

√Ÿª·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ®“°°√ÿß‚√¡ ª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

(æ√–∏“µÿπ’È§◊Õ™‘Èπ‰¡â®“°æ√–√Ÿª®√‘ß) ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√

‡µ√’¬¡©≈Õß§√∫√Õ∫ 150 ªï ∑’Ë ¡‡¥Á®æ√– —πµ–-

ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 9 ‰¥â¡Õ∫æ√–√Ÿªπ’È„Àâ·°à§≥–æ√–¡À“‰∂à

„πªï 2015 ·≈–√à«¡©≈Õß°“√ ∂“ªπ“§≥–æ√–¡À“‰∂à

¢÷Èπ‡ªìπ·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬„πªïπ’È

≥ «—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °√ÿß‡∑æœ „π

«—πæÿ∏∑’Ë 11 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“, C.Ss.R.

≥ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ °√ÿß‡∑æœ „π«—π‡ “√å∑’Ë

21 ‡¡…“¬π 2012 ‡«≈“ 09.00-12.00 π. ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√, C.Ss.R.

 Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ‚∑√. 0-2256-6305

����� ‡™‘≠™«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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–

«—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ‡¡…“¬π 2012

15.00 π.      «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π.     Õà“πæ√–«“®“

               ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π.     ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

17.30 π.     √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π.     µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                «¥ “¬ª√–§”‚≈°

               ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π.     æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

               ‚¥¬§ÿ≥æàÕ»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 15-16 ª√–®”«—π∑’Ë 8-21 ‡¡…“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

����� ‡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

�����¢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

�����»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’√–¥¡

∑ÿπ ¡∑∫§à“°àÕ √â“ß»Ÿπ¬å¡“√‘ µå ¡‘™™—Ëπ √–πÕß ·Ààß

„À¡à ‡æ◊ËÕ°“√∑”ß“π™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ¥â“π

°“√»÷°…“  ÿ¢¿“æ  ‘∑∏‘ ·≈–Ωñ°Õ“™’æ‰¥â

Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ

»Ÿπ¬å¡“√‘ µå ¡‘™™—Ëπ √–πÕß ¥”‡π‘π°“√‚¥¬

π—°∫«™§≥–¡“√‘ µå µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥ª√– ‘∑∏‘Ï

√—°°≈‘Ëπ ºŸâ®—¥°“√¥â“π°“√»÷°…“ ‚∑√. 08-7267-

5644 »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ ¡Ÿ≈π‘∏‘§“∑Õ≈‘° ÿ√“…Æ√å∏“π’

‚∑√. 0-7640-6473  ¡∑∫∑ÿπ‡¢â“∫—≠™’™◊ËÕ ¡Ÿ≈π‘∏‘

§“∑Õ≈‘° ÿ√“…Æ√å∏“π’ (»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“) ∏π“§“√

°√ÿß‡∑æ  “¢“¬à“π¬“«-µ–°—Ë«ªÉ“ ‡≈¢∑’Ë 435-0-

38963-3

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

æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3840-4

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

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

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

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

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

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

‡ªìπæ‘‡»…  àß„∫ ¡—§√¡“∑’Ë CBEGADMIN

@gmail.com  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë §ÿ≥™‚≈∑√

0-2630-7711, 08-4549-3085

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

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

·ºπ°∏ÿ√°“√ 1 µ”·Àπàß ¥à«π!  π„®µ‘¥µàÕ‚∑√.

0-2233-0523, 0-2235-1045

�����«“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
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โดย เงาเทยีน

สวัสดีครบั พีน่องเยาวชนท่ีรกัทุกทาน ฉบับน้ี เรายัง
คงนำเสนออีกหน่ึงประสบการณของการเขารวมงาน
วนัเยาวชนโลก คร้ังท่ี 26 ทีผ่านมา นะครับ ทีเ่ราอยาก
นำมาแบงปนในฉบับน้ีก็คือประสบการณบางชวง
บางตอนของซิสเตอรวิลาวรรณ จินดาธรรมรัตน
(ซิสเตอรคณะแมปอน เชยีงใหม)

เริ่มตนจากการสัมผัสชีวิต  วันท่ี 11-15 สิงหาคม
2011 ไดไปสัมผัสชีวิตกับชาวตางชาติที่พูดและเขาใจ
คนละภาษา ทีห่มบูานอสิการ (Iscar) สังฆมณฑลบาดา
โดลิด (Valladolid) ประเทศสเปน ณ ทีน่ัน้พวกเราไดรบั
การตอนรับอยางดี โดยมีคุณพอเจาวัด บรรดาเยาวชน
แมบานพอบาน พวกเขาไดสรางอัธยาศัยไมตรีที่ดี
ตอพวกเรา  บรกิารท่ีพกั อาหาร การเดินทางไปแสวงบุญ
ทีต่างๆ  ตลอดจนความตองการสวนบุคคล

แตละวันพวกเราไดไปแสวงบุญ เย่ียมชมสถานท่ี
ทีน่าสนใจตางๆ มากมาย โดยมีคุณพอเจาวัด เคซุส และ
บรรดาอาสาสมัครเยาวชน สวนคุณแมบานก็คอย
ทำอาหารใหเรา เปนอาหารอยางดี พวกเราไดกินอยาง
อิม่หนำสำราญทุกม้ือ

จากการท่ีแยกยายไปอยูแตละบาน บานละ 2 คน
ทัง้เจาของบานและเรา ส่ือกนัดวยภาษาตางไมรเูรือ่งกัน
สักคำ ฉะน้ันเราจึงพยายามสรางความสัมพนัธทีดี่ตอกนั
โดยใชภาษามือ ภาษากาย และสัญลักษณตางๆ
ตามความเหมาะสม ใหแกกันและกัน พวกเขาทุมเท
ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี อดหลบัอดนอนรวมกันกบัเรา

จากการไดไปเห็นรูปปน รูปวาดและภาพเขียน
ตามผนังวัด การกอสรางท่ียิ่งใหญ ไดนึกถึงพลัง
ความสามารถของมนุษยที่ไดรับการดลใจจากพระเจา
ถาเราสังเกตและไตรตรองภาพดีๆ ศิลปนตองการ
ถายทอดความเช่ือ  พระคัมภีร  คำสอนใหกับเรา
โดยผานทางรูปภาพเหลาน้ัน

ส่ิงท่ีไดรับจากการไปรวมงานในคร้ังน้ีคือ ไดเห็น
รจูกั และสัมผสั วฒันธรรมของชาวสเปน สามารถเขากับ
วฒันธรรมสเปนได ไดรบัพระพรโดยผานทางการรวม
ถวายมิสซา การสวดขอพรจากการแสวงบุญในวัดตางๆ
ภาษาไมใชเรือ่งอปุสรรค แตการเปดใจยอมรับตางหาก

เปนส่ิงสำคัญ
ความต้ังใจท่ีเกดิข้ึนคือการแบงปนประสบการณใหกบัคนอ่ืน หรอืผทูีส่นใจ ฝกความอดทน กลบัมารำพงึ และ

ไตรตรองส่ิงท่ีไดรบัมา เพือ่พฒันาชีวติจิตใหดีข้ึน ไดความคิดใหมๆ  ในการทำอาหารฝร่ัง
ในงานเยาวชนโลก  วนัท่ี 16-21 สิงหาคม ค.ศ. 2011 กอนไปรวมงานเยาวชนคร้ังน้ี ไดรจูกังานเยาวชนโลก

โดยผานทางผูบอกเลาบาง วิดีโอซีดีบาง หรือในอินเทอรเน็ตบาง ตอนน้ันตัวเองรูสึกเฉยๆ  แตพอไดไปรวมงาน
แลว เราไดสัมผัสบรรยากาศของงาน และความรูสึกไดเกิดข้ึนมากมาย ไดเห็นพลังเยาวชนตางๆ มากมาย
ที่มาจากท่ัวโลก เหมือนการมาแสวงหาอะไรบางอยางท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกันท้ังๆ ที่พูดคนละภาษา แตสามารถ
ทำในส่ิงเดียวกนัและในเวลาเดียวกนัได งานน้ีไมไดไปแบบสบาย ตองเดนิไกลๆ ทกุวนั หอบหิว้ของหนกัทกุวนั
อากาศก็รอน เวลาจะกินขาวก็ตองตอแถวเพื่อแลกอาหารใชเวลานานมาก การนอนก็ไมเปนท่ีเปนทาง
ตองนอนเบียดกัน ตองแยงท่ีกัน ตองหาเสนทางท่ีจะไปในแตละวัน บางวันหลงทางกลับท่ีพักดึก ฯลฯ แตก็
ไมเห็นมีใครบน ดูเหมือนทุกคนเต็มใจอยากจะมางานน้ีมาก ใบหนาทุกคนแลดูมีความสุข และสนุกสนาน
กบังานน้ี เหมือนไดประสบผลสำเร็จในชีวติน้ีแลว เปนส่ิงอศัจรรยยิง่นัก

ซิสเตอรประทับใจพระดำรัสของพระสันตะปาปาในคืนต่ืนเฝา เปนเหตุการณที่ไมคาดฝนมากอน ซ่ึง
มีลมพายุ และฝนตกในคืนน้ัน แตกลุมเยาวชนก็ไมหยุดรองสรรเสริญพระองค ภัยธรรมชาติไมไดเปนอุปสรรค
สำหรับเยาวชน พระสันตะปาปาไดตรัสประโยคหน่ึงวา “พอดีใจท่ีพวกลูกพลีกรรมดวยความหวัง” เปนประโยค
ทีซิ่สเตอรประทบัใจมาก พระองคไดใหกำลังใจใหแกเยาวชน อยากจะรวมทกุขรวมสขุและเปนหนึง่เดียวกบัเยาวชน
และแลวฝนก็หยุดตก เหตุการณกลับเปนปกติ

ส่ิงท่ีไดรบัจากประสบการณครัง้น้ีคือการเพิม่ความเช่ือใหกบัตัวเอง มีกำลงัใจท่ีจะมีสวนรวมกบังานน้ี ไดสมัผสั
งานเยาวชนโลกตามจุดประสงคขององคสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 มีโอกาสไดเรยีนคำสอน ไดสัมผสั
การเดินรปูท่ียิง่ใหญ ไดรบัความชวยเหลือ ความใจดี จากหมคูณะ

สุดทาย จากประสบการณของผูเขารวมหลายคนที่ผานมา ทำใหเราเห็นประสบการณหลากหลาย และ
พระพรของพระผานมาทางชวงเวลาเหลาน้ี “จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป 4:4)

จัดมิสซาภาษาอังกฤษ
ฮองกง  (ยูแคน)  ณ อาสนวิหารพระนางมารีย
ผูปฏิสนธินิรมล  พระคารดินัลจอหน ตง  ฮอน
แหงฮองกง  กลาวในบทเทศนแกครสิตชนท่ีมารวม
พธีิประมาณ 1,000 คน วา “วดัทุกแหงควรมีมิสซา
ภาษาอังกฤษอยางนอย  1 มิสซา เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกคริสตชนคาทอลิกชาวตางชาติ
โอกาสเดยีวกนันีข้าพเจาขอฝากงานอภบิาลท่ีสำคัญ

ยอโลก (ตอจากหนา 11) 4 ประการ ไดแก  การประกาศขาวดี  งานสงเสริม
กระแสเรียกพระสงฆและนักบวช  งานอภิบาล
ครสิตชนคาทอลกิทีไ่มใชชาวจนี  และพระศาสนจกัร
ในประเทศจีน”

“ผูอพยพยายถ่ินท่ีมาอาศัยในฮองกงทาทาย
ความรับผดิชอบของผเูชือ่ศรัทธา  ทัง้ในสวนตัวและ
ในแงของการเปนสมาชิกของชุมชน  วิธีที่ไดผล
นาจะเปนการกำหนดใหมีมิสซาภาษาอังกฤษ
อยางนอย 1 มิสซาในวันอาทติยเพือ่พวกเขาสามารถ
มีสวนรวมในกิจกรรมทีว่ดัจัดให”

การเช่ือดวยใจจะบันดาลความชอบธรรม  การประกาศดวยปากจะบนัดาลความรอดพน
เพราะพระคัมภรีกลาววา ทกุคนทีมี่ความเชือ่ในพระองคจะไมไดรับความอบัอาย (โรม 10:10-11)
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ปสกา การขามผาน
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“ไปดูงาน” คำทีห่ลายคนอยากจะไดโอกาส
และทราบดีวา งานท่ีไปดูยอมไมไดหมายถึงวา
ดูเฉพาะงาน แตคงจะไดไปเที่ยวดวย บางคน
เถรตรงและรูสึกวาไปดูงานถาทำอยางอ่ืนคงผิด
แตบางคนยืนอยบูนโลกของความเปนจรงิ ไหนๆ
ออกเดินทางท้ังที ไปถึงถ่ินน้ัน ประเทศโนน
จะดูงานอยางเดียวคงไมพอ ตองหาประสบการณเสริมกันสักหนอย สัดสวน
ของงาน กบัการพักผอน กบัการทองเท่ียว หรอือะไรท่ีจะสุมรวมในคำวาไปดูงาน
คงตองอยูที่วิธีคิดของคนจัด นักการเมืองอาจมีนิยามการไปดูงานในแบบหน่ึง
พระสงฆนักบวชอาจจะมีนิยามในแบบหนึ่ง คนทำงานหาเชากินเชา หาค่ำกินค่ำ
อาจจะมีนิยามในแบบของเขา คนเราแตละคนมองเห็นอะไร คิดอยางไรก็ได
ในแบบน้ัน บางคนไดแตเฝาโจมตี จบัผดิ พดูใหราย คิดและมองกันแตเพยีงแงลบ
เสียงของมโนธรรมในใจที่พระฝงรากไวตางหากที่จะชวยตอบความจริงของชีวิต
ของคนแตละคน

จะวาไปแลว ผมมีโอกาสไปดูงานอยูบาง ทุกครั้งผมเองก็ขอบคุณอัคร-
สังฆมณฑลท่ีใหโอกาส และขอบคุณหลายๆ น้ำใจดีที่หยิบย่ืนให และทุกคร้ัง
ก็ไมวายจะนึกถึงสนามงานท่ีทำ ชีวิตท่ีดำรงตนอยู ผมมีประสบการณซ้ำๆ
โอกาสท่ีไดใชไปกับการดูงาน การดูงานหลายๆ ครัง้ผมมักไดรวมทางไปกับพีน่อง
ตางความเช่ือ ผมมักมีข้ันตอนซ้ำ ๆ ที่เกิดข้ึนกับชีวิต จนพอสรุปไดเปนแนวทาง
หลกัๆ หรอืภาษาวชิาการอาจจะเรยีกวาถอดบทเรยีนออกมาได เปนอยางน้ีครบั

ขัน้ท่ี 1 “ทกุอยางเร่ิมจากความไมร”ู กลมุทัวรทีไ่ปดวยกัน มักจะแจงจำนวน
และสถานะตำแหนงของผูเดินทาง เม่ือมีบาทหลวงรวมเดินทางไปดวย หลายคน
อาจสงสัยวาคนไหนเหรอ ชุดท่ีเราสวมใสบางคร้ังก็สามารถบงบอกไดทันที
และเม่ือการแนะนำตัวเกิดข้ึน การสงวนทาที ความเกรงใจ ความไมรู ก็สราง
บรรยากาศและกำแพงขึ้นมาโดยไมรูตัว

ขัน้ที ่ 2 “ประตูแหงมิตรภาพเปดออก” เม่ือกิจกรรมที่รวมกันมีมากขึ้น และ
เม่ือกจิกรรมทางศาสนาถูกปฏิบติั การถวายมิสซา การสวดภาวนา การเดินทางไป
ตามท่ีตางๆ ทีมี่บาทหลวง ซิสเตอรชาวตางชาติมาตอนรบั พดูคุยทกัทายเหมือนรจูกั
กันมาเน่ินนาน เพราะความเปนสากลของพระศาสนจักร บทแหงมิตรภาพและ
การเรียนรูจักกันจึงมากข้ึน อันนำไปสูคำถามในเชิงศาสนามากมาย อาทิ คริสตัง

กับคริสเตียนตางกันอยางไร ตองเรียกวาอะไรถึงจะถูก บาทหลวง หรือ
คุณพอ คุณพอทำนั่นทำนี่ไดไหม? เปนตน และมันกำลังนำไปสูคำถาม
ทีเ่จาะลึกไปกวาน้ัน

ขัน้ที ่ 3 “ในท่ีสุดเราก็พบเห็นโลกกวาง” คำถามที่เจาะลึกไปกวาน้ันคือ
ทำไมคุณพอถึงมาบวช และโลกกวางท่ีผมหมายถึงก็คือ การอยูรวมกัน
บนโลกใบน้ีของความตางกัน ทั้งเปนคนชาติเดียวกันแตถือความเช่ือ

ตางกัน ทั้งความเปนสากลของพรมแดนศาสนาท่ีไมมีกำแพงมีเพียงแตสะพาน
แหงรัก และมิตรภาพ คลายๆ วาการเดินทางในหลายๆ ครั้งกลับเปนการ
แพรธรรมดวยซ้ำ

จริงๆ แลวผมไมเพียงอยากเลาใหฟงเร่ืองการเดินทางหรือการไปดูงาน
แตผมสนใจถึงคำถามคลาสสิกที่ตองตอบเสมอๆ กับเวทีแบบน้ี ผมคิดวาสำหรับ
พี่นองฆราวาสคงไมตางกัน ทุกเชาวันอาทิตยที่เรามาเขาวัด คงมีคำถามจาก
เพื่อนบานเหมือนกัน ทำไมคาทอลิกถึงตองเขาวัด ทุกกิจการของความดี จน
นาแปลกใจคงมีคำถามประมาณวา ทำไมคาทอลิกถึงเลือกชีวิตแบบน้ี ความเช่ือ
ในพระ ความศรัทธามันกินไดหรือ? ฯลฯ คำถามเหลาน้ีผมวาเราตองตอบกัน
ใหชัด ยิ่งตอบบอยๆ ยิ่งดี เพราะเราจะไดรูวา ส่ิงท่ีเราทำๆ กันในแตละวัน หรือ
ทัง้ชีวติเราทำมันทำไม

วันปสกาเวียนมาอีกครั้ง พรอมกับความช่ืนชมยินดี เปนความช่ืนชมยินดี
ของการขามผานความทุกขเหนื่อยยาก และสาหัสกับชีวิต ผมสงสัยเหมือนกัน
วาถาเราไมผานมหาพรตเราจะมาถึงปสกาไดไหม ถาเราไมผานความทุกข
เราจะรูจักความสุขเท่ียงแทไดหรือเปลา ความสุข ความช่ืนชมยินดีของวันปสกา
ไมไดไดมาฟรีๆ เหมือนของแจก บางคร้ังเราตองเสาะแสวงหา ตองดำเนินชีวิต
ตองออกแรง ฉันใดก็ฉันน้ัน ไปดูงาน จริงๆ แลวอาจจะไมไดไปใหเห็นเทาน้ัน
แตตองไปสัมผัส จะใชอะไรสัมผัสคงสุดแลวแต ตา หู จมูก ปาก หรือหัวใจ
ชีวิตไมออกเดินทางคงไมพบเจออะไรงายๆ ไมกาวขามผานคงไมไดเห็นแสง
แหงความจริง และบนทางเดินกับการกาวผานไปน้ัน เทาของผูชอบธรรมยังคง
แตะพ้ืนดินอยู มันไมไดลอยอยูบนหวงหาวดาวเดือน เพียงแตตองเฝาเตือนตน
เอาไวเทาน้ัน วาใจอยาหลงระเริงเหลิง

สุขสนัตวนัปสกากนัถวนหนานะครบั
บรรณาธิการบริหาร

สือ่...บางสวน

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย มีส่ือดี
และกิจกรรมเทหๆ มา
อวด ขอดึงมาสัก 3
ชิน้งาน

ชิ้นงานท่ี  1  ส่ือ
ประกอบหลักสูตรโตไป
ไมโกง สภาการศึกษา
คาทอลิกฯ  รวมกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บรหิารศาสตร (นดิา) ได
จดัอบรมหลกัสตูรโตไป

จากสภาการศกึษาคาทอลิก

ไมโกง และมีส่ือประกอบการสอนมากมาย หนึง่ในน้ัน
คือ  ดีวีดี  “คนเยอะเร่ืองแยะ” สรางสรรคโดย
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เคยออกอากาศทางสถานี
โทรทัศนกองทัพบกชอง 7 มาแลว เปนซิทคอมสนุก
แทรกสาระสะทอนหลักการประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนเดียวกนั เขาบอกวามีทัง้เร่ืองนาขบขัน
และขบคิด หนึ่งกลองมี 2 แผน มีคำเทหๆ ที่กลองวา
“หนึ่งคน  หนึ่งปญหา  มากคน  ก็มากปญหา  แต
หลักการประชาธิปไตย ทำใหเราอยูรวมกันได” เอา...
ใชเลย ไมเขาหลักสูตรอาจจะหาดูยากสักหนอย ดีวีดีนี้
หามจำหนายครบั

ชิน้งานท่ี 2 ดีวดีี รวมภาพยนตรส้ันชนะการประกวด
โครงการลูกของแผนดิน ในรูปท่ีทานเห็นเปนเวอรชั่น
วุฒิสภา แตในไมชาจะมีเวอรชั่นส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
ตางกันอยางไร เวอรชั่นวุฒิสภาจะรวบรวมเฉพาะ
หนงัท่ีชนะการประกวดท้ัง 2 ระดับ 12 เรือ่ง แตเวอรชัน่

ส่ือมวลชนคาทอลกิฯ จะมีมากกวาน้ัน จะรวบรวมภาพ
ต้ังแตวันแถลงขาว บทเพลงท่ีใหใชจากบริษัทเลิฟอีส
กิจกรรมการอบรมเพ่ิมพูนความรูและวันประกาศผล
ที่ เ ด็ดกวา น้ันที่กลองจะมี เรื่องยอของภาพยนตร
ทีช่นะการประกวดดวย มีจำหนายแนนอนกอนเปดเทอม
แตถาใจรอนอยากดวูาเรือ่งไหนไดรางวลับางไปท่ีเวบ็น้ี
ครับ younggenmedia.com

ชิ้นงานสุดทาย คายอัจฉริยะสูโลกเทคโนโลยี และ
การสื่อสารสากล 9-11 พฤษภาคมน้ี ณ นานมีบุค
เทรนน่ิง เซ็นเตอร เขาใหญ การรวมกันของเด็กและครู
จาก 50 โรงเรยีนคาทอลิก คัดหวักะทิมา ฝกผนูำ วชิาการ
เทคโนโลยี และการกาวเขาสปูระชาคมอาเซียน เปดเผย
รายชื่อโรงเรียนท่ีเขารอบ และกิจกรรมท่ีนี่เร็วๆ นี้ ...
อันน้ีมีรายละเอียดอีกเยอะ แตวันน้ีแนะนำกันส้ันๆ
แคนี้ไวกอน

บอกแลววาน่ีแคส่ือ...บางสวนนะ        
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Nicola Salvi  ‡ ’¬™’«‘µ°àÕπß“π‡ √Á® ºŸâ∑’Ë∑”ß“ππ’È ”‡√Á®®÷ß‰¥â·°à Giuseppe Pannini

ª√“ “∑¥â“πÀ≈—ß¢ÕßπÈ”æÿ ™◊ËÕ‡µÁ¡«à“ Palazzo Conti Duca di Poli ‡ªìπ

ª√“ “∑ª√–®”µ√–°Ÿ≈ Conti ¡’µ”·Àπàß‡ªìπ∑à“π¥¬ÿ§ (Duke)
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°“√‚¬π‡À√’¬≠∑’ËπÈ”æÿ·Ààßπ’È ¡’∑’Ë¡“∑’Ë‰ª∑’Ëπà“ π„®‡æ’¬ß„¥

¢Õ∫§ÿ≥  - Õ”≈“æ√– ¡≥∑Ÿµ
 ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥ß“π‡≈’È¬ß

¢Õ∫§ÿ≥·≈–Õ”≈“æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ

«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬ ‚Õ°“ ∑’Ë ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå

∑’Ë 16 ∑√ß·µàßµ—Èß„Àâ‰ªª√–®”Àπâ“∑’Ë‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”

ª√–‡∑»∫√“ ‘́≈  ‚¥¬‡™‘≠ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ ∑Ÿµ“πÿ∑Ÿµ ºŸâ·∑π®“°¿“§√—∞∫“≈ ºŸâ·∑πÕß§å°√µà“ßÊ

‡¢â“√à«¡ß“π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡’π“§¡ 2012 ∑’Ë‚√ß·√¡Õ‚π¡“ ·≈–„πæ‘∏’

¡’°“√°≈à“«¢Õ∫§ÿ≥æ√– ¡≥∑Ÿµ‚®«“ππ’ ¥“π’‡Õ≈‚≈ ‚¥¬¥√.√‘™“√å¥ µ’µÿ 

‡Õ‰° ‡Õ°Õ—§√√“™∑Ÿµ‡§π¬“ ´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß§≥∫¥’∑Ÿµ“πÿ∑Ÿµ
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