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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

วนัภาวนาสากลเพ่ือกระแสเรียก
29 เมษายน 2012

ทุกปพระศาสนจักรในประเทศไทยกำหนดใหมี
วนัภาวนาเพ่ือกระแสเรียกอย ู2 วนั คือวนัภาวนาสากล
เพื่อกระแสเรียกท่ีฉลองพรอมกันท่ัวโลก  ไดแก
วนัอาทิตยที ่4 ในเทศกาลปสกา (วนัฉลองนายชุมพาบาล
ทีดี่) ซ่ึงปนีต้รงกับวันอาทิตยที ่ 29 เมษายน 2012 และ
อีกวันหน่ึง เปนวันกระแสเรียกสำหรับประเทศไทย
โดยเฉพาะ ไดแกวันสมโภชพระเยซูเจากษัตริยแหง
สากลจักรวาล (มักตรงกับวันอาทิตยสุดทายของเดือน
พฤศจกิายน)

บทภาวนาตามพระประสงคของสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ประจำเดือนเมษายนนี ้ไดแก
กระแสเรยีก เพือ่บรรดาเยาวชนจะตอบรับเสียงเรยีกของ
พระเยซูคริสตเจาและติดตามพระองคในฐานันดรสงฆ
และนักบวช

ทำไมจึงตองใหความสำคัญตอการภาวนาเพ่ือ
กระแสเรียก

ประการแรก เราภาวนาเพื่อผูมีกระแสเรียกอยูแลว
ไดแก พระสงฆและนกับวชทัง้หลาย ใหม่ันคงเขมแข็ง
และซ่ือสัตยตอกระแสเรียกของตนในการติดตาม
องคพระครสิตเจา

ประการท่ีสอง เราภาวนาเพ่ือใหผูที่พระเรียก
ไดตอบสนองเสียงเรียกของพระองค ทั้งน้ีโดยไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนวัด
เปนสำคัญ สำหรับผูที่ไดตอบสนองเสียงเรียกดวยการ
เขาบานเณรและบานฝกหัดแลว เราภาวนาใหพวกเขา
หม่ันพากเพียรรับการฝกอบรม ใหไดมีประสบการณ
พระเจา เตรียมตัวสูชีวิตการเปนพระสงฆและนักบวช
ที่ดีตอไป

ประการท่ีสาม เราภาวนาเพ่ือขอพระเจาโปรด
ประทานกระแสเรยีกพระสงฆและนกับวชใหแกวดัและ
สังฆมณฑลของเราใหมากย่ิงข้ึน “ขาวท่ีจะเก็บเกี่ยว
มีมาก แตคนงานมีนอย จงวอนขอเจาของนาให
สงคนงานมาเก็บเกี่ยวขาวของพระองคเถิด” (มัทธิว
9:37-38)

ประการสุดทาย เราต้ังใจรณรงคภาวนาเพื่อ

กระแสเรียกก็เพราะเราตระหนักดีวา กระแสเรียก
ในประเทศไทยโดยรวมลดนอยลงทุกป บางปในบาง
สังฆมณฑลไมมีการบวชพระสงฆใหมแมแตองคเดียว
จำนวนสามเณรในบานเณรลดนอยลงมาก จนเกรงวา
วันหน่ึงประเทศไทยอาจเหมือนบางประเทศท่ีเกิดข้ึน
แลว คือไมมีกระแสเรียกเลย ไมอยากจะนึกเลยวา
สภาพพระศาสนจักรจะเปนอยางไรเม่ือไมมีพระสงฆ
และนักบวช

เม่ือถึงเวลาน้ัน ก็สายเกินไปแลว กระแสเรียก
ตองการเวลาสำหรบัการฟมูฟกใหเติบโต อบรมบมเพาะ
เพื่อเตรียมสูชีวิตของการเปนพระสงฆและนักบวช
ทีติ่ดตามพระองค ทีร่กัและรับใชพระองคผานทางเพ่ือน
พีน่องท้ังหลาย

นาช่ืนใจท่ีเห็นหลายวัดแลวท่ีสวดบทภาวนาเพ่ือ
กระแสเรียกในทายมิสซาวันอาทิตย บางวัดสวดทุกวัน
ในมิสซาวันธรรมดาดวยซ้ำ

การอภิบาลกระแสเรียกเปนหนาท่ีของทุกคน
โดยเฉพาะอยางย่ิงครอบครัวซ่ึงเปนบอเกดิกระแสเรียก
บิดามารดามีบทบาทสำคัญมากในการชวยใหลูก
ไดยินเสียงเรียกของพระ และตอบสนองเสียงเรียกของ
พระองค

ผมไดรูจักสามเณรคนหน่ึงท่ีเกาหลี เม่ือถามเขาวา
นกึอยางไรถงึมาเขาบานเณร เขาบอกวา พอและแมของ
เขาไดยกถวายเขาใหกับพระต้ังแตกอนที่เขาเกิดดวยซ้ำ
และเม่ือโตพอรูความก็ไดยินพอแมสวดทุกคืนขอพระ
ใหลูกไดบวชเปนพระสงฆ เขาจึงไมมีความคิดอ่ืนใด
นอกจากถวายชีวิตน้ีของเขาเพ่ือเปนสงฆของพระ-
คริสตเจา และต้ังใจอยางท่ีสุดท่ีจะเปนสงฆที่ดีของ
พระองค

อีกกรณีหนึ่ง ผมไดมีโอกาสรูจักหญิงสาวคนหน่ึง
ที่ไตหวันมาทำหนาท่ีชวยแปลภาษาทุกวันตลอดเวลา
ที่ผมไปเย่ียมคณะเซอรราท่ีนั่นเม่ือหลายปกอน ในวัน
สุดทายระหวางท่ีรอรถมารับผมไปสงท่ีสนามบิน ไดมี
โอกาสพูดคุยถงึการเรียนและการงานของเธอ และท่ีสุด
ไดถามเธอวา  เคยคิดเปนซิสเตอรบางหรือเปลา

เธอบอกวา คิดอยูเรื่อยๆ ต้ังแตตอนเรียนปริญญาตรี
แตไมมีใครมาถาม ไมมีใครมาชวน และไมรูวาตอง
ทำอยางไร ผมจึงแจงใหสมาชิกเซอรราท่ีไตหวัน
ไดทราบ ใหชวยติดตามและประสานตอ ทราบมาวา
ตอนน้ีเธอไดถวายตัวในคณะนักบวชแหงหน่ึงเรียบรอย
แลว

ในสาสนวันภาวนาสากลเพ่ือกระแสเรียกปนี้
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงขอรองให
ทกุคนในชุมชนวัดเอาใจใสและสนใจผทูีอ่าจไดรบัการ
เรียกจากพระ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรารถนา
ใหเราสรางเง่ือนไขท่ีเอื้ออำนวยใหเด็กและเยาวชน
ไดตอบสนองเสียงเรียกดวยความรักของพระองค
สงเสริมกระแสเรียกของเขาดวยการใหคำแนะนำและ
ชี้ทางท่ีเหมาะสม ใหเขารักในพระวาจา รักการสวด
ภาวนา เพ่ือชวยใหเขาไดยินเสียงของพระ ใหเขารัก
ศีลมหาสนิทซ่ึงเปนขุมทรัพยที่จะชวยใหเขาเห็น
ความสวยงามของชีวติแหงการรบัใชพระอาณาจกัรของ
พระเจา

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเนนวา กระแสเรียกคือ
การตอบสนองความรักของพระเจา พระองคทรงรกัเรา
กอนท่ีเราเกิดดวยซ้ำ และทรงนำเราใหชดิสนิทเปนหน่ึง
เดียวกับพระองค กระแสเรียกจึงเปนพระพรแหง
ความรักของพระเจาอยางแทจริง

ในโอกาสวันภาวนาสากลเพ่ือกระแสเรียกปน้ี
นอกจากขอใหเราทุกคนสวดบทภาวนาเพ่ือกระแสเรยีก
แลว ใครเชญิชวนทุกทานในชุมชนวัดไดถามตัวเราเอง
วา เรามีสวนในการสงเสริมและทำนุบำรุงกระแสเรียก
ในเขตวัดของเรา และในสังฆมณฑลของเราเพียงใด

เราไดสวดภาวนาเพ่ือกระแสเรียกในวัดและ
ในสังฆมณฑลของเราบอยมากนอยแคไหน เคยไปรวม
มิสซาและ  /  หรือเฝาศีลมหาสนิทเปนพิเศษเพ่ือ
กระแสเรียกบางหรือไม

ทราบหรือไมวา ในทุกสภาภบิาลวัดควรมีกรรมการ
อยางนอยหนึ่งทานท่ีคอยติดตาม สนใจ เอาใจใส
เรื่องกระแสเรียกภายในเขตวัดของตน

เราทราบไหมวาควรตองทำอยางไรเม่ือเราเห็นเด็ก
และเยาวชนบางคนมีความศรัทธาและมีเครื่องหมาย
บางอยางท่ีอาจไดรับการเรียกของพระ

ขาแตพระแมมารีอา มารดาแหงกระแสเรียก
ชวยวงิวอนเทอญ

ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย
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อาลยัรกัคณุพอธรีวฒัน (ตอจากหนา 20)

นครปฐม  พระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนประธานในพิธีมิสซาปลงศพคุณพอเรนาตุส
ธรีวฒัน เสนางคนารถ รวมกบัพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระ-
สังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค คุณพอ
จำเนียร กิจเจริญ โดยมีพระสงฆอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ  พระสงฆตางสังฆมณฑล นกับวชชาย-หญิง
และสัตบุรุษ มารวมพิธีจำนวนมาก  เมื่อวันอังคารที่ 3
เมษายน 2012 ทีว่ดันักบุญเปโตร สามพราน

คุณพอเรนาตุส  ธีรวฒัน  เสนางคนารถ เปนสัตบุรษุ
วัดเซนตร็อค ทาไข จ.ฉะเชิงเทรา เกิดเม่ือวันท่ี 12
พฤศจกิายน ค.ศ. 1955 ในครอบครัวมีพีน่องท้ังหมด 10
คน เปนชาย 6 คน เปนหญิง 4 คน คุณพอเปนบุตรคนท่ี
8 บิดาช่ือยอแซฟ วินิต (เหลียง) มารดาช่ือมารีอา
มกัดาเลนา ระวงิ เสนางคนารถ

เขาเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ทาไข ต้ังแตชั้น
เตรียมประถม จนถงึชัน้ประถมปที ่7

สมัครเขาบานเณรเล็กยอแซฟ สามพราน ในวันท่ี
15 พฤษภาคม ค.ศ. 1969 ผูสงเขาบานเณรคือคุณพอ
ปอล  ลังฟงต  ในนามของวัดเซนตร็อค  ทาไข
จ.ฉะเชงิเทรา เรยีนทีโ่รงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ สามพราน
ต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5
หลังจากน้ันไดศึกษาชีวิตการเปนเณรท่ีบานเณรกลาง
1 ป (เวลาน้ันอยทูีบ่านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน)

เขาบานเณรใหญแสงธรรม ค.ศ. 1976 เรียนที่
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาเทววิทยา

ไดรบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ.
1982 ทีบ่านเณรใหญแสงธรรม สามพราน โดยพระอคัร-
สังฆราชไมเกิล้ มีชยั กจิบญุช ูประมขุอัครสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ

ไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆ  วนัท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ.
1983โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ประมุข
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายหลังจากไดรับศีลบวช
เปนพระสงฆ

ค.ศ. 1983-1985 ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดา
ราฟาแอล ปากน้ำ 

ค.ศ. 1985-1989 เจาอาวาสวดันักบญุยอแซฟ อยธุยา
ค.ศ. 1989-1994 เจาอาวาสวัดแมพระประจักษ

เมืองลรูด หวัตะเข
ค.ศ. 1994-1999 เจาอาวาสวัดพระคริสตประจักษ

เกาะใหญ
ค.ศ. 1999-2003 เจาอาวาสวัดธรรมาสนนักบุญ

เปโตร บางเชอืกหนงั
ค.ศ. 2003-2008 ชวยงานสังฆมณฑลนครสวรรค
ค.ศ. 2003-2005 เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ พจิติร

วัดนักบุญมารโก เกาเจริญพร ดูแลกลุมคริสตชน
ดงเสือเหลอืงและดูแลกลมุคริสตชนสากเหล็ก

ค.ศ. 2005-2008 เจาอาวาสวัดพระนามกรเยซู
บานแปง จ.สิงหบรุ ีวดัพระนางมารีอามารดาคริสตชน
และดูแลกลุมคริสตชนบานนางดำ

ค.ศ. 2008 เจาอาวาสวัดนักบุญนิโกลาส จ.พษิณุโลก
วัดคาทอลิกนักบุญร็อค

ค.ศ. 2008 - 30 เมษายน 2011 พักรักษาตัวอยูที่
โรงพยาบาลเซนตหลุยส

30 เมษายน 2010 - 30 เมษายน 2011 ชวยงาน
อภบิาลวัดเซนตหลยุส

30 เมษายน 2011 - 1 มิถนุายน 2011 พกัประจำและ
ชวยงานอภิบาลวัดนักบุญอนันา ทาจีน

1 มิถนุายน 2011 - ปจจบุนั พกัประจำและชวยงาน
อภบิาลวัดแมพระประจกัษเมืองลรูด หวัตะเข

หนาท่ีพิเศษ
ค.ศ. 2007 คณะท่ีปรกึษาพระสังฆราชสังฆมณฑล

นครสวรรค หัวหนาฝายการศึกษา สังฆมณฑลนคร-
สวรรค กรรมการฝายการศึกษา สังฆมณฑลนครสวรรค
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รวมชีวติสงฆ 29 ป

ขอความจากคำไวอาลัยของพระอัครสังฆราช
เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช  “อยากจะขอพูดถึงพอออย
ของพวกเรา บางชวงบางตอนในชีวิตของคุณพอ ที่พอ
เองมีโอกาสไดใกลชิดเปนพิเศษ และยังคงอยูใน
ความทรงจำของพอเสมอ แมวาจะมีโอกาสไดรูจัก
กับพอออยต้ังแตสมัยอยูที่บานเณรเล็กยอแซฟมาแลว
และชวงเวลาพิเศษน้ันกคื็อ ไดรวมงานกันท่ีสังฆมณฑล
นครสวรรค

พอออย เปนพระสงฆที่อุทิศตัวทำงานเพ่ือพระเจา
และพระศาสนจักร ดวยความรักแบบพระเยซูเจา
ผอูภบิาลท่ีดี อยางเขมแข็ง หนกัแนน ม่ันคง มาโดยตลอด
แมในบางเหตุการณที่คุณพอไดทำหนาท่ีอยางดีที่สุด
แลว แตสัตบุรุษบางคนจะไมเขาใจ และตอวาคุณพอ

อยางไมถกูตองและไมเหมาะสม  คุณพอกใ็ชความอดทน
อดกลั้นอยางมาก

วนัท่ีเราปดสัมมนาดานการศึกษา ของสังฆมณฑล
นครสวรรค จำไดวาวันน้ันไดขอรองคุณพอเปนพิเศษ
ใหชวยดูแลงานดานการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค
เพราะมีงานมากมายหลายอยางท่ีตองทำในดานน้ี
คำตอบคำเดิมท่ีไดรับจากพอออย ก็คือ “ครับ พระ-
คุณเจา” แมวาหนาตาของคุณพอในวันน้ัน ดูเหน่ือย
และอิดโรยอยางมาก แบบผิดสังเกต คุณพอกค็งตอบรับ
อยางหนักแนนเหมือนเคย

หลังจากการสัมมนาคร้ังน้ัน คุณพอก็เดินทาง
เขามากรุงเทพฯ มาทำธุระบางอยาง ระหวางทางเกือบ
จะฟุบไป ไดจอดรถขางทาง โทรหาพอชัชวาลที่โรง-
พยาบาลเซนตหลุยส แลวก็เลี้ยวรถเขาโรงพยาบาล
แหงหน่ึง จากน้ัน คุณพอก็ไมสามารถกลับข้ึนไป
สังฆมณฑลนครสวรรคอีก เพราะพระประสงคของ
พระเจาสำหรับคุณพอเปนอยางอื่นท่ีดีกวา ที่ไมมีใครรู
แมพระสงัฆราชกต็าม

เม่ือวานเย็น หลังจากไดไปเย่ียมพอออยเปนคร้ัง
สุดทายแลว ขณะสวดวัตรเย็นในวัดนอย ไดบอก
พระเยซูเจาในศีลมหาสนิทวา หากเปนพระประสงค
ของพระองค ที่จะใหคุณพอออยไปอยูกับพระองค
ณ เวลาน้ี ก็ขอใหพระองครับพอออยไปเถิด เพราะเขา
พรอมแลว ขออยาใหเขาตองเจ็บปวดทรมานมากไป
กวาน้ีเลย

ขอขอบพระคุณพระเจาสำหรบัพอออยของพวกเรา
“พระพรแหงความรัก” ของพระองค ที่ไดทรงมอบแก
คณะสงฆและบรรดาสัตบุรุษแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ขอคุณพอไดพักผอนกับองคพระผูเปนเจา
ทีพ่อออยรกั และพระองคกท็รงรักคุณพอตลอดไป”
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ตอนท่ี 50

เด็กที่รักการสวดภาวนากอนนอนสวนใหญ มิได
โตขึ้นมาในครอบรครัวที่พอแมสอนใหเขาไปสวด
อยางเกงเขาโตข้ึนในครอบครวัทีพ่อแมมาน่ังสวดดวยกนั
กบัเขาทุกคืน แตทีแ่นนอนก็คือ เขาโตข้ึนในครอบครัว
ทีพ่อแมมาน่ังสวดดวยกันกับเขาทุกคืนแลว ยงัมคีานิยม
การรกัพระเปนเจาเปนคุณธรรมประจำครอบครวั ช่ืนชม
พระศาสนา ปฏบิติัศาสนากิจ และพูดคุยเร่ืองดีๆ เก่ียวกับ
พระเจาใหลกูๆ ฟงทุกวนั

พอแมชื่มชมอะไรลูกๆ ก็ใฝหาส่ิงน้ัน ใครบางคน
ถามวาทำไมเด็กคนน้ีจงึชอบท่ีจะไปชวยมิสซา คำตอบ
ที่เด็ดขาดท่ีสุดก็คือ พอแมของเขาสงเสริม และแสดง
ความช่ืนชอบในการชวยมิสซาใหแกลูกของเขาไดรับรู
สัมผสัได

แตยงัมีมุมมองของพอแมอกีแบบหนึง่คือ หนมุคนหน่ึง
เขาพลาดจากการสมัครเขาไปเปนเณรในบานเณรเล็ก
มีคนไปถามถึงเหตุผล เขาตอบวา สมัยนั้นบิดาของเขา
ไมยินยอมใหเขาไป เม่ือไปถามบิดาของเขาวาตอนน้ัน
ทำไมไมยนิยอม บดิาเขาตอบวาคุณพอเจาวัดมาบอกผมวา
อยากใหลูกชายผมไปเขาบานเณร มันเปนเด็กดีศรัทธา


และต้ังใจเรียน แตลกูผมไมเคย
พู ด กับผม เลยว า อ ย ากไป
บานเณร ถาเขาแสดงความ
สมัครใจดวยตนเองกับผม
สักครั้ง ผมจะยินดีมอบให
คุณพอ นำเขาไปสมัครบานเณร
แตความตองการของคุณพอ
ไมอาจทดแทนความตองการ
ในจิตใจของลูกชายผม ผมจึง
ไมอาจใหเขาไปเขาบานเณร
เพยีงเพราะคุณพอคดิวาเขาเปน
เด็กดี แตไมมีเจตจำนงคของเขาเอง

ถึงกระนั้นผมก็ยังเชื่อวาเด็กผูชายจะเขาบานเณร
หรือเด็กหญิงจะเขาอาราม นั่นก็เพราะพอแมของเด็ก
เหลาน้ีสรางคานิยมชื่นชมในพระศาสนาใหแกลูก
ในชีวิตประจำวันน่ันเอง เรือ่งความศรทัธาในครอบครัว
เปนเหมือนการสะสมทรัพยสมบัติไวใหลูกไดกิน
ไดใชไปจนวันตาย เราใหตนทุนชีวิตแกลูกโดยการ
ใหการศึกษาท่ีดี พวกเขามีตนทุนชีวิตท่ีอบอุนจาก
ความรักของพอแม ความรักจากยาย ยา ตา ปู ที่อุมเขา

ตอนเล็ก  ๆกเ็ปนตนทุนชีวติแกพวกเด็ก  ๆดวย แตการสงมอบ
ความเช่ือในพระเปนเจา และชีวติคริสตังใหแกลกูหลาน
เปนการมอบตนทุนชีวิตท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีเขาจะนำไปใช
ในภายภาคหนาตลอดชีวติ

เม่ือปสกามาถึง เราก็จะมีชวีติใหมกบัองคพระเยซูเจา
ผูเสด็จคืนพระชนมชีพ ชีวิตใหมนี้ คือการคิดใหมวา

ทำอยางไร จะใหคานิยม ชื่นชมพระศาสนา และใสใจ
ปฏิบัติศาสนกิจมาเปนแนวปฏิบัติกิจศรัทธาจริงๆ
ในครอบครัวของเรา นี่ เปนการมอบตนทุนชีวิต
อันสำคัญใหแกลูกๆ

ตนทนุหมายถงึการลงทุน  ความเชือ่ศรทัธามีคุณคา
เปนตนทุนแกชีวิตลูกๆ และผลกำไรก็สูงคาถึงเมือง
สวรรค แนนอนการลงทุนตนทุนความเช่ือศรัทธาน้ี
ก็สูงดวย มิใชสูงเพราะตองนำทรัพยสินมาลง แตตอง
ลงทุนสูงดวยการเห็นคุณคาของความเช่ือวาเปนการ
ลงทุนสูง มากยิ่งกวาลงทุนจายคาเทอมใหลูกไดศึกษา
เลาเรยีน  มากยิง่กวาจายคาอนิเตอรเนต็ใหลกูไดใชงาน
สูงกวาคาอาจารยทีจ่างมาสอนพิเศษแกพวกเขา สูงกวา
คาเส้ือผาท่ีจายไปแตละชุดเม่ือเขาโตขึ้นจนชุดเกา
ใสไมได เพราะขนาดเล็กเกนิไปแลวฯลฯ แตโดยทัว่ไป
การลงทุนดานความเชื่อศรัทธาของครอบครัว เราคิด
เปนมูลคาแลว ต่ำกวาการลงทุนชีวิตดานอ่ืนๆ ทุกดาน
เราไมเคยใหความสำคัญ กับการมอบตนทุนชีวิตดวย
ความเชื่อศรัทธาแกลูกเทาไหรเลย  การลงทุนทางดาน
ความเชื่อแกชีวิตลูกๆ แมจะไมตองใชตัวเงินแตก็มี
คณุคาสูงท่ีเราตองเพยีรพยายามจายออกไปดวย

จายออกไปดวยการ มาน่ังสวดดวยกันตอนค่ำ
กอนนอน

จายออกไปดวยการ จูงมือกันไปวัด ทั้งครอบครัว
ในวันอาทิตย

จายออกไปดวยการน่ังอานพระคัมภรี และแบงปน
ขอคิดแกกันอยางไมเสียดายเวลาฯลฯ ถาครอบครัว
คริสตังรอบคอบพอจะวางแนวทางชีวิตใหแกลูกๆ
โดยลงทุนดานการศึกษา สุขภาพ ความสามารถพิเศษ
การดนตรีศิลปะ ก็ตองไมละเลย มอบตนทุนความเช่ือ
ใหแกชวีติของทุกคนในครอบครัวดวย

“อาณาจักรสวรรค เปรยีบไดกบัขมุทรพัยทีซ่อนอยู
ในทงุนา คนทีพ่บก็ฝงซอนสมบัตนิัน้ และยนิดีกลบัไป
ขายทกุสิง่ท่ีม ีนำเงนิมาซือ้นาแปลงนัน้” (มธ 13:44)

“ความยำเกรงองคพระเจาเปนหลกัประกนัทีม่ัน่คง
พระองคทรงเปนท่ีหลบภัยของลกูหลาน” (สภษ 14:28)

“ใจมนุษยวางแผนชีวติของตน แตองคพระเจาทรง
นำกาวเดินของเขา” (สภษ 16:9)

“จงฝกเยาวชนในทางทีเ่ขาควรจะเดนิ เมือ่เขาชราแลว
เขาจะไมหันเหไปจากทางน้ัน” (สภษ 22:6)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เมือ่เขาจำศีลอดอาหาร และอธิษฐานภาวนาแลว
จึงปกมือเหนือบารนาบัสและเซาโล

แลวสงเขาท้ังสองคนออกไป”  (กจิการ 13:3)

จงแสวงหาพระประสงค
ของพระเจา

หนุมคนหน่ึงกับนองชายไปเย่ียมคุณยาย คืนน้ันนองชายกำลังสวดภาวนา
อย ูหนนูอยตะโกนเสียงดังวา “ขาแตพระเจา โปรดสงรถจกัรยานมาใหผมดวย
นะครับ แลวอยาลืมกระด่ิงและหมวกกันน็อกดวยนะครับ” พีช่ายเตือนนองชาย
วา “อยาสงเสียงดังนัก พระเจาหไูมหนวกหรอก” นองชายตวัเลก็ๆ ตอบวา “ผม
รแูลวครบั แตคุณยายซิครบั หหูนวก”

เราอานในหนังสือกิจการอัครสาวกวา ในยุคแรกของพระศาสนจักรน้ัน
เม่ือเซาโลและบารนาบัสไดไปเยีย่มกลมุคริสตชนท่ีเยรซูาเล็มแลว กไ็ดกลบัไป
ยังเมืองอันทิโอก ในชวงเวลาการจำศีล การอธิษฐานภาวนาและการประกอบ
พิธีกรรมนั้น พวกเขาทราบวาพระเจาทรงขอรองใหเซาโลและบารนาบัสไป
ประกอบพนัธกิจพเิศษท่ีไซปรสั

โดยท่ัวไปแลว เรามักจะคิดวาเปนการวอนขอส่ิงท่ีเราตองการจากพระเจา
เหมอืนกบัเรือ่งของเดก็นอยผนูัน้ สวนมากมิใชเปนการวอนขอเกีย่วกบัส่ิงของ
ดานวัตถุ แตเปนการอธิษฐานภาวนาวอนขอความชวยเหลือจากพระองค
ในเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตประจำวันของเรา การอธิษฐานภาวนาอีกรูปแบบหน่ึง
กคื็อ การวอนขอพระเจาเพือ่คนหาวา พระเจาทรงปรารถนาอะไรจากเรา ในชวง
ตางๆ ของชีวิตเรา เปนการอธิษฐานภาวนาแบบเงียบๆ เปนชวงเวลาท่ีพระเจา
จะตรัสกับเรา อาศัยการอธิษฐานภาวนาและการจำศีลอดอาหาร ชุมชน
คริสตชนรุนแรก จึงทราบวาพระเจาทรงมีกิจการใหเซาโลและบารนาบัสทำ
เม่ือเราจำศีลอดอาหาร เราเปดชองวางในชีวิตฝายจิตของเรา ใหพระเจาทรง
เขามาจัดการ เม่ือเราปลอยใหมีชองวางและไดยินพระเจาตรัสกับเรา เราก็จะ
สามารถตอบสนองดวยใจกวางขวางและเปยมดวยความรัก

ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดไดทรงชวย
ใหลกู เปนผทูีร่บัฟงพระดำรัสของพระองค  โปรด
ทรงประทานพระพรใหลกูมคีวามปรารถนา ทีจ่ะ
รูถึงพระประสงคของพระองคในชีวิตของลูก
เพื่อลูกจะได เปนผูนำขาวดีของพระองคไป
ปาวประกาศ อาแมน

สอดไสตามเคย
ปนี้เขาหนารอนแทบต้ังตัวไมติด
อากาศปลายหนาวกำลังสบายจูๆ  กร็อนข้ึนมา
แรกก็พากนัคิดวาเปนความแปรปรวนของดินฟาอากาศ
ซ่ึงแตละคร้ังมักจะผานมาแลวก็ผานไป
แตครั้งน้ีจากแปรปรวนกลายเปนเปล่ียนแปลง
จากปลายหนาวเขารอนกอนครรลองฤดูกาล
แทบจะไมมีข้ันตอนใหเตรียมกายเตรียมใจ
กอนนีจ้ากหนาวคอยๆ อนุจากอนุคอยๆ รอนขึน้
โดยมีธรรมชาติเปนใจใหกายมนุษยปรับตัวไดลงตัว
แตนี่เปล่ียนจากเย็นกลายเปนรอนระอุเหมือนกลางเดือนเมษายน
รางกายเลยตองเหน่ือยตองปรับตัวต้ังตัวไมติด
ตองพึง่ยาพ่ึงหมอกันใหวนุวายกันท่ัวหนา
ไมตองพดูถงึหนาท่ีการงานกพ็ลอยฟาพลอยฝนไปดวย
พออากาศรอนระอุกำลังเร่ียวแรงก็มีอันตองรับผลกระทบ
เคยหยุดเคยพักหนารอนก็ใหรูสึกวานาจะไดเวลาแลว
รางกายเหน่ือยใจลาอารมณหดหูเอาแตพร่ำเรียกใหพักผอน
ที่เคยทำงานแตละวันพอดีเหนื่อยพอดีเรี่ยวแรงพอดีกำลังใจ
อากาศรอนกอนเวลาแบบน้ีเลยตองท้ังเหน่ือยท้ังเพลียถึงสองเทา
แคยางเขาวันแรกของเดือนเมษายนก็เฝารอวันหยุดสงกรานตแลว
“เหนือ่ยอกีนดิก็จะไดพกัไดสนุกแลว” ปลอบใจไปทำงานไป...

รอนอากาศก็ยังพอทำเนาแตนี่ยังตองมีเร่ืองรอนสมทบอีก
เรื่องราคาอาหารการกินการสัญจรสินคาจำเปนท่ีสูงข้ึนทะลุเพดาน
ถึงแมมีการพยายามตรึงราคาทุกอยางไวสุดความสามารถ
กระนั้นก็ดีราคาเทาเดิมแตปริมาณลดคุณภาพเหลือแควิญญาณ
ถึงเคร่ืองปรับอากาศมีแตก็รอนลึกถึงจิตจนตองกระสับกระสาย
แลวน้ันก็เรือ่งความไมปลอดภัยในชีวติทรัพยสินจนไมกลาหลับ
ขนาดปดบานล็อครถหนีบกระเปาระวังแจก็ยังไมวาย
ทกุวนันีห้วัขโมยมีนอยลงแตโจรมมีากข้ึนจนนาหวัน่
ปลนกันกลางวันแสกๆ กระชากกระเปาจ้ีทรพัยกนัซ่ึงๆ หนา
แคนีช้วีติก็หนกัหนาแลวยังตองรอนกับอณุหภมิูการเมืองอีก
ทีเ่คยพดูวา “พวกมากลากไป” ประสาวาอะไรวาตามกัน
เด๋ียวน้ีเปล่ียนเปน “พวกมากอยูเหนือทุกอยางทำอะไรไดหมด”
ทุกอยางเลยเปลี่ยนไปแมกระทั่งคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณ
ถือวาจำนวนมากกวาคะแนนมากกวาคือประชาธิปไตย
ผดิ (พยายาม) ทำใหถกูไมชอบธรรม (พยายาม) ทำใหเหน็ชอบจนได
และนี่คือการลมสลายของจริยธรรม
และนี่คือที่มาของสถานการณไรขื่อไรแปในสังคมไทยทุกวันน้ี
แลวกอ็อกมาชูธงวาจะทำใหเกดิความสามัคคีปรองดองในชาติ
ทั้งท่ีส่ิงท่ีกำลังทำกำลังยึดถือคือการทำลายความสามัคคีปรองดอง
เริม่ตนก็ผดิแลวเพราะฟนธงสามัคคีปรองดองแบบของฉนัของกลมุเรา
แลวต้ังเปาจะทำใหไดจะไปใหถึงจะเอาใหได
กใ็นเม่ือม ี“จำนวนมากกวา” เปนอาญาสิทธิเ์ปดทางใหทกุเรือ่ง
ยงัไงก็ถกูแมผดิยังไงก็ชอบธรรมแมชอบพาลยงัไงก็ทำใหดูดี
ถงึขนาดกฎหมายบานเมืองยงัแกยงัเปล่ียนยงัดัดแปลงไดเลย
แลวกเ็ทีย่วโพนทะนา “สามัคคปีรองดอง” เปนจุดขาย
ทัง้ท่ีโดยความหมายของสามัคคีปรองดองเปนคนละเร่ือง
“การรจูกัประนีประนอมยอมกันไมทะเลาะวิวาทแกงแยงกัน...
รจูกัตกลงกันดวยไมตรี” ตามพจนานุกรมไทย
แลวทีพ่ดูกันเปนคาถากนัเหนยีววา “สมานฉันท” กค็นละทาง
“ความรวมใจกัน เปนอนัหนึง่อนัเดียวกนัแหงหมคูณะ...
ในการดำเนินชีวิตหรือในการทำกิจการงานโดยชอบธรรมรวมกัน”
การจะใชศัพทแสงใหดูหรดููงดงามดูนาเช่ือถอืแตแอบสอดไส
มันกไ็มตางอะไรกับการโกหกกนั
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จงใชชีวิตวันนี้ดวยความซ่ือสัตย เมื่อคุณสูงวัยแลวจะไดภูมิใจกับอดีตที่ผานไป

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

แมคนท่ีสอง
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ความรักท่ีแมแตละคนมีตอลูกท้ัง ย่ิงใหญทั้ ง
เต็มเปยม...เปนความรักท่ีมีใหจนถึงท่ีสุด

ความสุขของลูกคือความสุขของแมแตความทุกข
ของลูกคือความทุกขของแมยิ่งกวา... เปนความทุกข
ที่เห็นลูกเปนทุกข เปนความทุกขที่แมทุกขกวาน้ัน
เม่ือความปรารถนาสูงสุดของแมคือเห็นลูกมีความสุข
และหากแมเห็นลกูเปนทุกขแลวแมชวยอะไรไมได กย็ิง่
เปนความทุกขมหนัตสำหรบัแม

ในขณะท่ีลกูทกุขเพราะเปนทุกข แมกลบัเปนทุกข
เพราะลูกทุกขและตัวแมเองทุกขยิ่งกวา

ความทุกขที่ตอเน่ืองอยางหนึ่งของแมคือ การท่ี
ไมสามารถใหการดูแลลูกไดตลอดเวลาและไดทุกแหง
อันเน่ืองมาจากขีดจำกัดท่ีกายภาพกำหนดไว

แมอยากจะอยกูบัลกูตลอดเวลา รบัรทูกุสิง่ทุกอยาง
ของลูก พรอมจะรวมแบงปนกับลูกในทุกอยาง แตแม
ทำตามท่ีอยากไมได เพราะแมมีชีวิตการงานและภาระ
ทีต่องดูแล ในเวลาเดียวกนัลกูกมี็ชวีติของลูกเอง

ส่ิงท่ีแมทำไมไดดวยกาย แมจึงทำดวยจิตใจ ดวย
ความนึกคิด ดวยความรูสึก... อยูกับเคียงขางลูกดวยใจ
อยใูนใจลูกดวยความรสึูกรกัและเปนหวง...แมปรารถนา
จะทำมากกวาน้ี

และแลวความปรารถนาของแมกเ็ปนจริง เม่ือคำนึง
วาพระเยซูเจาทรงมอบพระมารดาของพระองคให
เปนแมของเรามนุษย

พระแมมารียผูทรงเปนพระมารดาพระเจาและทรง
เปนแมของเราแตละคน

แมจงึรีบฝากฝงลกูไวกบัแมพระ วอนขอใหแมพระ
รกัและดูแลลกู โดยเฉพาะเมือ่แมไมสามารถทำได โดย
รดีูวา ในขณะท่ีแมพยายามเขาถึงใจลกูดวยความรกัและ
ความปรารถนาดี แตก็ไมใชจะทำไดเสมอไป ทวา
แมพระทรงเขาถึงจิตวิญญาณของลูกไดเสมอและ
ทกุแหง

คุณพอการโลเดลลาโตรเร รับรูถึงความจริงน้ีมา
ต้ังแตเล็ก  คุณแมเฝาตอกย้ำ เฝาเตือนใหการโลสำนึก
เสมอวา แมคุณแมจะรักการโลสดุชวีติ สุดจิตใจ สุดกำลัง
แตพระแมมารียทรงรักการโลมากกวาน้ันเปนไหนๆ
คุณแมปลูกฝงความสำนึกแหงการเปนลูกของแมพระ
ใหการโลในครอบครัว ในการสวดภาวนา สวดสาย-
ประคำ ในเวลาเดียวกนับรรยากาศความเล่ือมใสศรัทธา
ในหมูคณะคริสตชนก็ชวยเสริมใหดวยพิธีกรรม ดวย
ธรรมเนียมปฏิบัติ ดังท่ีคุณพอการโลเขียนในอัต-
ชวีประวัติ

“วนัฉลองยิง่ใหญและงดงามท่ีสุดสำหรบัชาวเมือง
แชรนุสโก (Cernusco) คือวันสมโภชแมพระไดรับ
เกียรติยกข้ึนสวรรคซ่ึงเปนองคอุปถัมภของวัด เสียง
ระฆังใหญหกใบบนหอระฆังประกาศและเตือนให
เตรียมฉลองลวงหนาเปนเวลาแปดวันและจะมีการย่ำ
ระฆังทุกวันจนกระท่ังถึง วันฉลองมีการตบแตง
ถนนและบานเรือนของเมืองแชรนุสโกดวยริ้วผา
สำหรับวันฉลองสิ่งท่ีงดงามไปกวาน้ันก็คือการที่เห็น
สัตบุรุษเตรียมการฉลองดวยการรับศีลอภัยบาปและ
ศีลมหาสนิทตางตอแถวยาวเพื่อรอแกบาป...ตอนเย็น
ของวันฉลองชาวเมืองแชรนุสโกเดินแหและสวด
สายประคำเปนแถวยาวแบงเปนครอบครัวพรอมกับ
ชมแสงจากเปลือกหอยทากที่จุดเปนประกายตลอด
ระยะทางประมาณเกือบสองรอยเมตรแสงไฟจาก
เปลือกหอยทาก รายลอมพระรูปแมพระผูไดรับเกียรติ
ยกขึ้นสวรรคซ่ึงเจิดจาดวยไฟหอยทากทำใหดูงดงาม
ยิง่นัก...” (พอ : อตัชีวประวัติ, หนา 24-25)

คุณแมมีความเช่ือมัน่อยเูสมอวา ถงึแมคุณแมจะรกั
การโล แตพระแมมารียทรงรักลูกของคุณแมยิ่งกวา
คุณแมจึงม่ันใจวาลูกของคุณแมอยูในพระหัตถทรง
อำนาจและมากดวยความรักของแมพระ คุณแมจึง
สามารถวางใจและวางมือไดในทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิต
กระแสเรียกและอนาคตของลูก

วันน้ัน หลังจากท่ีฝกฝนเรียนรูชีวิตแหงการเปน

ธรรมทูตจากบานเณรแลว การโลไดรับมอบหมายให
เดินทางไปเปนธรรมทูตในตางแดน จงึกลบัมาบานเพือ่
ร่ำลาคุณแมและพ่ีนอง พรอมท้ังเตรียมทุกอยางใหพรอม
สำหรับการเดินทาง  คุณแมเก็บความรูสึกทุกอยางไว
ในใจคุณแมมีแตความรสึูกเดียวทีคุ่ณแมปลอยฉายออก
มาในทาทีและใบหนา...ความดีใจท่ีลูกคนพบและ
ตัดสินใจเด็ดเด่ียวท่ีจะติดตามพระประสงคขององค
พระผูเปนเจา

แมคุณแมจะส่ังเสียไมกีค่ำ ทวาแตละคำฝงลึกในใจ
และในความทรงจำของการโลไปตลอดชีวิต ดังท่ี
คุณพอการโลเองเขียนในอัตชีวประวัติ

“พอกลับบานและร่ำลาคุณแมและญาติๆ...กอน
จะออกจากบาน คุณแมพูดกับพอวา ‘แมดีใจมากท่ีมี
โอกาสพบลูกอีกครั้ง ต้ังแตนี้ไป ลูกจงไปในท่ีที่องค
พระผูเปนเจาทรงเรียกลูก คิดถึงแมบาง  แตแมขอรอง
อยาท้ิงงานท่ีพระเจาทรงมอบใหลูกทำ แมวาตัวแม
จะปวยหรือตาย...’ เราแวะเขาไปสวดในสักการสถาน
แมพระมหาทกุข แลวพอกพ็ดูกับแมวา ‘ถงึเวลาทีเ่ราตอง
จากกันแลว ตัวแมพระเองก็เคยผานประสบการณแหง
การพลดัพรากจากพระบุตร เพราะฉะน้ัน เม่ือลกูจากไป
แมจงอยูเปนเพ่ือนกับแมพระมหาทุกขที่นี่นะครับ’”
(พอ : อตัชีวประวัติ หนา 118)

ขณะท่ีรีบกาวเดินสูสถานีรถไฟ การโลหันไปเห็น
คุณแมยืนอยูกลางถนนและหันหนามองมาทางสถานี
รถไฟ...สงใจไปกับลกูทุกยางกาว
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พระศาสนจักรในประเทศไทย รวมฉลองการ
ฟนคืนของพระเยซูหลังส้ินพระชนมในเทศกาลปสกา
และรวมกันสวดภาวนาระลึกถึงพระกรุณาของสมเด็จ
พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
พัณณวดี  ผูทรงมีเมตตาตอศาสนิกชนทุกหมูเหลา
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนประธานในพิธี รวมกับคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ
เจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และคุณพอ
ธนากร เลาหบุตร โดยมนีกับวช และครสิตชน มารวม
พิธีจำนวนมาก   เมื่อวันอาทิตยที่ 8 เมษายน 2012
ณ อาสนวิหารอัสสัมชญั บางรัก

ในพิธีมิสซาพระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณิช นำสวดภาวนาอุทิศแดดวงพระวิญญาณของ
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริ-
โสภาพัณณวดี  ขอพระองคโปรดรับดวงพระวิญญาณ
ของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี  รวมในสันติสุขนิรันดรกับพระองค
ตลอดนิรันดร ขอทรงพระเมตตารับสมเด็จพระเจา
ภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ไดรวมพักผอนในพระสิริรุงโรจนกับพระองค จากน้ัน
กลาวไวอาลัยและถวายชอดอกไมแดพระองคทาน

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ให
สัมภาษณวา “สำหรบับรรดาคริสตชนน้ันเชือ่วาน่ีแหละ
คือตนเหตุแหงชีวิตใหมของมนุษยทุกคน สำหรับ
บรรดาคาทอลิกที่ มีความเช่ือดวย ดังน้ันเราจึงใช
โอกาสน้ีเปนพิเศษเพ่ือดวงพระวิญญาณของพระองค
ทาน ในความเช่ือของเราไดกลับคืนชีพและมีชีวิตอยู
ชัว่นิรนัดร นีคื่อความเช่ือคาทอลิก หรอืทีเ่รยีกวาสงเสด็จ
สสูวรรคาลัย”

ผูมารวมพิธีใหสัมภาษณวา “การสวดภาวนา ถา
รวมกันสวดจะเปนพลังท่ียิง่ใหญ สมเด็จพระเจาภคินเีธอ
เจาฟาเพชรรตันราชสุดา สิรโิสภาพัณณวดี มีความสำคัญ

กับทุกชาติ ทุกศาสนา ที่อยูในประเทศเรา ศาสนิกชน
ทกุคนก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองคทาน”

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี  เปนราชธิดาองคเดียว ในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  และ
พระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี ประสูติเ ม่ือ
วันอังคารท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468  ณ พระท่ีนั่ง
เทพสถานพิลาส ซ่ึงอยูหลังพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน
ในพระบรมมหาราชวัง กอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยหูวั จะเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียว

เม่ือมีพระชนมายุครบ 1 เดือน พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาให
ต้ังการพระราชพิธีสมโภชเดือนและข้ึนพระอ ูพรอมท้ัง
พระราชทานพระนามวาสมเด็จพระเจาภาติกาเธอ เจาฟา
เพชรรตันราชสุดา สิรโิสภาพัณณวดี  ทวาภาติกาแปลวา
หลานท่ีเปนลูกของพี่ชาย เม่ือทรงพระเยาวประทับ
ณ พระท่ีนั่งเทพสถานพิลาศ ต้ังแตประสูติและเสด็จ
ไปประทับ ณ ตำหนักพระเจาบรมวงศเธอกรมขุน
สุพรรณภาควดี ในเขตพระราชฐานช้ันใน พระบรม
มหาราชวัง เวลาผานไปประมาณปครึ่ง เสด็จยายไป
ประทับท่ีพระตำหนักสวนหงส พระราชวังดุสิต ตอมา
พระตำหนักนี้เคยเปนท่ีประทับของสมเด็จพระศรี
สวรินทิราบรมราชเทวี

ตอมาพระนางเจาสุวทันา พระวรราชเทว ีโปรดให
สรางตำหนกัใหมบนท่ีดินซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยหูวั พระราชทานไว พรอมทัง้ประทานนามวา
สวนรืน่ฤดี

ในป 2500 พระนางเจาสุวัทนา พระวรราชเทวี
ทรงซ้ือทีดิ่นในซอยสุขุมวิท 38 (ซอยสนัติสุข) โปรดให
สรางตำหนักเพื่อเปนท่ีประทับและไดทรงขนานนาม
ตามนามของพระตำหนักสวนร่ืนฤดีวา วงัรืน่ฤดี สมเด็จ
พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
พัณณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ โดยเฉพาะการ

สืบสานพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ
เกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ในการแบงเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทั้งยังทรงพระอุปการะและทรงอุปถัมภ
องคกรสาธารณกุศลทุกแขนงไว เปนจำนวนมาก
นอกจากน้ีก็ยังทรงบำเพ็ญพระองคเปนแบบอยาง
อันดีงามแกประชาชน ทั้งในดานความเปนไทย ความ
ประหยดัมัธยัสถ การไมปลอยวางเวลาใหเปลาประโยชน
รวมทั้งการตรงตอเวลาดวย

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ไดเสด็จไปประทับรักษาพระอาการ
ติดเช้ือในกระแสพระโลหิต ณ ตึก  84 ป  ชั้น  5
โรงพยาบาลศิริราช ต้ังแตวันท่ี 13 กรกฎาคม 2554
พระอาการประชวรไดทรุดลงตามลำดับ และส้ิน
พระชนมเม่ือเวลา 16 นาฬิกา 37  นาที ของวันพธุท่ี 27
กรกฎาคม 2554 รวมพระชนมาย ุ85 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระบรมราช-
โองการโปรดเกลาฯ ใหสำนักพระราชวงัจัดการพระศพ
ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณี
ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวงั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ให
พระบรมวงศานุวงศและขาทูลละอองธุลีพระบาท
ในราชสำนักไวทุกขถวายมีกำหนด 100  วัน ต้ังแต
วันส้ินพระชนมเปนตนไป ครั้นถึงอวสานแหงการ
พระราชกศุลพระศพ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเชิญ
พระศพออกสูพระเมรุ ทองสนามหลวง พระราชทาน
เพลิงพระศพ ในวันจันทรที่ 9 เมษายน 2555  ถวาย
พระเกยีรติยศสูงสุดตามท่ีทรงดำรงอยทูกุประการ

อน่ึง ทกุวดัในประเทศไทยไดพรอมใจกันประกอบ
พิธีมิสซาและสวดภาวนาถวายความอาลัยแดดวง
พระวิญญาณของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร-
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหวางวันท่ี 8-10
เมษายน   และต้ังแตวันส้ินพระชนมเปนตนมา พระ-
ศาสนจักรประเทศไทยไดประกาศใหทกุวดัถวายมิสซา
สวดภาวนา พรอมท้ังบำเพ็ญตนเปนศาสนิกชนท่ีดี
บำเพ็ญศาสนกิจ ถวายแดดวงพระวิญญาณของสมเด็จ
พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
พณัณวดี เปนพเิศษดวย

ถายภาพโดย : คณุมงคล มโนลมาย
และกองบรรณาธิการอุดมสาร
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ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

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

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

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

Tel. 02-291-3750-4

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

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

พฤษภาคม - ไปเขมรดแูมพระตกน้ำทีพ่นมเปญ
10 มถุินายน - ฉลอง 50 ป วดัพระหฤทัยทีร่ะนอง

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

ขาพเจาทำทุกส่ิงได
ในพระองคผูประทาน
พละกำลังแกขาพเจา

(ฟป 4:13)

จงเอาใจใสทีจ่ะดำเนนิชวีติ
อยางสงบ

ตางคนตางทำงาน
ดวยน้ำพักน้ำแรงของตน

(1ธส 4:11)

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. อสิราเอล - จอรแดน
(13-21 มิถนุายน)

2.ปารสี - ลรูด - ฟาติมา
(23 มิถนุายน - 1กรกฎาคม)

3. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั
(27-29 กรกฎาคม)
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มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 3 ป)

อาควีเลยา 2

ในเทศกาลปสกาวันอาทิตยฉลองพระเมตตา  ผม
ไดรบัเชญิจากพระอคัรสงัฆราชลยุจ ี แบรสซาน  อคัร-
สังฆมณฑลเตรนโต  ประเทศอิตาลี  ใหไปประชุม
ที่เมืองอาควีเลยา  ซ่ึงอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ใกลเมืองเวนิช)  ประเทศอิตาลี  ในวันท่ี  13-15  เมษายน
2012  หัวขอ  การเปนประจักษพยานของพระคริสต
ในการฟง

ในดานประวัติศาสตร  เมืองน้ีเกาแกในสมัยโรมัน
คือประมาณ  180  กอน  ค.ศ.  ปลายศตวรรษที่  4
เมืองน้ีเปนหน่ึงในเกาเมืองใหญในโลก  (สมัยนัน้)  เชน
คอนสแตนติโนเปล  คารเทจ  อนัติโอค  อเลก็ซานเดรีย
ฯลฯ  อาสนวิหารของอาควีเลยาถูกสรางในสมัยศตวรรษ
ที ่ 11

สังฆมณฑลเชียงใหมมีพระสงฆ  6 องค ที่มาจาก
ตรีเวเนโต  (Triveneto)  ซ่ึงหมายถึง  15 สังฆมณฑล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี  เชน
ปาดัว  เวโรนา  วเีชนซา  เบลลโูน  เตรนโต  เวเนเซีย
ฯลฯ พระสงฆทั้ง  6 องคที่ทำงานในสังฆมณฑล
เชียงใหม   เริ่ม ต้ังแตสมัยพระสังฆราชสังวาลย

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ศุระศรางค  คือ  คุณพอเปโตร  เมลอตตอ  คุณพอ
บรโูน  รอสซ่ี  คณุพอจูเซปเป  แบรต ี คณุพออตัติลโีอ
เด  บัตติสตี  คุณพอบรูโน  ซอปเปลซา  และคุณพอ
ราฟาแอล  ซานโดนา

การประชมุครัง้แรกถกูจดัเม่ือ  25 ปทีแ่ลว  สำหรบั
ครั้งน้ีบรรดาพระสังฆราชตรีเวเนโตไดเขียนจดหมาย

(9  มีนาคม 2012)  ตอนหนึง่กลาววา  “เรือ่งราวของเรา
และประสบการณฝายจิตของเรา  ออกมาเปนความจริง
แบบภาพโมซาอิก  ที่พระศาสนจักรไดรวมกาวเดิน
‘ในการฟงพระจติเจา’  เราตระหนักดีถงึการเปล่ียนแปลง
ยิ่งใหญที่เราประสบ  เพื่อฟนฟูความเช่ือที่มีชีวิตชีวา
ในพระเยซคูริสตเจา  และผลทีต่ามมาคือการฟนฟชูวีติ
อภบิาล  เปดสกูารประกาศขาวดีแบบใหม”

มีผรูวมการประชุมประมาณ  580  คน  แบงเปน  30

กลมุ  หวัขอการประชุมแบงเปน  10  หวัขอ  หวัขอหนึง่
(อานตอหนา 17)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร 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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บนเครือ่งบินพระทีน่ัง่  (ซนีติ)  ตามท่ีทรงเคยปฏบิติั
เสมอมา   สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรง
มีโทรเลขจากเครื่องบินที่ประทับสงถึงผูนำประเทศ
ตางๆ ที่ทรงบินผานระหวางเดินทางจากกรุงโรม

เสด็จเยือนเม็กซิโก  โทรเลขสวนใหญสงถึงประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
ราชการ  ยกเวนประเทศฝรัง่เศสและประเทศอติาลี  เนือ้หาของโทรเลขภาษาองักฤษ
มีดังตอไปน้ี

สมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบ็ธ ที ่ 2
พระราชวงับัคกิง้แฮม  กรงุลอนดอน
ประเทศสหราชอาณาจักร

“ระหวางเดินทางไปเม็กซิโกและคิวบา  ขณะท่ีเคร่ืองบินโดยสารผานสหราช
อาณาจักร  ขาพเจาขอถือโอกาสน้ีสงความปรารถนาดีดวยมิตรไมตรีแดสมเดจ็พระราชินี
และจะระลึกถึงทานและชาวอังกฤษทุกคนเปนพิเศษในคำภาวนาของขาพเจา”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

ฯพณฯ ไมเคิล้  แดเนียล  ฮกิกนิส
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐไอรแลนด
กรุงดับลิน

“ขณะท่ีขาพเจาโดยสารเครือ่งบนิเหนอืนานฟาสาธารณรัฐไอรแลนดเพือ่เดนิทาง
ผานไปยังเม็กซโิกและควิบา  ขาพเจากลาวทักทาย ฯพณฯ ดวยมติรไมตรี  และภาวนา
วอนขอพระเปนเจาประทานพระพรแหงสันติภาพและความมัง่ค่ังแกประชาชน แหง
ไอรแลนด”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

สมเด็จพระราชินนีาถมารเกอเรธ็ ที ่ 2
พระราชวังอามาเลียนเบอรก
โคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารก

“ขณะเดินทางไปเม็กซิโกและคิวบา ผานนานฟากรีนแลนด  ขาพเจาสงคำอวยพร
ดวยมิตรไมตรีแดสมเด็จพระราชินีฯ    ขาพเจาภาวนาและสงความปรารถนาดีแก
ประชาชนในราชอาณาจักรของพระองค”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

ฯพณฯ เดวดิ  ลอยด  จอหนสัน
ขาหลวงใหญผูสำเร็จราชการ
ออตตาวา  แคนาดา

“ขณะโดยสารเครื่องบินผานนานฟาแคนาดาไปยังเม็กซิโกและคิวบา  ขาพเจา
มีความยินดีทีจ่ะทักทายทานดวยมติรไมตรี    ขาพเจาภาวนาและสงความปรารถนาดี
มายังทานและประชาชนทุกคน”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

ทานบารัค  โอบามา  ผทูรงเกยีรติ
ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
กรงุวอชงิตัน

“ขณะบินผานนานฟาสหรัฐอเมริกาในการเสด็จเยือนเม็กซิโกและคิวบา  ขาพเจา
กลาวทักทายทานดวยมิตรไมตรี  และภาวนาวอนขอพระเปนเจาผูทรงสรรพานุภาพ
ทรงประทานความรุงเรืองและพระพรอันอุดมแกประชาชนชาวอเมริกัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

 ⌫ 
แกรริสัน  นิวยอรก  (ซีเอ็นเอส)  มติที่ประชุมสภานักวิชาการ ระบุวา  “โอกาส
ครบรอบ 50 ป สังคายนาวาติกนัคร้ังท่ี 2 นกัวชิาการแนะนำคริสตชนคาทอลกิใหศึกษา
ขอคำสอนอยางลึกซ้ึงอกีคร้ัง  และหลีกเล่ียงการบิดเบือนหรอืการตีความเน้ือหาผดิๆ
อนัจะสงผลใหพระศาสนจักรไมเจรญิกาวหนาเทาท่ีควร”

นายอาแลน  เชเรค็  อาจารยเทววิทยา  มหาวิทยาลัยฟรงัซิสกันในโอไฮโอ กลาว
ทีศู่นยชวีติฝายจติเกรยมัวร เม่ือวนัที ่13 มีนาคม วา “เนือ้หาเอกสารสงัคายนาวาติกนั
ครั้งท่ี 2 ยังคงเปนทิศทางท่ีถูกตองสำหรับพระศาสนจักรในปจจุบัน  และพระ-
สันตะปาปาทุกพระองคทีด่ำรงตำแหนงต้ังแตเปดสภาสังคายนาเปนตนมาจนปจจบุนั
ตางรับรองขอคำสอนดังกลาววา ‘เปนขอคำสอนของพระเปนเจาในยุคสมัยของเรา’
กระน้ันยังเกิดความขัดแยงข้ึนหลังสภาสังคายนาระหวาง ค.ศ. 1962-1965  เม่ือ
พระศาสนจักรพยายามทำความเขาใจในเน้ือหาและจะนำไปปฏิบัติไดอยางไร”

นายเชเร็ค  นกัเทววิทยา นกัประพนัธ และนักวชิาการของสภาสังคายนา กลาววา
“คนสวนมากไมเขาใจความหมายท่ีแทจรงิ  และกลาวโจมตีในหลายเร่ืองท่ีไมมีระบุ
ในเอกสารของสภาสังคายนาฯ”

   
เวียดนาม  (ยูแคน)  ชุมชนคริสตชนตอนเหนือของประเทศเวียดนามท่ีรอดพนจาก
การถูกทำลาย  จากการเบียดเบียนและภัยคุกคามของสงคราม  จดัฉลองครบ 100 ป
ชมุชนคริสตชนในเดือนมีนาคม

     ครสิตชนประมาณ  2,000 คน  รวมพธีิมิสซา  โอกาสครบรอบ 100 ป การกอต้ัง
ชมุชนคริสตชนเลาไก  โดยธรรมทูตชาวฝรัง่เศส ใน ค.ศ. 1912   พระอคัรสงัฆราช
เลโอโพลโด  กีเรลลี   เอกอัครสมณทูตผูแทนพระสันตะปาปาประจำเวียดนาม
พระสงัฆราชยอหน มารยี  ว ู ตตั แหงสังฆมณฑลฮงฮวั  พระสงฆ   เจาหนาท่ีรฐับาล
และพระภิกษุผแูทนพุทธศาสนา รวมพธีิฉลอง

ชมุชนคริสตชนเลาไก จงัหวดัทางตะวันตกเฉียงเหนอืของเวยีดนาม  มีเทือกเขา
กั้นพรมแดนติดกับจังหวัดยูนานในประเทศจีน  รอดจากการเปนเมืองขึ้นของญ่ีปุน
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2   ผลของความขดัแยงระหวางจีนและเวยีดนาม  คริสตชน
ทีเ่ลาไกจึงถกูเบียดเบียนจากลัทธิการปกครองคอมมิวนิสต   วดัประจำชุมชนถูกทำลาย
ในการตอสขูองประเทศท้ังสองระหวาง ค.ศ. 1979 และ 1985   และครสิตชนจำนวน
มากหนีเอาชวีิตรอดจากสงคราม

คณุพอโจเซฟ  เหงยีน  วาน ธานห  เจาอาวาส กลาววา “การบูรณะซอมแซมวัด
ใชเวลาหลายป และวัดหลังใหมเพิง่สรางใน ค.ศ. 2001 ในรอบ 10 ป ทีผ่านมา จำนวน
คริสตชนคาทอลิกเพิ่มจาก 3,000 คน เปน 6,500 คน  งานอภิบาลหลักเนนการ
ฝกอบรมงานธรรมทูตแกฆราวาสใหชวยพระสงฆอภิบาลงานในทองท่ีซ่ึงพระ-
ศาสนจักรทองถิน่ขาดแคลนพระสงฆและนักบวช”

(สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ประชากรกวา 89 ลานคน ซ่ึงมากเปนอันดับ
ที ่13 ของโลก ไดรบัเอกราชจากประเทศฝร่ังเศส วนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1945 ใชภาษา
เวียดนามเปนภาษาราชการ สกุลเงินดอง  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 55%
ศาสนาอ่ืนๆ และไมนับถือศาสนาใด 38%  คริสตศาสนาทุกนิกาย 7%   ประชากร
ในสังฆมณฑลฮงฮัว มี 6,581,006 คน เปนคาทอลิก 205,020 คน มีพระสงฆ 35
องค……ผูแปล)
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เด็กสาธุฯ

“สุขสันตวันปสกา...พระเยซูเจาทรงกลับคืน
พระชนมชพีแลว...อลัเลลูยา... แดพีน่องทุกทานครับ”

“การเปลีย่นแปลงเปนส่ิงท่ีมีทัง้ดีข้ึนและเส่ือมลง
แตยังไงๆ ความเปล่ียนแปลงก็ตองเกิด” ฤดูแตงต้ัง
โยกยายในแวดวงวัดวาอาราม พระสงฆ นักบวช
สวนใหญกเ็ริม่ตนในชวงน้ี เน่ืองจากระบบการศึกษา
ในโรงเรียนคอนขางเปนตัวกำหนด  สัปดาห
ศักด์ิสิทธ์ิ หลายสังฆมณฑล และหลายวัดจัดทำเทียน
ปสกาเปนพิเศษ กรุงเทพฯ มอบใหในวันพฤหัสฯ
ศักด์ิสิทธ์ิ สำหรับใชในวันต่ืนเฝาวันเสาร ขอให
แสงเทียนที่ตอ “เปนเหมือนแสงความเช่ือ ความ
ดีงาม” ที่จะมอบใหแกกันและกัน เปน “เทียน
ตอเทียน” สังคมไทยและโลกจะไดดีข้ึนสวางข้ึน
ความช่ัวกลัวความสวาง ชอบความมืดครับ! 

สังฆมณฑลราชบุรี วันพฤหัสฯ ศักด์ิสิทธ์ิ 5 เมษายน
เปนวันประกาศแตงต้ังโยกยายคร้ังใหญ  ตามฤดู
พระคณุเจาปญญา กฤษเจริญ กปัตันเรือปรบัเข็มทิศทาง
อภิบาลฯ ทั้งงานและคน สวนกรุงเทพฯ พระคุณเจา
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กำหนดไววันท่ี 20 เมษายน
เปนวันดีเดยครับ  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาฯ
งานใหญวนัที ่21 เมษายน บตัรเชญิปนี ้50 ปชวีตินักบวช
แนนปก ซิสเตอรธีรนุช จันวัฒนาวงศ จากวัดเพลง
ซสิเตอรกฤษ หอมสุคนธ จากวัดบางคลา ซสิเตอรรำพงึ
วิจิตรวงศ จากวัดพระหฤทัย ศรีราชา และซิสเตอร
สมศรี กิจพิทักษ ซิสเตอรจำรัส กิจเจริญ วัดนักบุญ
เปโตร สามพราน นอกจากน้ี ถวายตัวตลอดชีวิต
ซสิเตอรสาวติร ีจินประยรู วดัสองพีน่อง (วดัท่ีมีสัตบุรษุ
นอยที่สุดในประเทศไทย!) ซิสเตอรพรทิพย กันทุ
วดัปางตอง และซสิเตอรอรณุ ีแซฟรงุ วดัลำปาง  คณุแม
มหาธิการิณี เชลียง เวชยันต และสมาชิกเหน่ือยกัน
หนอยกับงานน้ี  แตละทานผานรอนผานหนาวมามาก
ขอรวมดีใจดวยครับ สวนคณะเซนตปอล เดอ
ชารตร กำหนดตายตัว วนัท่ี 5 พฤษภาคม บตัรเชิญกำลงั
ตามมาครับ วัดแมพระประจักษเมืองลูรด คุณพอ
ยอหน ลสิซันดริน ทำสารวดัส่ีสีสดใสสวยงามสำหรับ

สัตบุรษุ ยอดพิมพ 100 ฉบับ พรอมภาพขาว และทยอย
ลงคำสอน เพือ่ใหพีน่องไดอานกัน นาจะเปนสารวดั
ตัวอยางไดครับ  คิดถึงจึงไปเย่ียม พระคุณเจา
บรรจง อารีพรรค อดีตอธิการบานเณรแสงธรรม
เปนองคแรก พกัอยอูาสนวิหารนกับญุอนันา คณุพอ
ประยรู พงษพิศ ศิษยรนุแรก คิดถึงจึงไปกราบสวัสดี
มีคณุพอศริชิาญ เอยีงผาสกุ คอยดูแล 24 ชัว่โมง และ
เลยมาเย่ียมพระอาจารยสมัยบานเณรเล็กที่ทาแร
คณุพอจักแมง พกัอยทูีส่ระบุร ีอาย ุ90 ป คุณพอเพิง่
เปล่ียนหัวใจท่ีฝรั่งเศส ใส “ลิ้นหัวใจหมู” แทน
บดัน้ี แข็งแรง ยิม้ไดนารักข้ึนกวาเดิม  “ซิกนิส”
(SIGNIS) งานแผนกวิทยุ โทรทัศน เห็นตัวเลขอยู
รำไร กับการผลิตรายการท่ีผานมา เหมือนคน
มีสตางค ไมเคยเอยเอือ้นออกมา วนัน้ีมองไปมองมา
กลายเปน “ตัวเลขแดง” จนสภาฯ เปดใหรับบริจาค
เพือ่ “กองทนุฯ รายการวทิย ุและโทรทศัน”   คนที่
ดูวนัอาทิตยตอนเชาไมทนั เปดดูทางเว็บไซต www.
catholicmedia.com และ www.catholic.or.th สมัยน้ี
เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็โผลแลว ยิ่งกวาน้ันท่ีไหน
ก็ติดตามดูได...อัลเลลูยา อัลเลลูยา

เนื่องจากระยะน้ี มีผูไมประสงคดี แอบอางช่ือของคนรูจักในแวดวงคาทอลิก โทรศัพทไปหลอกลวง ขอเงินทำบุญ โดยผานบัญชีธนาคารตางๆ
โปรดอยาหลงเช่ือ ตามคำแอบอางน้ันเด็ดขาด และโปรดอยาหลอกกันเลย สงสารคนท่ีเขาไมรเูรือ่งเถอะ    หลอกศรทัธา อางอุดมสาร มเีพ่ือนอดุมสาร
โทรมาเลาเรือ่งคนท่ีขอใหโอนเงนิไป ทีว่ดั หรอืคณุพอองคนัน้ ซิสเตอรทานน้ี เพือ่ทำบญุชวย กำลงัตองการเทยีนปสกา หรอืเดก็ยากจน ฯลฯ ชวยโอนเงนิ
เขาบัญชธีนาคาร ฯลฯ เขาไดเลาวามีคนบอกวา มีคนโอนเงินใหเขาธนาคารอยางน้ี หลายสิบคน โปรดทราบครับ เขาพูดแบบคนกันเองมากๆ ชวยกันบอกตอ
ดวยนะครับ  ถอืวาเปนการสง happy easter card ชวยครสิตังเราดวย บอกสัก 10 คน ใหเปนลกูโซเลยครบั ขอบคุณ สุขสนัตวนัปสกา

ประกาศสังฆมณฑลนครสวรรค
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
สืบเน่ืองจากมีพระสงฆสูงอายุ 3 ทาน ลาพักเกษียณ อีก 2 ทาน ครบวาระ

ยายกลับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อีก 2 ทาน จะจบการศึกษาจากตางประเทศ
และอกี 1 ทาน ไดรบัการแตงต้ังใหเปนอาจารยสถาบันแสงธรรม จงึเปนเหตุใหมี
การโยกยายพระสงฆ  ดังมีรายชือ่ตอไปนี้

1. คณุพอสนัต ิปตนิติยนรินัดร อธิการบานเณรเล็กจอหนปอลนครสวรรค
2. คุณพอสินธิ์ หนุนทรัพย  ผูชวยอธิการบานเณรเล็กและเหรัญญิกประจำ

สำนักพระสงัฆราช
3. คณุพอมนสั ศภุลกัษณ   เจาอาวาสวดันักบญุมีคาแอล  จ.ลพบรุี
4. คณุพอสมพร  เสง็เจรญิ เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร ทาซุง และเจาอาวาส

วดัแมพระรบัสาร (ตาคลี)
5. คณุพอมเีเชล กตูงัค, MEP. ลาพักเกษียณ
6. คณุพอโรแบรต  ปโยต, MEP.  ลาพกัเกษียณ
7. คณุพอปแอร ลาบอร,ี  MEP. ลาพักเกษียณ
8. คณุพอคณะ OMI รบัผดิชอบงานแพรธรรมกับชาวมง ในเขตวัดพระมารดา

นจิจานุเคราะห  เข็กนอย / และวัดอ่ืน ๆ ในเขตแพรธรรมท่ีรบัผดิชอบ
9. คุณพออุดมศักด์ิ  วงษวุฒิพงษ เจาอาวาสวัดพระหฤทัยสวรรคโลก

จ.สุโขทยั
10. คณุพอประเสรฐิ สิทธ ิเจาอาวาสวัดเซนตนโิกลาส พษิณุโลก / วดันักบุญ

ยอแซฟ พจิติร  และวัดแมพระลกูประคำ อตุรดิตถ
11. คณุพอไพโรจน  เกตรุตัน ผชูวยเจาอาวาสวัดเซนตนโิกลาส พษิณุโลก
12. คณุพอรงัสิพล  เปลีย่นพนัธ ุเจาอาวาสวัดพระคริสตสมภพ  กำแพงเพชร

และประจำสำนักเลขาฯ
13. คณุพอทรงธรรม สินเจริญ เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด

เพชรบูรณ
14. คุณพอนิพนธ  สิริวราวุธ  เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  แมสอด และ

ชวยงานแพรธรรมแขวงปูแป
15. คณุพอประเสรฐิ หินฝนทอง ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แมสอด

และผูชวยเขตแพรธรรมแขวงปูแป
16. คณุพอธวชั  สิงหสา อาจารยประจำสถาบันแสงธรรม
17. คณุพอพงศศกัด์ิ   เสง่ียมแกว เจาอาวาสเขตแพรธรรมแขวงปูแป

การประกาศน้ี มีผลใหพระสงฆ ที่มีรายช่ือดังกลาวพนจากหนาท่ีเดิม
เพือ่มอีำนาจปฏบิติังานอภบิาลและธรรมทตูในพ้ืนทีว่ดัปกครองใหม ภายในวนัที่
1 พฤษภาคม  2012

ขอพระเจาองคความรักโปรดประทานพระพรแดพี่นองทุกทาน
ประกาศ ณ วนัท่ี 5 เมษายน  ค.ศ. 2012 โอกาสวนัพฤหสับดีศักด์ิสิทธ์ิ

พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชยั
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค

คณุพอรงัสิพล  เปลีย่นพนัธุ
เลขาธิการสังฆมณฑลนครสวรรค



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2012หนา 14

คณะพระมหาไถ แหงประเทศไทย

ประชาสัมพนัธสำหรบัศิษยเกาและศิษยปจจุบนั

มีความยินดีขอเรียนเชิญทานรวมโมทนาคุณพระเจา
ในพธีิบชูาขอบพระคณุ

โอกาสฉลองวดันักบญุโทมสั อไควนสั มนีบุรี

คณุพอไมเกิล้ มชียั อดุมเดช, C.Ss.R.
พธีิปฏญิาณตนตลอดชีพและบวชสงัฆานุกรของ

บราเดอรอลัฟอนโซ ชยันรนิทร เหลาพรม, C.Ss.R.
ประธานในพิธี

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย
วนัเสารที ่26 พฤษภาคม 2012 เวลา 10.00 น.

ณ วดันักบญุโทมสั อไควนสั
มนีบุร ีรามคำแหง ซอย 184

ประกาศสังฆมณฑลเชียงใหม
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพื่อความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากสังฆมณฑลเชียงใหม มีการแบงเขต

ปกครองใหม มีการเปล่ียนตำแหนงในคณะนักบวชบางคณะ มีการสงพระสงฆ
ไปศึกษาตอตางประเทศ และมีพระสงฆบวชใหม จึงใหพระสงฆดังมีรายช่ือ
ตอไปน้ี พนจากตำแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม ดังน้ี

ก.    เขตปกครองใหม
1. คุณพออารมันโด เตนุสโซ (M.I.)  เจาอาวาสวัดนักบุญคามิลโล เขตแม

ขาวตม
2. คุณพอณัฐพงศ  แดงสวาท (C.Ss.R.) เจาอาวาสวัดแมพระมารดานิจจา-

นเุคราะห เขตดินขาว
3. คณุพอเอกพล ไชยรา (C.Ss.R) เจาอาวาสวดัแมพระมารดานจิจานเุคราะห

เขตปาฝาง

ข. เพิม่ภารกจิ
1. คณุพอเจรญิ  นนัทการ รกัษาการแทนเจาอาวาสวัดแมพระปฏสินธินริมล

เขตเชียงคำ
2. คุณพอบัญชา วงษวุฒิพงษ (TMS) เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา เขต

เชยีงแสน / ดูแลครสิตชนในอำเภอแมสาย   
3. คณุพออนัตีลโีอ เด บัตติสตี  (Triveneto) ชวยงานสังฆมณฑล / เสาร-อาทิตย

ชวยงานอภบิาลท่ีอาสนวิหารพระหฤทยั / พกัทีว่ดันักบญุฟรงัซิสอสัซีซี ลำพนู
4. คุณพอเปโตร เมลอตตอ  (Triveneto) คุณพอวิญญาณารักษซิสเตอรคณะ

แมปอน / ถวายมิสซา วนัศุกร-วนัเสาร ทีบ่านนิรมล จอมทอง   
5. คุณพอธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ชวยงานอภิบาลกลุมคริสตชนแมเหาะ-

แมลดิ เขตแมสะเรียง
6. คุณพอจูเซปเป แบรตี (Triveneto) ดูแลนักศึกษาชาย บานเอมมาอูส

เชยีงใหม
7. คุณพอสิริชัย บุหงาสวรรค  รับผิดชอบดูแลนักศึกษา บานเอมมาอูส

เชยีงใหม

ค. โยกยายเพือ่เขาประจำตำแหนงหนาทีใ่หม
1. คุณพอประสิทธิ์  ตันเจริญ (จันทบุรี) ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา

เขตเชียงแสน
2. คุณพอวีรพงษ  มังกาย (ทาแรฯ) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน เขต

แมจนั
3.  คณุพอวาเลรโีอ ซาลา (PIME)  ผชูวยเจาอาวาสวัดพระจิตเจา เขตแมสรวย
4. คณุพอบรโูน  ซอปเปลซา (Triveneto) ผชูวยเจาอาวาสวัดแมพระราชินแีหง

สันติภาพ เขตแจหม
5. คณุพอราฟาแอล ซนัโดนา (Triveneto)    ผชูวยเจาอาวาสวัดแมพระราชนิี

แหงสันติภาพ เขตแจหม
6. คณุพอศศนิ โหมโพ ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปาโล เขตแมสะเรียง
7.คณุพอศรชยั ดิพอ ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญไมเคิล การิกอยส เขตเชียงดาว

8. คณุพอวรีะวทิย สาสาย (SCJ) ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบญุยอหน อคัรสาวก 
เขตพะเยา

9.  คุณพอจอหน ปอล อากีลาร (MXY)  ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟรังซิส
เซเวียร เขตแมฮองสอน

10.  คณุพอหิรญั กลิน่บัวแกว รองอธิการบานเณรเล็กเบธาราม สามพราน
11.  คุณพอวรวุฒิ สารพันธุ   (C.Ss.R.) ยายเขาบานเณรนักบุญยอหน

นอยมันน มีนบุร ีเพือ่เตรียมศึกษาตอตางประเทศ
12.  คุณพอวิบูลย ลิขิตธรรม  (TMS) ศึกษาตอดานเทววิทยาพระคัมภีร

ณ ประเทศไอรแลนด
13.  คุณพอธงชัย วิวัฒนเชาวพันธ  ศึกษาตอดานเทววิทยาการอภิบาล

ณ ประเทศอติาลี 3 ป
14.  คุณพอนิพจน  เทียนวิหาร ขอพักฟนฟูชีวิตสงฆ 1 ป / (เจาอาวาส

วดัแมพระปฏสินธินริมล เขตเชียงคำ)
15.  คณุพอจตุพงษ โชคบวรสกุล  21 ตุลาคม -10 ธันวาคม 2012 เขาโครงการ

ฟนฟชูวีติสงฆ ทีบ่านผหูวาน สามพราน
16.  คณุพอชาญชยั  เต็มอรณุรงุ    21 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2012 เขาโครงการ

ฟนฟชูวีติสงฆ ทีบ่านผหูวาน สามพราน

ทัง้น้ี ขอใหเขาประจำการภายในวันอาทิตยที ่5 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
ประกาศ ณ วนัท่ี 4 เมษายน ค.ศ. 2012

                                                                
 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

คุณพอธรรมนูญ จินดาดุจสายชล
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม

ความยากลำบากและความหวงัในงานธรรมทตู เรามีสมบัตนิีเ้กบ็ไว
ในภาชนะดนิเผา เพ่ือแสดงวาอานภุาพล้ำเลศินัน้มาจากพระเจา
มิใชมาจากตวัเรา เราทนทกุขทรมานรอบดาน แตไมอบัจน

เราจนปญญา แตกไ็มหมดหวงั เราถกูเบยีดเบยีน แตไมถกูทอดทิง้
เราถกูตลีมลง แตไมถงึตาย (2คร 4:7-9)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π - 5 æƒ…¿“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√

∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫

À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààß§√‘ µ—ß ¥ß·À≈¡‚¢¥

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

10.30 π.

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

26 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

ª√–∏“π

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

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

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

‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

����� —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§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.

����� ©≈Õß§√∫√Õ∫ 25 ªï°“√·æ√à∏√√¡°—∫‡ºà“

°–‡À√’Ë¬ß‚º≈àß (Pgoj) ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ Õ¡°ãÕ¬

Õ.Õ¡°ãÕ¬ ®.‡™’¬ß„À¡à ®—¥æ‘∏’∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

∫â“ππ“‡°’¬π Õ.Õ¡°ãÕ¬ ®.‡™’¬ß„À¡à „π«—π∑’Ë 28-29

‡¡…“¬π 2012 (§◊π«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2012 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 19.00 π. «—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π

2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.00 π.) ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π  µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ ÿ∏’ ‡®√‘≠°Ÿ≈ 0-5346-

7218

�����§à“¬¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √–¥—∫™“µ‘ ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ √à«¡°—∫ ’Ë —ß¶-

«—¥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)

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.‡¡◊Õß ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 50 ªï™ÿ¡™π«—¥ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10

¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ (µ√Õ°®—π∑πå) °√ÿß‡∑æœ

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß ®.ππ∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

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

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. ( Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‚∑√. 08-1820-8681,

0-3851-2015)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

����� ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ·¡à –‡√’¬ß Õ.·¡à –‡√’¬ß

®.‡™’¬ß„À¡à æ‘∏’©≈Õß§√∫√Õ∫ 25 ªï™’«‘µ ß¶å

§ÿ≥æàÕÕ—πµπ ∏π—¬  ÿ«√√≥„® ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈

·¡à –‡√’¬ß «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 æƒ…¿“§¡ 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 19.00 π. ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����¢Õ‡™‘≠»‘…¬å‡°à“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ √ÿàπ 1-9 ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√øóôπøŸ®‘µ„®

§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ §√—Èß∑’Ë 5

«—π∑’Ë 4-6 æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

§à“≈ß∑–‡∫’¬π§π≈– 400 ∫“∑ (°√ÿ≥“·®âß™◊ËÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥§√Ÿ∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ ‚∑√. 08-1697-7063

À√◊Õ E-mail: christ.studies2000 @gmail.com

¿“¬„π«—π∑’Ë 15 ‡¡…“¬π 2012 À√◊Õ°àÕπ‡√‘Ë¡‚§√ß°“√

1  —ª¥“Àå) ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë   www.saengtham.

ac.th À√◊Õ www.catholic.or.th

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥‚§√ß°“√ çÕ∫√¡∫∑∫“∑≈Ÿ°

µàÕ§√Õ∫§√—« (¬.1) √ÿàπ∑’Ë 23 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 4 ∂÷ß

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡ 2012

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

¡≥±≈Õ’ “π (∑à“·√à-ÀπÕß· ß / Õÿ∫≈√“™∏“π’ /

Õÿ¥√∏“π’ / π§√√“™ ’¡“) ®—¥§à“¬¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

√–¥—∫™“µ‘ ç√âÕß√”∑”‡æ≈ß §√◊Èπ‡§√ß ∫∑‡æ≈ß«—¥é

À—«¢âÕ°“√Õ∫√¡  1) À—«„®‡æ≈ß«—¥ ‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘

ª√’™“«ÿ≤‘ 2) √Õ∫√Ÿâ‡√◊ËÕß¥πµ√’æ‘∏’°√√¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

Õπÿ √≥å ·°â«¢®√ 3) ∑—°…–§«“¡√ŸâÕß§å¥πµ√’∑’Ë„™â

„π«—¥·≈–‡∑§π‘§°“√¢—∫√âÕß ‚¥¬Õ“®“√¬å»√‘π∑√å

®‘πµπ‡ √’ 4) ¥πµ√’Õ’ “π„πæ‘∏’°√√¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ”√“≠

«ß»å‡ ß’Ë¬¡ 5) °“√π”¥πµ√’æ◊Èπ∫â“π¡“ª√–¬ÿ°µå„™â

‚¥¬§≥–π—°¥πµ√’‰∑¬ª√–¬ÿ°µå®“°Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

∑à“·√à-ÀπÕß· ß æ‘‡»…!! °“√· ¥ßº ¡º “π

«—≤π∏√√¡æ◊Èπ∫â“π ·≈–°“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß

§≥–π—°√âÕß®“°·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ ·≈–«ß¥πµ√’

æ◊Èπ∫â“π®“° —ß¶¡≥±≈‡®â“∫â“π  „π«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π -

2 æƒ…¿“§¡ (3 §◊π 3 «—π) ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π 29 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 13.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß

¡√≥ —°¢’  Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√ §à“Õ∫√¡ 1,000 ∫“∑

(Õ“À“√æ√âÕ¡∑’Ëæ—° 3 §◊π 3 «—π) À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√ 20

‡¡…“¬π 2012  µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√»—æ∑å 08-9108-

6850, 0-2681-3900 µàÕ 1407, E-mail :

thaisacredmusic@hotmail.com

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–»√’™ÿ¡æ“∫“≈ ∫â“πÀπÕß‰ºà Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ‡ªî¥·≈–‡ °«—¥„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 28

‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬

∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕµ√÷° ‚∑√. 08-

4335-4745)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ À¡Ÿà∫â“πÀâ«¬‰¡â´“ß ‡¢µ«—¥

π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂ ‡ °«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈ ∫â“πÀâ«¬‚ªß‡≈“

µ.·¡à°‘Í Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

Àâ«¬µâππÿàπ ‡ °«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µ“ ∫â“π·¡à¢Õ µ.·¡à°Á

Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡´´’≈’Õ“

Àâ«¬µâππÿàπ ‡ °«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡  ‡«≈“

16.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√–

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π·¡à‡ß“ µ.·¡à‡ß“ Õ.¢ÿπ¬«¡

®.·¡àŒàÕß Õπ ‡¢µ«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ¢ÿπ¬«¡

‡ °«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡

≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 08.00 π. ¢Õ‡™‘≠™«πæ’ËπâÕß

 —µ∫ÿ√ÿ… àß∫ÿµ√À≈“π (Õ“¬ÿ 12-15 ªï) ‡¢â“√—∫

°“√Õ∫√¡¿“¬„π«—π®—π∑√å∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2012

(‰¡à¡’§à“„™â®à“¬„¥Ê) ºŸâ π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë

§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2237-

7315-6 E-mail : flp_bkk@hotmail.com

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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»ÿ°√å∑’Ë 18 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

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ·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

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’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

22 °√°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

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

ºŸâπ”‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·∫∫Õß§å√«¡é Õ∫√¡ 3

§◊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

§≥–¿√“¥“πâÕ¬°“ªŸ™‘π ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ æπ¡°√  ßà“«ß»å, OFM. Cap.

«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å  ®√— »√’  ‡ªìπª√–∏“π

‡¥◊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

‰¥âÕ¬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

����� ‚√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

°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¢Õß
 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16
 ∑’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¡“¬ ®—¥∑”‚¥¬

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

√à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå
√“§“‡≈à¡≈– 25 ∫“∑

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

E-mail : udomsarn@gmail.com

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

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

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

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

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∑à“π„π§”¿“«π“ §ÿ≥æàÕ≈Ÿ°“  —πµ‘ «—π™“ / §ÿ≥æàÕ‡√π“µÿ  ∏’√«—≤πå ‡ π“ß§åπ“√∂

/ Õ—π‡¥√ ≥√ß§å ¡≥’¢“« / ¬“‚°‡∫ ªÕ‡´’¬ ·´à≈’È  / «‘≠≠“≥ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåºŸâ≈à«ß≈—∫

/ «‘≠≠“≥„π‰ø™”√–·≈–«‘≠≠“≥∑’Ë‰¡à¡’„§√§‘¥∂÷ß



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2012 หนา 17

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

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

โดย เงาเทยีน

ที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เตรียมองคกรของทานใหพรอมรบัประชาคมอาเซ่ียน
ใหคำปรกึษา พฒันา และจัดทำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย เพือ่

สรางความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตอยางย่ังยืน รวมทัง้

เปนพี่เลี้ยงใหทีมงาน HR และผูบริหารเกี่ยวกับการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย การพฒันาองคกร และการนำเคร่ืองมือบรหิารจัดการ

สมัยใหมของ HR มาใช

สนใจติดตอ อเล็กซ 081-683-3739

ดวยประสบการณมากกวา 20 ป กบับรษัิทชัน้นำของไทยและ
ตางประเทศ  เราใหบรกิารเสมอืนหนึง่เปนหนุสวนของทาน
ไมใชทีป่รกึษารบัจาง ดวยคาบรกิารท่ีคุณรับได

เสียงเยาวชนฉบับน้ี ขอแบงปนประสบการณของ
จิตตาภิบาลอีกทานหนึ่งนะครับ คุณพอธงชัย วิวัฒน-
เชาวพันธ จากสังฆมณฑลเชียงใหม ทีไ่ดเดินทางไปรวม
ในงานเยาวชนโลกคร้ังน้ีดวยกนักบักลมุเยาวชนของเรา
ซ่ึงคุณพอไดรวมประสบการณ การสัมผัสชีวติท่ีหมบูาน
อสิการ คุณพอแบงปนวา

“เม่ือกอน เม่ือพูดถึงประเทศสเปนผมมักจะคิดถึง
แตการแขงขันวัวกระทิง ทีมฟุตบอล รีลมาดริด ทีม
บารเซโลนา แตเม่ือมาสัมผสัชวีติท่ีอสิการ และผมเหน็
หลายส่ิงหลายอยาง เชน วดัหลังเกาๆ ใหมๆ  ท่ีมีความเปน
ศิลปะอยูในวัด รวมถึงผูคนที่เปนมิตรนาประทับใจ
บรรยากาศเหลาน้ีทำใหคิดถึงบรรดานักบุญท่ีเคย
อานประวัติมา ที่เปนชาวสเปนหลายองค เชน นักบุญ
อิกญาซีโอ นักบุญฟรังซิสเซเวียร และบรรดานักบวช
ที่ รวมสมัย ที่รูจัก เชน คุณพอมีเกล คุณพอโรดีเกซ
คุณพออัลฟอนโซ และซิสเตอรคณะมารีนา คิดวา

ประเทศสเปนเปนประเทศ
ที่ ผ ลิ ต มิ ส ชั น น า รี อี ก
ประเทศหน่ึง     วันน้ีดู
เหมือนวาท่ีสเปนมิใชแหลง
ผลิต มิสชันนา รีอี กแล ว
ความเช่ือของคริตชนลดลง
กระแสเรียกลดลง ดูเหมือน
วาพวกเราตางหากท่ีสง
กลับคืนความเ ช่ือความ
ศรัทธาแกลูกหลานของ
พวกเขา ถงึแมวาบรรยากาศ
เปล่ียนไป แตความรักและ
มิตรภาพยงัอยใูนใจพวกเขา
ผ ม รู สึ ก ป ร ะทั บ ใ จ กั บ
ครอบครัวท่ีไปพัก โดยเฉพาะผูที่เปนแมบาน ในทุกเชาและเย็น เขาจะสวดทำวัตรท่ีหนาบาน  ผมสังเกตหนังสือ
ที่เขาใชสวด  ชื่อหนังสือมักนีฟกัต ออกเปนฉบับรายเดือน ภายในบทสวดค่ำ มีบทอานประจำวัน อีกส่ิงหน่ึง
ทีน่าประทับใจคือ เปนกลมุเยาวชนกันเองท่ีสรางบรรยากาศ ศรัทธา และความรักในหมบูาน

จากน้ัน ผมไดมีโอกาสไปแสวงบุญพรอมกันกับกลมุท่ีไปดวยกัน ส่ิงท่ีผมไดรบัคือ
•ไดเห็นความเจริญรุงเรืองของพระศาสนจักรในอดีตซ่ึงบงบอกถึงความศรัทธาเล่ือมใส ในศาสนาและทุมเท

เพือ่พระศาสนจักรของบรรดาพระสงฆ นกับวช กษัตริย และศิลปน
•สภาพของการใชงานของวัด วหิาร ตางไปจากอดีตจากท่ีเคยเปนแหลงชมุนุมของผศูรทัธามาเปนแหลงชมุนุม

ของนักทองเที่ยว
•ไดเหน็หลมุศพของมรณสักขี ทำใหมีความเช่ือ และมีความเขมแข็งมากข้ึน
• ความคิดในเร่ืองของการสรางวัด วหิาร ในจิตใจคน ควบคกูบัการสรางวัด วหิาร ทีเ่ปนวัตถุ
หลายเดือนท่ีผานมาน้ี เสียงเยาวชนไดนำประสบการณของผูที่ไดไปรวมงานเยาวชนโลกคร้ังท่ี 26 ที่

กรงุมาดริด ประเทศสเปน มาบอกเลาตอกนั เพือ่แบงปน ส่ิงดีๆ และอาจจะเปนสวนหน่ึงท่ีกอใหเกดิแรงบันดาลใจ
กบัทานผอูานไดบาง การชมุนุมเยาวชนโลกในครัง้น้ัน เปนชวงเวลาแหงพระหรรษทาน ทีพ่ระเจาไดทรงประทาน
พระพรมายังเยาวชนที่พากันมาจากท่ัวโลก เรารวมใจกันขอบพระคุณพระเปนเจา สำหรับผลดีงามท่ีบังเกิดข้ึน
และจะเกิดผลดียิ่งๆ ข้ึนไปในอนาคต เละเรากำลังรอคอยท่ีจะพบกันใหมที่ รีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ในป
2013 หวงัวาเราคงไดพบกนัใหม  “จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป 4:4)  แลวพบกนัใหมฉบบัหนา
สวัสดีครบั..

จงช่ืนชมยินดีในความหวัง
จงมีความอดทนตอความทุกขยาก

จงพากเพียรในการภาวนา
(รม 12:12)

มี  3  กลมุศึกษา
1) การประกาศขาวดีแบบใหมในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอิตาลี

1. สถานการณดานศาสนาในปจจุบนั
2. การอบรมคริสตชนใหมีความเช่ือแบบผใูหญ
3. ในความสัมพนัธกบั  “เยาวชนคนรนุใหม”
4. สภาพจรงิของครอบครวัในปจจบุนัและงานเรือ่ง

การศึกษา
5. ความรวมมือรับผิดชอบของพระศาสนจักร

ในดานอภิบาลและศาสนบริการ
2) ในการเสวนากบัวฒันธรรม

6. วฒันธรรมในการเสวนา  และการเปนประจักษพยาน
แบบคริสตชน

7. การตอนรบัผอูพยพและการพบปะกบัวฒันธรรม
และศาสนาตางๆ
3) งานเพ่ือความดีสวนรวม

8. การสงเสริมความดีสวนรวม  และงานกับบานเมือง
9. การชวยเหลอืคนยากจน  และการเปนประจกัษ-

พยาน แหงเมตตารัก
10. การใชทรัพยากรในชุมชนคริสตชนและ

ชวยเหลือกัน
ผมไดรับเอกสารคำถามใหไตรตรองกอนประชุม

ในแตละประเด็นนาสนใจ  เชน  หัวขอเพื่อพัฒนา
การประกาศขาวดีสำหรับเยาวชน  มีกลาวถึงทาทีและ
แนวทางจะสงเสริมกลุมเยาวชนใหกระตือรือรน
ในชมุชน  การพบปะเยาวชนระหวางวัดตางๆ  คำสอน
เยาวชน  สงเสริมกระแสเรียก  กีฬา  ละคร  การริเร่ิม
ดานสังคม  การสรางผอูบรม  ครคูำสอน  การสอนศาสนา
ในโรงเรียน  การจัดสมัชชาสำหรับเยาวชน

ขอบคุณคุณพอเปโตร  เมลอตตอ  และคุณพอ
อัตตีลีโอ  เด  บัตติสตี  ผูเปนไกดนำทางและลาม
ของผมในคร้ังน้ี  ทำใหผมสัมผัส “พระเมตตา” ยิ่งข้ึน
แกสังฆมณฑลของเรา

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2012หนา 18

มนตเสนหของวันหยุดยาวสำหรับผูมีงานเขียนหนังสือเปนงานประจำ
งานท่ีตองใชพลังสรางสรรค งานท่ีตองการสมาธิ ความสงบเปนสรณะ ผมคิดวา
การเติมทรัพยากรความคิดอาน ส่ิงเหลาน้ันมาจากไหนไมไดถาไมอาน ไมออก
เดินทาง หรือเก็บเก่ียวประสบการณอะไรบางอยาง เพื่อฟูมฟกใหกับตัวเอง แต
เชื่อเถอะครับ แทจริงหลังฟูมฟกใหกับตนแลว มันก็ยอนศรกลับมาเปนคุณูปการ
กบัผรูบัสาร หรอืทานผอูานอยดีู

ชวงน้ีผมไดอานมากข้ึน ไดเสพงานส่ือหลายๆ ชิ้น หลายคร้ังก็คิดตาม
ต้ังคำถามตอบคำถามกับส่ิงท่ีไดรับ หลายคร้ังก็คิดตอยอด เอาไปปะนูน รวมน่ี
ประยุกตใชกับงานศาสนาไดบางไหม หลายครั้งก็นิ่งๆ ไมไดอะไร ไมเสียอะไร
ผมไดอานงานของนักคิด นักเขียนไทย รวมสมัยหรือบางคนอาจจะเรียกวา
พวกเด็กแนว (จรงิๆ แลวไมเด็กแลว อายุกเ็ฉียดๆ ผมน่ีแหละ) คณุวงศทนง แหง
นิตยสารสะเทือนวงการส่ิงพิมพอะเดย ซ่ึงปจจุบันดวยความคิดสรางสรรค
ขยายฐานจากนิตยสาร พฒันาเปนหนังสือเลม ฟรกีอ็ปป และตอนน้ีมีอแีมกกาซีน
อกีดวย หนงัสือของเขาชือ่ NO MORE NO LESS หรอืแปลเปนไทยในแบบผมวา
“ไมมากไมนอย”

ถาผมจำไมผิดคุณวงศทนง เขียนคอลัมนนี้ในนิตยสารอะเดยหนาทายๆ
อานแลวกดู็ไมมากไมนอยจรงิๆ แตมันทำใหผมคิดวา คนเราไดรบัการปลูกฝงอยางไร
ก็มักจะเติบโตอยางน้ัน ต้ังแตป.4 คุณวงศทนงไดเริ่มบันทึกไดอารี่แลว พัฒนา
มาเปนการจดบันทึกคำเด็ดๆ เสมอ จนสามารถนำคำเหลาน้ันไปใชในชีวิต
มากไปกวาน้ันคือหลอเลี้ยงชีวิต และหลอเลี้ยงหัวใจของใครอีกหลายคน เม่ือ
ไดอานงานของเขา คุณวงศทนงนำคำบางคำท่ีเขาจดไวนานแลว มาใหเรา
อาน(ดู)อีกที ผมชอบหลายๆ คำเชน “ถาเราคิดจะเร่ิมทำสงคราม ใหขุดหลุม
เตรียมไวสองหลุม” เทมาก เพราะผลของสงคราม มันก็คือแพท้ังคู และอีก
ประโยคหนึ่ง ผมจำไดเพียงความหมายรวมๆ แตคำอาจจะไมตรงดีนัก
“ใครที่เปนผูใหญ ใหดูที่หัวใจของเขา มันจะกวางข้ึน” ผมชอบและเชื่อเชนนั้น
แมไมแนใจวาจะทำไดแบบน้ันจริงท้ังหมดหรือเปลา

ผมยังไดอานงานของโตมร แหงคายจีเอ็ม งานของคุณนิวัติ พุทธประสาท
แหงเมนวรรณกรรม อันมีประวัติชีวิตกับงานเขียนในแบบไอเตอรเนตีฟ
หนงัสือทำมอืตัวพอ แววมาวาหนังสือนวนิยายเลมลาสุดของเขา “ความโดดเด่ียว
ทั้งมวลท่ีไมมีใครสังเกตเห็น” สงเขาชิงซีไรทในปนี้ดวย (การมอบรางวัลซีไรท
ในป 2555 นีเ้ปนปของหนังสือนวนยิาย) และงานสารคดีดีๆ ของนักเขียนสารคดี
มือเด็ด คุณอรสม สุทธิสาคร กับสารคดีที่เขียนโดยการอบรมของเธอใหกับ
นกัโทษประหารในชือ่หนงัสือวา “อสิรภาพบนเสนบรรทดั 13 นกัโทษประหาร”
(รายน้ีอาจมีสัมภาษณลงอุดมศานตรายเดือน เพราะกำลังซุมเขียนประวัติ
นกับวชหญงิคณะหน่ึงของประเทศไทย เปนคนเดียวกบัท่ีเคยเขยีนสกปูเร่ืองชลีบั
ลงนิตยสารสารคดีเม่ือหลายปมาแลว) ไดคุยแบงปนขอมลูกนัในฐานะแฟนนักอาน

ของเธอมานานแลว เธอก็เรียกผมคุณพออยางไมเคอะเขิน แถมยังชวนไปเย่ียม
ลกูศิษยของเธอท่ีคุกบางขวางอีกดวย ผมคงมีโอกาสสักวนั

ผมเคยถูกสอนวาเราควรรูเรื่องท่ีเราจำเปนตองรู เชน เราเปนพระสงฆ
นักบวช เราควรรูพระคัมภีร คำสอนศาสนา พิธีกรรม ฯลฯ ผมไมเถียงเลย แต
ผมเช่ือวาศาสตรทกุศาสตรกเ็อือ้ตอกนั ความรทูกุความรกูต็อยอดได และท่ีสำคัญ
พระเปนเจาสรางโลกมาใหมนุษยดูแล และทำใหสมบูรณเพือ่อยรูวมกันอยางเขาใจ
เปนหน่ึงเดียว มีความสุขและกาวไปดวยกัน จูงกันไปหาพระ และกลับไปยัง
บานแทนิรันดร  ทุกส่ิงทุกอยางจึงถูกสรางไว เพื่อเรา  เพื่อให เราคนพบ
ความมหัศจรรยลี้ลับเหลาน้ี เพื่อตอบความม่ันใจเดียว คือพระเจาประทับอยู
ทามกลางเรา

ปสกาพาเรามาพบเหตุการณอันย่ิงใหญ เพราะสัญญาท่ีพระมีใหตอมนุษย
เปนจริง พระองคจะไถบาปเรา พระองคจะกอบกูเราจากบาป และคำม่ันสัญญา
ที่ใหไวกับอับราฮัม อิสอัค และลูกหลานบรรพบุรุษจึงพาเรามาถึงพันธสัญญา
ทีพ่ระองครกัษาไวไมเส่ือมคลาย ซ่ึงเราร้ือฟนทุกป ในเทศกาลปสกา แตจรงิๆ แลว
ทุกวันในบูชามิสซา

ผมเชื่อวาโลกใบน้ีไมมีอะไรที่เลวราย เลวรายน่ันแหละคือจิตใจอันมืดบอด
ของมนุษยทีย่งัไมพบคำตอบท่ีแทจรงิ ทีเ่ลวรายน้ันแหละคือความออนแอของเรา
ที่แมวาปสกาจะผานเราไปสักกี่รอบ เราเช่ือและเห็นวาพระเยซูเจากลับคืนชีพ
จากความตาย นำชัยชนะมาสูทุกคนเทาเทียม แตเราเก็บชัยชนะไวเพียงตน
หาญกลาท่ีจะพบวาตนเองน้ันชอบธรรมดวยมโนธรรมอันผองแผว สำนึก
ของความต่ำตอยอาจทำใหเราเขาใจไดมากกวา พวกสาวกจึงแยกยายกลับไปท่ีบาน
ของตนแลวนับหน่ึงใหม เหมือนคนส้ินหวัง แตมีพลังเหลือใจ เม่ือพบวา
เขาผานมันมาไดดวยชัยชนะแบบคนแพ  เกหมดหนาตักต้ังแตแรก  เ ม่ือ
ไมเหลืออะไร กไ็มกลวัอะไรเชนกัน ผมเช่ือวา ณ วนิาทีนัน้ ตอใหพลทหารท้ังกอง
บรรดาอัครสาวกก็เพียงหวาดหว่ัน แตเหน็เปาหมายชัดเจน มันไมไดอยบูนโลกวันน้ี

ที่สุด อุดมสารในนามพระศาสนจักรคาทอลิกและคริสตชนไทย จึงขอ
นอมระลึกถึงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตน
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และรวมภาวนาเปนพิเศษ ในโอกาสพระราชทาน
เพลงิพระศพ ในวันจันทรที ่9 เมษายน 2555 ทีผ่านมาน้ีดวย

อันวาส่ิงใดในใตหลา ลวนแลวแตหายั่งยืนไม ตราบใดท่ียังมีลมหายใจ
ขอพีน่องยดึไว ซ่ึงความดีงาม อยาเช่ือวาการเรียนรมีูจบส้ิน แมบางคร้ังชวีติส้ินไป
ยงัทำใหเกดิการเรียนรขูองผคูน

บรรณาธิการบริหาร

บทเรียน
แหงชีวิต
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ç‡ªî¥-‡ °«—¥„À¡àé «—π∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ªî¥‡‡≈–‡ °«—¥§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ ªí®®ÿ∫—π

«—¥·Ààßπ’È¡’§ÿ≥æàÕÕÿ¥¡»—°¥‘Ï «ß…å«ÿ≤‘æß…å ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

ç‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªïé ´‘ ‡µÕ√å§≥–¿§‘π’æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï

∑’Ë§≥–æ√–¡À“‰∂à ¡’π∫ÿ√’ √–À«à“ß«—π∑’Ë 18-23 ¡’π“§¡ 2012  ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπºŸâ‡∑»πå „πÀ—«¢âÕ ç§«“¡¡◊¥-

§«“¡ «à“ß „πæ√–∑√¡“π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®“°æ√–«√ “√π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπé

çª√–™ÿ¡ —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥ª√–™ÿ¡ —¡¡π“∫ÿ§≈“°√¢Õß·ºπ° ™§. √–À«à“ß«—π∑’Ë 3-4 ¡’π“§¡ 2012 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ‡æ◊ËÕ∑∫∑«π ·∫àßªíπ ·≈–«“ß·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘

√à«¡°—π„πªïπ’È ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπß“π¢ÕßΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ¡“„Àâ§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß«‘∂’™ÿ¡™π«—¥

(BEC) ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 33 §π

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çªí®©‘¡π‘‡∑» ¡.6 √ÿàπ 1 ‚√ß‡√’¬ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√é  ‚√ß‡√’¬ππ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ‚¥¬´‘ ‡µÕ√åÕ“¿“«¥’ π’≈«—™√– ºŸâÕ”π«¬°“√ √à«¡°—∫

§≥–§√Ÿ™—Èπ ¡.6 ®—¥°‘®°√√¡ªí®©‘¡π‘‡∑»„Àâ°—∫π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 6

√ÿàπ∑’Ë 1 çThe Olive Rooté ®”π«π 59 §π √–À«à“ß«—π∑’Ë 12-14 ¡’π“§¡ 2012

∑’ËÀ“¥Àƒ∑—¬ ™–Õ” ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ·≈–§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  ÿ¢ «à“ß

‡ªìπ«‘∑¬“°√

çªØ‘≠“≥µπé §ÿ≥æàÕ»√’ª√“™≠å º‘«‡°≈’È¬ß ®‘µµ“∏‘°“√§≥–¿§‘π’»√’™ÿ¡æ“∫“≈

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ªØ‘≠“≥µπ§√—Èß·√°¢Õß´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“ Õ√æ‘π Œ«¥»√’ ¿§‘π’

»√’™ÿ¡æ“∫“≈ °√ÿß‡∑æœ  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ‚§°°≈“ß ®. °≈π§√

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ÿ™“µ‘ Õÿ¥¡ ‘∑∏‘æ—≤π“ §ÿ≥æàÕ«’√–æß§å ‚æ∏‘¡≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ»“≈

«àÕß‰« √à«¡„πæ‘∏’

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ¡’π“§¡

2012
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µÕπ∑’Ë 55     πÈ”æÿ...®ÿ¥‡¥àπ‰¡à·æâ„§√¢Õß°√ÿß‚√¡ (5)

πÈ”æÿ‡∑√«’ ‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡À≈◊Õ
µ”π“π‡√◊ËÕß∑’Ë “¡ ‡ªìπµ”π“π∑’Ë‡≈à“Õ¬Ÿà„πÀ≈—° Ÿµ√·≈–„πµ”√“‡√’¬π¢Õß

Õ‘µ“‡≈’¬π ‡≈à“«à“ ºŸâ„¥ª√“√∂π“®–æ∫°—∫√—°·∑â √—°‡¥’¬«„®‡¥’¬« „Àâ‚¬π‡À√’¬≠

1 ‡À√’¬≠ ºŸâ„¥ª√“√∂π“®–‰¥â‚™§≈“¿ „Àâ‚¬π‡À√’¬≠ 2 ‡À√’¬≠ ‡≈¢ 2

¡’§«“¡À¡“¬‡∑à“°—∫∑«’§Ÿ≥ ºŸâ„¥ª√“√∂π“®–°≈—∫¡“∑’Ë°√ÿß‚√¡Õ’°§√—Èß °Á„Àâ

‚¬π‡À√’¬≠ 3 ‡À√’¬≠ ‡≈¢ 3 ¡’§«“¡À¡“¬∂÷ßπ‘√—π¥√å°“≈ §«“¡À¡“¬π’ÈÕ“®®–

¡“®“°§«“¡À¡“¬„π§«“¡‡™◊ËÕ∑“ß»“ π“§√‘ µå¥â«¬

„§√Õ¬“°®–‡™◊ËÕµ”π“π„¥°Á‡™◊ËÕ‰¥â ‡æ√“–∑—ÈßÀ¡¥π’È ‡ªìπµ”π“π (Legend)

·µà∑’Ë·πàÊ °Á§◊Õ ¡’°“√ª√–¡“≥°—π«à“ ·µà≈–«—π¡’ºŸâ‚¬π‡À√’¬≠≈ß„ππÈ”æÿ‡©≈’Ë¬

·≈â««—π≈– 3,000 ¬Ÿ‚√ ‡À√’¬≠‡À≈à“π’È®–∂Ÿ°‡°Á∫‰ª‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß°√ÿß‚√¡

∫“ß§√—Èß°ÁÕ“®®–À≈“¬Ê «—πµ‘¥°—π „π°√≥’∑’Ë¡’π—°∑àÕß‡∑’Ë¬«¡“°Ê ·µà∫“ß§√—Èß

°Á‡«âπ√–¬–¥â«¬ °√ÿß‚√¡π”‡ß‘π∑—ÈßÀ¡¥π’È‰ª ¡∑∫°Õß∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ§π¬“°®π

¢Õß°√ÿß‚√¡

‡ πàÀå¢Õß çπÈ”æÿ‡∑√«’é ∑”„Àâ¿“æ¬πµ√åÀ≈“¬‡√◊ËÕßæ“°—π¡“∂à“¬∑”∑’Ëπ’Ë

‡√◊ËÕß∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°ÀπàÕ¬ ‡ÀÁπ®–‡ªìπ‡√◊ËÕß çThree Coins in the Fountainé

·≈–°Á‡√◊ËÕß çLa Dolce Vitaé

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ∏’√«—≤πå
§ÿ≥æàÕ∏’√«—≤πå (§ÿ≥æàÕ

ÕãÕ¬) ‡ π“ß§åπ“√∂

æ√– ß¶åÕ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ «—¬ 57 ªï

¡√≥¿“æ¥â«¬‚√§¡–‡√Áß

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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