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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญพระธาตุ (ตอจากหนา 20)
อยูตลอดเวลา แมพระเต็มเปยมไปดวยความรัก
ความเมตตา แมพระสุภาพและออนโยนอยางหาท่ีสุด
มิได แมวาเวลาจะผานไปปแลวปเลา แมพระยังคอย
ชวยเหลือพวกเราและเชื้อเชิญเราใหมาสัมผัสความรัก
ความเมตตาอันมิรู ส้ินสุดของพระเยซูคริสตเจาอยู
ตลอดเวลา

คณะพระมหาไถแหงประเทศไทย และกลมุสงเสริม
ความศรัทธาแมพระนิจจานุเคราะห โดยคณุพอจิตตพล
ปลั่งกลาง ประธานดำเนินงาน จัดพิธีตอนรับพระธาตุ
แหงรูปแมพระนิจจานุเคราะห (พระธาตุนี้คือชิ้นไม
จากพระรูปจริง) จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อ
เยี่ยมเยือนและสงเสริมความศรัทธาตอผูรักและศรัทธา
ตอพระมารดานิจจานุเคราะหในประเทศไทย ทั้งน้ี
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมฉลองครบรอบ 150 ป
ที่สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9  มอบพระรูปน้ีให
คณะพระมหาไถ (ค.ศ. 1865-2015) และรวมฉลอง
การสถาปนาคณะพระมหาไถข้ึนเปนแขวงประเทศไทย
ค.ศ. 2012 นี ้โดยครสิตชนและผมีูจติศรัทธาตอแมพระ
รวมกิจศรัทธา วอนขอพระพรจากพระแม มารวม
ตอนรบัจำนวนมาก

พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา  ประมุขสังฆมณฑล
อบุลราชธานี เปนประธานในพิธีบชูาขอบพระคุณ  ทีว่ดั
พระมหาไถ ซอยรวมฤดี เม่ือวนัพธุท่ี 11 เมษายน 2012

รูปแมพระนิจจานุเคราะห เปนรูปไอคอน วาด
บนแผนไม ขนาด 17 คูณ 21 นิ้ว เปนรูปท่ีมีความ
ศักด์ิ สิท ธ์ิและผูคนใหความศรัทธาตอพระรูปนี้
เปนอันมาก มีบันทึกวา รูปไอคอนรูปน้ีเดิมทีเดียว
ถูกประดิษฐานอยู ณ วัดแหงหน่ึงท่ีเกาะครีต (Crete)
เปนรูปท่ีมีชื่อเสียงและเกิดอัศจรรยมากมายผานทาง
พระรูปน้ี ไมมีหลักฐานบงชี้แนนอนวาใครเปนผูวาด
และมาประดิษฐานอยูที่เกาะครีตไดอยางไร เรื่องราว
ทีเ่ราพอจะรไูดกคื็อ ในราวป ค.ศ. 1450 พอคาชาวกรกี
ผูหนึ่งไดขโมยพระรูปนี้ และนำติดตัวไปขณะเดินทาง
โดยเรอืมงุหนาสกูรงุโรม

หลงัจากทีเ่ขามาถึงกรงุโรม อยมูาวันหนึง่พอคาผนูี้
เกิดปวยหนัก ขณะท่ีใกลจะส้ินใจ เขาไดสารภาพ
ตอเพื่อนชาวโรมันถึงรูปแมพระที่เขาไดขโมยมา และ
ขอรองใหนำรูปแมพระน้ีไปมอบใหกับวัดท่ีเหมาะสม
เพื่อใหผูคนท้ังหลายไดแสดงความเคารพอยางสงา
เพื่อนผูนี้ตกลงยินยอมท่ีจะทำตามคำขอรองน้ัน แต
ภรรยาของเขาไมยอม ตอมาเพื่อนชาวโรมันผูนี้ก็
ลมปวยลงและส้ินใจในท่ีสุด หลังจากน้ัน แมพระได
ปรากฏมาและบอกใหลูกสาวของเขานำรูปของพระแม
ไปประดิษฐานยังวัดนักบุญมัทธิว ซ่ึงต้ังอยูระหวาง
มหาวิหารซานตามารีย มาจอเร และมหาวิหารนักบุญ
ยอหน ลาเตรัน ที่สุดรูปแมพระนิจจานุเคราะหได
ถูกนำไปประดิษฐานท่ีวัดนักบุญมัทธิว ซ่ึงอยูในการ
ดูแลของนักบวชเอากุสติเนียน ในวันท่ี 27 มีนาคม
ค.ศ. 1499 และอยูที่นี่เกือบ 300 ป จนกระทั่งกองทัพ
นโปเลียนบุกกรุงโรมในป ค.ศ. 1798 และราว 5 ป
ตอมาวัดนักบุญมัทธิวหลังน้ีไดถูกทำลายลง นักบวช
เอากุสติเนียนจึงไดนำพระรูปน้ีไปซอนไวยังอาราม
แหงหนึง่ของพวกเขา

อยางไรก็ตามบราเดอรทานหน่ึงมักจะเลาถึง

เรือ่งราวอศัจรรยตางๆ ทีผ่คูนไดรบัผานทางรูปไอคอน
นี้ใหกับเด็กชวยมิสซาท่ีชื่อไมเคิล มารชี่ ฟงอยูเสมอ
ตอมาภายหลังเขาไดบวชเปนพระสงฆในคณะ
พระมหาไถ เม่ือมารชี่พูดถึงเร่ืองราวของพระรูปน้ี
ใหเพื่อนพระสงฆในคณะฟง พวกเขาพบวาวัดนักบุญ
อัลฟอนโซของพวกเขาน้ันถูกสรางข้ึนใกลกับบริเวณ
เดิมของวัดนักบญุมัทธิว เม่ือไดศึกษาถึงประวัติศาสตร
และมีหลักฐานชัดเจนแลว คณะพระมหาไถจึงได
ถวายคำรองตอสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 เพ่ือ
นำรูปแมพระนจิจานุเคราะหมาประดิษฐานท่ีวดันักบญุ
อลัฟอนโซ ใกลกบับรเิวณเดิมท่ีพระรปูเคยประดิษฐาน
อยู

ตอมาในวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1865 สมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 ไดใหคุณพอมารชี่และ
คณะผูใหญเขาเฝา พระองคไดรับฟงคำบรรยายถึง
ความเปนมาของพระรูปและคำรองขอของคณะ
พระมหาไถในเร่ืองนี้ ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปา
ปโอ ที่ 9 ไดอนุมัติใหนำรูปแมพระนิจจานุเคราะห
ไปประดิษฐานยังวัดนักบุญอัลฟอนโซ และรับส่ัง
แกคณะพระมหาไถวา “จงทำรูปน้ีใหเปนท่ีรจูกัทัว่โลก”

รูปแมพระนิจจานุเคราะหไดถูกนำมาประดิษฐาน
อยางสงาท่ีวัดนักบุญอัลฟอนโซ ในวันท่ี 26 เมษายน
ค.ศ. 1866 และยงัคงประดิษฐานอยทูีน่ัน่จนถงึทุกวันนี้

ป ระ เทศไทย มีกลุ มส ง เ ส ริมคว ามศ รัทธ า

แมพระนิจจานุเคราะห กอต้ังข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพันธ
ค.ศ. 2012 โดยกลุมฆราวาสและกลุมนักบวชคณะ
พระมหาไถแหงประเทศไทย ที่มีความรักความศรัทธา
เปนพิเศษตอแมพระนิจจานุเคราะห  ความต้ังใจของ
คณะน้ีคือสงเสริมและฟนฟูความศรัทธาตอแมพระ
นิจจานุเคราะหอยางตอเน่ือง นำแมพระไปเย่ียมเยียน
ลูกๆ ของแมพระในเขตวัดตางๆ และสรางกองทุน
สงเสริมความศรัทธาแมพระนิจจานุเคราะหใหเขมแข็ง
เพื่อพันธกิจสงเสริมและฟนฟูความศรัทธาตอแมพระ
นิจจานุเคราะหนี้จะไดเกิดผลอยางดีทั้งตอชีวิตและ
จิตวิญญาณของพี่นองคริสตชน และผูที่มีความศรัทธา
เปนพิเศษตอพระแม ใหทุกคนไดเขามาสูทอธาร
แหงความรักและพระเมตตาของพระเยซูคริสตเจา
ผานทางการชวยเหลืออันไมรู ส้ินสุดของพระแม
ตลอดไป

และในวันเสารที ่21 เมษายน 2012 ไดเชญิพระธาตุ
แหงรูปแมพระนจิจานุเคราะห ไปยังอาสนวิหารอสัสัมชญั
บางรัก โดยพระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร
เปนประธาน

พระคารดินัล
เรนาโต มารติโน
ทำการถอดพระธาตุ
และประกอบ
เขากับรัศมี

ที่บานพักของทาน
ในกรุงโรม
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อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ (ตอจากหนา 2)
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ

โกวิทวาณิช   ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันพฤหัสบดี
ศกัดิสิ์ทธิ ์5 เมษายน 2012   ฉลอง 25 ปชวีติสงฆ  รือ้ฟน
คำสัญญาแหงการเปนพระสงฆ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก รวมกับพระคารดินัล
ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู  และพระสังฆราชกิตติคุณ
ยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค  พรอมดวยพระสงฆ
ทีฉ่ลอง 25 ป จำนวน 6 ทาน คอืคณุพอยอแซฟ ประทปี
กีรติพงศ คุณพอโทมัส ประทีป สุทธินาวิน คุณพอ
ยอหน วิชชุกรณ เกตุภาพ คุณพอเปโตร สุทธิ ปุคะ-
ละนันท คุณพอยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล คุณพอ
ยอแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา โดยมีพระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง และสตับุรษุมารวมพธิี

วันพฤหัสบดีศักด์ิสิทธ์ิ เปนวันแหงการร้ือฟน
สังฆภาพของผเูปนศาสนบริกร ปฏบิติัหนาท่ีประกาศก
หนาท่ีสงฆ และหนาท่ีอภิบาล ภาพของการรวมเปน
หนึง่เดียวของคณะสงฆ เปนผรูวมงานกับพระสังฆราช
ของตนน้ีนำความช่ืนชมยินดีสูสังฆมณฑลน้ันๆ  ใน
โอกาสน้ีเรายังมีพิธีมอบเทียนปสกา ซ่ึงมีความหมาย
และมีความสำคัญดวย

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ใหขอคิดใน
โอกาสน้ีวา  “สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
จะเปดปแหงความเช่ือในวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 นี้
เพื่อเปนโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปแหงการประกาศ
ใชเอกสารสังคายนาวาติกัน ที่ 2 และยังเปนฟนฟู
การประกาศขาวดีข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อถายทอด
ความเช่ือคริสตชน
     ปแหงความเช่ือหรือการประกาศขาวดีใหมอีกคร้ัง
หนึง่ ไมใชเปนอะไรท่ีแตกตาง หรอืเปนคนละเร่ืองกนั
แตเปนเรื่องเดียวกันกับแผนอภิบาลของพระศาสนจักร
ในประเทศไทย ป ค.ศ. 2010-2015 ซ่ึงเรามงุฟนฟชูวีติ
ความเช่ือของคริสตชน ทั้งเปนฆราวาส นักบวชชาย-
หญิง และบรรดาพระสงฆดวย เพื่อเราทุกคนในการ
ประกอบภารกิจการประกาศขาวดีใหมอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึง
ก็นับวาสอดคลองกับแผนอภิบาลของพระศาสนจักร
ในประเทศไทยของเราอยูแลว เรากาวเดินไปพรอมกับ
พระศาสนจักรสากล ทัง้หมดเปนเร่ืองเดียวกัน

ปแหงความเช่ือนั้นมีความหมาย และเปนโอกาส
ใหพวกเราเสริมสรางความเช่ือของเราในองคพระเยซู
คริสตเจาใหเขมแข็งข้ึน

ปแหงความเช่ือ หนทางแหงขาวดี ยงัเรียกรองใหเรา
ทุกคนและแตละคนจะเปนขาวดีของพระคริสตเจา
เพราะพระองคทรงรักเรา และพระสันตะปาปาทรง
เตรียมพวกเรากอน เพ่ือเราจะไดเปนประจักษพยาน
และเปนขาวดีของพระคริสตเจาอยางแทจริง

พออยากเชญิชวนพวกเราทกุคนใหไดไตรตรองถงึ
ความรักท่ีไรขอบเขตของพระเจา เราสามารถเขาใจได
วา พระมหาทรมานของพระเยซูเจา เปนเครื่องหมาย
ของความรักท่ีพระองคพระผูเปนเจาทรงมีตอเรา

หากใครปรารถนาจะติดตามความรักของพระเจา
เขาจะตองลืมตนเอง แบกกางเขนและตามพระองค
สรุปกางเขน คือความรักของพระเจา ความรักอันไมมี
ขอบเขต พระเยซูเจายอมตายเพ่ือเรา เพือ่เราจะไดกลาย

เปนศิษยแทของพระองคที่สมัครใจเปนความรักใหแก
ผูอื่นตอๆ ไป  เปนผูประกาศขาวดี และความรักของ
พระองคตลอดปแหงความเช่ือนี ้และตลอดไป”

คุณพอประทีป กีรติพงศ กลาวขอบคุณโอกาส
ฉลอง 25 ปชวีติสงฆ ในนามของเพ่ือนพระสงฆทีฉ่ลอง
วันน้ี วา “นักบุญเปาโล กลาววา “เรามีสมบัตินี้เก็บไว
ในภาชนะดินเผา เพือ่แสดงวา อานภุาพล้ำเลิศน้ันมาจาก
พระเจา มิใชมาจากตัวเรา” (2 คร 4:7) เราท้ัง 6 คน
เปรียบเสมือนเปนภาชนะดินเผา อันต่ำตอย ดอยคา
แตพระเปนเจาทรงหยิบภาชนะดินเผาทัง้ 6 ใบ ใสสมบัติ
ล้ำคาท่ีเหมาะสมกับเราแตละคน ทีละเล็กทีละนอย
เปนเวลา 39 ป สำหรับคุณพอวิชชุกรณ และคุณพอ
สุวนารถ และ 36 ป สำหรบัคุณพออีก 4 คน ต้ังแตเปน
เณรจนถึงบวชเปนพระสงฆ 25 ป เปนอานุภาพล้ำเลิศ
เปนพระพรย่ิงใหญ เปนอัศจรรยที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง
ที่ทรงกระทำใหภาชนะดินเผา มีคุณคาและความหมาย
ในชีวิตสงฆ รักและรับใชพระเปนเจาและพ่ีนองของ
พวกเราแตละคน ดังน้ัน เราท้ัง 6 คน ยงัคงเปนภาชนะ
ดินเผาอันเดิม ที่ยังมีขอบกพรอง ออนแอ ผิดพลาด
เปนคนบาป ยังเปนมนุษยคนหน่ึง แตดวยความสำนึก
ในพระพร ความรักอันยิ่งใหญของพระเจาท่ียังทรง
ประทานใหอยางลนเหลอื ตอเนือ่ง และตลอดไป

พวกเราทัง้ 6 คน ขอขอบพระคณุพระเปนเจาอยาง
สูงสุดท่ีรกั เมตตา และเลือกเราท้ัง 6 คน ใหมาเปนสมบัติ
อันล้ำคามอบศักด์ิสงฆใสลงในภาชนะดินเผา 6 ใบน้ี
ขอขอบพระคุณพระองคในชีวิตสงฆที่เหลืออยูตอไป
ดวยความซ่ือสตัย

ขอขอบพระคุณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระ-
คุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ที่คอยดูแล หวงใย
สงเสริม สนับสนุนชีวติสงฆของพวกเราอยางดีเสมอมา

ขอขอบพระคุณ พระคารดินลัไมเก้ิล มีชยั กจิบุญชู
บิดาท่ีรักยิ่งของพวกเรา เรา 6 คน ไดรับศีลบวชจาก
พระคุณเจา เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 1987 ดวยรักและ
หวงใย เปนกันเอง เม่ือพบปะสนทนาอยางพอลูก
เสมอมา

ขอขอบพระคุณ พระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค
อดีตอธิการบานเณรเล็กยอแซฟ ที่คอยดูแลอบรม
บมเพาะ ใหเราเติบโต เขมแข็ง เปนตนกลาท่ีพรอมไป
เติบโตในบานเณรกลาง - ใหญ และชวีติสงฆ

ขอขอบคุณพี่นองพระสงฆแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ต้ังแตคุณพอเจาอาวาส ผูชวย ที่สงพวกเรา
เขาบานเณร คุณพออธิการ คุณพอ อาจารย ทีค่อยอบรม
ส่ังสอนใหความรดูานตางๆ พรอมทัง้พระสงฆรนุอาวุโส
รนุพีแ่ละนองๆ ทีค่อยสนบัสนุนในการทำหนาท่ีชวีติสงฆ
ดวยด ีและทีสุ่ดบรรดาคณะนักบวชชาย-หญงิ และพีน่อง
สัตบุรษุทุกๆ ทานท่ีคอยสนบัสนุน สงเสรมิในดานตางๆ
มากมาย โดยเฉพาะคำภาวนา กำลังใจ และการชวยเหลอื
ที่ไดรับดวยน้ำใจอันดี”

บวชพระสงฆกาปชูนิ (ตอจากหนา 20)
สังฆานุกรเปโตร พนมกร  สงาวงศ สัตบุรุษ

วดัพระนามเยซู  ชลบรุ ีเปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง
3 คน ของนายประดษิฐ  สงาวงศ และนางวันดี  แลไชย

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของวัดพระนามเยซู  ชลบุรี
ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอแซฟ  ชาติชาย  พงษศริ ิ

สังกัดคณะนักบวชคณะภราดานอย กาปูชนิ
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 16  มิถนุายน  2001
ปฏญิาณตนตลอดชีวติ วนัท่ี  5  ธันวาคม  2008
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่บานอบรม

คณะภราดานอย กาปูชนิ สามพราน นครปฐม วนัท่ี  11
ธันวาคม  ค.ศ. 2007 โดย คณุพอ Alexandro  Ferrari
คุณพอเจาคณะแขวงลอมบารเดีย (มิลาน)

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม  สามพราน  นครปฐม วนัท่ี  16  สิงหาคม  ค.ศ.
2008 โดยพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั  กจิบุญชู

ไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร  ที่สามเณราลัย
พระหฤทยั   ศรีราชา วนัท่ี  11  มิถนุายน  ค.ศ. 2011
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ  สิรพิงษ  จรสัศรี

การศึกษาและอบรมกอนบวชเปนพระสงฆ
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปรชีานุศาสน ชลบรุี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปรีชานุศาสน

ชลบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎร

อำรงุ  ชลบรุี
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลป-

ศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร สาขาบริหารรัฐกิจ
วทิยาลัยแสงธรรม   สามพราน   นครปฐม ศิลปศาสตร

บณัฑิต   คณะมนุษยศาสตร  สาขาปรัชญา ศิลปศาสตร
บณัฑิต  คณะศาสนศาสตร  สาขาเทววิทยา

คติพจน “ขาพเจามีชีวิตอยู มิใชขาพเจาอีกตอไป
แตพระครสิตเจาทรงดำรงอยใูนตัวขาพเจา” (กท 2:20)

ระหวางปพัก (จบป 4)
รับการอบรมจิตตารมณของคณะ ที่เมืองมิลาน

ประเทศอิตาลี ระหวางป ค.ศ. 2005-2006

ความประทับใจในกระแสเรียก “ขอขอบพระคุณ
พระเจาทีไ่ดทรงเรียกผมใหมาเปนศิษยติดตามพระองค
และยังประทานส่ิงตางๆ ให โดยผานทางเหตุการณและ
บุคคลตางๆ ซ่ึงทำใหผมไดสัมผัสกับความรักของ
พระองค อีกท้ังมีกำลังท่ีจะตอบรับพระประสงคของ
พระองคเสมอ”

ดังนัน้ ทานจงชืน่ชม แมวาในเวลานี ้ทานยงัตอง
ทนทุกขจากการถูกทดสอบตางๆ ชั่วขณะหนึ่ง
เพ่ือคณุคาทีแ่ทจรงิแหงความเชือ่ของทาน จะได
รบัการสรรเสรญิ รบัสิรริงุโรจน และรบัเกยีรติ
เมือ่พระเยซคูรสิตเจาจะทรงแสดงพระองค

ความเชื่อนี้ประเสริฐยิ่งกวาทองคำท่ีเสื่อมสลาย
ได แตกย็งัถกูทดสอบดวยไฟ (1 ปต  1:6-7)
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แมซ่ึงกำลังต้ังทองจะคลอดลูกแลวไปดื่มเหลา
สูบบุหรี ่เท่ียวเตรไมระวงัลกูนอยในครรภ เม่ือลกูคลอด
ออกมาพิการเราไมอาจพูดไดวาน่ีเปนกรรมเกาของ
พอแม แตเราพูดวา เมื่อเราทำบาป ผลรายของบาปก็
บังเกดิขึน้ตอชวีติของเรา และของผอูืน่

บางคนอาจบอกวาผมทำบาปของผมคนเดียว
ไมเก่ียวกับใคร ผมปดประตูลงกลอนทำบาปในหอง
ไมตองเดือดรอนใคร แตพระศาสนาสอนวา ผลรายของ
บาปท่ีเราทำน้ันมันสงผลแกตัวเองแลว ผลรายยัง
เล็ดลอดออกนอกหองไปสพูอแมพีน่อง และสังคมโลก

ศาสนาคริสตไมอธิบายชีวติดวย บญุกรรมปางกอน
ก็จริง แตพระเยซูเจาทรงสอนวา ผลรายของบาปที่
เราทำจะสงผลตอตัวเอง และคนรอบขาง ดังท่ีครัง้หนึง่
พระเยซเูจาทรงรักษาคนปวยเดินไมไดมาสามสิบแปดป
แลวใหหาย และกำชับเขาวา “ทานหายเปนปกติแลว
อยาทำบาปอีก มฉิะนัน้ เหตรุายกวานีจ้ะเกดิขึน้แกทาน”
(ยน 5:14)

สรุปแลวคริสตศาสนาไมอธิบายชีวิตดวยคำวา
“กรรมเกา” เพราะอัครสาวกถามพระเยซูเจา เม่ือเห็น
คนตาบอดน่ังขอทานหนาบริเวณพระวิหารวา

“เปนบาปของเขา หรอืบาปของพอแมของเขาทีเ่กดิ
มาตาบอด” พระเยซูเจาตรัสวา “มใิชชายคนน้ี หรอืบิดา
มารดาของเขาทำบาป แตเขาเปนเชนน้ี กเ็พ่ือใหกจิการ
ของพระเจาปรากฏในตัวเขา” (ยน 9:1-3) ส่ิงน้ีเขาใจ
ยากอยูเหมือนกัน

“เพื่อใหกิจการของพระเจาปรากฏในตัวเขา”
แปลวาอะไร เราอาจยกตัวอยางไดวา

ชายคนที่เกิดมาตาบอดแตกำเนิด นั่งขอทานอยู


หนาบริเวณพระวิหารมาเปน
เวลานานตลอดชีวิต ก็เพื่อรอ
วันน้ีแหละ  วันท่ีเขาจะได
พบพระเยซูเจาเสด็จผานมา
ในวันนั้น แลวทรงรักษาเขา
ใหหายตอหนาตอตาทุกคน
ตรงบริเวณพระวิหารใหได
เห็นประจักษ (ยน 9:1-40)

  ชายผูปวยเดินไมไดมา
สามสิบแปดปแลว เขารอน้ำ
กระเพ่ือม ตรงบอเบธสดา แต
พอกระเพื่อมคนปวยคนอื่น
ก็ลงไปในน้ำกอนเขา เพราะ

ชาวยิวเช่ือวา น้ำกระเพ่ือมแปลวา ฑูตสวรรคของพระเจา
ลงมาท่ีสระน้ำ เพือ่รกัษาผปูวย คนแรกท่ีลงไปในสระน้ำ
แตเขาก็นัง่รอตรงสระเบธสดา มาต้ังสามสิบกวาป กเ็พือ่
วนัน้ี วนัท่ีพระเยซูเจาเสด็จมาท่ีพระวหิาร และทรงรักษาเขา
ใหหายตอหนาบรรดาชาวยิว จำนวนมากใหเห็น
ประจักษในความรักความเมตตา และฤทธานุภาพ
ของพระเปนเจาในชายผปูวยนี ้(ยน 5:1-18)

ลาซารัสลมปวยแลวไมหาย นองสาวสองคน
ผิดหวังท่ีพระเยซู เจา  ไมเสด็จมารักษาตามท่ีนาง
สงคนไปทูลเชิญพระองค ลาซารัสตายลง และฝงไป
ส่ีวนัแลว กเ็พือ่รอวันน้ัน วนัท่ีพระเยซูเจาเสด็จไปเรียก
เขาออกมาจากคูหาฝงศพ คืนชีวติใหแกเขาตอหนาตอตา
ชาวยิวทั้งหมูบานเบธานี เพื่อเรื่องน้ีจะแพรกระจาย
พระสิริรุงโรจนของพระเปนเจาบนความตายท่ีกลับ
มีชีวิตของลาซารัส ตอเนื่องจากเบธานีไปยังกรุงเยรู-
ซาเล็มเมืองหลวง (ยน 11:1-54)

ทั้งสามตัวอยางน้ันเปนเรื่องราวท่ีอยูในพระคัมภีร
ซ่ึงมีกรณีอื่นๆ  อันเปนอัศจรรยรักษาคนเจ็บปวย
พิกลพิการ แตกำเนินอีกมากมายในพระคัมภีรซ่ึงทำให
พระสิริรุงโรจนของพระเปนเจาปรากฏชัดเจนมองเห็น
ไดตอหนาสังคมผานทางชีวติท่ีเจ็บปวยเหลาน้ัน

หากเราลองพิจารณาถึงเรื่องราวในสังคมปจจุบัน
ดูบาง เราควรคิดวาคนเกิดมาพิการทุกคน หากพอแม
รักเขา เลี้ยงดูเขาดวยความรัก เอาใจใสใหการศึกษา
อยางเหมาะสม และแมจะตองเอาใจใสเขามากกวา
คนปกติ สังคมใหโอกาสเขาไดใชชวีติเติบโตทำงานกับ
ผูคน เราพบวาชีวิตของคนพิการเหลาน้ีมีความสามารถ
ทำอะไรไดต้ังหลายอยาง จนเราคนมือดเีทาดีตองอบัอาย

หรือไมก็อิจฉาเขาไปเลยก็มี เขาสามารถฉายแสงความ
ยิ่งใหญ ของพระเปนเจาโดยการแสดงความสามารถ
ทามกลางความพิการของรางกายไดอยางชัดเจนกวา
คนปกติอยางพวกเราเสียอีก คนตาบอดเลนดนตรี
คนพกิารเปนนกักีฬาทีต่องใชทกัษะอยางสูงทางรางกาย
ไดขาววาในการแขงขันโอลิมปก ณ กรุงลอนดอน
ที่กำลังจะเร่ิมข้ึนในป 2012 นี้จะมีนักกีฬาขาพิการ ชื่อ
ออสการ พิสโตริอุส จากประเทศอัฟริกาใต ซ่ึ งชนะ
คัดเลือกตัวเขาแขงขันว่ิง 100  200  400 เมตร กับ

นกักฬีาปกติ อยางไมนาเช่ือ เรายงัพบอาจารยผพูกิารทาง
สายตา สอนวิชานิติศาสตร อยูที่มหาลัยธรรมศาสตร
เม่ือเราเหน็คนพกิารทีป่ระสบความสำเร็จอยางเหลือเช่ือ
เหลาน้ีแลว เราอดท่ีจะสรรเสริญความรัก ความเมตตา
และพระฤทธานุภาพของพระเปนเจาไมได....แตความรัก
ความเมตตาของพระเจาน้ันแทจริงคือ กิจการแหง
พระสริริงุโรจน ของพระเปนเจาท่ีปรากฏขึน้ในตัวของเขา
บัดน้ีพระดำรัสของพระเยซูเจาท่ีทรงสอนบรรดาอัคร
สาวกวา ความพิการแตกำเนนิเหลาน้ี มิใชบาปของชาย
คนน้ี หรือบาปของบิดามารดาของเขา เราจึงพอเขาใจ
ไดแลววาทำไมเขาจึงเกิดมาเปนเชนน้ันเราจึงรอวันท่ี
พระกิจการของพระเปนเจาปรากฏในตัวของเขา
กวาจะถึงวันน้ัน ทั้งตัวเขา และสังคม ก็ตองชวยกัน
แสวงหา รอคอย เฝาสังเกต ุและสงเสรมิใหชวีติของพวก
เขาไดพบองคพระเยซเูจาใหได

ทกุสิง่ท่ีเกดิข้ึนกบัชีวติน้ัน มิใชเรือ่งบงัเอญิ แมแต
การถือกำเนิดมาในโลกน้ีของเรา พระเปนเจาทรงมี
จุดหมายปลายทางบางอยางเตรียมไวสำหรับทุกคนท่ี
เกดิมา เพยีงแคเราอยาไปทำบาปอกี ไมเชนน้ันเหตุราย
กวาน้ีจะเกิดข้ึนกับเรา
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

ยากอบจึงพูดวา “พ่ีนองทัง้หลาย จงฟงขาพเจาเถิด”
 (กจิการ 15:13)

พระวรสาร
ที่สอดคลองกับวัฒนธรรม

นกัธุรกจิมักจะไปเขาหลักสูตร การปรับตัวใหเขากับวฒันธรรมในประเทศ
ที่เขาจะไปติดตอดานธุรกิจ เชน เขาเรียนรูในประเทศไทยเรา ศีรษะนับวา
เปนส่ิงสูงท่ีตองใหความเคารพ เขาจะเรียนรูวา เขาไมควรเลนกับศีรษะ
เปนอันขาด ในประเทศอินเดียการกมศีรษะเปนการปฏิเสธ การสายศีรษะ
หมายความวาเห็นดวย เรามักจะเห็นผูส่ือขาวทางโทรทัศนที่เปนสตรีมักจะ
สวมผาคลุมศีรษะเม่ือรายงานขาวจากประเทศท่ีนบัถอืศาสนาอิสลาม การสำนกึ
ถึงมาตรฐานดานวัฒนธรรมนับวาเปนส่ิงท่ีเหมาะสม เม่ือเราเดินทางไป
หรืออาศัยอยูในประเทศอ่ืน

ยากอบ ผนูำพระศาสนจักรท่ีกรงุเยรูซาเล็ม เปนคนละคนกันกับอคัรสาวก
ที่มีชื่อเหมือนกัน ทานยากอบผูนี้ คริสตชนท่ีกรุงเยรูซาเล็มมักจะเรียกทานวา
“ยากอบผูศรัทธา” เพราะความศักด์ิสิทธ์ิของทาน ส่ิงท่ีทานขอรองใหคน
นอกศาสนาท่ีกลบัใจมาเปนคริสตชนไดพงึปฏิบติัมีอย ู 4 ขอ หากพวกเขาอยทูี่
อิสราเอล เราอาจจะเห็นวาน่ีเปนตัวอยางของการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
ของชาวอิสราเอล เปนการแสดงความเคารพในความรูสึกของคริสตชนชาวยิว
ในยุคตนของพระศาสนจักร

งานแพรธรรมมักจะประสบกับความสำเร็จ เม่ือเราสำนึกถึงวัฒนธรรม
ทองถิน่ ในยุคปจจุบนัคำวา “ปรบัตัวใหเขากับวัฒนธรรม” คือความหมายของ
ขอคิดในเร่ืองนี้ ในพระสมณสาสน “REDEMPTORIS MISSIO” สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เนนถึง ส่ิง ท่ีไดปฏิบั ติตอเนื่องของ
พระศาสนจักร “อาศัยการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม พระศาสนจักรปรับตัว
ใหเขากับวัฒนธรรมตางๆ และในขณะเดียวกันก็เปนการแนะนำบุคคล
ในวฒันธรรมตางๆ ใหสำนกึถงึวฒันธรรมของแตละชมุชน” เราควรจะนำขอคดิ
เหลาน้ีไปปฏิบติัในเขตแพรธรรม และในเขตท่ีอยหูางไกลออกไป

ขาแตพระเจา องคพระบดิาของปวงชนท้ังหลาย
โปรดทรงชวยใหลูกเปดใจรับความแตกตาง
ของวัฒนธรรมตางๆ ของมนุษย โปรดอยาใหลูก
มองดูความแตกตางน้ีในมุมแคบๆ โปรดใหลูก
เปนคาทอลิกใหสมชื่อ  ผู มีความช่ืนชมยินดี
ในครอบครัวอันกวางใหญ ซ่ึงลูกเปนสมาชิกอยู
ดวยเทอญ อาแมน

นักลาความสุข
เทศกาลแหงความสุขชางผานไปรวดเร็ว
สามวันส่ีวนัก็ยงัใหรสึูกวาส้ัน
แตละนาทีแตละช่ัวโมงแหงความสุขสัมผสัไดเต็มๆ
จนอยากจะหยุดน่ิงวันเวลาไวอยางน้ันนานเทานาน
กระท่ังลืมแยกแยะสองมิติแหงความสุขมนุษย
สุขในมิติกายสขุในมิติใจ
บางครัง้กคิ็ดวาความสุขท้ังหมดอยใูนมิติกาย
สุขกบัสัมผสัแหงกายสุขกับสัมผสัแหงเงินทองขาวของ
พอไดมาก็ถอืวาน่ีคือทัง้หมดแหงความสุข
สุขมากสุขนอยจงึวดักับสัมผสัท่ีไดนอยไดมาก
แลวออกแรงกายทุมแรงใจขวนขวายใหไดมากท่ีสุดท่ีจะมากได
จติใจจึงรอนรมุกระวนกระวายกระสับกระสายลนลาน
ไหนจะอยากไดมากย่ิงข้ึนไหนจะกลัวลดนอยหมดไป
กลายเปนความสุขระคนความทุกขไปในท่ีสุด
สุขสนุกกับเวลาปจจุบันทุกขเสียใจกับเวลาท่ีผานไป
เต็มอิม่กับส่ิงกำลงัสัมผสัวติกกับส่ิงกำลงัผานพนไป
ลงเอยกลายเปนความสุขท่ีหามาไดจากนอกตัวตน
แตละส่ิงแตละอยางจึงเปนตัวแปรความสุขมากความสุขนอย...

ในขณะท่ีสุขในมิติแหงใจคือความสงบน่ิง
เปนความสุขจากภายในตัวตนท่ีไมข้ึนกบัส่ิงภายนอก
เปนความสุขท่ีล้ำลกึเปนความสุขท่ีหนกัแนนคงทน
เปนความสุขกับตนเองเปนความพึงพอใจในตน
จะวาไปแลวเปนความสุขท่ีเปนตัวแปรใหทกุส่ิงทุกอยาง
เปนตัวแปรท่ีทำใหส่ิงของท่ีลนมือลนบานสุขหรือทกุข
เปนตัวแปรท่ีทำใหอาหารการกินแตอยางสุขหรือทุกข
เปนตัวแปรใหดินฟาอากาศสดใสหรือหมนหมอง
เปนตัวแปรใหแตละนาทีแตละชัว่โมงแตละวนันาอยหูรอืนาเบ่ือหนาย
ทัง้หมดท้ังส้ินท้ังหลาย...ใจคือตัวกำหนด
คนจงึมีความสุขกบัชวีติไดแมขาดน่ันไมมีโนน
คนจึงย้ิมจึงหัวเราะไดแมทกุอยางจะไมเปนใจให
คนจึงเริงราไดแมดินฟาอากาศจะชวนใหเศรา
คนจึงขยันขันแข็งกระวีกระวาดไดแมจะเปนวนัจนัทร...

ทุกวันน้ีคนเท่ียวเสาะหาความสุขรอบกายรอบดาน
แหลงบันเทิงทุกรูปแบบจึงผุดข้ึนเปนดอกเห็ดหนาฝน
แตละแหงแขงขันประกันความสุขความสนุกสนานไมซ้ำแบบ
จดัหนักจดัเต็มเติมสุขใหปร่ีลนเทาท่ีเงินจะบันดาลให
จำนวนแหลงบันเทงิท่ีเพิม่ข้ึนดูจะเปนดัชนบีงบอกความสุขท่ีนอยลง
แตในความเปนจรงิแลวชีบ้อกสัจธรรมอยางหนึง่ไดชดัเจน
หากใจยงัไมนิง่ใจยงัไมสงบใจยังไมเปนสุข
ความสุขสนุกสนานท่ีแหลงบันเทิงแตละแหงหยบิยืน่ใหไมจรีงั
ไมเรว็กช็าจิตใจก็จะโหยหาความสุขท่ีเตม็เปยมกวาน้ัน
จากแหลงบันเทิงหน่ึงจึงตองซมซานไปอีกแหลงบันเทิงหน่ึง
คนทำธุรกจิกบัความสุขสนุกสนานของผคูนตางสำนึกในสัจธรรม
จงึตองคดิหาทางปรับปรุงเปลีย่นแปลงรปูแบบความสุขท่ีเสนอให
ยงัไมพอตองสรางเพ่ิมตองขยับขยายแหลงบันเทิงไปเร่ือยๆ
เพื่อไมใหเกิดความเบ่ือความจำเจแกนักไลลาความสุขไปวันๆ...

ทัง้หมดท้ังหลายท้ังส้ินลวนยืนยันแกนแหงธรรมชาติมนุษย
ใจมนุษยถูกสรางมาสำหรับความสุขแทถาวรเกินตัวเกินโลกใบน้ี
ใจมนุษยกวางใหญไรซ่ึงขอบเขต...ถมเทาไรไมรจูกัเต็ม
ดังท่ีนกับุญออกสัตินนักปราชญผยูิง่ใหญยนืยนัดวยชวีติ
“ใจยงัคงไรความสุขกระทัง่เขาถงึใจพระเจาน่ันแหละ”
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คนฉลาด “สขุ” กบัสิง่ทีม่อีย ู คนโง “ทกุข” กบัสิง่ทีอ่ยากมี

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

สำนึกแหงความเปนแมลูก
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ความรักความผูกพัน ท่ีลูก มีตอแมไมอยู แค
ในความตองการฝายกาย...อาหารการกิน การหลบันอน
เส้ือผาเคร่ืองนุงหม ความปลอดภัย... หากแตรวมถึง
ทุกสิ่งท่ี เกี่ยวกับจิตใจ . . .ความอบอุน  ความม่ันใจ
ความใกลชิด ความรูสึกนึกคิด ความมุงม่ัน คำช้ีแนะ
กำลงัใจ...ทีร่วมอยใูนคำวา “แม”

แตละคร้ังท่ีลูกเปลงคำ  “แมจา” ความรัก
ความผูกพันท่ีลูกมีตอแมและท่ีแมมีตอลูกเปยมลน
จนยากจะบรรยายได ทวาบงบอกทุกอยางท่ีแมและลูก
รบัรเูต็มจิตวิญญาณ

ถงึแมจะไมไดเอือ้นเอย แตแคความคิดความรสึูกวา
แมอยเูคียงขางใกลชดิ กเ็พยีงพอแลวท่ีลกูจะรสึูกอบอนุ
ม่ันใจ ปลอดภัย เพราะในความเปนจริงแลว แมกับลูก
นั้นเปนอันหน่ึงอันเดียวกันต้ังแตออนแตออกแลว

ชีวิตแมชีวิตลูกจึงผูกพันกันแทบเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันโดยปริยาย

แมคำพูดคำจาก็บงบอกในนัย จะเปนแมไดก็ตอง
มีลูก จะเปนลูกไดตองมีแม...พูดวา “แม” จึงหมายถึง
“ลกู”  พดูวา “ลกู” จงึหมายถึง “แม” ทกุครัง้ทุกคราไป

แมจึงตองการลูกเพื่อเปนแม ลูกจึงตองการแม
เพือ่เปนลกู

กระนั้นก็ดี  ความสำนึกแหงความเปนแมนั้น
ใหญหลวง เปนความสำนึกในความรับผดิชอบท่ีแมตอง
เปนแมของลูกจนสุดชีวิต เปนความสำนึกในศักด์ิศรี
แหงการเปนแม แลวน้ันเปนความสำนึกในความรับ-
ผดิชอบทีมี่ตอลกูในทุกดาน

กระท่ังวา ลูกอาจจะลืมแม อาจจะไมคิดถึงแม
แตแมไมสามารถลืมลูก  ไมสามารถเลิกคิดถึงลูก
ไดเลย...ทุกลมหายใจเขาออกคือลูกเพื่อลูก

การโลเขาถึงและสัมผัสความจริงน้ีต้ังแตแรกเกิด
ชีวิตการโลจึงเติบโตพัฒนาแตละอยางกาวแตละ

ข้ันตอนดวยความสำนึกในความรักความผูกพนัท่ีคุณแม

มีตอการโลและท่ีการโลมีตอคุณแม
เปนความรักความผูกพันที่หลอมชีวิตการโลสู

วุฒิภาวะไดเกินเด็กและวัยรุนอื่นในวัยเดียวกัน
อันท่ีจริงแลว วุฒิภาวะมนุษยคือวุฒิภาวะแหงรัก

นัน่เอง
ในเวลาเดียวกันความรักความผูกพันกับคุณแม

ทำใหการโลเขาใจและเขาถึงความเปนแมของพระ-
มารดามารีย ผูท่ีพระเยซูเจาทรงมอบใหเปนมารดาของ
มนุษยทุกคนและแตละคน

ความศรัทธาตอแมพระท่ีการโลไดรับปลูกฝงมา
ต้ังแตเปนเด็กจึงเปนความศรัทธาท่ีเปนธรรมชาติ ทีเ่ปน
รูปธรรม แสดงออกในการสวดสายประคำ แสดงออก
มาในความไววางใจ แสดงออกมาในความเปนกันเอง
แสดงออกมาในการพ่ึงพาทุกเรือ่ง

“วนัทามารยี” สำหรบัการโลจงึไมตางกบั “แมจา”
สายประคำในมือจึงไมมีไวเพื่อสวดอยางเดียว

หากแตเปนการจับมือแมพระไวอยางตอเนื่อง
สายประคำในมือจึงเปนความม่ันใจความอบอุน

ของลูกที่มีแมจูงมือไปตลอดเสนทาง...สามารถบอกรัก
แม สามารถพูดคุยกบัแมไดทกุเร่ือง สามารถปรึกษาแม
ไดทุกอยาง สามารถขอกำลังใจ ขอความชวยเหลือ
ขอความคุมครอง ขอความกระจาง...ในทุกเวลา ในทุก
สถานการณ

เปนความรักความผูกพนัท่ีกลายเปนสวนหน่ึงแหง
ชวีติประจำวัน เช่ือมโยงมิติโลกและมิติเหนือธรรมชาติ
ใหเปนหน่ึงเดียวกันไดอยางลงตัว

นอกจากตัวการโลเองจะรับรูในเร่ืองน้ี พระแม
มารียก็ยังทรงโปรดใหการโลสัมผัสไดอยางเปน
รูปธรรมครั้งแลวครั้งเลา ดังท่ีคุณพอการโลบันทึกไว
ในอตัชีวประวติั

“ราวเทีย่งวนั พออกมาสูดอากาศบริสุทธ์ิหนาบาน
วนัน้ันทองฟาแจมใส อากาศคอนขางรอน  พอมองไป

ทีแ่นวเนินเขาไกลออกไป กวาดสายตาจากท่ีหนึง่ไปยัง
ทีอ่กีทีห่นึง่ แลวหนัมามองเมืองแชรนสุโก  จากน้ันกม็อง
ข้ึนไปท่ีหอระฆังวัดท่ีติดกับตัววัด ทันใดพอเห็นภาพ
สตรีงดงามขนาดเทาคนลอยอยูในอากาศ สตรีงดงาม
ผูนั้นอุมเด็กนอยนารักในมือซาย ทั้งสตรีและเด็กนอย
มีมงกุฎสวมอยบูนศีรษะ สวนมือขวาถอืคฑาแหงอำนาจ
สตรีนัน้กก็ำลงัมองลงมา พอจองมองภาพนีอ้ยางเงียบๆ
อยูครูใหญ แลวภาพก็อันตรธานไปอยางชาๆ พอ
ยังคงยืนมองทองฟาอยูพักใหญแลวก็กลับเขาบาน
ไมเขาใจวาสตรีงามท่ีอุมเด็กนอยในมือเปนใคร เพราะ
พอไมเคยเห็นภาพนีม้ากอนในชีวติ” (พอ : อตัชีวประวัติ,
หนา 95)

จนกระท่ังการโลเขาบานเณรธรรมทูตแหงอีเวรอา
และไดเห็นภาพสตรีงดงามน้ีทำดวยกระจกสีต้ังติดอยู
ดานบนของบันไดข้ึนลง จึงไดสอบถามอาจารยภาษา
ละตินและไดรบัคำตอบวา “เปนรปูแมพระองคอปุถมัภ
ของคริสตชนท่ีคณะซาเลเซียนใหความเคารพนับถือ
เปนพิเศษ”
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บราซิลท่ีขาฯ  (ไม) รจัูก
คนละซีกโลกเดียวกัน
จะตามทานทูตไปบราซลิ

โดย โทนี ่ ไทยแลนด

เน่ืองจากพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล
เอกอคัรสมณทูตวาติกนัประจำประเทศไทย  พมา ลาว
และกัมพูชา ไดเพียง 1 ป 5 เดือน ไดรับแตงต้ังใหไป
ประจำท่ีประเทศบราซิล ทำใหอยากรูจักประเทศ
บราซิลบาง

ที่ เรารูจักบราซิลมากที่ สุดก็เรื่องฟุตบอล  มี
นักฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงอมตะ คือเปเล และงานฉลอง
คารนวิลั (Carnival) การเตนแซมบา ฯลฯ

งานคารนวิลันัน้ เขาจัดวันองัคาร กอนวันพธุรับเถา
ซ่ึงเปนวันเริ่มเทศกาลจำศีล อดอาหาร ซ่ึงสมัยกอน
เครงครัดมาก งานฉลองเหมือนเปน “การเลี้ยงลาเน้ือ”
และเขาถือศีลกินเจกันทำนองน้ัน

ทกุวนันี ้มันเพีย้นซะจนไมเหลอืเสือ้ผากันแลว!
ประเทศบราซิลอยูในทวีปอเมริกาใต ดูแผนที่ก็จะ

เห็นวา  บราซิลเปนประเทศท่ีกวางใหญที่ สุด  ใน
อเมริกาใต เมืองหลวงชื่อบราซีเลีย แตเรามักจะไดยิน
เมืองเซา เปาโล หรอืรโิอ เดอ จาเนโร ซะมากกวา

ประเทศบราซิลมีประชากร 192 ลานคน คิดเปน
สามเทาของไทย เปนคาทอลิก 162.2 ลานคน คิดเปน
รอยละ 85  พืน้ท่ีกวางใหญ มีอคัรสงัฆมณฑล 41 แหง
สังฆมณฑล 214 แหง  มีพระคารดินัล 8  องค พระ-
อคัรสังฆราช 69 องค พระสงัฆราช  361 องค วดั 10,060
แหง พระสงฆ 19,637 องค (พระสงฆสังฆมณฑล 12,048
องค และนักบวช 7,589 องค) ซิสเตอร 8,370,699 ทาน

พระสงฆหนึง่องคเทยีบกบัครสิตัง 8,195 หรอืเทยีบ
กบัประชาชน 9,700 คน

นาจะถือไดวา เปนประเทศท่ีมีคาทอลิกมากทีสุ่ด
ประชาชนพูดภาษาโปรตุเกส และภาษาบราซิล
มิสชันนารีโปรตุเกสเปนกลุมแรกที่เขาไปเผยแผ

ศาสนาคริสต ค.ศ. 1500  คือคณะเยสุอติ ประเทศบราซิล
อยูภายใตการปกครองของโปรตุเกสหรืออาณานิคม
โปรตเุกส จนกระท่ัง ค.ศ. 1822

ผมไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณพอฟรังซัวส กูริยู
(P.Gouriou, MEP) อายุ 70 ป  บวช 43 ป ชาวฝร่ังเศส
แตเคยไปเปนมิสชนันารีอยทูีป่ระเทศบราซิล 14 ปครึง่
คุณพอเคยมาเปนมิสชันนารีในประเทศไทยและลาว
รวม 6 ป (แคเรียนภาษาไทย) มีพระคุณเจาปแอร บัค
เปนประมุขมิสซังทาแขก-สุวรรณเขต ที่ลาว คุณพอ
กรูิยู ยังพูดภาษาลาวไดคลองกวาภาษาไทยดวย

เม่ือลาวกลายเปนคอมมิวนิสต มิสชันนารีตอง

ออกจากลาว ไปฝรั่งเศส ค.ศ. 1976  ตอมาไดไปอยูที่
ประเทศบราซิล สังฆมณฑลแมพระแหงอาลาไกวยา
อยูทางเหนือของประเทศ หางจากปากแมน้ำอะเมซอน
ประมาณ 800 กิโลเมตร ซ่ึงทำงานอยูกับคนยากจน
เนื่องจากสภาพระสังฆราชแหงบราซิล ไดมีโครงการ
ชวยเหลือคนท่ีไมมีที่ ดินทำกิน  คุณพอก็พยายาม
ชวยเหลือคนยากจน  ถูกจับติดคุกกับเพื่อนอีกคนหน่ึง
คุณพอกามิโอ เพื่อนรวมคุกดวย

ขาวการจับกุมคุณพอขังคุก กลายเปนเร่ืองใหญ
องคกรตางประเทศ ไดเรียกรองใหปลอยตัวคุณพอ มี
จดหมายจากคนมากมายท่ีสงไปใหกำลังใจคุณพอ

“อยูในคุก ผมไมไดทำอะไร คอยตอบจดหมาย
ซะมากกวา มีจดหมายประมาณ 50,000 ฉบับ ที่สงไป
และคุณพอกามโิอ เขาเรียนพระคมัภรี”

เม่ือรัฐบาลปลอยตัวแลว เราก็กลับไปฝรั่งเศส
กลับไปทำงานอยูที่บานศูนยกลางของคณะท่ีถนนบ๊ัก
ทำหนาท่ีเปนเหรัญญิก เ ม่ือครบเทอมก็ไดมาชวย
ทีป่ระเทศไทยน้ีชัว่คราว ไปๆ มาๆ

เนื่องจากสุขภาพไมดี มีโรคประจำตัว เคยผาตัด
หลายคร้ัง

เสนทางชีวิต “มิสชันนารี” คนหน่ึง ต้ังแตกอน
เปนนักบวชถวายชีวิตแดพระเจา จากปารีสมาเอเชีย
จากเอเชียไปอเมริกาใต  และยอนกลับมาเอเชีย แม
แตละชวงชีวิตตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคมากมาย
ลมุๆ ดอนๆ  ไมไดราบรืน่อยางท่ีบางคนคิด

ชวีติสงฆชวงไหนมคีวามสุขท่ีสุด?
“ชวีติท่ีมีความสุขมากท่ีสุด คือในคุก  เพราะชวีติได

เปนพยานความเช่ือและความรักตอประชาชนอยาง
ชดัเจน”

ประเทศบราซิลยังคงมีเรื่องราวอีกมากมายท่ี
นาศึกษา เรียนรู พระรูปพระเยซู (Cristo Redentor)
ขนาดใหญ ต้ังอยูบนยอดเขาสูงถึง 30 เมตร (98 ฟุต)
ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร ใชเวลาสรางถึง 5 ป ถือเปน
ส่ิงมหัศจรรยหนึง่ในเจ็ดของยุคปจจุบนั

หากจะคิดบินไปบราซิล สายตรงยังไมมีจาก
กรุงเทพฯ ตองไปเปล่ียนเคร่ืองท่ีตะวันออกกลาง และ
ตอไปยังบราซิล ใชเวลาทั้งหมดประมาณ 22 ชั่วโมง

เวลาบราซิลชากวาประเทศไทย 9-10 ชั่วโมง สวน
คาโดยสารไป-กลบั พอไดยนิแลวกเ็ลกิคิดตอครบั!

คุณพอกรูยิไูดเลาใหฟงวา สมัยทีท่านอยใูนบราซิล
มีพระอคัรสังฆราชองคหน่ึงท่ีเปนท่ีรจูกั มีชือ่เสียงโดงดัง
ไปทัว่ประเทศบราซลิ เปนท่ีรกัสำหรบัคนยากจน

พระคุณเจาดอม เฮลเดอร คามารา ชาวบราซิล
(ค.ศ. 1909-1999) อาย ุ 90 ป เปนพระอคัรสงัฆราชท่ีมี
ชื่อเสียงและไดรับการเคารพรักอยางสูงของบราซิล
ในศตวรรษน้ี เปนพระอัครสังฆราช เปนคนของ
พระเปนเจา เปนพระอัครสังฆราชผูปกปองคนยากจน
(man of God and defender of the poor)

ในครอบครัว ทานเปนคนท่ี 12 ในจำนวนพ่ีนอง
13 คน

ในชวงทศวรรษท่ี 60 และ 70 พระคณุเจาไดอยกูบั
นักฟุตบอลท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของโลกคือ เปเล (Pele)
และทานถูกรัฐบาลเผด็จการหามพูดหรือแมกระท่ังชื่อ
ก็ไมใหมีในหนังสือพิมพ ทานเหมือนกับถูกเนรเทศ
ในประเทศของตนเอง

พระคุณเจาต้ังนาฬิกาปลุกเวลา 02.00 น. และ
สวดภาวนา 06.00 น.

คำพูดท่ีเปนอมตะของทานท่ีประชาชนกลาวถึง
เสมอ “เม่ือขาพเจาใหอาหารแกคนยากจน ทานเรียก
ขาพเจาวาเปนนักบุญ แตเม่ือขาพเจาถามพวกเขาวา ทำไม
เขาถึงยากจน ทานเรียกขาพเจาวาเปนคอมมิวนิสต”

พระคุณเจาเปนพระอัครสังฆราชที่มีชีวิตอยูอยาง
ธรรมดาๆ หนาบานพกัมีระฆังสำหรบัผคูนท่ีตองการพบ
และทานกลาววา “สำหรบัพระสงฆ คนยากจนจะกลาย
เปนภาระหนักท่ีจะตองแบกไวบนบา แตจะไมหนัก
ถาเก็บไวในใจ”

กอนที่ทานตัดสินใจบวชเปนพระสงฆ บิดาของ
ทานไดกลาววา “ลกูรไูหมวา เปนพระสงฆหมายความ
วาอะไร หมายความวาลูกจะไมเปนตัวของตนเอง
อีกตอไป แตจะเปนเพ่ือผูอื่น” และคำพูดของบิดา ได
กลายเปนส่ิงท่ีเปนจริงในชีวิตของพระคุณเจาดอม
เฮลเดอร คามารา

หากมเีวลา คงไดคนควาเรือ่งบราซิล มาเลาสกูนัฟง
หรอืใครเคยไปมาแลว กช็วยเขยีนมาแบงปนกนับางครับ
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สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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Tel. 02-291-3750-4

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

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

⌫     

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)

 ⌫⌫
⌫⌦ 

จงอธิฐานภาวนา อยางสม่ำเสมอ
อยาละเลยท่ีจะขอบพระคุณ

บรษัิท เวลิด เทเนต็ ออโต จำกดั
ดำเนินธุรกจิดานอะไหลรถยนต

ตองการรบัสมัครพนกังานในตำแหนง
1. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ตางจังหวัด)

- เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป ไมจำกัดวุฒิการศึกษา พนภาระ
  ทางทหารแลว
- ขยัน อดทน ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบสูง
- มีพาหนะเปนของตนเอง (รถยนต / จักรยานยนต)

บริษัทฯ มีคาตอบแทนเปน เงินเดือน คาสึกหรอรถ คาน้ำมัน
คาโทรศัพท ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน คอมมิชชั่น
โบนสัประจำป และสวัสดิการอืน่ๆ

สนใจสมัคร สามารถสงประวัติยอ พรอมรปูถาย 1 นิว้ มาตามท่ีอยู
บรษัิท เวลิด เทเน็ต ออโต จำกัด

เลขท่ี 1010 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรงุเทพ 10600
(สมัครงาน) โทร 02-876-0050 หรอื E-mail : world_tenet@yahoo.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2012หนา 10

                     
 ⌫
⌫⌫ ⌫
 





⌫
 

⌫

⌦⌫ 
   ⌫
   

     
    

⌫

มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 3 ป)
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เด็กสาธุฯ

“อัลเลลูยา อัลเลลูยา...ฤดูกาลยังมีเวลาของมัน
ฤดูแตงต้ังโยกยาย หลายแหงไดเห็นรายชื่อและ
หนาท่ีรับผิดชอบกันแลว” พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช เปนผูแทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
ไปสงพระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ  ณ ค่ำคืนวันท่ี 3 เมษายน และ
มีคุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล คุณพอวีรศักด์ิ
วนาโรจนสุวิช แมรไอรีน ชำนาญธรรม และ
เจาหนาท่ีสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย ปดบานไปสง หลายคนเสียดายท่ี
ทานอยูนอยจัง แตละสังฆมณฑลโยกยายกัน ที่
เสร็จเรียบรอยแลว และท่ีเสร็จระหวางปดตนฉบับ
ก็ไมสามารถรายงานขาวได แตที่แนๆ สังฆมณฑล
ราชบุร ีพระคณุเจาปญญา กฤษเจริญ  แตงต้ังคณุพอ
ไพยง มนริาช เปนอปุสังฆราช แทนคณุพอประดษิฐ
วองวาร ีใหญทัง้ค ูสวนคณุพอศริศิกัดิ ์ยอแซฟ พกั
รกัษาตัว เน่ืองจากโรคไตท่ีใครๆ กก็ลวั  แตกย็งัมีงาน
ส่ือมวลชนฯ ท่ีรกัใหชวย คณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก
คนสวมหมวกหลายใบ คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

เขาประจำอยูวิทยาลัยแสงธรรม แตก็ยังมีงานอ่ืนติดมือ
ติดไม คุณพอชีวิน สุวดินทรกูร ชีพจรลงเทา เม่ือ
“จิตสัญจร” ไปเปนวิทยากรใหกับชีลับท้ังทาแร และ
อุดรธานี งานเขาจนถึงปหนา สวนหนังสือฝกภาวนา
กำลังอยูในข้ันตอนการพิมพฯ   คณะสติกมาติน
(รอยแผลศกัด์ิสิทธ์ิ) ประชุมสมัชชาเลือกคณะกรรมการ
บรหิารแขวงประจำป 2012-2015 ทีภ่เูกต็ เปนเวลาเดียว
กับท่ีเกิดแผนดินไหวในอินโดนีเซีย กระทบถึงภูเก็ต
แตไมไดส่ันสะเทือนการเลือกต้ังเจาคณะใหมครับ
คณุพอวนิยั เปลีย่นบำรงุ เจาคณะแขวง คุณพอพิพัฒน
รงุเรืองกนกกุล ทีป่รกึษา 1 คณุพอวฒันศกัด์ิ ศรวีรกลุ
ที่ปรึกษา 2 คุณพอยุทธนา สกนธวัฒน ที่ปรึกษา 3
คุณพอมานพ ผงละเอียด ที่ปรึกษา 4 หนังสือ
พระคุณเจาลังแบรต เดอ ลาม็อตต ผูกอตั้งคณะรัก-
กางเขนท้ังเวียดนาม ไทย ลาว เขมรฯ เสรจ็เดือนเมษายน
นี้  ซิสเตอรศรีไพร กระทอง ประธานสหพันธคณะ
รักกางเขน เปนเจาภาพจัดพิมพและจำหนาย แปลโดย
คุณพอโรแบรต โกสเต และคณุอรสา ชาวจนี ชวยตรวจ
แกไข เงินบุญงานศพ ซาบีนา สรอย กิจเจริญ
คุณแมของคุณพอชวลิต  บรรดาลูกๆ นำไปสรางวัด
นักบุญซาบีนา บานแมปากกอ และวัดนักบุญยอแซฟ
จอมทอง เชียงใหม ไดสองหลงั ยงัมีเงินเหลอือกี กำลงั
รอสรางหลังท่ีสาม คณะโอเอ็มไอ   คุณพอมีเชล
แลนด อายุกวา 80 ป “พอปู” แหงลุมน้ำโขง เปน
ธรรมทูตสองฝงแมน้ำโขงมานาน 62 ป อยูเชียงคาน
จ.เลย 26 ป วางมือมาอยคูลองรงัสิต ชาวเชยีงคาน ไดมี

พธีิผกูขอตอแขนคุณพอดวยความรกัและอาลยั และ
คณุพอประสงค วงษวบูิลยสิน ยายจากชุมแพ มาอยู
ทาบมและเชียงคาน เริ่มตนสานตองานวัฒนธรรม
และศาสนสัมพันธที่พอปูไดริเริ่มไว  คุณพอ
อุดมศักด์ิ วงษวุฒิพงษ อยูที่วัดนิโคลาส บุญเกิด
กฤษบำรงุ ภหูนิรองกลา ศูนยใหม บดัน้ีตองยายไป
อยทูี ่อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย เพือ่เริม่นับหน่ึงใหม
พระคุณเจาอาจจะวางตัวไว เพื่อสรางวัดใหมก็ได
สวนศูนยเกาก็รวมกับศูนยโมง ที่เข็กนอย สวนวัด
แมพระกวาดาลูเป ทับเบิก สัตบุรุษท้ังวัด 7 คน
รวมฉลองปสกา เน่ืองจากไมมีคุณพออยูประจำ
ทำใหเงียบเหงา ใครจะไปเย่ียมเยือนใหกำลังใจกัน
ตองติดตอกันไวลวงหนา คุณพอมนตรี เพียร-
รุงเรือง เจาอาวาสวัดและผูอำนวยการโรงเรียน
เซนตกาเบรียล  อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ ดินแดน
แบรนดเนม “ไกยางวิเชยีรบรุ”ี นกัเรยีนกำลงัเพิม่ข้ึน
จนตองขยายตึกใหม และพรอมๆ กนั ทางวัดสัตบุรษุ
กำลังสรางหอระฆังใหม สูงถึง 18  เมตร สัตบุรษุจะใช
ไกยางก่ีตัวเพื่อมาทำบุญสรางหอระฆังได คุณพอ
ไมไดบอกบุญนะครับ แตถาใครจะทำบุญก็ตอง
ใหแนใจท่ีสุดครับ เรือ่งน้ีตอง (รบี) บอกตอ มีผทูี่
หลอกลวง โทรศัพทไปยังพ่ีนอง ขอใหชวยทำบุญ
เพือ่วดั เพือ่คณุพอ หรอืซสิเตอร ฯลฯ สารพดัพดู และ
ชวยโอนเงนิเขาบัญชี (เรว็หนอย) จำเปนตองใช มีผทูี่
ไดโอนเงินไปแลว โทรมาเลาวา “โดนหลอก” สามารถ
ติดตอกันทางโทรศัพทกอนโอนจะชวยไดอีกทาง
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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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วาติกัน (อีดับเบ้ิลยูทีเอ็น)  หัวหนาสำนักแถลงขาวสันตะสำนัก กลาววา  “บุญราศี
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 มีชวีติอยกูบัพระเปนเจา  พระองคทรงภาวนา
เพื่อพระศาสนจักรบนแผนดิน”

คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดิ กลาวแกเจาหนาท่ีสำนักขาว อีดับเบ้ิลยูทีเอ็น
เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน วา “สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดรบัการสถาปนา
เปนบุญราศี วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 และเราม่ันใจวาพระองคประทับอยูกับ
พระเปนเจา และสวดภาวนาเพ่ือพระศาสนจักรดังท่ีพระองคไดทรงกระทำขณะดำรง
ตำแหนงผนูำพระศาสนจักร”

ในวันน้ีพระศาสนจักรสากลระลกึถึง วนัท่ีบญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ส้ินพระชนม ครบรอบปที ่ 7   และแมวนัท่ีพระองคไดรบัสถาปนาเปนพระ-
สันตะปาปาจะตรงกับวนัท่ี 22 ตุลาคม แตครสิตชนผเูช่ือศรทัธาท่ัวโลกใหความสำคญั
กบัวนัครบรอบวันส้ินพระชนมมากกวา”

พระศาสนจักรทองถ่ินสังฆมณฑลโรมไดจัดพิธีระลึกถึงการส้ินพระชนม
ของบุญราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ในวันท่ี 1 เมษายน  วนัเดียวกบั
การฉลองวันเยาวชนระดับทองถิ่น  เน่ืองจากบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ทรงมีบทบาทสำคัญและเปนแรงบันดาลใจแกเยาวชนเปนอยางมาก  ทรง
ไดรบัยกยองวาเปน “บดิาของเยาวชน”  และไดรบัแตงต้ังเปนองคอปุถมัภของเยาวชน
เม่ือ ค.ศ. 2011

วนัท่ี 2 เมษายน  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ตรัสแกเยาวชนชาวสเปน
จำนวน 5,000 คน ที่แสวงบุญมายังกรุงโรม  โดยมีพระคารดินัลอันโตนีโอ มาเรีย
รูโก วาเรลา แหงมาดริด คณะพระสังฆราช  และพระสงฆ รวมเดินทางมาดวย
เพื่อรวมฉลองวันเยาวชน และแสดงออกถึงความกตัญูตอสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ที่พระองคเสด็จเปนประธานวันชุมนุมเยาวชนโลกครั้งลาสุด
ค.ศ. 2011  ณ ประเทศสเปน

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่ 16  ตรัสช่ืนชมบรรดาเยาวชนวาเปน  “ผมีู
บทบาทสำคัญ และผูไดรับประโยชนโดยตรง”  จากวันชุมนุมเยาวชนโลกท่ีสเปน
ซ่ึง  “บญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ผเูปนท่ีรกัและอยใูนสมณสมัย
ปกครองกอนขาพเจา ผทูรงสนับสนุนบรรดาเยาวชนอยางแข็งขัน และเปนบุคคลท่ีเรา
รวมระลึกถงึพระองคทานในวันน้ี”

โอกาสน้ีพระสันตะปาปาตรัสแกเยาวชนชาวสเปนวา “เม่ือใดท่ีขาพเจาระลึกถึง
การชุมนุมเยาวชนโลก ครั้งท่ี 26  ที่กรุงมาดริด  เม่ือนั้นจิตใจขาพเจาก็ถวายความ
กตัญูตอพระเปนเจาสำหรับพระหรรษทานท่ีไดรับ ซ่ึงเปนประสบการณที่ไมอาจ
ลืมได”  พระสันตะปาปาทรงเปรียบเยาวชนจากสเปนท่ีมาเฝาพระองคในวันน้ีวา
เปนดัง “เครื่องหมายท่ีเปยมดวยคุณคาและความหมายตอการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูคริสตเจาในวันปสกาน้ี”  กอนจะทรงเชิญชวนบรรดาเยาวชนใหเปน
ประจักษพยานความเช่ือศรัทธาดวยความช่ืนชมยินดีในการดำเนินชวีติประจำวัน วา
“ลกูๆ ไดรับเรยีกใหรวมมือในงานท่ีนาต่ืนเตนและคมุคาท่ีจะทำ  พระเยซคูรสิตเจาทรง
ปรารถนาใหลูกแตละคนมีสวนรวมสรางอาณาจักรแหงความรัก  ลูกๆ ทุกคน
ตางไดรบัเรยีกใหกระทำเชนน้ันเพือ่ความสุขและความศักด์ิสิทธ์ิในชวีติ”

พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนเยาวชนใหดำเนินตามแบบอยางบรรดานักบุญ
ที่ “ฉายแสงของพระเปนเจาและอำนาจแหงความรัก เปล่ียนแปลงโลกเปนบาน
ที่ตอนรับทุกคนดวยความยินดี  สถานท่ีซ่ึงพระเปนเจาจะไดรับพระสิริรุงโรจนและ

⌫

  ⌫ 

ลกูๆ ของพระองคจะไดรบัพระพร”

(สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2  เกิดวันท่ี  18 พฤษภาคม ค.ศ. 1920
อยูในสมณสมัยปกครอง ระหวางวันท่ี 16 ตุลาคม ค.ศ. 1978  ถึงวันท่ี 2 เมษายน
ค.ศ. 2005 ประมาณ 27 ป ซ่ึงนานเปนอนัดับท่ี 3  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่ 16 ทรงสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่ 2 เปนบุญราศี เม่ือวนัท่ี 1
พฤษภาคม ค.ศ. 2011…ผแูปล)

⌫⌫
ปากสีถาน  (ยแูคน)    กลมุสิทธิมนุษยชนในปากีสถานเรียกรองรฐับาลใหสตรีผใูช
แรงงานในปากีสถานไดรับสิทธิการลงคะแนนเลือกตั้งซ่ึงกำหนดจัดข้ึนกลางป
ค.ศ. 2013

นายแซมสัน  ซาลามัต  ผูอำนวยการศูนยการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน ในกรุง
ลาฮอร กลาววา “รฐับาลควรกำหนดนโยบายทีเ่ปนรปูธรรม  และบังคับใชโดยเครงครดั
โดยกำหนดโทษผกูระทำผดิกติกาการเลือกต้ัง  การซ้ือเสียง  การเลือกปฏบิติัของผมีู
สิทธิในเรื่องเพศและศาสนา ของผูมีสิทธิลงคะแนน  ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดประชาธิปไตย
อยางแทจริงในการเลือกต้ัง”

นายซาลามัต  เชือ่วา  “การดำเนินการเลือกต้ังควรกระทำดวยความโปรงใส และ
นาเช่ือถอื   จงึจำเปนอยางย่ิงท่ีสตรีควรไดรบัสิทธิในการลงคะแนนเลือกต้ังเชนเดียว
กับบุรุษ”

ค.ศ. 2008 สตรีใน 3 จงัหวดั ไมไดรบัสิทธิลงคะแนนเสียง สงผลใหประชาชน
กวาคร่ึงหน่ึงเสียสิทธิที่พึงมี  และแมเปนการกระทำท่ีผิดกฎหมาย แตผูกระทำผิด
ไมไดรับการลงโทษแตอยางใด

ในปนี้  มติที่ประชุมจึงเสนอใหจัดเตรียมส่ิงอำนวยความสะดวกแกสตรีที่มาใช
สิทธ์ิเลอืกต้ัง เชน ปรบัการลงทะเบียนของผมูาใชสิทธ์ิใหรดักุมและรวดเร็ว  ตรวจสอบ
การทำผิดกติกาท่ีหนวยเลือกต้ัง เพ่ือใหผลการเลือกต้ังเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม อนัเปนผลดีตอประชาธิปไตยอยางแทจรงิ”


วอชงิตนั  (ซเีอน็เอส)  ผนูำพระศาสนจักรในสหรัฐอเมริกาเตรียมปรับทิศทางอภิบาล
เพ่ือนำคาทอลิก “ทิง้วัด” ใหกลบัมาปฏิบติัศาสนกิจอกีคร้ังหน่ึง

คุณพอวิลเลียม  ไบรอน  คณะเยสุอิต และอาจารยวิชาธุรกิจและสังคม
มหาวิทยาลัยเซนตโยเซฟ ในฟลาเดลเฟย  ประเมินผลจากแบบสอบถามถึงเหตุผล
ทีค่ริสตชนคาทอลิก “ทิง้วัด”  พบวาประเด็นสำคัญเกิดจากความไมเขาใจใน  “คุณคา
และความหมายของศีลมหาสนิทอยางแทจรงิ”

คุณพอวิลเลียม กลาววา “คริสตชนท่ีไมมารวมมิสซาในวันอาทิตย   ไมไดรับ
ศีลมหาสนิท ไมเขาใจวาตนไดสูญเสียสัมพันธภาพกับพระเยซูคริสตเจาผูประทับ
ในศีลมหาสนิท”

การทำแบบสอบถามเกิดจากการท่ีคริสตชนของสังฆมณฑลเตรนตัน มาวัด
ลดนอยลงมากถึงหน่ึงในสาม ใน ค.ศ. 2007  ผบูรหิารระดับสูงเกษียณอายุทานหน่ึง
จึงแนะใหทำแบบสอบถาม โดยมีอาจารยชารลส   เช็คช  วิชาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยวิลลาโนวา ผูอำนวยการศูนยศึกษาการบริหารงานพระศาสนจักร ออก
แบบสอบถาม ครสิตชน จำนวน 298 คน เปนฐานขอมลูประกอบการพจิารณา
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

ดวยการปรับปรุงแกไขขอกำหนดของสังฆมณฑลราชบุรีไดกระทำเสร็จส้ิน
และประกาศใชแลว ดังน้ัน  เพื่อใหการดำเนินการตางๆ เปนไปอยางเหมาะสม
ตามขอกำหนดของสังฆมณฑล จึงขอประกาศแตงตั้งเปลี่ยนแปลงหนาที่
พระสงฆสังฆมณฑลราชบรุ ี  ดังนี้

1. คุณพอไพยง  มนิราช อุปสังฆราช  ประธานคณะกรรมการบริหาร
สังฆมณฑล  ทีป่รกึษาดานกฎหมายพระศาสนจักร

2. คณุพอสุรชาต ิ แกวเสนีย เลขานุการพระสังฆราช เหรัญญิกสังฆ-
มณฑล  ผูอำนวยการฝายการเงินและทรัพยสิน อาจารยที่วิทยาลัยแสงธรรม
จติตาธิการอารามซิสเตอรคณะผรูบัใชดวงหทยันริมลของพระแมมารีย  ราชบรุี

3. คณุพอวฒุชิยั  อองนาวา แชลเซลเลอร   ผอูำนวยการฝายสำนักงานสังฆ-
มณฑล  ชวยงานวัดพระคริสตหฤทัย วดัเพลง  วนัเสาร- อาทิตย  และศุกรตนเดือน
ศึกษาตอในประเทศ

4. คณุพอสทิธพิล  พานิชอดุม ประธานหนวยงานท่ีดิน  ประธานหนวยงาน
กอสราง จติตาธิการนักเรยีนโครงการในเครือสารสาสน

5. คณุพอสมควร  หมายแมน เจาอาวาสอาสนวิหารแมพระบังเกิด บาง-
นกแขวก วดัแมพระองคอปุถมัภ วดัใน  วดันักบุญกาเยตาโน  บางนอย

6. คุณพอรุงเรือง  สารสุข ผูชวยเจาอาวาสอาสนวิหารแมพระบังเกิด
บางนกแขวก  ผบูริหารโรงเรียนดรุณานุเคราะห

7. คณุพอเสนอ  ดำเนนิสดวก เจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหนบอสโก
ราชบุรี  ประธานคณะกรรมการเพ่ือการประกาศพระวรสารสูปวงชน  ประธาน
คณะกรรมการเพ่ือศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ  ประธาน
คณะกรรมการเพือ่สือ่มวลชน

8. คุณพอสุรินทร  จารยอุปการะ ผูชวยเจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญ
ยอหนบอสโก  ราชบุร ี  อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ผูอำนวยการฝายอบรม
ศึกษา หวัหนาศูนยวชิาการ

9. คุณพอสนธยา  ไทยสนธิ ผูชวยเจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหน
บอสโก  ราชบรุ ี รองอธกิารโรงเรยีนดรณุาราชบุรี

10. คณุพอชติชนนท  แสงประดับ รองอธกิารโรงเรยีนดรณุาราชบรุ ี    ศึกษา
ตอดานภาษา

11. คณุพอเกรยีงศกัดิ ์  ประสตูรแสงจันทร  ผชูวยเจาอาวาสรองอาสนวิหาร
นกับุญยอหนบอสโก ราชบุร ี  รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี

12. คณุพอประสงค  ยนปลดัยศ เจาอาวาสวัดนักบญุอนัตน  ดอนมดตะนอย
13. คณุพอเสาร  ตนประเสริฐ ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันตน  ดอน

มดตะนอย  ผบูริหารโรงเรียนดำเนินวิทยา
14. สังฆานุกรศราวิน  พัดศรีเรือง ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันตน  ดอน

มดตะนอย
15. คณุพอเจษฎา  บุญรติวงศ เจาอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอน

กระเบ้ือง  วดันักบญุฟาบอีาโน  หวยลกึ  วดันักบญุเปาโลกลับใจ โพธาราม
16. คุณพอวิริยะ  สูเสงี่ยม ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอน

กระเบ้ือง  ผบูริหารโรงเรียนเทพินทรพทิยา
17. คณุพอวโิรจน  เสียงไพเราะ ผชูวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดามคีาแอล  ดอน

กระเบ้ือง  ผชูวยงานวิถชีมุชนวัด
18. คุณพอสุรินทร  ชุนฟง ชวยงานอภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอน

กระเบ้ือง
19. คุณพอสุรพล  นันทพรพิสุทธิ์ เจาอาวาสวัดพระคริสตหฤทัย  วัดเพลง

วดัพระวสุิทธิวงศ  แพรกหนามแดง
20. คณุพอนริตุ  กจิเตง เจาอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ  แมกลอง  ผอูำนวยการ

ฝายบุคลาภิบาล  จติตาภิบาลโรงเรียนดรุณานุกลู
21. คุณพอวิชาญ  กิจเจริญ เจาอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ  เพชรบุรี   ดูแล

บานเย็นเนซาเร็ธ
22. คุณพอธาดา  พลอยจินดา เจาอาวาสวัดแมพระถวายองคในพระวิหาร

ลกูแก  ผบูรหิารโรงเรยีนธีรศาสตร
23. คุณพอชิตพล  แซโลว ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระถวายองคในพระวิหาร

ลกูแก (เตรียมศึกษาตอ)
24. คณุพอไพบลูย  รจิุรตัน เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  หวยกระบอก
25. คณุพอรตันศกัดิ ์ กจิสกุล เจาอาวาสวัดแมพระเปนท่ีพึง่  ทาหวา  รกัษาการ

เจาอาวาสวัดนักบญุมารการตีา  บางตาล
26. คุณพอมงคล  จันทรสุขสันต เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด

ทาเรือ  ผบูรหิารโรงเรียนอนุชนศึกษา
27. คณุพอกนัตภณ  ดำรงศกัดิ์ เจาอาวาสวัดแมพระมหาทุกข  ทามวง
28. คณุพอเสกสิฐ  เลากิจเจรญิ ผชูวยเจาอาวาสวดัแมพระมหาทกุข  ทามวง

ผูบริหารโรงเรียนวีรศิลป
29. คณุพอสมเกยีรต ิ จูรอด เจาอาวาสวัดแมพระราชินแีหงสากลโลก  จติตา-

ภบิาลวัดนอยนกับุญอนันา    โรงเรยีนดรุณากาญจนบุร ี โรงเรยีนดรุณากาญจนบุรี
แผนกสองภาษา

30. คณุพอสกล  ปนฉาย เจาอาวาสวัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร  พถุอง  อภบิาล
ชมุชนบองต้ี

31. คณุพอบุญสง  หงษทอง เจาอาวาสวัดพระเมตตา  ไทรงาม    ผอูำนวยการ
ฝายอภิบาลคริสตชน ประธานกรรมการเพ่ือชีวิตครอบครัว    หัวหนางานวิถี
ชมุชนวดั

32. คณุพอปรชีา  พลอยจนิดา เจาอาวาสวัดแมพระนินจานุเคราะห  ทงุเขา-
หลวง  จติตาธิการบานสันติ  จอมบึง

33. คณุพอจำเนียร  จิตเสรวีงศ เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา  หนองนางแพรว
อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรโีปลเีทคนิค   อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรพีณิชยการ

34. คุณพอประสิทธิ์  รุจิรัตน เจาอาวาสวัดนักบุญอักแนส  ชัฏปาหวาย
ผูอำนวยการฝายสังคม

35. คณุพอสเุทพ  ภผูา  เจาอาวาสวัดแมพระฟาติมา  หวยคลุม  รักษาการ
เจาอาวาสวัดนักบุญฟรงัซิสอสัซีซี  หาดแตง

36. พระสงฆคณะเบธาราม ชวยงานอภิบาล  แพรธรรม  วัดแมพระฟาติมา
หวยคลมุ

37. คณุพอประดษิฐ  วองวารี เจาอาวาสวัดแมพระสายประคำ  หลกัหา
38. คณุพอไพศาล  ยอแซฟ อธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล
39. บราเดอรปฏคิม  วริยิะสมบตัิ รองอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล
40. คณุพอดำรสั  ลมิาลยั วญิญาณรักษ  สามเณราลัยแมพระนิรมล
41. คณุพอปราโมทย  นลิเพ็ชร หวัหนาศูนยครสิตศาสนธรรม  ผอูำนวยการ

ฝายงานธรรมทูต  รกัษาการจิตตาธิการเยาวชนระดับชาติ
42. คณุพอสมบูรณ  แสงประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฆราวาส

แพรธรรม
43. คณุพอวชัระ  พฤกษาโรจนกุล อธิการบานราชินแีหงอคัรสาวก  อภบิาล

ผูปวยในโรงพยาบาล จิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
44. คณุพอชวีนิ  สุวดนิทรกรู วญิญาณรักษ  สามเณราลัยแสงธรรม  ถวายมิสซา

วนัอาทติยทีอ่ารามซสิเตอรผรูบัใชฯ ราชบรุี
45. คณุพออภสิิทธิ ์ กฤษเจรญิ ผอูำนวยการศูนยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม

สามเณราลัยแสงธรรม ชวยงานท่ีอาสนวิหารแมพระบังเกิด  บางนกแขวก
วันเสาร-อาทิตย

46. คณุพอวชัศลิป  กฤษเจรญิ ผอูำนวยการองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม
ของสันตะสำนัก (PMS) หวัหนาสาขาวิชาครสิตศาสนศึกษา  และอาจารยทีว่ทิยาลยั
แสงธรรม

47. คณุพอเจรญิ  วองประชานกุลู ศึกษาเพิม่เติมตางประเทศ
48. คณุพอวรีะเทพ  วาทนเสรี ศึกษาตอตางประเทศ

(อานตอหนา 14)

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
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49. คณุพอปตศิกัดิ ์ พงษจิรพนัธ ุ  ศึกษาตอตางประเทศ
50. คณุพอสุชนิ  คนัฉอง  ศึกษาตอตางประเทศ
51. คณุพอศริศิกัดิ ์ ยอแซฟ พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ  ชวยงานส่ือมวลชน
52. คณุพอสเุมธ  วชัรศกัด์ิไพศาล พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ
53. คณุพอประเสรฐิ  นพคุณ  พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ
54. คณุพอชยัศกัดิ ์ ศรทีพิยอาสน  พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ
55. คณุพอวงศสวสัด์ิ  แกวเสนยี  พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ
56. คณุพอดำรง  บุญรตวิงศ  พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ
57. คณุพอเสร ี สินสมรส  พกัรกัษาสุขภาพ  ศูนยมิสซังฯ
58. คณุพอนกิร  ประสตูรแสงจันทร  รวมงานคณะธรรมทูตไทย
59. คณุพอไตรรงค  มลุตรี  รวมงานคณะธรรมทูตไทย
60. พระสงฆคณะรอยแผลศกัดิสิ์ทธิ ์ เจาอาวาสวัดนักบุญองัเยลา  ซอนตา
61. พระสงฆคณะซาเลเซียน  เจาอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ  บานโปง

วดันักบญุเบเนดิก  โปงยอ   วดัแมพระราชนิแีหงสากลโลก  เขาพระ

ประกาศสงัฆมณฑลราชบรุี (ตอจากหนา 13) รวมโครงการพักภารกิจ  ฟนฟชูวีติสงฆ
1. คณุพอรงุเรอืง  สารสขุ
2. คณุพอปราโมทย  นลิเพช็ร
3. คณุพอสมเกยีรต ิ จูรอด
สำหรับหัวหนาหนวยงาน  และคณะกรรมการตางๆ  จะประกาศแตงต้ัง

ภายหลงั
ขอใหเขารับตำแหนงหนาท่ีใหมอยางชาภายในวันท่ี  1  พฤษภาคม  2012
ประกาศ วนัท่ี  5  เมษายน  2012  ณ  อาสนวิหารแมพระบังเกิด  บางนกแขวก

โอกาสเสกน้ำมันศักด์ิสิทธ์ิ

พระสังฆราชยอหน  บอสโก  ปญญา   กฤษเจริญ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

คณุพอยอหน บอสโก ไพยง  มนริาช
                   แชลเซลเลอร

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพื่อความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีพระสงฆ

บวชใหม พระสงฆไปศึกษาตอในตางประเทศ พระสงฆครบวาระการทำงาน
ในสังฆมณฑลอ่ืน และพระสงฆทีส่มควรเปล่ียนแปลงหนาท่ี จงึใหพระสงฆดังมี
รายชื่อตอไปนี้ พนจากตำแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม
ดังน้ี :-

1. คณุพอสานิจ  สถะวรีะวงส เจาอาวาสอาสนวิหารอสัสัมชัญ
2. คณุพอวฒุเิลศิ  แหลอม  อปุสังฆราช
3. คณุพอสรุสทิธิ ์ ชมุศรพัีนธุ ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม
4. คณุพอพงษเกษม  สังวาลยเพ็ชร  เจาอาวาสวัดนักบญุลกูา อทูอง
5. คณุพอศกัดิช์ยั  ทรพัยอปัระไมย  เจาอาวาสวัดพระคริสตประจักษ เกาะใหญ
6. คณุพอปรชีา  รจิุพงศ  ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟรงัซิสเซเวียร สามเสน
7. คณุพอศริพิจน  สกลุทอง  รบัการอบรมตางประเทศ
8. คณุพออดศิกัดิ ์ สมแสงสรวง  ผชูวยพระสงัฆราชฝายการเงินและทรัพยสิน

ชวยงานอภบิาลวดัราชนิแีหงสันติสุข สุขุมวทิ 101
9. คณุพอประทปี  สุทธนิาวนิ เจาอาวาสวดันักบุญหลุยสมารีฯ บางแค
10. คณุพอสุพจน  ฤกษสุจรติ เจาอาวาสวัดเซนตหลุยส
11. คณุพอพงศเทพ  ประมวลพรอม  ผจูดัการแผนกส่ือมวลชน กรงุเทพฯ

ผูจัดการโรงพิมพอัสสัมชัญ จิตตาธิการวัดประจำโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย
ชวยงานอภิบาลวัดเซนตจอหน

12. คณุพอสรุนนัท  กวยมงคล เจาอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจาเจ็ด
13. คุณพอประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

สามพราน
14. คุณพอถนอมศักดิ์  เลื่อนประไพ  เจาอาวาสวัดแมพระประจักษแหง

ภเูขาคารแมล สองพีน่อง
15. คณุพอสุระพงษ  ไมมงคล รับการอบรมตางประเทศ
16. คณุพออนชุา  ไชยเดช  รบัการอบรมตางประเทศ
17. คณุพออนชุา  ชาวแพรกนอย  ผจูดัการแผนกอภบิาลผเูดินทางทะเลและ

นักทองเท่ียว ผูอำนวยการแผนกพัฒนาสังคมในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพฒันาสังคมสภาพระสังฆราชฯ ชวยงานอภบิาลวดัแมพระประจกัษเมืองลรูด
บางสะแก

18. คณุพอธนากร  เลาหบุตร  เจาอาวาสวัดมารียสวรรค  ชวยงานฝายการศึกษา
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ

19. คุณพออนุสรณ  แกวขจร อาจารยประจำบานเณรใหญแสงธรรม

สามพราน ชวยงานแปลในคณะกรรมการฯ ของสภาพระสงัฆราชฯ
20. คุณพอพรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย  ผูจัดการแผนกสงเสริมชีวิตครอบครัว

จติตาภิบาลกลมุครสิตชนบางนา ชวยงานอภบิาลและพกัประจำท่ีวดัพระกมุารเยซู
ชวยงานแปลในคณะกรรมการฯ ของสภาพระสังฆราชฯ

21. คุณพอสหพล  ตั้งถาวร ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
สามพราน ชวยงานอภบิาลวัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง

22. คุณพอยอดชาย  เล็กประเสริฐ ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนยอแซฟ
อปุถมัภ สามพราน ชวยงานอภบิาลวดัดวงหทยันริมลของแมพระ ปากลดั

23. คุณพอเอกรัตน  หอมประทุม ผูจัดการแผนกคริสตศาสนธรรม (ศูนย
คำสอน) ชวยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ ชวยงานแปลในคณะกรรมการฯ
ของสภาพระสงัฆราชฯ

24. คุณพอสมหมาย  มธุรสสุวรรณ ผูชวยเจาอาวาสวัดแมพระประจักษ
เมืองลรูด หวัตะเข

25. คณุพอเอกชยั  โสรัจจกิจ ผูชวยเจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส ลำไทร
จติตาภิบาลคณะธิดาเมตตาธรรม

26. คุณพอทัศนุ  หัตถการกุล ผูชวยอธิการศูนยฝกอบรมงานอภิบาล
“บานผูหวาน” ชวยงานอภิบาลวัดนักบุญหลุยสมารีฯ บางแค ชวยงานแปล
ในคณะกรรมการฯ ของสภาพระสังฆราชฯ

27. คณุพอพรชยั  แกวแหวน  ผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
28. คณุพอประจกัษ  บุญเผา  ผอูำนวยการสำนกังานวนิจิฉยัคดี จติตาภิบาล

โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ชวยงานแปลในคณะกรรมการฯ ของสภา
พระสงัฆราชฯ

29. คณุพอณรงค  รวมอราม ศึกษาตอตางประเทศ
30. คณุพอวนิยั  ฤทธบุิญไชย ผจูดัการฝายจิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนตหลยุส

ผูชวยจิตตาธิการวิทยาลัยเซนตหลุยส ชวยงานอภิบาลวัดแมพระกุหลาบทิพย
ลาดพราว

31. คณุพอสพัุฒน  หลวิสริิ  ศึกษาตอตางประเทศ
32. สังฆานุกรสมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช ผูชวยอธิการสามเณราลัยนักบุญ

ยอแซฟ สามพราน
33. สังฆานุกรสักรินทร  ศิรบรรเทิง ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมารดานิจจา-

นเุคราะห คลองจ่ัน
34. สังฆานุกรทศัมะ  กจิประยรู ผชูวยเจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน
ทั้งน้ี ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงต้ังโยกยายเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม

ภายในวันท่ี 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
ประกาศ ณ วนัท่ี 20 เมษายน ค.ศ. 2012

พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ  โกวทิวาณิช
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณุพอประยทุธ  ศรเีจรญิ
เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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«—¥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«—¥·≈–∫«™æ√– ß¶å «—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.00 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.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡¬å

����� ‡¢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 ‡ªìπ

ª√–∏“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.

®.»√’ –‡°… ©≈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

«—¥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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  13  æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬  °‘®∫ÿ≠™Ÿ   ‡ªìπª√–∏“π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  “π‘®  ∂–«’√–«ß å ‡ªìπª√–∏“π

°àÕπ¡‘ ´“∑—Èß Õß√Õ∫ §ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

π” «¥ “¬ª√–§”‚≈°

«—¥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∫∂“¡

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π µàÕ¥â«¬™¡∑Õ≈å°‚™«å

ç«—π«“π¬—ßÀ«“πÕ¬Ÿàé√–À«à“ßÕ“®“√¬åæ–‡¬“«å æ—≤π

æß»å π—°æŸ¥Õ“™’æ√–¥—∫ª√–‡∑» (§√Ÿ‡°à“) ·≈–Õ“®“√¬å

«’√–‚™µ‘ ™“≠®‘√°‘µµ‘ (»‘…¬å‡°à“) ·≈–¢Õ‡™‘≠∫√√¥“

»‘…¬å‡°à“∑ÿ°√ÿàπ‰¥â√à«¡· ¥ß¡ÿ∑‘µ“®‘µ§ÿ≥æàÕ-§≥–

´‘ ‡µÕ√åºŸâ∫√‘À“√-§√Ÿ∑’Ë‡§¬ Õπµ—Èß·µàªï 2505 À≈“¬Ê

∑à“π ·≈–æ∫ª–°—∫»‘…¬å‡°à“¥’‡¥àπ√–¥—∫ª√–‡∑»

„π “¢“Õ“™’æµà“ßÊ ¡“°¡“¬

¿“§§Ë”ß“π· ¥ß ç¬âÕπ√Õ¬ 50 ªï √“µ√’∑‘«≈‘ª

∫“π ‡©≈‘¡æ√–™π¡å«“√ Õß§åæ√–¿Ÿ∫¥‘π∑√åé ·≈–

‡ªî¥ß“π‚¥¬ºŸâ«à“√“™“°“√®—ßÀ«—¥¬–≈“ √à«¡¥â«¬

π“¬Õ”‡¿Õ π“¬°‡∑»¡πµ√’ ·≈–∫√√¥“ºŸâ¡’‡°’¬√µ‘

·≈– —ß √√§å ç§◊π Ÿà‡À¬â“™“«∂πÕ¡»√’œ §√—Èß∑’Ë 5é

 π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡·≈–¢Õ√—∫∫—µ√√à«¡ß“π

‰¥â∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë∏ÿ√°“√-ª√–™“ —¡æ—π∏å ‚∑√. 0-7323-

1212 08-4488-7201 ‚∑√ “√ 0-7323-4395

À¡“¬‡Àµÿ 1. √“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥  ¡∑∫∑ÿπ ç √â“ß

À≈—ß§“Õ‡π°ª√– ß§åé  ”À√—∫π—°‡√’¬π®–‰¥â¡’∑’Ë‡≈àπ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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 ∑’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

�����‚√ß‡√’¬π∂πÕ¡»√’ («‘∑¬“-»÷°…“) Õ.‡∫µß ®.¬–≈“

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π 50 ªï·Ààß°“√°àÕµ—Èß‚√ß‡√’¬π·≈–

©≈Õß‚√ß‡√’¬π√“ß«—≈æ√–√“™∑“π 3  ¡—¬ „πß“π

ç ¬âÕπ√Õ¬ 50 ªï √“µ√’∑‘«≈‘ª∫“π ‡©≈‘¡æ√–™π¡å«“√

Õß§åæ√–¿Ÿ∫¥‘π∑√åé æ√âÕ¡ —ß √√§å»‘…¬å‡°à“ ç§◊π

 Ÿà‡À¬â“™“«∂πÕ¡»√’œ §√—Èß∑’Ë 5é «—π‡ “√å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡

2012 ¿“§‡™â “ ‡√‘Ë¡µ—È ß·µà ‡«≈“ 09.00 π.

«®πæ‘∏’°√√¡‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

0-3851-2015)

«—¥·¡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

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∫â“πÀπÕßÀà“ß Õ.∫—«≈“¬

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

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ‘ ‘¥Õ√å ∫â“π∫ÿ‰∑ ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 19 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 æƒ…¿“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

ÕÕ°°”≈—ß°“¬ π—Ëßæ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®‰¥â∑ÿ°‡«≈“·≈–

‰¡àµâÕßµ“°·¥¥µ“°Ωπ √«¡∑—Èß “¡“√∂„™â‡ªìπ

 ∂“π∑’Ë®—¥ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß‰¥â¥â«¬ √«¡∑—Èß®—¥ √â“ß

Õπÿ “«√’¬å ”À√—∫·¡àæ√– ·≈–´àÕ¡·´¡ª√–µŸ

‚√ß‡√’¬π„À¡à ·≈–Õÿª°√≥åÕ◊ËπÊ 2. À“°∑à“π„¥

µâÕß°“√∫√‘®“§‡ß‘π ¡∑∫∑ÿπ„π°“√ √â“ßœ   “¡“√∂

‚Õπ‡ß‘πºà“π∑“ß∏π“§“√°√ÿß‰∑¬  “¢“‡∫µß ™◊ËÕ∫—≠™’

ç‚√ß‡√’¬π∂πÕ¡»√’»÷°…“é‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 912-1-17462-

8 À√◊Õ∑“ß∏π“§“√° ‘°√‰∑¬  “¢“‡∫µß„ππ“¡¢Õß

ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π π“ß “«Õ“√¬“ ¿“πÿ»√’

(´‘ ‡µÕ√å) ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 253-2-30234-2

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

����� —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ §≥–´‘ ‡µÕ√å°≈“√‘  °“ªŸ™‘π

∫â“π‚ªÉß æ√âÕ¡°—∫§√Õ∫§√—«≈“¿æ‘æ‘∏¡ß§≈ ·≈–

§√Õ∫§√—«°√–∫«πß“¡ ¡’§«“¡¬‘π¥’¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∑à“π

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“

‚Õ°“  75 ªï ¢Õß§≥–„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–

¢Õß°“√ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’«‘µ ´‘ ‡µÕ√å¡“√’Õ“ Õ“π— -

µ“‡´’¬ ·Ààß‡™‘ß‰¡â°“ß‡¢π (Õ√«√√≥ ≈“¿æ‘æ‘∏¡ß§≈)

 —µ∫ÿ√ÿ…«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

·≈–¢Õß´‘ ‡µÕ√å§—∑∏‘π ·Ààßæ√–æ—°µ√åæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

( ÿ¿“¿√≥å °√–∫«πß“¡)  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂ Õ.·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ ‚¥¬

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

ª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“  10.00 π. ∑’Ë«—¥πâÕ¬

¢ÕßÕ“√“¡

����� ©≈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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
§≥–¿√“¥“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

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

‡¥◊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

�����·ºπ°‡¬“«™π §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π

¶√“«“  √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë 1 Õ—µ√“  àßª√–«—µ‘

 à«πµ—« æ√âÕ¡·π∫√Ÿª∂à“¬Àπâ“µ√ß ·≈–À≈—°∞“π

°“√»÷°…“ (Transcript ·≈–ª√‘≠≠“∫—µ√) ¡“∑’Ë

E-mail:cyctforever @hotmail.com / cyctforever@

gmail.com  (À—«¢âÕ‡√◊ËÕß :  ¡—§√ß“π) À√◊Õ àß®¥À¡“¬

¡“∑’Ë·ºπ°‡¬“«™π §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ

§√‘ µ™π¶√“«“  122/11 ´.ππ∑√’ 14 ∂.ππ∑√’

‡¢µ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æœ 10120 («ß‡≈Á∫¡ÿ¡´Õß :

 ¡—§√ß“π)

√–≈÷°∂÷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

§ÿ≥«‘≈“ ‘π’ »ÿ¿≈—°…≥å Õÿ∑‘»·¥à«‘≠≠“≥
§ÿ≥æàÕ‡√π“µÿ  ∏’√«—≤πå ‡ π“ß§åπ“√∂

                                          200  ∫“∑
‡∫‡π¥‘°‚µ π§√ »ÿ¿≈—°…≥å §√∫ 31 ªï

                                           200  ∫“∑
«‘≠≠“≥‡ª‚µ√ ¡–≈‘ - Õ—ππ“  “À√à“¬ »ÿ¿≈—°…≥å

     200  ∫“∑
¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ ‡µÁ°§‘¡ - Õ—°·π  ‡™Áß ·´à≈’È

    200  ∫“∑
‡ª‚µ√ ∑Õß„∫ - Õ¡“¥’ÕŸ  ®‘µ√°«’ »ÿ¿≈—°…≥å

     200  ∫“∑
¬Õ·´ø æ√»—°¥‘Ï  ÿπ∑√‡Õ°®‘µ - Õ—πµπ ª√– ß§å

 √π—πµå»√’                                200  ∫“∑
Õ—π‡¥√ ≥√ß§å ¡≥’¢“« - ¡“√’Õ“ ¡—°¥“‡≈π“

ª√–¬ß§å ÀÕ¡ ÿ§π∏å                       200  ∫“∑
Õ—ππ“ ¥“·≈π  ß«πµ—Èß - ‡Œ‡≈π  ÿ°—≠≠“

π“§µ√–°Ÿ≈                                200  ∫“∑
¬Õ·´ø ∏«—™ ªîµ‘«√“ππ∑å - ‡∑‡√´“  ÿ«¿“  ÿ¢™—¬

     200  ∫“∑
¡“√’Õ“ À¬Ÿ°’Ë - ø√—ß´‘ ‚° À¬Ÿ´âß ·´à‚ßâ«

     200  ∫“∑
¬“‚°‡∫ ªÕ‡´’¬ ·´à≈’È - «‘≠≠“≥≠“µ‘æ’ËπâÕß -

«‘≠≠“≥„π‰ø™”√–                       200  ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ ‚ª√¥

 àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å °‘® «— ¥‘Ïé

ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’

·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ°“√æ‘¡æå

 √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡∑â“¢ÕßºŸâª√–°“»¢à“«¥’

™à“ßß¥ß“¡®√‘ßÀπÕ

(‚√¡ 10:15)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 6-12 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

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

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

ที่ปรึกษาดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เตรียมองคกรของทานใหพรอมรบัประชาคมอาเซ่ียน
ใหคำปรกึษา พฒันา และจัดทำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย เพือ่

สรางความสามารถในการแขงขัน และการเติบโตอยางย่ังยนื รวมทัง้

เปนพี่เลี้ยงใหทีมงาน HR และผูบริหารเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย การพฒันาองคกร และการนำเคร่ืองมือบรหิารจัดการ

สมัยใหมของ HR มาใช

สนใจติดตอ อเล็กซ 081-683-3739

ดวยประสบการณมากกวา 20 ป กบับรษัิทชัน้นำของไทยและ
ตางประเทศ  เราใหบรกิารเสมอืนหนึง่เปนหนุสวนของทาน
ไมใชทีป่รึกษารบัจาง ดวยคาบริการทีคุ่ณรบัได 

บริการ
หองพกัเด่ียว 700 บาท/วนั
หองพกัคู 800 บาท/วนั
จัดประชุม สัมมนา จัดเล้ียง พรอมบริการ
อาหาร มีมุมสงบวัดนอย มีสนามเทนนิส
พรอมสระวายน้ำ ฟร ีWi-Fi เหมาะสำหรบั
พระสงฆ นกับวช คร ูอาจารย ราคาประหยดั

ตดิตอ “ศูนยพฒันาบุคลากรอัสสัมชัญ”
ซอยทองหลอ 25 โทร. 02-712-9010-8 ตอ 2117

โรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ พัทยา
มลูนธิคิณุพอเรย

รบัสมัครคนพิการเขาเรียนหลกัสูตรวิชาชีพ ๒ ปี
เปนโรงเรยีนฝกวชิาชพีในดานเทคโนโลยทีีท่นัสมัยหลากหลายหลกัสูตร

ใหกบัคนพกิารทางการเคลือ่นไหว เชน แขนขาด ขาขาด อมัพาต โปลโิอ ฯลฯ
ผสูมัครตองมีอายุ ๑๗ - ๓๕ ป จบช้ัน ม.๓ ทางโรงเรียนจัดอุปกรณการเรียน
การสอน หอพกั และอาหาร โดยไมเสยีคาใชจายใดๆ เรยีนจบหลกัสตูรแลว
มีงานทำสามารถเลี้ยงชีพตนเองได
หลักสูตรที่เปดสอน

๑. อิเล็กทรอนิกส
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
๓. คอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
๔. เทคโนโลยกีารเขยีนแบบแมพิมพ
๕. การศกึษาข้ันพ้ืนฐานใหโอกาสนักเรยีนหญิงเปนพิเศษ

สอบรับนักเรยีนใหม ๒ เมษายน และ ๒ ตลุาคม ของทกุป
ผูสนใจโปรดติดตอสอบถาม และสมัครสอบไดดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

สอบถามขอมูล และสนใจใหการสนับสนุนตางๆ ไดที่...โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
เลขที ่๔๔o หม ู๙ ถ.สุขมุวทิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี๒o๒๖o

โทร (o๓๘) ๗๑๖๒๔๗ - ๙ ตอ ๖๑o๑ โทรสาร (o๓๘) ๗๑๖๕๔๓ หรอื www.rvsd.ac.th

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 วดันักบุญโทมสั อไควนสั
มนีบุร ีรามคำแหง ซอย 184

ขอพระหรรษทานและสันติ
จากพระเจา พระบิดา
และจากพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาของเรา

สถิตอยูกับ
ทานท้ังหลายเถิด

(ฟม 1:3)

จงใหคำพูดของทานออนโยน
และถูกกาลเทศะอยูเสมอ

จงรูจักตอบทุกคน
อยางดีที่สุด

(คส 4:6)

อยากระวนกระวายใจ ถึงส่ิงใดเลย
จงทูลพระเจาใหทรงทราบ

ถึงความปรารถนาทุกอยางของทาน
โดยคำอธษิฐาน การวอนขอ
พรอมดวยการขอบพระคุณ

(ฟป 4:6)

ทานจะมีสวนสนับสนุนคนพิการไดอยางไร
สงเสริมใหกำลังใจ มอบอุปกรณการเรียนการสอน

มอบทุนการศึกษา
เล้ียงอาหาร

ใหโอกาส รบัเขาทำงาน
เปนวทิยากรใหการอบรม





หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2012หนา 18

   

เมตตาชั่วนิจนิรันดร

ใหมแกะกลองกับคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อคริสตศาสนธรรมวิ ดีทัศนภาพสวย 3 เรื่อง 3 รสใหมสดจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

คริสตศาสนธรรม
เรื่องที่ 1 ฮวนดิเอโก ผูสงสารแหงกวาดาลูป (การตูน)

เรือ่งราวการประจักษของแมพระ ทีก่วาดาลูป ประเทศเม็กซิโก
แกฮวนดเิอโก ชาวอนิเดียนแดง ในวันท่ี 9 และ 12 ธันวาคม
ค.ศ. 1531 สารของแมพระคือ “เราเปนพระมารดาผูรัก
ชาวอินเดียนแดง เราจะแสดงความเมตตาอยางลึกซึ้ง

ตอผทูีม่าหาเราท่ีวดัน้ี เราจะฟงคำภาวนาและบรรเทาความทุกข” แมพระไดนำศักด์ิศรี
มาสูชาวแอสเตก  7 ปหลังการประจักษ ชาวเม็กซิกัน 8 ลานคนไดรับศีลลางบาป
ค.ศ. 1700 ไดมีการสรางพระวิหารแมพระแหงกวาดาลูป (ระลึกถึงพระนางมารีย
พรหมจารี แหงกวาดาลูป วนัท่ี 12 ธันวาคม)  ความยาว 34 นาที ราคา 100 บาท มี
จำหนายทีศู่นยครสิตศาสนธรรม

เรือ่งที ่2 นกับุญโฟสตินา (การตนู) โฟสตินา โควาลสกา ชาวโปแลนด เกิดวันท่ี
25 สิงหาคม ค.ศ. 1905  เขาอารามคณะพระแมแหงความเมตตา ที่กรุงวอรซอว
1 สิงหาคม 1925  ไดรบันิมิตใหเปน “ธรรมทูตแหงพระเมตตา”  22 กมุภาพนัธ 1931
ส้ินใจดวยวณัโรค อายุ 33 ป 5 ตุลาคม 1938 พระศาสนจักรรบัรองสารพระเมตตา 15
เมษายน 1978 ไดรบัแตงต้ังเปนบุญราศี 18 เมษายน 1993 ไดรบัการประกาศแตงต้ัง

วนัหยดุยาวๆ แบบในชวงวันจักรี ชวงพระราชพธีิพระราชทานเพลิงพระศพ
และชวงวันสงกรานต คงทำใหหลายคนเกิดอาการขยันนอยลงบาง คนไทย
มีวันหยุดยาว แตถาเทียบกับคนยุโรปแลวตองถือวากะปริดกะปรอยกันเลย
อาจจะเปนเพราะฤดูกาลหรือวิถีชีวิต วันหยุดยาวๆ แบบน้ีนอกจากจะทำให
การจราจรในเมืองหลวงโลงโปรงสบายแลว ยังทำใหความรูสึกแออัดลดนอยลง
นาสนใจถาเรามองยอนกลบัมายังวิถชีวีติคริสตชน เราไมเหน็วนัหยดุแบบน้ีเลย

ความหมายของวันหยุดในศาสนาเหมือนกินความแควา หยุดทำงาน
หยดุภาระหนักของหนาท่ี เพือ่จะไดใชวนัหนึง่วันใหกบัพระ ผมคดิวาถาวาไปแลว
เราคงไมอยากหยุดไดพระพรจากพระ ไมเวนวรรคกับการประทับอยูของพระ
ทามกลางเรา นั่นแหละกับพระเราจึงไมตองการหยุดใหพระเมตตาและพระพร
หล่ังไหลมาสเูรา

วนัอาทิตยหลงัฉลองปสกาพระศาสนจักรใหเราทำฉลองพระเมตตา การฉลอง
พระเมตตาคอยๆ เติบโต แตมีพลังเพราะไมมีมนุษยคนไหนไมตองการความรัก
ความรักของพระจึงย่ิงใหญกวาหมด การเดินทางของความเช่ือเรื่องพระเมตตา
จากประเทศโปแลนดซ่ึงมีระยะเวลาของการถูกเบียดเบียน ศึกสงครามและ
ความไมสงบ ไมตองแปลกใจเลยวาทำไมคนถึงโหยหาส่ิงชดเชยเหลาน้ัน แตมัน
ไมเพียงแตชดเชยและหลอกตัวเองไปวันๆ มันกลับกลายเปนชีวิต และความเช่ือ
ทีส่อนพวกเขาและสอนเราในวันน้ีวา ถาโลกจะโหดราย หรือรอบขางจะส้ินหวัง
และไรหนทาง พระเมตตาของพระยังคงอยู

ชวีติจริงของเรา เราไดรบัพระเมตตาและเราไดมอบความเมตตาใหกบัผอูืน่กัน
แคไหน? ผมพูดบอยแลวเก่ียวกับชีวิตของตนเอง ยิ่งพูดย่ิงคิดก็ยิ่งพบวา เราไมมี
อะไรเลย ความรู ความสามารถ ทรัพยสมบัติ แมไมไดเริ่มจากศูนย แตก็ใชวา
เริ่มจากตนทุนชีวิตท่ีมากมาย ผมเช่ือวาท่ีไดรับโอกาสท่ีดีเสมอมาเปนเพราะ
ความรักท่ีพระมีตอเราตางหาก และท่ีสำคัญกวาคือการท่ีเราตอบโจทยคุณคา
และวันเวลาเหลาน้ันวาอยางไร ผมเชื่อวาพระศาสนจักรคาทอลิกเปนอาณาจักร

แหงความเมตตา
เรามีทีดิ่นเพ่ือใชเปนชุมชนคริสตชน
ถาวรวัตถุที่ ถูกสรางข้ึนก็เพื่อยก
จติวิญญาณข้ึนหาพระ เรามีโรงเรยีน
เพื่อปลูกฝงให เ ด็กซึมซับเรียนรู
ทัง้ทางโลกและทางธรรม ทัง้ความรู
คคุูณธรรม บวกกับการรกัและรับใช
เรามีวัดเพ่ือเปนท่ีพึ่งพิงหัวใจ และ
พึ่งพา เม่ือมีความทุกขยากลำบาก
ทั้งภายนอกซ่ึงหมายถึงการดำเนิน
ชีวิตและภายในใจ ซ่ึงหมายถึ ง

ความทุกขใจตางๆ ฯลฯ  ผมเช่ืออีกวาในหลายๆ เจตนาดีเหลาน้ีอาจถูกมองดวย
สายตาเคลือบแคลง และความไมเชื่อใจ แตพระศาสนจักรยังธำรงคงไว ก็เพราะ
จุดมุงหมายอันไมเคยเปลี่ยนแปลงและการยังคงอยู เสมอของพระเปนเจา
ผมชอบคำของคุณสุทธิชัย หยุน เวลาพูดถึงองคกรของเขา “ผิดจากน้ีไมใชเรา”
ผมวาสำหรับพระศาสนจักรคงเชนกัน แตมากกวาน้ัน “ผิดจากน้ีไมใชเรา และ
พระเปนเจาจะไมมีวนัทอดท้ิงพระศาสนจักรเลย  ประตูนรกจะไมมีวนัชนะได”

ผมรูสึกมั่นใจเม่ือวันฉลองพระเมตตา กับวันครบรอบ 150 ป ที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาปโอ ที่ 9 มอบรูปแมพระนิจจานุเคราะหใหคณะพระมหาไถ
(ค.ศ. 1865-2015) และรวมฉลองการสถาปนาคณะพระมหาไถข้ึนเปนแขวง
ประเทศไทย ค.ศ. 2012  อยใูกลๆ  กนั ภาษาส่ือแบบรายการเรยีลลต้ีิโชวเขาใชคำวา
“มีตัวชวย” แตในความเปนจริง เรามีความม่ันใจ จุดยืน หลักยึดเหน่ียว ถามอง
ยอนกลบัมาท่ีอดุมสารของเรา 30 กวาปกบัการกาวเดิน และชวงเวลากอนหนาน้ัน
ที่เปล่ียนช่ือ ควบรวม ฯลฯ แมวาช่ือตางๆ จะถูกเปล่ียน ผูคนผลัดเปล่ียนกันมา
รับผิดชอบดูแล พระเมตตาของพระตางหากท่ีกำหนดใหอุดมสารของเราเดินไป
ขางหนา เพือ่เปนส่ือกลางใหกบัคาทอลิกไทยทุกคน เพือ่เปนรองรอยประวัติศาสตร
ความเช่ือ งานแพรธรรมของพระศาสนจักร เปนหลกัฐานผานทางตัวอกัษร รปูภาพ
เรือ่งราว บทรอยแกว รอยกรอง จดหมาย คอลมัน ฯลฯ ทกุอยางกาวหนา พฒันา
เติบโต และคงอยู เชื่อหรือยังละครับ แคนี้ก็พิสูจนแลววา “พระเมตตาของพระ
คงอยชูัว่นรินัดร”

ขอพระเมตตาของพระเปนเจาอยูกับทานผูอาน ขอแมพระวิงวอนแทนเรา
เปนนิจนิรนัดร

บรรณาธิการบริหาร

เปนนักบุญธรรมทูตแหงพระเมตตา 30 เมษายน 2000 โดย
บุญราศสีมเดจ็พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ความยาว 23
นาที ราคา   100 บาท  มีจำหนายท่ีศูนยครสิตศาสนธรรม

เรื่องที่ 3 ในออมกอดของพระบิดา การสารภาพบาป
ครัง้แรก อันนี้ใชคนแสดง ฟรังเชสกากำลังเตรียมตัวรับศีลอภัยบาปครั้งแรก อันเดร
เปนญาติที่ไมสนใจ เพราะฟรังเชสกาไมคอยมีเวลาเลนดวย และถามวา “รับศีล

อภัยบาปมีประโยชนอะไร ถาเขากับคนอื่นไมได” บิดาและ
ครูคำสอนแคธรีนาคอยชวยฟรังเชสกา ใหคนพบความหมาย
ของศีลอภยับาป โดยอาศัยเครือ่งหมาย เชน แสงสวาง เส้ือขาว
และความต้ังใจ คุณพอคารโลสรุปพิธีศีลอภัยบาปวา “บัดน้ี
ลูกอยูในออมกอดพระบิดา ลูกเปนแสงสวางของพระเจา”

ความยาว 27 นาที ราคา 100 บาท มีจำหนายท่ีศูนยครสิตศาสนธรรม
เบ้ืองหลงัของวิดีทัศนเหลาน้ี มาจากพระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน นะครับ แมจะ

มีภาระหนัก แตก็ยังมาทำงานท่ีตนรัก เพื่อมอบงานเหลาน้ีเปนส่ือสำหรับเด็ก ครู
และทุกคน อดุหนุนกันครับ



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 19 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 æƒ…¿“§¡ 2012

çøóôπøŸ®‘µ„®Àπ÷Ëß«—πé °—∫§≥–æ√–‡¡µµ“‡¢µ 3 «—π‡ “√å∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å  2012

∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π 81 §π ‚¥¬‡√‘Ë¡

®“°æ‘∏’¡‘ ´“ °“√∫√√¬“¬æ√–‡¡µµ“„πæ√–§—¡¿’√å µ—Èß»’≈  «¥¿“«π“æ√–‡¡µµ“

·≈–Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑

Àπâ“ 19

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
æ√– —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’‡ °πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï √◊ÈÕøóôπ§” —≠≠“¢Õß°“√‡ªìπæ√– ß¶å

π—°∫«™ «—π∑’Ë 4 ‡¡…“¬π 2012  ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à

çøóôπøŸ®‘µ„®é §≥–æ√–‡¡µµ“Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ ç‡¢â“√à«¡øóôπøŸ

®‘µ„®Àπ÷Ëß«—πé ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡©≈Õßæ√–‡¡µµ“Õ¬à“ß ßà“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 ‡¡…“¬π

2012 √«¡ 6 ‡¢µ ‚¥¬‡√‘Ë¡§√—Èß·√°∑’Ë‡¢µ 5 «—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π «—π‡ “√å∑’Ë 18

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 §ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡ ®‘µµ“∏‘°“√ ‡ªìπºŸâ‡∑»πå ·≈–

§ÿ≥æàÕ∂‘√≈—°…≥å «‘®‘µ√«ß»å √à«¡·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å

æ√–‡¡µµ“‡¢µ 4 çøóôπøŸ®‘µ„®Àπ÷Ëß«—πé ∑’Ë«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È«

¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡∑—Èß ‘Èπ®”π«π 94 §π «—π‡ “√å∑’Ë 3 ¡’π“§¡ 2012

ç —¡¡π“é §ÿ≥æàÕ ÿ¢ÿ¡ ∏π– ‘ßÀå À—«Àπâ“‡¢µ¢Õπ·°àπæ√âÕ¡¥â«¬æ√– ß¶å„π‡¢µ

‰¥â√à«¡°—π®—¥ —¡¡π“ ¡ÕßÀπâ“·≈À≈—ßß“πÕ¿‘∫“≈„π‡¢µ«—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß

°—∫·ºπÕ¿‘∫“≈¢Õß —ß¶¡≥±≈ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√– ß§å «ß…å«‘∫Ÿ≈¬å ‘π, OMI

¡“„Àâ§«“¡À¡“¬¢Õßß“πÕ¿‘∫“≈·°àµ—«·∑πÀπà«¬ß“π·≈–Õß§å°√„Àâ‡¢µ∑’Ë

‡¢â“√à«¡¡“°¡“¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡‚√ß‡√’¬π¡À“‰∂à

»÷°…“¢Õπ·°àπ Õ.‡¡◊Õß ®.¢Õπ·°àπ

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

Õ“®“√¬å Õ“ß§å  ÿ√æ—≤πå „Àâ°“√µâÕπ√—∫§ÿ≥æàÕ™“µ‘™“¬ ‡«Ãÿ√—µπ°Ÿ≈ §ÿ≥

‡®’¬¡Õ“µ¡å π‘‚≈¿“  æ√âÕ¡¥â«¬§≥–°√√¡°“√«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‡æ◊ËÕ»÷°…“¥Ÿß“π·≈–°“√¥”‡π‘πß“π¢Õ®—¥µ—Èß‡ªìπÕß§å°√

 “∏“√≥ª√–‚¬™πå ∑’Ë™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 28 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 19 ª√–®”«—π∑’Ë 6-12 æƒ…¿“§¡ 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 56

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π (1)

§Ÿà¡◊Õπ”∑“ß Àπ—ß ◊Õ§Ÿà¡◊Õ

‡√“‡§¬‡≈à“‡√◊ËÕßæ‘æ‘∏¿—≥±å

«“µ‘°—π„Àâøíß°—π·≈â« À≈—ß®“°

ºà“π‰ª —°√–¬– ¢âÕ¡Ÿ≈™ÿ¥„À≠à

ª√“°ØÕ¬Ÿà¢â“ß°“¬ æ‘æ‘∏¿—≥±å

«“µ‘°—π·Ààßπ’È‡¡◊ËÕ‰ª∂÷ß°√ÿß‚√¡

Õ‘µ“≈’ ‰¡à§«√æ≈“¥ „π§”π”

µÕπÀπ÷Ë ß ® “°Àπ— ß ◊ Õ§Ÿà ¡◊ Õ

∑àÕß‡∑’Ë¬«æ‘æ‘∏¿—≥±å ºŸâÕ”π«¬°“√

π“¬Õ—π‚µπ‘‚Õ ‡ª“≈—§´’ ‡¢’¬π‰«â

«à“ ç ¡∫—µ‘·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√å

¢Õßæ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π ‡ªìπ

‡§√◊ËÕß¬◊π¬—π§«“¡®√‘ß„π§√‘ µ-

»“ π“é º¡¢Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡«à“ ¡—π

‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õß§√‘ µ™π∑—Ë«‚≈°¥â«¬ ·¡â«à“«—ππ—Èπ‡√“®–‡¥‘π∑“ß¡“

„π∞“π–æ√– ß¶å À√◊Õπ—°∑àÕß‡∑’Ë¬«∑—Ë«‰ª°Áµ“¡

‡√“‡ªî¥‡√◊ËÕß°—π¥â«¬Àπ—ß ◊Õ§Ÿà¡◊Õ‡≈à¡π’È The Vatican Museums (‡«Õ√å™—Ëπ

¿“…“Õ—ß°ƒ…) ·∂¡æ°¥â«¬§”‚√¬ª°«à“ §âπæ∫ª√–«—µ‘»“ µ√å º≈ß“π∑“ß

»‘≈ª–∑’Ë∂Ÿ° – ¡ πà“ π„®∑’‡¥’¬« ‡ªî¥ª°µàÕ‰ª¬—ßæ∫·ºπº—ßÀ≈—ßª°„π ·≈–

¢âÕ¡Ÿ≈¬àÕ¬Ê ‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®‰¥â¡“°¢÷Èπ Õ“∑‘ æ‘æ‘∏¿—≥±å§◊ÕÕ–‰√

¿“æ‡¢’¬π‚∫√“≥ Õπÿ “«√’¬å·≈–§«“¡À¡“¬ ¥â“π„π¡’ “√∫—≠ “¡“√∂æ“‡√“

‡¥‘πµ—Èß·µà®ÿ¥·√°®π∂÷ß®ÿ¥ ÿ¥∑â“¬°àÕπ∂÷ßª√–µŸ∑“ßÕÕ°Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·∂¡æ°

¥â«¬√“¬™◊ËÕæ√– —πµ–ª“ª“∑’ËÕâ“ß∂÷ß·≈–√“¬™◊ËÕ»‘≈ªîπ∑ÿ°∑à“π

ç®”π«π§π‡ªìπæ—πÊ ∑’ËÀ≈—Ëß‰À≈‡¢â“¡“∑ÿ°Ê «—π∑’Ëæ‘æ‘∏¿—≥±å √«¡∑—Èß

 à«πµà“ßÊ „π∫√‘‡«≥«“µ‘°—π ·¡â«à“∫“ß§π®–‰¡à„™à§√‘ µ™π æ«°‡¢“‰¥â√—∫

Õ“À“√ ¡Õß·≈–∫“ß∑’‡ªìπ‚Õ°“ æ‘‡»…∑’Ë®–‰¥â‰µ√àµ√Õß¬—ß “√∑’Ë àß¡“®“°

‡√“§√‘ µ™π...é §”‚√¬ª°À≈—ß ®“°æ√–¥”√— ¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 º¡·ª≈·∫∫§√à“«Ê ·§àπ’È°Á√Ÿâ ÷°«à“πà“ π„®  ‰¡à§«√æ≈“¥‡≈¬

·¡â·µàπâÕ¬ ‡√“¬—ß¡’§Ÿà¡◊Õ·∫∫Õ◊ËπÕ’°¥â«¬ (æ∫°—π©∫—∫Àπâ“)

∫«™æ√– ß¶å°“ªŸ™‘π

æ√–∏“µÿ·Ààß√Ÿª·¡àæ√–
π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‰¥â∑√ßª√–∑“π·¡àæ√–„Àâ‡ªìπ

·¡à¢Õßæ«°‡√“∑ÿ°§π §Õ¬¥Ÿ·≈™à«¬‡À≈◊Õæ«°‡√“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

§≥–¿√“¥“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«—π‡ “√å∑’Ë

19 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’  ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å  ®√— »√’

‡ªìπª√–∏“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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