
(¿“ææ√–®‘µ‡®â“‡ ¥Á®≈ß¡“  º≈ß“π¢Õß Louis Galloche)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 21 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 æƒ…¿“§¡ 2012Àπâ“ 2

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‚®«“ππ’

«“µ‘°—π¡Õ∫‡À√’¬≠æ√– —πµ–ª“ª“
 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

‡¬’Ë¬¡§”π—∫æ√–§ÿ≥‡®â“
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● §ÿ≥‚√®π– °ƒ…‡®√‘≠ √Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“‡Õ°™π §”π—∫·≈–¢Õæ√„π‚Õ°“ ‡¢â“√—∫µ”·Àπàß√Õß‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2012  §ÿ≥»√‘π∑√ ‡¡∏’«—™√“ππ∑å

PMG √ÿàπ 2 ‰¥â√—∫‡™‘≠®“°§ÿ≥π‘√¡≈  ÿ¢«—≤π“ß°Ÿ√ PMG √ÿàπ 3 ª√–∏“π

™¡√¡§√‘ µå  ‚¡ √æπ—°ß“π‡Õ ‚´à „Àâ‰ª·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ·°àæπ—°ß“π

∫√‘…—∑ ‡Õ ‚´à (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π)

§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“„π™’«‘µ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√Õ¿‘∫“≈ —ß§¡ ·ºπ°ºŸâÕæ¬æ

¬â“¬∂‘Ëπ·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß (NCCM)  √à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√¢Õß§≥–π—°∫«™‰∑¬

µàÕµâ“π°“√§â“¡πÿ…¬å (Talitha Kum Thailand) ‡æ◊ËÕ∑”ß“π√à«¡°—π „πß“π¥â“π

°“√§â“¡πÿ…¬å  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 ‡¡…“¬π 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ ™—Èπ 5  Õ“§“√ ¿“

æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

ç√—∫√“ß«— ≈ é
§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘

¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘

¡Õ∫√“ß«—≈ çºŸâÕÿ∑‘»

µπ‡æ◊ËÕ ‘∑∏‘¡πÿ…¬-

™πé ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ 

«— π ‘ ∑∏‘ ¡πÿ … ¬™π

 “°≈ ª√–®”ªï 2554

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‚®‡´ø ‡Õ™. ‰¡‡ÕÕ√å ‡ªìπ∑à“πÀπ÷Ëß∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈Õ—π∑√ß‡°’¬√µ‘π’È

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2012



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่21 ประจำวนัที ่20-26 พฤษภาคม 2012 หนา 3
การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

ศาสนาคริสต ศาสนาแหงความรกัศาสนาคริสตศาสนาคริสต
โดย : คณุพอวทิยา  ควูริตัน

หลงัจากท่ีไดเรยีนร ูศึกษา คนควา และฟงบรรยาย
พิเศษ เกี่ยวกับเร่ืองศาสนาคริสต  โดยเนนบทบัญญัติ
เรื่อง “ความรัก” ซ่ึงถือวาเปนกฎทองท่ีสำคัญที่สุด
ในศาสนาคริสตกว็าได  จงึสนใจท่ีจะศึกษา และทำความ
เขาใจใหชดัเจนและถกูตอง เพือ่สามารถนำเอาหลกัธรรม
นี้ไปใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เราเชือ่มัน่วา ชวีติของเราทุกคน ประกอบดวยรางกาย
และจิตวิญญาณ  จติวิญญาณในศาสนาคริสตนัน้ เนนย้ำ
วาเปนภาพลักษณของพระเจา เพราะพระเจาทรงเปน
จติวิญญาณบริสุทธ์ิ (Pure Spirit)  ดังน้ัน ศาสนาคริสต
จึงเนนความสัมพันธของพระเจาท่ีทรงมีตอมวลมนุษย
ทั้งหลายในฐานะเปนลูกของพระองค  เพราะพระเจา
เปนพระผสูราง ซ่ึงหมายถึง  พระบิดา  และพระบุตรคือ
พระเยซคูรสิตเจา ผซ่ึูงเสด็จมาไถบาปเรามนุษยทัง้หลาย
ใหรอดพนจากบาปและความตาย เพ่ือกาวไปสูชีวิต
นิรันดร  นั่นคือ การกลับไปหาพระเจา กลับไปเปน
หน่ึงเดียวกบัพระองค พระเจาสูงสุด องคความดีสูงสุด
องคความบริสุทธ์ิสูงสุด และพระจิตเจาคือองคความรัก
ระหวางพระบิดาและพระบุตร เปนแสงสวางและ
พละกำลังสำหรบัเราทุกๆ คน

ในคำสอนของศาสนาคริสต ไดพูดถึงพระบัญญัติ
10 ประการ  และเม่ือพระเยซูคริสตเจาเสด็จมาในโลก
นี้ ไดสรุปพระบัญญัติ 10 ประการ ใหเหลือเพียง
2 ประการ  คือ รักพระเจาส้ินสุดจิตใจ  และรัก
เพือ่นมนุษยเหมอืนทีพ่ระเจาทรงรกัเรา  และถาจะมอง
ดูความรักที่พระเยซูคริสตเจา  เสด็จลงมาส่ังสอน เรา
คงจะตองมองดูทีไ่มกางเขน  ใครเลาจะยอมตายเพ่ือเรา
ไดบาง ถาเขาไมไดรกัเราจรงิ  คงจะยากมาก หรอืแทบ
จะหาไมไดวาจะมีใครสักคนท่ียอมตายเพ่ือเรา  ดังน้ัน
พระเยซูเจาเสด็จลงมาส่ังสอนเรามนุษย มิใชดวยคำพูด
แตดวยการกระทำของพระองค โดยการมอบอุทิศชีวิต
ของพระองค ตายบนไมกางเขน  นีค่อืความรกัขัน้สูงสุด
ที่พระเจาทรงมอบใหกับเรามนุษยทุกคน

ถาเราจะศึกษาใหลึกซึ้งยิ่งข้ึน จำเปนอยางยิ่งท่ีเรา
จะตองศึกษาจากพระคัมภีร ซ่ึงถือวาเปนพระวาจาของ

พระเจา เปนคำส่ังสอนของพระองค ผานทางผูนิพนธ
พระคมัภรี ดังน้ี

1.  “พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยน 4:8 1)
ในจดหมายนักบุญยอหน ฉบับท่ี 1 บทท่ี 4 ขอที่ 8
กลาววา ผูไมมีความรัก ยอมไมรูจักพระเจา เพราะ
“พระเจาทรงเปนความรกั”  แสดงใหเห็นชดัเจนวา ใน
ศาสนาคริสตไดเนนย้ำวา “พระเจาทรงเปนความรัก”
และพระเจาทรงสรางมนุษยมาก็ดวยความรักของ
พระองค  และพระองคกป็รารถนาใหมนุษยดำเนินชวีติ
ดวยความรัก ซ่ึงตรึงตราไวในหัวใจของมนุษยทุกคน
เพราะหัวใจของเรามีไวสำหรับรัก

2.  บทบัญญัตเิอก “พระเยซเูจาตรสัตอบวา  ทาน
จะตองรักองคพระผูเปนเจา สุดจิตใจ สุดวิญญาณ
สุดสติปญญาของทาน  และทานตองรักเพื่อนมนุษย
เหมอืนรกัตนเอง” (มธ 22:37-39 2)

พระเยซูเจาเสด็จมาสอนบทบัญญัติทีส่ำคัญท่ีสุด ซ่ึง
เปนการสรุปพระบัญญัติ 10 ประการ      เม่ือพระเจาทรง
มอบพระบัญญัติ 10 ประการใหกับโมเสส  และเมื่อ
พระเยซูคริสตเจาเสด็จมาในโลกนี้ พระองคทรงทำให
พระบัญญัติ 10 ประการ สมบูรณยิ่งข้ึน โดยการสรุป
บทบัญญัติแหงความรัก คือ รักพระเจา และรัก
เพื่อนมนุษย  ถาเรามนุษยทุกคนถือปฏิบัติบทบัญญัติ
แหงความรักได  กย็อมจะเกิดประโยชนกบัชวีติของเรา
มนุษยทุกคน ไมวาจะนับถอืศาสนาใดก็ตาม

3.  นักบุญเปาโล (St.Paul) ไดอธิบาย และสรุป
บัญญัติเอกเรื่องความรักไวอยางชัดเจน  โดยกลาววา
“ความรักยอมอดทน มีใจเอ้ือเฟอ ไมอิจฉา ไมโออวด
ตนเอง ไมจองหอง ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว  ความรกั
ไมฉนุเฉียว ไมจดจำความผิด ไมยนิดีในความช่ัว  ยนิดี
ในความถูกตอง  รกัใหอภยัทุกอยาง เชือ่ทกุอยาง หวงั
ทกุอยาง อดทนทุกอยาง  ความรักไมมีส้ินสุด”     (1 คร
13:4-8 3)

ในพระคัมภีรจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาว
โครินธ ฉบับท่ี 1 บทท่ี 13 ขอที ่4-8  ไดใหความหมาย
ของคำสอนเร่ือง “ความรัก” ซ่ึงนักบุญเปาโลไดนำมา

จากบทเทศนสอนของพระเยซูคริสตเจา ซ่ึงสามารถ
สรปุเรือ่งความรกั ออกเปนสามข้ัน ไดดังน้ี คือ

รักขั้นแรก  รักไมทำรายผูอื่น ดวยกาย วาจา ใจ
แสดงวา รักแลวทำใหผูอื่นมีความสุข  เปนความรักท่ี
ไมทำใหผูอื่นตองเจ็บช้ำน้ำใจ

รักขั้นที่สอง  รักแลวรูจักใหอภัยเสมอ  แสดงวา
แมวาใครจะกระทำผดิพลาดพลัง้กบัเรา  เรายนิดีใหอภยั
เสมอ ไมวาจะเปนบุคคลรอบขาง หรอืผใูดก็ตาม  ยนิดี
ใหอภยัโดยไมผกูอาฆาต หรอืผกูใจเจ็บ

รักขั้นสูงสุด  รักแลวยินดีมอบสละ อุทิศชีวิตให
กบับุคคลท่ีเรารักได  ยนิดีตายเพ่ือบคุคลท่ีเรารักได เชน
คุณพอ คุณแมยนิดีสละชีวติ ยอมตายเพ่ือลกูๆ ได  หรอื
แมวา พอ แมจะทนทุกขยากลำบากสักเพียงใดก็ยินดี
เพือ่ขอใหลกูๆ มีความสุข พอ แมกดี็ใจแลว

นี่คือความรักที่บริสุทธ์ิ เปนรักที่ไมเรียกรองสิ่ง
ตอบแทนใดๆ  รักท่ีมิใชเอาบุคคล หรือสิ่งของมาเปน
ของตน  แตเปนความรักที่รูจักเสียสละ หรือยินดีสละ
แมกระท่ังชีวิตของตน ดังเชนพระเยซูคริสตเจา ที่ทรง
มอบพระองคเอง ตายบนไมกางเขน เพือ่มนุษยโลก

บทสรุป : “นีค่อืบทบัญญัตขิองเรา  ใหทานท้ังหลาย
รกักนั เหมอืนดงัทีเ่รารกัทาน  ไมมใีครมคีวามรกัยิง่ใหญ
กวาการสละชีวติของตน เพ่ือมติรสหาย  ..............  เรา
ส่ังทานท้ังหลายดังน้ีวา ทานท้ังหลายจงรักกัน”  (ยน
15:12-17 4)

ฉะน้ัน ขอใหแนวคิดเร่ือง “ศาสนาคริสต : ศาสนา
แหงความรกั”  ชวยใหเราทุกคนเรียนรทูีจ่ะรักกนัอยาง
ถกูตอง  รกัแลวไมทำรายผอูืน่  รกัแลวรจัูกใหอภยั  และ
สุดทาย รักแลวยินดีที่จะสละ มอบอุทิศชีวิตให โดย
ไมหวงัส่ิงตอบแทนอ่ืนใด  ขอใหเราทุกคน เต็มเปยมดวย
ดวงใจแหงความรัก ซ่ึงเปนรกัแททีไ่มรจูกัเส่ือมสลาย
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50 ป มอบถวายตัว (ตอจากหนา 20) เปด-เสก (ตอจากหนา 20)

ในคณะกลาริส  กาปูชิน  ที่อารามพระมารดาแหง
พระศาสนจักร อ.ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ

คุณแมเปนชาวอิตาเลียน โดยกำเนดิ  ทานไดสมัคร
เขาอารามคณะกลาริส กาปูชนิ ทีเ่มืองการป อติาลี ในป
ค.ศ. 1960 เม่ือมอีายุได 17 ป หลงัจากท่ีไดปฏญิาณตน
ตลอดชีวิตแลว  คุณแมไดสมัครมาเปนมิสชันนารี ใน
ประเทศไทย ในป 1968 ตามคำเช้ือเชิญของพระ-
สังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ซ่ึงในเวลานั้นคณะกลาริส
กาปูชินในประเทศไทย มีอารามเพียงแหงเดียวต้ังอยูที่
อำเภอบานโปง จงัหวดัราชบรุี

ในป 1972 คุณแมไดนำสมาชิกกลุมหน่ึง มาเปด
อารามแหงท่ีสอง ที่อำเภอบานแสงอรุณ ปจจุบันทาน
ไดประจำอยทูีอ่ารามแหงน้ีเปนเวลา 40 ป

ตลอดระยะเวลา 50 ป แหงการเปนประจักษพยาน
ถงึพระเจา  ดวยการภาวนาในอารามท่ีสงบเงียบ ภายใน
พื้นที่ที่จำกัด  คุณแมไดมอบถวายชีวิตท้ังครบใหกับ
พระเจา  เพือ่พระอาณาจักรของพระองค  เปน 50 ปที่
พระเจาทรงบันดาลใหบังเกิดผลอยางอุดมฝายจิตใจแก
พระศาสนจักรและแกโลก  เพราะโดยทางการตอบรับ
ตอพระประสงคของพระเจาอยางไมมีเง่ือนไขนีเ้อง  ได
นำคุณแมใหมอบอุทศิตนอยางเต็มท่ีเพือ่ขยายอาณาจักร
ของพระเจาในประเทศไทยของเรา  ตามจิตตารมณของ
นกับญุฟรงัซิส  และนกับญุกลารา

เม่ือเปดอารามพระมารดาแหงพระศาสนจักร
ไดเพยีง 10 ป จำนวนสมาชกิไดเพิม่ทวีข้ึนเปนกลมุใหญ
คุณแมจึงเห็นถึงความจำเปน และความเปนไปได  ที่
จะเปดอารามแหงใหม  โดยมีจุดประสงคใหเปน
บานอบรมของคณะโดยเฉพาะ  เพือ่เตรียมใหมีสมาชิก
ที่มีคุณภาพในอนาคต  เพื่อเตรียมผูที่จะใหการอบรม
แกบรรดาผสูมัคร  กจิการดังกลาว  ไดบรรลตุามเปาประสงค
ทกุประการ  และยังคงดำเนินตอไปอยางดีดวยการอวยพร
ของพระเจา

นอกจากน้ีคุณแมยังไดเปนผูจัดใหมีการแปลและ
พิมพหนังสือของคณะท่ีมีความสำคัญ  เพื่อสงเสริมให
สมาชิกไดเรยีนรแูละเขาใจจิตตารมณของผต้ัูงคณะ คือ
นกับญุฟรงัซิส และนักบญุกลาราอีกดวย  โครงการนีไ้ด
สำเรจ็ในป 1984

ในป 1988 คุณแมไดเปดอารามแหงใหม  (อาราม
แมพระแหงปวงเทวา อ.พนม จ.สุราษฎรธานี)  และในป
2002 ไดเปดอารามที่จังหวัดอุบลราชธานี

ป 1992 เม่ือคณะมีอารามครบ 7 แหงในประเทศ
ไทยแลว  คณุแมไดขอการอนุมัติจากกรุงโรม ทีจ่ะจัดต้ัง
สหพนัธ เพือ่รวมอารามทัง้ 7 ใหเปนหนึง่เดียวกนั

ชวีติและกิจการตางๆ ทีคุ่ณแมไดกระทำ  ไดใหการ
ยนืยนัแกเราทกุคนถงึพระวาจาของพระเยซเูจาท่ีตรัสวา
“ผูที่ละท้ิงบานเรือน พี่นองชาย-หญิง บิดามารดา
เพราะเห็นแกขาวดี จะไดรับการตอบแทนรอยเทา
ในโลกน้ี  และในโลกหนาจะไดรบัชวีตินิรนัดร”  และ
อีกครั้งหนึ่งท่ีตรัสวา “จงแสวงหาพระอาณาจักรของ
พระเจา  และความชอบธรรมของพระองคกอน  และ
พระองคจะทรงเพ่ิมพนูส่ิงเหลาน้ีให”

รายงานโดย ฝายส่ือสารสังคม สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี

รวมกบัซิสเตอรวไิลวรรณ  ยนปลดัยศ อธกิารณิเีจาคณะ
ผูรับใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย เปนประธาน
ในพิธีเปด-เสก บานพรพัชรหทัยนิรมล พรอมกับพิธี
บูชาขอบพระคุณ ฉลองครบรอบ 25 ป แหงการ
ปฏญิาณตนเปนนกับวชของสมาชกิจำนวน 4 ทาน

ตัง้แตป 2005 คณะผรูบัใชฯ ไดดำเนินการหาท่ีดิน
และจัดสรางอาคารท่ีพักสำหรับสมาชิกผูอาวุโส และ
ในเวลาเดียวกันก็จัดใหเปนท่ีพัก  และสถานท่ีสำหรับ
อบรม  จดัเขาเงียบสำหรับสมาชิกทัง้คณะ  โดยเฉพาะ
อยางย่ิง  สำหรบัสมาชิกท่ีทำงานในสังฆมณฑลราชบุรี
ซ่ึงมีการพบปะและมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ำเสมอ
ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหสามารถ
รบัใชพระศาสนจกัรไดดียิง่ข้ึน  และยาวนานตอไป

บานพรพชัรหทยันริมลแหงน้ี ซ่ึงต้ังอย ูณ บานเลขท่ี
154 ถนนรถไฟ อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงถือเปนของขวัญ
ที่พระเจามอบใหกับคณะโอกาสฉลองครบรอบ 75 ป
แหงการกอตัง้คณะผรูบัใชฯ เปนอนสุรณแหงความรคุูณ
ตอพระพรของพระเจา  ดวงหทัยนริมลของพระแมมารีย
พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี บิดาผูต้ังคณะ และ
บรรดาผมีูอปุการคุณตอคณะ ตลอด 75 ป ทีผ่านมา

พรอมกับการเปด-เสก บานพรพัชรหทัยนิรมล
ในวันน้ี คณะยังจัดใหมีการฉลองครบรอบ 25 ป แหงการ
ปฏญิาณตนเปนนกับวชของสมาชกิจำนวน 4 ทาน คือ
ซิสเตอรเทเรซา ชะลอรัตน  สวัสดี   ซิสเตอรมารีอา
สุดาทิพย  เจริญพานิช  ซิสเตอรมารีอา กอเร็ตตี
จินตนา  รตันศักด์ิชยัชาญ  และซสิเตอรเทเรซา สุมติรา
โจสรรคนุสนธิ์

รายงานโดย ฝายส่ือสารสังคม สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี

บวชพระสงฆอดุรธานี (ตอจากหนา 20)
โดยพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย เปนประธาน

สังฆานุกรเปาโล เปรม คุณโดน เกิดวันท่ี 30
สิงหาคม ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) สัตบุรุษวัดแมพระ
ถวายพระกุมารในพระวิหาร บานหวยเล็บมือ จังหวัด
บึงกาฬ เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของ
เฮนรี ่ดาวเรอืง คณุโดน และอกัแนส อำไพ คณุโดน

กระแสเรียก
ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปโตร โกวทิย เจรญิพงศ
บานเณรเล็ก  สถานฝกธรรมสันติราชา อดุรธานี
บานเณรกลาง  บานเณรพระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา
บานเณรใหญ   บานเณรแสงธรรม นครปฐม
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่สามเณราลัย

แสงธรรม สามพราน นครปฐม  วนัท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ.
2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม  วนัท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ.
2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ์
โกวิทวาณิช

ไดรับการบวชเปนสังฆานุกร  ที่สามเณราลัย
แสงธรรม สามพราน นครปฐม  วนัท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานหวยเล็บมือ

จงัหวดับึงกาฬ
ระดับมัธยมศึกษา มัธยมตน โรงเรยีนดอนบอสโก

วทิยา อดุรธานี
มัธยมปลาย โรงเรยีนประจกัษศิลปาคาร อดุรธานี
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  และสาขาวิชา
เทววิทยา

คติพจน “พระองคจะตองทรงย่ิงใหญข้ึน สวน
ขาพเจาจะตองดอยลง” (ยน 3:30)

คณุชยัยทุธ   ทวชียั                                        200   บาท
ครอบครวั  “ประพนัธศริ”ิ  ทำบุญ         500  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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วัฒนธรรม เค-ปอป (k-pop) ของดาราเกาหลีแพร
ระบาดไปในหมูเยาวชนวัยรุนของประเทศไทยและ
อีกหลายๆ ประเทศ ไมเพียงแตดารานักรองเทาน้ัน
ภาพยนตร เคร่ืองใชไฟฟา รถยนตร ฯลฯ กแ็พรระบาด
ไปในโลกแหงธุรกจิและอุตสาหกรรม

แปลเปนภาษาจีน สเปน องักฤษ ภาษาไทย ฯลฯ (หนงัสือ
“เธอคอืใคร ทีล่ากฉนัไป” (who are you who is dragging
me?) เขียนคำนำโดน ซ ูวอง ล ีอดตีอธิการบดีมหาวทิยาลยั
โซล และอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศเกาหลีใต และ
นายบยอง กุก ชัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
กีฬาและการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต)

พาสเตอร อ็อก ซู พารค เกิดเม่ือ ค.ศ. 1944 และ
พออายไุด 18 ปกก็ลบัใจเปนคริสตชน (1962) หลงัจากน้ัน
ก็อุทิศตนทำงานในฐานะศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร
ตลอดมาเปนเวลา 50 ปแลว เน้ือหาหลกัของการบรรยาย
ที่ประเทศจีนคือ

1. จติใจมีเสนทางไหลดุจสายน้ำ 2. คุณเคยไดเรียนรู
วธีิควบคุมตัวเองต้ังแตเยาววยัหรอืไม 3. การยับย้ังช่ังใจ
คือเคร่ืองมือที่ทำใหคุณใชชีวิตวัยเยาวของตนเองได
อยางเต็มท่ีและปลอดภัย 4. สติปญญาท่ีแทจริงคือการ
รูขอบกพรองของตนเอง 5. ความรูสึกโดดเด่ียวหดหู
เกิดข้ึนเม่ือจิตใจของเราไมไดไหลไปในทางเดียวกับ
คนอืน่ แตทวาถูกขงัไวกบัตัวเอง 6. ทีคุ่ณแกปญหาน้ัน
ไมไดก็ เพราะคุณพยายามแกปญหาน้ันดวยตัวเอง
7. จิตใจจะเร่ิมเปดออกเมื่อคุณไดรับความรัก 8. เม่ือ
จิตใจส่ือถึงกันชีวิตใหมก็เร่ิมตน 9. ความสุขคือการใช
ชวีติโดยสมัผสักบัรสชาติของคนอืน่ 10. อยาหลกีเลีย่ง
ไมทำส่ิงใดเพียงเพราะวามันยากลำบาก แตจงพดูเร่ืองท่ี
อยูในใจของคุณแกพอแมใหทานรับรูทั้ง 10 หัวขอ

พาสเตอร ออ็ก ซ ูพารค

มีเน้ือหาปลีกยอยท่ีเหลาเยาวชนเม่ือไดรับฟงแลว
ก็พอจะเห็นแสงสวางอยูตรงอุโมงคมืดมิดของชีวิต
เปนทางออกอยูขางหนา “บางทีเรารูวาปลายทางอยู
ตรงไหนแตไมรูวาจะเริ่มตนเดินทางไปถึงไดอยางไร”
พาสเตอร อ็อก ซู พารค จงึจัดต้ังมูลนิธิเพือ่รบัเยาวชนท่ี
อยากเปล่ียนแปลงชีวติเพ่ือหลดุพนความลมเหลว หรอื
พายแพแกชีวิตใหไปเปนอาสาสมัครในโครงการ
กูดนิวสคอรปใชชีวิตกับชุมชนหางไกลความเจริญ
ทางเทคโนโลยีแตยังรักษาจิตใจท่ีงดงามของผูคน
ในหมูบานไวไดตามประเทศตางๆ เชน อินเดีย โตโก
เม็กซิโก สาธารณรัฐเช็ค เนปาล คองโก ปารากวัย
แทนซาเนีย ไลบเีรยี กานา บราซลิ แกมเบีย โคลมัเบีย
ไอวอรี่โคสท ชิลี กานา พมา เปรู คาเมอรูน เบนิน
แอฟริกาใต เคนยา โปแลนด แซมเบีย ยเูครน ฯลฯ

ขณะท่ีผใูหญเมืองไทยนำเอาคอนเสิรตบอย-แบนด
เกริล-กรปุ ความบันเทิงสงออกจากประเทศเกาหลมีาให
เด็กไทยไดกริ๊ดกันในสนามกีฬาดวยราคาบัตรใบละ
กวาครึ่งหมื่นบาท เยาวชนประเทศจีนกลับสนใจ
ที่จะพัฒนาจิตใจใหเขมแข็งเติบโตเพ่ือปลุกพลังชีวิต
อันย่ิงใหญที่ เก็บซอนอยูภายในชีวิตอันหลับไหล
ของพวกเขาใหต่ืนข้ึนเพือ่สรางสรรคโลกใบน้ีใหนาอยู
ตอไป.....

....เธอคือใครกันหนอ....ทีล่ากฉันไป

แตพวกเขาชาวเกาหลีไมไดมีดีอยแูคนัน้ พวกเขามี
ระบบการศึกษาท่ีกาวหนาและวัฒนธรรมดีงามท่ีเขมแข็ง
การแพทยที่เจริญ พรอมใหความสำคัญ กับการบำรุง
เล้ียงจิตใจใหเปนปกติสุขของประชาชน ชาวเกาหลีเปน
ประชากรท่ีมีคุณภาพและท่ีแปลกก็คือ พวกเขาศรัทธา
และหย่ังรากลึกในพระคริสตศาสนา

ที่ประเทศไทยเหอกระแสดาราเกาหลีถึงกับจัด
คอนเสิรตชุมนุมดารา บอย-แบนด เกิรล-กรุป ของ
เกาหลีกันเปนมหกรรมใหญโตใหเด็กไทยไดกริ๊ด
หนาเวทชีวงปดเทอมใหญ ในขณะท่ี “สันนบิาตเยาวชน
แหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน” (มีสมาชิกทั่ว
ประเทศราว 80 ลานคน) ไดเด็ดยอดของดีของประเทศ
เกาหลีที่ไมมีคนไทยคิดจะมอบส่ิงน้ีแกเยาวชนเลย
นัน่คือ พวกเขาเชิญพาสเตอร “ออ็ก ช ูพารค” ไปตระเวน
บรรยาย ณ มหานครปกกิง่ ซ่ึงมีการถายทอดสัญญาณไป
ทัว่ประเทศโดยสถานีโทรทศันแหงประเทศจีน (CCTV)

เม่ือกลางปที่แลว (2011) การบรรยายครั้งน้ีได
นำเน้ือหามาแกไขปรับปรุงจัดพิมพเปนหนังสือ และ

ฉนัใชชวีติเหมือนเปนเจาหญิงมาโดยตลอด มีเส้ือผา
ทันสมัยและเครื่องประดับมากมายอยางไมเคย
ตกกระแสแฟชั่น แตเม่ือไปเปนอาสาสมัครตาง
ประเทศท่ีประเทศอินเดีย ฉันตองเดินบนถนนแสน
สกปรก และไมไดอาบน้ำหรือเปล่ียนเส้ือผาตามท่ี
ควรจะไดทำ เพราะเราขาดแคลนน้ำกนัมาก ฉนัไดแต
บนกระปอดกระแปดอยูตลอดเวลา แตถึงอยางน้ัน
เด็กๆ ชาวอินเดียกลับว่ิงเขามาหาแลวตอนรับฉัน
พวกเขาบอกวาชอบฉันดวย คนอินเดียชอบฉันท่ี
ตัวตนของฉันเองอยางแทจรงิ พวกเขาสอนใหฉนัรจูกั
คำวาอิสรภาพ ฉันรูสึกผอนคลายและมีความสุข
เม่ือไดอยกูบัพวกเขา ราวกับท่ีนัน่เปนบานของฉันเอง
ทเีดียว

ซารา ชาง
อาสาสมัครตางประเทศในโครงการกูดนิวสคอรป

ประจำประเทศอินเดีย

⌦
⌫⌫

⌦ ⌫⌦⌫
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คำพูดสุดทายของผูที่ใกลจะตาย ยอมมีความหมายพิเศษ อาจารยผูเปน
นักเทววิทยาท่ีมีชื่อเสียงทานหน่ึงกำลังสอนเปนคร้ังสุดทาย พวกศิษยของทาน
ทราบวาทานกำลังจะส้ินชีวิต ตางก็ไปฟงส่ิงท่ีทานจะกลาวเปนคร้ังสุดทาย
วาจาของอาจารยทานน้ันมีความลึกซ้ึงเปนพิเศษ พระวาจาเจ็ดคำสุดทายของ
พระเยซูเจาบนไมกางเขน ชวยใหเราเขาใจถึงการสิ้นพระชนมของพระองค
ในพระวรสารของนักบุญยอหน พระวาจาคร้ังสุดทายของพระเยซูเจา สรุปไว
ซ่ึงความหมายแหงพระชนมชีพของพระองค และพระองคทรงเนนใหสาวก
ของพระองคกระทำตามพระฉบบัแบบของพระองค

เม่ือนกับญุเปาโลจะจากบรรดาผนูำพระศาสนจักรทีเ่อเฟซสัไป ทานกก็ลาว
คำอำลาของทานดวยเหมอืนกนั เปนคำเตอืนพวกเขาวา ทำอยางไรจึงจะชวยให
พวกเขาดูแลพระศาสนจักรเปนอยางดี แทนท่ีจะกลาวอยางกวางๆ ทานกลับ
กลาวถึงตัวอยางจากชีวิตของทานเอง ตัวอยางการเลียนแบบพระคริสตเจา
ของทาน ทานไดเทศนสอนพระวรสาร ทานไดรับความทุกขทรมานและบัดน้ี
ดังเชนพระคริสตเจา ทานกำลังมุงหนาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ทานทราบดีวา
ทานจะถูกจับไปจองจำ ส่ิงท่ีทานใหความสนใจ มิใชการปกปองชีวิตของทาน
แตทานต้ังใจแนวแนที่จะเลียนแบบองคพระคริสตเจา

ส่ิงท่ีเราจะกลาวเปนคำสุดทายคืออะไร?  มีสาระอะไรท่ีเราปรารถนาจะฝาก
ไวกับผูที่รักเรา?  เราอาจจะคิดวาเปนความเยอหยิ่งจองหอง ที่จะเสนอให
พวกเขาเลียนแบบอยางของเรา เราทราบดีวาในเขตวัดแตละวัดน้ัน พระ-
ศาสนจักรกอรางสรางตัวข้ึนมาได ก็มักจะเปนตัวอยางของผูที่เจริญชีวิตตาม
แนวพระวรสาร มิใชเพียงกลาวถึงเทาน้ัน นี่คือส่ิงเสริมสรางพระศาสนจักร
ในพิธีบูชาขอบพระคุณแตละวัน พระเยซูเจาตรัสกับเราวา “จงกระทำส่ิงน้ี
เพื่อระลึกถึงเราเถิด” พระองคทรงปรารถนาใหเราแบงปนตัวเราเองดังเชน
พระองค นีคื่อการเลยีนแบบพระองค

เลยีนแบบ
พระครสิตเจา

“ขาพเจาไดวิง่ถึงปลายทางและทำภารกิจท่ีไดรบัมอบหมาย
จากพระเยซอูงคพระผเูปนเจาสำเรจ็ไป” (กจิการ 20:24)

ขาแตพระเจา ผูทรงสรรพานุภาพ  โปรดไดทรง
บันดาลใหชีวิตของลูกเปนการเลียนแบบพระเยซูเจา
พระบุตรของพระองค โปรดใหลูกหม่ันดำเนินชีวิต
ติดตามพระองค เพื่อวาเม่ือวันเวลาของลูกในโลกน้ี
กำลงัจะส้ินสุดลง  ลกูจะไดพรอมท่ีจะประกาศความเช่ือ
ของลูกในการสิ้นพระชนม และการกลับคืนพระ-
ชนมชีพอนันำมาซึง่ความรอดพนของพระองค อาแมน

มั่วนิ่มหรือเปลา
อากาศรอนผาวดูไมมีวี่แววจะลดดีกรีลง
ความรอนแผซึมทะลุเส้ือผาจนตองเหง่ือตกท้ังท่ีอยเูฉยๆ
พัดลมไดแคเปาลมรอนใหกระจายไปท่ัว
จะรูสึกดีข้ึนเล็กนอยเพราะคิดวามีพัดลมเปดอยู
แตกย็งัรอนระอจุนลมหายใจเขาออกแหงผาดเหมือนเดิม
พลอยทำใหผคูนหงุดหงิดฉุนเฉียวใจรอนไปดวย
เรือ่งไมเปนเรือ่งกลายเปนเรือ่งเปนราวจนได
เรือ่งเลก็ท่ีเคยขบขันกลายเปนเรือ่งใหญจนเครียด
การทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเริ่มบอยขึ้น
การทำอะไรเพีย้นๆ มีใหเห็นทุกระดับ
จูๆ  สภาผแูทนราษฎรอันทรงเกียรติกมี็รปูไมสมเกียรติปรากฏ
เหมอืนใครบางคนต้ังใจช้ีบอกสถานภาพเสือ่มถอยของสภา
ไหนๆ การอภิปรายไมคำนึงถึงเกียรติและศักด์ิศรีทีพ่งึมีตอสภา
ก็เลยแกลงทำใหภาพหลุดเขาไปซ้ำเติมท่ีเปนกันอยู
ยงัไมพอยงัมีทานผทูรงเกียรตินัง่ดูภาพประเภทน้ันจากโทรศัพท
เหมือนจะรวมโรงตอกย้ำใหเห็นเปนประจักษอีกตางหาก
ทัง้ๆ ทีส่ถานท่ีและส่ิงท่ีกำลังทำอยขูณะน้ันเปนเร่ืองสำคัญระดับชาติ
นอกจากจะผิดกาลเทศะผิดทำนองคลองธรรมผิดจรรยาบรรณแลว
ยงักอใหเกดิความสับสนในความผิดความถูกอกีดวย
ขนาดบุคคลระดับน้ียังทำกันเปนเร่ืองธรรมดา
แลวพอแมครูบาอาจารยจะสอนลูกสอนศิษยไดอยางไร...

ทีแ่นๆ  ส่ิงท่ีเกดิข้ึนสะทอนปญหาทีก่ำลงัเกดิข้ึนในสังคมไทย
นัน่คือเสนแบงระหวางความผิดกับความถูกเจือจางลงเรือ่ยๆ
กอนนี้เคยเปนเสนตรงแยกผิดแยกถูกไดชัดเจนตามหลักจริยธรรม
เด๋ียวน้ีกลายเปนเสนคด...แลวแตจะคิดแลวแตจะตองการ
เคยผิดแตตอนน้ีฉันวาถูกก็ถูกเคยถูกแตตอนน้ีฉันวาผิดก็ผิด
ไมตองพดูถึงเสนแบงระหวางความเหมาะสมกับความไมเหมาะสม
เพราะขนาดเสนแบงความผิดความถูกยังไมเด็ดขาดชัดเจนเลย
เรือ่งจะเหมาะสมหรือไมเหมาะสมคงตองเก็บเขากรุแลว
ยิง่มีผมีูตำแหนงเปนผหูลกัผใูหญของบานเมืองออกมาพูด
“...ไมไดทำผดิกฎหมาย แตทำในสิง่ท่ีกฎหมายหาม...”
มาตรฐานความผิดความถูกหายวับไปตอหนาตอตา
ลงเอย “ไมไดทำผดิศีลธรรมแตทำในส่ิงท่ีศีลธรรมหาม”  ในท่ีสุด
นีคื่อความพยายามลบคำวา “ผดิ” ใหหายไปจากชวีติคน
เปดไฟเขียวใหทำอะไรก็ไดที่ใจตองการ
ไมตองรสึูกผดิไมตองรสึูกอายไมตองหลบๆ ซอนๆ
พรอมกับโยนความผิดไปไวทีก่ฎหมาย
เหมือนจะบอกวาฉันไมผดิกฎหมายตางหากท่ีผดิ
ทัง้ๆ ทีโ่ดยหลกัสากลแลวการกระทำใดท่ีกฎหมายหามทำ
การกระทำน้ันถือวาเปนการทำผิดกฎหมาย
ตองรบัผดิรบัโทษตามท่ีกฎหมายระบไุว
เพราะนัน่คือหนาท่ีพืน้ฐานแหงการอยรูวมกนัในสังคม
กฎหมายบานเมืองแตละขอจึงเปนกติกาของการอยูดวยกัน
เพือ่ธำรงไวซ่ึงความสงบสุขและความดีทัง้สวนตัวท้ังสวนรวม
จะวาไปแลวเปนการประยุกตกฎศีลธรรมใหเปนรูปธรรม
กฎหมายแตละขอจงึชีบ้อกแนวทางเพ่ือไดมาซ่ึงความดีความถูกตอง

สังคมใดท่ีไมคำนงึถงึความดีความช่ัวความผดิความถูก
สังคมน้ันคงอยไูมไดผคูนตองหวาดผวาพากันหวาดระแวง
ใครเร็วใครไดใครแข็งแรงกวาชนะใครออนแอพายแพเสียเปรียบ
กฎปากลายเปนกฎบานกฎเมืองเหมือนยอนศรอารยธรรม
ทัง้ๆ ทีอ่ตุสาหพฒันากนัมาถึงขนาดน้ีแลว...กย็งัไมวาย
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เยีย่มคำนบั (ตอจากหนา 2)

ดานีเอลโล เอกอคัรสมณทตูวาติกนัประจำประเทศไทย
ไดมอบเหรียญสมเด็จพระสันตะปาปา (Conferral of
Papal Cross, “Pro Ecclessia et Pro Pontifice”) ใหแก
เซอรไอรีน ชำนาญธรรม และเซอรยูเลียนา โจหิงค
ในนามของเซอรเซนตปอล เดอ ชารตร ประเทศไทย
โอกาสท่ีไดรับใชพระศาสนจักรดวยความเสียสละ
และอทุศิตนตลอดมา ณ สถานเอกอคัรสมณทตูวาตกินั
ประจำประเทศไทย ถนนสาทร กรงุเทพมหานคร

เหรียญสมเด็จพระสันตะปาปา (Pontifical Cross
“Pro Ecclesia et Pontifice”) ไมใชเคร่ืองประดับ
เกียรติยศเชนอัศวิน แตเปนเคร่ืองหมายแสดงความ
ขอบคุณของพระศาสนจักรสากล โดยปกติแลว สมเด็จ
พระสันตะปาปาจะทรงมอบเหรียญเกียรติยศน้ีแก

พระมหากษัตริย  หรือผูนำประเทศ  ในโอกาสท่ี
เสด็จเยือนประเทศน้ัน ในปจจุบัน สันตะสำนักยัง
มอบเหรยีญสมเด็จพระสนัตะปาปาใหแกพระสงฆและ
นกับวช เปนการขอบคุณท่ีไดอทุศิตนทำคุณประโยชน
รับใชพระศาสนจักรอยางยาวนาน นอกเหนือจากการ

ปฏบิติัหนาท่ีปกติ
เซอรที่เคยไดรับเหรียญสมเด็จพระสันตะปาปาน้ี

ไดแก เซอรอลัแบรต ไวอาษา และเซอรลอเรตตา โยเซฟ
แซมโบ

จากพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช ที่สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
เมือ่วนัองัคารท่ี 6 มนีาคม 2012

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช รับ
ชอดอกไม มอบของท่ีระลึก และอวยพรใหกบัคุณโรจนะ
กฤษเจริญ ในโอกาสเขารับตำแหนงรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

คุณโรจนะ กฤษเจริญ เกิดวันท่ี 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2496 จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต การบริหาร
โรงเรียน วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง และครุศาสตร
มหาบัณฑิต บรหิารการศึกษา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณโรจนะเคยดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม สปช.ศธ. รอง
ผูอำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ผอูำนวยการสำนกัพฒันากิจกรรม
นักเรียน ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาส่ือและการเรียนรู
รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักอำนวยการ
ผูอำนวยการสำนักอำนวยการ  ปจจุบันทานดำรง
ตำแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพันธ ท่ีผานมา ไดเขารับการอบรม
หลักสูตร “Authentic Leadership For Educational
Administration : From Mindset to practices” รุนท่ี 2
60 ชัว่โมง  (การพฒันาภาวะผนูำ) มหาวทิยาลยัมหดิล
นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.  ธรรมาภิบาล
ผูบริหารการศึกษา สถาบันพระปกเกลา และกฎหมาย

ความรกั (ตอจากหนา 2)

และบริษัทในเครือฟงในกิจกรรมของชมรมฯ เน่ืองใน
วันวาเลนไทน  ซ่ึงคุณศรินทรไดแบงปนในหัวขอ
“Love can do anything” โดยไดเลาถึงประสบการณ
ความรักของพระเจาในชีวิต  มีผูสนใจเขารวมฟงท้ังท่ี
เปนคริสตชน และศาสนิกอื่นกวา 70 คน โดยการ
แบงปนของคุณศรินทร เปนท่ีประทับใจแกผูฟงเปน
อยางมาก  โดยเฉพาะเมื่อคุณศรินทรไดกลาวถึงการใช
พระวาจาของพระเจาเปนหลักในการดำเนินชีวิต
ของเธอ และนำเอาพระคัมภีรที่ใชอานเปนประจำ
มาแสดงใหผฟูงดู ผฟูงไดแสดงความสนใจ และใหการ
ตอบรบัอยางดียิง่มายังชมรมครสิต

มหาชน  รนุที ่10 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดเดินทาง
ศึกษาดูงานและอบรมท่ีประเทศออสเตรเลีย -
นิวซีแลนด ดานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการประถม
ศึกษา  อบรมเร่ือง School Management / University
College London  ศึกษาดูงานดานสงเสริมความสามารถ
พิเศษคณิตศาสตร สาธารณรัฐฮองกง  ศึกษาดูงาน
ดานการศึกษา ประเทศญ่ีปุน ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมาเลเซีย และประเทศฝร่ังเศส และศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด

คนเรามักเปนทุกขเพราะเรื่องคนอื่น เรื่องของตนเองมีนอย
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ประกาศคณะภคินีพระหฤทัย
ของพระเยซูเจา
แหงกรุงเทพฯ

เร่ือง การแตงต้ังโยกยาย
ภคินีเขารับหนาท่ีใหม

เน่ืองจากคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ มีภคินีที่
ปฏบิติัหนาท่ีครบวาระ ภคนิทีีศึ่กษาตอหรอืเขารับการอบรมท้ังในและตางประเทศ
ดังน้ันเพื่อใหมีความเหมาะสมจึงขอแตงต้ังภคินีไปประจำตามวัด / โรงเรียน
ของอคัรสังฆมณฑล สังฆมณฑล หนวยงานตางๆ บานและโรงเรียนในเครือคณะ
ดังตอไปน้ี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ซสิเตอรนยันา  จันทรสขุสนัต อธิการิณี
ซสิเตอรมาลรีตัน  บุญอนนัตบุตร ผูอำนวยการสถานศึกษา

2. วดัแมพระลกูประคำ กาลหวาร
ซสิเตอรมาล ี เอีย่วศริิ อธิการิณี
ซสิเตอรบุญเลือ่ม  สาระสขุ

3. วดันักบญุยอแซฟ ตรอกจันทน
ซสิเตอรอนงค  วาปกงั อธิการิณี
ซสิเตอรวราภรณ  ชวีเรอืงโรจน ผูอำนวยการสถานศึกษา

4. วัดอัครเทวดาราฟาแอล
ซสิเตอรประสานศร ี วงศสวสัด์ิ อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรกฤษณา  พูลสวสัด์ิ

5. โรงเรยีนสามัคคีสงเคราะห
ซสิเตอรแสงอรณุ  ธารจิีตร

6. วดัคอนเซ็ปชญั
ซสิเตอรสุพรรณวด ี ชาวปากน้ำ

7. วดันักบญุฟรงัซิสเซเวียร สามเสน
ซสิเตอรอาร ี มัน่ศิลป อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรทองคณู  ประราศรี

8. วดัดวงหทัยนริมลของแมพระ ปากลดั
ซสิเตอรนชุนาถ  เอกตระกลู อธิการิณี
ซิสเตอรสมลักษณ  มธุรสสุวรรณ ผูอำนวยการสถานศึกษา

9. วดัแมพระประจักษเมืองลูรด บางสะแก
ซสิเตอรสุรยีพร  สินประเสรฐิ อธิการิณี
ซสิเตอรอนวุงศ  ประเสรฐิศรี

10. วดัธรรมาสนนกับญุเปโตร บางเชือกหนงั
ซสิเตอรมยรุา  วาปโส อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรอรุณี  สอนจันทร
ซสิเตอรพรทพิย   กนัทู

11. วดัพระวสุิทธิวงส ลำไทร
ซสิเตอรศริลิกัษณ   ศรตุกิารชาง อธิการิณี
ซสิเตอรทศันะ   ทพิยสนิท ผูอำนวยการสถานศึกษา

12. วดันักบุญเทเรซา หนองจอก
ซสิเตอรอนงค   สุขสถุอย อธิการิณี
ซสิเตอรเบญญาภา   ไทยแกวรอด ผูอำนวยการสถานศึกษา

13. วดัแมพระประจักษเมืองลูรด หวัตะเข
ซสิเตอรวนัเพ็ญ  พิมเสน อธิการิณี
ซิสเตอรอรุณี แซฟรงุ

14. วดัเซนตรอ็ค ทาไข
ซสิเตอรสุนนัทา   มัน่วงศวโิรจน อธิการิณี
ซสิเตอรสุชาตร ี กจิประเสรฐิ ผูอำนวยการสถานศึกษา

15. บานหทัยการุณย
ซสิเตอรกรรณกิาร   เอีย่มไธสง อธิการิณี
ซสิเตอรวารรีตัน   อดุมสิทธพัิฒนา

16. วดันักบุญเปาโล บานนา
ซสิเตอรวรรณวมิล   สุขสวัสด์ิ อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรธาราทิพย   พะโกล

17. วดันักบุญเปโตร สามพราน
ซสิเตอรสุพิน   ตระกลูเกษมศริิ อธิการิณี
ซิสเตอรสุณีย  บุญชวย
ซสิเตอรอาภาวดี   นลีวชัระ ผูอำนวยการสถานศึกษา

18. สามเณราลัยแสงธรรม
ซสิเตอรเอมอร  แซเลา  อธิการณีิ
ซสิเตอรศริวิรรณ   ชนิวงศ

19. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
ซสิเตอรประเทอืง   ตรมีรรคา อธิการิณี
ซสิเตอรสายพนิ   สุขสศุลิป
ซสิเตอรทพิยอาภา   นลีวชัระ

20. บานพระหฤทยั สามพราน
ซสิเตอรพรทิพย  ตระกลูเกษมศิริ อธิการิณี/ผูอบรม
ซสิเตอรเสถยีร   ไชยศรมีา

21. นวกสถานพระหฤทัย สามพราน
ซสิเตอรอมัพร  วจิิตรวงศ นวกจารย
ซสิเตอรอาภรรตัน   เสนางคนารถ

22. วดันักบญุอนันา ทาจีน
ซสิเตอรนภิาพันธ   แสงประดบั อธิการิณี
ซสิเตอรพัชรา  นนัทจินดา ผูอำนวยการสถานศึกษา

23. วดัมารียสมภพ บานแพน
ซสิเตอรวภิารตัน   กทูรพัย อธิการิณี
ซสิเตอรสนอง   คาแหวน

24. วดันักบุญเทเรซา หนาโคก
ซิสเตอรวิภา ววิฒันมนตรี อธิการิณี
ซสิเตอรรชันี  ตระกลูเงก็ ผูอำนวยการสถานศึกษา

25. วดันักบญุยวงบปัติสตา เจาเจ็ด
ซสิเตอรสุรชัน ี เลาวงศ อธิการิณี
ซสิเตอรนงนภสั  สุวรรณใจ ผูอำนวยการสถานศึกษา

26. วดันักบญุยอแซฟ อยธุยา
ซสิเตอรวรีวรรณ  กจิเจริญ อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรนิภา  เรอืงวฒุชินะพืช

27. วดัพระคริสตประจักษ เกาะใหญ
ซสิเตอรวนดิา  ผลาผล อธิการิณี
ซสิเตอรเยาวลกัษณ  รอดงาม ผูอำนวยการสถานศึกษา

28. วัดแมพระประจกัษ สองพีน่อง
ซสิเตอรประกอบ  ทรงหาคำ อธิการิณี
ซสิเตอรพรพมิล  วธิธีรรม ผูอำนวยการสถานศึกษา

(อานตอหนา 14)
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  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. อสิราเอล - จอรแดน
(13-21 มิถนุายน)

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

3. ฉลองเซนตแอนน - ปนงั
(27-29 กรกฎาคม)

 ⌫⌫
⌫⌦ 

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

24-27พฤษภาคม - ไปเขมรดแูมพระตกน้ำที่
พนมเปญ และอืน่ๆ
8-10 มถุินายน - ฉลอง 50 ป วดัพระหฤทัยทีร่ะนอง

เอลซีาเบธ ยุพิน เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
25 เมษายน 1993
ครบ 19 ป

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ยอแซฟ สุดใจ เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
2 กมุภาพันธ 2006
ครบ 6 ป

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน
- ปนงั - เก็นต้ิง
21 - 29 กนัยายน 2012  - แสวงบุญ & เยอืนดินแดน
แหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียว
ทีอ่ติาลี - ฝรัง่เศส และ อยีปิต (อติาลี - โรม - มหาวหิาร
ทัง้ 4 - อสัซีซี - ลรูด - ฝรัง่เศส - อยีปิต) 9 วนั 7 คืน

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-6766

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

2. พนักงานฝกหัด เพศชาย อายุ 18 ป ขึ้นไป

⌫     

เมือ่สอนก็จงสอน
ดวยความจริงใจ และจริงจงั

(ทต 2:7)

⌦⌦

“พรของบิดาทำใหบานเรือนของบุตรมั่นคง...” (บสร 3:9)

ยาโกเบ อารอบ สพุรรณพยคัฆ
เกดิใหมในพระเจา 6 พฤษภาคม 2554

ครบ 1 ป

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได

(มธ 8:2)
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⌫⌫   

คลินิกตา โรงพยาบาลเซนตหลุยส ขอเสนอชุดตรวจสุขภาพ
สายตาดวยแพทยเฉพาะทาง เหมาะสำหรับผมีูปญหาดานสุขภาพตา
โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับผูสูงอายุ หรือ ผูยางเขาสูวัยผูสูงอายุ
ซ่ึงควรจะตรวจสุขภาพตาอยางนอยปละครั้ง
ชุดตรวจตาเพ่ือหาโรคตอ ราคา 600 บาท
ชดุตรวจตาสำหรับผเูปนเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง

ราคา 700 บาท
เงือ่นไข : - ราคาดังกลาวรวมคาแพทยและคาบริการแลว

- ราคาน้ีไมรวมคายาหรือการตรวจอ่ืนๆ เพิม่เติม
   เชน การตรวจลานสายตา

⌫     ⌫
    

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
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เด็กสาธุฯ

 พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวทิวาณชิ  ประกาศแตงต้ังและโยกยาย เม่ือวนัท่ี 20
เมษายน คุณพอสุพจน ฤกษสุจริต  รับผิดชอบงาน
ส่ือมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โรงพมิพอสัสัมชัญ  โรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลัย  และ
วดัเซนตจอหน 20 ป คณุพอพงศเทพ ประมวลพรอม
เขารบัหนาท่ีแทน   ซสิเตอรศรนิทพิย (ออ) กจิสวสัด์ิ
อยส่ืูอมวลชนคาทอลกิฯ  9 ป คณุแมเกสร ฉายแกว
ผูปกครองสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย หมุนเวียน
เปล่ียนซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ มาแทน ขอบคุณ
และขอตอนรับ และยายเล็กแตงานใหญ คุณพอ
วุฒิ เลิศ  แหลอม อุปสังฆราช และเจาอาวาส
อาสนวิหารเชียงใหม กลับบานกรุงเทพฯ เปน
อุปสังฆราชแทนคุณพอสานิจ สถะวีระวงส ยายไป
เปนเจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ และคุณพอ
สุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ ยายข้ึนไปเชียงใหม ครบวงจร
พอด ีพระสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน
โลงอกเม่ือมี “คุณพอใหญ” ข้ึนไปแทน คณะ
พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ คุณแม
เชลยีง เวชยนัต มหาธิการณีิ จดังานใหญเม่ือวนัเสาร

ที่ 21 เมษายน ฉลอง 50 ป รวม  5  ทาน และถวายตวั
ตลอดชีวิต 3 ทาน พรอมท้ังประกาศแตงต้ังโยกยาย
เหมือนกัน สวนซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ คนสภาฯ
ยงัอยเูหมือนเดิม โลงอก ปหนาครบ 25 ปการถวายตัว
ของซิสเตอรดวย ยินดีลวงหนาขามปกันเลยครับ 
คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ  ประชุมประจำปที่ภู เก็ต
กอนสงกรานต และเลอืกต้ังอธิการเจาคณะใหม คณุพอ
วินัย เปลี่ยนบำรุง เพิ่งกลับมาจากไปทำงานของคณะ
ทีโ่รมมาหมาดๆ นองสาว เซอรซรีลิ เปลีย่นบำรงุ  ชวย
อกีแรงหน่ึง คณุพอวสนัต พิรฬุหวงศ รบัหนาท่ี 2 สมัย
ไดเวลาเปล่ียนไมเปล่ียนมือบาง คณะกาปูชิน
บานโปง ราชบุรี ฉลอง 75 ปของคณะในประเทศไทย
วนัเสารที ่26 พฤษภาคม  พรอมทัง้ปฏญิาณตัวตลอดชวีติ
ซสิเตอรมารอีา อานสัตาเซยี อรวรรณ ลาภพพิิธมงคล
ลูกวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท 101 และซิสเตอร
คัทริน สุภาภรณ กระบวนงาม ลูกวัดนักบุญเปโตร
แมอมุพายใต แมโถ จ.แมฮองสอน  พระคณุเจาปญญา
กฤษเจริญ เปนประธาน  ทั้ง น้ีไดปรับปรุงบานท่ี
ทรุดโทรมเพราะอายุนาน คุณพออันตน และคุณพอ
ไพยง มนิราช ชวยวิ่งเตนอยูรอบรั้ว เชิญไปไกล
โรงเรียนใตสุด! โรงเรียนถนอมศรีศึกษา ฉลองครบ 50
ป ครึง่ศตวรรษ  และฉลองรางวัลพระราชทาน 3 สมัย
บรรดาศิษยเกาท้ังหลายเตรียมตัว “คืนสู เหยาชาว
ถนอมศรีฯ  ครั้งท่ี 5” วันท่ี 5 พฤษภาคม รับศีล
ลางบาป คริสตังใหม อาสนวิหารอัสสัมชัญ ปนี้รับ
นองใหม  22 คน หลงัจากศึกษาและเตรียมตัวกนัมานาน
เกือบ 1 ป คุณพอเอกรัตน หอมประทุม และทีมงาน

เตรียมกันมาหายเหน่ือย ขอรวมแสดงความยินดีครบั
ขาวดี! ทีร่อคอยกนัมานาน เม่ือ 10 ปทีแ่ลวเราได

รูจักและพบกับภัศม จากหนังสือ “กาวเดินอยาเกิน
กาว” ณ บดัน้ี  ภัศมไดฤกษเปดตัวหนงัสือเลมใหม
“บทกวี 25 บาท” โอกาสครบ 12 ปแหงชีวิตสงฆ
พบกนัแนนอนครับ บอกกันเน่ินๆ   หนังสือใหม
พระสังฆราชลังแบรต เดอ ลา ม็อตต ผูรวมกอต้ัง
คณะมิสซังตางประเทศแหงกรงุปารีส และคณะภคินี
รักกางเขน จัดพิมพโดยสหพันธคณะภคินีคณะ
รักกางเขน หนา 284 หนา ราคา 250 บาท  คอ
ประวัติศาสตรตองอาน หนังสือ “กาวไปสูป
แหงความเชื่อ” คำแนะนำสำหรับเตรียมพรอม
เขาสูปแหงความเช่ือ ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศใหวันท่ี 11 ตุลาคม
2012 ถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2013 เปนปแหง
ความเช่ือ ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รวมมือ
กับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
จดัพมิพหนงัสือเลมนอยนีข้ึ้นมา ภายในเวลาไมเกนิ
3 เดือน ยอดพมิพทะลุถงึ 7,000 เลมแลว   ชวย
บอกตอ ตามวัดวาอารามโปรดระมัดระวังขโมย
ขาวของตางๆ เก็บใหดีๆ และมีพีน่องคริสตังบางคน
โดนหลอก มีโทรศัพทมา ขอชวยโอนเงนิชวยทำบญุ
ตามวัด และอาราม หรอืหนวยงานตางๆ มักจะขอให
รีบๆ เพราะตองการใชดวน อางตัวเปนเจาหนาท่ี
“อุดมสาร” หรือเปนนักบวช โปรดอยาหลงเชื่อ
นะครับ เรือ่งทำบญุไมตองรีบรอนครับ

คณะพระมหาไถ แหงประเทศไทย

ประชาสัมพนัธสำหรบัศิษยเกาและศิษยปจจุบนั
ตอนเย็นมีแขงกีฬาและทานเล้ียงรวมกัน....

มีความยินดีขอเรียนเชิญทานรวมโมทนาคุณพระเจา
ในพธีิบชูาขอบพระคณุ

โอกาสฉลองวดันักบญุโทมสั อไควนสั มนีบุรี
หริญัสมโภชชวีติพระสงฆของ

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

(หลังพธีิขอเชิญรบัประทานอาหารรวมกัน)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่21 ประจำวนัที ่20-26 พฤษภาคม 2012 หนา 11

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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นครรัฐวาติกัน  (ซีนิต)
สมณกรรมาธิการประวัติ-
ศาสตร  (Pontifical Committee for Historical Sciences)  ไดจดัประชุมสภานักวชิาการ
นานาชาติ   หัวขอ  “จักรพรรดิคอนสแตนตินผูยิ่งใหญ : รากเหงาของทวีปยุโรป”
เปนเวลา 4 วัน  โอกาสฉลองครบ 1700 ป  ของชัยชนะท่ีจักรพรรดิคอนสแตนติน
ไดรับในการทำสงครามท่ีสะพานมิลเวียน  ทำใหจักรพรรดิคอนสแตนตินกลับใจ
มานับถอืครสิตศาสนา และประกาศอยางเปนทางการใหเปนศาสนาประจำชาติ

คณุพอแบรนารด อารดูรา    ประธานสมณกรรมาธิการประวัติศาสตร  กลาววา
“ความรวมมือครัง้สำคัญของนักวชิาการท่ีประสบผลสำเร็จงดงามของหนวยงานตางๆ
ไดแก  หองเอกสารลบัวาติกนั (Vatican Secret Archives)  หอสมุดวาติกนั  (Vatican
Apostolic Library) สภาวิจัยแหงชาติอิตาลี  (Italian National Research Council)
หอสมุดอัมบรอส และมหาวิทยาลัยคาทอลิกแหงดวงพระทัยศักด์ิสิทธ์ิ ในมิลาน  ผแูทน
สหภาพยโุรปประจำสนัตะสำนัก และมหาวิทยาลยัลาเตรัน

การประชุมสวนท่ีสองกำหนดจัดท่ีเมืองมิลานใน ค.ศ. 2013 โอกาสครบ 1700 ป
แหงการประกาศกฤษฎกีาแหงมิลาน  (Edict of Milan)  ท่ีมาของอสิรภาพในการนบัถอื
ศาสนาภายในจักรวรรดิโรมัน และส้ินสุดการเบียดเบียนศาสนาของศาสนิกชน
กลมุนอยโดยเฉพาะครสิตชน   หวัขอการประชมุท่ีมิลาน คือ “การปฏวิติัของจกัรพรรดิ
คอนสแตนติน”

คุณพออารดูรา กลาววา  “เน้ือหาของการประชุมคร้ังน้ีมงุใหขอมูลในรายละเอียด
ถึงบรรยากาศการดำเนินชีวิตคริสตชนในสมัยปกครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน
ความสัมพันธระหวางศาสนิกชนและสภาพของจักรวรรดิโรมันกอน ค.ศ. 313”

“ผูรวมประชุมจะไดรับความรูในเชิงลึกถึงความสัมพันธระหวางศาสนาและ
เจาหนาท่ีปกครองบานเมือง   แนวคิดเร่ืองอิสรภาพในการนับถือศาสนา   และศาสนา
ในมุมมองของจกัรพรรดแิละสมาชิกสภาผบูรหิารปกครองบานเมือง”

“ประเด็นสำคัญเปนการกลบัใจและการรับศีลลางบาปของจักรพรรดคิอนสแตนติน
ทัศนคติของพระองคตอคริสตชน หลังทรงมีชัยชนะในการตอสูที่สะพานมิลเวียน
เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 312   อันนำไปสูการส้ินพระชนมของจักรพรรดิแม็ก-
เซนตอิสุ  ซ่ึงเปนคอูริ     นกัประวัติศาสตรแหงยุคและในเวลาตอมาตางไดรบัอทิธิพล
ตามคำเลาของนักประวัติศาสตรยูเซบิอุส แหงเซซารีอา ที่เชื่อมั่นวาชัยชนะของ
จกัรพรรดิคอนสแตนตินเปนผลจากพระญาณสอดสองของพระเปนเจา”

คุณพออารดูราช้ีแจงวา   “ในทรรศนะของยุทธศาสตรดานการทหารดูเหมือนวา
การตอสูที่สะพานมิลเวียนไมไดมีนัยสำคัญมากนัก  แตกลับเปนเหตุการณอันเปน
สัญลักษณของ ‘โลกใหม’ เม่ือจักรพรรดิคอนสแตนตินไดกอตั้งคริสตศาสนาอยาง
เปนทางการ   แทจริงแลวถือไดวายุคการท่ีอาณาจักรเบียดเบียนกลุมคริสตชน

ใกลจะส้ินสุดลง   ยนิยอมใหการประกาศขาวดีกระทำไดอยางถูกตองท่ัวราชอาณาจักร
และหลอหลอมประชาชาติในทวีปยุโรปกับคาบสมุทรบอลขานเปนหน่ึงเดียวกัน
เปนทวีปยุโรปท่ีใหความสำคัญตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย  เกิดความรวมมือระหวาง
ศาสนาและภาครัฐ  ตออสิรภาพในการเลอืกนบัถอืศาสนาและสักการบูชาพระเจา  แม
ส่ิงตางๆ ดังกลาวจะใชเวลาหลายศตวรรษกวาจะเปนรปูเปนรางสมบูรณ”



⌫
⌫⌦

กาฐมาณฑุ  เนปาล (ยูแคน)  คริสตชนในเนปาลรณรงคประจำปเพื่อใหภาวนาเพ่ือ
สันติภาพและความปรองดองกนัในชาติ

สาธุคุณ บับ  เกลห  หัวหนาผูประสานงานการภาวนาเพ่ือความปรองดอง
กลาววา  “การภาวนาเพื่อสันติภาพและความปรองดองในปนี้  ไดรับความรวมมือ
จากผูเชื่อศรัทธาในศาสนาท่ีหลายหลากมากข้ึน จึงเปนเร่ืองนายินดีที่การภาวนา

ซ่ึงเร่ิมเม่ือสิบปที่แลวจากกลุมเล็กๆ ไดบังเกิดผลและกาวหนาข้ึนในแตละป”
การภาวนาจัดตอเน่ืองนาน 40 วัน มีการแสดงดานวัฒนธรรมและหัวขอ

การภาวนาแตกตางกันในแตละวัน  โดยผูรวมภาวนาพรอมใจกันเดินทางมาจาก
ทีไ่กลๆ เพือ่รวมภาวนาวอนขอสนัติภาพและความมัน่คงของประเทศ

ผูจัดการภาวนาครั้งนี้กลาววา  “เราพยายามใชส่ือตางๆ หลายหลากเชื้อเชิญ
ครสิตชนนิกายตางๆ ใหมารวมพิธีภาวนา”

วอชิงตัน ดี ซี  (ซีนิต)  สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหง
สหรฐัอเมริกา จดัพมิพเอกสาร
หัวขอ  “สาวกไดรับเรียก
ใหเปนประจักษพยาน :  การ
ประกาศพระวรสารอีกครั้ง”
เ พื่ อ ใ ช เ ป น แนวทา งก า ร
ประกาศขาวดีตามคำเชิญชวน
ของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16

พระสังฆราชเดวิด แอล. ริคเก็น แหงสังฆมณฑลวิสคอนซิน ประธาน
คณะกรรมาธิการการประกาศขาวดีและคำสอน  กลาววา “คริสตชนคาทอลิกทกุคน
มีหนาท่ีตอพระศาสนจักร  คาทอลิกทุกคนไดรับเรียกใหเผยแผขาวดี  แตกอนท่ี
จะประกาศขาวดี  ผูนั้นตองไดรับขาวดีกอน ส่ิงน้ีเปนหัวใจของการประกาศขาวดี
อกีคร้ังหนึง่”

หนึ่งในแนวทางการประกาศขาวดีอีกครั้งหน่ึง คือการเรียกรองใหคาทอลิก
ทกุๆ คนมีความเช่ือทีล่กึซ้ึงยิง่ข้ึน   เชือ่ในพระวรสาร  และประกาศขอความเช่ือนัน้

ในเอกสารระบุวา   “การประกาศขาวดีอีกครั้งยังมุงเนนความสำคัญเปนพิเศษ
ตอคริสตชนท่ีมีประสบการณวิกฤติทางความเช่ือ  นอกน้ันสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ยังเช้ือเชิญทุกคนใหนำขาวดีไปประกาศแกผูที่รอคอยขาวดี และ
ผูสูญเสียความเช่ือสาเหตุจากคติโลกวิสัย ทำใหปฏิบัติตนไมยึดศาสนาเปนท่ีพึ่ง
เปนโอกาสดีท่ีคริสตชนคาทอลิกทุกคนจะไดฟนฟูสัมพันธภาพของตนใหแนนแฟน
กับพระเยซูคริสตเจาและพระศาสนจักร”

เอกสารน้ีไดเสนอแนะแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอการประกาศขาวดีอีกครั้ง
ซ่ึงรวมถึงเอกสารตางๆ ของพระศาสนจักร  หนังสือคำสอน  คำอธิบายเก่ียวกับศีล
ศักด์ิสิทธ์ิตางๆ และขอคำสอนของพระศาสนจักรในเร่ืองตางๆ มากมาย  ทั้งน้ี
เพราะ  “พระเยซูคริสตเจา ทรงใหเราเปนประจักษพยานถึงพระองคจนสุดปลาย
แผนดินโลก”
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

คุณพอวชัศิลป  กฤษเจริญ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที ่“สนามความคิด”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

สงเสรมิ
เดก็ชวยมิสซาฯ
คอืการสงเสรมิ
กระแสเรียก

ไดอานประกาศของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร
สามเสนแลวรูสึกดีใจมาก ที่ “คุณพอเชษฐดนัย

ไชยเผือก” ผูชวยเจาอาวาสไดจัดใหมีการประชุม
เด็กชวยมสิซาฯ ประจำเดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่ประเมินผล
และวางแผนงานเพื่อการชวยเหลือกิจการของวัด
ในการธำรงรักษากลุมนั้น คุณพอไดจัดใหมีกิจกรรม
ประกอบตางๆ เชน การศึกษาพิธีกรรม การพักผอน

รวมกัน การเลนกีฬาดวยกัน การ
ภาวนารวมกัน การทานขาวดวยกัน
ฯลฯ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่จำเปนสำหรับ
หลอเลี้ยงจิตวิญญาณของกลุมเด็ก
และเยาวชน
     การเอาใจใสเด็กๆ เปนงานสำคญั
ของทุกวดั เพราะถาปจจุบนัขาดเด็กๆ
แลว อนาคตจะมีใครมาสานงานตอไป
ตัวบงชี้ที่เห็นไดชัดวาวัดใดจะพัฒนา
กาวหนาก็คือการที่วัดมีกลุมเด็กและ
เยาวชน ไมวาจะเปนเด็กชวยมิสซาฯ
คณะนักขับรอง ฯลฯ ตรงกันขาม

ถาใครตองการทำลายศาสนาก็ใหเมินเฉย หรือ
ปลอยปละละเลยเด็กๆของเราไปตามยถากรรม ที่
วัดสามเสนน้ีนอกจากมีคุณพอเชษฐดนัยคอยดูแล
แลว ยงัมี “คณุเตา” ผดููแลวัด เปนผกูำกับและฝกสอน
บรรดาเด็กชวยมสิซาฯ อกีดวย

สาสนมหาพรตประกาศสังฆมณฑลอุดรธานี
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
1. พระสงฆประจำสังฆมณฑล คณะธรรมทูตจากสเปน
และคณะธรรมทตูของนกับญุวนิเซนเดอปอล (C.M.)

1. คุณพอเปโตร โกวิทย เจริญพงศ เจาอาวาสวัดนักบุญเคลเมนต ชุมแพ*
เจาอาวาสวัดนักบญุยากอบอัครสาวก บานวังขอนแดง* ผจูดัการโรงเรียนมหาไถ
ศึกษา บานไผ*

2. คณุพอซโีมน ไมตร ีทาสุวรรณ เจาอาวาสวัดพระจิตเจา บานหวยหินลาด*
3. คุณพอเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ

โรงเรยีนมหาไถศึกษา บานทาบม*
4. คุณพอยอหน บัปติสต ปรีชา ศิลาโคตร เจาอาวาสวัดแมพระประจักษ

เมืองลรูด บานไผ เจาอาวาสวัดพระเยซูเจาทรงกลับคืนพระชนม บานโนนสมบูรณ
ผูแทนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนมหาไถศึกษา บานไผ

5. คณุพอเปโตร ปยพงษ ลอืเลือ่ง ศึกษาตอทีป่ระเทศฟลปิปนส
6. คุณพออังเฮล เบเคริล เจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ บานโพนสูงใหญ

เจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บานปากดง จติตาภิบาลคณะพลมารีย  เขตโพนสูงใหญ
จติตาภิบาลคณะเซอรรา เขตโพนสงูใหญ

7. คุณพอฟรังซิสโก วีระศักด์ิ สุภาเพิ่ม, C.M. เจาอาวาสวัดนักบุญอันนา
กมุภวาป *

8. สังฆานุกรเปาโล เปรม คุณโดน ผูชวยเจาอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ
บานโพนสงูใหญ ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซา บานปากดง

9. สามเณรดอมินกิ พงษพันธ มวงมรีส ผชูวยอธิการสถานฝกธรรมสันติราชา
อดุรธานี

2. พระสงฆคณะพระมหาไถ (C.Ss.R.)
1. คณุพอยอหน สมพงษ เตียวตระกลู, C.Ss.R. เจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร

และเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม เจาอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมลแมพระ ทาบอ

เจาอาวาสวัดพระเมตตา บานนาเมืองไทย
2. คณุพอเปโตร ประสทิธิ ์  ตรงสหพงศ, C.Ss.R. เจาอาวาสวดันักบญุลเูซีย

นคิมน้ำพอง บานคำใหญ*
3. คณุพอไมเกิล้ เช, C.Ss.R.  เจาอาวาสวัดนักบุญไอลีน บานหนองแสง*
4. คุณพอเปโตร อินที  ใสสวาง, C.Ss.R. เจาอาวาสวัดนักบุญคลารา

บานปกหม*ู
5. คณุพอยอแซฟ ภวูนัย  ตนัติกลุ, C.Ss.R. บานซาแนลล่ี
6. ภราดาอัลฟอนโซ อธิคม บุญมณีประเสริฐ, C.Ss.R. ผูชวยเจาอาวาส

วัดนักบุญโครเนลิอัส บานไผสีทอง ผูชวยเจาอาวาสวัดพระศรีชุมพาบาล
บานดอนหวาย ผชูวยเจาอาวาสวัดนักบุญไอลนี บานหนองแสง

3. พระสงฆคณะธรรมทตูแหงมารนีริมล (O.M.I.)
1. คุณพอเปาโล ประสงค  วงษวิบูลยสิน, O.M.I. เจาอาวาสวัดอัครเทวดา

ราฟาแอล บานทาบม เจาอาวาสวัดมารียนำไมตรี เชยีงคาน
2. คุณพอเบน  คาทานัส, O.M.I. ผูชวยเจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล

บานทาบม ผชูวยเจาอาวาสวัดมารียนำไมตรี เชยีงคาน
3. คณุพอแจรี ่ เดลอสเรเยส, O.M.I. เจาอาวาสวัดพระคริสตเจากษัตริยแหง

สากลจักรวาล เลย

หมายเหตุ * หมายถึงตำแหนงและหนาท่ีที่ เ พ่ิมเติม ขณะที่พระสงฆ
ยงัคงประจำอยทูีเ่ดิม

ขอใหรบัตำแหนงและหนาท่ีใหมภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2012
ประกาศ ณ วนัท่ี 4 เมษายน ค.ศ. 2012
“ขาพเจาเขาใจวาพระองคทรงกระทำไดทกุส่ิง ไมมีผใูดขัดขวางพระประสงค

ของพระองคได” (โยบ 42:2)

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั  ธาตวุสัิย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

พระอคัรสงัฆราชยอแซฟ ยวง นติโย / พระอคัรสงัฆราชลอเรนซ คายน แสนพลออน / พระสงัฆราชยออากมิ พเยาวขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มณทีรพัย / พระสงัฆราชมคีาแอล บุญเลือ่น หมัน้ทรพัย / คณุพอยอหน บัปตสิตา บุญเลศิ ธาราฉตัร  / คณุพอฟรงัซิสเซเวยีร คมกฤช อนามนารถ /

คณุพอยอแซฟ ไพศาล อานามวัฒน / คณุพอยอแซฟ พยนต ศนัสนยุทธ / คณุพอเรนาตุส ธรีวฒัน เสนางคนารถ / คณุพอลกูา สันติ วนัชา
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ประกาศคณะภคนิพีระหฤทยัฯ (ตอจากหนา 8)
สังฆมณฑลราชบุรี
29. วดัพระหฤทัย วดัเพลง

ซสิเตอรบุญชวย  ศลีประเสรฐิ อธิการิณี
ซสิเตอรสุนนัทา  สถาพรวลัยรตัน ผูอำนวยการสถานศึกษา

30. บานพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก 1
ซสิเตอรอทุยัวรรณ  คโุรวาท อธิการิณี
ซสิเตอรสมใจ   สิงหสา
ซสิเตอรวรรณ ี ธาราฉตัร

31. บานพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก 2
ซสิเตอรกหุลาบ  นามวงศ อธิการิณี
ซสิเตอรนารี  ชนิวงศ

32. บานหาดหฤทยั หวัหนิ
ซสิเตอรรำพึง  วจิิตรวงศ อธิการิณี
ซสิเตอรบุญชดิ  อนิทปทม

สังฆมณฑลนครสวรรค
33. วดัพระนามกรเยซ ูบานแปง

ซสิเตอรรำเพยีร   วจิิตรวงศ อธิการิณี
ซสิเตอรนริมล   ประสตูรแสงจันทร

34. วดันักบญุลูกา บางขาม
ซสิเตอรสมพร  กตญัู อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรวฒันา   ตรมีรรคา

35. บานพระหฤทัย สวรรคโลก
คณุแมพรรณ ี  ภเูรอืนหงษ อธิการิณี
ซสิเตอรพลอย  ประทมุป

สังฆมณฑลเชียงใหม
36. อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม

ซสิเตอรศรกีลัยา   เดือ่มคัน้ อธิการิณี
ซสิเตอรเพลนิตา  สุขชยั
ซสิเตอรสุรยีพร  ระดมกจิ ผูอำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรรชันก  อปุพงศ

37. โรงเรยีนอรโุณทัย ลำปาง
ซสิเตอรสุนยีพร  กตญัู อธิการิณี
ซสิเตอรมาลนิ ี  กรชิไพฑูรย
ซสิเตอรสุปาณี  สุขถาวร ผูอำนวยการสถานศึกษา

38. บานสวนพระหฤทัย ลำปาง
ซสิเตอรปรยีะจติต  ชนูจิธนกลุ อธิการิณี
ซสิเตอรอารยีา  รตันเวยีงผา

39. วดันักบญุยอแซฟกรรมกร แพร
ซสิเตอรกฤษฎี  ชืน่ชมนอย อธิการิณีและผอูำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรมารยีรกัษ  ไกรทองสขุ

โรงเรยีนในเครอืคณะ
40. โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต

ซสิเตอรกาญจนา  สิงหสา ผูจัดการ/ผูอำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรสุชาดา  ศรสุีระ
ซสิเตอรสังวาลย  วาปทะ
ซิสเตอรอัจฉราพรรณ อุนหลา
ซสิเตอรลกัษณาวดี  วงศวไิลวารนิทร
ซสิเตอรสาวติร ี  จินประยรู

41. โรงเรยีนพระหฤทยัดอนเมือง
คุณแมสมพิศ  กตญัู อธิการิณีและผูจัดการ

ซสิเตอรสำเนยีง   วาปทะ
ซสิเตอรเทวา   สรางสุขดี
ซสิเตอรลำไพ  เนือ่งพลี ผูอำนวยการสถานศึกษา
ซสิเตอรจิตราพร  ณ ขอนแกน

42. โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม
ซสิเตอรโนรา  ระดมกจิ อธิการิณีและผูอำนวยการสถาน

ศึกษา
ซสิเตอรสุภาสิน ี  กจิทวี
ซสิเตอรวชิชดุา  วจิิตรวงศ

43. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบุรี
ซสิเตอรจารุณ ี กจิบำรงุ อธิการิณีและผูจัดการ
ซสิเตอรนจุรา  เทีย่งงามดี ผูอบรมเยาวนารี
ซสิเตอรภาวนา  เฮงเจรญิ
ซสิเตอรไพรศร ี  มะลวิลัย ผูอำนวยการสถานศึกษา

44. โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
ซสิเตอรสุมาล ี  ชลหาญ อธิการิณี ผจูดัการและผอูำนวยการ

สถานศึกษา
ซสิเตอรสุจิตรา  สุขถาวร

หนวยงานตางๆ
45. งานสังคมท่ีชมุชนหนองแขม

ซสิเตอรอาเมล ี  ธริาศกัด์ิ
46. ผชูวยเลขาธกิาร สำนักเลขาธิการสภาพระสงัฆราชฯ

ซสิเตอรกฤษดา  สาตรพันธ
47. ธรรมทูตประเทศกัมพชูา พนมเปญ

ซสิเตอรจันทนา  สิรจัินทนากุล อธิการิณี
ซสิเตอรสุพัตรา  โสภณ

บานของคณะ
อธิการิณีสำนักศูนยกลาง ซสิเตอรกลัยา   ตรโีสภา
ผูชวยอธิการิณีสำนักศูนยกลาง ซสิเตอรมารศร ี  จันทรชลอ

ซสิเตอรสุกญัญา  สุขชยั
ซสิเตอรสังวาลย  วาปทะ
ซสิเตอรกฤษดา  สาตรพันธ
ซสิเตอรสุวาร ี  เทวพัีนธ

สมาชิกสำนกัศูนยกลาง ซสิเตอรมารเีอวเยน  กจิสำเร็จ
ซสิเตอรอาเมล ี  ธริาศกัด์ิ
ซสิเตอรลอืเซยีน  วาปโส
ซสิเตอรสุชาดา   ศรสุีระ
ซสิเตอรเฉลมิศร ี  กจิสงวน
ซสิเตอรสวุรรณ   ประราศรี
ซสิเตอรสุพรรณ ี  แยมกรรณ
ซสิเตอรสมศร ี  กจิพิทกัษ
ซสิเตอรจำรสั   กจิเจรญิ
ซสิเตอรศริริตัน   เหลาวัฒนพงศ
ซสิเตอรสุนรีตัน   ฤกษสุจรติ
ซสิเตอรน้ำทพิย   งามสทุธา
ซสิเตอรแสงอรุณ   ธารจิีตร
ซสิเตอรลกัษณาวด ี  วงศวไิลวารนิทร
ซสิเตอรวนดิา   เดโชชยัไกวลั
ซสิเตอรสุภาพร   จันทรปาน
ซสิเตอรเกศนิ ี  มงักร
ซสิเตอรศศวิมิล  เมอืงรตัน

(อานตอหนา 17)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 21 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 æƒ…¿“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥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≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 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.

«—¥·¡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.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 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.

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 §ÿ≥æàÕª√–∑’ª

°’√µ‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï

¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡øóôπøŸ®‘µ„®¥â«¬°“√

‡¢â“‡ß’¬∫·∫∫®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿàæ√–∑—¬

æ√–‡¬´Ÿé  ‡¥◊Õπ≈– 1 §√—Èß √–À«à“ß 09.00-15.00 π.

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

°”Àπ¥°“√®—¥°‘®°√√¡„πªï §.». 2012 ¥—ßπ’È

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π

/ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26

 ‘ßÀ“§¡  / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 °—π¬“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡¬å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π µ.ª“°®—Ëπ ®.√–πÕß

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1842-5940)

«—¥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√–‡¬´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)

«—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ Õ.∑à“¡–°“ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

18 æƒ»®‘°“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡

‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√ºŸâπ”°“√¿“«π“ ‰¥â·°à §ÿ≥æàÕ

 ¡™—¬ æ‘∑¬“æß»åæ√ §ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√

§ÿ≥·¡à‡™≈’¬ß ‡«™¬—πµå ´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ·≈–

´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå  ‡À≈à“«—≤πæß»å

( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

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

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π»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—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

§◊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

 — ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈ ‡ª√¡ §ÿ≥‚¥π «—π‡ “√å∑’Ë 19

æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√‚∑¡—  Õ‰§«π—   ¡™“¬ À¡Õ°§√∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë Õ “ π«‘À“√·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë ‡ ¡◊ Õß≈Ÿ √å ¥

π§√√“™ ’¡“ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ∑—»¡– °‘®ª√–¬Ÿ√  —ß¶“πÿ°√

‡ª‚µ√  ¡¿æ ‡√◊Õß«ÿ≤‘™π–æ◊™  —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ

·∫ªµ‘ µå  —°√‘π∑√å »‘√∫√√‡∑‘ß «—πÕ“∑‘µ¬å ¡‚¿™

æ√–®‘µ‡®â“  27 æƒ…¿“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™  ‡ªìπª√–∏“π

 — ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ √’ ¢Õ ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µ“ πÿæ—π∏å  ∑—»¡“≈’

 —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ π—π∑æ≈   ÿ¢ ”√“≠   —ß¶“πÿ°√

‚∑¡—  Õ¿‘™‘µ  ™‘π«ß»å   —ß¶“πÿ°√ÕÕ°— µ‘π

°ƒ…≥æß…å  Õµ‘™“µ‘∏“π‘π∑√å  —ß¶“πÿ°√

¬Õ·´ø À«Ÿ Õ—π Àà«ß  —ß¶“πÿ°√¬ÕÕ“°‘¡

‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ «—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

»√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’‚Õ°“ ©≈Õß™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å  ®√— »√’  ‡ªìπ

ª√–∏“π
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

§√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

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

����� ‚√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

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

·ºπ°‡¬“«™π √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë 1 Õ—µ√“ ™“¬/À≠‘ß

Õ“¬ÿ 18-30 ªï ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° √—°°“√∑”ß“π°—∫‡¬“«™π

¡’„®Õ“ “ ¡—§√ ¡’¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å¥’ ·≈–¡’§«“¡√—∫-

º‘¥™Õ∫  “¡“√∂∑”ß“π¥â“π‡Õ° “√ ·≈–°“√µ‘¥µàÕ

ª√– “πß“π‰¥â  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡«Á∫‰´µå œ≈œ  “¡“√∂„™â∑—°…–¿“…“

Õ—ß°ƒ…  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§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ™π

¶√“«“  ·ºπ°‡¬“«™π 122/11 ́ .ππ∑√’ 14 ∂.ππ∑√’

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

 ¡—§√ß“π)

‡π◊ËÕß®“°¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀπâ“∑’Ë

®÷ß¢Õ‡√’¬π„Àâ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√

·≈–Õÿ¥¡»“πµå ∑√“∫

‡√◊ËÕß°“√™”√–§à“ ¡“™‘°

∑“ß∏π“≥—µ‘¢Õ„Àâ‡ª≈’Ë¬π®“°

´‘ ‡µÕ√å»√‘π∑‘æ¬å °‘® «— ¥‘Ï

‡ªìπ ´‘ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»å

 —Ëß®à“¬ ª.≥. ¬“ππ“«“ 10120

 ¡—§√ ¡“™‘° Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

E-Mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่21 ประจำวนัที ่20-26 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 : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  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

ซสิเตอรนภาภรณ   กนุุ
ซสิเตอรลาวลัย   แสนยากุล
ซสิเตอรสาวิตร ี  สังขอนนัต

สมาชิกบานมารการิตา คณุแมเชลยีง  เวชยนัต
ซสิเตอรกาญจนา   สิงหสา
ซสิเตอรชวาลา   เวชยนัต
ซสิเตอรกฤษดา   สาตรพันธ
ซสิเตอรบังอร   มธรุสสุวรรณ

อธิการิณีบานพระแมฯ ซสิเตอรธรีนชุ   จันวฒันาวงศ
ผูชวยอธิการิณีบานพระแมฯ ซสิเตอรจันทรตรา   วฒันานุกลุพงศ
สมาชิกบานพระแมฯ ซสิเตอรราฟาแอล   ผงัรกัษ

ซสิเตอรมารโีรส   หิรญัสุจิเลา
ซสิเตอรแบรฆมนัส   นามวงศ
ซสิเตอรอาแดล  มัน่ใจ
คุณแมกัลลิสต   มากสกุล
ซสิเตอรโอเลรอีา   พงศศริพัิฒน
ซสิเตอรวนิเซนเต   สำราญรืน่
ซสิเตอรวาเลร ี ตระกลูเงก็
ซสิเตอรเดอนสี  สรรเพชร
ซสิเตอรเกลมองทนิ   ขมุเพชร
ซสิเตอรดอนาเซียน   ระดมกจิ
ซสิเตอรอนัตัวแนต   เวชยนัต
ซสิเตอรเนลล ี  แซจัน
ซสิเตอรฮแูบรต   ไชยายงค
ซสิเตอรมารยีอแซฟ   รจิุพงษ
ซสิเตอรปาตรสี   ทรงศกัด์ิศรี
ซสิเตอรมารเีดอลรูด   ดำริ
ซสิเตอรอารแมล   ฉายาเจริญ
ซสิเตอรกมิหยนุ   แซโลว
ซสิเตอรชออน   เวชยนัต
ซสิเตอรออนจันทร   ชณินะโคตร
ซสิเตอรกฤษณา   หอมสุคนธ
ซสิเตอรระเบยีบ   ยิง่ยนื

สำนักงานเลขาธิการของคณะ ซสิเตอรบังอร   มธรุสสุวรรณ
สำนักงานทรัพยสิน-มูลนธิิของคณะ ซสิเตอรชวาลา   เวชยันต

สำนักงานประกาศขาวดีของคณะ ซสิเตอรมารศร ี  จันทรชลอ
อภิบาล-เยี่ยมเยียน ประกาศขาวดีของคณะ ซสิเตอรสุวรรณ  ประราศรี

ซสิเตอรสุพรรณ ี  แยมกรรณ
ซสิเตอรสมศร ี  กจิพิทกัษ
ซสิเตอรจำรสั   กจิเจรญิ
ซสิเตอรระเบยีบ   ยิง่ยนื

อาภรณศักด์ิสิทธ์ิ ซสิเตอรสุกญัญา   สุขชยั
ศึกษาตอในประเทศ ซสิเตอรน้ำทพิย   งามสทุธา

ซสิเตอรศริวิรรณ   ชนิวงศ
ศึกษาตอตางประเทศ ซสิเตอรดรณุ ี  ศรปีระมงค

ซสิเตอรอรญัญา   กจิบุญชู
ซสิเตอรอรวรรณ   จันทรชลอ
ซิสเตอรอุไรวรรณ   คูหามงคล-
ไพศาล
ซสิเตอรวมิลรตัน   ศรธีรกัษา

ฟนฟจูติใจ ซสิเตอรประทมุ   สิงหมจัฉา
ซสิเตอรสมจิตร   ทรพัยอปัระไมย

ยวุภคนิ ีป 1, 4 เรยีนวิทยาลัยแสงธรรม ซิสเตอรลาวัลย  แสนยากุล
ซสิเตอรสาวิตร ี  สังขอนนัต
ซสิเตอรศศวิมิล   เมอืงรตัน
ซสิเตอรนภาภรณ   กนุุ

ผูอบรมเยาวนารี ซสิเตอรนจุรา  เทีย่งงามดี
ผอูบรมแอสปรนัต รนุเลก็ ซสิเตอรอจัฉราพรรณ   อนุหลา
ผอูบรมแอสปรนัต รนุใหญ ซสิเตอรพรทพิย   ตระกลูเกษมศริิ
ผูอบรมโปสตุลันตและนวกจารย ซสิเตอรอมัพร   วจิิตรวงศ
ผอูบรมยวุภคนิี ซสิเตอรศริริตัน   เหลาวัฒนพงศ
ผอูบรมภคินเีตรียมตลอดชีพ1-5 ป ซสิเตอรชวาลา  เวชยนัต
ผูรับผิดชอบงานอบรมตอเน่ือง ซสิเตอรศริริตัน   เหลาวัฒนพงศ

ทัง้น้ี ขอใหภคนิเีขาปฏิบติัหนาท่ีภายในวันท่ี 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เปนตนไป
ขอพระหฤทัยของพระเยซูเจาโปรดอำนวยพระพรแดสมาชิกทุกทาน

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 เมษายน ค.ศ. 2012

ซสิเตอรเชลยีง เวชยนัต
มหาธิการิณี

ประกาศคณะภคนิพีระหฤทยัฯ (ตอจากหนา 14)

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

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

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

  02-383-7656-7,  081-921-9575
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อัจฉริยะเพ่ือผอ่ืูน
ถาเราจำเปนตองเลือกระหวางเด็กเกง ฉลาด

กับเด็กดี มีคุณธรรม เราจะเลือกเด็กแบบไหน?
ผมวาคนสวนใหญจะตอบวา เลือกมันท้ัง 2 แบบ
นี่แหละ  ถาเด็กดีกับเด็กเกงเปนคนๆ  เดียวกัน
คงจะดีไมนอย พอแม นักการศึกษา หรือผูมีสวน
เก่ียวของ ณ มุมไหนของสังคม ตองการคนเกง
ไปทำใหทุกอยางพัฒนา แตก็ตองการคนดีไปทำให
สังคมมีความสุข เม่ือความดีกับความเกงจับมือกัน
สังคมคงพัฒนา เติบโต กาวหนา และมีสันติสุข
ควบคูไปดวย

ผมคิดวาในแงนี้  การจัดการศึกษาในแบบ
คาทอลิกไมไดนิ่งนอนใจ ลาสุดเราจึงจับมือกับ
หลายๆ ภาคสวนเพื่อสรางคายๆ หนึ่งข้ึนมา เปน
ครั้งแรกของกิจกรรมแบบน้ีเราใหชื่อคายน้ีวา
“คายอัจฉริยะสูโลกเทคโนโลยีและการส่ือสารสากล
(Catholic Global Genius Camp 2012)” นาสนใจ
ไมเบา ผมมเีวลาบอกเลาและสรปุใหฟงอยางคราวๆ
ในหนากระดาษของอุดมสาร จงึขอนำขอมูลท่ีเขียน
ในคมืูอของคายฯ มาลงใหอานกัน เรือ่งมันมีอยดัูงน้ี
ครับ

คายอจัฉรยิะ มอีะไรมากไปกวา ความเกง
การใหความสำคัญของการศึกษา ไมนาเริ่มจากอุปกรณ แตนาจะเร่ิมจาก “คน” และคนผูนี้แหละ

จะใชอปุกรณอยางสรรคสราง เพือ่วนัหนึง่เขาจะสรางสรรคอปุกรณเหลาน้ันดวยตัวของเขาเอง
“คายอัจฉริยะสูโลกเทคโนโลยีและการส่ือสารสากล  (Catholic Global Genius Camp 2012)” หรือ

จะเรียกใหส้ันๆ ก็คือ “คายอัจฉริยะ” เปนคายของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย จับมือกับ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  และสถาบันพฒันาทักษะคณิตศาสตรคิงแมทส
(เอดูพารค) โดยเช้ือเชิญเด็กท่ีมีคะแนนเฉล่ียใน 3 วิชาหลัก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
3.75 ข้ึนไป ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกฯ จำนวนไมเกิน 50 คน เพือ่ใหเด็กท่ีมีทกัษะความรใูนคะแนน
ทีดี่เปนพืน้ฐาน ไดมาใชชวีติในคายรวมกัน 2 คืน 3 วนั เพือ่พฒันาความเปนอจัฉริยะในตัว เพือ่อยรูวมกัน
กับเพื่อนๆ หลากหลายสถาบัน จากทุกภาคของประเทศไทย  เพ่ือเรียนรูจักการใชชีวิต พัฒนาโอกาส
และศักยภาพท่ีตนเองมี มิเพียงเพื่อตนเอง แตเพื่อผูอื่นดวย โดยมีคณะครู พี่เลี้ยง คณาจารยผูทรงคุณวุฒิ
พระสงฆ นกับวช รวมใหความรแูละใชชวีติรวมกันในคายอจัฉรยิะคร้ังน้ีดวย

หากจะถามวาเรายอมเหน็ดเหน่ือย เพื่อใหคายคร้ังน้ีเกิดข้ึนเพ่ืออะไร? ไมมีคำตอบอ่ืน นอกจากเรา
อยากเห็นความเกง และความสามารถของเด็กๆ ถูกแปรเปล่ียนเปนพลังเพื่อชวยเหลือดูแลสังคม
ประเทศชาติ เพื่อเราจะไดหวังไดวา การไดรับการปลูกฝงในโรงเรียนคาทอลิกไมไดสรางคนใหเกง
แตเพยีงอยางเดียวเทาน้ัน แตยงัใหพวกเขาไดรจูกัรกัและรับใชซ่ึงกันและกัน และผอูืน่ดวย

คายคร้ังน้ีคงเกิดข้ึน และสำเรจ็ลงไมได ถาไมไดรบัความอนุเคราะหชวยเหลือจากหนวยงานท่ีกลาวมา
ทั้งหมด สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนพเิศษฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอขอบคุณผมีู
น้ำใจดีทุกทาน บรรดาพ่ีเล้ียง ผูรวมงานในทุกภาคสวน และสมาชิกชาวคายทุกทาน ขออัจฉริยภาพ
ทีแ่ตละคนมีเปนทุนประเดิมอยแูลว ไดเกิดผลพวงมากมาย ไมใชเพือ่ตอกย้ำความเกง ความถนัด ความสามารถ
ของตน แตตอกย้ำคำสอนทางศาสนาท่ีบอกวา “พระพรมีตางกัน แตมีพระจิตองคเดียว” คลายๆ กับวา
“ความสามารถท่ีมีหลากหลาย แตเพื่อเสริมเติมตอโลกใบน้ี ใหงดงาม มีรอยยิ้ม มีความชวยเหลือเกื้อกูล
และมสัีนติสุข”

คณุพออนุชา ไชยเดช
ประธานฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ  สภาการศกึษาคาทอลกิแหงประเทศไทย

   
“คายอัจฉริยะ...เชิญติดตาม
เรื่องของพวกเขาไดท่ีน่ี...”

สืบเน่ืองจากขอเขียนดานบน กระบวนการ
การอบรมของคายอัจฉริยะน้ีเนนไปท่ีวิชาหลัก 3 วิชา
อันไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ
นอกจากน้ันเรายังใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหคุมอีก
โดยใหมีการอัพโหลดประสบการณที่ประทับใจลงใน
ยทูปู เปนการทำงานรวมกนัของคร ูและนกัเรยีน โดยมี
อาจารยทั้งชาวตางชาติและชาวไทยรวมใหคำแนะนำ
นอกจากน้ันยังมีเฟสบุคท่ีจัดทำข้ึนเปนพิเศษรองรับ
กิจกรรมน้ีดวย เปนการเรียนรูไปในหลากหลายมิติ

แถมเปนการเปดโอกาสใหโรงเรียน
และผปูกครองทางบานรวมท้ังผสูนใจ
ได ติดตามความเค ล่ือนไหวและ
รวมเปนกำลังใจอยูหางๆ กับกิจกรรม
ทีเ่กิดข้ึนท้ังหมด

นาสนใจดีสามารถติดตามชม
กจิกรรมเหลาน้ีไดที ่  www. facebook.
com/cggc2012

ผมเขียนบทบรรณาธิการกอนรวมเดินทางไปรวมคาย สัญญาวาจะกลับมาเลาใหฟงนะครับ วาหมายหมุด
ที่จุดต้ังตน กับผลและเสนทางท่ีดำเนินไป จะสมดังเจตนารมณแคไหน แตเจตนารมณแรกสำเร็จไปกอนแลว
คือเราอยากสรางคนเกงท่ีเปนคนดี เพราะเราเชือ่วาคนเกงจะทำใหโลกกาวหนา แตคนดีจะใชความกาวหนาน้ัน
เพือ่ผอูืน่  เราจะกาวหนาไปพรอมๆ กนัอยางมีสันติ

บรรณาธิการบริหาร

 www.facebook.com/cggc2012
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çÕ∫√¡é »Ÿπ¬å§” Õπ·¡à√‘¡ ®—¥Õ∫√¡‡µ√’¬¡§à“¬§” Õπƒ¥Ÿ√âÕπ ”À√—∫§ÿ≥æàÕ

´‘ ‡µÕ√å §√Ÿ§” Õπ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22-23 ¡’π“§¡ 2012 ∑’Ë»Ÿπ¬å

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬æ√–§ÿ≥‡®â“«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ·≈–§ÿ≥æàÕ‡Õ° ‘∑∏‘Ï

∑—ÃÀ–°ÿ≈∏√ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 71 §π

çæ√–‡¡µµ“ ‡¢µ1é
§ÿ≥æàÕæß»å‡∑æ ª√–¡«≈æ√âÕ¡

®‘µµ“∏‘°“√æ√–‡¡µµ“ª√–‡∑»

‰∑¬ ∫√√¬“¬‡√◊ËÕß çæ√–-

‡¡µµ“„πæ√–§—¡¿’√åé ∑’Ë

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ”

·≈–¡Õ∫æ√–√Ÿªæ√–‡¡µµ“·°à§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬ ‡®â“Õ“«“    ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 24

‡¡…“¬π 2012 ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 140 §π

çøóôπøŸ®‘µ„®é §≥–§√Ÿ‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“ øóôπøŸ®‘µ„® ∑’Ë

»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å ‡ªìπ«‘∑¬“°√ √–À«à“ß

«—π∑’Ë 10-11 ¡’π“§¡ 2012

ç«—πºŸâ ŸßÕ“¬ÿé  µ—«·∑π∫ÿ§≈“°√ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å √à«¡√¥πÈ”¢Õæ√

·≈–¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°‡æ◊ËÕ‡ªìπ°”≈—ß„®„Àâ·°àºŸâªÉ«¬ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ëæ—°√—°…“µ—«„π‚√ßæ¬“∫“≈

‡π◊ËÕß„π«—πºŸâ ŸßÕ“¬ÿª√–®”ªï 2012

çµ√«® ÿ¢¿“æé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 ¡’π“§¡ 2012 ∑“ß ”π—°ß“π§“√‘µ— 

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚æπ Ÿß Õ.∫â“π¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ √à«¡°—∫√â“π·«àπµ“

À¡Õ¡«≈™π ·≈–‚√ßæ¬“∫“≈ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æµ”∫≈ ‰¥â®—¥‚§√ß°“√ çæ√–«“®“

‡æ◊ËÕµ“ «à“ßé ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ 131 §π ¿“¬„πß“ππÕ°®“°µ√«®«—¥ “¬µ“

·≈–µ—¥·«àπ·≈â« ¬—ß¡’∫√‘°“√µ√«® ÿ¢¿“æ„Àâ°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‚¥¬§ÿ≥æàÕÀ≈ÿ¬ å ¡‘‡°≈

Õ“∫’‡≈  ·≈–

§ÿ≥«√“¿√≥å

¿Ÿ°ß∑Õß ‡®â“-

Àπâ“∑’Ë§“√‘µ— 

‡ ªì π ºŸâ √— ∫ -

º‘ ¥ ™ Õ ∫

‚§√ß°“√
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µÕπ∑’Ë 58

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π (3)

§Ÿà¡◊Õπ”∑“ß§π°—π‡Õß·π–π”
º¡≈Õß¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊ËπÊ ‡√◊ËÕßæ‘æ‘∏¿—≥±å

«“µ‘°—π »Ÿπ¬å§√‘ µ»“ π∏√√¡ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â‡§¬‡¢’¬π∫∑§«“¡‰«â

‚¥¬„Àâ™◊ËÕ«à“ ç«“µ‘°—π ®‘Î«·µà·®ã«é ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡ ≈ß«—π∑’Ë 29

∏—π«“§¡ æ.». 2548 µÕπ∑â“¬¡’æŸ¥∂÷ß

æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π‡Õ“‰«â¥â«¬ ≈ÕßÕà“π°—π¥Ÿ

ç‡¡◊ËÕ¡“∑’Ë«“µ‘°—π·≈â«µâÕß‰¡àæ≈“¥™¡ çæ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—πé ‡æ◊ËÕ™¡ß“π

»‘≈ª–∑’Ë – ¡¡“‡ªìπ‡«≈“À≈“¬√âÕ¬ªï ®—¥· ¥ßµ“¡™à«ß‡«≈“µ“¡¬ÿ§¢Õß§√‘ µ-

»“ π“ µ—Èß·µà ¡—¬ Greek & Roman ®π¡“∂÷ß Early Christian °“√¡“™¡

æ‘æ‘∏¿—≥±å·Ààßπ’ÈµâÕß‡º◊ËÕ‡«≈“‰«â¡“°Ê ‡æ√“–πÕ°®“°æ‘æ‘∏¿—≥±å®–°«â“ß„À≠à

À≈“¬ÀâÕß·≈â« ß“π»‘≈ª–·µà≈–™‘Èπ°Á≈â«π·µà‡ªìπº≈ß“π™—Èπ§√Ÿ∑—Èß ‘Èπ ‚¥¬

ÀâÕß· ¥ß»‘≈ª–∑’Ë‚¥¥‡¥àπ°Á‡™àπ çÀâÕß√“ø“‡Õ≈é ™¡¿“æ The School of

Athens º≈ß“π¢Õß√“ø“‡Õ≈ ∑’Ë¡’¿“æ„∫Àπâ“¢ÕßºŸâ«“¥‡Õßª–ªπÕ¬Ÿà„π°≈ÿà¡

π—°ª√“™≠å°√’°„π¿“æ¥â«¬ ¿“æπ’È∂Ÿ°· ¥ßÕ¬Ÿà∑’Ë Room of Segnatura ´÷Ëß‡ªìπ

ÀâÕßÀπ÷Ëß„πÀâÕß√“ø“‡Õ≈

·≈– à«πÀπ÷Ëß∑’Ëπà“ π„®¢Õßæ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π°Á§◊Õ«—¥πâÕ¬´‘ µ‘π çSistine

Chapelé ‡æ√“–«à“°“√‡≈◊Õ°µ—Èßæ√– —πµ–ª“ª“Õß§å„À¡à°Á®–∑”æ‘∏’‡≈◊Õ°µ—Èß°—π

∑’Ëπ’Ëπ—Ëπ‡Õß ¿“¬„π«—¥πâÕ¬´‘ µ‘ππ—Èπ ¡’º≈ß“π»‘≈ª–≈È”§à“ §◊Õ¿“æ®‘µ√°√√¡

Ω“ºπ—ß∑’Ë„™â‡∑§π‘§·∫∫¿“æ‡ø√ ‚°â À√◊Õ°“√«“¥¿“æ≈ß∫πªŸπ‡ªï¬° ‚¥¬¡’

¿“æ«“¥∑—Èß∫π‡æ¥“π·≈–∫πºπ—ß¢Õß‚∫ ∂å ‚¥¬¡’‡°≈≈—π‡®‚≈‰¥âΩ“°Ωï¡◊Õ

¢—Èπ‡∑æ‰«â„π‚∫ ∂å·Ààßπ’È‚¥¬‡ªìπ¿“æ®‘µ√°√√¡∫π‡æ¥“π ‡ªìπ¿“æ©“°

‡°â“©“°®“°Àπ—ß ◊Õª∞¡°“≈ ´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√ √â“ß‚≈°¢Õßæ√–‡®â“ „π

9 ¿“æπ’È ¿“æ∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°°—π¥’∑’Ë ÿ¥§◊Õ¿“æ°”‡π‘¥Õ“¥—¡ (Creation of Adam)

„§√∑’ËÕ¬“°®–™¡„Àâ‰¥â√“¬≈–‡Õ’¬¥°ÁµâÕß·ÀßπÀπâ“°—ππ“πÀπàÕ¬

Õ’°¿“æÀπ÷Ëß´÷Ëß‡ªìπΩï¡◊Õ¢Õß¡’‡°≈≈—π‡®‚≈Õ’°‡™àπ°—π ·≈–‡ªìπ¿“æ∑’Ë‰¥â√—∫

§«“¡ π„®¡“°∑’Ë ÿ¥ π—Ëπ°Á§◊Õ¿“æ°“√æ‘æ“°…“§√—Èß ÿ¥∑â“¬ (The Last Judg-

ment) ¿“æ®‘µ√°√√¡Ω“ºπ—ß∑’ËÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—ßæ√–·∑àπ∑’Ë„™â‡«≈“«“¥π“π∂÷ß 6 ªï

·≈–«“¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°°“√‡¢’¬π‡æ¥“π Sistine Chapel ∂÷ß ‘∫ªï ·≈–πÕ°®“°π—Èπ

¿“¬„π«—¥πâÕ¬·Ààßπ’È°Á¬—ß¡’¿“æ‡¢’¬πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡¢’¬π‚¥¬°≈ÿà¡®‘µ√°√™—Èππ”¢Õß

¬ÿ§øóôπøŸ»‘≈ª«‘∑¬“Õ‘µ“≈’¢Õß§√‘ µ»µ«√√…∑’Ë 15 ‡™àπ ∫Õµµ‘‡™≈≈’ ·≈–‡ª√Ÿ®‘‚π

·≈–æ√¡∑Õ·¢«πºπ—ß™ÿ¥„À≠à‚¥¬√“ø“‡Õ≈é

¡’§Ÿà¡◊Õ°—π¡“ 3 µÕπ·≈â« ∑√“∫‰À¡«à“ æ‘æ‘∏¿—≥±å √â“ß¡“°’Ëªï·≈â«?

50 ªï ¡Õ∫∂«“¬µ—«·¥àæ√–‡®â“
§ÿ≥·¡à‚¬«—ππ“      °“‡µ≈≈“π’

‡ªî¥-‡ ° ∫â“π  çæ√æ—™√À∑—¬π‘√¡≈é
Õπÿ √≥å·Ààß°“√‡©≈‘¡©≈Õß   75   ªï

·Ààß°“√°àÕµ—Èß§≥–ºŸâ√—∫„™âœ

ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ●  «—π∑’Ë 23 ‡¡…“¬π 2012 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈  ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡ªìπª√–∏“π ©≈Õß 50 ªï ·Ààß

°“√ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™¢Õß§ÿ≥·¡à‚¬«—ππ“  °“‡µ≈≈“π’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

√“™∫ÿ√’ ●  «—π∑’Ë 24

‡¡…“¬π 2012 æ√–-

 —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫«™æ√– ß¶åÕÿ¥√∏“π’
 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∫«™

æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√‡ª“‚≈

‡ª√¡ §ÿ≥‚¥π „π«—π‡ “√å∑’Ë 19

æƒ…¿“§¡ §.». 2012  ‡«≈“

10.30 π.  ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ √ – ¡ “ √ ¥ “ π‘ ® ® “ πÿ ‡ § √ “ – Àå

Õÿ¥√∏“π’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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