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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 3-9 มิถุนายน 2012 หนา 3
การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

ราฟาแอล

1 โครินธ 9:10
...พระองคตรัสเชนน้ีเพ่ือเรามิใชหรือ  แนนอนขอความน้ีเขียนไวเพ่ือเรา  เพราะผูที่ไถนาและผูที่นวดขาว

ยอมไถยอมนวดโดยหวังที่จะไดรับสวนแบงผลจากการงานของตน

1 โครินธ 10:24
...จงอยาใหใครเสาะหาผลประโยชนสวนตน  แตจงเสาะหาผลประโยชนเพ่ือผูอื่น

ความเมตตาอารีมีผลยืนยาว
นักศึกษามหาวิทยาลัย Stanford สองคนมีฐานะ

คอนขางยากจน  จึงตองหางานทำนอกเวลาเรียน เพื่อ
หาเงินเปนคาเลาเรียนและคาหอพัก  ท้ังคูมีโอกาส
หารายไดพิเศษเม่ือนักเปยโนที่ มีชื่อชาวโปแลนด
ชือ่ Ignacy Paderewski  มาเย่ียมเมืองซานฟรานซิสโก
เขาขอให Paderewski มาแสดงดนตรี  ซ่ึง Paderewski
ขอคาตอบแทนการแสดงของเขาเปนจำนวน 2
พันเหรียญ  นักศึกษาท้ังคูไดตอบตกลงโดยคิดในใจวา
เขาจะมีรายไดเหลือจากการขายบัตรเปนจำนวนมาก
พอที่จะจายเปนคาเลาเรียนจนจบปนั้นได

แตรายไดจากการแสดงดนตรีนีก้ลบัผดิคาด  นกัศึกษา
ทั้งคูขายบัตรไดเพียง 1,600 เหรียญ  ไมพอแมกระท่ัง
จะจายคาแรงของ Paderewski ตามท่ีไดตกลงกันไว
จำนวน 2,000 เหรียญ  แตอยางไรก็ตามเด็กหนุม
สองคนนี้ก็มอบเงิน 1,600 เหรียญใหแก Paderewski
และทำใบสัญญาชำระหน้ีใหอีกหนึ่งฉบับจำนวน 400
เหรียญ เพื่อใหครบ 2,000 เหรียญ   เม่ือ Paderewski

ทราบเร่ืองนีก้ไ็มยอมรบัเงินจำนวนนี ้  กลบับอกใหหกั
คาใชจายของท้ังสองคนออกจากจำนวนเงินท่ีขายบัตร
ได (1,600 เหรยีญ)  นอกจากน้ียงับอกใหหกัอีก 10%  เปน
คาเหนื่อยของเด็กหนุมท้ังสอง และเขา (Paderewski)
จะขอรบัเพยีงสวนท่ีเหลอื   พรอมทัง้ยงัไดฉกีใบสัญญา
ชำระหนี้ฉบับน้ันท้ิงดวย เวลาผานไปนานมากหลายป
ทั้งสามไมไดพบกันอีกเลย  จนกระท่ังสงครามโลก
คร้ังท่ีหนึ่งมาถึงและส้ินสุดลงในยุโรป  ประเทศ
โปแลนดประสบภัยพิบั ติจากสงครามมากมาย
ประชาชนขาดแคลนอาหาร  นายกรัฐมนตรีของโปแลนด
จึงมีหนังสือขอความชวยเหลือจากองคกรชวยเหลือ
ของสหรัฐฯ  เอกสารน้ีลงนาม โดยนายกรัฐมนตรี
ประเทศโปแลนด ผมีูชือ่วา Paderewski  เม่ือทางสหรัฐฯ
ไดสงอาหารมาชวยเหลือประเทศโปแลนด  และ
ประชาชนชาวโปแลนดรอดพนจากความอดอยากแลว
Paderewski ไดเดินทางไปกรุงปารีส เพื่อขอบคุณ
สำหรบัความชวยเหลือนี ้ และไดพบ Herbert Hoover

ผอูำนวยการองคกร U.S. Food & Relief Bureau ทีต้ั่ง
สำนักงานใหญชวยเหลอืประเทศยุโรปอยทูีน่ัน่

เม่ือทั้งคูไดพบกัน Paderewski ก็ขอบคุณ Herbert
Hoover เปนการใหญ  แตเขาจำ Herbert Hoover  ไมได
Herbert Hoover จึงทบทวนความจำของ Paderewski
โดยกลาววา :
         “คณุจำนักศกึษาหนมุสองคนที ่Stanford เมือ่ยีสิ่บ
กวาปกอนโนนไดไหม?  ผมเปนคนหน่ึงในสองคนน้ัน
ทีคุณฉีกใบสัญญาชำระหน้ี และไมยอมรับคาจาง
เลนเปยโนเต็มจำนวนจากเรา  คุณไดชวยเหลือเรา
เมื่อเราลำบากในครั้งนั้น ครั้งนี้พวกเราจึงถือเปน
ความยินดีที่ ไดมี โอกาสทดแทนบุญคุณน้ีกับคุณ
และประเทศของคุณ”

(หมายเหตุ  : Herbet Hoover  ตอมาภายหลังไดรบั
เลอืกต้ังเปนประธานาธิบดีคนท่ี 31 ของประเทศสหรัฐ
อเมริกา ชวงป ค.ศ. 1929-1933)

พระวรสารในยุคเฟสบุค
Cristian Martini Grimaldi  เขียน

ว. ประทีป  แปล
จาก L’osservatore Romano

เฟสบุคเครือขายส่ือสารมวลชนท่ีโดงดังในโลก
มีเครือ่งมือหลายชนดิดวยกนัในการเสริมสรางมิตรภาพ
เรือ่งน้ีทกุคนทราบกันดีอยแูลว  แตโดยท่ัวไปแลวไมมี
ใครถามตัวเองวาเหตุใดพลังแหงสัมพันธภาพเหลาน้ี
จงึต้ังอยบูนพ้ืนฐานทีมี่แตการตอบรับในเชิงบวก (ชอบ/
แบงปนกัน) และไมเปดประตูสำหรับการไมเห็นดวย
ซ่ึงเปนไปไมไดที่ผูสรางเครือขายน้ีจะปลอยใหตนเอง
ตกไปอยูในระบบเกาๆ  แตมีความต้ังใจและเปาหมาย
ใหมซ่ึงไดแกหลักการสมัยใหมที่จะไมปฏิบัติตอผูอื่น
ชนิดท่ีตนไมอยากใหผอูืน่ปฏิบติักบัตน

เปนไปไดไหมวา “มิตรภาพ” ของเราบอบบาง
จนจะพังสลายทันทีหากมีการตอบสนองในเชิงลบ?
ยกตัวอยางเชน เหตุใดเราจึงไดรับขอมูลแตเพียงเม่ือ
มีเพื่อนคนใหมถูกเพิ่มเขามา แตไมไดรับขอมูลเลย
เม่ือมีเพื่อนคนหน่ึงถูกตัดออกไปชนิดท่ีเราไมคาดฝน?

ระบบท่ีสรางข้ึนในทำนองน้ีก็มีเหตุผลท่ีดีเหมือน
กัน  มันเปนเหตุผลที่มีแรงบันดาลใจจากความคิดเห็น
รวมกันเพื่อสรางแตส่ิงท่ีสวยงามโดยใชเคร่ืองมือนี้
เพื่อสรางอิทธิพลเชิงบวกตอเราทุกคน ซ่ึงเจตนาท่ีจริง
แลวก็เพื่อที่จะเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจของตนเอง อะไร

จะเกิดข้ึนกับเครือขายส่ือสังคมท่ีมีอยูมากมาย หาก
ผใูชส่ือดงักลาวเริม่รจูากการแจงทันทีทนัใดเม่ือพวกเขา
สูญเสียมิตรไป?  ซ่ึงเปนการสูญเสียฝายเดียว

ตองการคนสองคนเพ่ือทีจ่ะเร่ิมมิตรภาพ ในขณะท่ี
อำเภอใจของฝายเดียวเปนการเพียงพอที่จะยกเลิก
มิตรภาพดังกลาว  มันเปนไปไดที่เขาบังคับใหเราใช
เวทีนี้ มิฉะน้ันแลวมันจะสรางความวุนวายไปท้ังบาง
ซ่ึงเกิดจากการอิจฉากันและกัน ขอขัดแยงท่ีตกลงกัน
ไมได การเปนอริระหวางกันท่ีฝงตัวอยูและพรอม
ที่จะระเบิดออกมาดวยการโตกันไปโตกันมา ทาที
ที่ เปนศัตรูตอกัน การขอรองจากเพื่อนคนกลางให
แกปญหา ระหวางกัน การแกแคนอยางรุนแรงตอ
ผูที่ลบช่ือเพื่อนของเราออกไป ฯลฯ

โชคดีที่การใชความรุนแรงดังกลาวเปนเพียง
สัญลักษณ  แตเม่ือมองเห็นวาไมชาก็เร็วทุกคนจะออก
ไปจากโลกเสมือนนี้แลวเขาไปสูโลกแหงความจริง
ผลตางๆ เหลาน้ีอาจกลายเปนส่ิงท่ีจับตองได  แต
บางทีในสะดือทะเลหมุนรายกาจท่ีหลีกเลี่ยงไมได

ของความขัดแยงเล็กนอย (แตสามารถขยายจนเปน
ความรุนแรงได) การทอดท้ิงเวทีนอยๆ นี้จากปวงชน
อาจเกิดข้ึนได  นี่คงจะไมเกิดข้ึนในฐานะท่ีเปนการ
ประทวงกับเหตุการณที่กลาวมาเบ้ืองตน ซ่ึงไดแก
ทางเลือกใหมทีเ่กดิข้ึนเพราะตางฝายตางไมพอใจซึง่กนั
และกัน แตอาจเกิดจากความไมยั่งยืนทางดานจิตวิทยา
ของสือ่เอง

ในความเปนจริง ประเด็นน้ีอาจกลายเปนเวที
ทีท่ำใหมิตรภาพถาวรพังทลายลงได  ผเูขียนโปรแกรม
เฟสบุคอันเปนระบบท่ีเชื่อมใหเกิดมิตรนับลานๆ คน
ทั่วโลกนั้นมีการจัดการอยางดีจากผูบริหารท่ีใส
โปรแกรมลงไปในเคร่ืองจักรสรางมิตรภาพใหเขากับ
อดุมการณทีจ่ะขยายเศรษฐกิจของตน ซ่ึงน่ันก็คือ ขยาย
ความคิดท่ีดีกับกิจการของตนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมาก
ได

อาจเปนไดวาน่ีเปนเรือ่งท่ีเกดิข้ึนพรอมกนั แตตรง
กันกับหลักการเกาแกที่มนุษยตางทราบกันดี นั่นคือ
“ทานอยากใหเขาทำกับทานอยางไร ก็จงทำกับเขา
อยางน้ันเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและบรรดาประกาศก”
(มธ  7:12)  และเพ่ือท่ีจะทำใหพระธรรมของพระวรสาร

เกิดผลดียิ่ ง ข้ึน  ผูที่ อยู
เบื้องหลังเฟสบุคคิดดีแลว
ที่ไมลงเครื่องมือแหงการ
ประจญลอลวงลงไปดวย
กข็อใหทกุคนจงมีมิตรภาพ
ถาวรตลอดไป!
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ไมมีใครท่ีโดดเดนทุกดานเทากันหมด หรอืไมโดดเดน
เลยสักดานเดียว โดยหัวใจของการศึกษาคาทอลิก
เนนย้ำเสมอถึงการใหการศึกษาอบรมเด็ก ใหมีความรู
และมีคุณธรรมความดีดวย

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย โดย
คุณพออนุชา ไชยเดช รองผูอำนวยการ ส่ือมวลชน
คาทอลกิประเทศไทย ประธานฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ผอูำนวยการคายอัจฉริยะสโูลกเทคโนโลยีและการส่ือสาร
สากล รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร
คิงแมทส (เอดูพารค) จดั “คายอัจฉริยะสโูลกเทคโนโลยี
และการส่ือสารสากล (Catholic Global Genius Camp
2012)” ใหกับนักเรียนและคุณครู โรงเรียนในสังกัด
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย  ไดมี
โอกาสรวมกิจกรรมเปดโลกกวางแหงเทคโนโลยี
การเรียนรแูละการส่ือสาร   เพือ่รองรบัและตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล ในการเขารวมประชาคมอาเซียน  อีก
ทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพการเรียนรูของคุณครู
และนักเรียน  ระหวางวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2012 ที่
ชมวนารีสอรทแอนดฮอรสคลับ จ.ชลบุรี โดยคุณพอ
เดชา อาภรณรัตน เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย เปนประธานวจนพิธีกรรมเปดคาย
และพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี เปนประธานวจนพิธีกรรมปดคาย
พรอมท้ังมอบวุฒิบัตรแกครูและนักเรียนท่ีไดเขารวม
คายในคร้ังน้ี

คุณพออนชุา ไชยเดช เปดเผยวา “คายครัง้น้ีเกดิข้ึน
จาก ผูใหญ 4 คน คือพอ คุณสุพจน  คุณจินตนา
พรรักษมณี  และอาจารยชมัยพร ตั้งตน มีความฝน
ตรงกัน วาเราอยากเห็นเด็กในโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ความสามารถอยูแลว มาพัฒนาความสามารถน้ันอีก
จึงไปปรึกษาคุณพอเดชา อาภรณรัตน เลขาธิการ
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย คุณพอเห็น
ดวย เราจึงไปเชิญสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.)  และสถาบันพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตรคิงแมทส (เอดูพารค) ที่สามารถจะชวย
สานฝนใหเปนจรงิได มารวมงานกนั เพราะเราอยากเหน็
เด็กท่ีเกงอยูแลว เปนเด็กท่ีมีคุณธรรมความดีดวย
เราอยากเห็นเด็กที่เกงอยูแลว เห็นธรรมชาติ เรียนรู
จากธรรมชาติและพัฒนาชีวติใหเติบโตตามธรรมชาติ”

โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนบรรยากาศ
ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตรในโรงเรียนคาทอลิกสมูาตรฐานสากล
พรอมท้ังพัฒนาทักษะครูและนักเรียนในโรงเรียน
คาทอลิกสูโลกเทคโนโลยีและการส่ือสารใหมีทักษะ
ความรแูละกระบวนการทางความคิดทัดเทียมนานาชาติ
เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีและ
การส่ือสารผานวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตรอยางชาญฉลาด รวมท้ังเพื่อใหนักเรียน
และครูที่มีศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษในโรงเรียนคาทอลิกไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทำกิจกรรมรวมกัน และพัฒนาความรวมมือ
ในโอกาสตอไป

อาจารยชมัยพร ต้ังตน หัวหนาสาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา สสวท. กลาววา “สสวท. ไดใหความรวมมือ
กับสภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดกิจกรรมคายอัจฉริยะ
วทิย คณิต สเูทคโนโลยกีารส่ือสารข้ึน โดยการประสาน
ความรวมใจของหลายๆ ฝาย ทางสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ มีความคิดจะรวบรวมใหองคความรูดาน
การส่ือสารสูโลกสากลใหกับโรงเรียนตางๆ ที่อยู
ในสภาการศึกษาคาทอลิกฯ โดยใชวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร เปนส่ือ  สสวท. เห็นความสำคัญ
เร่ืองน้ีจึงใหความรวมมือสนับสนุนการจัดคายคร้ังน้ี
โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากบริษัท
เอดูพารค จำกัด  ในสวนของกิจกรรมที่สสวท. เตรียม
ไวใหมีทั้งวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหนักเรียน
ไดเห็นธรรมชาติที่แทจริง โดยไมตองใชเครื่องมือ
เชน ชมเมฆ ดูดาว ฯลฯ”

สำหรับผูเขารวมกิจกรรมคายคร้ังน้ีประกอบดวย
คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 จาก
โรงเรยีน ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   สังฆมณฑล

เชียงใหม  สังฆมณฑลนครราชสีมา  สังฆมณฑล
อุบลราชธานี  สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑล
ราชบุร ี คณะเซนตคาเบรียล  คณะซาเลเซียน  คณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร  คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี
คณะธิดาแมพระองคอปุถมัภ  คณะภคินพีระราชนิมีาเรีย
สถาบันธิดาพระราชนิมีาเรีย  คณะธิดาเมตตาธรรม และ
โรงเรียนฆราวาสคาทอลิก  รวมโรงเรียน  49  แหง
ประกอบดวยครู  50  คน นกัเรยีน  50  คน

นักเรียนท่ีไดรับรางวัลในคายอัจฉริยะ รางวัลที่ 1
(ยอดเย่ียม และขวัญใจคาย “popular vote”)  ด.ญ.
ชิษณามดี ซุย  คิมาตะ  โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
รางวัลท่ี 2  ด.ช.กฤติน   เวณนุนัทน   โรงเรียนอสัสัมชัญ
แผนกประถม รางวัลที่ 3  ด.ช.ญาณาธิป  รุงเจริญ-
ทอง   โรงเรยีนมารีวทิยา กบนิทรบุรี

พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี ใหขอคิดวา “พอรูสึก
ยินดีที่วันน้ีไดมีโอกาสมาพบปะ แสดงความยินดีและ

อาจารยชมยัพร  ตัง้ตน อาจารยชตุมิา  เตมยีสถิต อาจารยภดิูท  พรรกัษมณี

(อานตอหนา 8)
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ตอนท่ี 55

“ขณะทีช่าวยวิ
เ รี ย ก ร อ ง ข อ ง
ดูอัศจรรย  และ
ชาวกรีกแสวงหา
ปรชีาญาณ เรากลบั
ป ร ะ ก า ศ เ รื่ อ ง
พระครสิตเจาผทูรง
ถู กตรึ ง ก า ง เ ขน
อันเปนขอขัดของ
มิ ใ ห ช า ว ยิ ว รั บ
ไวได และเปนเรือ่ง
โงเขลาสำหรับชาวกรีก แตสำหรับผูที่พระเจาทรง
เรยีกนัน้ ไมวาจะเปนชาวยวิหรอืชาวกรกีพระครสิตเจา
ทรงเปนทั้งพระอานุภาพ และพระปรีชาญาณของ
พระเจา เพราะความโงเขลาของพระเจายงัฉลอดยิง่กวา
ปรชีาญาณของมนษุย และความออนแอของพระเจายงั
เขมแขง็ยิง่กวาพละกำลังของมนุษย” (1คร 1:22-25)

ในบรรดาขอความไพเราะงดงามมากมายจาก
พระคัมภีรในศาสนาคริสตของเรา จะตองมีขอความ
อันสงางามประดุจการประกาศ “อุดมการณ” ของการ
แสวงหาสัจจธรรมในพระคริสตศาสนาจากพระคัมภีร
ใน 1คร 1:22-25 ตอนน้ีรวมอยดูวยอยางแนนอน

เรารูวานักบุญเปาโลเปนผูเขียนจดหมายฉบับน้ี
ราวป ค.ศ. 64 แตเรานึกไมถึงวาในบรรดาขอเขียนท่ี
จดัเปนพระคมัภีรของทาน ตอนท่ีงดงามมากๆ ตอนหน่ึง
กลบักลายเปนคำประกาศ “อดุมการณ” ของผแูพรธรรม
ในพระคริสตศาสนาตอนน้ีนีเ่อง

 ⌫ ⌫ 

เ รื่ อ ง ไ ม ก า ง เ ข น
คนนั้ น ก็ กำ ลั ง เ ดิ น
สวนทางกับคำสอน
เรื่องขาวดีของพระ-
ครสิตเจาโดยสิน้เชงิ

นั ก บุ ญ เ ป า โ ล
แมนยำเรือ่งไมกางเขน
พอๆ กบันักบุญยอหน
อัครสาวก  ผูนิพนธ
พระวรสารท่ีสอนวา
เราไมควรเอาแตเรยีกรอง

ขอดูอศัจรรย (เคร่ืองหมาย) แลวจงึจะเช่ือในพระเยซูเจา
ความเช่ือเชนนี้ไมจิรังยั่งยืน นักบุญยอหนจงใจเขียน
พระวรสารใหความจริงเร่ืองน้ีเปนท่ีประจักษชดัแจงจาก
พระโอษฐของพระเยซเูจาผเูสด็จคนืพระชนมชพีทีต่รสั
แกนกับญุโทมัสวา “ทานเช่ือเพราะไดเหน็เรา ผทูีเ่ชือ่แม
ไมไดเหน็ กเ็ปนสุข” (ยน 20:29)

นาสงสารผูคนหรือแมแตคริสตชนท่ีวันๆ เอาแต
ขอขอพิสูจนกอนแลวจึงเชื่อ ขอเห็นเคร่ืองหมาย หรือ
อศัจรรยกอนแลวจึงยอมรับ ความเช่ือเชนน้ีจะเรียกรอง
ขอดูเครื่องหมายอัศจรรยไมมีวันจบส้ินอยูตลอดชีวิต
และแมเ ช่ือก็มิใชความเช่ือถาวรมั่นคงอันนำไปสู
ความรอดพน แบบท่ีพระเยซูเจาทรงสอน

สำหรับบรรดาอัครสาวก การส้ินพระชนมบน
ไมกางเขน และเสด็จคืนชีพของพระเยซูเจาเปน
เคร่ืองหมายย่ิงใหญชัดเจนท่ีสุด  และไมตองการ
เครื่องหมายใดมารับรองสนับสนุนความเช่ืออีกแลว
(ลก 11:29-30)

นกับญุยอหนเสนอวา พระเยซเูจาทรงทำเครือ่งหมาย
อัศจรรยแลวชาวยิวจึงไดเชื่อ แตความเช่ือแบบน้ีไมใช
แบบท่ีพระเยซูเจาทรงตองการจากเรา

“ขณะที่พระองคประทับอยูที่กรุงเยรูซาเล็มใน
เทศกาลปสกา คนจำนวนมากเช่ือในพระนามของ
พระองคเพราะไดเห็นอัศจรรยตางๆ ที่ทรงกระทำ
แตพระเยซูเจาไมวางพระทัยในคนเหลาน้ัน ทรงรูจัก
ทุกคนพระองคไมทรงปรารถนาใหผูใดเปนพยานใน
เรือ่งมนษุย เพราะทรงทราบดวีามส่ิีงใดอยใูนใจมนุษย”
(ยน 2:23-25)

การเห็นอัศจรรยกอนแลวจึงจะมีใจใหพระเยซูเจา
เปน  “ เรื่องมนุษย” พระองคไมทรงตองการผูใด

ธรรมฑูตในพระคริสตศาสนานำเสนอพระเยซูเจา
ผูทรงรับทนทรมาน และส้ินพระชนมบนไมกางเขน
เม่ือออกไปเผยแผขาวดีการเสด็จคืน พระชนมชีพของ
พระคริสตเจาใหกับสังคมโลก และถาใครละอายใจใน

เปนพยานใน “เรือ่งมนุษย”
นักบุญเปาโลผูมาเปนศิษยของพระเยซูเจาชากวา

นักบุญยอหนกลับพบความจริงขอนี้จากประสบการณ
การไปเทศนสอนนานาชาติ ทานพบวากระแสคานิยม
ของโลกในสมัยทานคล่ังไคลวฒันธรรมกรีกโดยเฉพาะ
หลกัปรชัญา การใชเหตผุลทางปญญาโตเถยีงดวยคำพดู
เฉียบคมเพราะๆ ซ่ึงถือเปนปรีชญาณความรู และ
ดูเหมือนวาการส้ินพระชนมบนไมกางเขนของพระเยซูเจา
เม่ือนำมาถกเถียงตีความตามตรรกศาสตรแบบชาว
กรีกแลว นี่เปนความพายแพเปนเร่ืองโงเขลา สวน
พอทานไปแพรธรรมกับชุมชนชาวยิวที่กระจายอยูตาม
ทีต่าง  ๆทัว่โลก พวกเขากเ็ริม่เอาแตเรยีกรองขอเครือ่งหมาย
อัศจรรยพิสูจน จากประสบการณการแพรธรรมของ
ทานอยางโชกโชน ทานเรียนรูมาหมดแลววา ถาเรา
จะประกาศขาวดีของพระเยซูเจาคริสตเจา ตองประกาศ
เรือ่ง “ไมกางเขน”

ไมกางเขนน่ีแหละ
เปนปรีชาญาณยิ่ งกว า
ปรีชาญาณใดๆ ของชาว
กรีกทำไม? . . .ก็ เพราะ
ถาหากจะมีความโงเขลา
ในองคพระผู เ ป น เ จ า
ความโงเขลาของพระเจา
ก็ยังฉลาดย่ิงกวาปรีชาญาณ

ของมนุยษ และความจริงขอน้ีที่ทำใหพระเปนเจาทรง
เปนพระเปนเจาเท่ียงแท

ไมกางเขนนี่แหละ เปนพละกำลังยิ่งกวาพลัง
อำนาจอัศจรรยใดๆ ท่ีชาวยิวจะคิดถึงได ทำไม?...
ก็เพราะถาหากจะมีความออนแอในองคพระผูเปนเจา
ความออนแอของพระเจาก็ยงัเขมแข็งกวาพละกำลงัของ
มนุษย และในทามกลางความเขมแข็งท้ังมวล มีใครบาง
เขมแข็งเทาเสมอผูทรงพลีชีวิตเพ่ือผูอื่นบนไมกางเขน
เฉกเชนองคพระเยซูเจา

นักบุญเปาโลไดประกาศ “อุดมการณ” แหงชีวิต
ในพระคริสตศาสนาออกมาอยางสงางาม และไดสรุป
เนื้อหาการแพธรรมแกมิสชันนารี ทั้งปวงวา อานุภาพ
ของพระครสิตศาสนาจะเปลงประกาศออกมาอยางสงา
รงุโรจนกโ็ดยอาศัย คำสอนเร่ืองไมกางเขนของพระเยซูเจา
เพียงประการเดยีว หาใชปรชัญา และอศัจรรยหวือหวาใดๆ
ตามทีสั่งคมเรยีกรองไม
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เปลี่ยนแปลงไป
อาศัยคำอธิษฐานภาวนา
“ฟาใหมและแผนดินใหม ซึง่เปนทีอ่ยถูาวรของคนชอบธรรม

ตามพระสญัญา”  (2 เปโตร 3:13)
สำหรับคนบางคน ประสบการณทีเ่จ็บปวดหรือการสูญเสียท่ียิง่ใหญในชีวติ

ทำใหเขามีความยากลำบากในการดำเนนิชวีติตอไป ส่ิงใดท่ีคลายกบัการดำเนนิ
ชีวิตตามธรรมดา เกือบจะดำเนินไปไมไดเลย สำหรับผูที่สูญเสียผูที่เขารัก
ทีเ่จบ็ปวย ประสบอุบติัเหตุ หรอืถกูทำรายรางกาย บางคนกลับเปนประจักษพยาน
ถึงจิตใจท่ีหนักหนวง เพราะเขาไมสามารถใหอภัยส่ิงท่ีผูอื่นกระทำแกเขา
เขาไมสามารถจนกระท่ังเขาเผชิญกับพระเจาผูทรงสรางโลก ในการอธิษฐาน
ภาวนา เม่ือนัน้เองท่ีเขามีพลงั ความกลาหาญ และความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง
ชวีติของเขา ดวยการใหอภัย

ในบทอานจากพระคัมภีร เราไดรับกำลังใจจากนักบุญเปโตร ใหเนนถึง
พระอาณาจักรของพระเจา คือ “ฟาใหมและแผนดินใหม” และทานเตือนเรา
พยายามทำตนใหเปนอิสระจากความคิดแบบชาวโลก ท่ีผานเขามาในชีวิต
ของเราแตละวัน

ความกังวลของประชาชนในชวงชวีติของนักบุญเปโตรคือ วันของพระเจา
ทีพ่วกเขารอคอยใหมาถึง และในชวงทีพ่ระเยซเูจาประทับอยใูนโลกนี ้เกีย่วกบั
บำเหน็จรางวัลที่ประชาชนใฝฝนวาจะไดรับ ทั้งสองขอน้ีเปนเรื่องท่ีคน
รุนปจจุบันยังสนใจอยู ในขณะท่ีเราตอสูกับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปในระดับโลก
ส่ิงท่ีเราตองระมัดระวังตัวก็คือ การแสวงหาอำนาจของโลกน้ี ซ่ึงบางคร้ัง
แสดงออกมาอยางนาหวาดกลัว แตเราก็ทราบดีวาส่ิงท่ีเราคิดวาเดนและงดงาม
นั้น ไมมีคุณคาในสายพระเนตรของพระเจาเลย พลังของการอธิษฐานภาวนา
และการพิจารณาถึงอนาคตของเราจะชวยใหเราเจริญชีวิตท่ีศักด์ิสิทธ์ิในโลกนี้
ได และน่ีคือหนทางสพูระอาณาจักรของพระเจา นีคื่อสิง่ท่ีมีคุณคา

ขาแตพระเจา  ผูทรงพระเมตตา โปรดตรัส
พระวาจาท่ีจะบำบัดรักษาชีวิตของพวกลูก  โปรด
ประทานจิตใจท่ีนบนอบ เพื่อลูกจะไดตอบสนอง
พระดำรัสท่ีเตือนใจลูก  โปรดใหลูกเลือกชีวิตท่ีจะ
รับใชพระองค และรับใชซ่ึงกันและกัน ดังพระ-
ฉบบัแบบขององคพระบตุรดวยเทอญ อาแมน

แกนแหงใจคน
คนชอบขาวขาหมูตองไมกลวัอวน
เจอรานไหนปายใหญรถจอดเปนแถวเปนตองปร่ีเขา
ยิง่ไมมีทีน่ัง่จนตองรวมโตะกับคนแปลกหนายิง่ม่ันใจ
ความต้ังใจล้ิมรสชาติของโปรดคือเปาหมายหลัก
สวนจะน่ังกบัคนรจูกัคนไมรจูกัไดคุยไมไดคุยเปนเรือ่งรอง
แคตามองจานขาหมูจมูกสดูกลิน่น้ำลายสอชืน้ปากกฟ็นธงไดแลว
กอนจะเริ่มละเลียดขาวคลุกขาหมูเค้ียวไปวิเคราะหไป
คุณภาพเนื้อหมูความเขมขนเครื่องเทศมาตรฐานน้ำจ้ิม
แตละอยางลงตัวกลมกลืนกลมกลอมแทบแยกไมออก
ถงึจะมีการติติงใหระวังน้ำหนักใหดูแลหนุใหคำนึงถึงความงาม
ก็ยากจะยับยั้งใจเพียงแคเห็นขาวขาหมูปายแรก
แมจะมีเวลาใหคิดใหมตัดสินใจใหมอกีส่ีหากิโลเมตรขางหนา
แตก็แอบตัดสินใจแอบคิดรายการจะส่ังต้ังแตปายท่ีสองแลว
พรอมกับขอต้ังใจจะกินแครานน้ีกินแคครั้งน้ีเทาน้ัน
แลวคอยลดอาหารอ่ืนรวมท้ังอดของหวานทดแทน
หากไมเปนผลน้ำหนักยงัคงเพ่ิมก็คงตองตัดสินใจเด็ดขาด
ไมใชเลิกกนิขาหมหูนัไปกนิอาหารมงัสวริติัแทน
หากแตตัดสินใจวาไหนๆ กอ็วนแลวกนิขาหมูตอไปใหคมุ
ยิง่มาเจอรานขาหมูใหมไมไกลไมใกลบาน
แคผานไปเหน็ปายสะดุดตาสะดุดใจจนตองชะลอรถ
สะดุดตาเพราะมีเขียน “ชดิขาวขาหมู”
สะดุดใจเพราะตอดวย “อิม่ละส่ีสิบบาท”
สะดุดตอมเพราะตามดวย “รบกวนตักขาวเอง”
ที่ไหนก็เห็นแคราคาขาวขาหมูแตละจานตามขนาด
กนิแลวอิม่ก็พอกนิแลวไมอิม่ก็ตองส่ังจานตอไป
แตนี่เหมือนจะบอกกินใหอิ่มแลวคอยจายตามราคาน้ี
ถึงจะเปนรานริมถนนมีโตะน่ังไมกี่ตัวแตก็นาเขา
แครับรูความมีน้ำใจของเจาของรานก็ไมคิดลังเลใจแลว
จะซ้ือกนิท้ังทีกน็าจะกินใหอิม่ทองวาง้ันเถอะ
ตอนแรกก็คิดวารานน้ีไมนาจะขายไดนาน
เหตุผลนัน้ใครๆ กค็งจะคิดเดาไดไมยาก
ในสังคมยุคน้ีในสภาพเศรษฐกิจแบบน้ีไมนาจะอยรูอด
แตก็ยังเห็นเปดรานขายลูกคาเขาออกทั้งวัน
ที่เคยคิดวาคงมีรานน้ีรานเดียวที่ใหบริการจนอ่ิมทอง
ยงัพบเหน็อีกรานแถวถนนจันทนทีร่ถติดไดทัง้คืนท้ังวัน
นอกจากปายชื่อรานและรายการอาหารท่ีขายแลว
ยังมีปายสีเดียวกันระบุนโยบายเจาของรานไวอยางชัดเจน
“ตักขาวไมอัน้ น้ำเยน็ฟร ีของหวานฟร.ี..”
เหมือนจะบอกอิ่มทองยังไมพอยังเย็นกายหวานปากอีกตางหาก

ในภาวะขาวของอาหารการกินแพงจนคุมไมอยู
ขาวราดแกงกวยเตี๋ยวผัดหม่ีที่เคยกินพออิ่มตามราคายุติธรรม
พากันข้ึนราคาแบบกาวกระโดดจนทำใจแทบไมได
แมจะมีมาตรการภาครัฐใหตรึงราคาเดิมไวกอน
ทวาราคาเดิมแตปริมาณอาหารลดไปเกือบครึ่ง
ใครพบใครเห็นรานอาหารประเภทนี้คงถือเปนบุญทอง
อยางไรเสียก็ขอใหอิ่มทองไวกอนแลวคอยคุยเรื่องรสชาติ

ในสังคมท่ีวตัถุเปนใหญจติใจมีใหกนันอยลงนี้
การไดพบเห็นไดเขารานอาหารแบบน้ีอิ่มท้ังกายอ่ิมท้ังใจ
เหมือนบอกตอกย้ำใหรูสำนึกวาคนเราหากมีใจตอกันซะอยาง
จะใหจะทำจะชวยจะรกักท็ัง้ใจจนอ่ิมจนสุขจนหรรษา
เพราะโดยธรรมชาติแหงใจคนใหกใ็หจนหมดใจ
สวนท่ีใหบางใหนดิใหหนอย...ถอืวายังไมไดใหดวยใจ
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“ทุกชีวิต” มีแงมุมใหเราไดเรียนรูเสมอ อยาเสียขวัญถาชีวิตตองเจอมุมที่ไมชอบ

คณุพอการโล เดลลา โตรเร ขารบัใชพระเจา

เสนทางแหงรัก
โดย คณุพอบรรจง  สันติสุขนรินัดร

ความรักคริสตชนเปนความรักทีเ่ปดกวางและหลดุ
เลยตนเองไป

เปนความรักท่ีพระเจาทรงส่ังใหรกัทุกคนเหมือนรกั
ตนเอง

กระน้ันก็ดี ไมใชวาทุกคนจะรจูกัรักตนเองไดอยาง
ถูกตอง เพราะบอยคร้ังท่ีคิดวากำลังปฏิบัติความรัก
ตอตนเอง กลบักำลงัทำรายตนเองอยางคิดไมถงึ

บาปแตละอยางเปนประวัติศาสตรย้ำบอกย้ำเตือน
ใหรูวา แตละคร้ังท่ีเลือกทำบาปโดยคิดวาดีสำหรับ
ตนเองเด๋ียวนั้นในขณะน้ัน ที่แทกำลังทำรายตนเอง
ทัง้ทางกายและทางจิตใจ เด๋ียวนัน้และในเวลาตอมา

ดังน้ัน เพ่ือจะรักตนเองและรักเพื่อนพ่ีนองได
อยางถูกตอง พระเยซเูจาทรงสอนใหศษิยของพระองค
รกัตนเองและรกัผอูืน่ “ดังทีพ่ระองคทรงรกั”

รักตนเองดังท่ีพระองคทรงรักฉัน  รักเพื่อนพี่นอง
ดังท่ีพระองคทรงรักพวกเขาทีละคนและแตละคน

บรรทัดฐานแหงความรักจึงไมอยูที่ฉันเห็นดีที่ฉัน
ตองการท่ีฉนัพอใจ

หากแตเปนบรรทัดฐานของพระเยซูเจา...รักได
จนถึงท่ีสุด กระทั่งยอมตายแทนได...รักอยางไมมี
เง่ือนไข ทั้งคนดีและคนช่ัว ทั้งคนชอบธรรมและ
คนอธรรม...รกัไดแมกระท่ังศัตรู

การโลสัมผัสความรักของพระเจาและเขาถึง
ความรักของพระองค  เม่ือยังเปนเด็กผานทางความรัก
ของคุณพอคุณแม แลวน้ันผานทางชีวิตวัด ชีวิตแหง
ความเช่ือ ศีลศักด์ิสิทธ์ิ

เปนการสัมผัสความรักที่คอยๆ หลอมการโล
ใหเปนความรักของพระเจาสำหรับพี่นองในครอบครัว
สำหรับเพื่อนที่โรงเรียน สำหรับเพื่อนทหาร สำหรับ
เพื่อนเณร

เปนความรักท่ีใหความสนใจ เห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือ
รบัใช ดูแล...แมในเร่ืองธรรมดาแหงชวีติแตละวัน

เปนความรักที่พรอมเสียสละสิทธิที่พึงได เพ่ือ
เปลีย่นเปนหนาทีแ่หงรกั

ดังท่ีคุณพอการโลไดเขียนในอัตชีวประวัติ

“มีเณรคนหนึง่เพิง่เขาบานเณร เขาอายุ 18 ป ปวย
ดวยโรคปอดบวม อาการหนักมาก แพทยทีดู่แลเขาบอก
กับคุณพอรองอธิการวาอาการปวยของเขาหนักเกิน
จะนำเขาโรงพยาบาลไดและยาท่ีกนิก็ไมมีผลแลว แพทย
ยนืยนัวาเขากำลงัจะตาย  เยน็วนัน้ัน เวลาหกโมง คุณพอ
รอ งอ ธิ ก า รส ง คนไป เ รี ย กพ อ แล วนำพ อ ไป ท่ี
หองเล็กๆ ซ่ึงเณรคนน้ีนอนปวยอยแูละส่ังวา ‘เธอจงอยู

นี ่อยเูปนเพือ่นคนปวยจนถึงพรงุน้ีเชา...ในหองมีเตาฟน
เล็กๆ มีกระทะเล็กๆ ใบหน่ึงและกระบวย ชอนใหญ
แปงหยาบๆ ถุงหนึ่งและผาขาวขนาดความยาว 30
เซนติเมตร กวาง 20 เซนติเมตร 8 ผืน เธอจงกอไฟ
และใสน้ำสามกระบวยลงกระทะ เม่ือน้ำเริ่มเดือดก็
ใหใสแปงหน่ึงกระบวยคร่ึงลงตมในน้ำ  แลวคน
ประมาณ 2 นาที หลังจากน้ันใหยกกระทะลงจากเตา
และละเลงแปงท่ีตมแลวลงไปในผาขาวยาว 15 เซนติเมตร
แลวใชผาอีกผืนหน่ึงปดไวและนำมาวางบนหนาอก
ดานขวาตรงกับปอดของคนปวยสักพักหน่ึง ในเวลา
เดียวกนักใ็หทำเชนเดียวกนัสำหรบัปอดดานซาย  แลว
เปล่ียนไปทำเชนกันสำหรับปอดดานหลังท้ังขวา

และซายทางดานกระดูกสันหลัง ในขณะท่ีทำก็จงสวด
ขอแมพระองคองคอปุถัมภชวย’... พอทำทกุอยางตามท่ี
คุณพอรองอธิการสั่ง แลวพอก็หยิบสายประคำและ
เริ่มสวดขอพระมารดาแหงสวรรค...พอทั้งสวดและ
ดูแลเพ่ือนท่ีปวยจนถึงเวลาหกโมงเชา คุณพอรองอธิการ
พรอมกับนายแพทยไดมาเย่ียมคนปวย นายแพทยวดัไข
คนปวยแลวหันมาบอกคุณพอรองอธิการวา ‘หมดไข
แลว’...หลังจากน้ันสามวันเณรที่ปวยก็หายปวยและ
กลบัไปพักท่ีบาน” (พอ:อตัชีวประวัติ, หนา 107-108)

ความรักตอพระเจาและความรักตอเพื่อนพี่นอง
ที่การโลบมเพาะดวยการรับใชทุกคนโดยไมคิดถึง
ความสะดวกสบายของตนน้ี ไดกลายเปนความรัก
ทีย่ิง่ใหญไปกวาน้ัน

รักท่ีพรอมสละชีวิตแตงงาน สละครอบครัว สละ
ประเทศบานเกิดเมืองนอน ไปเปนธรรมทูตในตางแดน
เพื่อประกาศขาวดีแหงความรักและความรอดของ
พระเจา

เปนความรักทีต่อเน่ือง แตละวัน แตละเดือน แตละ
ป จวบจนลมหายใจสุดทายในดินแดนท่ีคุณพอรัก
และมอบชีวิตใหจนหมดส้ิน ทั้งกายและใจ ดังผลงาน
ที่คุณพอทำไวเปนพยานท่ีเห็นไดอยางเปนรูปธรรม

www.c-dellatorre.org
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มอบวุฒิบัตรแกบรรดานักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม
คายอัจฉรยิะ แมโลกมีอายุยาวนานแตกย็งัมีอะไรใหมๆ
ใหเราคนพบอยูเสมอ เหมือนมีความลับมากมายท่ีรอ
การถูกเปดเผย และรอคนซ่ึงมีความสามารถดาน
สติปญญาไดทำใหมีส่ิงใหมๆ เกิดข้ึน เราเห็นวามนุษย
เปนส่ิงสราง เปนส่ิงประเสริฐ เพราะเรามีความคิด
มีสติปญญา เราตองการพฒันาสรางสรรคใหเกดิส่ิงใหมๆ
ดีๆ แกโลกของเรา วันน้ีพอดีใจท่ีเห็นพวกเรามาแสดง
ถึงศักยภาพที่เรามีดานสติปญญา เรากำลังกาวสูลำน้ำ
ทีย่ิง่ใหญ จากลำธารสลูำคลอง แมน้ำ ทะเล มหาสมุทร
ยิ่งเรียนเราย่ิงรูวาโลกน้ันกวางมาก ยิ่งเรียนเราย่ิงรูวา
โลกมีส่ิงตางๆ ที่จะตองเรียนรู เปนโอกาสดีที่ตอง
ขอบคุณผูจัด ขอบคุณผูที่มาใหความรู พออยากเห็น
คลื่นลูกใหมสามารถอยูในสังคมและสามารถทำให
เกิดประโยชนที่สุดในศักยภาพที่เราแตละคนมี เรา
แตละคนไดรับพระพรของพระให มีสติปญญาดี
เปนเด็กเกง เราตองใชสติปญญาในทางท่ีดี สรางสรรค
เราอยูในโลกของเทคโนโลยี โลกของความกาวหนา
พระศาสนจักรคาทอลิกเห็นถึงความสำคัญ เราไม
ปฏิเสธเร่ืองของเทคโนโลยีและความเจริญกาวหนา
กอให เ กิดความเจริญกาวหนาท่ี เปนการสงเสริม
เทคโนโลยีตองไมลดคุณคาของความเปนมนุษย แต
เทคโนโลยีตองสงเสริมคุณคาศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ใหมากข้ึน เทคโนโลยีจะกาวหนาจนหลายๆ ครั้งเรา
มองวาจะมีประโยชนอะไร เราสรางหุนยนตข้ึนมา
เปนมนุษย หุนยนตทำงานไดดีกวามนุษยแนนอน
เพราะเขาใสโปรแกรมเขาไป นักวิทยาศาสตร
นักคณิตศาสตรก็ดี เรามนุษยมีสติปญญาท่ีดี มีคุณคา
ศักด์ิศรี มีหัวใจ แตหุนยนตไมมีหัวใจ  เราเปนมนุษย
และมีศักด์ิศรี คุณคาและความสำคัญอยทูีห่วัใจ  ฝากไว
กับคุณครูวาลูกศิษยเม่ือมีความคิดสรางสรรค ก็ตอง
มีหัวใจดวย เราตองสรางมนุษยที่มีหัวใจ เราตองสราง
มนุษยทีส่งเสริมความเปนมนุษย”

“เราไดฟงพระวรสารในวันนี้เปนเรื่องของการ
เปนเกลอื เปนแสงสวาง  เราจะเหน็วาเกลอืนัน้มีรสเคม็
เพื่อการถนอมอาหารหรือการรักษาคุณคาของอาหาร
นัน้ สามารถเก็บรักษาอาหารไวใหทานไดอกีนาน นีคื่อ
คุณสมบัติของเกลือ และสำหรับแสงสวางก็เชนกัน
เพื่อจะไดมองเห็น พวกเราอยูในหองน้ีหากไมมีแสง
เราก็มาเรียน มารวมกิจกรรมไมได ในโลกก็มีวธีิทีจ่ะทำ
ใหเกิดแสงสวาง พระเยซูเจาจึงขอใหเราชวยเปน
แสงสวาง เพื่อเปนประโยชนแกผูอื่น ชวยผูอื่น นำทาง
ผอูืน่ และเปนพระเยซูเจาเองท่ีทรงนำทางเรากอน และ
ใหเราไดเปนเกลือ เปนแสงสวาง และนำแสงสวางไป

คายอจัฉริยะ... (ตอจากหนา 4)

ในทางแหงความดี ความถูกตองไปสทูกุคน ใหเขาไดมี
แสงสวางในการดำเนินชีวติของเขาแตละคน พอกข็อให
พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จในชีวติ”

อาจารยชุติมา เตมียสถิต  ที่ปรึกษาสสวท. ดูแล
โครงการพัฒนาสาขาวิทยาศาสตรประถมศึกษา
วทิยาศาสตรปฐมวัย และโครงการบานนักวทิยาศาสตร
นอย  ใหสัมภาษณวา “การมาคายคร้ังน้ี เหมือนกับมาชวย
เพื่อน ประทับใจท่ีคุณพออนุชา พูดวามีคน 4 คน ฝน
เหมอืนกนั ตอนแรกทีม่ารสึูกวามาชวยเพือ่น แตคุณพอ
อนชุา พดูถึงความฝน ปรากฏวาทานไดเพือ่นอกีคนหนึง่
ที่รวมฝนดวยคือดิฉัน ดิฉันอยากฝนเห็นเด็กในสภา
การศึกษาคาทอลิกฯ ไดมีโอกาสเรียนรูแบบเด็กๆ
เหลาน้ี ความประทับใจตอมาคือเด็กๆ และคุณครูที่มา
มีความต้ังใจสูงมาก ทำใหมีพละกำลงั มีแรงบันดาลใจ
อยางสูงมาก ที่คิดวามาแลวอยากใหเด็กๆ สนุกสนาน
และไดความรูกลับไปดวย ขอฝากสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ ทำใหเกดิโอกาสแบบน้ีกบัเด็กทุกคน ทัง้ท่ีอยู
ในสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และเด็กอื่นๆ ทั้งประเทศ
โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส”

อาจารยภดิูท พรรกัษมณ ีประธานกรรมการบริษัท
เอดูพารค จำกัด  และอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน  กลาววา “เอดูพารคเปนบริษัท
ที่ทำดานการศึกษา เปดสอนคณิตศาสตร ซ่ึงวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีสำคัญสำหรับ
เยาวชนของเรา ประเทศเราเปนประเทศท่ีมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนา ประชากรจะตองมีความสามารถ
ทั้งสองวิชาน้ี เอดูพารคเปนบริษัทท่ีเกิดจากครอบครัว
คาทอลิก และไดรับการศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิก
จึงอยากจะมีสวนรวมในการสนับสนุนนักเรียนที่อยู
ในเครือของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ใหพัฒนา
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึง
รวมกับสภาการศึกษาคาทอลิกฯ จดัคายคร้ังน้ีข้ึนมา”

ความเกงท่ีอยใูนตัวคนแตละคน เราอาจจะสามารถ
เรียกไดวา ความมีอัจฉริยภาพ ซ่ึงเปนตนทุนของชีวิต
ที่แตละคนมี คายอัจฉริยะเปนความริเริ่มหนึ่งของ
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ซ่ึงปรารถนา

จะแสดงจุดยืน และเสนทางการพัฒนาควบคู
ไปกับสังคมประเทศชาติ การตอบรับ
โลกเทคโนโลยี โดยมีความรทูีส่ำคัญเปนฐาน
กับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในไมชา
กิจกรรมเล็กๆ นี้อาจจะเปนแรงผลักดัน
ที่ทำใหเห็นความรวมมือรวมใจของภาครัฐ
เอกชน องคกรศาสนา หนวยงานการศึกษา
เพือ่อยใูนสังคมอยางมีคุณภาพ และเติบโตไป
อยางมีความสุข

แรลลีสั่มพนัธ (ตอจากหนา 20)

จัดกิจกรรมแรลลี่สัมพันธ สัมมนา ทัศนศึกษา เพื่อให
คณะครูไดพกัผอนและสนุกสนามรวมกนัในครอบครวั
แดงขาวอัสสัมชัญศรีราชา มีกิจกรรมมากมาย อาทิ
ประกวดหนุม-สาว Cowboy night ชุดยอนยุค
ประกวดแตงรถสวยงาม ฯลฯ  ระหวางวันท่ี 12-14
มีนาคม 2012  ทีส่วนอัสสัมชัญพาราไดซ อำเภอทาใหม
จงัหวดัจันทบุรี

“ลูกหลาน”
อทุศิใหมารอีา  ลออวิจง                   300  บาท

ครอบครวั  “บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ”
อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ               300  บาท
อุทิศให
เปาโล  สุวทิย  บุญฤทธิฤ์ทยักลุ           300  บาท

คณุชฎาพร  รตะสขุารมย                                300  บาท
คณุดวงทิพย  อรรถวรากรณ                      300  บาท
คณุเสรมิ  ชรีานนท                                    600  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

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com
“เลอืกสือ่ทีดี่ไวในบาน   เหมอืนใหลกูหลาน

ทานอาหารปลอดสารพิษ”
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

24-29 กรกฎาคม - ไปสงิคโปร มะละกา KL.
เซนตแอนน หาดใหญ
27-29 กรกฎาคม - เซนตแอนน ไทรบรุ ีหาดใหญ

เอลซีาเบธ ยุพิน เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
25 เมษายน 1993
ครบ 19 ป

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ยอแซฟ สุดใจ เชือ้ประมง
เกิดใหมในพระเจา
2 กมุภาพันธ 2006
ครบ 6 ป

Tel. 02-291-3750-4

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารอีา มสัซาแรลโล
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ
เกดิใหมในพระเจา 5 มถินุายน 2552
ครบ 3 ป  5 มถินุายน 2555
ผสูรางสนัตยิอมเปนสขุ เพราะเขาจะไดชือ่วาเปนบตุรของพระเจาครบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถุินายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 4 ป
ผูที่เก็บไดมากไมมีส่ิงใดเหลือเฟอ

สวนผทูีเ่กบ็ไดนอยกไ็มมีส่ิงใดขาดแคลน
(2 คร 8:15)

เพราะความรกัของพระครสิตเจา
ผลกัดนัเรา
(2 คร 5:14)

จงรกัษาของท่ีมคีาท่ีไดรบั
มอบไวเดชะพระจติเจา
ผสูถิตอยใูนเรา

(2ทธ 1:14)

  

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส รชัน ีคงกติติกลุ
เกดิใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553 ครบ 2 ป

ณ วนัแหศีล เพือ่ระลึกถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี
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คณุพอเจาอาวาส ซสิเตอร สภาอภบิาล และสตับุรษุ

ขอเชญิทานรวมโมทนาคณุ พระเปนเจา

โอกาสฉลองวดัพระตรเีอกภาพ (หนองหิน)
จังหวดันครปฐม

วนัอาทติยที ่3 มถุินายน 2012

สหบูชามิสซา เวลา 10.30 น.

พระคารดินลั ไมเก้ิล มีชยั กจิบุญชู
เปนประธาน

ทางวัดไดจดัเตรียมอาหาร เชา - เท่ียง ไวบรกิารฟรี
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การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

เด็กสาธุฯ

“ฝนจาฝน ขอบคุณฝนท่ีตกลงมาใหแผนดินชมุฉ่ำ
ขณะท่ีโลกรอนข้ึนๆ แมบางวันอาจจะต้ังเคาให
ความหวัง และลอยผานเลยไป” ชวงนี้ ตามวัด
โรงเรยีน แมแตสำนักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย  ดูวงัเวงใจยังไงไมร ูกบัการโยกยาย
และแตงต้ัง ทั้งๆ ที่ เปนความจริงของชีวิต 
เปดเทอม หลังจากพักรอนนอนเหงื่อตกมาหลาย
สัปดาห คุณครู ผูปกครอง ตางเขาสู “ภาระหนาท่ี
ประจำ” แมคุณครูคนใหม หองใหม แตจิตใจและ
ความคิดสรางสรรค ขอใหใหม “ เหมือนชวีติใหมๆ ”
และขอย้ำวา การศึกษาเปนการเรียนรูสำหรับชีวิต
และสังคม ทีส่ำคัญอยทูีตั่วเราแตละคนตองแสวงหา
ตัวเองใหพบกอน วาเรารกั ชอบ ทีจ่ะเรยีน ทีจ่ะเปน
อะไรกนัแน! และอยาตามกระแสกันนัก! หนงัสือ
สังฆราช ลงัแบรต เดอลา ม็อตต จดัพิมพโดยสหพนัธ
คณะรักกางเขนฯ โดยคุณแมศรีไพร กระทอง
ประธาน บดัน้ีเสรจ็เรยีบรอยและสมควรทีจ่ะตองหา
อานกันใหได ราคาเลมละ 300 บาท (สามรอยบาท)
ครัง้กอนบอกผดิไป คาใชจายบางรายการยังไมไดเอา

มารวม  ขออภัย! งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท
นานาชาติ คร้ังท่ี 50 คร้ังน้ีไอรแลนด เปนเจาภาพ
ระหวางวันท่ี 10-17 มิถุนายน  ครั้งท่ี 1 ฝรั่งเศส เปน
เจาภาพ ค.ศ. 1881  จากประเทศไทยมี 40 คน ไป
รวมงาน และตองเขารวมฟงเน้ือหาสาระดวย เสรจ็แลว
แสวงบญุตอ ไหนๆ กไ็หนๆ แลว! พระคณุเจาเกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช ประธานงานดานพิธีกรรม พระคณุเจา
สิรพิงษ จรสัศร ีนำทีมครอบครัวไปในเวลาใกลเคียงกนั
ทีมิ่ลาน เรือ่งครอบครัว วนัท่ี 30 พฤษภาคม ถงึวันท่ี 1
มิถุนายน “ครอบครัวคือบอเกิดของชีวิตเร่ืองราว
มากมาย” ทุกวันน้ีครอบครัวถูกปลวกมอดกัดกินมาก
แลว  ความซ่ือสัตย เปนคุณสมบัติพื้นฐานท่ีสำคัญ
ของมนุษย เปนความภาคภูมิใจท่ีไมสามารถจะมีอะไร
มาแลกได  มันเสียไปงาย แตไดคืนมายาก การท่ีคนเชือ่
วา “เราพดูจรงิ ทำจรงิ” ทำใหคนน้ัน มีเกยีรติ มีศักด์ิศรี
มีคามากกวาเงินทองมากองตอหนาซะอีก เปนคน
ที่ใครๆ ยกมือไหวไดสนิทใจ และอยากจะไหวงามๆ

วันกอน พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล แวะมา
พบปะกับเจาหนาท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
และชวนใหมองไปไกลๆ และคิดถึงงานท่ีสำคัญ ที่
จำเปนจริงๆ  หนังสือใหม ภาวนาดวยพระหฤทัย
ของพระเยซูเจา(Jesu-Maum) กวอน มิน-จา เขียน
จากเกาหลี  แปลโดยพิสุทธิ์ศรี รัตตมณี คณะพระ-
หฤทัยฯ คุณแมเชลียง เวชยันต เปนผูจัดพิมพ และ
มีทีมงาน ซิสเตอรกัลยา ตรีโสภา ซิสเตอรศิริรัตน
เหลาวัฒนพงศ สวนวิทยากรนำไปใช คุณพอชีวิน

สุวดนิทรกรู และคณุพอสมชยั พิทยาพงศพร บดัน้ี
เสร็จเรียบรอยแลว รวมอาลัยและรวมภาวนา
คุณยาย มารีอา มักดาเลนา  ทัศนีย จินตนเสรี
(พันธุมจินดา) อายุ 96 ป ไดเกิดใหมในพระเจา
อยางสงบ เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม บรรจุศพท่ี
วัดพระแมสกลสงเคราะห บางบัวทอง และบิดา
ภราดาอานันท ปรชีาวุฒ ิอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ซีเมออน เฉลิม ปรีชาวุฒิ ไดจากไปอยางสงบ เม่ือ
วนัท่ี 8 พฤษภาคม บรรจศุพท่ีวดัพระคริสตประจักษ
บานเลา นครนายก วนัท่ี 13 พฤษภาคม “วนัฉลอง
แมพระฟาติมา” ขอเชิญพี่นองรวมใจ “สวด
สายประคำ เพื่อศีลธรรมดีงามของโลก” ดวย
โครงการ  “ทั่วโลกพรอมเพรียง  ไมส้ินเสียง
สายประคำ” วดัแมพระฟาติมา  ดินแดง และหวยยาง
นาสงเสียงใหดัง เพราะศีลธรรมกำลังตกเหวแลว 
อุบัติเหตุรถยนตแตละวันมากข้ึน รุนแรงมากข้ึน
วันน้ีรถยนตกลายเปนโลงศพเคล่ือนท่ี และมันเศรา
แสนเศรา โศกย่ิงกวาพญาโศก เม่ือพอแม นอกจาก
ใหกำเนิดแลว ยงัตองตามทำงานศพใหลกูดวย เม่ือไร
จะใชสมองใหมากกวาอารมณ มีครอบครัวไหน
ที่ไมเคยเกิดอุบัติเหตุบาง?? ขอพระเจาประทาน
พระพร

มผีทูีห่ลอกลวง โทรศพัทไปยงัพ่ีนอง ขอใหชวย
ทำบุญ และชวยโอนเงนิเขาบัญช ีจำเปนตองใช
ขอใหโทรเชค็ขอมลูกนักอนครบั อยาเชือ่กนังายๆ
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นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  โอกาส
ครบ 50 ป ที่บุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที่ 23
ทร ง อ อกพ ร ะสมณส าส น
“สันติสุขบนแผนดิน”  (Pacem in
Terris)  สมเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสแกสมาชิก
สมณสภาดานสังคมศาสตร
ทีม่าเฝาวา  “การแสวงหาความยุติธรรมและสันติภาพจะบังเกิดผล  หากทำควบคกูบั
การแสวงหาความจริงเก่ียวกับชวีติมนุษย   สรรพสิง่สรางของพระเปนเจา ซ่ึงพระองค
ประทานสติปญญาและอิสรภาพ  ใหสามารถรอบรูและมอบความรักแกผูอื่น”
สติปญญาชวยมนุษยใหรวูาส่ิงใดดี  ส่ิงใดมีคุณคา

“โลกเปล่ียนแปลงอยางมากในระยะเวลา 50 ป ท่ีผานมา  พระสมณสาสนของ
บญุราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 มีคุณคามากตอการปรับเปล่ียนท่ีสรางสรรค
ระหวางพระศาสนจักรและโลก  ระหวางผเูชือ่ศรทัธา และผไูมเชือ่ศรทัธาในศาสนาใด
ซ่ึงสภาสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 รณรงคใหพระศาสนจกัรปรับใหทนัความกาวหนา
ของโลก  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 ทรงรองขอสันติภาพ  การเคารพ
ในศักด์ิศรีความเปนมนุษย และอิสรภาพ  ทัง้ยังทรงเรียกรองมนุษยใหเคารพในส่ิงท่ี
ถูกตองและดีงาม”

“พระองคทรงสงสาสนแหงความหวังสโูลกทีส้ิ่นหวงั  เปนสาสนถงึมนุษยทกุคน
เพราะความจริงมีอยเูพือ่มนุษยทกุคน แมผไูมมีความเช่ือ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา “บุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ทรงสรางสันติภาพตามขอคำสอนเรือ่งสันติภาพของบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ดวยการทรงยืนยันวา ‘การใหอภัยเปนหัวใจสำคัญ
ในการสรางสันติภาพ’ ซ่ึงสองสามเดือนตอมา  ไดเกิดเหตุกอการรายในนิวยอรก
และวอชิงตัน ในวันท่ี 11 กนัยายน ค.ศ. 2001”


นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงมอบหมายให
พระอัครสังฆราชแหงเวียนนา เปนประธานฉลอง 450 ป การฟนฟูตำแหนง
พระอัครสังฆราชแหงปราก

ในจดหมายภาษาละติน พระสันตะปาปาทรงแตงต้ังพระคารดินัลคริสตอฟ
เฌอนบอรน เปนผูแทนพระองค  และทรงระลึกถึงประวัติศาสตรพระศาสนจักร
ที่ยาวนานในทวีปยุโรป ที่นักบุญซีริลและนักบุญเมโธดิส สองพี่นองไดรวมกัน
ประกาศขาวดี

โอกาสเดียวกันพระสันตะปาปาทรงแตงต้ังพระคารดินัลโยเซฟ เซน เซ คีอุน
พระสังฆราชเกษียณแหงฮองกง  เปนผูแทนพระองคในวันท่ี 7 กรกฎาคม สมโภช
บุญราศีปเตอร  ตอร็อต  อายุครบ 100 ป   บุญราศีปเตอรเปนครูคำสอนและเปน
มรณสักขทีีป่าปว นวิกินี

⌫⌫
นครรฐัวาตกินั  (ซเีอน็เอส)  โอกาสวนัภาวนา
เพ่ือกระแสเรียก  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา “พระเปนเจาทรง
เชื้อเชิญทุกคนใหอุทิศตนท้ังครบในการ
รับใชพระเปนเจา  แตหลายคนมักไมไดยิน
เสียงเรียกนั้น อาจเปนเพราะพวกเขาเกรงวา

หากตอบรับเสียงเรียกของพระเปนเจา  ตนจะขาดอิสรภาพ    ในวันนี้ขาพเจาจึงขอ
เชญิชวนทกุคนรวมกนัภาวนา  เพือ่บรรดาเยาวชนจะฟงเสียงของพระเปนเจา ทีข่อให
พวกเขาสละทุกส่ิงเพือ่อทุศิตนรับใชพระองค”

กอนภาวนาพรอมกันในเวลาเท่ียงวัน  พระสันตะปาปาตรัสวา “พระเปนเจา
ทรงเรียกเราเสมอ  แตบอยครั้งเราไมไดยิน  เรามัวเอาใจใสกับหลายส่ิงหลายอยาง
และเกรงวาหากเราตอบรับเสียงเรียกของพระเปนเจา เราอาจไมมีอสิรภาพท่ีจะทำตาม
อำเภอใจ  แทจรงิพระเปนเจาทรงรักมนุษยทกุคน และหากมนุษยตระหนักในความรัก
นัน้  ชวีติเขาจะเปล่ียนแปลงและตอบรบัความรกัของพระเปนเจา”


เกาหลี (ยูแคน)  ผลสำรวจประจำปพบวา  เกาหลีเหนือไดรับการจัดอันดับวา
เปนประเทศท่ีมีอสิรภาพดานส่ือมวลชนนอยทีสุ่ด

สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมียนมาร  และเวียดนาม เปนหน่ึงในจำนวน 12 ประเทศ
ทีมี่อสิรภาพดานส่ือนอยมากเชนกัน จากผลสำรวจจำนวน  197 ประเทศ

อสิรภาพของส่ือ เรยีงตามความมากนอยของอิสรภาพท่ีไดรบั ตามลำดับ  “ไดรบั
อสิรภาพในส่ือ”  “ไดรบัอสิรภาพเพยีงบางสวน”  และ “ไมไดรบัอสิรภาพเลย”

สาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในอันดับท่ี 187  สวนฮองกง ซ่ึง “ไดรับอิสรภาพ
เพียงบางสวน” อยูในอันดับท่ี 70  ในขณะท่ีไตหวันซ่ึง “ไดรับอิสรภาพในสื่อ”
อยูในอันดับท่ี 47    สำหรับประเทศหน่ึงในสิบอันดับแรกท่ีมีอิสรภาพในส่ือสูง
สวนใหญเปนประเทศในทวีปยุโรป

⌫
ศรีลังกา  (ยูแคน)   ผูนำพระศาสนจักรคาทอลิกและโปรเตสแตนตในบังคลาเทศ
ตางมองขามความแตกตางของกันและกัน หันมาสามัคคีเพื่อกระชับความสัมพันธ
ใหแนนแฟนข้ึน

ผูนำนิกายเมโธดิสต กลาววา “ตนป ค.ศ. 2011  คาทอลิกบางคนสงสัยวาเรา
เปนคริสตชนแทจริงหรือไม  แตในรอบสิบปที่ผานมาความสัมพันธของคริสตชน
ในศรีลังกาพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนมาก  ปจจุบันคริสตชนของท้ังสองนิกายสามารถ
ไปรวมพิธีในโบสถของตางนิกายไดอยางอิสระ”

ปจจุบันคริสตชนนิกายตางๆ รวมมือกัน  เชน ตอตานการโจมตีศาสนิกชน
กลมุนอย  การรวมเรียกรองใหวนัปสกา เปนวันหยดุประจำชาติศรีลงักา  การแกไข
พระราชบญัญัติการแตงงานตามธรรมเนียมคริสตชน  โดยผแูทนคริสตศาสนานิกาย
ตางๆ ไดเขาพบนายกรัฐมนตรีปละ 2 ครั้ง เพื่อพูดคุยถึงความตองการของคริสตชน
ในบังคลาเทศ

นายมธิชุลีคั  เมอรม ู  ผแูทนนิกายโปรเตสแตนต นกัเขยีนและนักหนังสือพมิพ
กลาววา “ศาสนิกชนในบังคลาเทศหวังวาการประชุมรวมกันจะใหความสำคัญ
ตอประเด็นความขัดแยงในท่ีดินและสิทธิของชนเผา”

คริสตศาสนิกชนในบังคลาเทศท่ีประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
มีครสิตชนเพียง 0.03% ของจำนวนประชากร 160 ลานคน  ในจำนวนน้ีเปนคริสตชน
นกิายคาทอลิกมากท่ีสดุ ประมาณ 350,000 คน
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญทัว่โลกอาลยั (ตอจากหนา 20)

พระคารดินลั

อบรมพระสงฆ นักบวชและฆราวาสจำนวนมาก
ทั่วโลกใหรูจักใชส่ือเพื่องานอภิบาลและประกาศขาวดี

คุณพอบาแบง เปนผูกอต้ังศูนยอบรมส่ือ Crec-
Avex ทีป่ระเทศฝรัง่เศส ในป ค.ศ. 1971 และเปนคนแรก
ของโลกท่ีนำส่ือมาใชประกอบการสอนคำสอน ทำให
การถายทอดความเช่ือมีชีวิตชีวา มีสีสัน และนาสนใจ
มากย่ิงข้ึน คุณพอยงัเปนเจาของทฤษฎี Symbolic Way
ซ่ึงเปนการอบรมความเช่ือท่ีอาศัยสัญลักษณเปนส่ือ
ที่ชวยอธิบายถึงความรูสึกนึกคิดไดลึกซ้ึงย่ิงกวาคำพูด
หรือตัวอักษร

ทุกคนท่ีเปนลูกศิษยคุณพอหรือแมแคเพียงรูจัก
คุณพอ ตางท่ึงในความเช่ือของคุณพอและความลึกซ้ึง
ด านการนำ ส่ือมาใช เพื่ อการถ ายทอดความเ ช่ือ
ทุกคนกลาวเปนเสียงเดียวกันวา คุณพอเปนคนเปดเผย
ราเริง เปนกันเองและจริงใจกับทุกคน เหนือส่ิงอ่ืนใด
คุณพอเปนนักส่ือสารผูยิ่งใหญที่สนใจรับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเร่ืองส่ือกับผูอื่นอยูตลอดเวลา
นอกนัน้ คุณพอไมปดซอนความรสึูกต่ืนเตนดีใจทุกครัง้
ที่ มีโอกาสรับประทานอาหารท่ีถูกปากพรอมกับ
ไวนแดงของโปรดท่ีผลิตในฝร่ังเศส

คุณพอบาแบงเกิดท่ีฝรั่งเศสเม่ือป ค.ศ. 1925
เมื่อตอนท่ีตัดสินใจเขาบานเณรชวงวัยรุน เวลาน้ัน
กองทัพนาซีเยอรมันไดเขายึดครองเขตพ้ืนท่ีในละแวก
บานของคุณพอหมดแลว บิดาตองแอบพาลูกชาย
หลบทหารนาซี และแอบรอจนเห็นทหารเผลอจึงให
ลูกชายวิ่งออกไปจากเขตยึดครอง จากน้ันใหเดินเทา
ไปเขาบานเณรของคณะ OMI จนกระท่ังไดรบัศีลบวช
เปนพระสงฆเม่ือป 1949

คุณพอได เ ดินทางมาเมืองไทยหลายครั้ง เพื่อ
รวมประชุมและใหการอบรมเร่ืองส่ือ บอยคร้ังเปนการ
มาพำนักเพื่อเขียนหนังสือ ทุกเลมท่ีเขียนเปนเรื่อง
เกีย่วกบัส่ือและความเชือ่ทัง้ส้ิน เม่ือคณุพอไดเกษียณอายุ
และวางมือจากงานสื่อตางๆ ในป ค.ศ. 2002
มหาวิทยาลัยเซนตจอหนไดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กติติมศักด์ิ (honoris  causa) ดานนิเทศศาสตรแดคุณพอ
และยังไดต้ังศูนย Babin Center เปนเกียรติแดคุณพอ
อีกดวย

คนไทยท่ีไดไปรับการอบรมท่ีศูนย Crec-Avex
ประเทศฝรั่งเศส มีหลายทาน อาทิ คุณพอยัง
ฮารเบรสโตร แมรมีเรียม กิจเจริญ คุณพออนันต
เอี่ยมมโน คุณพอสุพจน ฤกษสุจริต คุณพอพงศเทพ
ประมวลพรอม เซอรราแชล ศริกิรกุล อาจารยวรีะพงศ
ทวีศักด์ิ ดร.สิขเรศ ศิรากานต คุณสมานมิตร หอเร
ฯลฯ

การจากไปของคุณพอบาแบงเปนการสูญเสีย
ครั้งใหญของวงการส่ือมวลชนคาทอลิกโลก ศูนย
Crec-Avex ไดรับขอความไวอาลัยเปนจำนวนมาก
จากท่ัวโลก ตัวอยางเชน มร.เอากัสติน ลูรทูซามี
ประธานซิกนิสซ่ึงเปนองคกรส่ือมวลชนคาทอลิกโลก
กลาวแสดงความอาลัยวา คุณพอปแอร บาแบง เปน
ยักษใหญของวงการส่ือ และยังเปนประกาศกอีกดวย
คุณพอเปนผูที่นำผมเขาสูโลกของสื่อ และเปนผูมี
อิทธิพลอยางสูงมากตอชีวิตของผมมายาวนานกวา
30 ป คุณพอเปนท้ังครแูละเปนท้ังเพือ่นของผม

คณุพอเจอรรี ่มารตนิสัน แหงส่ือมวลชนคาทอลิก
ไตหวัน กลาววา พวกเราชาวส่ือไดเรียนรูมากมาย
จากคุณพอปแอร ทั้งดานความคิดใหมๆ วิธีการใหมๆ
ที่สรางสรรค และการนำเสนอความเช่ือผานทางภาพ
และเสียง คุณพอเปนคนสนุกสนานและเปนเพ่ือน
ที่ดีอยางเสมอตนเสมอปลาย เปนบุญท่ีไดรูจักคุณพอ
ไดรวมงานกันและเดินทางดวยกนั เชือ่วาตอนน้ีคุณพอ
คงมีความสุขกับแสงสีเสียงที่ไพเราะสวยงามของชีวิต
นิรันดรแลว

ซสิเตอรแองเจลา แอน ซคูอฟสก้ี แหงมหาวิทยาลัย

เดยตัน สหรัฐอเมริกา อดีตประธานอุนดาโลก แจงวา
คุณพอปแอร  บาแบง  ชอบกระตุนใหทุกคนคิด
นอกกรอบอยู เสมอ  เพื่อจะไดรู สึกถึงสวนลึกใน
จิตวิญญาณของเรา และสัมผัสไดถึงการทำงานของ
พระจิตเจา

อ.วีระพงศ ทวศัีกด์ิ ศิลปนพณิแกว กลาวไวอาลยัวา
คุณพอบาแบงเปนครูผูยิ่งใหญที่สุดของผม ผูสอน
ใหผมไดรูสึกถึงแรงกระเพื่อมในหมูผูฟง ซ่ึงทำให
ผมเปล่ียนรูปแบบและวิธีการส่ือใหมอยางส้ินเชิง
ขอบคุณคุณพอและขอบคุณพระเจาท่ีใหผมไดรูจัก
คุณพอและเรียนรูจากคุณพอ

นับวาเปนบุญของผมท่ีไดมีโอกาสเปนลูกศิษย
คนหน่ึงของทาน เม่ือครั้งท่ีศึกษา ณ CREC-AVEX,
Lyon ประเทศฝร่ังเศส

ดร.สิขเรศ ศิรากานต กลาววา “นับวาเปนบุญของ
ผมที่ไดมีโอกาสเปนลูกศิษยคนหน่ึงของทาน เม่ือครั้ง

ทีศึ่กษา ณ CREC-AVEX, Lyon ประเทศ
ฝรัง่เศส เม่ือ 16 ปทีแ่ลว (ค.ศ. 1996)

ผมรูสึกเปนเกียรติอยางสูงย่ิงในชีวิต
ที่ เ คยได รั บการอบรม ส่ังสอนจาก
ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร
ในโลกยุคใหม ศาสตราจารยผู เคย
ร ว ม ง า น วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ โ ล ก กั บ
ศาสตราจารยมารแชล แมคลูฮัน หน่ึง
ในนักทฤษฎีดานการส่ือสารระดับโลก
ทีผ่มนับถือ

 ศาสตราจารย Pierre Babin ทานเปน
นักอาน นักคิด นักเขียน ใชเวลาท้ังชีวิต

อยูกับโลกแหงการแสวงหาความรู ทานเปนแบบฉบับ
ใหลูกศิษย เชนผมไดมีความมุง ม่ันท่ีจะเจริญรอย
ตามทาน ทานนำพาใหผมไดรจูกัใฝรใูฝดีอยตูลอดเวลา
ทานเปนผชูีน้ำทางผมสโูลก Digital Communication &
New Media ทานคือผจูดุประกายความคิด และกระตนุ
จินตนาการใหผมกระหายใครรูวา “โลกยุคใหมจะเปน
เชนไร?”

เม่ือ 16 ปทีแ่ลว ทานเคยสอนผมวา “จงอยาหยดุคิด
จงอยาหยุดจินตนาการ จงอยาหยุดต้ังคำถาม และจงอยา
หยดุแสวงหาคำตอบ”

บรรดาศิษยเกาและผูที่รูจักมักคุนกับคุณพอปแอร
บาแบง ตางไดมารวมกันถวายมิสซาขอบพระคุณ
อุทิศแดคุณพอที่วัดเซนตโธมัส  ซอยนนทรี  14
(นาคสุวรรณ) ที่อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย เ ม่ือวันเสารที่ 12 พฤษภาคม 2012
ซ่ึงเปนวันเดียวกับท่ีคณะธรรมทูตแหงมารียนิรมล
ไดประกอบพิธีมิสซาปลงศพคุณพอที่ประเทศฝร่ังเศส
ดวย

อน่ึง  ณ  วัดเซนตโธมัสน้ีเอง  เ ม่ือ  3 ปที่แลว
(25 มีนาคม ค.ศ. 2009) บรรดาศิษยของคุณพอ
ในเมืองไทยรวมกับส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ไดจัดงานฉลองคุณพอบวชเปนสงฆครบ 60 ป
ยังความต้ืนตันใจใหแกคุณพอเปนอยางย่ิง ในวันน้ัน
ทกุคนเห็นคุณพอมีความสุขมาก

ขอพระเจาประทานการพักผอนตลอดนิรันดรแด
คุณพอดวยเทอญ

- ชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย
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ประกาศคณะภคินีแพรธรรม
แหงพระนางมารีย

ผปูฏสินธินิรมล (แมปอน)
เร่ือง การแตงต้ังโยกยายภคินี

เขารับหนาท่ีใหม
1. บานศูนยกลางซสิเตอรแมปอน

ซิสเตอรประพรรณ หมัน่ศึกษา (อธกิารณีิเจาคณะ)
ซิสเตอรประทีป หม่ันศึกษา (อธิการบาน)
ซิสเตอรธาราณี กามู
ซิสเตอรสุพนิ ศรีสลาง
ซิสเตอรสุนยี อยแูฮ
ซิสเตอรจนัทรนอย หวงัท่ีอยู
ซิสเตอรเนาวนิต กอยงามเลิศ
โนวสิจฑุาพร กงลอเงนิ

2. วดันักบญุยอหน บัปตสิต แมโถ
ซิสเตอรวลิาสิน ีใจสนอง  (อธกิารบาน)
ซิสเตอรสุกญัญา รกับานไทย
ซิสเตอรนงนุช ชยัเจรญิศรีศิริ
โนวสิกมลวรรณ พนาบรรพต

3. วดัพระวสุิทธวิงศ หวยบง และเมอืงงาม
ซิสเตอรเซซีลอีา ลาวา ปลูอื (อธกิารบาน)
ซิสเตอรบวัดี ม่ังค่ังสงา
ซิสเตอรสุพร สมฤทัยไพศาล
โนวสิณิชนนัท  เจริญทิพยวงศ

4. วดันักบญุปาตรกิ ปาตึง
ซิสเตอรปรีดา กระบวนสงา   (อธิการบาน)
ซิสเตอรมานิดา โรจนเครือวลัย
ซิสเตอรศรจีนัทร คงสัจจเสรี

5. ศนูยคาทอลกิ ปาฝาง
ซิสเตอรจนัทนา  สุรยินัพศิวาส  (อธิการบาน)
ซิสเตอรสชุาดา รกัพงไพร
โนวสิพนัทิพา ชอบเจรญิธรรม

6.วดันักบุญเปาโล บานหวยตอง
ซิสเตอรดรุณี จนัทรเคหะ (อธิการบาน)
ซิสเตอรเรณ ูใฝความดี
โนวสิ เพญ็ศร ีฐานะเชิดชูวงศ

7. ศนูยคาทอลกิ ขนุยวม
ซิสเตอรหลยุสซา นภาเรอืงอไุร (อธกิารบาน)
ซิสเตอรแสงคำ เวนวล
ซิสเตอรสายทอง เต็มอรณุรงุ
โนวสิมณี มหาวนาไพร

8. ศนูยมสิซัง เชยีงใหม
ซิสเตอรลำดวน ศรีเจริญตระกูล (อธิการบาน)
ซิสเตอรวลิาวรรณ จนิดาธรรมรัตน
ซิสเตอรนฤมล ประเสรฐิ

9. วดันักบุญเปาโล แมสะเรยีง
ซิสเตอรสุดารักษ ดิมู (อธิการบาน)
ซิสเตอรสุรางค เซอร
โนวสิพวงทอง กองโขน

10. บานพันธกจิแหงรกั
ซิสเตอรพรนลทั วงศเชดิศักด์ิ (อธิการบาน)
ซิสเตอรจรีาศร ีกระบวนงาม

11. วดันักบุญฟรังซิส เซเวยีร แมตอวอ
ซิสเตอรนฤมล กระบวนศิร ิ(อธิการบาน)
ซิสเตอรจนัทรสอน ดุเจโตะ
ซิสเตอรพสิมัย สาวนิาเว
โนวิสพมิลนาฎ ประลองผล

13. วดันักบญุเปโตร แมลานอย
ซิสเตอรสราลี  กระบวนสุวรรณ (อธิการบาน)
ซิสเตอรวรรณา เสอเกเก
โนวิสปยนันท  เพญ็พศิมัย

14.  ศกึษาตอ.....
ซิสเตอรกนัยารัตน ดูแฮ
ซิสเตอรอำพร ศิรคิชลกัษณ
ซิสเตอรศรีออน ตระกูลววิฒันชยั
ซิสเตอรขวญัแกว ดุเจโตะ

 บอยคร้ัง ส่ิงเล็กๆ นอยๆ มักจะกลายเปน
สาเหตุของการทะเลาะวิวาทใหญโต บางคร้ัง
การหยารางกัน อาจเริ่มมาจากการลืมถุงเทา
ไวใตเตียง แตความรักจะม่ันคงยั่งยืนไดก็ดวย
ส่ิงเล็กๆ นอยๆ ในชีวติน่ันเอง

คัดมาจากหนังสือ เมล็ดพันธแุหงปรชีาญาณ :
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร

นักศึกษาหนุมคนหน่ึงมีความปรารถนาแรงกลาท่ีจะทำงานอุทิศตน
เพื่อประโยชนสุขของมนุษยชาติ เขาเขาไปหา นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส
แลวถามทานวา

“ผมตองทำอะไรครบั เพือ่ใหโลกมสัีนติภาพ?”
นกับญุฟรงัซิส เดอ ซาลส ตอบเขาย้ิมๆ วา
“อยาปดประตูดังอยางน้ันซิ”



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 23 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπâ“ 15

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–-

‡¬´Ÿ ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–-

‡¬´Ÿ‡®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 14 °√°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

�����  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥§Õπ‡´Áª™—≠ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ ‚Õ°“ ©≈Õß 25 ªï™’«‘µ ß¶å

¢Õß§ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈ §ÿ≥æàÕª√–∑’ª

°’√µ‘æß»å §ÿ≥æàÕª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π §ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å

‡°µÿ¿“æ §ÿ≥æàÕ»ÿ¿°‘® ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ §ÿ≥æàÕ ÿ∑∏‘

ªÿ§–≈–π—π∑å  «—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 17.30 π. ∑’Ë«—¥§Õπ‡´Áª™—≠

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

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

����� ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§√‘ µ™π  ”À√—∫ —µ∫ÿ√ÿ…∑—Ë«‰ª

«—π‡ “√å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012  ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) µ≈“¥πâÕ¬  ‡√‘Ë¡

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

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

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬ ∫â“π ’∂“π  Õ.°—π∑√“√¡¬å

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

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

9 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 50 ªï™ÿ¡™π«—¥ ·≈–√à«¡©≈Õß 25

ªï·Ààß°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß-

°π°°ÿ≈ §ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥æ√–µ√’ ‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡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)

«—¥»’≈¡À“ π‘∑ µ≈‘Ëß™—π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“∑ÿ°™π‘¥ ¬°‡«âπ»“ π¿—≥±å µ‘¥µàÕ

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

µ—Èß·µà‡«≈“  08.30-16.00 π.  (‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

øóôπøŸ®‘µ„® „πÀ—«¢âÕ ç°“√‡ªìπ»‘…¬åæ√–§√‘ µåé (Dis-

cipleship Program)   ‚¥¬·∫àß‡ªìπ 4 À—«¢âÕ §◊Õ  ç°“√

‡ªìπ∑ÿ°¢å‡ ’¬„®é  ç°“√„ÀâÕ¿—¬é   ç°“√¡Õ∫µπ„π

æ√–À—µ∂åæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“é ç°“√‡µ‘¡‡µÁ¡®“°Õß§åæ√–-

®‘µ‡®â“é

«‘∑¬“°√ ºŸâπ”°“√øóôπøŸ®‘µ„® §◊Õ §ÿ≥Õπ‘≈ Õ√—πŒ“

´÷Ëß‡ªìπºŸâπ”°“√‡¢â“‡ß’¬∫ ∑’Ë®—¥„πÀ≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°

‡™àπ   À√—∞Õ‡¡√‘°“  Õ—ß°ƒ… ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‡≈∫“πÕπ

·≈–Õ‘π‡¥’¬ ‡ªìπµâπ ∑à“π‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√¢Õß

ß“πæ—π∏°‘®¶√“«“ §“∑Õ≈‘° - ºŸâ°àÕµ—Èß°≈ÿà¡æ√–®‘µ

 —¡æ—π∏å (HSI) Õ—π‡ªìπ°≈ÿà¡¶√“«“ ·æ√à∏√√¡

 π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ À√◊Õ·®âß≈à«ßÀπâ“

‰¥â∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë„πΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµœ §ÿ≥«“√ÿ≥’

· ß≈‘È¡ ÿ«√√≥ ‚∑√. 0-2266-9286  À√◊Õ 0-2237-

7315   E-mail : ird_ecum@catholic.or.th

����� §ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“   ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®.√–πÕß ¢Õ‡™‘≠

√à«¡©≈Õß 50 ªï ™ÿ¡™π«—¥ ·≈–√à«¡©≈Õß 25 ªï

·Ààß°“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß§ÿ≥æàÕæ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß-

°π°°ÿ≈ §ÿ≥æàÕπ‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘™—¬

‡æÁ≠§” „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“

10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥ ‚∑√. 0-2433-4529)

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ‚∑√. 08-

1942-0259)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß Õ.®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3284-1747)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

�����æ√– ß¶å    ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

·¡àæ√–  «—πæÿ∏∑’Ë 13 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

‡«≈“ 15.00 π.   «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π.  Õà“πæ√–«“®“

                      ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π.  ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

                     ‚¥¬§ÿ≥≈“¬≈—°…≥å  Œ“‡∑Á¡

‡«≈“ 17.30 π.  √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π.  µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø  «ÿ≤‘‡≈‘»   ·Àà≈âÕ¡

           Õÿª —ß¶√“™

����� —°°“√ ∂“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 17 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡

/ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26  ‘ßÀ“§¡  / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30

¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õßæ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

«—π»ÿ°√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 17.00 π.

‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÕ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬œ §≈Õß‡µ¬



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 23 ª√–®”«—π∑’Ë 3-9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

°—π¬“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 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‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ /

«—π‡ “√å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π /

«—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π /

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

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

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

æ√–§—¡¿’√å

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

Joy of Discovery in Bible Study - JOD) „π

«—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

�����©≈Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ª√–®”ªï 2012 - ©≈Õß

§√∫ 60 ªï ¢Õß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

„π«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

∑“ß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬πœ ®—¥ß“π©≈Õß ·≈–√à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’°—∫π—°∫«™ 2 ∑à“π §◊Õ ¿√“¥“‡Õ≈‘®‘‚Õ

«“‡≈πµ’π’ (™“«Õ‘µ“‡≈’¬π) ‚Õ°“ §√∫√Õ∫ 60 ªï

·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™ ·≈–¿√“¥“®‘√«—≤πå

 ÿ®‘√“πÿ∏√√¡ ‚Õ°“ À‘√—≠ ¡‚¿™·Ààß°“√ªØ‘≠“≥

µπ‡ªìππ—°∫«™

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“πøóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï (Õÿ≈µ√’¬“)

 ¡“™‘°§Ÿ√å´‘≈‚≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·≈–

‡≈◊Õ°µ—Èßª√–∏“π§Ÿ√å´‘≈‚≈§π„À¡à „π«—π‡ “√å∑’Ë 21

°√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 08.00-16.30 π. ∑’Ë«—¥

·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

�����¢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

‡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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
 — 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

®√— »√’  ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à —ß¶“πÿ°√

‚¥¡’π‘‚° ´“«’‚Õ »√“«‘π æ—¥»√’‡¡◊Õß «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß ‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

Õ.∫“ß§π∑’ ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805
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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

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

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

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

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

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

บริการ
หองพักเด่ียว 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



วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่10 มถุินายน พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 น.
พระสงัฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน

ขอเชญิรวมฉลอง
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย

อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบุรี
วนัอาทติยที ่10 มถุินายน พ.ศ. 2555

เวลา 10.30 น.
พระสังฆราชยอหนบอสโก ปญญา กฤษเจริญ

เปนประธาน
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พระองคทรงประกาศวา
“เรารับไมไดที่เกลือ

จะกลับกลายไรรสชาติ
และแสงสวาง

จะถูกเก็บซอนไว”
(เทียบ มธ 5:13-16)

จากหนังสือ : กาวไปสปูแหงความเช่ือ

“มนษุยทกุวนัน้ียงัสามารถท่ีจะม ีประสบการณ
ถึงความจำเปนท่ีจะตองไปยงับอน้ำ เชนเดียวกบั
หญิงชาวสะมาเรีย เพ่ือที่จะฟงพระเยซูเจา
ผทูรงเชือ้เชญิเราใหมคีวามเชือ่ในพระองค และชกั
จูงไปส ูแหลงท่ีมาของน้ำทรงชวีติท่ีทวมทนขึน้
ภายในพระองค”

(เทยีบ ยน 4:14)
จากหนงัสือ : กาวไปสปูแหงความเชือ่

⌦

⌦
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คายอัจฉริยะ
งานน้ีครูอังคณาจะวาอยางไร

เสนทางชีวิตท่ีทอดยาวไกลของคนแตละคน
ผมยังเชื่อและคิดเสมอวาการเดินทางในชีวิตคน
ไมเคยจบส้ิน และเสนทางชีวิตเหลาน้ันหลายคน
คิดวาเขาสามารถขีดเองได แตคนท่ีมีความเช่ือ
กลับมีความรสึูกอกีแบบ คนท่ีมีความเช่ือจงึตอบวา
“สุดแตน้ำพระทยัของพระ”

น้ำพระทยัของพระ คำทีเ่หมอืนฝากความรับ-
ผดิชอบชวี ิตท้ังหมดใหพระดแูล แตชวีติจริงไมงาย
ที่จะเห็น เขาใจ และเช่ือไดอยางสนิทใจวา นี่คือ
น้ำพระทยัของพระ เพราะไมใชทกุเสนทางท่ีทำให
เราไดรับแต ส่ิงดีๆ  หลายเสนทางเหมือนกัน
กลบัเปนบทพิสูจนความแข็งแกรง เม่ือเราเขาใจวา
ทุกเสนทางคือน้ำพระทัยของพระ ขวากหนาม
หรอือปุสรรคจงึเปนอกีบทหน่ึงท่ีทาทายความเช่ือ
ของคนเราแตละคน ชวีติแบบน้ีทกุคนทีมี่ความเชือ่
ในพระเปนเจาตองผานมาท้ังส้ิน ไมวาจะเปน
อคัรสาวก บรรดาประกาศก นกับุญ หรอืแมกระท่ัง
พวกเราท่ียงัดำเนนิชีวติอยบูนโลกบูดเบ้ียวใบน้ี

ในปฏิทนิต้ังโตะของนิตยสาร Totus Tuus ของ
ค.ศ. 2012 นำเสนอภาพของบุญราศีสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 รวมทัง้คำอธบิาย
ส้ันๆ เก่ียวกับกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษๆ
ในเดือนเหลาน้ัน ผมเปดอานดูของเดือนมถินุายน
เขาเลาวา “สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ถูกเรียกวา พระสันตะปาปาผูแสวงบุญ และ
ระหวางท่ีพระองคดำรงตำแหนง มีการเดินทาง
เกนิกวา 263 ครัง้ ใน 129 ประเทศ กวาหน่ึงพนัลาน
กิโลเมตร เปรียบเทียบเหมือนเดินทางจากโลก
ไปถึงดวงจันทรไปกลับได 3 รอบ ระหวาง
การเดินทางเหลาน้ัน พระองคไดกลบัไปท่ีประเทศ
โป แลนด แ ล ะ มี ส ว นสำ คั ญ ในก า รทำ ให
คอมมิวนิสตลมสลาย พระสันตะปาปาจาริก
เพื่ออภิบาลคร้ังแรกท่ีประเทศฟลิปปนสในป
ค.ศ. 1981 ในวันท่ี 18 เดือนกุมภาพันธ และ
สถาปนาบุญรา ศีชาวฟลิปปนสคนแรก ช่ือ
Lorenzo Ruiz เปนการแตงต้ังบุญราศีคร้ังแรก
นอกกรงุวาติกนั ในป 1995 วนัที ่15 เดือนมกราคม
พระองคกลับไปมะนิลาอีกครั้งเพ่ือเขารวมงาน
ชุมนุมเยาวชนโลกและถวายมิสซาทามกลางคน
5 ลานคนใน Luneta Park ซ่ึงเปนการชุมนุม
ฝูงชนมากท่ีสุดในประวัติศาสตรแหงมนุษยชาติ”

เรื่องราวแหงการเดินทาง การเรียนรู การ
ปรบัตัวเขาหาสังคมโลก เพือ่เติบโตไปพรอมๆ กนั
และดำรงตนในความเช่ือไดอยางมีรากฐานท่ีม่ันคง
เปนส่ิงท่ีเราพบเห็นไดทั้งจากผูนำพระศาสนจักร
และตัวของพระศาสนจักรเอง แนนอนคล่ืนลม
ของความเปลี่ยนแปลง และกระแสทางโลก
อาจจะทำใหพระศาสนจักรไดรับผลกระทบและ

ส่ันคลอนไปบาง แตนาวาน้ีไมใชใครอ่ืนท่ีเปนผูนำ
องคพระเยซูคริสตเจาน่ันเอง พระองคทรงนำนาวา
ดวยตวัของพระองคเอง

ผมเคยเลาเร่ืองคายอัจฉริยะฯ ใหฟงไปบางแลว
แลวเคยพูดตอไปอีกวา ถาไดไปคายจริงแลวจะนำ
เกร็ดเล็กเกร็ดนอยกลับมาเลาใหฟงอีกคร้ังหน่ึง
ผมไปมาแลวครับ  ถาจะติดตามเน้ือหาของขาวก็
สามารถอานไดจากในคอลัมนของฉบับน้ี  แตถา
อยากฟงในมุมของผมบางก็เชิญอาน ณ บรรทัดถัดไป
จากน้ีครับ

1. คายอัจฉรยิะ เปนคายท่ีเปดโอกาสใหนกัเรยีน
ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
มาใชชีวิตรวมกัน เพื่อพัฒนาความรู ความเกง ทักษะ
การใชชีวิตในโลกยุคดิจิทัล รวมท้ังเตรียมตัวใหพรอม
กับการเปดพรมแดนสูประชาคมอาเซียน

อยางนอยผมคิดวา น่ี เปนกาวแรกท่ีนาสนใจ
เด็กทุกคนมีความสุขในการอยูรวมกัน มีคุณครูของ
แตละโรงเรยีนมาชวยดแูล เด็กทกุคนมีทนุของความเกง
ในตัว เรากำลงัจะสรางอนาคตของชาติ และท่ีนาสนใจ
ที่สุดสำหรับผมคือ เด็กทุกคนอยูในโรงเรียนคาทอลิก
ซ่ึงเราสามารถปลูกฝงคานิยมในแบบคาทอลิกได
ในชวงเวลาท่ีเขาอยกูบัเรา

2. คายอัจฉริยะ เปนคายท่ีไดรบัการสนับสนุนทุน
จากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคาทอลิก

เปนความจริงท่ีเด็กและคร ูผเูขารวมคายทุกคนน้ัน
ไมเสียคาใชจายใดๆ เลย ยกเวนการเดินทางมา
มีหลายคนสงสัยเหมือนกันวา ผูสนับสนุนจะไดอะไร
“ความสุขใจ การท่ีสามารถจะชวยเหลอืพระศาสนจักร
ตามความสามารถ ประสบการณการผานชีวติการศึกษา
ในวัยเด็กจากโรงเรียนคาทอลิก ฯลฯ” คำตอบเหลาน้ี
คือ ผลของการศึกษาคาทอลิกที่หวานลงไปครับ

3. คายอัจฉริยะ ในมุมหน่ึงคืองานแพรธรรมกับ
คนตางศาสนา

จำนวนผเูขารวมคายเปนนกัเรยีน 50 คน ครู 50 คน
เจาหนาท่ีจากเอดูพารค 20 คน จากส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย 4 คน สภาการศึกษาคาทอลิกแหง

ประเทศไทย 2 คน ซิสเตอร 2 ทาน ผูปกครอง
แวะเวียนมาเย่ียมคายประมาณ ไมเกิน 20 คน
นักวิชาการประมาณ 10 คน เจาของกิจการ
เอดูพารค 3 คน  คุณพอ 2 องค พระสงัฆราช 1 องค
รวมๆ แลวประมาณ 170 คน ถาแบงตามศาสนา
ผมคิดวาคาทอลิกไมถึง 20 คน แตบรรยากาศ
ที่เกิดข้ึน การสวดเชา-ค่ำ วจนพิธีกรรม การอยู
รวมกันของคุณพอ ซิสเตอรในคาย การแนะนำ
องคกรคาทอลิก การรวมแรงรวมใจท่ีเกิดข้ึน นัน่คือ
บทสรุปท้ังหมดของงานที่ เราทำในคายแหงน้ี
ไมมากและไมบอยท่ีเราจะไดเวทีแหงการแพรธรรม

จากใบประเมินผลที่ไดอานทำใหยิ่งพบวา
เด็กๆ เหลาน้ันอยากกลับมาอีก ความสุขท่ีไดรับ
และประสบการณที่ไดเพิ่มพูน คงเปนส่ิงดีๆ ที่ใช
จากการเดินทางชีวิตรวมกัน ผมยังประทับใจ
ทีมงาน ประทับใจนักวิชาการอาวุโสหลายๆ ทาน
ที่มีความต้ังใจจริง สอนสนุกจนผมอยากฝากเน้ือ
ฝากตัวเปนลกูศิษย เพราะพบวาโลกใบน้ียงัมีอะไร
ให เรียนรูไมจบส้ินจริงๆ  ที่ สุดผมประทับใจ
เจาหนาท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ที่ไปรวมงานกัน
ทั้งแผนกการพิมพและโทรทัศน  สนุกมากท่ี
ไดเห็นงานท่ีอยากรวมงานกันแบบน้ีมานานแลว
เห็นการเตรียมงานมาอยางดี เห็นการทุมเท
ไมเกี่ยงงอน เห็นความช่ืนชมจากคนรอบขาง
ที่มาบอกวา “ลูกนองพอนารักทุกคน” ใชแลว...
ผมวามากกวาส่ิงท่ีไดรับท้ังหมดคือความสุขใจ
ความสุขจากการเดินทางของชีวิต

มีวลทีีอ่ำกนัเลนๆ วา “งานน้ีครูองัคณารแูน”
ผมวาถาครูอังคณารู และมีสวนรวมกับคายนี้
ครูอังคณาจะวาอยางไรครับ แตจะครูทานไหน
หรือใครก็คงไมสำคัญเทาผูที่ผานประสบการณ
รวมกนั รวมท้ังผทูีค่อยคัดทายนำนาวาชีวติ พาเรา
ไปสูฝนแหงความสำเร็จท่ีแทจริง คือองคพระเยซู
ครสิตเจาของเราน่ันเอง

บรรณาธิการบริหาร
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¥â“πÀπ÷Ëß‚¥¥‡¥àπ°«à“‡ ¡Õ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∑—Ë«‚≈°Õ“≈—¬    çªï·Õ√å     ∫“·∫ßé
π—° ◊ËÕ§“∑Õ≈‘°ºŸâ¬‘Ëß„À≠à

§ÿ≥æàÕªï·Õ√å ∫“·∫ß (Rev.

Pierre BABIN, OMI)

æ√– ß¶å§≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß

¡“√’¬åπ‘√¡≈ ¡√≥¿“æ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

9 æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’Ë

‚√ßæ¬“∫“≈‡¡◊Õß≈’ÕÕß ª√–‡∑»

Ω√—Ëß‡»  ¥â«¬Õ“¬ÿ 87 ªï

À≈—ß®“°∑’Ë‰¥âÕÿ∑‘»‡«≈“°«à“ 40 ªï

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

·√≈≈’Ë —¡æ—π∏å  —¡¡π“ ∑—»π»÷°…“
Õ—  —¡™—≠»√’√“™“

®—π∑∫ÿ√’ ●  ¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ·¢«ß

ª√–‡∑»‰∑¬·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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