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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 10-16 มิถุนายน 2012 หนา 3
การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

โครงการฟนฟูชวีติชมุชนศษิยพระครสิต
(ค.ศ. 2012-2015)

ตามแผนอภิบาลฯ “ชมุชนศษิยพระครสิต รวมพนัธกจิแบงปนขาวดี”
0) ความเปนมา และวตัถุประสงคของโครงการ

ป ค.ศ. 1662 มีความสำคัญสำหรับพระศาสนจักร
คาทอลิกในแผนดินสยามโดยคณะธรรมทูตมิสซัง
ตางประเทศแหงกรงุปารีสชดุแรกไดเดินทางมาถึงสยาม
และตอมาในป ค.ศ. 1664 มีการประชุมสมัชชา
กรงุศรีอยธุยาคร้ังแรก ซ่ึงจะครบรอบ 350 ปเหตุการณ
ดังกลาวใน ค.ศ. 2014 - 2015  และครบ 50 ปการสถาปนา
สังฆมณฑลไทยเม่ือ ค.ศ. 1965

สภาพระสงัฆราชฯ จงึไดเหน็ชอบใหพระศาสนจกัร
คาทอลิกในประเทศไทย จัดรำลึกประวัติศาสตรสำคัญ
นี ้โดยกำหนดใหชวง ค.ศ. 2014-2015 เปน “ปศักด์ิสิทธ์ิ”
เพือ่ฟนฟพูระศาสนจักรอยางจริงจังโดยเร่ิมกระบวนการ
ฟนฟชูวีติความเช่ือต้ังแตวนัพธุท่ี 15 สิงหาคม ค.ศ. 2012
และส้ินสุดดวยการจัดประชุมสมัชชากำหนดแผนอภิบาล
ฉบบัใหม

หลังจากท่ีไดมีการปรึกษากับผูแทนสังฆมณฑล
ตางๆ จงึไดกำหนดวัตถุประสงคโครงการฯ ไวดังน้ี

1. เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลอง 350 ปแหงความเช่ือ
ในประเทศไทย / 50 ปสังฆมณฑลไทย ในป ค.ศ. 2015

2. เพื่อเตรียมฉลอง “ปแหงความเช่ือ” ค.ศ. 2012-
2013  รวมกับพระศาสนจักรสากลและทองถ่ิน พรอมกับ
รำลึก 50 ปของสังคายนาวาติกันท่ี 2 และ 20 ปของ
การจดัทำหนังสือ “คำสอนคาทอลกิของพระศาสนจกัร”

3. เพื่อรวมกันฟนฟูชีวิตความเช่ือคริสตชนในทาง
ปฏิบัติและทำใหการเตรียมฉลอง “ปศักด์ิสิทธ์ิ ค.ศ.
2015” เกิดผลดีในการพัฒนาความเช่ือของคริสตชน
อยางมีวฒุภิาวะ สามารถดำเนินชวีติเปนประจักษพยาน
และประกาศขาวดีในบริบทใกลตัวและหมูคณะ

1)  ภาพรวมของโครงการ
1.1 เปาหมาย

- วุฒิภาวะทางความเช่ือ เปนประจักษพยาน
มีจติตารมณรกัเมตตา ฯลฯ

- เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ (สวนบุคคล
ชุมชนยอย ชุมชนวัด สังฆมณฑล ในแตละป กำหนด
โดยสังฆมณฑล)

1.2 กลมุบุคคลเปาหมาย
- ผนูำฆราวาสท่ีต่ืนตัวแลว
- บคุคลท่ีละเลยความเช่ือ / พธีิกรรม
- ฆราวาสท่ีมาวัดแตความเช่ือไมลงลกึ

1.3 ผมีูบทบาทในการอภบิาลฟนฟฯู
- พระสงฆ ผอูภบิาล ผรูวมงานอภิบาล นกับวช

ทมีเฉพาะกิจทีจ่ะเปนผดูำเนนิโครงการฟนฟฯู จะไดรบั
การฝกแนวทาง / วธีิการรวมกบัประเด็นท่ีจะใชรณรงค
ระหวางการเขาเงียบประจำเดือนทุกเดือนๆ ละ 1
ประเด็น

- สภาภิบาลและองคกรฆราวาสมีบทบาท
สนับสนุนโครงการน้ีในชุมชนวัดท่ีตนสังกัด

1.4  แนวการอภิบาลเพื่อขับเคล่ือนโครงการฯ
(ดูขอ 3 ขางลาง)

2)  ทมีเฉพาะกจิผรูบัผดิชอบจดัทำแผนดำเนนิการ
2.1 กำหนดประเด็นสำคัญในการฟนฟชูวีติคริสต-

ชน ทกุระดับ ใหสอดคลองกบั“แผนอภบิาล ค.ศ. 2010-
2015” เดอืนละ 1 ประเด็น ตลอดระยะเวลา 3 ป
     2.2 การจัดอบรมสัมมนาและไตรตรองคำสอน
สังคายนาวาติกนัท่ี 2 ทีเ่ก่ียวโยงกับแผนอภิบาลฯ
        - สำหรับพระสงฆ เพื่อนำประเด็นสำคัญไป
ปลุกจิตสำนึกฆราวาสในชุมชนวัดอยางตอเนื่องตลอด
3 ป

-  สำหรับนักบวช  เพื่อนำประเด็นสำคัญไป
ปลุกจิตสำนึกบุคคลท่ีตนรับผิดชอบ หรือมีบทบาท
ทำงานดวย

-  สำหรับคณะกรรมการคาทอลิกฯ สภาภิบาลวัด
และองคกรอืน่ๆ เพือ่รวมมือใหการสนบัสนุน

3)  แนวการอภบิาลเพ่ือขบัเคลือ่นโครงการฟนฟูชมุชน
ศษิยพระครสิต (ค.ศ. 2012-2015)
     3.1 กำหนดประเด็นเพื่อการไตรตรอง สรุปสาระ
สำคัญ และแนวปฏบิติั (คำนึงถงึสภาพชวีติของครสิตชน
และชุมชน สังคม วฒันธรรมทองถิน่ ฯลฯ)

3.2 สงเสริมและรณรงคการอานพระวาจาดวยใจรัก
สูการมีประสบการณ “พบพระ” และภาวนา ตลอดจน
วิธีการอ่ืนท่ีใชพระคัมภีรเพื่อการอภิบาล (Pastoral use
of the Bible / Biblical Pastoral Ministries)

3.3 การเยีย่มบานโดยผอูภบิาลและผนูำชมุชน เพือ่
สรางสัมพันธและปลุกจิตสำนึกความเปนชุมชนศิษย
พระคริสต  (แตละสังฆมณฑลและทองถิ่นจำตอง
แสวงหารูปแบบท่ีเหมาะกับทองถิ่นเปนการเฉพาะ)

3.4 แสวงหาวิธีการถายทอดประเด็นคำสอนท่ีได
ไตรตรองสูฆราวาส และสรางแรงจูงใจใหเขาสนใจ
เขารวมกระบวนการฟนฟู / พัฒนาชีวิตความเช่ือ
(พยายามเล่ียงคำวา “อบรม” แตชวยใหพวกเขาไดแสวงหา
ลักษณะชีวิตความเปนอยูของชุมชนท่ีเขาตองการ
ซ่ึงไมมีสูตรสำเร็จ)

3.5 ผลิตส่ือและนำเสนอวิธีการใชส่ือในรูปแบบ
ตางๆ เพือ่ใชในการรณรงค

4) ขอเสนออืน่ๆ
- เตรียมเน้ือหาสาระและวิธีการการไตรตรอง

สำหรบัใชโอกาสเขาเงียบพระสงฆ / นกับวช
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสั้นๆ (มีฝก

ปฏบิติัจรงิ นอกจากทฤษฎ ีเพือ่ตระหนกับทบาทของตน

และดำเนินการอยางจริงจัง) จัดเปนชวงๆ  ตลอดป
หรอืจดัระดับภาค

- ใหแตละสังฆมณฑลรับผดิชอบ โดยมีทมีงาน
สัญจร (มีผทูำงานเต็มเวลาอยางนอย 1 ทาน)

เพือ่ขบัเคล่ือนในสังฆมณฑล และประสานงาน
กบัทีมเฉพาะกจิสวนกลาง

- สำหรับนักบวช ใหสหพันธชมรมอธิการ
เจาคณะฯ เปนผูกำหนดรูปแบบ

- สำหรับสภาภิบาลวัดใหสังฆมณฑลจัด
นำเสนอแทรกในการประชุมกรรมการ

- สำหรบัคณะกรรมการคาทอลกิฯ ของสภาฯ
(สวนกลาง)  จดัในโอกาสวันศุกรตนเดือน และ / หรอื
ในการประชุมตามวาระปกติ

 - ควรมีทีมงานเฉพาะกิจระดับภาคดวย เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการ

- จดัทำประเด็นไตรตรองเปนแผนพบั หรอืคมืูอ
การประชุมไตรตรองสำหรับฆราวาส และเนนการ
ประชุมพบปะไตรตรองรวมกนั

- ทำสรปุเอกสารวาติกนัท่ี 2 แบบยอ และงาย
แกการเขาใจ พรอมกับประเมินการตอบสนองของ
พระศาสนจักรไทยวามีมากนอยเพยีงไร

- นำสมณลิขิต Christifideles  Laici  มาประกอบ
ชวยใหฆราวาสตระหนักบทบาทของตน

- คำนึงถึง วัฒนธรรมทองถิ่น ประวัติศาสตร
ความเช่ือของชมุชน ฯลฯ

- ใหมีการรณรงคอานพระวาจาอยางจริงจัง
และจูงใจ เปนรูปธรรม เห็นคุณคาประสบการณชีวิต
(แมความทุกขยาก ภารกจิประจำวัน)

- การเย่ียนเยยีน / เย่ียมบาน (มีคมืูอ) มีทมีงาน
อภบิาลฆราวาสรวมต้ังเปาเย่ียมบาน เชน ใหครบท้ังหมด
ภายใน 1 ป

- ใชพระคัมภีรมากข้ึนในการสอนคำสอน
มีทมีคำสอนสญัจรคำสอน 5 นาที (กอน / หลงัมิสซา)

- จัดใหบุคคลที่ มีประสบการณความเช่ือ
มาแบงปน

- เรียนรูจากชุมชนวัดท่ีไดดำเนินการแลว
หรอืมีตัวอยางนำรอง (ทำไมเขาทำได เขาทำอยางไร)

- ใหมีมิติดานสังคม (งานเมตตาสงเคราะห)
และมิติดานธรรมทูตรวมอยดูวย

นำเสนอโดยสำนกันโยบาย  สภาพระสังฆราชฯ
15 พฤษภาคม 2012
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บวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 20)

พรอมกันนี้มีพิธีบวชสังฆานุกรดอมินิโก สินธิ์  หนุน-
ทรัพย เปนพระสงฆใหมดวย มีผูสูงอายุจาก 10 สังฆ-
มณฑลไปรวมงานประมาณ 1,430 คน เมื่อวันท่ี 28
เมษายน 2012

การจัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ  จัด
ข้ึนเปนประจำตอเน่ืองมานับเปนคร้ังท่ี 7 มีพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ และใบพรพระสันตะปาปาแก
ผสููงอายุคาทอลิกตัวอยางและลูกกตัญู  จำนวน 30 คน
พรอมกนัน้ีไดมอบใบพรพระสนัตะปาปาแก เวชบุคคล
คาทอลิกตัวอยาง คือ มารอีา สมจิตร  ศกัดิสิ์ทธกิร ผไูด
รบัการประกาศเกียรตคิณุเปนผสููงอายคุาทอลกิตัวอยาง
และลูกกตัญู ประจำป ค.ศ. 2012 มีดังน้ี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

ยอแซฟ  ประพนัธพจน  ศริกิลุ   อายุ 76  ป
มารอีา ไพเราะ  ชชัวสัวมิล    อายุ  71  ป
มารอีา ดาลิน  หาญพัฒนากิจ  อายุ  63 ป

ลูกกตัญู
เทเรซา วราภรณ  เทยีนพทิกัษ   อายุ 57 ป
มารอีา ณฐัวด ี ปฐมทอง   อายุ 45  ป
เทเรซา สุธรีนนัท ยนิดีงาม   อาย ุ36 ป

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

อสิิโดโร  อนิวร  หัสราช   อายุ 74 ป
ลกูา วรีะ  ฮงุหวล   อายุ 66 ป
เอดัว พิบูรณ  ยนคำแสน   อายุ 63 ป

ลูกกตัญู
โรซา เหลาทอง  ศรรีาชา  อายุ  44  ป
มารธา ทศันยี  หัสราช   อาย ุ 38 ป
มารอีา สุดารัตน อนญุาหงษ   อาย ุ 18 ป

สังฆมณฑลเชียงใหม
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

เปาโล บุญสม  ปนคำ   อายุ 90 ป
ลูกกตัญู

เซซลีอีา ดารพร  อารยธรรม   อายุ 56 ป

สังฆมณฑลนครสวรรค

ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง
ดอมนิกิ เมธา จาตุกญัญาประทปี   อาย ุ83 ป

ลูกกตัญู
กาทารนีา วจันีย สุทธกิาศนีย   อายุ 18 ป

สังฆมณฑลราชบุรี
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

มารอีา เสงีย่ม  แหวกวาร ี  อาย ุ 80  ป
เปาโล นยิม  อยัรานอย   อายุ 71  ป

ลูกกตัญู
เซชรีอีา วจิิตรา คดิรงุเรอืง   อายุ  45 ป
เปโตรนลิลา ภณฤชา กาญจนะวสิต  อาย ุ41 ป

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

มารนีา มาลยั  แซเตยี  อาย ุ80 ป
ลูกกตัญู

มารอีา เบญจมาศ  แซโลว   อาย ุ55 ป

สังฆมณฑลจันทบุรี
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

ยอแซฟ วริฬุห  รงุเรอืง   อายุ 83 ป
ลูกกตัญู

อนันา พยอม  นามวงษ   อายุ
71 ป

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง
มทัธวิ วนัิย  ดกชาฝาย   อายุ

64 ป
ลูกกตัญู
มารีอา  ทิพยวรรณ  จิร-
ภญิโญกุล   อายุ 57 ป

สังฆมณฑลอุดรธานี
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง
 มารโก วโิรจน   ชำนาญฤทธิ์

อาย ุ70 ป
ลูกกตัญู

เยรารด วชริะ  ชำนาญฤทธ์ิ    อาย ุ 45 ป

สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง

เปโตร  จรญู  ถาวร   อายุ 74 ป
ลูกกตัญู

ยอหน ปรญิญา  เงาสวรรค  อายุ  33 ป

และปนี้คณะอนุกรรมการฯ ยังไดประกาศผล
การตัดสิน “โครงการประกวดชมรมผูสูงอายุตัวอยาง”
ซ่ึงมีชมรมทีช่นะการประกวดตามลำดบัดังน้ี

รางวลัที ่1 ไดแก ชมรมผสููงอายอุาสนวหิารนกับญุ
อนันา  นครสวรรค

รางวัลท่ี 2  ไดแก ชมรมผูสูงอายุวัดเซนตร็อค
ฉะเชิงเทรา

รางวัลท่ี  3 ไดแก  ชมรมผู สูงอายุวัดแมพระ
องคอปุถัมภ เมืองพาน เชยีงราย

รางวัลชมเชย  ไดแก วดัพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา
ขลุง จนัทบุรี

สำหรับการจัดงานชุมนุมผสููงอายุฯ ครัง้ท่ี 8 จะมีข้ึน
ที่สังฆมณฑลเชียงใหม ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2013
โดยมีคุณไพโรจน  วิจิตรพร ประธานคณะกรรมการ
ผู สูงอายุสังฆมณฑลเชียงใหม  เปนผูรับมอบจาก
คุณสอางค สรุพัฒน ประธานคณะกรรมการผูสูงอายุ
สังฆมณฑลนครสวรรค

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com
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หมายเหตุ ฝากบอกตอ

ขอความจากพระคัมภีรอันไพเราะงดงามลำดับท่ี
สามคือ “เวลาน้ันพระเยซเูจาตรัสกบันิโคเคมัสวา

<<<โมเสสไดยกรูปงูขึ้นในถ่ินทุรกันดารฉันใด
บุตรแหงมนษุยกจ็ะตองถกูยกขึน้ฉนัน้ัน เพือ่ทกุคนทีม่ี
ความเชือ่ในพระองคจะมชีวีตินิรนัดร

พระเจาทรงรักโลกอยางมาก จึงไดประทาน
พระบตุรเพยีงพระองคเดยีวของพระองค เพือ่ทกุคนทีม่ี
ความเชื่อในพระบุตรจะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร
เพราะพระเจาทรงสงพระบุตรมาในโลกนี้ มิใชเพื่อ

พระเจาทรงรักษาเราใหหายเปนปกติดี รอดพน
มาไดนั่นเอง

ความไพเราะงดงามของพระคมัภรีตอนนี ้จงึนาจะอยู
ตรงท่ี

1. มุมมองอันแมนยำถึงความจริงที่ตองการจะสื่อ
นั่นคือมนุษยทุกคนตองไดรับการเยียวยาใหหายโดย
อาศัยการส้ินพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพขององค
พระเยซูเจา “เมือ่บุตรแหงมนษุยไดรบัการยกขึน้” เชน
เดียวกบัชาวอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารท่ีถกูงูกดัแลวตาย
แตกลับรอดไดเพราะพระเจาทรงรักษาพวกเขาดวย

ตัวแทนของชาวยิวทุกคนท่ีนาจะไดมาเรียนรูจาก
พระเยซูเจาจริงๆ มิใชปลอยใหกระแสทางการเมือง และ
สงัคมจูงจมูกใหหลงผดิไป และการเรยีนรจูากพระเยซูเจา
นั้นงาย ไมซับซอนจนเปนตนกำเนิดเทววิทยาสำคัญ
เรื่องพระผูไถผูเสด็จมาชวยเราใหรอดพน เพราะการ
จะรอดพนจากบาปและความตายน้ี เราไมสามารถรอด
พนไดดวยกำลังของตัวเราเอง แตตองอาศัยบารมีการ
ไถบาปของพระเยซูเจา

“...โดยทรงพระกรุณาตอเราในพระคริสตเยซู
ทานไดรับความรอดพนเพราะพระหรรษทานอาศัย
ความเชื่อ ความรอดพนน้ีมิไดมาจากทาน แตเปนของ
ประทานจากพระเจา มิใชจากการกระทำใดๆ ของทาน
เพื่อมิใหใครโออวดตนได เรานั้นเปนผลงานของ
พระองค ถูกสรางมาในพระครสิตเยซ ู เพ่ือใหประกอบ
กจิการดี ซึง่พระเจาไดทรงกำหนดลวงหนาใหเราปฏบัิติ”
(อฟ 2:4-10)

ขอความอันไพเราะของนักบุญยอหนตอนน้ี ยังมี
ใจความสำคัญอกีประการหน่ึงคือ พระเยซูเจามิไดเสด็จ
มาในโลกน้ีเพื่อตัดสินลงโทษ  พระองคเปนของ
ประทานจากพระบิดาท่ีมอบใหแกเราเปลาๆ เพื่อชวย
เราใหรอดพน นี่ก็เปนความแมนยำของนักบุญยอหน
ที่เขาใจคำสอนและพระภารกิจของพระอาจารยอยาง
ยอดเยี่ยม ใครไมตอบรับของประทานจากพระบิดา
ประการน้ี ชวีติก็เหมือนตองโทษอยแูลว

ตัดสินลงโทษโลก แตเพ่ือโลกจะไดรับความรอดพน
เดชะพระบุตรนั้น ผูที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไมถูก
ตัดสินลงโทษ แตผูที่ไมมีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษ
อยูแลว เพราะเขามิไดมีความเชื่อในพระนามของ
พระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระเจา ประเด็นของ
การตัดสินลงโทษก็คอื ความสวางไดเขามาในโลกน้ีแลว
แตมนุษยรักความมืดมากกวารักความสวาง เพราะ
การกระทำของเขาน้ันชั่วราย ทุกคนท่ีทำความช่ัวยอม
เกลียดความสวาง และไมเขาใกลความสวาง เกรงวา
การกระทำของตนจะปรากฎชัดแจงแตผูที่ปฏิบัติตาม
ความจรงิยอมเขาใกลความสวาง เพือ่กระทำของเขานัน้
จะปรากฎวาไดกระทำเดชะพระเจา>>>” (ยน 3:14-21)

คนชัว่ยอมเกลยีดกลวัความสวาง เกรงวาการกระทำ
อันนาเกลียดในชีวิตจะปรากฎชัดแจง ที่นาแปลกคือ
เราคิดวาคนดีจะเขามาใกลความสวาง เพื่อใหชีวิต
ประจักษแจงถึงความดี แตเปลา! พวกเขาเขาใกลเพื่อ
จะใหชีวิตเปนท่ีประจักษวาท่ีผานมาน้ัน พระเจาทรง
ชวยเขาไวไดอยางไร

พระเยซูเจาทรงแสดงพระปรีชาญาณในบทสนทนา
นี้อยางไพเราะพระองคทรงสอนเราวา เราไมสามารถ
ออกตัวถึงความดี เราทำไดเพียงแสดงใหโลกเห็นวา
ชีวิตอันเต็มไปดวยรอยแผล บาปความผิดของเราน้ัน

เคร่ืองหมาย งูทองแดง ที่ทรงใหโมเสสหลอขึ้นแลว
ติดแขวงอยูท่ีเสาไม ผูถูกงูกัดก็ตองไปแหงนหนามอง
ดูรปูงูนีน้ัน่เอง

นกับุญยอหน ผนูพินธพระวรสารถายทอดพระวาจา
ของพระเยซูเจาอยางแมนยำไมผิดเพ้ียน ทานมิไดหลง
ประเด็นเลย การเขามาใกลแสงสวางของคนดีมิใช
รางกายของเขาสวยงามไมมีบาดแผล ดังท่ีคนชัว่กลวัวา
แสงจะสองชีวิตอันสกปรกดำมืดเพราะ บาปของตน
แตคนดีตองการแสดงใหเห็นวา แผลตามรางกายของ
ตนหายเพราะพระเจาทรงรกัษา

2. ในแง “วรรณกรรม” ขอความพระคัมภีรตอนน้ีมี
ความเปน “บทกวี” ในเร่ืองราวท่ีนำเสนออยางมาก
นักบุญยอหนอาศัยฉากสนทนา ระหวางนิโคเดมัสกับ
พระเยซูเจาอันเรียบงาย เพือ่ถายทอดเทววิทยาอันสำคญั
ของศาสนาคริสต ถอยคำสนทนาท่ีใชเปนเรือ่งธรรมดา
ที่ชาวยิวมีพื้นฐานความรูประวัติศาสตรของชาติที่
ทุกคนรูจักกันดี คือขณะเดินทางในถ่ินทุรกันดาร
มงุไปสดิูนแดนแหงพระสัญญา พวกเขาทำบาปความผิด
จากการหวัด้ือ และสูญเสียความเช่ือในองคพระผเูปนเจา
ของพวกเขาจนตองตาย เพราะถกูงูพษิกัดอันเปนผลพวง
จากบาปความผิดน้ันคสูนทนาของพระองคคือ นโิคเดมสั
เปนตัวละครท่ีผูนิพนธพระวรสาร จงใจใหเปนเสมือน
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

«Ø»ËÔ¹
“ทานไดรบัมาโดยไมเสยีคาตอบแทน กจ็งใหเขา

โดยไมรบัคาตอบแทนดวย” (มทัธวิ  10:8)

นักทองเท่ียวคนหน่ึงเดินทางมายังหมูบานท่ียากจน ผูคนอดอยากหิวโหย
เขากลาวกับชาวบานวา “ผมจะสอนใหพวกคุณทำซุปท่ีเอร็ดอรอยจาก
หินกอนน้ี  แตกอนอื่นผมขอยืมหมอสักใบหน่ึง  พรอมกับฟนและน้ำ”
แลวเขาก็เริม่ตมหนิในน้ำท่ีอยใูนหมอ “ซุปน้ีอรอยแตมันจะย่ิงอรอยมากกวาน้ี
หากมีผักกาดสักเล็กนอย” แลวเกือบเหมือนอัศจรรยมีใครคนหน่ึงเอาผัก
มาใหเขา “ดีมากครับ แตยังขาดหัวหอม” แลวก็มีคนเอาหัวหอมมาใหจาก
บรรดาผักอื่นๆ ที่เก็บซอนไว ในท่ีสุดก็มีซุปเพียงพอสำหรับทุกคน และ
นักทองเท่ียวผูนั้นก็ออกเดินทางไปยังหมูบานอ่ืนตอไป

พระเยซูเจาตรัสเตือนพวกสานุศิษยของพระองคใหเดินทางโดยไมตอง
มีอะไรติดตัวมากนัก เม่ือจิตใจเขาไมผูกมัดกับส่ิงของ เขาก็จะตองไววางใจ
ในพระเจา และในความมีน้ำใจดีของผทูีเ่ขาพบในระหวางการเดินทาง พวกเขา
จะตองเลยีนแบบน้ำพระทยัอนักวางขวางของพระเยซเูจา และมอบกายถวายจติ
อุทิศใหกับงานแพรพระวรสาร เปาโลและบารนาบัสพบวาประชาชนกระหาย
หาขาวดีแหงความรักของพระเจา ทานท้ังสองตอบสนองความตองการในใจ
ของทาน ในอันท่ีจะแบงปนความรักนัน้กบัทุกคนท่ีปรารถนาจะรับฟง

ผูคนในหมูบานหิวกระหายก็เพราะเขาเก็บอาหารซอนไว หินของ
นกัทองเท่ียวไมมีมนตคาถาอะไร ความอยากรอูยากเห็นทำใหชาวบานเอาส่ิงท่ี
พวกเขาเก็บไวออกมา และจากการแบงปนเชนน้ี เขาก็เรียนรูวามีอาหาร
เพยีงพอสำหรบัทุกคน ความรกัถกูทำลายเม่ือเราเกบ็ซอนไว ความรกัทีแ่ทจรงิ
นั้นเราตองแบงปนโดยไรเง่ือนไข ดวยใจเสรี หากบารนาบัสเก็บขาวดีของ
พระครสิตเจาไวกบัตัวทานเทาน้ัน เราอาจจะไมมีโอกาสไดยนิเร่ืองราวเก่ียวกบั
พระเยซูเจา ลองถามตัวเราเองดูซิวา “ฉันพรอมและปรารถนาท่ีจะแบงปน
ความเช่ือ ความรัก และความไววางใจของฉันกบัผอูืน่หรอืเปลา?”

ขาแตพระเจา ความรักท่ีแทจริงจะเพ่ิมข้ึน
หากไดรับการแบงปน โปรดสอนใหลูกรักและ
ใหแกผูอื่น โปรดอยาใหลูกหลบหลีกท่ีจะให
ความชวยเหลือแกผูที่ขัดสน โปรดใหทุกสิ่งท่ี
ลูกมี และเปนอยูนี้ ไดรับใชพระองค  โปรดให
ความรักของพระองคแสดงตัวออกมาอาศัยผูอื่น
และอาศัยทุกส่ิงท่ีลกูพดู คิดและกระทำดวยเทอญ
อาแมน

อาการสำแดง
รางกายของมนุษยมีกลไกดูแลตนเองเปนเย่ียม
ทันทีที่มีอะไรบางอยางขัดของผิดปกติเกิดข้ึน
รางกายจะรีบสงสัญญาณแจงใหรบัรใูหแกไขใหเยยีวยา
อาการปวยอาการเจ็บอาการหนามืดวิงเวียนคือตัวชี้

บอกใหรู
หลายคนมองวาอาการเหลาน้ีเปนตัวรายสำหรับรางกาย
ทำนองวาเปนวิกฤติเปนปญหาเปนส่ิงเลวรายท่ีไมนาปรารถนา
ทวาหากมองใหถกูตองในภาพรวมแลวเปนแงดีในมิติลบ
เปนสุขภาพดีของรางกายในแงการปกปองรักษาเยียวยา
สุขภาพดีเริ่มดีนอยลงเปนอัตราสวนกับอาการเจ็บอาการปวยที่เพิ่ม
กลายเปนกลไกธรรมชาติแหงการรักษารางกายใหเปนปกติ
เม่ือมีจดุออนแอเกิดข้ึนจุดแข็งแรงก็ถกูสรางข้ึนใหสมดุล
ดุจดังปญหาอปุสรรคเปนสวนหนึง่ของความสำเรจ็
และความสำเร็จแตละอยางมีทัง้มิติบวกและมิติลบผสมผสานกัน
จะวาไปแลวทุกอยางข้ึนกับการมองการหย่ังเห็นการเขาถึง
อยางเชนปญหาดานการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในชวงนี้
นักเรียนไมมีที่เรียนจนตองอดขาวอดน้ำเรียกรองสิทธิ
หากจะมองในแงดีกค็งตองชืน่ชมนกัเรยีนเหลาน้ี
อยากเรียนอยากรูอยากไดวิชาขนาดตองลงทุนออกมารองขอ
คนเปนพอเปนแมคงตองภาคภมิูใจชืน่ชมยนิดีเปนปลืม้
ตางกับพอแมหลายคนท่ีตองเค่ียวเข็ญแกมบังคับใหลูกไปเรียน
โรงเรียนก็มีแลวคาเทอมก็พรอมแลวเพียงแตใจลูกยังไมยอมพรอม...

หากมองปญหาเร่ืองนีใ้หลกึลงไปกจ็ะเห็นมากกวาท่ีปรากฏ
เปนปญหาทีส่ั่งสมมานานและย่ิงวนัยิง่จะรนุแรงข้ึน
เจากระทรวงท่ีผลัดกันเขามาบริหารก็ทำเหมือนไมเห็น
หรือเห็นก็ปกปดบายเบ่ียงทำเหมือนไมใชเรื่องใหญ
วนัๆ เอาแตกวาดขยะซอนไวใตพรมจนหมักหมมเกินแกไข
เริ่มต้ังแตเปล่ียนการศึกษาเปนธุรกิจการเรียนรู
โรงเรียนท่ีเคยประสิทธ์ิประสาทวิชาแทบกลายเปนบริษัท
การบริหารการพัฒนาสถานศึกษาเนนผลกำไรเปนท่ีต้ัง
แตละวิชากลายเปนตัวขายตัวดึงเงินตัวกำหนดราคา
พรอมกันน้ันก็เปนตัวชีว้ดัใครมีสิทธ์ิเรยีนใครไมมีสิทธ์ิเรยีน
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนเร่ิมต้ังแตชัน้อนบุาลน่ันแหละ
ทัง้ท่ีโดยความเปนจริงแลวทกุคนนาจะมีสิทธ์ิเทาเทียมกนั
อยางนอยในการศึกษาระดับพื้นฐานระดับภาคบังคับ
โดยมภีาครฐัสนับสนุนตามสิทธิพลเมอืง
พอมีผลประโยชนผลกำไรเขามาเก่ียวของก็มีการแขงขัน
ดานอาคารสถานท่ีดานคุณภาพการเรียนการสอนดานกิจกรรม
แตละเม็ดเงินที่ลงไปผลกำไรที่คาดหวังตองมากกวาลงตัว
นอกจากจะมีเงินจายคาเลาเรียนแลวยังตองใชกำลังภายใน
ทั้งว่ิงเตนฝากท้ังจายพิเศษท้ังบริจาคแกมบังคับ
ทัง้หมดท้ังส้ินถือเปนการลงทนุหากจะพดูในเชิงธุรกจิ
การไปเรียนแตละวันคือการชักทุนคืนกอนผันเปนกำไร
กระท่ังสัมผัสรับรูไดในบรรยากาศท่ีหายใจเขาออก
การเลาเรียนท่ีเปนสุขสนุกสนานเปล่ียนเปนจริงจังเครงเครียด
ผลการเรียนไมดีเทาท่ีควรถือวาเปนการขาดทุน
สอบเขามหาวิทยาลัยท่ีหมายตาไวไมไดถอืวาไมคมุทุน
ทั้งที่เปาหมายการศึกษาอยูในการหลอหลอมพลเมืองดีของชาติ
ดานสติปญญาดานความรดูานทัศนคติดานประสบการณ
ควบคูดานจิตใจดานจริยธรรมดานคุณธรรมดานจรรยาบรรณ
กระท่ังเปนพลเมืองดีมีจติสาธารณะ...ในท่ีสุด
เม่ือเปนพลเมอืงดีกจ็ะเปนนักธุรกจินักการเมืองท่ีมีคุณภาพ
ปญหาการศึกษาบานเราจะไดจบส้ินกันเสียที
แลวมุงม่ันปฏิรูปการศึกษาใหถูกทาง...เหมือนประเทศอ่ืนเขา



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 10-16 มิถุนายน 2012 หนา 7
บวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 20)

อยาคิดวาคนดี ไมมใีนสังคม  เพราะคุณกเ็ปนคนดี เพยีงแตยงัไมไดลงมือทำ

สังฆมณฑลจันทบุรี ขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบ
พระคุณบวชพระสงฆใหม สังฆานุกรยอหน บัปติสตา
นพัุนธ ุ ทศัมาลี  สังฆานุกรเปโตร นนัทพล  สุขสำราญ
สังฆานุกร โทมสั อภชิติ  ชนิวงค  สังฆานุกรออกสัติน
กฤษณพงษ  อติชาติธานินทร สังฆานุกรยอแซฟ หวู
อนั หวง สังฆานกุรยออากมิ เหงยีน วนั ถ่ัน วนัเสารที่
16 มิถุนายน 2012  เวลา 10.00 น. ที่วัดพระหฤทัย
แหงพระเยซูเจา ศรีราชา จ.ชลบุรี โอกาสฉลองชุมชน
แหงความเชือ่ โดยพระสังฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ  จรสัศรี
เปนประธาน

สังฆมณฑลราชบุรี  ขอเชิญรวมพิธีบูชาขอบ
พระคุณบวชพระสงฆใหมสังฆานุกรโดมีนิโก ซาวีโอ
ศราวิน พัดศรีเมือง วันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2012
เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด บาง-
นกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยพระ-
สังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ เปนประธาน

สังฆานุกรยอหน บัปติสตา นุพันธุ ทัศมาลี  เกิด
วันท่ี  31 สิงหาคม ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520) สัตบุรุษ
วัดนักบุญยอหน อัครสาวก อ.มะขาม จ.จันทบุรี
รบัศีลลางบาปท่ีอาสนวหิารพระนางมารยีปฏสินธินริมล
จนัทบุร ีโดยคณุพอเปาโล เมธ ีวรรณชยัวงศ เจาอาวาส
เปนบุตรของยอแซฟ มานพ ทัศมาลี และนางประทุม
บุรี

การศึกษา
ค.ศ. 1992 ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ที่

โรงเรยีนสตรีมารดาพทิกัษ จ.จนัทบุรี
ค.ศ. 1996 ระดับ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ” และ

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” ที่วิทยาลัยเทคนิค
จนัทบุร ีคณะพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

ค.ศ. 1999 ระดับอดุมศึกษา ทีม่หาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบัญชี

ค.ศ. 2007 ระดับอุดมศึกษา ที่วิทยาลัยแสงธรรม
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ค.ศ. 2012 คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
วทิยาลัยแสงธรรม

รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 15 สิงหาคม
ค.ศ. 2009   ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 11 มิถุนายน ค.ศ.
2011  ทีบ่านเณรพระหฤทัย ศรีราชา โดยพระสงัฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “ไมมีความรักใดย่ิงใหญ กวาการยอมตาย
เพือ่มติรสหาย”  (ยน 15:13)

สังฆานุกรเปโตร นันทพล สุขสำราญ เกิดวันท่ี 8
มีนาคม ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)  สัตบุรษุวัดพระหฤทัย
ของพระเยซูเจา ขลุง จันทบุรี เปนบุตรของยอแซฟ
ดำเนิน สุขสำราญ และฟรงัซิสกา ภาสิน ี  สุขสำราญ

การศึกษา
ระดับอนุบาล โรงเรยีนศรีหฤทยั อ.ขลงุ จ.จนัทบุรี
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง

จ.จนัทบุรี
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรยีนดาราสมุทร อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและศาสนา

วทิยาลัยแสงธรรม
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัย

แสงธรรม
คติพจน “วญิญาณขาพเจาประกาศความย่ิงใหญของ

พระเจา” (ลก 1:46)

สังฆานุกรโทมัส อภิชิต ชินวงค  เกิดวันท่ี 28
พฤษภาคม ค.ศ. 1982  (พ.ศ. 2525) สัตบุรษุวัดวินเซนต
เดอ ปอล เขาขาด เปนบุตรของยอหน บัปติสต วิเชียร
ชินวงค และลซูอีา  ประกอบ  ชนิวงค

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสำเร็จวิทยา อรัญ-

ประเทศ
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรยีนดาราสมุทร อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี
ระดับอดุมศึกษา    ปรญิญาตรี ปรชัญาและศาสนา

วทิยาลัยแสงธรรม
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัย

แสงธรรม

รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี วนัที ่15  สิงหาคม
ค.ศ. 2009   ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 11 มิถุนายน ค.ศ.
2011  ทีบ่านเณรพระหฤทัย ศรีราชา โดยพระสงัฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “ขาพเจาทำทุกอยาง เพราะพระองคทรง
เสริมกำลังขาพเจา”

สังฆานุกรออกสัติน กฤษณพงษ  อตชิาตธิานนิทร
เกิดวันท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526 ) สัตบุรษุ
วัดเซนตปอล แปดร้ิว เปนบุตรของเปาโล สินธยา
อตชิาติธานินทร และมารอีา พรพิมล  อตชิาติธานินทร

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทรา
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา

จ.ชลบรุี
ระดับอดุมศึกษา    ปรญิญาตรี ปรชัญาและศาสนา

วทิยาลัยแสงธรรม
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัย

แสงธรรม
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี วนัที ่15  สิงหาคม

ค.ศ. 2009   ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันที่ 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 11 มิถุนายน ค.ศ.
2011  ทีบ่านเณรพระหฤทัย ศรีราชา โดยพระสงัฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรัสศรี

คติพจน “The Lord is my Helper, I will not be
afraid.”  (ฮบ 13:6)

สังฆานุกรยอแซฟหวู  อัน หวง คณะคามิลเลียน
เกิดวันท่ี 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977 ปจจุบันเปนสัตบุรุษ

(อานตอหนา 8)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

บวชพระสงฆใหม (ตอจากหนา 7)

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)
กำหนดการ  มีวทิยากรทัง้พระสงัฆราช  พระสงฆ

นกับวช  ฆราวาส  ประมาณ  150 คน  แบงปนกบัผใูหญ
เยาวชน  และรายการเฉพาะสำหรับเด็ก  มีนิทรรศการ
มีการจาริกแสวงบุญ  สัมมนาเทววิทยา  และดนตรี

นักบุญองคอุปถัมภ  สำหรับงานชุมนุมเคารพ
ศีลมหาสนิทคร้ังน้ี  คือ  นักบุญโคลัมบานุส  (St.
Columbanus)  นักบุญเมรี่  แมคกิลลอบ  ชาวสกอต
ผูอพยพไปประเทศออสเตรเลีย  ซ่ึงสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดกิต  ที ่16  ไดสถาปนาเปนนักบญุ  ในเดือน
ตุลาคม  2010  และบุญราศีมากาแร็ต  บอล  ผูส้ินใจ
ในคุกท่ีกรุงดับลินเพื่อยืนยันความเช่ือ

ขอคุณครูชวยสอนเด็กและเยาวชนใหตระหนักวา
“พระเยซูคริสตเจาผูทรงฟนคืนพระชนมชีพ  ทรงสถิต
ในศีลมหาสนิท  และประทับอยกูบัเราในชีวติประจำวัน”
(พระประสงคของสมเด็จพระสันตะปาปาในเดือนน้ี)

วัดทางเหมา (Thanh MauChurh) สังฆมณฑลดาลัด
ประเทศเวียดนาม รับศีลลางบาปวันท่ี 26 สิงหาคม
1977 วัดทางเหมา (Thanh MauChurh) สังฆมณฑล
ดาลัด ประเทศเวียดนาม เปนบุตรคนท่ี 3 ในจำนวน
พี่นอง 6 คน ของยอแซฟ หวู  วัน  เซิน และมารีอา
เหวยีน ถิ เว

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา Loc Phat Bao Loc Lam Dong
ระดับมัธยมศึกษา Loc Thanh Bao Loc Lam Dong
ระดับอดุมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม

ประวตัชิวีตินกับวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2002 ที่โฮจิมินหซิต้ี

ประเทศเวียดนาม
โปสตุลันต วันท่ี 14 สิงหาคม  ค.ศ. 2003 ที่

คามิลเลียน โซเชยีล  เซนเตอร สามพราน จ.นครปฐม
เขานวกภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2004   ที่

คามิลเลียน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2005

ท่ีคามิลเลียน โซเชียล  เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 11 ธันวาคม ค.ศ. 2010

ทีว่ดัพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค  อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วนัท่ี 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2009 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ

ปจจุบันทำงานท่ีประเทศเวียดนาม
คติพจน  “สำหรับพระเจาทุกสิง่ทุกอยางเปนไปได”

สังฆานุกรยออากมิ เหงียน วนั ถ่ัน คณะคามลิเลยีน
เกดิวันท่ี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1980  ทีเ่หกิน่เธอ ประเทศ
เวียดนาม ปจจุบันเปนสัตบุรุษวัดทางเหมา (Thanh
MauChurh) สังฆมณฑลดาลัด ประเทศเวียดนาม
รับศีลลางบาปท่ีวัดแทงคหาย สังฆมณฑลเหก่ินเธอ
ประเทศเวียดนาม เปนบุตรคนโตในจำนวนพ่ีนอง
4 คน ของยออากิม เหงียน วัน โตน และมารีอา
ฝาม  ถิ วยุ

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนหลกฟท  ลัมดง

ประเทศเวียดนาม
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนหลกแทงค ลัมดง

ประเทศเวียดนาม
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา

Machinery manufacture, The College of Technology

and Industrial Management, Ho Chi Minh City,
Viet Nam

ศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร สาขา
ปรชัญาและศาสนา วทิยาลยัแสงธรรม

คณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา  วทิยาลัย
แสงธรรม

ประวตัชิวีตินกับวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ.1998 ที่โฮจิมินหซิต้ี

ประเทศเวียดนาม
โปสตุลันต วันท่ี 14 สิงหาคม  ค.ศ. 2003 ที่

คามิลเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร สามพราน จ.นครปฐม
เขานวกภาพ  วันท่ี 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2004 ที่

คามิลเลยีน โซเชยีล  เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 1 พฤษภาคม  ค.ศ. 2005

ทีค่ามิลเลยีน โซเชียล  เซนเตอร ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 11 ธันวาคม ค.ศ. 2010

ทีว่ดัพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค  อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วนัท่ี 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2009 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน  นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
 โกวทิวาณชิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 ทีว่ทิยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ

ปจจุบัน ทำงานเปนผูชวยนวกจารย ที่คามิลเลียน
โซเชียล  เซนเตอร ปราจีนบุรี

คติพจน “รกัและรับใช”

สังฆานุกรโดมีนีโก ซาวีโอ ศราวิน พัดศรีเรือง
เกิดวันท่ี 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1983  ที่จังหวัดราชบุรี
สัตบุรุษอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
จ.สมุทรสงคราม รับศีลลางบาปท่ีอาสนวิหารแมพระ
บงัเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม    เปนบุตรคนท่ี 2
ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของนายทวีศักด์ิ พัดศรีเรือง
และเทเรซา วไิลลกัษณ พัดศรีเรอืง

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามของอาสนวิหารแมพระบังเกิด

บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
บานเณรเล็ก สามเณราลัยแมพระนริมล ราชบุรี
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวสุิทธิวงศ
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันท่ี 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2009 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน  นครปฐม
โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา

รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน นครปฐม

โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
คติพจน “ไมมีใครมีความรักยิ่งใหญกวาการสละ

ชวีติของตนเพ่ือมติรสหาย” ( ยน 15:13 )

การศึกษาอบรม
ระดบัอนบุาล โรงเรยีนนารีวฒันา จ.สมุทรสงคราม
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดรุณานุเคราะห

จ.สมุทรสงคราม
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนดรุณานุเคราะห

จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
ระดับอุดมศึกษา    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัย

แสงธรรม 

เรยีน ทานสมาชิกที่นับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจ

และติดตามข าวสารที่ เปนประโยชนจาก
หนงัสือพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดัน้ี
สมาชิกหลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชิก
อีกในปตอไป  สำหรับการตอสมาชิกทาน
สามารถติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ
• โอนเขาบัญช ีธนาคารกรุงเทพ สาขายอย

โอเรยีนเต็ล บญัชสีะสมทรัพย ชือ่บญัช ีการพมิพ
คาทอลิก  เลขที่ 226-0-006040  (สงสำเนา
การโอนพรอมระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก
(ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 / หรอืแจง
ทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม ส่ังจาย การพมิพคาทอลกิ
ขอมลูสมาชิก  รหสัสมาชิก....................................

ชือ่/นามสกุล ...........................................................

จำนวนรับ
อดุมสาร 400 บาท/ป   จำนวน...........ฉบับ
อดุมศานต 400 บาท/ปจำนวน..............เลม
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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

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

  

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส รชัน ีคงกติติกลุ
เกดิใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553 ครบ 2 ป

ณ วนัแหศีล เพือ่ระลึกถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญชี บริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกัด

บรกิารทางบญัช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ครบ 1 ป

เพราะความรกัของพระครสิตเจา
ผลกัดนัเรา
(2 คร 5:14)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถุินายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 4 ป
“ความรักนัน้อดทนนาน และกระทำคุณให”

(1คร 13:4)
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การภาวนาคอื
หนาท่ีทีส่ำคัญ
การภาวนาคอื
หนาท่ีทีส่ำคัญ

(อานตอหนา 8)

โรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ พัทยา
มลูนธิคิณุพอเรย

รบัสมัครคนพิการเขาเรียนหลกัสูตรวิชาชีพ ๒ ปี
เปนโรงเรยีนฝกวชิาชพีในดานเทคโนโลยทีีท่นัสมัยหลากหลายหลกัสูตร

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

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

สอบรับนักเรยีนใหม ๒ เมษายน และ ๒ ตลุาคม ของทกุป
ผูสนใจโปรดติดตอสอบถาม และสมัครสอบไดดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

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

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

ทานจะมีสวนสนับสนุนคนพิการไดอยางไร
สงเสริมใหกำลังใจ มอบอุปกรณการเรียนการสอน

มอบทุนการศึกษา
เล้ียงอาหาร

ใหโอกาส รบัเขาทำงาน
เปนวทิยากรใหการอบรม

ไ ซ นั ส ห า ย ไ ด ด ว ย

บอลลูน
เทคโนโลยีแนวใหม
ในการรกัษาไซนัสเรือ้รงั
ดวยการใชบอลลูนขยาย

ชวยใหปลอดภัย ไดผลดี
ฟนตัวเรว็ ไมตองนอน
โรงพยาบาลนาน

การรักษา ไซนัสดวยบอลลูน เปนการรักษา ไซนัสอัก เสบ
เ ร้ือรัง โดยการ ใชบอลลูน เพื่อ ไปขยายรู เปดของโพรงอากาศ
ไซนัส (คล ายๆ กับการใชบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ )
เพื่อทำ ให เกิดการร ะบายสารคัดหลั่ ง  หรือน้ำมูก  น้ำหนองจาก
โพรงอากาศไซนัส ทำใหผูปวยหายจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังได

สอบถามรายละเอียดไดที ่: คลนิิกห ูคอ จมกู อาคารรอยปบารมบุีญ ช้ัน 3
โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10325, 10326 www.saintlouis.or.th

เ ป ด
เ ว็ บ ไ ซ ต
คณะกรรมการ
ค าทอ ลิ ก เพื่ อ
พธีิกรรม  www.

thailiturgy.org  ทำใหทราบวา  มีงานชุมนุมเคารพ
ศีลมหาสนิท  ระดับนานาชาติ  ครัง้ท่ี  50  ระหวางวันท่ี
10-17 มิถนุายน  2012  ทีก่รงุดับลิน  ประเทศไอรแลนด
(www.iec2012.ie)  หัวขอ  “ศีลมหาสนิท  ความเปน
หน่ึงเดียวกับพระคริสตเจาและกับผูอื่น”  มีบทเพลง
ประจำงานคือ  Though We are many  ซ่ึงแปลเปน
ภาษาไทย  หลอมรวมกาย

หัวของานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทคร้ังน้ี  มี
รากฐานจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันท่ี  2  เรื่อง
พระศาสนจักร

การมีสวนรวมในพระกายของพระคริสตเจา
ในพธีิบชูาขอบพระคุณ  (พธีิบปิง)  เราก็มีความสัมพนัธ
กบัพระองค  และกับกันและกัน  เพราะวา “มีปงกอนเดียว
แมวาจะมีหลายคนเราก็เปนกายเดียวกนั”  (1 คร  10:17)
ดวยวิธีนี้  เราทุกคนเปนสมาชิกของพระกายของ
พระองค  แตละคนตางก็เปนอวัยวะตางๆ กันของ
พระกายนัน้  (Lumen  Gentium 7)

คริสตจักรวิทยาของวาติกันท่ี  2  เปนคริสตจักร

ชมุนุมเคารพศีลมหาสนิท คร้ังท่ี 50

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

วทิยาแหงความสัมพนัธ  สมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2  ไดเคยอธิบายเร่ืองน้ีตอกรรมการบริหาร
(Roman  Curia)  ใน ค.ศ. 1990  วา

“ความสัมพันธ  (Koinonia)  เปนมิติหนึ่งใน
พระธรรมนูญ  เร่ืองพระศาสนจักร  และแสดงออกต้ังแต
การยืนยันความเช่ือสูการเปนประจักษพยานภาค
ปฏิบัติ  จากการถายทอดขอความเช่ือสูโครงสราง
ถูกตองแลว  คำสอนของสภาสังคายนาวาติกันท่ี  2
ยนืยนัเร่ืองน้ี  ...ปญหาของความสัมพนัธดานเทววิทยา
และพระตรีเอกภาพ  ของสมาชิกสัตบุรุษทุกคนกับ
พระบิดา  พระบุตรและพระจิต  ซ่ึงถูกไตรตรองได
ในความสัมพนัธของผมีูความเช่ือ  รวมกนัเปนประชากร
เดียวท่ีแลเห็นไดและเปนสังคม  พระศาสนจักรเปน
หนึ่งเดียวสากลในความรักเมตตา  ที่มีรากฐานใน
ความเช่ือ  ในศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ  ที่ทั้งผูอภิบาลและ
สัตบุรุษไดรับการหลอเลี้ยงชีวิตท้ังสวนตัวและสังคม
อาศัยบอเกดิแหงพระหรรษทาน  ความนอบนอมเชือ่ฟง
พระจติเจาแหงความจริง  และความรัก”

หัวขอนี้ขับเคลื่อนอะไร
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทคร้ังน้ี  ตองการเนนให

ศีลมหาสนิทเปนศูนยกลางในชีวิตของพระศาสนจักร
และพนัธกิจสสัูงคม

ในโลกมีชุมชนหลายรูปแบบ  ทุกวันอาทิตยที่
บรรดาคริสตชนมารวมกันเปนครอบครัวของพระเจา
ฟงพระวาจาและรับปงทรงชีวิต  และพยายามสราง
ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน  เราจึงหวังวาจะพัฒนา
ในเร่ืองตอไปนี้

1. คริสตชนจะสัมพันธกับพระคริสตเจา  (CCC
1244)

2.  ครสิตชนจะสัมพันธกนัและกันยิง่ข้ึน
3. บรรดาพระสงฆมีหนาท่ีประกอบพิธีบูชา

ขอบพระคณุ  ใหมีความสัมพนัธกบัพระครสิตกอน  และ
จงึนำคนอืน่มาหาพระคริสตเจา
     นอกน้ันยังมีประเด็น  การแตงงานแบบคริสตชน
ชีวิตนักพรต  ศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาป ความเปน
น้ำหนึ่งใจเดียวชวยเหลือกัน  โลกที่กำลังทนทุกข
ครสิตศาสนจักรสมัพนัธ  และการภาวนาใหผลูวงลบั
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

การ
ภาวนา
คือ

หนาทีท่ี่
สำคัญ

การ
ภาวนา
คือ

หนาท่ี
ทีส่ำคญั

  
คนพบศพทานถูกฆาตกรรมในบานพักของทานท่ีกาฐมาณฑุ เม่ือธันวาคม ป 1997

ทานประธานาธิบดี ยาดาฟ กลาวสุนทรพจนชื่นชมสรรเสริญการทำงานของ
คณะเยสุอิตวาไดชวยปฏิวัติระบบการศึกษาในเนปาล ทานประธานาธิบดี กลาววา
“ประเทศเนปาลของเราเปนดินแดนแหงขันติธรรมและความสมานฉันทดานศาสนา
เสมอมา.....ผูคนของเราไดรับอนุญาตใหปฎิบัติความเช่ือตามท่ีตนเลือกนั้นได
โดยไมตองหวาดกลัวเลย”

พวกนิยมลัทธิเมา ในเนปาลไดกอการวุนวายตางๆ เรื่อยมาเปนเวลาถึง 10 ป
จนท่ีสุดก็ยุติลงดวยการลงนามขอตกลงสันติภาพ ระหวางรัฐบาลกับอดีตกบฏ
เม่ือป 2006 ผลที่ตามมาก็คือ ที่ประชุมของผูท่ีไดรับเลือกต้ังเขามาใหมในป 2008
ไดลบลางระบอบกษัตริยที่ปกครองเนปาลมายาวนานถึง 239 ป และประกาศให
อาณาจักรฮินดูนี้เปนสาธารณรัฐ

นอกจากสองโรงเรียนท่ีโกดาวารี และท่ีชวาลาเกลแลวยงัมีอกีสองโรงเรียนท่ีเขต
ชาปา ทางดานตะวันออกของเนปาล คณะเยสุอติยังดำเนนิงานศูนยบรกิารดานสังคม
ศูนยฟนฟผูติูดยาเสพติด ศูนยเพือ่ผปูวยและผสููงอาย ุและศูนยพฒันาทรพัยากรมนษุย
ที่กาฐมาณฑุดวย

นอกนัน้ คณะเยสุอติยังมีศูนยเลีย้งดูเด็ก อยทูีเ่มืองโปคารา ทางดานตะวันตกของ
เนปาล และมีนักเรียนราว 3,500 คนกำลังศึกษาอยูในวิทยาลัยเซนตเซเวียรที่
กาฏมัณฑุดวย

เกดิไฟไหมข้ึนในครัวของบานหลังหน่ึง เม่ือวนัองัคารท่ี 15 พฤษภาคม 2012
แลวไหมลกุลามไปท่ัวหมบูานแหงหน่ึง ซ่ึงอยทูางดานตะวันออกของเนปาลจนถึง
วนัรงุข้ึน คราชีวติทารกนอยคนหน่ึง และเผาทำลายกระทอม คอกสตัว และบาน
ทีส่รางดวยคอนกรตีวอดวายไปท้ังหมดราว 3,000 หลงั

ไฟไหมนีเ้กดิข้ึนท่ีหมบูานโอราช เขตสิราชา ติดชายแดนประเทศอินเดีย ครา
ชวีติทารกวัย 3 เดือนคนหน่ึง และมีผไูดรบับาดเจ็บราว 12 คน ววัควายลมตายหรือ
ไมก็บาดเจ็บเพราะถูกไฟไหม

คณุพอปโอ เปรมูานา ผอูำนวยการคาริตัสเนปาล ซ่ึงเปนองคกรดานสังคมของ
พระศาสนจักร กลาววา “พวกเรากำลังประเมินความเสียหายคร้ังน้ีอยู ชาวบานท่ี
สิราชา ตองนอนอยูในท่ีโลงแจงโดยไมมีอาหาร และไมมีแมกระท่ังน้ำด่ืมต้ังแต
เม่ือวานน้ีมาแลว” คุณพอยงับอกดวยวาทีมงานของทานตอนน้ันอยใูนอินเดียกำลงั
รับการฝกอบรมเร่ืองการบรรเทาทุกขชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

นายสริาชา ยาดาฟ หวัหนาหนวยงานกาชาดของเนปาลบอกกับส่ือทองถิน่วา
ทหารของกองทัพรถดับเพลิงสองคัน จากเขตใกลกันมาถึงหมูบานน้ี หลังจาก
ไฟเริม่ไหมหลายชัว่โมง จงึไมสามารถปองกนัอะไรไดมากนัก เปนผลใหชาวบาน
ราว 10,000 คนไรที่อยู และไมเหลืออะไรเลย ชาวบานเหลาน้ันไมมีเวลาเอา
ขาวของออกมาไดทัน

คุณพออามาลราช ผูอำนวยการหนวยงานเพ่ือผูลี้ภัยของคณะเยสุอิตบอกวา
“นี่เปนชวงฤดูรอนท่ีแหง และมีลมแรงประกายไฟเพียงเล็กนอย ก็อาจกอใหเกิด
หายนะใหญหลวงข้ึนได จนบัดน้ีเรายังไมรูเลยวาอะไรเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหม
คายผูลี้ภัยของเราท่ีสานิสชาเร เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2012 วิธีแกไขอยางเดียว
กคื็อ ตองหาวิธีปองกันอยาใหเกิดข้ึนมาไดอกี”

บรรดาคริสตชนไดริ เริ่มการเฝาอธิษฐานภาวนาเพ่ือสันติภาพ และ
ความปรองดองในเนปาล คณุพอบาฮับ กาเล ผปูระสานงานโครงการน้ี กลาววา
การเฝาอธิษฐานภาวนาปนี้ผูเขารวมท่ีเปนผูมีความเช่ือหลากหลายมีจำนวน
มากข้ึน ทานบอกวา “เราเริม่โครงการน้ีเม่ือ 10 ปทีแ่ลวโดยคนกลมุเลก็ๆ เพยีง
ไมกีค่น แตเวลาน้ีกเ็ติบโตมากข้ึนเร่ืองๆ ทกุป”

การเฝาอธิษฐานภาวนาน้ีกินเวลา 40 วัน โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
และมีการจัดอธิษฐานภาวนาเปนหัวขอๆ ดวยผูคนเดินทางจากตางประเทศ
มาทางเคร่ืองบิน และขามแมน้ำมาทางแพโดยสาร เพื่อมาเขารวมงานอธิษฐาน
ภาวนาเพือ่สนัติภาพและความม่ันคงใหมีข้ึนในประเทศของเรา

คณะผจูดังานปนีบ้อกวา พวกเขาใชส่ือมวลชนชวยใหบรรดาคริสตชนสนใจ
เขามารวมงานน้ีมากข้ึน




เนปาล : ไฟไหมหมบูาน
ผคูนนับหม่ืนไรท่ีอยู

เ ม่ือวันท่ี  6 พฤษภาคม  2012
นายราม บาราน ยาดาฟ ประธานาธิบดี
คนแรกแหงสาธารณรัฐเนปาล ได
กรุณามาเปนประธานงานฉลอง 60 ป

แหงการเขามาทำงานรับใชในเนปาลของคณะนักบวชเยสุอิต งานน้ีจัดข้ึนท่ีบริเวณ
สนามหนาโรงเรียนเซนตเซเวียร เขตชวาลาเกล เมืองกาฐมาณฑุ

เม่ือ 60 ปทีแ่ลว พระสงฆเยสุอติกลมุแรก 3 ทาน คือ คณุพอมารแซล ดี โมราน
คุณพอฟรันซิส เมอรฟ และคุณพอเอด แซ็กตัน ไดเดินทางมาถึงเมืองกาฐมาณฑุ
พวกทานไดจัดต้ังโรงเรียนเซนตเซเวียรดวยจำนวนนักเรียนเริ่มแรกเพียง 65 คนท่ี
โกดาวาร ีหางออกไปทางเหนอืของกาฐมาณฑ ุ15 กิโลเมตร

เน่ืองจากมีนกัเรยีนเพิม่มากข้ึนเรือ่งๆ โรงเรียนแผนกประถมท่ีโกดาวารี จงึตอง
ยายไปอยทูีช่วาลาเกล ในป 1954

คณุพออมฤตราช อธิการโรงเรยีนเซนตเซเวียรกลาววา “ตนออนทีคุ่ณพอทัง้สาม
ลงมือปลูกไวเม่ือป 1951 บดัน้ีเติบโตเปนตนไมใหญ แผกิง่กานสาขาไปท่ัวเนปาล”

คุณพออมฤตราช ใหขอสังเกตวา คณะเยสุอติมิไดประสบความราบรืน่เสมอไป
ตลอด 60 ปทีผ่านมา ทานยงับอกดวยวา “หากประเทศนีช้มุโชกไปดวยหยาดเหงือ่ของ
พวกเราพระสงฆ และภราดาเยสอุติ แผนดินนีก้ช็มุโชกไปดวยเลอืดของคณุพอกฟันี่
ดวยเชนกัน” ทานหมายถึงคุณพอโทมัส กัฟนี  พระสงฆเยสุอิตชาวอเมริกัน ที่มี





ดอนบอส พรศกัด์ิ
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ทีม่าของขอมลู Statistical Yearbook of Church 2009 หนา 173-175

2004 2005 2006 20072008 2009»ÃÐà·È
คูเวต         3         5        5        5        5      6
คีรกซีสถาน         2         2        2        2        1      1
ลาว        12        13       14       17       16     14
มาเลเซีย       178      183      193      201      206    198
มัลดีฟ          -         -         -        -        -       -
มองโกเลีย         3        4        4       4       4       5
พมา       540      540      571      611      646     668
เนปาล         12       11       12      11      13     14
โอมาน          1        -         -       1       1      1
ปากีสถาน       145      142      137     148     152    146
ฟลปิปนส      5,328    5,440    5,528    5,612   5,742   5,850
กาตาร          1         -        -        -       1      1
รัสเซีย        49       52       54      42      39    40
ซาอุดิอาระเบีย          1        1        1        1        -      1
สิงคโปร        70       74       75       74      75     71
ศรีลังกา       683       689     712      721     801    748
ทาจิกสิถาน          -          -        -        -        -       -
ไทย       443       455      469     481      481    481
ติมอรตะวันออก        65         61       65       71       81     93
เติรกเมนิสถาน          -          -         -        -        -      2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส         5         4         3        4        5      5
อุซเบกิสถาน          -          -         -        -        1      1
เวียดนาม      2,308     2,463    2,609    2,687    2,754   2,855
เยเมน          -          -        -         -        -       -
รวมเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต   27,235   28,024   28,847   29,703   30,420  31,204

         รวมเอเชยีทัง้หมด   28,497   29,330   30,127   30,991   31,737  32,517

»‚»‚
»ÃÐà·È

2004 2005 2006 20072008 2009
เอเชียกลาง
อฟักานสิถาน  -  -  -  -  -  -
ไซปรสั  8 11 11 11          12            11
อิหราน  6   7   7   8 7  6
อิรัก 123        110        110          107        107         116
อิสราเอล  80 96          102 89           92 95
จอรแดน  60          59 59 59 60 56
เลบานอน                787         820        782          804        831         823
ซีเรีย                185         190        197          198        197         194
ตุรกี 13 13 12 12 11           12
             รวมเอเชยีกลาง     1,262     1,306      1,280      1,288      1,317     1,313
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต
บาหเรน  2 - - 1 1 1
บังกลาเทศ               141         155         167         166         198         216
ภฏูาน - - - - - -
บรูไน 3 3 2  2 3 3
กมัพชูา 17 20 33 37 38 39
จนี ... ... ... ... ... ...
ฮองกง 63 62 70 67 75 70
มาเกา 24 22 23 23           25 24
ไตหวนั                235        257          257        250         239         238
อินเดีย            12,207   12,530    12,840   13,290   13,493    13,934
อินโดนีเซีย              1,351     1,404      1,485      1,572     1,606      1,658
ญีป่นุ 537        518         521         511        523          513
คาซัคสถาน 45 45 48 49 49 45
เกาหลีเหนือ ... ... ... ... ... ...
เกาหลีใต              2,761     2,869      2,947      3,042     3,146      3,262

»‚
»ÃÐà·È

2004 2005 2006 2007 2008 2009
สังฆมณฑล   คณะนักบวช สังฆมณฑล   คณะนักบวช สังฆมณฑล   คณะนักบวช สังฆมณฑล    คณะนักบวช สังฆมณฑล    คณะนักบวช สังฆมณฑล   คณะนักบวช

แอฟริกา         20,358        10,901 21,164        11,206       22,130        11,348 23,154       11,504        23,975        11,636       24,863       11,903
อเมริกาเหนือ         35,980        19,391 35,414     18,573        35,229        18,031 35,025       17,623        34,930        17,335      34,721      16,887
อเมริกากลาง (แผนดินใหญ)       13,403          5,244 13,670       5,266        13,958          5,289 14,227         5,324        14,482  5,352      14,733        5,353
อเมรกิากลาง (หมเูกาะ)           1,745          1,493   1,752       1,514          1,779           1,511   1,840         1,514          1,867  1,518        1,925        1,500

อเมริกาใต         26,628        17,750 27,290     17,516       27,835        17,487 28,562       17,380         29186        17,484     30,032      17,416

รวมอเมริกาทั้งหมด         77,756        43,878 78,126     42,869        78,801       42,318 79,654       41,841        80,465        41,689     81,411      41,156
เอเชียตะวันออกกลาง           1,262          1,150    1,306        1,200         1,280           1,213   1,288         1,226           1,317  1,232        1,313        1,306

เอเชียตะวันออกเฉียงใต         27,235        18,575 28,024      19,523        28,847       19,941 29,703        20,585        30,420        20,953      31,204       21,618

รวมเอเชยีทัง้หมด        28,497        19,725 29,330     20,723        30,127       21,154 30,991       21,811        31,737        22,185     32,517      22,924
   รวมยโุรปทัง้หมด        139,494        60,484     138,492        59,787     137,363        59,290    135,971         58,422      135,102        57,627       133,997      57,058
   รวมโอเชยีเนยีทัง้หมด      2,728          2,070          2,650         2,064          2,670           2,061        2,661    2,015           2,728         2,022    2,754            2,010

       รวมทัง้หมดท่ัวโลก     268,833     137,058      269,762  136,649     271,091      136,171    272,431   135,593      274,007     135,159  275,542      135,051
รวมพระสงฆสังฆมณฑล
และคณะนักบวชทั่วโลก             405,891                     406,411             407,262                      408,024               409,166                          410,593
ทีม่าของขอมลู Statistical Yearbook of the Church 2009 หนา 80, 83, 85, 177, 208     โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พระสงฆ
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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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©≈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.

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

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

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

(Discipleship Program)   ‚¥¬·∫àß‡ªìπ 4 À—«¢âÕ §◊Õ

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

µπ„πæ√–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«‚≈°

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡∫µß ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

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

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡À√◊Õ

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°‰¥â∑’Ë §ÿ≥æàÕ®“µÿ√ß≥å  “√–§ÿ≥ ‚∑√. 08-

6488-7200, 0-7323-0901)

«—¥‡´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

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥ ‚∑√. 0-2433-4529)

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡™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

�����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¡

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π (µ√’«“√«—πæÿ∏∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∂πÕ¡»—°¥‘Ï ‡≈◊ËÕπª√–‰æ

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  21  ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“  19.00 π.

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë  22   ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“  19.00 π.

©≈Õß¿“¬„π·≈–√à«¡¬‘π¥’¢Õ∫§ÿ≥„π™’«‘µæ√– ß¶å

§√∫√Õ∫  25  ªï  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ

«—¥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.

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

‡«≈“ 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¶√“™

����� §≥–æ√–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß

°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥àæ√–Àƒ∑—¬¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  ¡‚¿™

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—π»ÿ°√å∑’Ë 15

¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 17.00 π.  ∑’Ë«—¥ª√–®”Õ“√“¡

æ√–Àƒ∑—¬œ °√ÿß‡∑æœ

�����Faith Meeting Catholic SJC ∂÷ß‡æ◊ËÕπÊ æ’ËÊ

πâÕßÊ §“∑Õ≈‘° (À√◊Õ‰¡à§“∑Õ≈‘°°Á‰¥â) ™“«‡´πµå‚¬œ

...À“°§ÿ≥°”≈—ß§‘¥∂÷ß∫√√¬“°“»‡°à“Ê §‘¥∂÷ßæ’ËÊ

‡æ◊ËÕπÊ πâÕßÊ ∑’Ë‰¡à‰¥â‡®Õ°—ππ“π ...À“°§ÿ≥°”≈—ß

§‘¥∂÷ß§«“¡ ÿ¢„π«—¬‡¬“«å §‘¥∂÷ß√Õ¬¬‘È¡ ‡ ’¬ßÀ—«‡√“–

∑’ËÕ∫Õÿàπ‰¡à‡§¬‡ª≈’Ë¬π ...À“°§ÿ≥°”≈—ß‡¥‘π∑“ß

Õ¬Ÿà√–À«à“ß∑“ß À√◊Õ∂÷ß‡ âπ™—¬¢Õß™’«‘µ·≈â«·≈–

Õ¬“°·∫àßªíπ „Àâ°”≈—ß„® À√◊Õ¢Õ∫§ÿ≥„§√ —°§πÀπ÷Ëß

∫â“π‡°à“À≈—ßπ’È °”≈—ß√Õ§ÿ≥Õ¬Ÿà...

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 24 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 15.00-

19.00 π.  ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå

¢Õ‡™‘≠‡æ◊ËÕπÊ æ’ËÊ πâÕßÊ »‘…¬å‡°à“™“«‡´πµå‚¬œ

‚∫Õ–‰√‰¡à‡°’Ë¬ß ¡“ √«≈‡ ‡ŒŒ“ æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬

·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å ·≈–√à«¡¡‘ ´“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡®â“ ®“°π—Èπ √—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π·∫∫Õ∫Õÿàπ

∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå ∫â“πÀ≈—ß∑’Ë Õß

¢Õßæ«°‡√“µ≈Õ¥°“≈

ß “ππ’È æ∫°— ∫§ÿ≥æàÕ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈

‡´Õ√å¡“√’ Õ—°·π  ‡´Õ√å¡“√’ À≈ÿ¬ å ·≈–..................

Õ’°¡“°¡“¬

 π„®µ‘¥µàÕ‡´Õ√å¡“√’ À≈ÿ¬ å æ√ƒ°…åß“¡ 08-

7078-2745 srml2003@yahoo.com Õ≈‘ “ »‘√‘ «— ¥‘Ï

( à́“ - ‚∫‡À≈◊Õß) 08-9454-2597 zacat_powerpuff@

hotmail.com

°√ÿ≥“‚∑√¬◊π¬—π°àÕπ«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

‡æ◊ËÕ°“√®—¥Õ“À“√·≈– ∂“π∑’Ë ”À√—∫∑ÿ°§π

����� —°°“√ ∂“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

°—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√’¬“)

§◊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∏ÿå  ∑—»¡“≈’

 —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

 ¡“™‘°§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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

����� ‚√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

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√ 0-2681-3900 µàÕ 1805



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 10-16 มิถุนายน 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

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

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

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

Email:  pppygift@yahoo.com
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ราคา 75 ลาน (ราคาประเมนิ 110 ลาน)

  

โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับ เพื่อนๆ เยาวชนที่รักทุกทาน เรายังคง

ติดตามเน้ือหาสาระจากจดหมายจากเทเซป 2012 กนัอยู
นะครบั “กาวไปสโูฉมใหมของความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน”
เทาความในตอนท่ี 2 ครับ ความไววางใจในพระเจา
ซ่ึงจะปลดปลอยเราสูอิสรภาพ เปนอิสระจากความ
หวาดกลัว และเปนอิสระเพ่ือมอบตัวรับใชบุคคลท่ี
พระเจาทรงไววางใจใหเราชวยดแูล ฉบับน้ี เราตามกัน
ตอในจดหมายตอนท่ี 3 พระคริสตเจาแหงความเปน
หนึง่เดียวกนั ตอเลยนะครบั
พระครสิตเจาแหงความเปนหน่ึงเดียวกนั

เราทุกคนตางเปนผูจาริกแสวงบุญ  เปนผูแสวงหา
ความจริง และความเช่ือในพระเยซูคริสตเจาไมใชเปน
การครอบครองความจริง  แตเปนการปลอยตัวยอมให
พระองค ผทูรงเปนองคความจริงเขาครอบครองตัวเรา

เรือ่งทีน่าพศิวงใจสำหรบัเรากคื็อ การทีพ่ระครสิตเจา
ทรงเปนส่ือกลางใหแสงสวางแหงพระเจาผานมาสูเรา
โดยอาศัยชีวิตท่ีเรียบงายของพระองค พระองคทรงมี
ชวีติพระและทรงเปนมนุษยเหมอืนกบัเรา  และโดยการ
เผยแสดงองค ดวยชีวิตมนุษยที่เรียบงายน้ีเอง พระเจา
ก็ทรงฟนฟูความไวใจในมนุษยเสียใหม กลาวคือ
พระองคทรงบันดาลใหเรามีความเชื่อในมนุษยชาติ
เราจึงไมทอแทส้ินหวังตอโลกหรือตอตัวเองอีกตอไป

อาศัยการยอมรับความตายอันแสนทรมานโดย
ไมใชความรนุแรงเพือ่ตอบโต พระเยซเูจาทรงนำความรกั
ของพระเจาจากสถานท่ีที่เต็มไปดวยความเกลียดชัง
การถูกตรึงบนกางเขนไมใชยอมรับความตายโดย
จำยอมในโชคชะตา  แตเปนการแสดงความรักจนถึงทีสุ่ด
และแมวาการทรมานท่ีทรงรับจะเปนเรื่องที่นาอับอาย
และยากท่ีจะทำใจยอมรับ พระองคก็ทรงไววางใจวา
พระเจาทรงย่ิงใหญกวาความช่ัวและความตาย ก็ไมใช
คำตอบสุดทาย ดังน้ัน โดยการทำเชนน้ี ความทุกข

ทรมานบนไมกางเขนไดกลายมาเปนเคร่ืองหมายแหงความรักอนัไมมีวนัจบส้ินของพระองค
เม่ือพระเจาทรงยกพระองคข้ึนจากบรรดาผตูาย  พระครสิตเจากไ็มไดเปนบคุคลแหงอดตีอกีตอไป แตพระองค

ทรงประทับอยูกับพวกเราในทุกวัน  พระองคทรงสงพระจิตเจาซ่ึงทำใหเราสามารถเจริญชีวิตดวยชีวิตพระท่ีมีอยู
ภายใน

ศูนยกลางแหงความเช่ือของเราคือพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนชีพ พระองค
ทรงประทับอยทูามกลางเรา และทรงมีสายสัมผสัแหงความรักกับเราเปนการสวนตัว
การมองไปยังองคพระเยซูคริสตเจาจึงชวยปลุกเราความพิศวงใจ และความเขาใจ
อยางลึกซ้ึงตอความเปนอยูของเรา

เม่ือเรามองแสงสวางขององคพระคริสตเจา ดวยการภาวนา ความสวางน้ัน
จะคอยๆ ฉายแสงเขาไปในจิตใจของเราทีละนอย ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจา
จะกลับกลายเปนธรรมล้ำลึกของชีวิตเรา และถึงแมวาความขัดแยงและความ
หวาดกลวัทีอ่ยภูายในจะยงัไมถกูกำจดัออกไป แตพระจติเจากท็รงบนัดาลใหพระคริสตเจา

เขามาประทับอยกูบัเราในส่ิงท่ีใจเราหวงกังวล  และเม่ือเปนเชนน้ี แสงสวางก็เขามาสคูวามมืดในตัวเรา
การภาวนานำเราไปยังพระเปนเจาและโลก ในเวลาเดียวกัน
เชนเดียวกบัมารีอา มักดาเลนาซ่ึงพบพระครสิตเจาทรงกลบัคืนชีพในเชาวันปสกา เราตางก็ถกูเรยีกใหแบงปน

ขาวดีแหงปสกากับผอูืน่ดวย
กระแสเรียกของพระศาสนจักรคือการรวบรวมมนุษยทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก ใหมารวมเปนหน่ึงเดียวกัน

ในสันติสุขขององคพระครสิต พระศาสนจกัรเปนเครือ่งหมายทีแ่สดงใหเหน็ประจกัษวา พระวรสารคอืถอยคำแหง
ความจริง พระศาสนจักรเปนรางกายของพระคริสตเจาท่ีมีชีวิตโดยอาศัยพระจิต และพระศาสนจักรทำให
“พระครสิตเจาผทูรงเปนหนึง่เดียว” ยงัคงประทับอยใูนปจจบุนั

การท่ีพระศาสนจักรรับฟงรักษาเยียวยาและคืนดีอยูตลอดเวลาอยางไมรูเหน็ดเหน่ือยเชนน้ี พระศาสนจักร
ก็แสดงธรรมชาติของตนเองอยางรุงเรือง นั่นคือความเปนหน่ึงเดียวกันของความรัก ความเมตตา การปลอบโยน
บรรเทาใจ และการสะทอนใหเหน็ถงึพระคริสตเจาผทูรงกลับคืนชพีอยางกระจางชัด ดังน้ัน โดยอาศัยความเปนมิตร
ความรวมมือและการหลุดพนจากความรุนแรงในทุกรูปแบบ พระศาสนจักรก็ชวยใหความวางไวใจในความเช่ือ
สองสวางเขาสดูวงใจของมนุษย

เพื่อนเยาวชนครับ ...ขอใหเราม่ันใจนะครับวา เราถูกเรียกใหมารวมเปนหน่ึงเดียวกันในสันติสุขขององค
พระครสิต จงกลาท่ีจะแสดงใหโลกเหน็นะครับวา “พระครสิตเจาผทูรงเปนหน่ึงเดียว” ยงัคงประทับอยใูนปจจุบนั
อยูกับเรา ในสังคมไทยของเราครับ “จงชื่นชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4) แลวพบกับจดหมาย
ตอนที ่4 ในฉบับหนา สวสัดีครบั....
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71แสงจันทรแฟมิลี่

10 มิย 55
ฉลองนักบุญฮันตน ดอนมดตะนอย

21 - 26 กค 55
ฉลองทานยายนักบญุอันนา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียวอินโดฯ - เมดาน

27 - 29 กค 55
ฉลองทานยายนักบญุอันนา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียว ชอปปง ลงักาวี (เครือ่งบิน)
เดือน สงิหาคม ทองเท่ียวภูฏาน
เดือน กนัยายน รวมเปดวัดใหม ทองเท่ียว

เขือ่นรชัชประภา จ.สรุาษฏรธานี
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ใครๆ กอ็ยากรเูรือ่ง
พระเยซูผมเห็นหนังสือภาษาอังกฤษเลมเล็กๆ

จำไดวาภราดาอานันท ปรชีาวฒุ ิเคยมอบให
มาเปนตัวอยาง เผื่อไดไอเดียไปจัดพิมพบาง
ในชุดน้ีมี 4 เลมดวยกัน พิมพกระดาษมัน
ส่ีส่ี ผลงานของ Rev.Victor Hoagland, C.P.
ผานการตรวจโดยพระสงัฆราชแหงนิวยอรก
เม่ือป 2004 และภาพปกอุดมสารฉบับน้ี
กน็ำมาจากหนงัสือในชดุน้ีนัน่เอง

เรื่องราวของพระเยซูเปนเร่ืองท่ียิ่งใหญ
และแสนมหัศจรรย  ชีวิตท่ีถูกพิพากษา
ใหตรึงกางเขนเม่ือ 2000 กวาปทีแ่ลว ยงัเปน
เรื่องท่ีมีการพูดคุย สนใจ จนถึงปปจจุบัน
แง มุมหน่ึงคงไม ใช เพี ยง อัศจรรยและ
ความยิ่งใหญที่ เกิดข้ึน  แต เปนรูปแบบ
ของคนดี รูปแบบของชีวิตหน่ึงชีวิตของคน
ที่มีโอกาสใชบนโลกใบน้ี

หนังสือในชุดพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ
ซ่ึงถูกเขียนโดยองคสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เวอรชั่นภาษาไทย
ถูกแปลและพิมพไปแลว ในภาคแรก
ภาคสองเวอรชั่นภาษาไทยกำลัง เสร็จ
สมบูรณในไมชา ผมแอบเอาคำนำผูจัดพิมพและปกสวยงามมาใหอานและชม
กนักอน

คำนำของผจัูดพิมพ (หนังสือพระเยซเูจาแหงนาซาเรธ็ เลม 2)
มีหนังสือมากมายบนโลกใบน้ีที่พูดถึงศาสนาคริสต ถาจะเจาะลึกประเด็น

ทีถ่กูพดูคงหนีไมพนเรือ่งของพระคมัภรี เรือ่งของพระเยซเูจา ในหนงัสือเหลาน้ัน
มีผู เขียนมากมาย บางเปนนักคิด อาจารย ผู เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
นกัพระคมัภีร นกัเทววิทยา ทัง้ผเูครงศาสนา และผเูมินเฉยหรือละเลยศาสนาไป
เสียแลว แนนอนบางคนรูจริง บางคนอาจหวังเพียงสรางหรือเกาะกระแส

บางคนปรารถนาดี
เ พื่ อ ค ว า ม เ ข า ใ จ
และ ศึ กษ า เ รี ยนรู
ตอไปไมจบสิ้น แต
คงมีบางคนเชนกัน
ที่ไมไดคิดแบบน้ัน

สมเ ด็จพระ -
สันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่16  ผนูำพระศาสน-
จักรโรมันคาทอลิก
เปนนักคิด นักเขียน
นักเทววิทยา  นัก-
วชิาการ เชนเดียวกนั
ผ ล ง า น ม า ก ม า ย
ทั้ ง ท่ี นิ พ น ธ ด ว ย
พ ร ะ อ ง ค เ อ ง
บทสัมภาษณ  หรือ
สวนท่ีพระองคทาน

มีสวนรวมรับรู หรืออางอิงถึงความคิดของ
พระองค ส่ิงเหลาน้ีมีมากมายพอจะเอยอาง
ในความถนัดจัดเจน  ลุมลึก  และรอบรู
ทัง้ประวติัศาสตร เทววทิยา และสรรพวทิยา
อันสามารถรังสรรคความคิด คำตอบ  และ
บทสรุปสูโลกในยุคปจจุบันไดอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และมากไป
กวาน้ันคือ ความเชื่อและความเปนผูนำ
แหงพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ที่ตอง
ถอืไวดวยจติใจท่ีเขมแข็งและเปยมพลงั

ผลงานตอเน่ืองในช่ือ Jesus of
Nazareth ที่พระองคทรงนิพนธดวย
พระองคเอง  ทั้งน้ี เพื่อแบงปนความคิด
ความเขาใจของพระองคตอพระเยซคูรสิตเจา
ภาคแรก (พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ ตอน
พระเยซูเจาทรงรับพิธีลางในแมน้ำจอรแดน
จนถึงพระเยซู เจ าทรงสำแดงพระองค
อยางรุ งโรจน)ไดถูกจัดพิมพและแปล

เปนภาษาไทยเรียบรอยไปแลว สวนเลมท่ีทานถืออยูในมือนี้คือ ภาคสอง
(พระเยซเูจาแหงนาซาเร็ธ ตอน สัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ จากการเสด็จเขากรงุเยรซูาเล็ม
จนถงึการเสด็จกลบัคืนชพี) ลกัษณะของวิธีเขียนไมตาง แตเรือ่งราวยงัคงพาเรา
ใหขบคิด และแนนอนท่ีสุด คิดเพ่ือจะไดเขาใจ บางทีอาจจะสงสัย แตเพือ่จะได
ถามไถถึงท่ีมา และหาคำตอบเพ่ือขับเคล่ือนชีวิตในฐานะการเปนผูติดตาม
แบบอยางชีวิตของพระองค

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย แผนกการพิมพ คงตองขอกลาวขอบคุณ
สำหรับผูแปลภาคสองน้ี คุณพอทัศไนย  คมกฤส ซ่ึงใชเวลาอยางพิถีพิถัน
กับผลงานชิ้นนี้ แปลและตรวจทาน แกไข ตรวจทาน และแปล สลับไปมา
อยูหลายเดือนทีเดียว ขอบคุณลิขสิทธ์ิของตนฉบับจาก @2011 by Libreria
Editrice Vaticana, Vatican City และการติดตามเพ่ือใหการขอลิขสิทธ์ิเปนไป
อยางถูกตองจากซิสเตอรคอรา ดามาเลรีโอ  รวมท้ังคุณวัชรี กิจสวัสดิ์ ที่ได
ชวยประสานงาน อานตนฉบับ ตรวจทานความถูกตองอีกคร้ัง จนแลวเสร็จ
เปนรูปเลมท่ีสวยงามและมีคุณคาทางวิชาการตอไป

มีหนงัสือมากมายท่ีพดูถงึศาสนาคริสต โดยเฉพาะเร่ืองราวของพระเยซูเจา
แตจะมีใครลวงร ูลมุลึก และเขาใจไดดีกวาผสืูบทอดตำแหนงจากนักบุญเปโตร
หัวหนาอัครสาวกท่ีพระเยซูเจาไดแตงต้ัง และสถาปนาพระศาสนจักรใหทาน
ปกครองดูแล  ปจจุบันเรารู ดีวาตำแหนงน้ีคือ  พระสันตะปาปา  สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ที่ลุกข้ึนมาเขียนเร่ืองพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ
ดวยตัวของพระองคเอง แคนี้ก็นาสนใจพอแลว กับเร่ืองราวท่ีเราจะอาน
และทำความเขาใจกันตอไป “พระเยซแูหงนาซาเร็ธ”

สำหรบัเราคริสตชนคำวา พระเยซแูหงนาซาเร็ธ คงใหความรสึูกมากไปกวา
คนท่ัวไป ผมอยากใหเราสะกดจิตตัวเองสักหนอยดวยวา เรื่องราวของพระเยซู
เราคงตองรูใหมากข้ึน ทั้งความรูในเชิงวิชาการ และความเช่ือ ศรัทธา
ในเชิงศาสนา  ถาใครๆ เพียงอยากรูเรื่องของพระเยซู เราอยากเขาใจและ
รกัพระองคดวย

บรรณาธิการบริหาร
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·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë‡ªìπ√Ÿª·∫∫‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕßµ“¡·ºπÕ¿‘∫“≈™ÿ¡™π»‘…¬åæ√–§√‘ µå

çª√–™ÿ¡é ∑≠.®—π∑π“ Õ÷Èß™Ÿ»—°¥‘Ï §ÿ≥°ÿ≈™≈’ ‡ √‘¡∑«’∑√—æ¬å §ÿ≥»»‘°√ ∑√«ß-

∫Ÿ√≥°ÿ≈  ¡“™‘°·ºπ°Õß§å°√ µ√’§“∑Õ≈‘° Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  (§§ .

°√ÿß‡∑æœ) √à«¡ª√–™ÿ¡°—∫ ¡“™‘°·≈–∂◊Õ‚Õ°“ √¥πÈ”¢Õæ√∑’Ëª√÷°…“Õ“«ÿ‚ 



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 24 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 61 æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π æ‘π‘®æ‘»‰√â∑ƒ…Æ’ (3)

·¡à°—∫≈Ÿ°§”∏√√¡¥“∑’ËÕÿàπ
º¡æ∫¿“æÀ≈“¬Ê ¿“æ∑’ËÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå‡§¬π”¡“¢÷Èπª°

¿“æ®√‘ßÕ¬Ÿà∑’Ëπ’Ë ¿“æπ’È°Á‡™àπ°—π ‡√“‡§¬π÷°®–π”¡“≈ßª°·µàµ‘¥∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë¡Õß¥Ÿ

·≈â«Õ“® –¥ÿ¥„®‰¥â

º¡¡’§”µÕ∫ 2 §”µÕ∫‡°’Ë¬«°—∫¿“æπ’È §”µÕ∫∑’Ë 1 §◊Õº¡«à“¿“æπ’È «¬

 «¬·∫∫∑’Ë‡√“‰¡à§ÿâπµ“ ¿“æ®√‘ß‡ªìπ°√–®° ’ §«“¡ß¥ß“¡ §«“¡ ¥¢Õß ’

‡¡◊ËÕæ∫°—∫· ß®÷ß„ÀâÕ“√¡≥å∑’Ë‚¥¥‡¥àπ ·≈–ß¥ß“¡µ“¡·∫∫¢Õß¡—π §”µÕ∫∑’Ë 2

§◊Õ º¡√Ÿâ ÷°‰¥â‡ ¡Õ ∂÷ß§«“¡ºŸ°æ—π√–À«à“ß·¡à°—∫≈Ÿ° §π‡√“∂◊Õ°”‡π‘¥¡“®“°

§√√¿å¡“√¥“∑—Èß ‘Èπ §«“¡ºŸ°æ—π·∫∫π’È‡°‘π§”„¥®–Õ∏‘∫“¬‰¥âÕ¬Ÿà·≈â« æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

§ß‡™àπ°—π ·¡àæ√–‰¡à‡§¬∑”µ—«¬‘Ëß„À≠à ·µà™’«‘µ·¡àæ√–π—Èπ¬‘Ëß„À≠à°«à“„§√

·≈– ‘Ëß √â“ß„¥¢Õßæ√– º¡®÷ß‡™◊ËÕ«à“ §«“¡ºŸ°æ—π√–À«à“ß·¡à°—∫≈Ÿ° Õ¬à“ß‰√

°ÁÕ∫Õÿàπ‡ ¡Õ ‰¡à«à“®–æ∫‡ÀÁπ®“°¿“æ«“¥ À√◊Õ¿“æ·Ààß§«“¡®√‘ß

∫«™æ√– ß¶å„À¡à
«—π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

§“∑Õ≈‘°
æ‘…≥ÿ‚≈° ●   —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

‡®â“Õ“«“   ¿“¿‘∫“≈ «—¥‡´πµåπ‘‚°≈“   §≥–°√√¡°“√

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å √à«¡°—∫§≥–

Õπÿ°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“∑Õ≈‘°√–¥—∫™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 7 ∑’Ë«—¥‡´πµå-

π‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈°  ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫«™æ√– ß¶å„À¡à
®—π∑∫ÿ√’        16     ¡‘.¬.

 √“™∫ÿ√’       17       ¡‘.¬.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ∫«™æ√– ß¶å„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë

16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  ∫«™æ√– ß¶å„À¡à

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° Õ.∫“ß§π∑’

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

 —ß¶“πÿ°√πÿæ—π∏ÿå  —ß¶“πÿ°√Õ¿‘™‘µ —ß¶“πÿ°√π—π∑æ≈

 —ß¶“πÿ°√°ƒ…≥æß…å  —ß¶“πÿ°√‡Àß’¬π «—π ∂—Ëπ  —ß¶“πÿ°√À«Ÿ Õ—π Àà«ß

 —ß¶“πÿ°√»√“«‘π
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