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ธรรมทตูฝรัง่ในแผนดนิไทย
350 ป คณะเอม็อีพ ีขึน้บกท่ีอยุธยา
พยานความเช่ือ คือ หลุมศพในสสุาน

ตามสุสานวัดคาทอลิกทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและ
บนเขา ในปาลึก จะมีหลุมศพของบรรดามิสชันนารี
นอนสงบน่ิงอยูทามกลางพ่ีนองคนไทยและกลุม
ชาติพนัธตุางๆ เหมือนเปนญาติพีน่องรวมกัน

ธรรมทูตคณะหน่ึงไดเขามาในประเทศไทย และ
อยเูคยีงขางกับชาวไทยมาตลอด ทัง้สุขและทกุข ท้ังรกั
และชงั

จนทกุวนันี ้ครบ 350 ป คือธรรมทตู “คณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส” (Mission Etrangeres de
Paris) หรือเรียกชื่อยอวา  “คณะเอ็มอีพี” สมเด็จ
พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร ที่ 7 ทรงตั้งคณะน้ีข้ึน
เม่ือ ค.ศ. 1658

ขอมูลจากหนังสือ “ประวัติการเผยแพรคริสต-
ศาสนาในสยามและลาว” เขียนโดยคุณพอโรแบต
โกสเต แปลโดยคณุอรสา ชาวจีน ไดกลาววา ธรรมทูต
คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส กลุมแรกนำ
โดยพระคณุเจาลงัแบรต เดอ ลา มอ็ตต “เดินทางมาถึง
อยุธยาวันท่ี 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662 / พ.ศ. 2205
หลังจากเดินทางออกจากเมืองทาเรือมารเซยสวันท่ี 27
พฤศจิกายน ค.ศ. 1660 มาถึงเมืองมะริดวันท่ี 16
พฤษภาคม ค.ศ. 1662 ใชเวลาหน่ึงปครึ่ง ไดพักอยูที่
เมืองมะริด 42 วัน เย่ียมเยียนคริสตังและโปรดศีล
ศักด์ิสิทธ์ิที่นี่ จากน้ันออกเดินทางมาถึงอยุธยาวันท่ี 22
สิงหาคมปเดียวกัน ในกลุมน้ีไมมีผูเสียชีวิตเลย กลุมท่ี
สองท่ีนำโดยพระคุณเจาอิกญาซิโอ โกโตลังด ี เสียชีวิต
ทั้งหมด และธรรมทูตกลุมท่ีสามนำโดยพระคุณเจา
ฟรงัซัวส ปลลอื ออกเดนิทางมาท้ังหมด 10 คน รอดชวีติ
เพยีง 4 คน ใชเวลาเดนิทาง 2 ปคร่ึง”

โทนี ่ ไทยแลนด

เม่ือ ค.ศ. 2008 คณะเอ็มอีพี ไดจัดฉลอง 350 ป
การกอต้ังคณะท่ีฝรั่งเศส พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู รวมท้ังกลุมผูแทนจากประเทศไทย  ทั้ง
พระสงฆ นักบวช และฆราวาส ไดไปรวมฉลอง
ในคร้ังน้ีดวย

วันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2012 เปนวันครบรอบ
ทีค่ณะเอม็อพีี ไดมาถึงอยธุยา 350 ป!

ครั้งน้ีไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณพอโจเซฟ เตร-
บาออล (Joseph Trebaol, MEP.) อธิการเจาคณะเอ็มอพีี
ทีก่รุงเทพฯ คุณพออยใูนประเทศไทย 40 กวาปแลว

ความรสูกึโอกาสครบ 350 ป
เม่ือไดเปดการสนทนาดวยคำถามแรก สำหรับ

การพูดคุยกันในหองทำงานของคุณพอที่บานเลขท่ี
254 ถนนสีลม ศูนยกลางของคณะ คุณพอยิม้ๆ

“ความจรงิเม่ือไมนานมาน้ี ไดฉลอง 350 ปทีค่ณะ
ไดกอต้ังข้ึนมา วันน้ีรูสึกดีใจและภูมิใจ เพราะประเทศ
ไทยเปนสนามงานแหงแรกของคณะในทวีปเอเชีย
จะวาเปนอุบัติเหตุก็วาได เน่ืองจากจุดประสงคแรก
คณะมีเปาหมายท่ีประเทศเวียดนาม และประเทศจีน
แตเน่ืองจากมีการเบียดเบียนท่ีนั่น จึงตองพักอยูใน
ประเทศไทย”

“คณะกอต้ังไดไมกี่ป ก็สงมิสชันนารีมาถึงสยาม
เปรียบไดวาเราเปนเด็กทารก และอยุธยา เมืองหลวง
ของสยามเปนเหมือนเปลสำหรับเด็กๆ  ที่ยังนอน
แบเบาะ”

เพราะเมือ่คณะกอต้ังข้ึนมา ไดสงมิสชันนารีกลมุแรก
มาเอเชีย โดยต้ังใจจะไปจีนและเวียดนามกอน แตอยธุยา
กลายเปนจุดแรกท่ีไดเริ่มทำงาน  และกลายเปน
ศูนยกลางของคณะในเอเชียไปดวยทำเลท่ีเหมาะ ทำให
อยุธยาเปนสถานท่ีพักเพื่อผานไปยังประเทศตางๆ

จดุประสงคเฉพาะของคณะ
จุดประสงคของคณะท่ีกอต้ังมาเพ่ือ  1) บวช

พระสงฆทองถิ่น 2) กอตั้งพระศาสนจักรทองถิ่น
3) เผยแผศาสนา

เปนพันธกิจที่สำคัญของคณะ  แตระยะแรกๆ
มิสชันนารีรูสึกวาเราใชบุคลากรมากสำหรับบานเณร
จนไมมีเวลาเผยแผศาสนา และบางคร้ังตองขอคุณพอ
ทีเ่วยีดนาม และจีนมาชวยทีบ่านเณรอยุธยาดวย

สมัยพระสังฆราชยัง บัปติสต ปลเลอกัวซ เปน
ลักษณะเฉพาะของทานท่ีไดรูจักใกลชิดกับพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 บุคลิก
สวนตัวของทาน สนใจเร่ืองวิชาความรูตางๆ ไดเขียน
หนังสือหลายเลม  ทำใหคนยุโรปไดรูจักประเทศ
ไทยอยางกวางขวาง ไดนำเอากลองถายรปูและวิชาการ
ถายภาพเขามาเผยแพรในประเทศไทย และไดยังได
สรางความสัมพันธระหวางประเทศไทยและยุโรป
อีกดวย

งานอีกดานหน่ึงท่ีคณะไดทำคือ การศึกษา ตลอด
เวลาทีเ่ขามาอยใูนสยาม เม่ือสรางวัด กจ็ะสรางโรงเรยีน
สำหรับสอนเด็กชายหญิงใหอานออกเขียนไดมาตลอด
ตอมาสมัยคุณพอเอมิล กอลมเบต ไดเปดโรงเรียน
อัสสัมชัญท่ีวัดแมพระลูกประคำ กาลหวาร และยายมา
ที่บางรักในเวลาตอมา พรอมท้ังไดเชิญคณะเซนต-
คาเบรียลเขามาชวยดูแลโรงเรียนอัสสัมชัญซ่ึงมีเด็ก
เพิม่ข้ึนๆ

ตอมาสมัยพระคณุเจาหลุยส เวย ค.ศ. 1898 ไดเชญิ
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร จากไซงอน เวียดนาม
เขามาดูแลโรงพยาบาลเซนตหลุยส คณะเซนตปอล
เดอ ชารตร ไดชวยพัฒนาการศึกษาใหกับเด็กหญิงท่ี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ซ่ึงคุณพอกอลมเบต
สรางข้ึน

คณะเอ็มอีพี เองไมชำนาญเร่ืองการศึกษา จึงตอง
เชิญคณะอ่ืนท่ีทำงานดานน้ี หลายคณะไดเขามาตาม
คำเชิญของพระคุณเจาท่ีเหน็วามีความเช่ียวชาญทางดาน
นัน้ๆ

อดีตระหวางไทย และฝรัง่เศส
คุณพอเตรบาออลไดเลาวา เม่ือผมมาถึงประเทศ

ไทยใหมๆ ค.ศ. 1965 ชวงน้ันรูสึกวามีความขัดแยง
ระหวางไทยกับฝรั่งเศส มีชาวฝรั่งเศสถูกจับ 3 คน

พระคุณเจาลังแบรต เดอ ลา ม็อตต

คุณพอโรแบต  โกสเต
คุณพอโจเซฟ  เตรบาออล

(อานตอหนา 8)
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ผนูำศาสนารวมลงนาม (ตอจากหนา 20)

ภายในงานสัมมนา ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1
ในป พ.ศ. 2551-2555 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด
ใจความสำคัญอยูที่ยุทธศาสตรและกลไกขับเคลื่อน
4 แนวทางแกปญหาคอรรปัชัน่
กรุงเทพมหานคร  พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย รวมลงนามในปฏิญญา “รวมพลัง
เดินหนาฝาวิกฤติคอรรัปชั่น” พรอมผูนำศาสนาพุทธ
อิสลาม ซิกข โดยมีเลขาธิการสำนักงานปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ผูแทนภาคีภาครัฐ ผูแทนภาคี
ภาคเอกชน ผูแทนภาคีฝายสังคมและส่ือมวลชน
รวมลงนาม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2012 ที่โรงแรม
มริาเคลิ แกรนด คอนเวนชัน่

นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดเปน
ประธานในการเปดงานและกลาวปาฐกถาพิเศษเร่ือง
บทบาทภาครัฐ ตอการปองกันและปราบปรามการ
ทจุรติ ในงานสัมมนาผลการขับเคล่ือนยทุธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 1
ในป พ.ศ. 2551-2555 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 4 ยุทธศาสตร รวมถึงการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในประเทศ
ไทย ทั้งในสวนท่ีลมเหลว และในสวนท่ีประสบ
ความสำเร็จเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
ตางๆ และสังคมไทย เพื่อมีสวนรวมในการรณรงค
ประชาสัมพนัธการตอตานการทุจรติใหมีประสิทธิภาพ
และจะสงผลใหภาพลกัษณของประเทศดีข้ึน เกิดความ
โปรงใสในระบบของประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี กลาววา การปราบปรามการทุจริต
เปนวาระของประเทศ รฐับาลจึงไดบรรจุการปราบปราม
คอรรัปชั่นใหเปนวาระเรงดวนท่ีตองดำเนินการ และ
เชื่อวาวงจรน้ีจะไมกลับมาอีก เพราะสงผลกระทบ
ตอความเช่ือมั่นของนักลงทุน ทั้งน้ีเพื่อไมใหการ
คอรรปัช่ันกลบัเขาสปูระเทศไทย หลายภาคสวนจึงตอง
ใหการสนับสนุน และปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับทุกคน

ในองคกร นอกจากนีร้ฐับาลไดนอมนำการทำงาน ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั คือ การระเบิดจากขางใน
คือตองเร่ิมจากภายในองคกรกอน โดยรัฐบาลไดจัด
ใหมีการจัดทำ 1 โครงการ 1 ขอเสนอจากภายในองคกร
ในการปรบัระบบลดการทุจรติรวมถึงการยกยองบุคคล
ที่ทำงานดีใหสังคมไดรับรู เพื่อเปนกำลังใจในการ
ทำงานของคนดีตอไป ท้ังน้ี ตองขจัดวัฒนธรรมการซ้ือ
ขายตำแหนง และการออกกฎหมายเพ่ือปองกัน
การทุจรติ แตกฎหมายตองไมเปนอปุสรรคตอภาคธุรกจิ
และภาคเอกชน เพื่อปองกันไมใหเกิดความลาชา
ในข้ันตอนตางๆ

อยางไรก็ตามภาครัฐไดใชยุทธศาสตรและกลไก
ขับเคล่ือน 4 แนวทาง คือ 1. การปลูกจิตสำนึกคานิยม

คุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยใหแกทุกภาคสวน
โดยประสานในระดับนโยบาย ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 2. การรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามทุจริตใหมีการกระจายอำนาจจาก
สวนกลางสูทองถิ่น ปรับปรุงกฎหมาย และกลไก
การบริหารจัดการ 3. เสริมสรางความแข็งแกรง
ในหนวยงานตอตานการทุจรติสรางจรรยาบรรณในการ
ปฏบิติังาน 4. สรางบุคลากรมืออาชีพในการปราบปราม
ทุจริตมีระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลงาน

ซ่ึงกลไกท้ัง 4 แนวทางน้ีจะทำใหการตอตานการ
ทุจริตเกิดความเดนชัด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และ
จะยกระดับดัชนีความโปรงใสของประเทศใหสูงข้ึน

คายดนตรีศกัด์ิสิทธิ์ (ตอจากหนา 2)
ระหวางวนัที ่30 เมษายน - วนัที ่1 พฤษภาคม 2012
(3 วนั 3 คนื)   ทีสั่กการสถานพระมารดาแหงมรณสักขี
สองคอน จ.มกุดาหาร มกีารอบรมในหวัขอ “รอบรู
เรือ่งดนตรพิีธกีรรม” โดยคณุพอประชาชาต ิปรชีา-
วฒุิ

“ดนตรีอีสานในพิธีกรรม” โดยคุณพอสำราญ 
วงศเสง่ียม

“ทักษะความรูองคดนตรีที่ใชในวัดและเทคนิค
การขับรอง” โดยอาจารยศรินทร จินตนเสรี และ
อาจารยศรวณยี พรพิทกัษพงศ

“การนำดนตรีพื้นบานมาประยุกตใช” โดย
อาจารยหิรัญ แกวเสถียร ซ่ึงมีผูเขารวมการอบรม
ทัง้ส้ิน 94 คน

นอกจากน้ี มีการแสดงคอนเสิรต การผสมผสาน

วัฒนธรรมพื้นบาน และการขับรองประสานเสียง
โดยวงดนตรีพื้นบานหมูบานหนองเด่ิน วงแคน
จากอุบลราชธานี  คณะนักรอง Bangkok Cantante
อำนวยเพลงโดยอาจารยศรินทร  และการแสดง
วงดนตรีไทย  โดยอาจารยหริญั  ในคืนแรกของวันท่ี
30 เมษายน และสำหรับคืนสุดทายของการอบรม
มีกจิกรรมราตรีสัมพนัธ การแสดงโชวความสามารถ
ของผูเขาอบรมในคาย ที่ไดนำความรูและเทคนิค
จากการอบรมมาประยุกตใช

ในพิธีปดคายวันสุดทาย พระอัครสังฆราช
หลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประมุขแหงอัคร-
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  มาเปนประธาน  พรอม
ทั้งไดมอบประกาศนียบัตรใหแกตัวแทนของแตละ
สังฆมณฑลท่ีไดเขารวมการอบรมคายดังกลาว

ผูไมประสงคออกนาม
ทำบุญกองทุน                                      8,400  บาท

สัตบุรุษอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
ทำบุญกองทนุ                                  6,000  บาท
สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสง

ธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี  งามวงศ” ป.ณ.
ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี
ชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120 เชค็ส่ังจาย “การพมิพ
คาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบัญชอีอมทรพัย ชือ่บญัช ี“กองทนุ
การพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5  เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเรา
ทราบดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401
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“ลูกที่รักทั้งหลาย เราอยารักกันแตปาก เพียงดวย
คำพูดเทาน้ัน แตเราจงรกัดวยการกระทำและดวยความจรงิ
จากการกระทำนี ้ เราจะรวูาเราอยกูบัความจรงิ เราจะมัน่ใจ
เฉพาะพระพักตรของพระองค แมใจของเราอาจจะยัง
กลาวโทษเราอยกูต็าม เพราะพระเจาทรงยิง่ใหญกวาใจ
ของเรา และทรงลวงรูทุกส่ิง ทานท่ีรักทั้งหลาย ถาใจ
ของเราไมกลาวโทษเรา เรายอมมั่นใจไดเมื่ออยูเฉพาะ
พระพักตรพระเจา และถาเราวอนขอส่ิงใด เรายอม
จะไดรับส่ิงน้ันจากพระองค เพราะเราปฏิบัติตาม
บทบัญญัติ และกระทำสิ่งที่พระองคพอพระทัย นี่เปน
บทบัญญัติของพระองค คือ ใหเราเชื่อในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจาพระบุตรของพระองค และใหเรารัก
กนั ดังทีพ่ระองคทรงบญัญัตใิหเรา” (1 ยน 3:18-23)

ที่เราวอนขออะไรจากพระเจาแลวไมได ก็เพราะ
ไมม่ันใจเม่ืออยเูฉพาะพระพักตรพระเจา

ที่เราไมม่ันใจเม่ือ
อยู เฉพาะพระพักตร
พระเจา ก็เพราะเราไม
ปฏบัิติความรัก

เราไมปฏิบติัความรกั
ก็คือรักแตเพียงคำพูดโดยไมมีกิจการ

นกับุญยอหน เขยีนจดหมายไปสอนมวลครสิตชน
อยางไพเราะ เพราะทาน
สามารถสรุปพระบัญญัติ
อันครบถวนไวดวยบัญญัติ
2 ขอ คือ
1. จงเช่ือในพระนามของ
พระเยซูคริสตเจาพระบุตร
พระเจา (1 ยน 3:23)
2. จงรักกันและกัน ดัง ท่ี

เราไดลงมือปฏิบัติงานความรักตอเพื่อนพี่นองใน
ชวีติประจำวนั

คำภาวนาจะสัมฤทธ์ิผลไดก็ตอเมื่อการสวดนั้น
มาจากจิตใจของผูที่สวดดวยความ่ันใจเม่ืออยูเฉพาะ
พระพักตรของพระเจา

ประโยคทีส่อนอยางมีศิลปะก็คอื
พระเจาทรงบัญญัติใหแกเรา

เราเขาไปสวดในวัดก็จริง แตคำสวดของเราไมมีพลงั
ไมบงัเกิดผล สวดไปก็อายตัวเอง เพราะเรามาอยเูฉพาะ
พระพกัตรพระเจาโดยไมไดมีกจิการความรักตอเพือ่นพี่
นองในชีวติจริง นกับุญยอหนใชคำวา “ไมมัน่ใจเม่ือมาอยู
เฉพาะพระพักตรพระเจา”

บางทีความไมม่ันใจน้ียังมาจากการท่ีเรากลับใจ
มาจากศาสนาอ่ืนแลวมาเช่ือถงึพระเยซเูจา พอเรากลบัไป
ยงัครอบครัว หรอืหมบูานของเรา กโ็ดนเพือ่นบาน หรอื
ญาติๆ  ตำหนิเอาวา  “แกไมดีนะ . . .แกยังไมไดไป
เผากระดาษใหบรรพบุรุษท่ีตายไปแลว” หรือถาเปน
ชาวยวิในสมัยนกับญุยอหนกว็า “แกบกพรองนะ ทำไม
ไมไปฆาสัตวเผาถวายเปนเคร่ืองบูชา ตามธรรมบัญญัติ
กำหนดไว”

คำตำหนิเหลาน้ีกเ็ปนสวนหนึง่ท่ีทำใหเราไมสบายใจ
ไมม่ันใจแตนักบุญยอหนกลับสอนวา “เราจะมั่นใจ
เฉพาะพระพักตรของพระองค แมใจของเราอาจจะยัง
กลาวโทษเราอยกูต็าม เพราะพระเจาทรงยิง่ใหญกวาใจ
ของเรา และทรงลวงรูทุกสิ่ง” เพราะถาเราไดปฏิบัติ
บญัญติัแหงความรัก ดวยการลงมือกระทำโดยไมเอาแต
พดูแลว เราก็ไดปฏบิติับัญญัติ ทกุประการครบถวนแลว
จงสบายใจ และมีความสงบได เม่ือเราสวดก็จะสวดดวย
ความสงบในจิตใจ และดวยการสวดเชนนีน้ีเ่อง เม่ือเรา
วอนขอส่ิงใด เรายอมจะไดรบัส่ิงน้ันจากพระองค

เปนความจริงวาขณะท่ีสังคมตำหนิเรา หากเราได
รกัครอบครัว ทำดีกบัทุกคน ทำหนาท่ีประจำวันตอเพือ่น
พี่นองรอบขางดวยความรัก เราก็มีจิตใจสงบได เพราะ
ความจริงก็คือ เราไดลงมือรักแลว แมบางทีความรักที่
เราปฏิบัติอาจจะไดรบัการปฏิเสธ หรอืดูถกูดูแคลนจาก
ผูอื่นอยางไมเห็นคา

การสวดภาวนาอยางสงบจะเกิดข้ึนไดจรงิ กต็อเม่ือ

“แตเราจงรักกันดวยการกระทำและดวยความจริง
จากการกระทำนี ้เราจะรวูาเราอยกูบัความจรงิ เราจะมัน่ใจ
เฉพาะพระพักตรของพระองค แมใจของเราอาจจะยัง
กลาวโทษเราอยกูต็าม เพราะพระเจาทรงยิง่ใหญกวาใจ
ของเรา และทรงลวงรทูกุสิง่” (1 ยน 3:18-20)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

สองชาย
ที่ชีวิต

เปลี่ยนแปลง
ไป

“มใิชมนษุยทีเ่ปดเผย
ใหทานรู

แตพระบิดาเจาของเรา
ผูสถิตในสวรรค
ทรงเปดเผย”

(มทัธวิ 16:17)

ชีวิตเติมเต็มชีวิต
แตละชีวิตท่ีเกิดมาชางนาพิศวง
ไมวาจะเปนชีวติมนุษยชวีติสัตวชวีติพืช
เพราะแตละชีวิตไมไดเกิดมาโดยบังเอิญ
หากแตพระผทูรงสรางทรงประสงคทรงต้ังใจใหเกิด
แตละชีวติจึงมีความหมายจึงมีเปาหมายจึงมีคุณคา
ทัง้สำหรบัตนเองท้ังสำหรบัวัฏจกัรชวีติ
เปนความกลมกลืนอยางลงตัวแหงธรรมชาติ
ชวีติเอ้ือชวีติเติมเต็มกันไมทางใดก็ทางหน่ึง
แมบางชีวิตจะถูกมองวานอกจากไมมีประโยชนแลวยังเปนโทษ
ทัง้พษิสงท้ังรปูรางนาเกลยีดนากลวันาชังนารำคาญ
ทวาโดยความเปนจริงแลวแตละชีวิตขาดไมได
ทั้งสำหรับบูรณาการแหงธรรมชาติทั้งสำหรับโลกแหงชีวิต
บางชีวิตเห็นไดเปนประจักษบางชีวิตไมเห็นไมไดชัด
ทีมี่ทัง้ความงดงามสีสันมีทัง้ประโยชนใชสอย
มีทัง้ไมมีอะไรนาดึงดูดตาดึงดูดใจท้ังเล็กแทบไมรวูามี
ทวาแตละชวีติยังคงมีบทบาทใน “ความเปน” อยางท่ีเปน
ขาดไปเม่ือใดมีจำนวนนอยลงเมือ่ใดธรรมชาติเปนตองสะดงุ
พลอยแปรปรวนท้ังดินท้ังฟาท้ังน้ำท้ังระบบนิเวศ
กระทบความเปนอยสุูขภาพกายสขุภาพจติของผคูน
และในเม่ือแตละชีวิตมากดวยคุณคาดวยเปาหมาย
ทกุชวีติทีเ่กดิมาจึงมีพรอมทกุอยางเพือ่มชีวีติอยไูด
มีทัง้พลงัมีทัง้ความแข็งแกรงมีทัง้กลไกแหงธรรมชาติ
สามารถอยูไดดวยตนเองสามารถเอ้ือชีวิตอ่ืนอยางนาท่ึง
ไมวาจะเปนการหาอาหารการสรางท่ีอยูอาศัยการจับคู...

ถงึจะเปนรานอาหารไมใหญนกัแตกดู็รมร่ืน
ใครมายานน้ีก็รูแกใจวามีอาหารทะเลสดบริการ
รานเรียงรายยาวเปนทิวแถวสองฟากถนนจนสุดตา
ปายช่ือรานหลากสีสดใสพร่ำเรียกพร่ำเชิญผูคนท่ีผาน
อาหารทะเลสดเปนจุดขายบรรยากาศเปนจุดดึงดูด
รถหลากหลายยี่หอจอดเรียงรายจนลนถึงริมถนนเปนตัวรับประกัน
แมจะอาหารทะเลสดเหมือนกันแตรสชาติน้ำพริกคือจุดขาย
โตะริมน้ำเปนทำเลโปรดปรานของคนไมเนนกินอยางเดียว
ลิ้มรสกุงหอยปูปลาแมงดาปลาหมึกไปเพลินตากับเว้ิงน้ำนกกาไป
มองเปนภาพงานเลีย้งสองงานเคียงคกูนัไป
คนเล้ียงกันเองเลี้ยงพรรคพวกเลี้ยงเพื่อนฝูงเนนอิ่มเนนอรอย
สัตวน้ำสัตวปกเลี้ยงตัวมันเองเลี้ยงลูกออนเนนอิ่มทองเนนอยูรอด
คนมาถงึก็ส่ังอาหารมีคนปรุงคนยกคนบริการทุกอยางเสร็จสรรพ
เหลาสัตวน้ำสัตวปกตองไลลาหาอาหารใครเร็วใครไดใครเกงใครอ่ิม
ตางตัวตางมียทุธวิธีทีธ่รรมชาตใิหมาเพือ่การนีโ้ดยเฉพาะ
แมจะเปนนกกินปลาเหมือนกันอยูในเขตน้ำเดียวกัน
แตนกสองประเภทใชวทิยายทุธธรรมชาตติางกันโดยสิน้เชิง
ตัวหนึง่ขนสีขาวขาเรียวสงูโปรงคอยาวปากแหลม
เดินลุยน้ำไปตาก็จดจองมองหาปลาใตผิวน้ำไป
ปากท่ีพุงเจาะน้ำลงไปรวดเร็วกอนจะคีบปลาตัวนอยขึ้นมา
อกีตัวหนึง่ขนสีเทาไลเปนโทนสขีาวปลายปกตนขาสองขาง
แตละกาวยางท้ังน่ิมนวลท้ังชากระท่ังน้ำแทบไมกระเพ่ือม
ยนืนิง่ในน้ำไมเคล่ือนไหวขณะพับคอซอนปากไวใตปก
พอปลานอยใหญวายเวียนผานมาชะลาใจปากนักลาก็พุงถึงตัวแลว
ขณะท่ีทัง้ตัวท้ังขานกยังคงน่ิงราวไรชวีติเหมือนเดิม
หากนับจำนวนปลาทีน่กท้ังสองคาบข้ึนมาแตละคร้ัง
นกตัวแรกท่ีออกจะบมุบามเรงรีบไดปลาไมมากเวนตัวเวนคร้ัง
ในขณะท่ีอกีตัวหนึง่น่ิงเยอืกเยน็สุขุมไดปลามากินทุกครัง้ไป
อาหารปากครัง้น้ันมีอาหารสมองอาหารใจเสรมิใหอิม่ครบองค
จรงิๆ แลวแตละชีวติท่ีพบพานมีอะไรใหเติมเต็ม...หากรจูกัเปดใจ

ในวดัซานตามาเรีย เดล โปโปโล ทีก่รงุโรมมรีปูท่ีงดงามอยสูองรปูทีศิ่ลปน
ชื่อ การาวัจโจ ไดวาดไว คือรูปของนักบุญเปโตรและอีกรูปหนึ่งเปนรูปของ
นกับญุเปาโล การาวัจโจวาดรปูท้ังสองนีใ้นชวงทีเ่ขามีชือ่เสยีงมาก ตามรูปแบบ
ของเขากลาวคือความสวางและความมืด รูปสองรูปน้ีเขาไดวาดในชวงป ค.ศ.
1600 และ 1601 เปนรปูท่ีแสดงใหเหน็ส่ิงท่ีสำคัญในชวีติของอคัรสาวกทัง้สอง
ทาน รปูแรกคือการถูกตรึงกางเขนของนักบุญเปโตร รปูท่ีสองคือรปูการกลับใจ
ของนกับญุเปาโลเม่ือทานเดินทางไปยังเมืองดามัสกสั

อัครสาวกท้ังสองทานคือฐานของพระศาสนจักรท่ีโรมและพระศาสนจักร
สากล พระเจาทรงเลือกทานท้ังสองใหกระทำภารกิจเฉพาะเจาะจง เปโตร
เปนฐานศิลาท่ีพระศาสนจักรถูกต้ังข้ึน สวนเปาโลไดรับเลือกใหประกาศ
พระวรสารใหแกโลกทั่วไป ทานท้ังสองนอมรับและเขาถึงพระเยซูเจา
ชาวนาซาเร็ธ สำหรับเปโตรเปนวันท่ีพระเยซูเจาตรัสถามทานโดยตรงวา
“ทานวาเราเปนใคร?” และพระองคไดรับคำตอบท่ีเขมแข็งจากเปโตรวา
“พระองคคอืพระครสิตเจา พระบตุรของพระเจาผทูรงชวีติ”

สำหรับเปาโลน้ันเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนในระหวางท่ีทานเดินทางไปยัง
เมืองดามัสกัส ซ่ึงการาวัจโจวาดไวอยางชัดเจน เม่ือทานถามพระอาจารยเจา
ตรงๆ วา “พระเจาขา พระองคคือใคร?” คำตอบท่ีทานไดรับคือ “เราคือเยซู
ที่เจากำลังเบียดเบียน” ผลจากประสบการณของทานท้ังสองก็คือการกลับใจ
เม่ือทานรจูกัพระเยซเูจาอยางจริงจังแลว ชวีติของทานท้ังสองกเ็ปลีย่นแปลงไป

ขาแตพระบิดาขององคพระเยซคูรสิตเจา  วนัน้ี
ลูกเฉลิมฉลองทานนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
ผูยิ่งใหญ ทานท้ังสองประกาศพระวรสารดวยวาจา
และดวยชีวิตของทาน อาศัยคำอธิษฐานภาวนา
ของทานท้ังสอง โปรดใหลูกไดเปนผูประกาศ
พระวรสารในโลกปจจุบันน้ีดวยเถิด ทั้งน้ี ขอ
พึง่พระเยซคูรสิตเจา พระเจาของลูกทัง้หลาย อาแมน
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อยาแสวงหาคนดทีีส่ดุในชวีติ เพราะคณุจะหาไมเจอเลยทัง้ชวีติ

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นาคสุวรรณ
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

จิตภาวนาแบบตะวันออก
“การภาวนาเปนการยกจิตใจข้ึนหาองคพระผู-

เปนเจา” (นกับุญยอหน ดามัสซีน)
“การภาวนาเปนความสัมพันธที่มีชีวิตของบุตร

ของพระเจากับพระบดิา ผทูรงความดีไมมีขอบเขต กบั
พระบุตรพระเยซูคริสตเจา และกับพระจิตเจา” (CCC

2565)
“ธรรมประเพณีคริสตชนไดรักษารูปแบบการ

ภาวนาประการใหญๆ  คือ ภาวนาออกเสียง (vocal) การ
รำพงึ (meditative) และการเพงญาณ (contemplative)”
(CCC 2699)

คริสตชนทุกคนตองภาวนา แตจะภาวนาอยางไร
ใหไดผลดีกับชีวิตฝายจิตของเรา

หนังสือ “การภาวนาดวยพระหฤทัยของพระเยซู-
เจา” บอกเลาหลักการ วิธีการ และประสบการณการ
ทำจิตภาวนา แบบตะวันออก  เพื่อการอยูกับพระเจา
ทั้งในยามวอกแวกและยามสงบในขณะภาวนา  ยาม
ทกุขและยามสุขในชีวติ    รวมทัง้ประสบการณแหงการ
รับการรักษา การเปนบุตรของพระเจา และการถวาย
ชีวิตอยางสุดส้ินแดพระเจา  อันไดเกิดผลตอชีวิตของ

บุ ค ค ล ม า ก ม า ย
ในปจจุบัน
   การภาวนาดวย
พระหฤทัยพระ -
เยซู เจา  มีขายที่
1. บานผูหวาน
2. บานเณรใหญ
แสงธรรม 3. ราน
หนงัสือโรงพยาบาล
เซนตหลุยส และ
4. อารามคณะพระ-
หฤทัยฯ คลองเตย

เลมละ 120 บาท  (หากซื้อจำนวนมากติดตอที่คณะ
พระหฤทยัฯ  มีสวนลดครับ)
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ถูกกลาวหาวาเปนสายลับของฝรั่งเศส
เม่ือมีการเบียดเบียนศาสนาเกิดข้ึน มิสชันนารี

ชาวฝรั่งเศสก็ถูกกลาวหาวาเปนสายลับ ได ต้ังขอ
กลาวหาไวดวย

สมัยคุณพอนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ถูกจับ
ขณะท่ีคุณพอกำลังถวายมิสซา และสวดภาวนาท่ีวัด
นักบุญยอแซฟ บานหัน นครราชสีมา คุณพอก็ถูก
กลาวหาวาเปนสายลับและนำสวดใหฝรั่งเศส ใน
บทภาวนาท่ีคริสตังเราสวดบท (Litania) ออนวอนขอ
นกับญุท้ังหลาย และตอบพรอมกนัวา

“ชวยวงิวอนเพือ่ขาพเจาท้ังหลายน้ีเถดิ...”
เขาก็กลาวหาคริสตังวาสวด
“ขอใหฝร่ังเศสชนะไทยน้ีเถดิ!”
ในยามสงครามน้ัน เราไมรูวาใครพูดความจริง

ตางฝายตางก็กลาวหากัน เราไมสามารถจะยืนยันได
ชัดเจน เชน คนฝรั่งเศสก็บอกวา คนไทยเริ่มยิงกอน
คนไทยก็บอกวาฝรั่งเศสยิงกอน ความจริงเปนอยางไร
แนๆ เราก็ไมรูได และไมรูวาจะพิสูจนไดอยางไร ซ่ึง
เราเองไมรูเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเลย

เตรยีมผท่ีูจะเปนธรรมทตู
สำหรับการเรียนในบานเณรเพื่อสงธรรมทูตไป

ประเทศตางๆ นัน้ เราก็เรียนเหมือนๆ กนัเปนสวนใหญ
ไมวาจะวิชาพระคัมภีร เทววิทยา และปรัชญา ฯลฯ
ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือ สำหรับผมเห็นวามิสชันนารีที่เคยไป
ทำงานในตางประเทศ และกลับไปฝร่ังเศส ไดเลา
ประสบการณตางๆ ที่เกิดข้ึนใหพวกเราฟง ทำใหเรา
ต่ืนเตน อยากจะเปนธรรมทูต

บางคร้ังมีคุณพอบางองคอธิบายไดลึกซ้ึงมากข้ึน
เรื่องจิตตารมณธรรมทูต คนท่ีเปนมรณสักขี มีชีวิต
เหมือนอยางพระเยซูเจาท่ีถูกประหารชีวิตทามกลาง
ฝงูชน ทำใหเกดิความรสึูกอยากเปนธรรมทูต อยากเปน
มรณสกัขี

ในบางประเทศมีการเบียดเบียน เขาจับคุณพอไป
ประหารชีวิต นำไปอยูทามกลางประชาชน มีชาวบาน
ออกมามุงดูการประหาร มีผูใหญของบานเมืองมาดู
อยูดวย ทำใหหลายคนอยากเปนมิสชันนารี เปนมรณ-
สักขีเหมือนอยางพระเยซูเจา เปนเกียรติและเปน
ความภูมิใจดวย ทั้งในประเทศเวียดนาม เกาหลี จีน
ลาว เขมร ฯลฯ

มีคุณพอคณะเอ็มอพี ีถกูฆาตายและไดรบัสถาปนา
เปนนักบุญมรณสักขีแลวรวมทั้งหมด 25 องค แตที่
ถูกฆาตายและไมไดเสนอชื่อเปนบุญราศีมีอีกมาก
รวมแลว 100 องค มีทั้งท่ีจีน เกาหลี ลาว เวียดนาม
มากท่ีสุด เวลานีพ้ระศาสนจกัรในลาวกำลงัดำเนินเรือ่ง
ขอเปนบุญราศี 4-5 องค รวมกับคณะอ่ืนและคนลาว
10 กวาคน

ตลอด 350 ปที่ผานมา ต้ังแตสมาชิกองคแรกคือ
พระคุณเจาปแอร ลังแบรต เดอ ลา ม็อตต จนถึง
องคปจจุบันน้ี  คณะเอ็มอีพี  มีสมาชิกประมาณ
4,300 องค ทำงานอยูในทวีปเอเชีย เชน เกาหลี ญี่ปุน
ฮองกง จนี ไตหวนั ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อนิโดนเีซีย
กัมพูชา เวียดนาม สวนพมา และลาว เคยมีสมาชิก

เขาไปทำงาน  แตเวลาน้ีไมมีแลว  และท่ีประเทศ
มาดากัสการ และเกาะเมารีซีอุส รวมแลวกวา 10
ประเทศ

สมาชิกปจจบุนัมี 240 องค สวนใหญอายมุากแลว
มีพระสงฆหนุมบวชปละ 2-4 องค เม่ือปที่แลวบวช
มากถึง 7 องค สวนใหญเปนผใูหญทีเ่รียนจบและทำงาน
แลว และเคยเปนอาสาสมัครทำงานอยูกับมิสชันนารี
ในประเทศตางๆ มากอน ไดมาสัมผัสชีวิตมิสชันนารี
และไดตัดสินใจบวช

สำหรับประเทศไทยมีสมาชิกทั้งหมด 19 องค
อายมุากสุด 90 ปมี 3 องค

มีสมาชิกเสียชวีติปละ 10-20 องค!

คุณพอโจเซฟ เตรบาออล อาย ุ73 ป อายบุวช 48 ป
เปนลูกคนท่ี 5 ในจำนวนพี่นอง 6 คน หญิง 2 คน
ชาย 4 คน จากครอบครัวชาวนา หมูบานแคมแปร
หางจากปารีส 600 กโิลเมตร ไปทางตะวันตก หมบูาน
อยูไกลสุดติดกับมหาสมุทรแอนตารกติก วันนี้ใน
หมูบานเกิดมีคริสตัง 3,500 คน คุณพอบวชเมื่อวันท่ี
20 ธันวาคม ค.ศ. 1964 ทีฝ่รัง่เศส

“แรกสดุผมไดรบัมอบหมายใหไปอนิเดียพรอมกบั
เพื่อน 5 คน แตเพื่อน 4 คนไดไป สวนผมไมไดวีซา
ผูใหญเลยใหมาประเทศไทยแทน เดินทางมาทางเรือ
วันท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 1965 เพราะท่ีประเทศไทย
กอนหนาน้ี มีคุณพอของเราขับรถไปเกดิอบุติัเหตุ 3 องค
ขณะขับรถจ๊ีบกลับจากโคราช เปนรถของคุณพอ
เลอเบซือ เน่ืองจากยางลอหนาแตก เสียชีวิตหน่ึงองค
คือ คณุพอฟาบาส สวนคณุพอบูเชตกระดูกสันหลังหัก
และคุณพอเลอเบซือปวดขานิดหนอย แตเขาเสียใจมาก
เพราะเพื่อนสนิทตาย ยังทำใจไมได ผูใหญจึงใหผมมา
ชวยในประเทศไทย”

เม่ือเปนเณรใหญ เปนสังฆานุกร ใกลบวชและ
ใกลจะไดมาเปนมิสชนันารี พวกเราวยัหนมุก็มักจะพดู
กนัเลนๆ วา

“la  pipe!  La  barbe!  Le bateau!”
“สูบไปป ไวเครา ลงเรือสำเภา!”

คุณพอโรแบรต โกสเต อายุ 84 ป อายุบวช 58 ป
อยใูนประเทศไทย 58 ป ชวีติสวนใหญอยใูนภาคอีสาน
มาตลอด และเปนนักอบรมในบานเณรและอาราม
นักบวชคณะรักกางเขนอุบลฯ คุณพอเปนผูมีความรู
เรื่องประวัติศาสตรของคณะดีที่สุดในเวลาน้ี และเพ่ิง
แปลหนงัสือ “พระสงัฆราชลังแบรต เดอ ลา ม็อตต...”
เสรจ็ หนาถงึ 284 หนา ในโอกาสน้ีดวย

“คุณพอไดพูดถึงโอกาสครบ 350 ปวา “รูสึกดีใจ
ที่ความพยายามของทานลังแบรตไดบังเกิดผล ทาน
ทำงานลำบากมาก วันน้ีไดบังเกิดผล ทานต้ังคณะ
รักกาง เขนทั้ งในเวียดนามและในประเทศไทย
ความตองการของทานท่ีอยากใหมีพระสงฆพื้นเมือง
ปกครองพระศาสนจักรไดสำเร็จแลว และบัดน้ีได
บงัเกดิผลในประเทศไทยแลว

ทานไดรับมอบหมายใหไปเวียดนาม ปกครอง
มิสซังโคชินจีน  แตเดินทางไปไมได เพราะมีการ
เบียดเบียน จึงอยูสยามนานถึง 15 ป ทานเดินทางไป
เวยีดนามเพียง 3 คร้ัง รวมเวลา 2 ปเทาน้ัน และมรณะ

ที่อยุธยา วันท่ี  15 มิถุนายน ค .ศ .1679 บรรจุศพ
ทีว่ดันักบญุยอแซฟ อยธุยา”

ในฐานะท่ีไดแปลหนงัสือและไดรจูกัทานลังแบรต
ดีทีสุ่ดคนหน่ึง คุณพอรสึูกอยางไรกบัชวีติของทาน?

คุณพอโกสเตไดใหความเห็นวา “ทานลังแบรต
มีความอดทนมากทีเดียวเม่ือประสบปญหา ไมใชมาจาก
ภายนอก แตมาจากภายใน เรื่องระบบปาโดรอาโด
สมัยนัน้ ระหวางพระสงฆของทาน และของคณะเยสุอติ
คณะดอมินิกัน  แตละคณะตางก็พยายามปฏิบัติ
ตามคำ ส่ังกษัตริยของตนและพยายามทำหนา ท่ี
ของตนอยางเต็มท่ี ทานลงัแบรตและพระสงฆของทาน
มาในนามของพระสันตะปาปา มีภารกิจเฉพาะของ
ตนเอง กพ็ยายามทำหนาท่ีของตน บางคณะก็มีการเมือง
เขามาแทรกดวย ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดจาก
ความไมเขาใจในสถานการณขณะน้ันท่ีกำลังมีการ
เปลีย่นแปลง”

ผมไดเรียนถามถึงเร่ืองท่ีคิดวาเปนปญหาในฐานะ
เปนมิสชันนารีชาวฝรั่งเศสวา รูสึกอยางไรเม่ือมาอยู
ในประเทศไทยท่ีเคยมีความขัดแยงดานการเมือง
อยางรุนแรง

คุณพอไดใหความเห็นวา “ก็ลำบากในเร่ืองอดีต
คนไทยไมชอบฝรัง่เศสเพราะเร่ืองการเมือง แตสังเกตวา
เขาไมขัดของในเร่ืองศาสนา มีบางคนท่ีมาพูดคุยกัน
เม่ือถามวา “คุณพอเปนคนชาติไหน?” พอบอกวา
เปน ‘ฝรั่งเศส’ เขาก็เงียบ ไมพูดอะไรอีก ก็แสดงวา
เขายังมีอคติอยบูาง แตไมใชเรือ่งศาสนา คิดวาเปนเร่ือง
การเมือง”

คณะเอ็มอีพี ถือวาเปนคณะท่ีอยูคูบานคู เมือง
ของเรามาต้ังแตแรกๆ แมบางคร้ังความดีงามท่ีไดทำ
จะถูกบดบังดวยเงามืดแหงอคติ แตกเ็ชือ่ม่ันวา ความจริง
ที่ถูกปดบังไว จะเปดเผยใหทราบ แสงสวางคงจะ
ฉายแสงแหงความจรงิตอไป

แปลจาก  New  City – ฉบับมีนาคม  2012  หนา  3.

ประวัติของเจนเฟส
1973 ทีล่อบเปยโน  เมืองฟลอเรนซ  อติาลี

เยาวชน  8,000 คนจากยุโรป
1975 ทีก่รงุโรม  อติาลี  เยาวชน  20,000 คน
1980 ทีก่รงุโรม  อติาลี  เยาวชน  40,000 คน
1985 ทีก่รงุโรม  กำเนดิเยาวชนเพ่ือโลกท่ีเปนหน่ึง
1987 เยาวชน  120,000 คน  จาก  40 ประเทศ
1990 ทีก่รงุโรม
1993 เยาวชน  130,000 คน
1995 ทีก่รงุโรม
2000 ทีก่รงุโรม

เปนสวนหนึง่ของงานชุมนุมเยาวชนโลก

(ตอจากหนา 10)คำสอน  5  นาที
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สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน - ปนัง

มาเลเซีย - เก็นต้ิง - คาเมรอน - ปุตตราจายา

9 - 20 ตุลาคม 2012  - แสวงบุญโอกาสฉลองปแหงความเช่ือ &

เยือนดินแดนแหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียวท่ี

อติาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแลนด และอียิปต  (อติาลี - โรม - มหาวิหาร

ทัง้ 4 - อสัซีซี - เวนิส - ลูรด - ฝรั่งเศส - สวิส - อียิปต) 12 วัน 10 คืน

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

  

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. เซนตแอนน-มาเกา-จูไห
(28-31 กรกฎาคม)

2. เซนตแอนน-เมดาน-เลคโทบา
(28-31กรกฎาคม)

3. แผนดินศักด์ิสิทธิ-์จอรแดน
(พฤศจิกายน)

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

พระเจาขาถาพระองคพอพระทัย
ก็ทรงรักษาขาพเจาใหหายได

(มธ 8:2)

ครบ 3 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส รชัน ีคงกติติกลุ
เกดิใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553 ครบ 2 ป

ณ วนัแหศีล เพือ่ระลึกถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี

ครบ 1 ป

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

เทเรซา รศัมี
รจุเิรขรังสมิา
เกิดใหมในพระเจา
3 พฤษภาคม 2555

อยาเสพสรุาจนเมามาย เพราะสรุาเปนสาเหตุ ของการปลอยตวั
เสเพล แตจงยอมใหพระจิตเจาทรงนำชวีติของทาน

(อฟ 5:18)

โอกาส 50 วนั

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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สอบถามรายละเอียดไดที ่: แผนกสูต ิ- นรเีวชกรรม อาคารรอยปบารมบุีญ ช้ัน 2
โทรศพัท 0-2675-5000 ตอ 10251, 10252 www.saintlouis.or.th

หญงิยุคใหม ใสใจ สขุภาพ
ดวยแพกเกจสขุภาพด ีสำหรบัผหูญิง

โปรแกรม 1 ตรวจมะเรง็ปากมดลกู โดยวธิตีนิเพร็พ แพพเทสต 
เปนวธิกีารใหมในการตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึง่สตูแิพทย จะเก็บตวัอยางเซลล
ปากมดลูก นำใสขวดน้ำยารักษาสภาพเซลล สงตอหองปฏิบตักิารเพ่ือตรวจ
หาเซลลผดิปกตทิีบ่งชีว้าเปนเซลลมะเรง็

ราคา 1,300 บาท (รวมคาแพทย + คาบริการผปูวยนอก)

โปรแกรม 2 ตรวจมะเรง็ปากมดลูก
โดยวิธตีนิเพร็พ แพป เทสต และตรวจ
หาเชื้อเอชพีวี นอกจากสูติแพทยจะเก็บ
ตวัอยางเซลลปากมดลกู สงตรวจหาเซลลผดิ
ปกตแิลว ยงัเพิม่การตรวจหาเชือ้เอชพวี ีซึง่
เปนเชือ้ไวรสัทีก่อใหเกดิมะเรง็ปากมดลกูดวย

ราคา 3,200 บาท
(รวมคาแพทย + คาบริการผปูวยนอก)

ถงึ 31 ธันวาคม 55

ใหเรา
สรางสะพาน

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

เคยีรา  ลบิูค  ผต้ัูงคณะโฟโคลาเร  ไดรเิริม่ขบวนการ
เยาวชนคนรุนใหม  (Gen  Movement)  45 ปมาแลว
ต้ังแตป  ค.ศ. 1967  ในชวงเวลาน้ันมีเยาวชนประทวง
เพราะปญหาการเมืองและสังคม  ขบวนการเยาวชน
คนรนุใหม  (New  Generation)  เสนอใหเยาวชนรวมพลัง
ปฏิวัติแบบสันติ  เพื่อเปล่ียนหัวใจสรางสรรคสังคม
ใหดีข้ึน  แตกตางจากเดิม  ฟนฟโูครงสราง  และนำชวีติ
คุณคาพระวรสารสสัูงคม

ระหวางวันท่ี  31  สิงหาคม  ถงึวันท่ี  2  กนัยายน
2012  คณะโฟโคลาเรจัดงานชุมนุมเยาวชนนานาชาติ
(International  Genfest)  คร้ังท่ี 9  ที่นครบูดาเปสต
ประเทศฮังการี  หัวของานคือ  ใหเราสรางสะพาน
(Let’s  Bridge)  หมายความถงึ  การสรางความสัมพนัธ
ที่แทจริงตอกัน

หลายปที่ผานมาสมาชิกคณะโฟโคลาเร  พยายาม
จดักิจกรรมเสริมสรางอุดมการณความเปนหนึง่เดียวกนั
ในบรรดาเยาวชนนิกายและศาสนาตางๆ  เยาวชนบางคน
มาจากประเทศท่ีมีความขัดแยง  เชน  อิสราเอล
ปาเลสไตน  อริกั ฯลฯ  ปจจบุนัพวกเขาพยายามอทุศิตน

เพือ่วฒันธรรมแหงสันติสุข
ปจจุบนั  สมาชิกเยาวชนราว  18,000 คน  กระจาย

อยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก  พวกเขาเปนผูนำเยาวชน
เพื่อขบวนการโลกที่รวมกันเปนหน่ึง  (United  World
Movement)  พวกเขาพยายามประสานรอยราว  สคูวาม
เปนพีน่องกนั  พยายามจดักิจกรรมทีส่งผลตอความคดิเหน็
สาธารณะ  และใหคำตอบตอความไมเสมอภาคทางสังคม
ในประเทศของตน  บรรดาเยาวชนท่ีเคยรวมงาน
เม่ือ  30-40 ปกอน  ปจจุบนับางคนเปนนกัเขยีน  ผจูดัการ
ธนาคาร  นกัพดู  นกัธุรกจิ  ศิลปน  แตงงาน มีครอบครัว
นกักิจกรรมสังคม  พวกเขาพยายามเร่ิมโครงการสังคม
ชวยเหลือครอบครัวยากจน  นี่เปนผลของการปฏิวัติ
แบบสันติของสตรีชาวอิตาเลียนคนหน่ึง  ที่อยูในยุค
สงครามเย็น  เม่ือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลงใหล
แนวคิดของเมาเจอตุง  เยาวชนหลายคนสนใจยาเสพติด
และดนตรีร็อค

ขบวนการนี้ไดชวยเยาวชนหลายคนใหดำเนนิชวีติ
ศักด์ิสิทธ์ิ  เชน  บุญราศีเคียรา  บาดาโน, อัลแบรโต
มิเกลอตติ, คารโล  กรีโซเลีย, มารีอา  ออรโซลา

บูสโซนา  อีกท้ังมีพระสงฆ  นักบวช  และฆราวาส
อทุศิตน  ไดรบัอทิธิพลอดุมคติของเคียรา  ลบูคิ  คนเหลาน้ี
ไดรบัความชวยเหลอืใหบรรลคุวามศักด์ิสิทธ์ิ  โดยอาศยั
ชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่ง  ในขณะเดียวกัน  มีจิตใจ
ตามพระวรสารสงผลใหเกดินวตกรรมใหมทางเศรษฐกิจ
ตัวอยางเชน  โปรเจคในประเทศบราซิล  ป  1991  ชวย
สรางสะพานลดชองวางระหวางคนรวยกบัคนจน  โดย
อาศัยวัฒนธรรมแหงความสัมพันธและการแบงปน
ชวยเหลือซึ่งกัน

หวัของาน  “ใหเราสรางสะพาน”  สำหรับงานชุมนมุ
เยาวชนนานาชาติครัง้น้ี  พยายามสนใจความปรารถนา
ยิ่งใหญของเยาวชน  ใหแบงปน  ทำใหบทภาวนาของ
พระคริสตเจา  เพื่อมนุษยทุกคนจะไดรวมกันเปนหน่ึง
(ยน  17:21)  ดูอาจเปนอดุมคติเพอฝน  แตบรรดาเยาวชน
ในยคุ  30-40  ปทีผ่านมา  และเยาวชนคนรนุใหมยคุน้ี
ไดพิสูจนวา  เปนไปได  เปนจริงไดในปจจุบัน  ฝนน้ี
เปนจรงิได  โดยทุกคนตองออกแรง  พยายามแมจะเส่ียง
ก็เพื่ออนาคตที่ดีของมนุษยชาติ

(อานตอหนา 8)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 24-30 มิถุนายน 2012 หนา 11

โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
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ดอนบอส พรศกัด์ิ




สมเ ด็จพระสันตะปาป า
เบเนดกิต ที ่16 ทรงกระตนุชาวคาทอลิก
อเมริกันใหพยายามเสริมสรางความ

เปนหนึง่เดียวกนัใหมากข้ึน โดยเฉพาะในหมกูลมุชาติพนัธทุัง้หลาย รวมทัง้ความเปน
เอกภาพ ระหวางพระสังฆราชกับคณะนักบวชดวย ทัง้น้ีเพือ่จะไดประกอบ พนัธกิจ
ของพระศาสนจักรในสังคมท่ีเปนอรกินัมากย่ิงข้ึนน้ี

พระสันตะปาปาตรัสถึงเร่ืองดังกลาว เม่ือวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม ศกน้ี ใน
พระดำรัสของพระองคกบับรรดาพระสังฆราชของพระศาสนจักรคาทอลิก จากสหรัฐ
อเมรกิา ทัง้จาก จารตีคัลเดยีน จารตีรเูธเนียน จารตีมาโรไนต จารตียูเครเนยีน จารตี
เมลไคท จารีตซีเรยีค และจารีตโรมาเนียน พระสังฆราชเหลาน้ีกำลงัมีวาระ ad limina
มาเยือนวาติกัน

พวกทานเปนพระสังฆราช กลุมสุดทายใน 15 กลุมของพวก พระสังฆราชจาก
สหรฐัฯ ทีมี่วาระ ad limina มาเยือนวาติกนัต้ังแตเดือนพฤศจกิายน 2011 เปนตนมา
เพือ่รายงานสถานภาพของสังฆมณฑลของตนตอ สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
และพูดคุย ปรึกษา หารือ กบัเจาหนาท่ีผรูบัผดิชอบตางๆ ของวาติกนั

ในพระดำรสัน้ี พระสันตะปาปาทรงเรียกรอง “ใหชาวคาทอลิกเปนหน่ึงเดียวกนั
มากข้ึน” เพื่อจะไดตอสูกับ “พลังท่ีกอใหเกิดการแตกแยกตางๆ ในพระศาสนจักร
อนัเปนอปุสรรคมากข้ึนตองานพันธกิจของพระศาสนจักรในสหรัฐฯ เอง”

พระสนัตะปาปาทรงกลาวยอนถงึคำเตือนของพระองค เม่ือกอนหนาน้ีกบับรรดา
พระสงัฆราชของสหรัฐฯ ใหระวงัอันตรายจากโลกานุวตัรนิยม และการบังคับควบคุม
เสรีภาพทางศาสนา จากฝายรัฐ พระองคตรัสวา “ในขณะท่ีคานิยมแบบคริสตท่ีถือ
สืบทอดกันเร่ือยมาออนกำลังลง และการคุกคามของยุคสมัยน้ี เรียกรองใหเราตอง
ซ่ือสัตยตอขาวดีใหมากย่ิงข้ึน ความจริงของพระคริสตเจาจึงตองไมแคเพียงทำความ
เขาใจ พดูถึง และตอสปูกปองเทาน้ัน แตจะตองไดรบัการนำเสนอดวยความยินดี และ
ดวยความม่ันใจวา ความจรงิของพระครสิตเจาเปนกญุแจนำไปสกูารชวยใหมนุษยเปน
คนสมบูรณแท และนำไปสคูวามเปนปกติสุขของสังคมโดยรวมดวย”

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงกลาวถงึความพยายามตางๆ ของขบวน
การฆราวาสมากมายในสหรัฐฯ เพือ่ชวยกระตนุชาวคาทอลกิ “ใหรดุหนาไปดวยกนั
ใหพดูบอกออกมาเปนเสียงเดียวกนัถึงปญหาเรงดวนตางๆ ในยคุปจจบุนันี”้

พระองคยงัทรงกระตนุบรรดาพระสังฆราชใหเสรมิพลงั “การติดตอสืบสาร และ
การรวมมือ” ใหมากข้ึนกบัคณะนักบวชทัง้หลายดวย

พระสันตะปาปาตรัสวา “ความจำเปนเรงดวนในยุคของเรานี้ เรียกรองใหตองมี
สักขีพยานที่นาเช่ือถือ และดึงดูดใจผูคนสำหรับพลังขาวดีที่รวมไถกู และชวย
เปล่ียนแปลงชีวติ เปนส่ิงสำคญัย่ิงท่ีจะตองกระตนุใหเกิดมีจติใตสำนึกถงึศักด์ิศรี และ
ความงามอันนายกยองของชีวิตถวายแตพระเจา”

เม่ือพระสันตะปาปาตรัสถึงเอกสาร 2 ฉบับท่ีทำการศึกษาตรวจสอบคณะนักบวช
หญิงในสหรัฐฯ เม่ือเร็วๆ นี้ พระองคทรงกลาวกับบรรดาพระสังฆราชสหรัฐฯ วา
“ขาพเจาขอบคุณ นักบวชหญิงมากมายในประเทศของทาน ที่ไดเปนแบบอยาง
ความซ่ือสัตย และการเสียสละตนเอง” และทรงกลาววา พระองคภาวนาขอให
“ชวงเวลาแหงการวนิจิฉัยไตรตรองน้ี ไดบงัเกดิผลอดุมดานชีวติจิต เพือ่ชวยฟนฟชูวีติ
และเสริมพลังใหคณะนักบวชหญิงเหลาน้ี เขมแข็งข้ึนในการถือซ่ือสัตยตอพระคริสตเจา
และตอพระศาสนจักร รวมท้ังตอพเิศษพร ของคณะนักบวชท่ีต้ังข้ึนมาน้ันดวย”

เม่ือเดอืนเมษายน ศกน้ี ทางวาติกนัประกาศวาไดพบ “ปญหารายแรงดานขอความเช่ือ”
ในสภาผูนำคณะนักบวชหญิงในสหรัฐฯ ทางวาติกันไดแตงต้ังใหพระอัครสังฆราช
 เจ ปเตอร ซารเทน แหงซีแอตเติล เปนผรูบัผดิชอบเรือ่งการปฏริปูฟนฟ ูกลมุสภาฯ

ดังกลาว ซ่ึงสมาชิกของสภาฯ นี้ เปนตัวแทนรอยละ 80 ของบรรดานักบวชหญิง
ในสหรัฐฯ ราว 57,000 คน

นักบวชหญิงในสหรัฐอเมริกา กำลังรอผลจากการตรวจเย่ียมคณะนักบวชของ
พวกเขา ที่มาจากคำส่ังของสมณกระทรวง เพื่อนักบวชในป 2008 ดวย ทั้งน้ีเพราะ
นักบวชหญิงในอเมริกาลดจำนวนลงรวดเร็วมาก มีการสงรายงานสุดทาย เรื่องการ
ตรวจเย่ียมน้ันต้ังแตเม่ือเดือนธันวาคม 2011 แลว แตยงัไมเปดเผยสสูาธารณชน

ในพระดำรัสกับบรรดาพระสังฆราชเหลาน้ัน สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16
ทรงใหขอสังเกตถึงเรื่องที่ผูอพยพยายถิ่นมีสัดสวนเปนจำนวนมากอยูในหมู
ชนคาทอลิกอเมริกนั พระองคเหน็ความสำคัญของผอูพยพยายถ่ินเหลาน้ันวา พวกเขา
เปนทรัพยากรสำหรับการเผยแผขาวดี พระองคตรัสวา “พวกคาทอลิกชนรนุใหมนีเ้ปน
ความหวงัของพระศาสนจกัรและเปนกำลงัสำคญัย่ิงในอนาคต พวกเขากำลงัเฝารอให
ไดรบัการนำไปใชใหเปนประโยชน เพือ่ชวยปฏริปูฟนฟชูวีติของพระศาสนจักร และ
ชวยสรางสายใยสังคมอเมริกนัข้ึนมาใหม”

แตพระองคก็ทรงเตือนดวยวา ความหลากหลายทางชาติพันธุที่ผูอพยพยายถ่ิน
เหลาน้ันนำมาดวย “เรยีกรองใหจำเปนตองมีงานอภิบาลดูแลอนัจำเปน เพือ่จะไดชวย
ใหเกิดการประสานกลมกลืนกันของวัฒนธรรมตางๆ ในพระศาสนจักรดวย”
พระสันตะปาปาทรงบอกวา งานอภิบาลดังกลาวตองเคารพความแตกตางดานภาษา
และตองจัดใหมีงานบริการดานสังคมใหกับคนพวกน้ันดวย อีกทั้งยังตองมีการ
ประกาศขาวดี และมีการสอน “ที่มุงหมายเพ่ือใหคริสตชนเหลาน้ันมีจิตสำนึกลึกซึ้ง
ยิง่ข้ึนถงึความสัมพนัธเปนหนึง่เดียวของพวกเขาในเรือ่งความเชือ่ และความรบัผดิชอบ
ทีพ่วกเขาตองมีตองานพันธกิจของพระศาสนจักร”

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงกลาวชมบรรดาพระสงัฆราชสหรฐัฯ
“ทีอ่ทุศิตนยืนหยดัยาวนานชวยปฏริปูฟนฟงูานผอูพยพยายถิน่” อนัเปนสวนหนึง่ของ
ความพยายามท่ีจะใหประกันถงึ “การปฏิบติัอยางยุติธรรม และการตอสปูกปองศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยของผูอพยพยายถิ่นท้ังหลาย?”


(กรงุวาติกนั 17 พฤษภาคม 2012)

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรัสวาแกผเูขาเฝาท่ัวไป เม่ือวนัพธุท่ี 16
พฤษภาคม ศกน้ี ถงึ “วนัครอบครวัโลก” ทีอ่งคการสหประชาชาตไิดทำการฉลองระลกึถงึ
ไปเม่ือวนัองัคารท่ี 15 พฤษภาคม ศกน้ี โดยในปนีอ้งคการสหประชาชาติเลอืกหวัขอวา
“ครอบครัวกับงาน”

พระสันตะปาปาทรงเรียนรองครอบครัวอยาทำใหงานเปนอปุสรรคตอครอบครัว
และใหงานเปนสวนที่ชวยทำใหครอบครัวเปนหนึ่งเดียวกัน พระองคตรัสวา “งาน
ไมควรเปนอปุสรรคขัดขวางครอบครัว แตงานควรชวยใหค้ำจุน และรวมครอบครัว
ใหเปนหนึง่เดียวกนั และควรชวยใหครอบครวัเปดกวางสกูารมีความสัมพันธกบัสังคม
และกับพระศาสนจักรดวย”

พระองคยงัคงแสดงความหวังดวยวา ผคูนท้ังหลายจะถือวนัอาทิตย “เปนวนัหยุด
พกัผอน เปนโอกาสชวยเสรมิพลงัสายสัมพนัธของครอบครัวใหแนนแฟนย่ิงขึน้”

ตนเดือนมิถนุายน ศกน้ี สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 จะเสด็จไปเมือง
มิลาน โอกาสงานชมุนุมครอบครวัโลกครัง้ท่ี 7 หวัของานชมุนุมเฉลมิฉลองครอบครวั
ในปนีคื้อ “ครอบครวักบังาน” เชนกนั
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“ความซ่ือสัตย ยังหมายถึงการตรงเวลา การ
ทุมเทรับผิดชอบอยางเต็มกำลังความสามารถ ถา
ไมใช...เปนการทุจริตเชนกัน!” ขโมย และโจร
ชกุชมุ เปนตัวชีบ้อกใหรวูา สังคมทุกวนันี ้กำลงัปวย
ตามวัด โรงเรียนหลายแหง กลายเปนเปา ดังน้ัน
ตองระมัดระวังเปนพเิศษ ปองกนัไวกอน วดันักบญุ
เปโตร สามพราน ขโมยสายลำโพงในสุสาน
ยังเอาไป นายมานพ กิจฉลอง นายก อบต. อาสา
รับผิดชอบ คุณพอสำรวย กิจสำเร็จ เจาอาวาส
คงตองระวังเร่ืองอื่นอีกมาก สมโภชพระจิตเจา
วันท่ี 27 พฤษภาคม วันเริ่มตนพระศาสนจักร
อัครสาวกไดรับพระจิตเจาและเปลี่ยนแปลงชีวิต
จากความกลัว เปนความกลา จากสงสัย เปนความ
เขาใจและม่ันใจ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ กำหนด
ใหเปนวันบวชพระสงฆใหมมากวา 30 ปแลว ปนี้
มี 3 องค คุณพอสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช  คุณพอ
สักรินทร ศิรบรรเทิง   คุณพอทัศมะ กิจประยูร
และวันท่ี 26 พฤษภาคม  คณุพอสมชาย หมอกครบรุี
สังฆมณฑลนครราชสีมา สวนสังฆมณฑลอ่ืน และ
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เด็กสาธุฯ คณะนักบวช ตางก็เขาแถวรอจังหวะตอไป ขอรวม
แสดงความยินดีและขอจงเปนคนของพระตลอดไป
ครับ “จิตภาวนา เพื่อพัฒนาชีวิต ตามแนวทาง
การปฏิบัติของนักบุญเทเรซา แหงอาวิลลา” ผูแสวงหา
ความสงบ ดานจิตใจ สนใจติดตอ คุณอำนวยพร สิริ-
วรนาค อยูแถววัดตรอกจันทน ชมรมเครือขาย
ผสููงอายุ (อายสูุง?) คาทอลิกประเทศไทย นดัประชุมกัน
วนัท่ี 23 พฤษภาคม ทีตึ่กสภาฯ รวมอายกุนัไดหาพนัป
คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ ผูรับผิดชอบ เสร็จแลว
ของกรุงเทพฯ  ประชุมกันตอที่บานผูหวานอีก  3
วัน อาจารยพัชนี อานามนารถ วันน้ี อายุ 83 ปแลว
ยังประชุมเปนประจำ ในอดีตเกือบทุกวงการตอง
เหน็หนากัน แตวนันี ้คณุพอหลยุส (ธนนัชยั) กจิสมัคร
ขอใหชวยอยูเรื่อย...  คนดีมีฝมือก็อยางน้ีแหละ
“สันติภาพ และความดี”  75 ป มีครัง้หน่ึง พระคณุเจา
ปญญา กฤษเจรญิ เปนประธาน วนัท่ี 26 พฤษภาคม ที่
อารามกาปูชิน บานโปง ราชบุรี  และพิธีปฏิญาณตน
ตลอดชีพของ ซิสเตอรมารีอา อานัสตาเซีย อรวรรณ
ลาภพิพิธมงคล สัตบุรษุวัดราชินแีหงสันติสุข 101 และ
ซิสเตอรคัทริน สุภาภรณ กระบวนงาม วัดนักบุญ
เปโตร แมฮองสอน ขอรวมใจและยินดี โปรดภาวนา
เพือ่พวกเราดวยครบั   สัตบุรษุอาสนอัสสัมชัญ บางรัก
รวมตัวจัดรถตามไปถึงเวลาพอดี   เพราะ “นดัแลวไมมา”
ตองอาศัยรถสำรอง โฟกัสใหชัดเจน ทุกวันน้ี
เงินทองกลายเปนเร่ืองยาก ตามโรงเรียนตางประสบ
ปญหากันท่ัวหนา กับมาตรการท่ีออกมาแบบไมมีป

มีขลุย  สภาการศึกษาฯ ตองปรับตัวครั้งใหญ สวน
สภาสาธุฯ เหรญัญิก พระคณุเจาพิบลูย วสิิฐนนทชยั
เอยเอือ้นออกปากมาหลายครัง้วา แตละองคกร ตอง
พยายามอยรูอดใหได ถาไมได กอ็าจจะตองหยดุงาน
บางอยางท่ีไมจำเปน และหนวยงานไหน ไมสอดคลอง
กับแผนงานอภิบาลฯ ของสภาฯ เรื่องบีอีซี ตอง
ตัดงบประมาณไป เสียงน้ี ดังข้ึนทุกวนัแลว โปรด
ทราบวัดและองคกรใด ตองการให “อุดมสาร”
ประชาสัมพันธ ติดตอเนิน่  ๆนะครับ เพราะกระบวนการ
และข้ันตอนการจัดพิมพ ตองใชเวลาประมาณ 2
สัปดาห หลงัจากสงไปแลว ไมวาจะจดหมาย อเีมล
ฯลฯ โปรดโทรศัพทติดตามดวยครับ หัวหนา
กองบรรณาธิการ คุณวัชรี (หมู) กิจสวัสด์ิ  เพื่อ
ปองกันการผิดพลาด หนังสือประวัติศาสตร
พระสังฆราชปลเลอกัวซ  พิมพครั้งท่ี 2 เสร็จแลว
ประวัติพระสงัฆราชลงัแบรต เดอ ลา ม็อตต เลมใหม
ราคา 300 บาท และประวัติการแพรธรรมในสยาม
และลาว หนังสือที่ควรอานอยางย่ิง ทำใหเราเขาใจ
บรรพบุรุษคริสตัง มิสชันนารีของเรา กวาจะมาถึง
วนัน้ี สวนการภาวนาดวยพระหฤทยัพระเยซูเจา (Jesu
Maum) ราคาเลมละ 120 บาท สำหรับผูแสวงหา
วธีิภาวนา “แบบจิตภาวนา”

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

ราฟาแอล ชีวิตคนมีอิทธิพลตอกันและกัน

โรม 11:33-36
พระเจาทรงพระปรีชาและทรงรอบรูลึกล้ำเพียงใด  คำตัดสินของพระองคสุดท่ีจะหยั่งรูได  และมรรคาของพระองค

สุดท่ีจะเขาใจได ใครเลาจะลวงรพูระดำรขิองพระเจา  ใครเลาเปนทีป่รกึษาของพระองค ใครเลาเคยถวายสิง่ใดแดพระองค  พระองค
จึงจะตองประทานตอบแทนเขา เพราะทุกสิ่งลวนมาจากพระองค  โดยทางพระองคและเพื่อพระองค ขอพระสิริรุงโรจนจงมีแด
พระองคตลอดนรินัดร อาแมน

วันหน่ึงนักศึกษาปสองท่ีมหาวิทยาลัย Amherst
นำรองเทาไปท่ีรานซอมรองเทาของคณุลงุ Jim Lucey
คุณลุง Jim  เปนผรูเิริม่การสนทนากอน  เพราะนักศึกษา
คนน้ีเปนคนข้ีอาย  การสนทนาน้ีเปนจุดเริ่มตนของ
ความสัมพนัธทีดี่ของท้ังค ู  หลงัเวลาเลิกเรียนนักศึกษา
คนน้ีจึงมักแวะไปท่ีรานของคุณลุง Jim เสมอ  ถึงแม
ไมมีรองเทาไปใหซอม

นักศึกษาคนน้ีเม่ือจบการศึกษาก็เลือกอาชีพเปน
นักกฎหมาย  โดยมีคุณลุง Jim เปนผูสนับสนุนการต้ัง
สำนักงานกฎหมายของเขาท่ีเมืองนอรทแทมตัน รัฐ
แมสซาชูเสตส  ซ่ึงก็อยูไมไกลจากรานรองเทาของ
คุณลุง Jim Lucey

มิตรภาพของท้ังคแูนบแนนมากข้ึน  เม่ือนกักฎหมาย
หนมุคนน้ีมีโอกาสสนทนากับลูกคามากมายของลุง Jim
ทีน่ำรองเทามาซอม  ลกูคาเหลาน้ีกท็ึง่ในความชาญฉลาด
และความคิดดีๆ ของนักกฎหมายหนุมคนน้ี  และเม่ือ
ถงึเวลาการเลือกต้ังผวูา  ตางก็คะย้ันคะยอใหนกักฎหมาย
หนมุลงสมัครรบัเลอืกตัง้  และในท่ีสุดเขาก็ไดรบัเลอืก
เปนผวูาของนอรทแทมตัน นีเ่ปนบันไดข้ันแรกของชีวติ

นกัการเมืองของนักกฎหมายหนมุคนน้ี  และในไมชา เขา
ก็ไดรับเลือกเขาสภาผูแทนของเมืองบอสตัน และ
ในท่ีสุดก็ไดรับเลือกเปนผูวาราชการรัฐแมสซาชูเสตส

ผลงานของผูวาราชการรัฐฯ คนน้ี  ไดดึงดูดความ
สนใจของพรรคการเมืองระดับชาติ  ชื่อของเขาจึงถูก
เสนอในการเลือกต้ังระดับประเทศ  ในตำแหนงรอง
ประธานาธิบดี  ผลการเลือกต้ังปรากฏวาพรรคของเขา
ชนะ ตัวเขาเองจึงไดเปนรองประธานาธิบดี......  แตหลงั
จากน้ันเพียงสามป  ตัวประธานาธิบดีไดถึงแกกรรม
ในเดือนสงิหาคม ค.ศ. 1923  เขาจึงตองเขารับตำแหนง
เปนประธานาธิบดี  อันเปนตำแหนงสูงสุดของสหรัฐ
อเมริกา

หลายปตอมา  บรุษุไปรษณียไดนำจดหมายฉบับหน่ึง
ไปใหคุณลุง Jim Lucey  ที่เมืองนอรทแทมตัน คุณลุง
Jim สังเกตเห็นชื่อที่พิมพบนมุมซองวา  The White
House  คุณลงุ Jim จงึรบีเปดซองดวยอากปักริยิาต่ืนเตน
มือไมส่ัน  ขอความบนหัวกระดาษจดหมายของ The
White House มีดังน้ี.-

เรยีน  คุณลุง Lucey  ทีร่กั
ผมไมไดพบคุณลุง หรอืเขียนจดหมายมาคุยกบัคุณลุง

นานแลว  แตผมอยากจะบอกกับคุณลุงจากใจจริงของ
ผมวาถาหากไมใชเปนเพราะคุณลุงแลว  ผมก็คงไมมี
โอกาสท่ีจะมาน่ังอย ูณ ทีน่ี ้   ผมอยากจะบอกคุณลุงวา
ผมรกัและเคารพคุณลงุมากเพียงใด

ตอนนี้คุณลุงคงไมตองทำงานมากจนเกินไปแลว
ควรใหเวลาสบายๆ กบัตัวเองบาง  ใหสมกับความดีงาม
ทีคุ่ณลุงไดใหแกคนอ่ืนมากมายรวมท้ังกับตัวผมดวย

รักและเคารพ
คัลวิน คูลิดจ (Calvin Coolidge)
ประธานาธบิดีคนที ่30 ของสหรัฐอเมรกิา

หมายเหตุ   -    ประธานาธิบดี Coolidge  ดำรง
ตำแหนงประธานาธิบดีคนท่ี 30 ของสหรัฐอเมริกา 2 ชวง
ชวงแรกดำรงตำแหนงแทนประธานาธิบดี Harding  ที่
ถงึแกกรรมขณะดำรงตำแหนง  และชวงท่ีสอง Coolidge
ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดีอีกวาระหน่ึง รวมเวลา
ทัง้หมด 6 ป  (ค.ศ. 1923-1929)

มผีทูีห่ลอกลวง โทรศพัทไปยงัพ่ีนอง ขอใหชวย
ทำบุญ และชวยโอนเงนิเขาบัญช ีจำเปนตองใช
ขอใหโทรเชค็ขอมลูกนักอนครบั อยาเชือ่กนังายๆ
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ซ่ึงเปนวันหยดุชดเชยวันฉัตรมงคล  แตศูนยสังคมพัฒนา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี และอาสาสมัครงานดานสังคม
ซ่ึงประกอบดวย  อาสาสมัครโครงการคนสูชีวิต
อาสาสมัครโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาสาสมัครโครงการอาสาสมัครคุณธรรมเพ่ือพัฒนา
สังคม  และอาสาสมัครงานโครงการตางๆ ภายในสังฆ-
มณฑลอุบลราชธานี ไดถือโอกาสมารวมตัวกันเพื่อ
แสดงออกถึงพลังแหงการเสียสละตนเองเพื่อผูยากไร
ในสังคม

การจัดงานชุมนุมในคร้ังน้ีส่ิงท่ีผูจัดตองการคือ
การมอบกำลังใจใหบรรดาอาสาสมัครทุกคนท่ีทำงาน
ในชุมชนไดมีกำลังใจในการทำหนาท่ีเพ่ือประโยชน
ของชุมชน พรอมกับมารวมกันเพือ่สรางแรงบันดาลใจ
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน “จากหมูบาน
ทีเ่ขมแข็ง สหูมบูานท่ีกำลังพฒันาใหเขมแข็ง”

โอกาสนี้พระสังฆราชฟลิป บรรจง  ไชยรา เปน
ประธานพิธีบชูาขอบพระคณุเปดการชมุนุม พระคณุเจา
ไดใหขอคดิวา “มนุษยเราน้ีแบงออกเปน 3 ประเภท

ประเภทท่ี 1 คือ พวกเปโตร (เม่ือแปลเปนภาษา
ทางศาสนาพุทธ เปโตร กคื็อ เปรต) เปนคนประเภทท่ีมี
แตอยากได อยากมีโดยท่ีไมสนใจวาส่ิงน้ันเปนของตน
หรือไมเปนของตน ไมวาจะไดมาโดยชอบธรรม หรือ
ไมชอบธรรม ฉนัก็จะเอามาใหได

ประเภทที่ 2 คือ พวกอันตน เปนคนประเภทท่ี
ไมสนใจใครนอกจากตนเอง ใครจะเดือดรอนหรือไม
ฉันไมสนใจ ฉันสนแตตนเอง ใครเดือดรอนก็ชาง ฉัน
สบายเทาน้ันเปนพอ

ประเภทที่ 3 คือ พวกสเทโว คือ เปนคนท่ีมีจิตใจ
เฉกเชนเทวดา เปนผูที่มีแตให เสียสละตนเองเพ่ือผูอื่น
เสมอ ใหอภัยทุกคนท่ีทำผิดแลวพาเขาเหลาน้ันกลับมา
สคูวามถูกตองตอไป    เราอาสาสมัครเพือ่สังคมก็เชนกนั
เราจะเลือกเปนคนประเภทไหน เพือ่สรางเสริมใหชมุชน
และบานเมืองของเราให เขมแข็งและย่ังยืนอาศัย
บทบาทหนาท่ีของเราชาวอาสา”

ในเวทีนี้ยังไดนำอาสาสมัครจากหมูบานตางๆ ที่
เริ่มตนกาวเขาสูความเขมแข็งมาแลกเปล่ียนเพ่ือเปน
แนวทางใหกับหมูบานอื่นๆ เพื่อนำไปประยุกตใช
ในชุมชนของตนเองตอไป เชน บานบงุไหม ต.บงุไหม
อ.วารนิชำราบ จ.อบุลราชธานี  ซ่ึงเปนชมุชนคาทอลิก
ทีมี่อาสาสมัครเพือ่สงัคม อาสาสมัครโครงการคนสชูวีติฯ
อาสาสมัครงานผูสูงอายุ และอาสาสมัครงานดาน
เกษตรกรรม แตจุดแข็งของชุมชนแหงน้ีคือ การมี
พฒันาการอยเูสมอในเรือ่งการพฒันางานดานเกษตรกรรม
เจริญชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน  โดยมี
คุณศุภกิจ  แกวอุนเรือน เปนหัวหนาศูนยการเรียนรู
เกษตรกรรมยั่งยืน  คุณศุภกิจ ไดกลาววา “จะอยางไร
ก็แลวแตเม่ือเราทุกคนที่เกิดมาจากธรรมชาติ เราก็ตอง
เรยีนร ูและพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ ไมบงัเบยีดธรรมชาติ
เรียนรูและอยูกับธรรมชาติ อาศัยการพัฒนางานดาน
การเกษตรในท่ีดินของตน ไมใชยาฆาแมลงท่ีเปน
สารเคมี ไมทำรายส่ิงสรางตางๆ ที่มาจากพระเจา และ
พยายามลดปจจยัการนำเขาจากภายนอก และสรางรายได
จากทุกส่ิงท่ีตนเองมีในสวนของตน ลดรายจาย

เพิม่รายได แลวทุกอยางจะย่ังยืน  หมบูานท่ี 2 เปนชมุชน
ที่ไดชื่อวาเปนชุมชนปลอดเหลาและอบายมุข ชื่อวา
หมบูานคำเก่ิง ต.โคกสำราญ อ.เลงินกทา จ.ยโสธร  ซ่ึง
เปนหมูบานพุทธ แตเปนหมูบานท่ีศูนยสังคมพัฒนาฯ
อุบลราชธานีไดมีโอกาสเขาไปทำงานโครงการตางๆ
ในชุมชน เปนระยะเวลายาวนานและมีการสราง
อาสาสมัครเพือ่สังคมเกิดข้ึนในชุมชนดวย”

คุณคำบุ อาสาสมัครไดเลาถึงความเปนมาของ
ชุมชนวา  “ทำไมจึงไดเปนชุมชนปลอดเหลาและ
อบายมุข เม่ือประมาณ 10 กวาปทีผ่านมา ทางการจะยุบ
โรงเรียนท่ีมีอยูในชุมชน เพราะเห็นวามีนักเรียนนอย
และอาคารเรียนก็เกาทรุดโทรม ไมเหมาะแกการเรียน
การสอน   แตชาวบานไมอยากใหปดหรือยุบโรงเรียน
วันหนึ่งมีพระธุดงคเดินทางเขามาในหมูบานและ
ปกกรด สวดภาวนาอยใูนปาของชุมชน และมีชาวบาน
มากราบไหว และมีคนหนึ่งไดเลาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน
เกีย่วกบัโรงเรยีนใหพระฟง พระทานจึงเทศนสอน และ
บอกกับพีน่องท่ีมากราบไหววา “พวกทานยังอยากใหมี
โรงเรยีนในชมุชนใชหรอืไม”  เม่ือชาวบานทุกคนตอบ
วาใช  พระทานจึงพูดวา “ง้ันเราขอบิณฑบาตบางส่ิง
บางอยางจากทานไดหรือไม” ก็มีคนหน่ึงถามข้ึนวา
จะบิณฑบาตอะไรครับ “เราขอใหพวกทานทุกคนใน
ชมุชนเลิกด่ืมเหลา  เลกิเลนอบายมุขตางๆ เราขอเทาน้ัน
และเราจะชวยหางบประมาณมาชวยเพื่อสรางโรงเรียน
ใหกบัเด็กๆ ในชุมชน” จากน้ันชาวบานก็มาประชุมกัน
ตามท่ีพระขอบิณฑบาต หลายคนปฏิเสธทันที แตเม่ือ
มีผูใหญบานใหแนวคิดวาเราตองเห็นแกอนาคตของ
ลูกหลานของเรา ลูกหลานเราตองมีที่สำหรับศึกษา
เลาเรียน จากน้ันทุกคนก็เริ่มเปล่ียนแปลงแนวความคิด
เริม่ตนจาก 1 คน เปน 2 คน 3 คน 4 คน จนทัง้ชุมชน
แตหากใครอดไมไหว กระหายเหลามาก ตองออกไปด่ืม
นอกหมูบาน เม่ือมีสติแลวคอยกลับเขามาในหมูบาน
จนทุกวนัน้ีแทบจะหาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลในชุมชน
ไมมีเลย สวนอีกหน่ึงชุมชน คือ ชมุชนบานคูสวาง  ซ่ึง
เปนชุมชนทีข่นานนามตนเองวา เปนชุมชนสองศาสนา
เพราะมีทั้งผูที่นับถือศาสนาคริสตและพี่นองที่นับถือ
ศาสนาพุทธ  แตสามารถดำเนินชวีติตามวิถแีหงศาสนา
ของตนเองไดเปนปกติสุข  เปนชุมชนท่ีดำเนินงานดาน
สังคมโดยมีอาสาสมัครเปนแกนนำในการทำงาน
พระสงฆประจำวัดเปนเพียงกำลังใจและเปนท่ีปรึกษา
ในยามท่ีมีบางส่ิงบางอยางไมตรงตามวัตถุประสงค และ
มีศูนยสังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานีเปนพี่เลี้ยง
ที่ดี คุณสังวาล เสมกลาง อาสาสมัครกลาววา “ตลอด
ระยะเวลาในการทำงานอาสาสมัครมา ศูนยสังคม
พัฒนาฯ เปนองคกรท่ีคอยใหกำลังใจและเปนพี่เล่ียง
ที่ดีเสมอมา โชคดีที่หมูบานของเราอยูใกลและติดตอ
ส่ือสารกบัศูนยเสมอมา เม่ือมปีญหา หรอืมกีจิกรรมตางๆ

ที่ตองปรึกษา ก็จะเขา
มาประสานและได
ความชวยเหลือกลับ
ไปตลอด ตลอดระยะ
เวลา 1 ป ของการทำ
“ โ ค ร ง ก า ร คู ส ว า ง
สดใส ผสููงวยัแขง็แรง”
เปนโครงการท่ีไดรับ
ก ารส นับส นุนจาก
สำ นั ก ง า น ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำใหอาสาสมัคร
กบัผสููงอายุในชุมชนใกลชดิกันมากข้ึน เกดิสายสัมพนัธ
แหงความรักในชุมชน   อาสาสมัครกร็วมมือกนัมากย่ิงข้ึน
เอาใจใสชุมชนของตนเองเปนอยางดี มีการใหกำลังใจ
กันอยางสม่ำเสมอ และเวทีนี้ยังไดรับเกียรติจาก
กรรมาธกิารฝายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ที่ไดสงเจาหนาท่ีมาสังเกตการณและ
รวมแลกเปลีย่นในเวทีนีด้วย คณุวิจันทรา วฒันศิร ิ “เรา
อาสาสมัครทุกคน ก็เปรียบเสมือนกับเคร่ืองดนตรี
คนหนึ่งเปรียบเปนกลอง คนหน่ึงเปรียบเปนกีตาร
คนหน่ึงเปรียบเปนฉ่ิง เปนฉาบ เปนตางๆ นานา แตละ
คนตางมีเสียงของตน  ซ่ึงไพเราะตามธรรมชาติของตน
แตเม่ือเอาเสยีงแตละเสียง เครื่องดนตรีแตละช้ินเขามา
รวมกันแลวบรรเลงโดยมีทวงทำนอง มีจังหวะคอย
ควบคุม  เสียงตางๆ เหลาน้ันจะกลบักลายเปนบทเพลง
เปนดนตรีบรรเลงที่ไพเราะนาฟง เราอาสาสมัครเอง
ก็เชนกัน ตางคนตางมีความสามารถ หากเราเอาความ
สามารถของเราแตละคนมีชวยเหลือกัน  แบงปน
ในส่ิงตางๆ ที่ตนเองมี ชุมชนของเราก็จะเขมแข็ง ชีวิต
ของเราทุกคนก็จะผาสุกและอยูดวยกันดวยความรัก
และความสามัคคี”

จากนั้นคุณพอสัมฤทธิ์  แสงวงศ ผูอำนวยการ
ฝายสังคมกลาวใหกำลังใจและกลาวขอบคุณอาสาสมัคร
ที่ไดคอยชวยเหลือและทำงานเพื่อสังคม  “การทำงาน
เพื่อสังคมน้ัน ถือเปนการทำงานเสียสละท่ียิ่งใหญ
เปนการทำเพือ่ใหคนในชุมชนไดอยดีู มีสุข  ทำทุกอยาง
ดวยความรัก และการทำงานเพ่ือสังคมเปนงานท่ีไมได
มาซ่ึงคาตอบแทน  แตส่ิงท่ีไดรบัมาคือ ความสุขใจท่ีเรา
ไดแบงปนและเสียสละตนเองใหกับผูอื่น ขอเปน
กำลังใจใหกับเราทุกคนตอไป และในเวทีการชุมนุม
อาสาสมัครน้ีตองขอขอบคณุเจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนา
สังฆมณฑลอุบลราชธานีทุกทาน  ขอบคุณอาสาสมัคร
งานดานสังคมทุกชุมชนท่ีมารวมพลังกันแสดงออกถึง
ความรักและความสามัคคีกันเพ่ือทำใหชุมชนของเรา
มีสุขตลอดไป”

วัฒนชัย  ทองศรี เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนาฯ
อบุลราชธาน ี  รายงาน
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«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́ ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 «—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 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

«—¥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)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ√’«“√ «—π∑’Ë 12-13 °√°Æ“§¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. µ√’«“√«—π∑’Ë 14

°√°Æ“§¡ ¡’·Àà‚§¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–ø“µ‘¡“  Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-1857-1026

ÀâÕßÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 15)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 18-20 °√°Æ“§¡ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï

°≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“

«—π¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√– «—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å)

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

»√’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)

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– ß¶å„À¡à §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

æπ¡°√  ßà“«ß»å, OFM. Cap. ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

π—π∑æ≈  ÿ¢ ”√“≠

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈ Õ. Õßæ’ËπâÕß

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ (™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ) «—π‡ “√å

∑’Ë 14 °√°Æ“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡

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

∑—Èß 6 ∑à“π §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø  ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈

§ÿ≥æàÕ‚∑¡—  ª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π  §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

ª√–∑’ª °’√µ‘æß»å §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø »ÿ¿°‘®  ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ

(¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 09.00 π.  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.  ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå

«—π»ÿ°√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡  µ√’«“√/©≈Õß¿“¬„π

‡«≈“ 19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√)

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ (‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø

∑‘æ«—≈) ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√

§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

À¡“¬‡Àµÿ : ‡«≈“ 08.00-10.00 π. ‡™‘≠™«π

‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ‚¥¬ºŸâπ”·µà≈–Õß§å°√ (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

‚Õ°“ ©≈Õß«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  22

°√°Æ“§¡  2012

‡«≈“ 08.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 08.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–Õ—»«‘π·Ààß

»’≈¡À“ π‘∑

‡«≈“ 09.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–‡´Õ√å√à“

«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ §Ÿ√å´‘≈‚≈ ‡∑‡√‡´’¬π·æ√à∏√√¡·Ààß

·¡àæ√–ø“µ‘¡“

‡«≈“ 09.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–æ≈¡“√’¬å

‡«≈“ 10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å

«—¥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≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß Õ.‡¡◊Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘Í°‚µ ‚ªÉß¬Õ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

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

∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈ Õ—§√ “«° »√’‡™’¬ß„À¡à

®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ °ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå Õ.¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 26 ª√–®”«—π∑’Ë 24-30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

√à«¡°—∫ ∂“π‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»

‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß§√∫√Õ∫

ªï∑’Ë 7 ·Ààß ¡≥ ¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“

‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë

30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡«≈“ 17.00 π. ≥ Õ“ π«‘À“√

Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

�����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...

«—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

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 14

°√°Æ“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π  ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Àà

æ√–∏“µÿ)

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

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

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

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

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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 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 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—°∫«™ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π-

∫ÿ√’

�����¢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

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

����� ¢Õ‡™‘≠Õ¥’µ¿√“¥“·≈–»‘…¬å ‡°à “¬ÿ«≈—¬À≈ÿ¬ å

¡“√’ √à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§åª√–®”ªï „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

22 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå§“‡∫√’¬≈

´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ ‡√‘Ë¡‡«≈“ 13.30 π. ¬◊π¬—π‡¢â“√à«¡ß“π

‰¥â∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

‚∑√. 08-1627-8813 ªïπ’ÈµâÕß ”√Õß∑’Ë·µà‡π‘ËπÊ

¡’®”π«π®”°—¥

����� ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“·≈–‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∑à“ππ—°∫ÿ≠√ÁÕ§ 137  ªï ™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

§√‘ µ™π 25 ªï «—¥‡´πµå√ÁÕ§ (À≈—ßªí®®ÿ∫—π) «—π‡ “√å∑’Ë

18  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π

����� ©≈ÕßÕ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈ÕßÕ“√“¡«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“

10.30 π.

�����ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √—∫ ¡—§√

æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3840-4

����� ¡—§√ ¡“™‘°Õÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµå µàÕÕ“¬ÿ

 ¡“™‘° µ‘¥µàÕΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-

3900 µàÕ 1810 ‚∑√ “√ 0-2681-5401 E-mail :

udomsarn@gmail.com

�����  àß¿“æ¢à“« ª√–™“ —¡æ—π∏å °‘®°√√¡«—¥

‚√ß‡√’¬π Õß§å°√§“∑Õ≈‘° µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

Õÿ¥¡ “√ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805 ‚∑√ “√

0-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com

�����´◊ÈÕÀπ—ß ◊Õ  ◊ËÕ§“∑Õ≈‘° µ‘¥µàÕ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

ª√–‡∑»‰∑¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

‚∑√ “√ 0-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.

com

§«“¡√—°∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
§◊Õ °“√ ≈–™’«‘µ¢Õßµπ...

(¬π 15:13)

°≈ÿà¡‡∑‡√‡´’¬π

√à«¡„®¿“«π“‡æ◊ËÕºŸâµâÕß°“√ «¥¿“«π“

‡æ◊ËÕ®ÿ¥ª√– ß§å¢Õßæ’ËπâÕß ·®âß§«“¡ª√– ß§å

‰¥â∑’Ë‚∑√. 08-1692-8484

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

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

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

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

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 24-30 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

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน
อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลล เปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

Tel. 02-291-3750-4

โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับเพื่อนๆ เยาวชนท่ีรักทุกทาน เรามาถึง

เน้ือหาตอนสุดทายของจดหมายจากเทเซป 2012
กันแลวนะครับ “กาวไปสูโฉมใหมของความเปน
น้ำหน่ึงใจเดียวกนั” เทาความตอนท่ี 3 พระครสิตเจาแหง
ความเปนหน่ึงเดียวกัน...” ศูนยกลางแหงความเช่ือ
ของเราคือพระคริสตเจาผทูรงกลับคืนชพี พระองคทรง
ประทับอยูทามกลางเรา และทรงมีสายสัมผัสแหง
ความรักกับเราเปนการสวนตัว การมองไปยังองค
พระเยซูคริสตเจาจึงชวยปลุกเราความพิศวงใจ และ
ความเข าใจอย าง ลึก ซ้ึงตอความเปนอยู ของ เรา
นะครับ...ตอนน้ี เรามาติดตามจดหมายตอนท่ี 4 กนัตอ
เลยนะครับ
การเปน “เกลอืดองแผนดิน”

พระคริสตเจาแหงความเปนหน่ึงเดียว ไมทรง
เสด็จมาเพ่ือแบงแยกคริสตชน ออกจากผูอื่นและ
สรางสังคมท่ีโดดเด่ียว ตรงกันขามคริสตชนถูกสง
ออกไปเพือ่รบัใชมนุษยชาติ ในฐานะเช้ือแปงแหงความ
ไววางใจและสันติสุข ความเปนหนึง่เดียวของครสิตชนท่ี
ประจักษตอสายตาของทุกคนน้ัน ไมไดมีจุดหมายเพ่ือ

ความเปนหนึง่เดียวในตวัเองแตส่ิงน้ีเปนพยานยนืยนัถงึพระวาจาทีว่า “ทานเปนเกลอื
ดองแผนดิน” สำหรบัมนุษยชาติ

อาศัยไมกางเขนและการกลับคืนชีพ พระคริสตเจาทรงสถาปนาความเปน
น้ำหน่ึงใจเดียวกัน โฉมหนาใหมในทามกลางมวลมนุษยในองคพระคริสตเจาน้ีเอง
ที่การแบงแยกมนุษยชาติออกเปนฝกเปนฝายไดถูกเอาชนะ มนุษยกลับกลายเปน
ครอบครวัเดียวกนั  การกลบัคืนดีกบัพระเจานำมาซ่ึงการคนืดีกนัระหวางมนุษย

แตจะเกิดอะไรข้ึน ถาเกลือสญูเสียความเค็ม ประเดน็หนึง่ท่ีควรตระหนักกคื็อ
มีบางเวลาท่ีครสิตชนไมปฏบิติัตามพระวาจาของพระครสิตเจาในเร่ืองนีอ้ยางชดัเจน

มากนัก เม่ือเปนเชนน้ี เราจะสรางสันติภาพใหเกดิข้ึนไดอยางไร หากพวกเราเองยังคงแตกแยกและไมเปนหน่ึงเดียวกนั
พวกเรากำลังอยูในชวงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร  เปนชวงเวลาแหงการฟนฟูขาวสารแหงความรักและ

สันติสุข ใหกลับมีชีวิตชีวาข้ึนใหม  คำถามท่ีเราตองตอบก็คือเรามุงม่ันท่ีจะทำส่ิงน้ีอยางเต็มกำลังหรือไม เพื่อวา
เม่ือเราเปนอิสระจากความเขาใจผิด ขาวสารแหงความรักและสันติสุขก็จะถูกแพรออกไปตามความแทจริงด้ังเดิม
อยางไมถูกปนเปอน

เราจะสามารถรวมทางเดินไปกับผทูีมี่ความเช่ือตางกัน แตมีหวัใจท่ีแสวงหาความจริงเหมือนกัน  โดยไมเรยีกรอง
เง่ือนไขใดๆ ไดหรอืไม

ในความพยายามสรางโฉมหนาใหมของความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั และเปดหนทางแหงความไววางใจกันน้ัน
เราจะพบกับการถูกทดลองอยูเสมอ และบางคร้ังบางคราวการทดลองน้ัน ดูจะมีพลังจนเกินกำลังในสถานการณ
เชนนั้น เราควรถามตนเองวาเราสำนึกหรือไมวาเราถูกเรียกมา เพื่อตอบสนองตอการทดลองที่ตองประสบ และ
ตอบคุคลทีไ่มเปนทีช่ืน่ชอบ และพรอมทีจ่ะรกัใหมากข้ึนหรอืไม?

เพือ่นเยาวชนครบั ...คงเปนกระแสเรยีกของเราเยาวชนคาทอลกิทกุคน ทีถ่กูเรยีกใหเปนครสิตชน เปนเครือ่งมือ
ในการสรางสันติ ความเปนหน่ึงเดียวกัน และแนนอน เราถูกเรยีก ใหเปนเกลือแหงความดี...ทีจ่ะดองแผนดินครับ
“จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4) แลวพบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดีครบั....

(ติดตามจดหมายจากเทเซ ป 2012 “กาวไปสโูฉมใหมของความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั” ฉบบัเต็มไดที ่ http://
youth.cbct.net/Documents/documents.html)

ในรหัสธรรมแหงการส้ินพระชนม และ
การ เส ด็จกลับ คืนพระชนมชีพของ
พระคริสตเจา พระเจาทรงเผยแสดงให
เห็นถึงความบริบูรณ  แหงความรักท่ี
ชวยไถกู และเรียกรองใหเราเปล่ียนชีวิต
โดยอาศัยการอภยับาป

(เทียบ กจ 5:31)
จากหนังสือ : กาวไปสปูแหงความเช่ือ

จะกลายเปนมาตรฐานใหม
แหงความเขาใจ และความ
ต้ังใจท่ีจะไปปรับเปล่ียนชวีติ

ของมนุษยทัง้หมด
(เทียบ รม 12:2 ; คส 3:9-10 ; อฟ 4:20-29 ; 2 คร 5:17)

จากหนงัสือ : กาวไปสปูแหงความเชือ่

มันเปนความรกัของพระครสิตเจาท่ีทำให
หวัใจของเรา เต็มเปยน และใหเราตอง

ทำการประกาศพระวรสารในวันน้ีเฉกเชน
ในอดีต พระองคทรงสงเราไปตามทางหลวง
ของโลกเพ่ือ ทำการประกาศพระวรสารของ

พระองคให กบัมนุษยทกุคนท่ี อยบูน
แผนดินโลกนี้

(เทยีบ มธ 28:19)
จากหนงัสือ : กาวไปสปูแหงความเช่ือ
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สไปซ่ีไทยแลนด
ผมหางไกลจากคำวาทำกับขาว

ถากินละไมแน แตกไ็มพถิพีถินั ในแง
ของม้ืออาหาร ผมชอบรูสึกวาตัวเอง
เปนคนกินงาย อยูงาย บางคนอาจจะ
ไมรู สึกแบบน้ันใครจะไปหามได
และรูดีไปกวาตัวของเราเอง การมา
ใช ชี วิ ต ท่ีนี่ เ ร าต อ ง ดู แลบ าน เอง
จนวันหน่ึง การดูแลเร่ืองอาหารก็ตก
มาถึงผูอาศัยชาวไทย

สมาชิกในบานไดรับคำเลาขาน
เน่ินนานเก่ียวกับรสชาติความเผ็ดรอน
ของอาหารไทย น้ำพริกบางประเภท
ที่เรานำติดไปก็พิสูจนสรรพคุณดานน้ี
เชนกัน แตวนัน้ีไมใชของพกพามันคือ
ของจริงท่ีเราตองจัดการใหผานไป
ใหได  ทั้งบนความคาดหวังและ
บนความเปนจริง

ม้ือแรกท่ีเรานำเสนอ เปนม้ือเย็น
ของค่ำคืนหน่ึง เมนูอาหารมี 2 อยาง
ในค่ำคืนน้ัน  ไข เ จียวหมูสับ  และ
หมูสามช้ันจ้ิมน้ำจิ้มทะเล ผมปวารณา
ตัวเปนลกูมือของบราเดอร และคุณพอ
รนุพี ่อยากใหทำอะไรเชิญบอกมา ผมจะรบีจดัการ ถาทำไมไดผมจะบอกแลวกัน

“คุณพอชวยไปเอาพริกมาหนอยครับ” บราเดอรบอกผมดวยความสุภาพ
เหมือนเคย “มันอยูที่ไหนเหรอ” ผมถาม เพราะไมเห็นวามันจะมีเลย เราควร
จะซ้ือมาจากตลาด แตที่ตลาดคงไมมี หรืออาจมี
แตไมใชในแบบท่ีเราตองการ “หลงับานครับพอ”

ผมถือถวยใบใหญ หวังใสพริกมาพอประมาณ
ตามจำนวนท่ีตองการ เดินหาสวนครัวหลังบาน
ตองอยูขางๆ หองซักผาแนเลย ผมมาไมผิดทาง
ผมมองซายมองขวาสักพัก  ใชเวลาอยูนานเพ่ือ
มองหาพริก แตมองอยางไรก็ไมพบ มันคงมี แตผมลมื
ไปวา ผมไมรจูกัตนของมัน (ฮา)

ผมเดินกลับมาท่ีครวั รสึูกผดิหวังนิดหนอยทีช่วย
อะไรไมคอยได อีกไมนานเราตองไปสวดและ
รวมมิสซากันแลว งานใหมที่ผมไดรับคือ สับหมู
ผมนึกถึงโฆษณา มามาหมูสับท่ีเมืองไทย “อะ...
เสียงหมูสับ” มันเปนแบบน้ันละครับ ผมหั่นหมู
ชิ้นบางๆ แมวาในภายหลังรุนนองจะบอกวา มันบาง
ไดกวาน้ันอกี หลงัจากห่ันแลวกสั็บใหละเอยีด

เม่ือเรากลับจากมิสซาและตองปรุงอาหารแลว
สมาชิกในบานรอคอยดวยใจจดใจจอ พวกเขาคงหวิกันแลว กลิน่หอมของไขเจียว
กลิ่นเคร่ืองเทศบางอยางในน้ำจิ้ม เรียกความสนใจจากเพ่ือนรวมบานชาติอื่น
เม่ือทุกอยางวางอยูขางหนาเรา และสวดภาวนากอนอาหารเสร็จส้ิน เสียง
แหงความสุขกเ็ร่ิมข้ึน

พวกเราสามคนมองหนากันอยางมีความสุข เพราะส่ิงท่ีเห็นอยูตรงหนา
คือความสุขของคนท่ีนัง่อยรูวมโตะ

ผมอาจจะมีความคิดเร่ืองของความรัก การแบงปนอยบูาง แตความคิดหลกั

ของผมหาเปนเชนน้ันไม ผมคดิเพยีงแต
วา การทำอาหารมันชางหางไกล
กับชีวิตจริงของผมเหลือเกิน แตมัน
ไมห าง กับชีวิตมิสชันนารีตามปา
ตามเขา  ตามดอย  มีพื้นท่ีอภิบาล
ที่ยากลำบากกวาเรามาก พวกเขากำลัง
ทำอะไรกนัอย ูมีนองๆ ของเราท่ีแมวา
จะไปเรียนท่ีประเทศบานเมืองท่ีศิวไิลซ
แตพวกเขาอยูกันอยางไร อาหาร
การกิน การเดินทาง เงินทองท่ีมีไว
จบัจายใชสอย เราดแูลคนในครอบครวั
กันอยางไร ความสุขใหมที่ผมไดรับ
ในวันน้ีคือ  ความสุขท่ีเห็นคนอ่ืน
มีความสุข สุขจากน้ำพกัน้ำแรงของเรา
สุขจากส่ิงท่ีเราแมไมเคยทำ แตคิดวา
ตองทำใหดีที่สุด นอกจากบทเรียน
เหลาน้ีแลว ผมยังพบวา การทำอาหาร
เราใจรอนไมได เลย  ชีวิตท่ีเรงรีบ
และมากมายกับภาระจะหลงเหลือ
ภาระใจใหเราเก็บเก่ียว และสราง
บทเรียนไดแคไหน

อยาคาดหวังกับไขเจียวหมูสับ
และหมูสามช้ันจิ้มน้ำจิ้มทะเลของเราใหมากนักในรสชาติ แตหวังไดกับรสชาติ
ของชีวิต ที่ส่ังสมจากการดำเนินชีวิต ค่ำนั้นผมบอกกับบราเดอรชาวเกาหลี
ทีพ่กัอยใูนบานเดียวกนัวา “เวลาท่ีคุณบวชแลว ทกุวนัคือบททดสอบความเช่ือ”

ปแหงความเช่ือนึกถึงความเช่ือของตัวเองกันมากๆ  และรวมเปน
หนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากลกับการแหศีลมหาสนิทโลกท่ีประเทศ
ไอรแลนด
กันดวยครับ

บรรณาธิการบริหาร
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ç«—π§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“ª√–‡∑»‰∑¬é   —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ‡ªìπ‡®â“¿“æ

„π°“√®—¥ß“π«—π§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“ª√–‡∑»‰∑¬ §ÿ≥∫√√®ß ‡ Áß‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π®—¥ß“π „π«—π·√°‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ªª√–‡∑»≈“« «—π∑’Ë Õß¡’°“√·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ √–À«à“ß«—π∑’Ë 5-7 æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’Ë ∂“πΩñ°∏√√¡

 —πµ‘√“™“ Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ¥√∏“π’

ç»÷°…“µàÕé §ÿ≥æàÕ ÿæ—≤πå À≈‘«»‘√‘ ‡¥‘π∑“ß‰ª»÷°…“µàÕ∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’ ¡’

ºŸâ·∑π§≥– ß¶åÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¡“‡´Õ√å ‘́ ‡µÕ√å ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…

®“°«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß ‰ª àß ‡¡◊ËÕ§◊π«—π∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π

2012 ∑’Ë∑à“Õ“°“»¬“π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘

ç —¡¡π“é ‡§√◊Õ¢à“¬π‘ ‘µπ—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°°«à“ 20 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—Ë«ª√–‡∑»

®—¥ —¡¡π“·≈– ¡—™™“√à«¡°—π„πÀ—«¢âÕ ç‡æ(√)“–√—° ÕÕ°·∫∫‰¥â!?!é ‡æ◊ËÕ

ª≈ÿ°®‘µ ”π÷°·Ààß§«“¡√—°·≈–√—∫„™â„π§√Õ∫§√—« °≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ™¡√¡π—°»÷°…“

§“∑Õ≈‘°„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ™ÿ¡™π  —ß§¡ æ√âÕ¡‡≈◊Õ°§≥–°√√¡°“√π‘ ‘µπ—°»÷°…“

§“∑Õ≈‘°√–¥—∫™“µ‘™ÿ¥„À¡à √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-27 æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’Ë

∫â“π‡¬π‡π´“‡√Á∑ ®.‡æ™√∫ÿ√’ ¿“¬„µâ°“√π”¢Õß§≥–°√√¡°“√π—°»÷°…“ ·≈–

∑’¡ß“π®‘µµ“∏‘°“√ §ÿ≥æàÕ¡À“√å‚´‚π ‚ª√‚∫, SJ

çπ—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ ¡À‘¥≈ ¥Ÿß“π ¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬åé ‡¡◊ËÕ

«—π‡ “√å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012  º».¥√.∏πæ≈ «’√“ “ ‰¥âπ”§≥–π—°»÷°…“

ª√‘≠≠“‚∑  “¢“¿“«–ºŸâª√–°Õ∫°“√·≈–π«—µ°√√¡ ®“°«‘∑¬“≈—¬°“√®—¥°“√

¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ®”π«π 25 §π ¡“‡¬’Ë¬¡™¡¥Ÿß“π¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬å

æ√âÕ¡∑—Èß∫√‘®“§‡ß‘π®”π«π 10,000 ∫“∑ ·≈–‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§ ‡«™¿—≥±å

Õ’°®”π«πÀπ÷Ëß ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ¿—∑√æß»å »√’«√°ÿ≈ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ ·≈–

§ÿ≥æàÕæ‘™“≠ „®‡ √’ √Õßª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ·≈–√—∫¡Õ∫‡ß‘π

·≈– ‘Ëß¢Õß

ç™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—«é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π ç«—π™ÿ¡πÿ¡§√Õ∫§√—«‡æ◊ËÕ°√–· ‡√’¬° §√—Èß∑’Ë 1é ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π π§√ª∞¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 æƒ…¿“§¡ 2012 ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π°«à“ 80 §π
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µÕπ∑’Ë 63 æ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π æ‘π‘®æ‘»‰√â∑ƒ…Æ’ (5)

∫—π‰¥·Ààß°“√®“°≈“

∫àÕ¬§√—Èß∑’Ë‡√“æ∫‡ÀÁπ¿“æπ’Èµ“¡π‘µ¬ “√∑àÕß‡∑’Ë¬«µà“ß Ê √—∫√Ÿâ‰¥â∑—π∑’∑—π„¥«à“

∑’Ëπ’Ë§◊Õæ‘æ‘∏¿—≥±å«“µ‘°—π ·≈– ∂“π∑’Ëµ√ßπ’È§◊Õ∫—π‰¥∑’ËºŸâ ‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡
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