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ที่นี่และในปจจุบันนี้
โดย : วลิเล่ียม คลาก, OMI

แปลโดย : พระสงัฆราชกิตติคุณ ยอด พมิพสิาร, C.Ss.R.

การดำเนินชีวิตในปจจุบันเปนส่ิงท่ียาก ขอเท็จจริงในเรื่องนี้คิดไปแลว
อาจจะแปลก เหตุวาน่ีคือความจริงท่ีเราเปล่ียนแปลงไมได แตนักจิตวิทยา
เนนวาเปนเร่ืองจริง นับวาเปนส่ิงท่ีงายมากท่ีจะใชเวลาของเราในอดีต
หรอืในอนาคต ในขณะท่ีความโศกเศราดึงเราเขาไปในอดีตท่ีเราเปล่ียนแปลง
ไมได และความหวงใยมักจะชักจูงจิตใจเราไปสูอนาคตท่ีไมแนนอน แต
ชวีติจริงของเราอยใูนปจจบุนัน้ี และ ณ ท่ีนี้

คนบางคนดำเนินชวีติอยใูนอดีตจนเปนเหตุใหโลกของเขาย่ิงวันย่ิงเล็กลง
จนถึงจุดท่ีทำใหปจจุบันมีความหมายนอยมากสำหรับเขา เขาอาจจะเลา
เรื่องราวหรือความสำเร็จในอดีตจนไมสามารถกาวหนาไปในปจจุบัน
อันเปนเหตุใหเขาไมสามารถมีสวนในโลกที่อยูรอบตัวเขา ท่ีปรากฏใหเห็น
บอยๆ กคื็อ เม่ือในอดีตบุคคลผนูัน้ไดประสบกับความลมเหลวในเร่ืองท่ีเขา
ใหความสำคัญ หรือไมก็เปนเหตุการณที่หลอกหลอนเขาอยู เพราะเขา
ไมสามารถขจัดความรูสึกผิดหรือผิดหวัง บุคคลผูนี้อาจสูญเสียความหวัง
เปนเหตุใหเขาหมดความหวัง และในท่ีสุดหมดความไววางใจในองคพระผไูถ
ผูทรงเปยมดวยความรักและพรอมท่ีจะทรงใหอภัย จนถึงข้ันหมดหวัง
โดยส้ินเชิง

การผดัวันประกนัพรงุคือการดำเนนิชีวติในอนาคต ในขณะท่ีความต้ังใจ
ดีพบกบัส่ิงท่ีตอมาจะชวยใหประสบความสำเรจ็ เราอาจจะกลาวกบัตัวเองวา
“ฉันจะบรรลุถึงเปาหมาย แตไมใชเวลานี้ ยังมีเวลาอีกมาก” แตเราผัดวัน
ประกันพรุง ไมกระทำส่ิงท่ีจะตองทำเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย เราก็จะ
ไมประสบกับความสำเร็จ การผัดวันประกันพรุงคือความผิดพลาดในอัน
ทีจ่ะเจรญิชวีติตามความเปนจรงิในปจจบุนั

อกีวธีิหนึง่ของการเจริญชวีติในอนาคตก็คือความหวาดกลัว หรอืใจหดหู
อยกูบัส่ิงท่ีอาจจะเกดิข้ึน และใหความสนใจกบัความกลวัน้ันๆ แตการเผชญิ
กับส่ิงทาทายในปจจุบันสามารถชวยใหประสบความสำเร็จในการเผชิญกับ
อนาคตได

ในท่ีสุด การเจริญชีวิตอยูในปจจุบันหมายถึงการสัมผัสกับส่ิงท่ีสำคัญ
ในอดีตและในปจจุบัน แตมองหันหลังไปยังอดีตบอยๆ หรือการเผชิญกับ
ประสบการณดวยความหวงใยเก่ียวกบัอนาคตท่ีไมแนนอน อาจทำใหเรามิได

(อานตอหนา 4)

ผศ. อารมณ พูลโภคผล

ทำ
ตาม
พอ
บอก

พระวาจาของพระเจา  :  พระเยซูเจาตรัสเสียงดังวา ผูที่เชื่อในเรา...
กเ็ชือ่ในพระองคผทูรงสงเรามา... เพราะเรามไิดพูดตามใจของเรา แตพระบดิา
ผทูรงสงเรามา ไดทรงบญัชาวาเราตองพูดอะไร และพดูอยางไร (ยน 12:44, 49)

ตลอดพระชนมชีพของพระเยซูเจา พระองคอยูกับพระบิดาตลอดเวลา
(ยน 8:16) ปฏบิติัตามคำของพระบิดา (ยน 8:55) พดูส่ิงท่ีพระบดิาบอกใหพดู
(ยน 12:49) พระองคทำตามพระประสงคของพระบิดา ผูทรงสงพระองคมา
(ยน 4:34) เริ่มตนดำเนินชีวิตอยูอยางสงบเงียบประมาณ 30 ป (ลก 3:23)
เช่ือฟงบิดามารดาและเจริญข้ึนท้ังปรชีาญาณ พระชนมาย ุและพระหรรษทาน
(ลก 2:51-52) และเม่ือเวลาที่พระบิดากำหนดไวมาถึง ดวยพระอานุภาพ
ของพระจิตเจา พระองคเริ่มประกาศขาวดีของพระเจาวา “เวลาท่ีกำหนดไว
มาถึงแลว พระอาณาจักรของพระเจาอยูใกลแลว จงกลับใจและเช่ือขาวดีเถิด
(มก 1:15) การเทศนสอนของพระองคทำใหผฟูงประทับใจมาก เพราะพระองค
ทรงสอนเขาอยางทรงอำนาจ (มก 1:22) เราจึงรูวา อำนาจการส่ังสอนของ
พระเยซูเจาไมเหมือนใคร เพราะเคล็ดลับของอำนาจในการเทศนสอนนี้
อยทูี ่“ความนบนอบเชือ่ฟง” ตอพระบิดาเจาอยางสมบูรณ ดังท่ีพระองคยนืยัน
ชัดเจนวา “คำสอนของเรา ไมใชของเรา แตเปนของพระองคผูทรงสงเรามา”
(ยน 7:16) และ  “วาจาท่ีทานไดยินน้ี ไมใชวาจาของเราแตเปนของพระบิดา
ผูทรงสงเรามา” (ยน 14:24) เพราะ “เรากับพระบิดาเปนหนึ่งเดียวกัน”
(ยน 10:30) จดหมายถึงชาวฮบีรยูนืยันวา “พระองคเปนรงัสีแหงพระสริริงุโรจน
ของพระเจา ทรงเปนภาพลกัษณทีส่มบูรณขององคพระเจา” (ฮบ 1:3)

การเทศนของพระเยซูเจาจึงมีความสำคัญมาก นอกจากจะเปนการ
ประกาศขาวดีที่พระบิดามอบใหประกาศแลว ยังเปนการปฏิบัติพันธกิจแหง
ความรักของพระบิดาอยางครบถวนดวย พระองคยืนยันชัดเจนต้ังแตเริ่มตน
การเทศนสอนวา พระองคเริม่งานตามเวลาท่ีพระบดิากำหนด (มก 1:15) และ
รับการเจิมจากพระจิตเจา ใหประกาศขาวดีและกระทำพันธกิจที่พระบิดา
มอบใหทำจนสำเร็จลุลวงไป (เทียบ ลก 4:18-19) พระองคชัดเจนกับการ
ประกาศขาวดีและพันธกิจแหงความรักที่ไดรับมอบหมายจากพระบิดา
ตลอดเวลา เม่ือประชาชนตองการหนวงเหน่ียวพระองคใหอยูกับพวกเขา
พระองคตอบวา “เราไปยังตำบลอ่ืนกันเถิด เพื่อประกาศสอนท่ีนั่น เพราะเรา
มาดวยจดุประสงคนี”้ (มก 1:38) และเม่ือเปโตรทัดทานพระองคใหทิง้เสนทาง
ไมกางเขน พระองคใชคำเด็ดขาดกับเปโตรวา “ถอยไปใหพน”  อยาทำตัว
เปนเครื่องกีดขวางพันธกิจที่พระบิดามอบใหพระองคทำ เปนพระองคที่ตอง
เดินนำหนาไปกระทำพันธกิจของพระบิดา และใหศิษยทุกคนเดินตาม
ดวยความซ่ือสตัย ไมใชมาเดินขวางทางขางหนา มิฉะน้ันจะกลายเปนเครือ่งมือ
ของปศาจซาตานโดยไมรูตัว (เทียบ มธ 16:23) เชนเดียวกับการอาน การฟง

(อานตอหนา 4)
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ทีน่ีแ่ละในปจจุบันน้ี (ตอจากหนา 3)

อยูในโลกปจจุบัน นักบุญออกัสตินใหคำแนะนำวา
“ปลอยใหอดีตอยูในพระเมตตาของพระเจา ปลอย
ใหปจจุบันอยูในความรักของพระองค และอนาคต
อยใูนพระญาณสอดสองของพระองค”

แตความคิดท่ีถามตัวเราเองวา “ฉันไปไหนมา
และฉันกำลังจะไปไหน?” ยอมมีอิทธิพลเกี่ยวกับส่ิงที่
กำลังจะเกิดข้ึนกับตัวฉันในปจจุบัน อาศัยความเขาใจ
เกี่ยวกับอดีตและอนาคตเทาน้ันท่ีจะชวยใหเราเผชิญ
กบัความเปนอยใูนปจจุบนั หากเราไมเคยพิจารณาอดีต
เราก็จะมิไดรับบทเรียนจากอดีต  เราจะไมเรียนรู
จากประสบการณของเรา หากเราไมเคยคิดถึงอนาคต
เลย เราก็จะไมวางแผนเกี่ยวกับการใชเวลาและ
ทรพัยากรของเรา หากเราต้ังใจจะเผชิญหนากับปจจุบนั
อยางจริงจัง เราตองยอมรับผิดชอบสำหรับอดีตและ
อนาคตของเรา

นกับุญฟรังซิส เดอ ซาลส ใหขอคดิท่ีมีประโยชน
วา “อยาหวาดกลัววาอะไรจะเกิดข้ึนในวันพรงุน้ี พระเจา
พระองคเดียวผทูรงดูแลทานในวันน้ี กจ็ะทรงดูแลทาน
ในวันพรุงน้ีและทุกๆ วัน พระเจาจะทรงปกปองทาน
มิใหทานตองเจ็บปวด หรือไมก็จะทรงประทานพลัง
ใหเผชิญหนากับความเจ็บปวดน้ัน ดังน้ันทานจงอยูใน
ความสงบ ขจัดความคิดและจินตนาการท่ีเปยมดวย
ความหวงใย”

พระเจาทรงประทานพระสญัญาวาจะทรงประทาน
พระหรรษทานใหเราเผชิญหนากับเหตุการณที่เกิดข้ึน
กับตัวเรา นักบุญเปาโลเตือนเราวา “พระเจาทรง
ซื่อสัตย พระองคไมทรงอนุญาตใหทานถูกทดลอง
เกินกำลังของทาน แตเมื่อถูกทดลองพระองคจะทรง
ประทานความสามารถใหทานยืนหยัดมั่นคงและ
หาทางออกได” (1 คร  10:13)

ดังน้ัน ความไววางใจในพระเจาจึงควรเปนสภาพ
จิตใจของเรา พระเจาทรงใหอภัยความยากลำบากของ
เราในอดีต และทรงปกปองเราใหพนจากความเจ็บปวด
ในอนาคต และทรงประทับอยูกับเราตลอดไป ใหเรา
ประกาศความเช่ือมั่นในพระองค ผูทรงเปนอัลฟาและ
โอเมกา จุดเร่ิมตนและจุดจบของเรา ทรงเปนอดีต
อนาคต และปจจบุนัของเราตลอดนิรนัดร อาแมน

และการประกาศพระวาจาของพระเจา ตองใหพระวาจา
นำหนา ไมนำส่ิงใดหรือใหใครมานำหนาพระวาจา
ของพระเจา แตจงใหพระวาจา “พูด” เราตองเปน
ผรูบัใชพระวาจา เดินตามพระวาจา อยาบังหนาพระวาจา
แลวใหพระวาจารับใชความคิดของเรา สังฆธรรมนูญ
เร่ืองการเผยความจริงของพระเจาระบุชัดเจนวา
คำเทศนทั้งหมดของพระศาสนจักร ตองไดรับการ
หลอเลี้ยงและควบคุมจากพระคัมภีร เชนเดียวกับ
คริสตศาสนาเอง... พระวาจาของพระเจาน้ันเปนชีวิต
และทรงพลงัอยเูสมอ (DV 21)

การ เทศนสอนของพระเย ซู เจ า จึ งหมายถึง
เหตุการณทั้งหมดในชีวิตของพระองค ซ่ึงนำไปสูการ
ไถกมูนุษยชาติใหรอดพนจากความตายนิรนัดร กลบัมา
เปนบุตรของพระบิดาเจาสวรรคผทูรงรักมนษุยอยางมาก
(ยน 3:16) ทรงทุมเทท้ังหมดเพ่ือมนุษยที่เปนเพียง
ส่ิงสรางต่ำตอยเทาน้ัน ความจริงน้ีล้ำลึกเกินสติปญญา
และความคาดคิดของมนษุย แตพระจติเจาทรงเผยแสดง
อยางตอเน่ืองตลอดมา ใหพระศาสนจักรเฉลิมฉลอง
ตลอดปพิธีกรรม  และทุกๆ  วันในพิธีกรรมตางๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอ
รานเีอโร คนัตาลาเมสซา อธิบายวา ในพธีิบชูาขอบพระคณุ
พระศาสนจักรรักษาลำดับเหตุการณตามชีวิตจริง
ของพระเยซูเจาไวอยางซ่ือสัตย คือ เม่ือพระเยซูเจา
ทรงเทศนสอนเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาแลว
พระองคกเ็สด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม ทรงไดรบัการตอนรบั
อยางสงา แลวทรงมอบตัวพระองค รบัความทุกขทรมาน
และความตาย เพือ่ไถกมูนุษยชาติ ในพิธีบชูาขอบพระคุณ
เม่ือพระศาสนจักรประกาศพระวาจาของพระเจาในภาค
วจนพิธีกรรมแลว ก็นำประชากรของพระเจาตอนรับ
พระเยซูคริสตเจาดวยการขับรองสรรเสริญพระองค
ในบทขอบพระคุณวา “ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิ
...ขอถวายพรแดผูมาในพระนามของพระเจา สาธุการ
พระเจาสูงสุด”  เปนการสรรเสรญิและขอบพระคณุชวีติ
ของการเทศนสอนของพระเยซเูจาพรอมกบัชาวสวรรค
ดังน้ัน เมื่อการเทศนสอนจบลง ก็เปนเวลาของพระ-
มหาทรมาน เปนเวลาท่ีพระองคจะถวายตัวพระองค
แดพระบิดาในภาคศีลมหาสนิท พระศาสนจักรยืนยัน
ความตอเน่ืองของการเทศนสอนของพระเยซูเจา กับ
พระมหาทรมาน และการส้ินพระชนมของพระองค
ตลอดมา

การเทศนสอนของพระเยซูเจาสำคัญและจำเปน
สำหรับโลก นอกจากจะบอกใหเรารูและเขาใจขาวดี
ทีพ่ระองคนำมาแลว ยงัเปนการเผยแสดงตัวพระองคเอง
วา “ตัวพระองคเองเปนขาวดี” เปน ดวงใจรักของ
พระบิดา “ผูทรงรักเรา” (ยน 16:27) ถึงกับยอมลงมา
บังเกิดเปนมนุษย มอบตัวพระองคเปนคาไถ เพื่อ
ความรอดพนของมนุษยชาติ พระองคคือพระผูไถ
หนึง่เดียว ซ่ึงโดยทางไมกางเขน พระองคนำการเกิดใหม
ดวยน้ำและพระจิตเจามาใหทุกคนท่ีเชื่อในพระองค

บูชาขอบพระคุณนำเราเขาไปอยูในแสงสวางของ
พระจิตเจา พระองคจะคอย ๆ สอนเราใหเขาใจและ
ซาบซ้ึงในพระธรรมล้ำลึกของความรักอนัยิง่ใหญ      ที่
พระบิดาประทานพระบุตรเพียงพระองคเดียวของ
พระองค มาบังเกิดเปนมนุษย ดำเนินชีวิตอยูกับมนุษย

ทำตามพอบอก (ตอจากหนา 3)

รับความทุกขยากลำบากรวมกับมนุษย แมกระท่ัง
ความตาย เปนความตายบนไมกางเขน แตความรกัมไิด
จบลงท่ีความตาย พระบิดาเจาทรงบันดาลใหพระบุตร
ของพระองคกลับคืนชีพจากความตาย ความตายไมมี
อำนาจใดๆ เหนือพระองคอีกเลย พระองคเปนเจาชีวิต
และทรงมอบชีวิตใหมนุษยทุกคนที่เปนของพระองค
นีไ่มใช “ความปตยินิดีของความเชือ่” ดอกหรอื?

ดังน้ัน ถาพระเยซเูจามิไดเทศนสอนดวยตวัพระองค
เอง เราคงมืดแปดดานกับธรรมล้ำลึกของการลงมา
บังเกิดเปนมนุษย ชีวิต ความตาย และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค บัดน้ีเวลาท่ีกำหนดไวมาถึง
แลว เปนเวลาแหงพระหรรษทาน เพราะพระจิตเจากำลัง
ทรงนำเราเขาสูความจริงท้ังมวล เพื่อเราจะพนจาก
ความมืด เขาสูแสงสวางของความปติยินดีในความเช่ือ
ของเรา เปนเวลาที่เราไดรับการยืนยันจากพระบิดาเจา
สวรรคอยางชัดเจนวา   “ทานผนูีเ้ปนบุตรสุดท่ีรกัของเรา
เราพงึพอใจย่ิงนัก จงฟงทานเถิด”  (มธ 17:5)

(ชมุชนหรอืกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ ผศ.
อารมณ โทร. 08-1899-7866)
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การเรยีนรวูชิาศลีธรรมมากๆ  อาจไมสำคัญเทาการ
รู จักละอายเกรงกลัวตอบาปในชีวิต  ตรงน้ี เองที่
ศีลศักด์ิสิทธ์ิในศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก
ประทานความชวยเหลือประการน้ีใหแกเราได เพราะ
กอนจะไปรับศีลศักด์ิสิทธ์ิ เราตองมีจติใจสะอาดบริสุทธ์ิ
อยใูนสถานะพระหรรษทาน  ไมเชนน้ันเราก็ตองขอรบั
ศีลอภยับาป  หรอืตอง “แกบาปเสียกอน” นัน่เอง

การรับศีลอภัยบาปเปนบุคลิกของคนท่ีละอาย
เกรงกลัวตอบาป  ทีเ่ขามาทำลายสถานะพระหรรษทาน
ทางวิญญาณของเขา เปนบุคลิกของคนท่ีรูจักเคารพ
เกรงกลัวพระเปนเจา นาเสียดายท่ีการเมือง และสังคม
ในหลายๆ ประเทศแยกศาสนาออกไปจากโครงสราง
การปกครองของสังคม  เราจึงไดแตกฎหมายมากมาย
แตปราศจากส่ิงที่หลอเลี้ยงความยับยั้งชั่งใจในจิตใจ
ผคูน  และมนษุยสวนใหญ จิตใจของพวกเขากไ็มเขมแขง็
พอจะหยุดตัวเองในส่ิงที่ลุมหลงได

การมีสมารทโฟน  ไอแพด ไอโฟน  หรอืเคร่ืองมือ

ส่ือสารติดตัวตลอด
ทั้ง วัน  เพื่อจะรับ
และสงขาวสารไป
ยงัผคูน อยางไมรจูกั
กาลเทศะและยับย้ัง
ชั่ ง ใ จ เ ฉ ก เ ช น
หนูนอยที่มีลำโพง
ไอพอด ใสไวในหู
เพื่อฟงเพลงตลอด
เวลาท่ีเดินกลับบาน

จนถกูรถไฟเฉีย่วดงึเขาไปทับรางจนเสียชวีติท่ีเปนขาวทาง
หนาหนงัสือพิมพเม่ือเร็วๆ นี้  กอเกิดคำถามอันสำคัญ
ตอการใชเครื่องมือสื่อสารเหลาน้ีวา “แคไหนจึงจะ
เพียงพอ” จนกระทัง่ผปูกครองบางบานถึงกบัตองเขยีน
ปายกระดาษ ติดไวในหองอาหารวา “เขตปลอด
โทรศัพท” ที่ลูกเริ่มทานขาวคำเลนเกมสที  หรือ
รับโทรศัพทตลอดเวลาที่นั่งทานขาวกับพอแม เพื่อ
บรรยากาศครอบครัวที่หายไปจะไดกลับคืนมา

คำถามน้ีเริ่มดังข้ึนมิใชเพียงแคการใชอุปกรณ
ส่ือสาร  แตเปนคำถามท่ีสามารถสำรวจการดำเนนิชวีติ
ของเราในทุกๆ ดานของผคูน  อนันำมาสกูารรจูกัยบัย้ัง
ชั่งใจแทนการเอาแตเรียนวิชาศีลธรรมตามตัวอักษร

เพียงอยางเดียว  คำถามน้ี
เ ก่ียวเน่ืองกับพระคุณ  7
ประการของพระจติเจาในขอ
ที่วา  “ความเคารพยำเกรง”
และ “ความคดิอาน”  “ความ
เคารพยำเกรง” คือพระคุณ
ของพระจิตท่ีทำใหเรามนุษย

รจูกั ละอายเกรงกลัวตอบาป เพราะสำนึกไดวามีองค
พระผูเปนเจาอยูตอหนาเราเสมอ มนุษยเขมแข็งไมพอ
ตอการยับย้ังช่ังใจ จึงตองอาศัยการรูจักวอนขอตอ
พระจิตเจาเพ่ือชวยเหลือเราให  “หยดุ” ทีจ่ะเอาอีก อยาง

ไมรูจักพอ  พระคุณของพระจิตเจาประการน้ีเรา
ไมสามารถสรางเองไดแมอาจฝกฝนไดระดับหน่ึง
เพราะเราตองยืนหยัดการรูจักพอนี้ตลอดชีวิต  ตลอด
ทุกกิจการ  ทุกชวงของชีวิต นี่เปนเหตุใหเราเสียดายท่ี
สังคมโลก และการปกครองในประเทศสวนใหญ
ตัดศาสนา และพระจติเจาออกไปจากชวีติ สังคมจึงมีแต
กฎหมายท่ีไมอาจตานทานการย่ัวยวนทางจิตใจแต
พระจิตเจาท่ีเราวอนขอทรงชวยเราได

“ความคดิอาน”  คือพระคณุของพระจติท่ีทำใหเรา
รูจักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี มีวิจารณญาณในการเลือก
เลอืกแลวไมตองมาเสียใจภายหลัง  ทกุวนัน้ีมนุษยดำรง
ชวีติอยดูวยศิลปะแหงการเลือกทัง้ส้ิน   เราตองเลือกอยู
ตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน ตลอดชวงชีวิตของเรา
เราเลือกซื้อหนังสือ เลือกซื้อซีดีเพลงมาฟง เลือก
โรงเรียนใหลูกเรียน เลือกสั่งอาหารแลวไดทานอยาง
อรอยคุมคาเงิน เราเลือกคูครอง เลือกซ้ือบาน เลือก
ศึกษาตอ  และท่ีสำคัญเราเลือก ไมทำบาป  เราเลือก
ไมรวมมือกับกระแสสังคมผิดๆ พระจิตเจาประทาน
พละกำลงัอนัเปนพระคุณอกีประการหน่ึงใน 7 ประการ
ที่ชวยเราใหสามารถยืนหยัดตานกระแสคานิยมผิด
แมจะเปนสวนใหญของสังคม เหลอืเราเปนเพยีงสวนนอย

ลองคิดดูวาเปนไปไดจริงๆ หรือที่มนุษยสามารถ
ยบัยัง้ชัง่ใจตนเองไดโดยไมพึง่พาพระเปนเจาชวยเหลอื
ในการชนะใจตนเอง ประวัติศาสตรบอกเราบอย
เหลือเกินวาเปนไปไมได แมแตชีวิตท่ีผานมาของเรา
เรายังรเูลยวา  ใจเราไมเช่ือง  ออนแอ และเขาขางความอยาก
ของตนอยูตลอดเวลา พระเยซูเจาทรงทราบความจริง
ขอนี้แลว พระองคจึงประทานพระจิตเจาแกเราใหคอย
ชวยเหลือ  มีกี่คนท่ีเปดดูของขวัญอันยิ่งใหญของ
พระเยซูเจาแลวเอาออกมาช่ืนชมอยูเสมอๆ ตลอดเวลา
เราชื่นชมพระจิตเจาก็คือเราวิงวอนขอพระคุณทั้ง 7
จากพระองค โดยเฉพาะพระคุณความคิดอาน และ
พระคณุความเคารพยำเกรงน่ีเอง
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นักการศึกษาตองกลา ภราดาอานันท ปรีชาวุฒิ
อธิการโรงเรียนอสัสัมชัญ เปดใช “แคมปส พระราม
2” แลว สำหรบันักเรยีนอีพ.ี แค 20-30 นาที กถ็งึแลว
(ถารถไมติด) เปนการขยายปอด ขยายสนามดิน
และน้ำ ใหนกัเรียน นกักฬีาไดออกกำลงั “เด็กผชูาย
ถาไมมีพืน้ท่ีใหเขา ปญหาอ่ืนจะตามมา” ทีส่ำคัญคือ
ตองมองไปไกลๆ สำหรับอนาคต และใกลๆ คือ
อาเซียน! เรื่องนี้ “ผูบริหาร ผูปกครอง ครู สังคม”
ตองชวยกัน เรากำลังทำเพ่ือเด็กในอนาคต เราเห็น
โรงเรียนเพิ่มข้ึน ดีกวา เห็นเรือนจำขยายใหญ เห็น
นักเรียนถือมีดถือปนยืนกลางถนน เปนนักเลง
ครองมือ?! คณะกรรมการบัญญัติศัพท คุณพอ
จำเนยีร กจิเจรญิ ประธานกำลงัเรง ขนาดประชมุกนั

เดือนละสองคร้ัง  อาจารยกรีต ิบุญเจือ  อาจารยประคณิ
ชุมสาย ณ อยุธยา และลาสุด คุณพอไพบูลย อุดมเดช
สวนคุณพอทัศไนย คมกฤส อาการปวยชักปรากฏ
เร่ืองการแปล มีกำลังเสริมรออย ูกำลังขยับปรับทิศ 
แตสภาพระสังฆราชฯ กำหนดใหชำระการแปลเอกสาร
สังคายนาวาติกนัครัง้ที ่2 ใหม ใครมีขอเสนอแนะ หรอื
พบเจอความไมถูกตองประการใด สงมาท่ีส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทยไดครับ ผูอานถามถึงคุณพอ
อนุชา ไชยเดช บรรณาธิการบริหาร  คุณพอไมไดจาก
อุดมสารและอุดมศานตไปไหน แมตัวจะไมไดอยู
ในประเทศไทย แตกย็งัคงทำหนาท่ีดูแลงานในตำแหนง
ผูอำนวยการ แผนกการพิมพ ของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทยตามปกติ ทั้งเขียนบทความ
สัมภาษณ  งานหนังสือเลม และลาสุดคือหนงัสือพระ-
เยซูเจาแหงนาซาเร็ธ เลม 2 พระนิพนธของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เขาโรงพิมพแลว
นะครับ    กองทุนส่ิงพมิพคาทอลิกสรางสรรค งาน
วันเพื่อนสรุปตัวเลขออกมาแลว คุณยุวดี นิ่มสมบุญ
ประธานจัดงานคร้ังท่ี 11 ปน้ำทวมบานเมือง เหน็ตัวเลข
ลานกวาๆ แตตัวเงินจริงๆ เกือบหนึ่งลาน ยังขาด

“จิ๊กซอว” อีกช้ิน ครบพอดี ขอบคุณเพื่อนพี่นอง
ทุกคน กรรมการแตละทาน “ทั้งเดินและว่ิง ทั้ง
วาย (น้ำ) และไหว” เพือ่ “อดุมสาร” งานน้ี กรรมการ
เหน็ใจ “แผนกส่ือวทิยโุทรทศัน (ซิกนสิ) ตัวเลขแดง
ตัดใจหารสอง เพื่อเครื่องมือเครื่องไมที่กลายเปน
“วัตถุโบราณ” อยูในพิพิธภัณฑไปแลว ขอบคุณ
ยอนหลัง ยังประทับใจนักศึกษาชุดนักบิน จาก
วิทยาลัยเซนตเทเรซา อินติ ของ ดร.วิรัชนี พรหม-
สุนทร และอาจารยสุวัฒน เบญจธรรมธร ที่จัดให
ทำให  “ เพื่อนอุดมสาร” เหมือนข้ึนเคร่ืองบิน

คณะฆราวาสโอเบลตธรรมทูตแหงพระแมมารี
นริมล (OMMI) ครบรอบ 60 ป ของคณะ  คณุเสง่ียม
สมรกัษ สงจดหมายแจงใหทราบ ไมไดจดังานใหญ
แตขอเพียงระลึกถึงกันในคำภาวนาเทาน้ัน 
คุณพอฟรังซิส  ไกส  จัดไปรวมพิธีเคารพศีล
มหาสนิท ทีไ่อรแลนด นบัได 40 คน ออกเดนิทางกัน
วนัท่ี 13 มิถนุายน พระคณุเจาเกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
นำทีมไปดวย และเพื่อไอรแลนดจะไดมีสันติสุข
ยิ่งข้ึน  ขอพระเจาประทานพระพรแกพี่นอง
ทุกทานครับ
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มันเปนความผิดหรือหากเรามีความสงสัย? ถาเรามีความสงสัยเกี่ยวกับ
ความเช่ือของเรา มันทำใหเราเปนคนบาป เปนผูที่ไมสมจะไดชื่อวาเปน
คริสตชนหรือ? บางคนมีความคิดเชนน้ัน แตถาเรานอมรับดวยความจริงใจวา
บางคร้ังเราก็มีความรูสึกเชนนั้น ก็เปนการแสดงใหเห็นวาเรามิไดเปนคนเดียว
ในโลกท่ีคิดเชนน้ันบางเปนบางคร้ังบางคราว เราขอนำความคิดน้ีมาพิจารณา
ในสัปดาหที่เราฉลองนักบุญโทมัสอัครสาวก ทานไดชื่อวาเปนองคอุปถัมภ
ของคนท่ีมีความสงสัย

โทมัสเปนคนหัวแข็งหรือ ที่ไมยอมเช่ือวาพระเยซูเจาทรงกลับคืนชีพ แม
พวกเพือ่นๆ จะยืนยัน เพราะพวกเขาไดสัมผสักับพระองคและมาเลาใหฟงก็ตาม
หรือวาโทมัสเปนผูที่มีความโศกเศราเปนอยางมาก ท่ีผูนำของเขาคือพระ-
คริสตเจาตองมาส้ินพระชนม เขารับไมไดทีพ่วกเพือ่นๆ มาร้ือฟนความเจบ็ปวด
ของเขา หรือวาเปนความสงสัย ซ่ึงเปนปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ที่มีตอเรื่องราว
ทีเ่หลอืเช่ือทีเ่ขายังรสึูกเจบ็ปวดอย?ู ไมวาโทมัสจะมีเหตุผลใดท่ีไมเชือ่ แตกมิ็ได
เปนเหตุใหพระเยซเูจาเสด็จกลบัมาเพ่ือพสูิจนใหโทมัสไดเหน็วา ทีพ่ระองคทรง
กลับคืนพระชนมนั้นเปนเรื่องจริง พระเยซูเจายังทรงแสดงใหโทมัสเห็นวา
พระองคทรงเหน็คุณคาของทาน ความสงสัยมใิชเปนปญหาเลย แตตรงกันขาม
มันอาจเปนการชวยใหความเช่ือของเขาลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน โทมัสเปลี่ยนจากผูที่
สงสัย กลายเปนผปูระกาศขาวดีแหงความรอดพนของพระเยซูเจา ประวัติศาสตร
จารึกวา ทานประกาศขาวดีหลายแหงในเอเชียและเปนผูเริ่มตนพระศาสนจักร
ในอินเดีย

พระเจาทรงพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดังเชนโทมัส พระองค
ทรงรกัเรา แมเราจะมีความสงสัย ไมแนใจก็ตาม รากฐานของบรรดาอัครสาวก
ประกอบไปดวยมนุษยทีมี่ความออนแอเชนเดียวกบัเรา แตพระองคทรงบันดาล
ใหเราเขมแข็ง ม่ันคง อาศัยความรักของพระเยซูเจา ซ่ึงเปนพลังท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงเราได

ความสงสยัและความเชือ่
“ทานถูกสรางขึน้เปนอาคาร โดยมบีรรดาอคัรสาวก

และประกาศกเปนรากฐาน” (เอเฟซสั  2:20)

ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงเลือกอัครสาวก
ของพระองค ใหเปนฐานของพระศาสนจักรของ
พระองคในโลกน้ี  พวกทานคือมนุษยธรรมดา ดังเชน
พวกเรา ซ่ึงเปยมดวยความสงสัยและออนแอ  โปรด
ไดทรงเปล่ียนแปลงลูกดังท่ีทรงเปล่ียนแปลงพวก
ทาน โปรดทรงบันดาลใหลกูเปนผรูบัใชทีเ่หมาะสม
ดวยเทอญ อาแมน

ทำไดยังไง
อยเูมืองไทยคิดแบบไทยเขาใจแบบไทยมองแบบไทย
แลวตองเตรียมทำใจแบบไทยๆ
เพราะพอทำอะไรแบบไทยๆ...อะไรก็เปนไปไดหมด
แมจะลอกเลียนแบบเขามาก็ไมวายมีอะไรแบบไทย

จนได
ชาตินั้นชาตินี้เขาก็อตทาเลนตไทยแลนดก็ก็อตทาเลนต
แตกก็อ็ตทาเลนตแบบไทยๆ อกีเหมือนเคย
ทัง้ท่ีความหมายของทาเลนตหมายถึงพรสวรรคความสามารถพิเศษ
ใครท่ีคิดวามีพรสวรรคกใ็หใชเวทแีสดงออก
แลวน้ันเปนกรรมการและผชูมจะตัดสินวาท่ีแสดงน้ันใชหรอืไม
ซ่ึงเปนความลงตัวระหวางการแสดงออกและผลลัพธที่เดนชัด
หากแสดงออกแตผลการแสดงไมเขาตากรรมการก็แคนั้น
เพราะเพื่อเขาตากรรมการตองเปนความสามารถพิเศษ
ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือนวาง้ันเถอะ
จงึถอืวาเกงจริงยอดจริงมีความสามารถพิเศษจริงมีพรสวรรคจรงิ
หากความสามารถพอๆ กบัคนอ่ืนก็คงไมถอืเปนพรสวรรค
แตรายการบานเรากลับเนนความกลาเปนหลัก
คุณกลาคุณข้ึนเวทีไดคุณกลาทำกลาแสดงออกคุณเขาตากรรมการ
จากท่ีเปนรายการสรรหาผูมีพรสวรรคผูมีความสามารถพิเศษ
กลายเปนเวทีสำหรับคนกลาคนกลาทำ...คนกลาไดกลาเสีย
กลาแสดงออกสวนผลงานจะเปนอยางไรไมสำคัญ
ผลทีอ่อกมาก็อยางท่ีเห็นอยางท่ีสังคมไทยตองสลดหดห.ู..

หากยอนไปดูทีม่าท่ีไปของรายการน้ีกใ็หรสึูกชืน่ชม
เพราะตัง้ใจเปนเวทเีปดโอกาสใหคนมีพรสวรรคไดแสดงออก
อนัท่ีจรงิแลวคนมีพรสวรรคมีความสามารถพิเศษมีมากมาย
หากแตขาดโอกาสแสดงออกไดแตเก็บไวตัวคนเดียว
การเปดเวทีใหคนท่ีคิดวามีพรสวรรคไดแสดงออก
นอกจากเปนโอกาสสำหรบัเจาตัวไดมีความม่ันใจแลว
ยงัเปนโอกาสใหคนอ่ืนไดชืน่ชมไดรบัประโยชนอกีดวย
เสียงทรงพลังเสียงไพเราะที่เคยรองเองฟงเอง
กลายเปนเสียงเงินเสียงทองกลอมจติบันดาลใหโลกสุขสันต
จงึเปนเวทใีหโอกาสทัง้คนมีพรสวรรคทัง้คนอืน่ๆ ในเวลาเดียวกนั
จะวาไปแลวพรสวรรคไมใชสมบัติเฉพาะคนทีมี่
หากแตเปนความม่ังค่ังความนาพศิวงแหงมนุษยชาติ
คำวา “พรสวรรค” เองกบ็งบอกใหเหน็โดยนยัยะ
เปนความสามารถพิเศษหรือคณุสมบัติเดนของบุคคลท่ีมีมาแตกำเนดิ
หรอืจะพูดกันงายๆ เปนส่ิงท่ีสวรรคบนัดาลใหมา
พรสวรรคจงึยิง่ใหญเกนิตัวตนแผลนไปถงึผอูืน่โดยนยัตรรกะ
คนพบพรสวรรคจงึเปนการสัมผสัพรท่ีสวรรคบนัดาลใหโลก...

นอกจากเปนเวทีสำหรบัคนมีพรสวรรคแลว
รายการน้ียงัเปนเวทีสำหรบัคนมี “พรแสวง” ดวย
แมคุณจะไมมีพรสวรรคมาแตกำเนิด
คุณสามารถคนหาพฒันาความสามารถพิเศษ
กระทั่งกลายเปนพรสวรรคที่สรางมากับมือดวยแรงกายแรงใจ
กลายเปนความพิเศษเปนความแตกตางเหนือกวาใคร
เวทีนีจ้งึเปดกวางสำหรับ “พรแสวง” มากมายนับไมถวน
พรอมกนัน้ันก็เติมเต็มโลกใบน้ีไดอยางนาพศิวงนาอศัจรรย...

หากรายการน้ีตองลงเอยแบบไทยๆ ก็เปนเรื่องนาเสียดายย่ิง
ทัง้สำหรับคนมีพรสวรรคทัง้สำหรับคนไทยท้ังสำหรับโลกใบน้ี
เพราะนอกจากจะไมสงเสริมสรางสรรคพรสวรรคพรแสวงแลว
ยงัทำรายจิตใจผคูน...อยางไมนาใหอภยั
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ศตัรูทีร่ายเหลือ  ยงัไมเทาเกลือทีเ่ปนหนอน

เม่ือวันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2012 โรงเรียนอรุโณทัย
ลำปาง จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 60 ป
การกอต้ังโรงเรียน ที่วัดแมพระแหงลูรด ลำปาง โดย
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน
ประธาน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดแลวเปนพิธี
เปดอนุสาวรียคุณพอเอเทียน กรางซ และเปดงาน
ฉลอง 60 ป มุมแหลงเรียนรแูละมุมประวัติของโรงเรียน
รวมท้ังมีการแขงขันกีฬาตางๆ ดวย สำหรับการจัด
กิจกรรมในคร้ังน้ีเปนการเปดกิจกรรมฉลองของ
โรงเรียนซ่ึงจะดำเนินตอไปจนถึงส้ินเดือนธันวาคม
2012  นี ้ปจจบุนัมีซสิเตอรสุปาณ ีสุขถาวร เปนผแูทน
ผรูบัใบอนุญาต และผอูำนวยการ  ขอแสดงความยินดี
กับโรงเรียนศิริมาตยเทวี เมืองพาน ที่นางสาวลักษณ-
ชยาพร ตนัศิร ินกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 ไดรบัรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาครับ สำหรบักจิกรรม
จาริกกางเขนของแผนกเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม
ในโอกาสปเยาวชนน้ัน ชวงน้ีกางเขนไดเดินทางออก
จากเขตจังหวัดแมฮองสอน และสงมอบใหกับเขต
จังหวัดลำปางแลวท่ีวัดแมพระแหงสันติภาพ อำเภอ
แจหม จากน้ันกางเขนไดถูกแหไปตามหมูบานตางๆ
ของเขตพรอมท้ังมีกิจกรรมศึกษาพระคัมภีร เขาเงียบ
และแกบาปรับศีลเปนพิเศษท้ังเยาวชนและพ่ีนอง
ครสิตชนตามหมบูานตางๆ ดวย พีน่องสามารถติดตาม
ภาพขาวไดในเว็บไซตของสังฆมณฑล cmdiocese.org
หรอืภาพวดีิโอไดทีเ่วบ็ไซตของกลมุพระสงฆตรีเวเนโต
ที่ missionethailandia เปนภาษาอิตาเลียน ซ่ึงเปน
เว็บไซตสำหรับเผยแพรงานแพรธรรมและกิจกรรมของ
พระสงฆตรีเวเนโต ทีม่าทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม
ของเราโดยเฉพาะท่ีเขตแจหมครับ  เ ม่ือวันท่ี 6
มิถนุายน 2012 ประชุมพระสงฆเขต 1 ทีศู่นยมง ไดมีการ
พดูคุยปรึกษาหารือกนัเก่ียวกับกิจกรรมและงานอภิบาล
ตางๆ ทั้งของเขต และระดับสังฆมณฑลดวย โอกาสน้ี
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน ไดทำหนาท่ีเปนประธาน

ในการประชุมของเขต 1 เน่ืองจากคุณพอเปโตร เม-
ลอตตอ ประธานเขตไดกลบัไปรักษาสุขภาพท่ีประเทศ
อิตาลี  ขอคำภาวนาสำหรับคุณพอดวยครับ  
ประชาสัมพันธลวงหนาเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญที่จะ
เกิดข้ึนในสังฆมณฑลเชียงใหมในเรว็ๆ นีเ้ริม่ต้ังแตวนัท่ี
14 กรกฎาคม 2012 จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณเพ่ือ
ขอบพระคุณพระเจาในโอกาสครบรอบ 40 ปทีค่ณะปเม
ไดมาทำงานในประเทศไทยท่ีอาสนวิหารพระหฤทัย
โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
เปนประธาน จากน้ันจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณขอบ-
พระคุณพระเจาโอกาสครบรอบ 25 ปแหงการเปน
พระสังฆราช และ 50 ปชีวิตสงฆของพระสังฆราช
กิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค ในวันท่ี 29-30
ธันวาคม 2012 พรอมกบัปดปเยาวชนของสงัฆมณฑล
ดวย ขอพระอวยพระพรแดทานผอูานทุกทาน    

สังฆมณฑลเชียงใหม

สายสัมพนัธแนนแฟน เม่ือครัง้สังฆมณฑลสุราษฎร-
ธานี สงผูแทนพระสงฆ  นักบวช ฆราวาส ดูงานวิถี
ชุมชนวัด ที่ประเทศมาเลเซีย ไดรับการตอนรับ และ
แบงปนอยางอบอนุ เดือนพฤษภาคม 2012 พระสงัฆราช
Antony Selvanayagam แหงสังฆมณฑลปนงั  พรอม
พระสงฆ จำนวน 24 องค จงึถือโอกาสขามน้ำขามทะเล
มาเย่ียมสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พรอมกับมิตรภาพ
อันงดงาม เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2012  พระสังฆราช
 โยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล ไฟเขยีวสงผแูทนพระสงฆ
นักบวช รวมบวชพระสงฆใหมของสังฆมณฑลปนัง
พรอมกบัเชิญรวมเปดอาสนวิหารหลงัใหม งานน้ีสัมพนัธ
ยนืยาวแนนอน ฉลองดวงหทัยนริมลของพระแมมารีย
ปนีคึ้กคัก จดังานฉลองท่ีโรงเรียนธิดาแมพระ  ซสิเตอร
มลฤดี ฤกษมณีชัย อธิการหมูคณะย้ิมดวยความปลาบ-
ปลืม้ใจ ทีเ่หน็สมาชิกในสังฆมณฑลมาใหกำลงัใจอยาง
พรอมเพรียง ขอบคุณพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล เปนประธาน ซสิเตอรวไิลวรรณ ยนปลดั-
ยศ อธิการิณีเจาคณะ เขารวมพธีิ ฉลองประจำป ชมุชน
ศิษยพระคริสตพระหฤทัย จังหวัดระนอง ปนี้ คุณพอ
วิเชียร ระดมกิจ เจาอาวาส  จัดอยางสงางามดวยการ
ฉลอง 50 ปวัด และ 25 ปชีวิตสงฆของคณะสงฆ
รอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ 3 องค คือ คุณพอพิพัฒน รุงเรือง-
กนกกุล คุณพอนิรันดร ศิลามงคล คุณพอสิทธิชัย
เพญ็คำ พรอมกับพระสงฆ นกับวช และพ่ีนองสัตบุรษุ
ทีม่ารวมในพธีิจำนวนมาก  

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆ-
มณฑล เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคุณ บวชพระสงฆ
ใหมของสังฆมณฑล 4 องค  คุณพอนุพันธุ ทัศมาลี
คุณพอนันทพล  สุขสำราญ  คุณพออภิชิต  ชินวงค 
คณุพอกฤษณพงษ  อติชาติธานินทร และของคณะคา-
มิลเลียน 2 องค  คณุพอหว ูอนั หวง คณุพอเหงยีน วนั
ถ่ัน โอกาสฉลองวัดพระหฤทัย ศรีราชา เม่ือวันท่ี 16
มิถุนายน 2012 บานเณรคือหัวใจของมิสซัง ฉลอง
บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา  เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
เขาเงียบพระสงฆ ประจำเดือนมิถุนายน เนนเร่ืองป
แหงความเช่ือ โดยคณุพอชาติชาย พงษศริิ เปนผเูทศน
และเร่ืองวิถีชุมชนวัด โดยคุณพอเศกสม กิจมงคล
กลบัมาแลวครบั พระสงัฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

นำทีมครอบครัว เดินทางไปประชุมครอบครัวโลก
ครั้งท่ี 7 ที่มิลาน ประเทศอิตาลี ระหวางวันท่ี 30
พฤษภาคม - วนัท่ี 3 มิถนุายน 2012 ในหัวขอ “ครอบครัว:
การทำงานและการเฉลิมฉลอง” งานน้ีคุณพอเฉลิม
กิจมงคล ผูอำนวยการแผนกสงเสริมชีวิตครอบครัว
เขารวมงานดวย พบกันใหมฉบับหนาครับ ขอ
ครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ ประทานพระพรและความสวาง
แกทุกทานใหมีความอบอุน ความสุข และความเปน
หนึ่งเดียวกันในหมูคณะและในครอบครัวตลอดไป

วันนี้คุณอาน
อดุมสาร

แลวหรอืยงั?
สนใจสมัครสมาชิก

อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป

สังฆมณฑลจนัทบรุี
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รวมกบัอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดำเนินกระบวนการ
พิจารณา กรณีการขอแตงต้ังคุณพอการโล เดลลา
โตรเร ผูกอตั้งคณะพระราชินีมาเรีย เปนบุญราศีและ
นักบุญ  ที่ศาลาเซนตไมเกิ้ล  บานผูหวาน โดยพระ-
อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
เปนประธานในพิธเีปด โดยมผีแูทนจากสมณกระทรวง
เพื่อแตงตั้งนักบุญ  พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ
สังวาลย ศุระศรางค พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และ
สมาชิกของคณะเขารวม

ในพิธีดังกลาว นอกเหนือจากบุคลากรตางๆ
ในกระบวนการพิจารณาของศาลพระศาสนจักรแลว
ยังมีผูแทนพระสงฆ นักบวช และฆราวาส มารวม
เปนเกียรติดวย

สำหรับกระบวนการพิจารณาในศาลพระศาสนจักร
ของสังฆมณฑลทองถ่ิน ที่ยื่นเร่ืองขอเสนอใหกรุงโรม
พจิารณาบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนบุญราศี หรอืเปนนักบุญ
เปนงานข้ันตอนแรกท่ีทางสังฆมณฑลทองถิ่นจะตอง
จัดทำ ทั้งน้ีเพื่อใหเรื่องราว ประวัติ รวมถึงคำยืนยัน
ของพยานซ่ึงจะมาใหการในศาล เพื่อบันทึกเอาไว
เปนหลักฐาน เหมือนเปนคำรองขอตอพระศาสนจักร
สวนกลางอยางเปนทางการ โดยเอกสารท้ังหมด
จะถูกรวบรวมและลงประทับตราปดผนึกสำหรบัสงไป
ยงัสมณกระทรวงเพ่ือแตงต้ังนักบุญ ทีก่รงุโรม จำนวน
2 ชุด และก็หมดหนาท่ีของพระศาสนจักรทองถิ่น
กระบวนการตอไปถอืเปนหนาท่ีของกรุงโรมท่ีจะพจิารณา
เปนขั้นตอนตอไป อยางไรก็ดี การพิจารณาในศาล
ในระดับทองถิ่น เพื่อนำเสนอถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
ของคุณพอการโล และคำยืนยนัของพยาน และผท่ีูไดรบั
ตามคำภาวนาวิงวอนขอจากทาน

ผปูกครองสถาบันธดิาพระราชินมีาเรีย คณุแมเกสร
ฉายแกว และอธิการิณีเจาคณะ คณะภคินีพระราชินี
มาเรีย คณุแมมาลนิ ีฉนัทวโรดม กลาวตอนรบัผมีูเกียรติ
ที่มารวมเปนพยานและเปนเกียรติในพิธีเปดศาล
พระศาสนจักรแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณุพอปแอร ลยุจ ีคาเมโรนี (Pierluigi Cameroni)
ผดูำเนนิกระบวนการ (Postulator) ของคณะซาเลเซียน
ที่รับผิดชอบกระบวนการแตงต้ังคุณพอการโล เดลลา
โตรเร เปนบุญราศีและนักบุญ กลาวทักทายและ
อานจดหมายคำรองขอเปดกระบวนการพจิารณาแตงต้ัง
คุณพอการโล เดลลา โตรเร ตอพระสมณกระทรวงเพือ่
แตงต้ังนักบญุ

คุณพอบรรจง สันติสุขนิรันดร ในฐานะผูชวย
ผดูำเนนิกระบวนการ (Vice Postulator) ในกระบวนการ
แตงต้ังคุณพอการโล เดลลา โตรเร เปนบุญราศีและ
นักบุญ นำเสนอชีวิตขารับใชพระเจา คุณพอการโล
เดลลา โตรเร

คณุพอประยทุธ ศรเีจรญิ ในฐานะเลขานุการสำนกั
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
(Chancellor) อานจดหมายของสมณกระทรวง ที่
เห็นชอบใหดำเนินกระบวนการแตงต้ังคุณพอการโล
เดลลา โตรเร เปนบุญราศีและนักบุญ และการไดรับ
นาม “ขารบัใชพระเจา” และหนงัสือแตงต้ังคณะกรรมการ
ศาลพระศาสนจักรแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สำหรับกระบวนการแตงต้ัง คุณพอการโล เดลลา

โตรเร เปนบุญราศีและนักบญุ
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักด์ิ

โกวิทวาณิช ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลาวทักทายและใหโอวาท

คณะกรรมการพระศาสนจักรแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขาประจำการพรอมกับสาบานตนท่ีจะ
ทำหนาท่ีดวยความรับผิดชอบเฉพาะพระพักตรพระเจา
ดังน้ี คณุพอวฒุเิลศิ แหลอม   (ผรูบัมอบอำนาจจากพระ-
สังฆราช  Episcopal Delegate) คุณพอทวีศักดิ์ กิจ-
เจริญ   (ผูผดุงความยุติธรรม   Promotor of Justice)
คุณพอเอกพร นิตตะโย (เลขานุการ Vice-Natary)
คณุพอประยทุธ ศรเีจรญิ   (เลขานุการสำนักพระอัครสังฆ-
ราช Chancellor) ซิสเตอรสุนีรัตน มิตรเจริญถาวร 
(ผชูวยเลขานุการ Copist - Natary) อนันา มยรุ ีงามวงศ 
(ผูชวยเลขานุการ Copist - Natary) คุณพอ Pierluigi

Cameroni  (Postulator) คณุพอบรรจง สันตสุิขนิรนัดร
(Vice Postulator)

อนึ่ง ตลอดชีวิตของคุณพอการโล ทานไดกระทำ
ทุกอยางเพ่ือเผยแผพระอาณาจักรของพระเปนเจา ถา
มีเวลาวางจากการงานบางเล็กนอยแทนท่ีจะพักผอน
คุณพอไดใชเวลาเหลาน้ีแปลหนังสือสงเสริมความ
ศรัทธา อนัไดแก พระคมัภรี พระธรรมเดิมพรอมขอคดิ
เตือนใจประวัติภายในของพระเยซูเจา จำนวน 9 เลม
หนังสือสายประคำนำชีวิต และสารของพระคริสตเจา
ผลแหงพระพรพิเศษของพระเปนเจาท่ีประทานแก
คุณพอการโลคอื สมาชิกในคณะจำนวน 61 คน กจิการ
โรงเรียนพระแมมารีจำนวน 4 แหง และปจจุบันศพ
ของคุณพอบรรจุอยูที่อนุสาวรียโรงเรียนพระแมมารี
สาทร

อบรมหลกัสตูรผนูำ (ตอจากหนา 20)
เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมกับคุณพอ
เสนอ ดำเนินสดวก และบรรดาพระสงฆผูรวมงาน
โอกาสเปดการ “อบรมหลักสูตรผูนำศาสนสัมพันธ
ครัง้ที ่ 14 /2012”  มผีแูทนจากทุกสังฆมณฑล จำนวน
37 คน ระหวางวนัที ่1-4 พฤษภาคม 2012 ทีบ่านผหูวาน

คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก เลขาธิการฯ กลาวรายงาน
ถึงวัตถุประสงคของการจัดอบรมความวา คริสตชน
มีบทบาทหนาท่ีในพันธกิจเรื่องการประกาศขาวดีของ
พระครสิตเจา การทำศาสนสัมพนัธเปนแนวทางหน่ึง ซ่ึง
อยใูนพันธกิจการประกาศขาวดี และการทำศาสนสัมพนัธ
มีพืน้ฐานจากแกนคำสอนของครสิตศาสนาและคำสอน
ของพระศาสนจกัร โดยเฉพาะอยางย่ิงจากสภาสังคายนา
วาติกนัที ่2 ศาสนสัมพนัธเปนเรือ่งจำเปนเรงดวนสำหรบั
ยคุสมัยของเรานี้

นอกนัน้เร่ืองศาสนสัมพนัธถกูกำหนดไวในวิสัยทศัน
และพันธกิจของแผนอภิบาลป ค.ศ. 2010-2015 ของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เพื่อให
คริสตชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในงานศาสน-
สัมพันธและสามารถนำไปปฏิบัติไดในชีวิต ทาง
คณะกรรมการฯ จึงไดจัดโครงการอบรมหลักสูตรผูนำ
ศาสนสัมพนัธข้ึน  เพือ่ใหมีความร ูความเขาใจและม่ันใจ
ในคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องศาสนสัมพันธ และ

เนนการเสวนา ใหเปนท่ีรูจักในหมูคริสตชนอยาง
กวางขวาง และยังเปนการเตรียมบุคลากรใหเปน
วทิยากรชวยอบรมงานศาสนสัมพันธในโอกาสตอไป

คุณพอธีรพล กอบวิทยากุล ไดมาแบงปนในสวน
ของเน้ือหาเก่ียวกับประวัติศาสตร และใหความรใูนชวง
เนื้อหาที่ 1 “ศาสนสัมพันธในประวัติศาสตรของพระ-
ศาสนจักรสากล” และเน้ือหาท่ี 2 “ศาสนสัมพันธ
ในประวัติศาสตรของพระศาสนจักรประเทศไทย” ซ่ึง
ผเูขารวมสัมมนาใหความสนใจเปนอยางมาก เพราะได
ทราบความเปนมาของศาสนาคริสต ความเปนนิกาย
องคกรคริสตในประเทศไทย จุดเหมือนและจุดตาง
คืออะไร ธรรมทูตรุนบุกเบิกท่ีเขามาในประเทศไทย
ตองใชความพยายามเพียงใดกวาท่ีจะมีศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิกนี้ นับเปนขอมูลที่ปูพื้นฐานใหกับ
ผูเขารวมอบรมเปนอยางดี จึงเกิดคำวา รูเรากอน....
แลวคอยรูเขา

คณุพอสมเกยีรต ิบุญอนนัตบุตร ไดแบงปนในสวน
ของเน้ือหาท่ี 3 “หลักการและความจำเปนเรื่องศาสน-
สัมพนัธและคริสตศาสนจักรสมัพนัธ”  คุณพอกลาววา
กอนอื่นเราตองเขาใจวา ศาสนสัมพันธ คือ การเสวนา
รวมท้ังความสัมพันธทางบวก และสรางสรรคระหวาง
ศาสนา และบุคคลตอบุคคล และแบบหมูคณะตอ

(อานตอหนา 13)
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สุภาทัวรแสวงบุญ

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

24-29 กรกฎาคม - ไปสิงคโปร มะละกา KL.
เซนตแอนน หาดใหญ (TG)
27-29 กรกฎาคม - เซนตแอนน ไทรบุร ีหาดใหญ (TG)

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน - ปนัง

มาเลเซีย - เก็นต้ิง - คาเมรอน - ปุตตราจายา

9 - 20 ตุลาคม 2012  - แสวงบุญโอกาสฉลองปแหงความเช่ือ &

เยือนดินแดนแหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียวท่ี

อติาลี ฝรัง่เศส สวิตเซอรแลนด 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
(28-31 กรกฎาคม)

3. แผนดินศักด์ิสิทธิ-์จอรแดน
(พฤศจิกายน)

Tel. 02-291-3750-4

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

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

พระพรทวัร
รวมแสวงบุญ นกับุญอนันา เซนตแอนน - ปนงั
วันท่ี 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม หาดใหญ -
ไทรบรุ ี- ปนงั - เกน็ต้ิง - กวัลาลมัเปอร
สนใจติดตอ คุณลดัดา โทร. 08-1373-2765

ผูชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู
โดยความเช่ือ
(กท 3:11)

ครบ 3 ป

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

เทเรซา รศัมี
รจุเิรขรังสมิา
เกิดใหมในพระเจา
3 พฤษภาคม 2555

อยาเสพสรุาจนเมามาย เพราะสรุาเปนสาเหตุ ของการปลอยตวั
เสเพล แตจงยอมใหพระจิตเจาทรงนำชวีติของทาน

(อฟ 5:18)

โอกาส 50 วนั
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21 - 26 ก.ค. 55
ฉลองทานยายนักบญุอันนา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียวอินโดฯ - เมดาน

27 - 29 ก.ค. 55
ฉลองทานยายนักบญุอันนา ปนัง มาเลย
ทองเท่ียว ชอปปง (เครือ่งบิน)

28 - 30 ก.ย. 55
รวมเปดเสก อาสนวิหารราฟาเอล
ทองเท่ียวเข่ือนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี

19 - 22 ต.ค. 55
ฉลองครบรอบการแตต้ังบุญราศี
สองคอน ทองเท่ียว ฯลฯ
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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 ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธตีนิเพร็พ แพป เทสต 
เปนวธิกีารใหมในการตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึง่สตูแิพทย จะเก็บตวัอยางเซลล
ปากมดลูก นำใสขวดน้ำยารักษาสภาพเซลล สงตอหองปฏิบตักิารเพ่ือตรวจ
หาเซลลผดิปกตทิีบ่งชีว้าเปนเซลลมะเรง็

ราคา 1,300 บาท (รวมคาแพทย + คาบริการผปูวยนอก)

โปรแกรม 2 ตรวจมะเรง็ปากมดลูก
โดยวิธตีนิเพร็พ แพป เทสต และตรวจ
หาเชื้อเอชพีวี นอกจากสูติแพทยจะเก็บ
ตัวอยางเซลลปากมดลูก สงตรวจหาเซลล
ผดิปกตแิลว ยงัเพิม่การตรวจหาเช้ือเอชพีวี
ซึง่เปนเชือ้ไวรสัทีก่อใหเกดิมะเรง็ปากมดลกูดวย

ราคา 3,200 บาท
(รวมคาแพทย + คาบริการผปูวยนอก)

ถงึ 31 ธันวาคม 55

จดหมายจากผอูาน
เรยีนทานผเูก่ียวของ

เม่ือประมาณ 4-5 ปที่ผานมา ดิฉันสังเกต
เห็นวามีคนจำนวนมาก  ที่ขาดความสำรวม
ขณะรวมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปนเจา ไมวา
จะเปนเพศใดหรือวัยใดก็ตาม และไมวาจะเปน
ทีว่ดัในกรุงเทพฯ  รวมถงึท่ีตางจังหวัดดวย

ทราบวาไดมีการพยายามพูดเตือนโดยพระสงฆ
ประจำวัด ในประเด็นการแตงกายไมสุภาพ และ
การใชหรือการไมปดโทรศัพทมือถือ เม่ือเขามา
ในวัดเพ่ือรวมพธีิศักด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงท่ีผานมาไดผลบาง
ไมไดบาง ข้ึนอยกูบัประสิทธิภาพในการพดูเตือน
และความมุงม่ันของพระสงฆนั้นๆ ที่จะทำใหส่ิง
เหลาน้ีหมดไปใหจงไดหรอืไม ทัง้น้ีความพยายาม
ที่จะพูดเตือนอาจตองแพพายตอความไมเคารพ
ยำเกรง  หรอืมิฉะน้ัน พระสงฆกอ็าจเกิดความข้ีเกียจ
ตอแย หรือเกรงใจเสียเอง เพราะสวนใหญก็เห็น
หนากันอยทูกุอาทิตย ทายท่ีสุด พระสงฆเองก็ตอง
ปฏบิติัการชนิด “เอาหูไปนา เอาตาไปไร” กบัส่ิง
ที่ไมสมควรใหเกิดข้ึนในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ และ
ในเวลาท่ีกำลงัมีพธีิอนัศักด์ิสิทธ์ิ

คร้ันมาพิจารณาถึงประเด็นการพูดคุยกัน
ในวัดขณะกำลังมีพิธี ดังท่ีไดเอยไวขางตน ก็จะ
เห็นวาผูคนสมัยนี้ ขาดความเคารพยำเกรง และ
ไมใหเกียรติพระสงฆผูกำลังประกอบพิธี ซ่ึงเปน
ผแูทนของพระ ตอสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเราเรยีกวา

บานของพระ
การพดูคุยกนัในวัดขณะรวมพธีิ ถอืเปนเร่ืองใหญ

หากปลอยใหเกิดข้ึนตอๆ ไปโดยไมมีใครหยุดย้ัง...
การคุยกันท่ีวาน้ีก็มีใหเห็นในทุกผูทุกวัย กับเพื่อน
กบัพีน่อง รวมถงึพอแมลกูในครอบครวัดวย โดยไมมี
ใครหามปรามใครท้ังส้ิน ซ่ึงคนเหลาน้ีจำเปนตอง
ไดรับการตักเตือนจากพระสงฆอยางจริงจัง สมาธิ
ในการรวมใจกบัพระสงฆ และเปนหนึง่เดียวกนัเพือ่
ถวายแดพระองคนั้นสำคัญเพียงใด พระสงฆทุกองค
ยอมทราบดี เพราะทานคือผส่ัูงสอนสัตบุรษุเชนน้ัน

ดิฉันไมคิดวาตนเองผู เดียวจะสังเกตเห็นส่ิง
เหลาน้ี แตอาจจะเปนคนเดียวที่เห็นวาส่ิงเหลาน้ี
จำเปนตองยุติ  ไมวาจะเปนการแตงกาย การใชเคร่ืองมือ
ส่ือสาร ตลอดจนการพูดคุยกัน เพราะเช่ือวา พระองค
อยากเห็นลูกๆ เขามาหาพระองค ดวยการถวาย
จติวิญญาณและลมหายใจเขาออกเพ่ือพระองคเทาน้ัน
พระองคขอเราเพียงชั่วโมงเศษๆ ในหน่ึงอาทิตย
มากไปหรือ? คนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนๆ รอไมไดเชยีวหรอื?

จะเปนการขอท่ีมากไปหรือไม หากจะเสนอวา
กอนเริม่พธีิ ขอพระสงฆไดกรณุาเตือนใหปดเครือ่งมอื
ส่ือสาร และงดการสนทนา คงตองพดูซ้ำซากจนกวา
ส่ิงเหลาน้ีจะหมดไป  สำหรับเรื่องการแตงกาย
หากพระสงฆองคใดเกิดความเคอะเขินท่ีจะกลาว
เตือน กน็าจะมีการปดประกาศไวอยางเห็นไดชดัเจน

ไมวาจะใชวิธีใด ลวนเปนความรับผิดชอบ
โดยตรงของพระสงฆท่ีวัดท้ังส้ิน สภาภิบาลก็ควร
ชวยสอดสองดูแลดวย ไมใชเพียงมีหนาท่ีหาท่ีนั่งให

เขาเทาน้ัน

สัตบุรษุ กทม.

เณรโต ตอบจดหมาย
จดหมายอีเมลจาก “สัตบุรุษ กทม.” (คนหน่ึง)

ผานมา ผานไป สองสามคน กวาจะมาถึงผม เปน
“ผเูก่ียวของ” จดหมายฉบับน้ี ไดแสดงความคิดเห็น
และอยากเห็นส่ิงท่ีเปนอยูตอหนาตอตา ใหเขารูป
เขารอย เรื่องการแตงกาย เรื่องใชโทรศัพท การ
พดูคุย ฯลฯ

เรื่ อง น้ี มีคนท่ี มีความคิดและรู สึกอย าง น้ี
หลายคน และอึดอัดเหมือนกัน ขอใหเปน “สำนึก
รวมกัน” ของทุกคน ส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นภายนอก
สะทอนถึงภายในจิตใจดวย และส่ิงท่ีสำคัญคือ
สามัญสำนกึ และกาลเทศะ

กาวแรกสำหรับทุกคนคือ เร่ิมตนท่ีตัวเราเอง
และคนในครอบครวั เพือ่นฝงูกนัชวยบอกกนัหนอย
ลองนึกภาพดูวา เวลาคริสตังเราไปวัด แตละคน
แตงตัวเรียบรอย ดวยสำนึกวาเราไปเพ่ือสรรเสริญ
พระเปนเจา สำหรับพระเปนเจา แตละคนพยายาม
ทำใหดี และดีทีสุ่ด!

เรือ่ง “ตรงเวลา” ยงัไมพดูนะครับ!
ขอบคุณสำหรับจดหมายท่ีสงมา หากทานใด

มีความคิดเห็นท่ีจะแบงปนก็ยินดีรับ ขอใหกระชับ
ประมาณ 10-15 บรรทัดก็ดีครบั
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ดอนบอส พรศกัด์ิ


วาติกนั ซเีอน็เอส  วาติกนัและบริษัทแฟชัน่เบเนตอง
ในอิตาลี ตกลงกันไดโดยไมตองไปสูศาล หลังจากท่ี
ทางวาติกนัลงมอืทางดานกฎหมายกบัการโฆษณารณรงค
เปนภาพสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 กำลัง
สวมกอดกับผนูำมุสลิมคนหน่ึง

มีถอยแถลงออกมาจากทางวาติกันเม่ือวันท่ี 15
พฤษภาคม 2012 วาการตกลงกันไดนั้น รวมถึงเรื่อง
ที่ทางเบเนตองจะบริจาคเงินท่ีไมเปดเผยจำนวนใหกับ
งานเมตตาจิตคาทอลิก พรอมกบัคำม่ันสัญญาวาจะไมปลอย
ใหภาพโฆษณาน้ันถูกนำไปใชประโยชนโดยฝายทีส่าม
รวมทัง้จะไมใหไปปรากฏอยบูนอนิเทอรเน็ตดวย

โครงการรณรงคทีใ่ชชือ่วา “เลกิเกลยีดชงั” เปดตัว
ออกมาเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2011 โดยดัดแปลง
ภาพผูนำคนสำคัญของโลกท่ีถูกสมมุติใหเปนปรปกษ
ตอกนัมาสวมกอดกัน

ภาพโฆษณารณรงคภาพหน่ึง เปนภาพสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 สวมกอดกับ ชคี อาหมัด
เอล ตาแย็บ ประธานของมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร ใน
กรงุไคโร ท่ีประกาศในป 2011 เลกิทำการเสวนากับทาง
วาติกัน ภาพโปสเตอรขนาดใหญภาพนี้ถูกนำไปแขวน
ติดไวบริเวณสะพานคาสเติล ซังตังเจโล ไมไกลจาก
สำนักวาติกันเทาไรนัก

ทางวาติกันไดออกคำประทวงอยางรุนแรงในวัน

เดียวกันน้ันเอง กลาวตำหนิวา “เรายอมรับไมไดเลย
กบัการนำภาพพระสันตะปาปา ไปใชอยางไมถกูกาลเทศะ
โดยการโฆษณาสูสาธารณชน ดวยจุดประสงคเพื่อ
ผลประโยชนทางการคา”

ไมนานหลังจากการออกคำประทวงตำหนินั้น
บรษัิทแฟชัน่เบเนตอง กต็องเลกิเผยแพรภาพโฆษณานั้น
และลบภาพน้ันจากเว็บไซตของมูลนิธิเลิกเกลียดชัง
นัน้ดวย

ทางวาติกันลงมือดำเนินการทางกฎหมายกับกลุม
บริษัทเบเนตอง เพื่อมิใหมีการเผยแพรภาพที่นำมา
ดัดแปลงน้ันตอไปทางส่ือ ทัง้ในอิตาลี และในประเทศ
อืน่ๆ ดวย

คณุพอเฟเดรโิก ลอมบารดี คณะเยสุอติ โฆษกของ
สำนักวาติกันบอกไวในเอกสารแถลงการณ วันท่ี 15
พฤษภาคม วากรณีดังกลาวยุติลงแลวเม่ือกลางเดือน
พฤษภาคม 2012

คุณพอลอมบารดีกลาววา “ทางสันตะสำนักมิได
ตองการเงินคาชดเชย แตตองการใหทางเบเนตอง
รับผิดชอบความเสียหายทางดานศีลธรรมมากกวา คือ
ใหทางบริษัทยอมรับความเสียหายรายแรงท่ีไดกอขึ้น
และใหบรษัิทยนืยนัถงึความต้ังใจจริงท่ีจะปกปองภาพลกัษณ
ของพระสันตะปาปา ถงึแมอาจตองอาศัยกฎหมาย”

โฆษกของสำนักวาติกนัยังบอกดวยวา แมทางวาติกนั
ไมไดเรียกรองใหเบเนตองตองจายเงินชดใชคาเสียหาย
ก็ตาม แตทางบริษัทก็เห็นดวยกับทางวาติกันวา บริษัท
จะบริจาคเงินจำนวนหน่ึงท่ีไมไดเปดเผย เพื่อใหเกิด
ผลดีแกงานเมตตาจิตของพระศาสนจักรคาทอลิก

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม ทางเบเนตองไดออกเอกสาร
คำขออภยั แสดงความเสียใจ “ทีไ่ดทำรายความรสึูกของ
สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 และของบรรดา
ครสิตชน”

ทางเบเนตองใหสัญญาวาบริษัทไดเลิกพิมพ และ

เลิกเผยแพรภาพไมสมควรของพระสันตะปาปาแลว
และ “ในอนาคตจะไมใชรปูภาพใดๆ ของพระสนัตะปาปา
โดยไมไดรบัอนุญาตอยางเปนทางการจากทางสันตะสำนัก
เสียกอน” บริษัทจะใหสำนักงานตางๆ ของตนหาม
ฝายท่ีสามนำภาพท่ีดัดแปลงไปอยบูนอินเทอรเน็ต หรือ
ในท่ีอืน่ๆ ดวย

เฉพาะในวันท่ี 15 พฤษภาคม วนัเดียวมีผคูนสนใจ
ใชอนิเทอรเนต็เขามาคนหาภาพนัน้ของพระสนัตะปาปา
ทีถ่กูดัดแปลงมาใชเพือ่การโฆษณารณรงคดังกลาวจาก
เว็บไซตขาวนับหม่ืนๆ ครัง้ทีเดียว

ทางวาติกนับอกวา เวลาน้ีเรือ่งทางกฎหมายยติุแลว
และทางวาติกนัหวงัวา ผคูนคงจะไดเรียนรเูปนบทเรยีน
“จากการกระทำอันไมบังควรยิ่งในคร้ังน้ี” วาเปนเรื่อง
สำคัญยิ่งท่ีจะตอง “ใหความเคารพอันควรตอภาพของ
พระสันตะปาปา และภาพของบุคคลอ่ืนๆ เชนเดียวกัน
รวมท้ังใหความเคารพตอความรสึูกของบรรดาครสิตชน
ดวย”

ภาพอืน่ๆ ทีน่ำมาดัดแปลงใชในการโฆษณารณรงค
ดังกลาว ยังมีภาพของประธานาธิบดีบารัค โอบามา
กำลังสวมกอดกับผนูำจีน นายห ู จ่ิน เทา และภาพนาย
เบนจามิน เนทันเยฮู นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล
สวมกอดกับนายมาหมุด อับบาส ประธานขององคกร
ปาเลสไตน เปนตน

⌫ 

วาติกนั  ซเีอน็เอส   หลงัจากท่ีพระคารดินลัเคริต  คอ็ก
ชาวสวิส ประธานคณะกรรมาธิการความสัมพนัธ ดาน
ศาสนากับชาวยิว และสมาชิกในสมณกระทรวงพระ-
สัจธรรมไดกลาวสุนทรพจน เร่ืองความสัมพนัธระหวาง
ชาวคาทอลิกกบัชาวยิว ตามเอกสารคำประกาศ “Nostra
Aetate” ของสังคายนาวาติกันท่ี 2 ที่วาดวยเรื่องความ
สัมพนัธของพระศาสนจกัรคาทอลกิกบัศาสนาอ่ืน ทีมิ่ใช
ศาสนาคริสตแลว พระคารดินัลก็ไดบอกกับบรรดา
ผู ส่ือขาวเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2012 วาคำสอน
ของสังคายนาวาติกันที่ 2 ในเรื่องความสัมพันธของ
พระศาสนจักรคาทอลิกกับศาสนายูเดว รวมทั้งการ
อธิบายความ และพฒันาการตางๆ ของคำสอนดงักลาว
โดยพระสันตะปาปาองคตอๆ มาน้ัน “ผูกพันคาทอลิก

ทุกคน”
พระคารดินัลค็อก กลาวถอยคำดังกลาวเม่ือบาย

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2012  ภายหลังการเขารวมประชุม
ในสมณกระทรวงพระสัจธรรมมาแลว ซ่ึงทำการ
ตรวจสอบความกาวหนาลาสุดในการเจรจา เพื่อความ
ปรองดองระหวางสำนักวาติกนั กบัสมาคมแหงนักบุญ
สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่10

พระคารดินัลกลาวกับผูส่ือขาววา “มีหลายคำถาม
ที่ตองไดรับการชี้แจงอธิบายใหชัดเจนในการเจรจา
กบัสมาคมฯ  ดังกลาว ขาพเจาไมอาจบอกไดมากกวาน้ี”
คำพูดของทานพระคารดินัล สะทอนถึงถอยแถลงจาก
สำนักวาติกนัท่ีบอกวา การเจรจาเพือ่ความปรองดองน้ัน
ยังดำเนินอยูตอไป

นอกจากเร่ืองท่ีสาธารณชนรูกันท่ัวไปเก่ียวกับ
ริชารด วิลเสี่ยมสัน พระสังฆราชองคหนึ่งในสมาคม
แหงนักบญุสมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่10 ผปูฏเิสธ
ไมยอมรับวา มีการฆาลางเผาพนัธชุาวยิวแลว ถอยแถลง

ของพระสังฆราชแบรนารด เพลเลย ประมุขของ
สมาคมฯ ดังกลาว ทีเ่ผยแพรออกสสูาธารณชน กท็ำให
เกิดเปนขอสงสัยขึ้นมาวา แทจริงแลวสมาคมน้ียอมรับ
เอกสาร “Nostra Aetate” นัน้ท้ังหมดหรือไม คือยอมรบั
ทัง้การกลาวประณามลัทธิตอตานชาวยิว และการตำหนิ
แนวความคิดท่ีกลาวโทษวาชาวยิวเปนสาเหตุการ
ส้ินพระชนมของพระเยซเูจาดวย

พระคารดินัลค็อก กลาววา “การตัดสินใจของ
พระศาสนจักร ในเร่ืองขอความเช่ือ รวมท้ังสภา
สังคายนาวาติกันท่ี 2 และเอกสารคำสอนทุกฉบับของ
สภาฯ นั้น ผูกพันคาทอลิกทุกคน”  พระคารดินัลให
คำตอบดังกลาวน้ัน เม่ือทานถูกถามวา คาดหวังได
หรือไมกับสมาคมฯ นั้น จะยอมรับคำสอนท้ังหมด
ของสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 หรอืไม แลวทานก็กลาวเสรมิ
อกีวา “เอกสาร Nostra Aetate ของสังคายนาวาติกนัท่ี 2
เปนคำประกาศท่ีชัดเจนย่ิง และมีความสำคัญสำหรับ
คาทอลิกทุกคน”
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

หมูคณะของผูที่ มีความเช่ือตางกัน  เพื่อทำใหเกิด
ความเขาใจและเพ่ิมพูนกันและกัน โดยกระทำไป
ในบรรยากาศของความเคารพตอความเปนจริงและ
อิสรภาพ รวมท้ังการเปนพยานยืนยัน และการออก
คนหาความเช่ือในศาสนาของตน จดุประสงคของศาสน-
สัมพันธ ไมใชการโนมนำใหเปล่ียนความเช่ือ ไมใช
การโตเถียงเพื่อเอาชนะ ไมใชการรวมศาสนา แตเปน
การแลกเปล่ียนเรียนร ูและสรางมิตรภาพ และอยรูวมกัน
ไดอยางสันติ โดยมีเง่ือนไขสำคัญ คือ  เคารพ  จริงใจ
เทาเทียมกัน และคุณพอยังไดแบงปนในสวนของ
เนื้อหาที่ 4 “เหตุผลทำไมตองทำศาสนสัมพันธ และ
แผนงานศาสนสัมพันธอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ซ่ึงไดรบัความสนใจอยางมาก

สำหรับวันท่ี 2  ของการอบรม มีการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี สูศาสนสถาน 3 ศาสนา   1. โบสถเทพ-
มณเฑียร (ศาสนาฮินดู) 2. โบสถซิกข (ศาสนาซิกข)
3. มัสยิดตนสน (ศาสนาอิสลาม) ทั้ง 3 สถานท่ี ไดให
การตอนรับเปนอยางดี และไดรับความรู  ประวัติ
ความเปนมาแตละสถานท่ี  ผูรับการอบรมทุกคน
มีความกระตือรอืรน ต้ังใจเปนอยางดี  และรวมแบงปน
ประสบการณทัศนศึกษา โดยคุณพอประยูร  พงษพิศ
เปนผูดำเนินการในชวงน้ี แตละคนมีความประทับใจ
และนำมาแบงปนในกลมุยอย เพือ่นำมาเสนอในกลมุใหญ

ในวันท่ี 3 ของการอบรม ไดเขาสู เนื้อหาที่ 5
ในรูปแบบของการเสวนา หัวขอ “เรียนรูหลักธรรม
หลักปฏิบัติ พิธีกรรม 5 ศาสนาหลัก” โดยพระคุณเจา
ชศัูกด์ิ  สิรสุิทธ์ิ  คุณพอเสนอ  ดำเนินสดวก คุณพอประยรู
พงษพศิ  และคณุพอเกรยีงยศ  ปยวณัโณ   ซ่ึงในชวงนี้
ไดมีการเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยอยางเต็มท่ี

เน้ือหาท่ี 6  “ศึกษาแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย” โดยพระคุณเจาชูศักด์ิ  สิริ-
สุทธ์ิ

เน้ือหาท่ี 7 “ศาสนสัมพันธในพระคัมภีร” โดย
คุณพอเสนอ  ดำเนินสดวก ซ่ึงคุณพอไดนำเสนอใน
รปูแบบมัลติมีเดีย ทัง้รูปภาพ เพลง มิวสกิวดีิโอ   และ
วิดีโอที่คัดเน้ือหาที่ตรงกับพระคัมภีรมานำเสนอตอ
ผูรวมอบรม ทุกคนใหความสนใจมากกับการนำเสนอ
โดยเฉพาะผมีูวยัวฒุิ

เน้ือหาท่ี 8  “การเสวนาและการประกาศพระวรสาร
จากเอกสารสำคัญของพระศาสนจักร” โดยพระคุณเจา
ชศัูกด์ิ   ซ่ึงทานไดใหความรอูยางเต็มท่ี เพราะผเูขารวม
สนใจ และมีปฏิสัมพันธในการโตตอบกันตลอดเวลา

ในวันสุดทาย คือเน้ือหาท่ี 9  “มโนธรรม” โดย
คุณพอสมเกียรติ   บุญอนันตบุตร  คุณพอไดให
ความหมายคำวา มโนบวกธรรม วา กฎเกณฑของจิตใจ
เปนความรสึูกผดิชอบช่ัวดี (หลักการ) และเปนความรสึูก
วาอะไรควรทำ อะไรไมควรทำ (การกระทำ)

กอนจบไดมีการสรปุประเด็นเนือ้หา และประเมนิผล
โดยคุณพอประยูร  พงษพิศ  จากน้ันมีพิธีบูชาขอบ-
พระคุณ และมอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมงานทุกทาน
ที่อยูจนจบหลักสูตร รุนท่ี 14 ชื่อรุน “ทานชูจัดเต็ม”
เพราะพระคณุเจาชศัูกด์ิ ทานเต็มท่ีมากในการใหความรู
ในครัง้น้ี

อบรมหลกัสตูรผนูำ (ตอจากหนา 8)

เพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ครั้งที่ 9 ในหัวขอ
“กาวเขาสปูระชาคมอาเซยีน : ส่ิงทาทายและการเตรยีม
ความพรอมสูอนาคตของสตรีในสังคมไทย”   ที่ศูนย
อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง โดยพระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การพัฒนาสังคม แผนกสตรี  เปนประธานพิธีมิสซา
และประธานกลาวเปดการสัมมนา

การสัมมนาและสมัชชาในคร้ังน้ี ดร.สมเกียรติ
ออนวมิล อดีตวุฒสิมาชิกสภาผแูทนราษฎร  มาบรรยาย
หวัขอ “สถานการณ อนาคต ผลกระทบจากการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน” และเลาประวัติความเปนมา
ของอาเซียน 

แมรฟรังซัวส  ชีรานนท และซิสเตอรสุวรรณี
รวมใจ มาบรรยายแบงปนเร่ือง “การสรางเครือขาย
ตอตานและปองกันการคามนุษย สถานการณการคา
มนุษยในปจจบุนั”

อาจารยหมอสุมล นาคเฉลิม จากคณะกรรมการ
คมุครองเด็ก จงัหวดัชลบุร ีมาบรรยายเร่ือง “การรบัมือ
ของสตรี ทศิทางเพ่ือรองรบัการเขาสปูระชาคมอาเซียน”

พระคณุเจาบรรจง ไชยรา บรรยายเรือ่ง “ศาสนา
แนวคุณคาศักด์ิศรีที่จะคงอยูเม่ือเขาสูยุคอาเซียน”

และซิสเตอรศรีพิมพ ซาเวียร ไดบรรยายแบงปน
เรื่อง “เทวศาสตรสตรี” ภาพสะทอนของสตรีในพระ-
คัมภรี กบัการดำรงอยขูองสตรีในสังคมอาเซียน”

เน่ืองจากเหลือเวลาอีกเพียงสามปเทาน้ันท่ีจะถึง
ปเปาหมายของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนอยาง
เต็มรูปแบบ เวลาของการเตรียมพรอมนั้นนอยมาก
ความต่ืนตัวในหมปูระชาชนไทยเองยังไมปรากฏ นอก
เหนือไปจากการทำกิจกรรมในสถาบันการศึกษา
จำนวนไมมากนัก ยิง่ไปกวาน้ันกย็งัพบวารฐับาลเองก็ยงั
ไมต่ืนตัวมากนัก ยังไมมีแผนยุทธศาสตรใดๆ เลย
ที่จะนำทางประชาชนไปสูประชาคมอาเซียน  ดังน้ัน
การเตรียมความพรอมของคริสตชนไทยจะตองมี
ความต่ืนตัวตอการปรับเปล่ียนในคร้ังน้ีดวย เพือ่กาวไป
อยางมีสติและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคนี้

ประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลักมีความสำคัญ
ตอแบบแผนการสรางความรวมมือกันระหวางประเทศ
จึงเปนส่ิงท่ีดีเปนอยางย่ิงหากเรามีการเตรียมรับมือ
เปนอยางดี ซ่ึงในอดีตเร่ืองทำนองน้ีจะถูกปดไปเปน
เรื่องในความรับผิดชอบของรัฐบาล ประชาชนไม

เก่ียวของโดยตรง แตในเม่ืออาเซียนพลิกความคิดใหม
ตามกฎบัตรอาเซียนท่ีประกาศใหมีผลบงัคับใชในเดือน
ธันวาคม 2551/2008 ดุจเปนรัฐธรรมนูญรวมของ
อาเซียนท่ีรัฐสมาชิกท้ังหลายตองยึดถือและปฏิบัติตาม
เม่ือเปนดังน้ีแลวทุกเรื่องท่ีเกิด ทุกอยางท่ีปฏิบัติจะมี
ผลกระทบตอประชาชนพลเมืองไทยและพลเมืองอีก
9 ประเทศของอาเซียนโดยตรง ทั้งการเมืองและความ
ม่ันคง ทัง้การเศรษฐกิจ และท้ังดานสังคมและวัฒนธรรม 

สรุปเนื้อหา
อาเซียน 10 ชาติ จะผนึกกำลังเปนประชาคม

อาเซียนอยางเต็มรูปแบบ ป 2012/2555
1. วิสัยทัศน อัตลักษณ ชุมชนการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมวัฒนธรรม

พลังและแรงใจของสตรี :
ความตระหนักรเูทาทันสถานการณ ขอมูลความจริง

และความเช่ือทางศาสนาในเร่ืองคุณคา  ศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยที่ มี เทาเทียมกันท้ังชายและหญิง
มาเติมเต็มความสมบูรณใหกันและกัน มีพระเยซู
เปนศูนยกลาง มีแมพระเปนแบบอยาง รวมถึงการเปน
สตรีทีเ่สียสละ ติดตามตามพระเยซูเจา

การดำเนินงานสตรีตอไป
การศึกษาอบรมสตรี
การศึกษาอบรมเยาวชน
งานเสริมสรางความเขมแข็งและพึ่งตนเองให

กบัสตรี
งานชวยเหลือและบริการ
การติดตอประสานงาน
รวมกันตอตานการคามนุษย  การแยงชิง

ทรัพยากร การเอารัดเอาเปรียบกัน
การสัมมนาและสมัชชาในคร้ังน้ีมีผู เข ารวม

ประมาณ 120 คน เปนสตรีจากสังฆมณฑลตางๆ
เกือบครบทุกสังฆมณฑล พระสงฆ  นักบวชหญิง
คุณครู และเครือขายสตรี และในชวงสุดทายของ
การสัมมนา  บรรดาสตรีในสังฆมณฑลตางๆ มีการ
รวมกันกำหนดแผนทิศทางท่ีจะดำเนินงานตอไป
ในอนาคตเพ่ือตอบสนองและรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมอาเซยีน  บทบาทของศาสนา และพระศาสนจกัร
คาทอลิกจะมีบทบาทอยางไร  เพราะนอกจากจะเปน
พลเมืองไทยแลว เราจะกลายเปนพลเมืองอาเซียน
อีกดวย

กาวเขาสู (ตอจากหนา 20)

พระเจาทรงยตุธิรรม และจะทรงบนัดาล
ความทกุขใหแกผทูีเ่บียดเบียนทาน
เปนการตอบแทน  (2 ธส 1:6)
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วดันักบุญอนันา (St.ANNA) อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธานี
คณุพอเจาวดั คณะเซอร และสัตบุรษุ มคีวามยนิดี
ขอเชญิทานรวมขอบพระคณุพระในโอกาสฉลองวัด

ในวนัเสารที ่21 กรกฎาคม 2555 / 2012
พระสงัฆราช ประธาน ศรดีารณุศลี เปนประธานในพธิบูีชามสิซา

เวลา 10.30 น.
ทานท่ีตองการท่ีพักกรุณาติดตอคุณพอเจาวัด

คุณพอมีคาแอล อดุลยเกษม 08-1422-7456
หลังมิสซาเชิญรับประทานอาหารท่ีโรงเรียน
ทานท่ีไมอาจมารวมฉลอง แตอยากจะรวมบริจาค
สามารถโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะสมุย ชื่อ มูลนธิิคาทอลิกสุราษฎรธานี
(โบสถคาทอลิกนักบุญอันนา) เลขที่ 541-0-27552-2
กรณุา Fax หลกัฐานพรอมท่ีอยมูาท่ี 0-7742-1283 เพือ่ออกหนงัสือขอบคุณ

“ผูที่เก็บไดมาก ไมมีส่ิงใดเหลือเฟอ สวนผูที่
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 °√°Æ“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È«

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

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

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥

‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√ ’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—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.

«—¥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≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ß¥©≈Õß —°°“√ ∂“π

À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡°  ª√–®”ªï 2012

‡π◊ËÕß¥â«¬ —°°“√ ∂“π À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡° ª√– ∫

¡À“Õÿ∑°¿—¬ ‡¡◊ËÕ™à«ßª≈“¬ªï 2011 ∑’Ëºà“π¡“ ∑”„Àâ

¿“¬„π —°°“√ ∂“π ·≈–¿Ÿ¡‘∑—»πå√Õ∫Ê  —°°“√ ∂“π

‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬ ∑“ß°√¡»‘≈ª“°√®÷ß‰¥â‡¢â“¡“

∫Ÿ√≥–´àÕ¡·´¡ —°°“√ ∂“πÕ¬Ÿà„π¢≥–π’È

¥—ßπ—Èπ ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß¡“√à«¡ «¥Õÿ∑‘»„ÀâºŸâ≈à«ß≈—∫

∑’Ë —°°“√ ∂“π À¡Ÿà∫â“π‚ª√µÿ‡°  „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1

°√°Æ“§¡ 2012  «¥∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“

À≈—ß¡‘ ´“

«—¥π—°∫ÿ≠‚∏¡— Õ—§√ “«° æ’ ‡Õ  ∑’ §Õπ‚¥

´Õ¬π“§ ÿ«√√≥ ™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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°√

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

°√°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

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ

∫“ß·§ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.

‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘, C.Ss.R.

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

§ÿ≥æàÕ¡’™—¬ Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ¡’™—¬ Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R.)

«—¥·¡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≠‡∫‡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≠¬“‚°‡∫ ·¡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≠‡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§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 °√°Æ“§¡ 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§√

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘ ”À√—∫‡¬“«™π ·∫∫ WCCM

(World Community for Christian Meditation) ´÷Ëß

‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°æ√–»“ π®—°√Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√

·≈â« ®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‡∫◊ÈÕßµâπ„π«—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π

2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å «—¥æ√–¡À“‰∂à

‡«≈“ 09.00-12.00 π.  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ¢Õ§”¿“«π“‡æ◊ËÕ„Àâ‚§√ß°“√π’È ”‡√Á®‰ª

¥â«¬

�����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

����� ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡‡¢â“ Ÿà°“√ª√–°“» çªï·Ààß

§«“¡‡™◊ËÕé ·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’

·∫∫„À¡à (NEW EVANGELIZATION) §≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ√– ß¶å (§æ .) ®—¥ —¡¡π“æ√– ß¶å

6  —ß¶¡≥±≈ „πÀ—«¢âÕ çªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ°—∫ ‘Ëß∑â“∑“¬

„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’·∫∫„À¡à„π —ß§¡‰∑¬é √–À«à“ß

«—π∑’Ë 9-13 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡

ß“πÕ¿‘∫“≈ ç∫â“πºŸâÀ«à“πé  “¡æ√“π π§√ª∞¡

æ√– ß¶å„π —ß¶¡≥±≈ §≥–∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡„π°“√

 —¡¡π“§√—Èßπ’È  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–·®âß√“¬™◊ËÕ

ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“∑’Ë§ÿ≥≈—¥¥“«—≈¬å «ß»å¿—°¥’ (π°‡¢“)

‚∑√. 08-1874-5644 À√◊Õ 0-2429-0124 ∂÷ß 33

E-mail : t_nokkhao@yahoo.com Õ¬à“ß™â“¿“¬„π

«—πæÿ∏∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2012

����� ¢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¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

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

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

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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 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 °“√»÷°…“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®”°—¥

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡π“™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 136 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«π

§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2237-7315

À√◊Õ http://flpbkk2008.multiply.com/journal/item/

93 À√◊Õ www.faceboo.com/flpbkk

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“‚Õ°“ ©≈Õß

25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å»‘…¬å· ß∏√√¡√ÿàπ 9 ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß «—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012

‡«≈“ 10.00 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

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 1-7 กรกฎาคม 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
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บริการ
หองพกัเด่ียว 700 บาท/วนั
หองพกัคู 800 บาท/วนั
จัดประชุม สัมมนา จัดเล้ียง พรอมบริการ
อาหาร มีมุมสงบวัดนอย มีสนามเทนนิส
พรอมสระวายน้ำ ฟร ีWi-Fi เหมาะสำหรบั
พระสงฆ นกับวช คร ูอาจารย ราคาประหยดั

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



มีคนมาจากบานหัวหนาศาลาธรรม
บอกวา “บุตรหญิงของทานตายแลว

ไปรบกวนพระอาจารยอกีทำไมเลา” แต
พระเยซูเจาทรงไดยิน จึงตรัสแก

หัวหนาศาลาธรรมวา
“อยากลวัเลย จงมีความเชือ่”

(มก 5:35-36)

ทกุคนมาถึงบานหัวหนาศาลาธรรม พระเยซูเจา
ทรงเหน็ความวนุวาย พระองคเสด็จเขาไป
ตรัสแกคนเหลาน้ันวา “วนุวายและรองไห

ไปทำไม เด็กคนน้ีไมตาย เพยีงแตนอนหลบัไป”
ทรงจับมือเด็ก ตรัสวา “ทาลิธาคูม” แปลวา
 “หนเูอย เราสัง่ใหหนลูกุขึน้” เด็กหญงิน้ันก็
ลกุข้ึนทันทีและเดินไปมา พระองคทรงกำชับ
อยางแข็งขันมิใหแพรงพรายเรื่องนี้แกผูใด

(มก 5:38-39, 41-43)

ขายดวน!!!        ทีดิ่นสวยเหมาะทำ
จัดสรร / คอนโด

1. ติดถนนวัชรพลตรงขามไทยรัฐ 75 เน้ือที ่10 ไร
ตารางวาละ 40,000 บาท
2. ติดถนนคลองสามวา ใกลเขตคลองสามวา
กวาง 50 ม. เน้ือที ่9 ไร ไรละ 7 ลาน
3. ทีดิ่นในซอยลาดพราว 48 เน้ือที ่1 ไรคร่ึง
หลงัโรงเรยีนพบิลูยอปุถมัภ ตารางวาละ 8 หมืน่สนใจติดตอ



ที่ดินเขาใหญ
ววิสวย อากาศดมีาก
มโีฉนด ทำเลด ีเหมาะสำหรบัมาพักผอน
เปนบานหลงัท่ี 2
100 วา / 200 วา ตารางวาละ 8,000 บาท
1 ไร / 2 ไร  ไรละ 2.5 ลาน / 10 ไร 20 ไร 50 ไร

ในรหสัธรรมแหงการส้ินพระชนม และ
การเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของ
พระครสิตเจา พระเจาทรงเผยแสดง
ใหเห็นถึงความบริบูรณแหงความรัก

ทีช่วยไถก ูและเรียกรองใหเรา
ปรับเปลี่ยนชีวิตโดยอาศัยการอภัยบาป

(เทียบ กจ 5:31)
จากหนงัสือ : กาวไปสปูแหงความเชือ่
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การมาถึง และการจากลา

ตนเดือนมิถุนายน การมาถึงของฤดูฝน ชีวิต
ที่ตาไกไต ประเทศฟลิปปนส รับรูถึงฤดูกาล
หมุนเวียนนี้ ต้ังแตเริ่มเปดปฏิทินในเดือนใหม
หมอกจัด ฝนตกมากข้ึน อากาศเย็นในยามค่ำคืน
ยิง่สูงยิง่หนาว นอกจากจะเปนความหมายแฝงแลว
ยังเปนความเปนจริง คนที่อยูบนที่สูงอยางผม
และสมาชิกของบานคงรับรูความรูสึกแบบน้ี
เชนกัน

เรามาอยูที่นี่ไดหนึ่งอาทิตยเต็มๆ ในขณะท่ี
คนบางคนมาถึง ก็มีใครบางคนจากไปเหมือนกัน
ค่ำวันศุกรจึงมีงานในแบบสังสรรคเล็กๆ จัสติน
บราเดอรคณะฟรังซิสเซเวียร ชาวพมา ใชเวลา 5
เดือนท่ีบานหลังน้ี แตมากกวาน้ันท่ีเมืองหลวง
มะนิลา ในงานเก่ียวกบัส่ือมวลชน ผมน่ังคุยกบัเขา
ในภาคบายของวันน้ัน มีความนาสนใจมากๆ ทั้ง
คณะของเขา ทัง้งานแพรธรรมท่ีประเทศพมา หรอื
แมกระทัง่ความเคล่ือนไหว การเมือง ออ! ชือ่เตม็
ของจัสตินคอื จัสติน อองซาน ชทิ สงสัยไหมครับ
วาทำไมตองอองซาน (ไวผมจะเลาเรื่องนี้อยาง

(พระเจาจะนำทางคณุ เพียงแตคณุกาวตามเทานัน้)

ละเอยีดอกีคร้ังคอยติดตามนะครับ) บายวนัน้ันเราน่ังคุยกนัหลงับาน ทามกลางสายฝนพรำของเดอืนมถินุายน
เหตุผลหนึ่งเพราะออกไปทำอะไรไมได สวนหนึ่งเพราะต้ังใจพูดคุยกับเขาอยูแลว เปนการคุยแบบคนไทย
3 พมา 1 แตส่ิงท่ีผมสัมผัสไดจากเขา เขารักบานหลังน้ี บรรยากาศและผูคน แตความนารัก เรียบงาย
และซ่ือๆ ของเขาคนไมนอยกค็งรักเขาเชนกัน ผมพบบทสรุปในค่ำคืนแหงงานเล้ียงอำลานัน้

อาหารหลากหลายสไตลจากผูคนนานาชาติที่อยูรวมกันทยอยมาเสิรฟ และรับประทาน ผมตั้งใจสวม
ชุดไทยๆ ลานนาท่ีไดรับแจกในชวงงานชุมนุมส่ือมวลชนคาทอลิกโลก จังหวัดเชียงใหม ไมผิดคาด
หลายคนชอบมัน หลังจากทานอาหารกันแลว พิธีกรชาวอิตาเลียนกับจีน กลาวเชิญชวนเขางาน กิจกรรม
ตางๆ มากมายเกิดข้ึน มีวิดีทัศนสรุปภาพชีวิต มีการมอบของขวัญ ถายภาพ กลาวอำลากัน ผมประทับใจ
หลายส่ิงหลายอยางท่ีแสดงออกถึงความผูกพันท่ีมีตอกัน แตที่ประทับใจท่ีสุดกลับเปนบทเพลงภาษาเกาหลี
ที่บราเดอรจากประเทศเกาหลีไดขับรองมอบให มันเปนเพลง God Will Make Your Way เพียงแตเปล่ียน
เน้ือเปนเกาหลีเทาน้ัน

“พระเจาจะทรงนำทาง แมที่ซ่ึงปราศจากหนทาง
พระองคจะทรงทำงานในทางท่ีเราไมอาจเหน็ได
พระองคจะกำหนดเสนทางสำหรับเรา
จะทรงนำทาง และอยเูคียงขาง
พรอมดวยความรัก และพละกำลงั ในแตละวันใหม
พระองคจะทรงนำทาง พระองคจะทรงนำ
ทามกลางหนทางท่ีรกรางวางเปลา พระองคจะทรงนำ
พืน้น้ำ ทะเลทราย พระองคจะทรงเฝามอง
แมสวรรคและแผนดินจะผานพน แตพระวาจาของพระองคจะคงดำรงอยตูลอดกาล
พระองคจะสรางสรรควนัใหมสำหรบัเรา
พรอมดวยความรกัและพละกำลงั ในแตละวนัใหม
พระองคจะทรงนำทาง พระองคจะทรงนำ
พระเจาจะนำทางคุณ เพยีงแตคุณกาวตามหนทางน้ัน...เทาน้ันเอง” (แปลและเรียบเรียงจากเน้ือเพลง

God Will Make A Way จากซีดีชดุ The Best of Praise and Worship Music)
ชีวิตสรางบทเรียนทั้งแปลกใหม ทั้งซ้ำเกา ในขณะท่ีมีบางคนจากไป กลับมีบางคนเพ่ิงมาถึง บทเรียน

จากคนเกา และบทเรียนเกาจากคนใหม โลกหมุนไปอยูเสมอ การจากลา และการมาถึง อาจจะเปนปริศนา
ตอไปวาเม่ือไหรจะส้ินสุด แตทุกการมาถึงและการจากไป พระเจาไดนำส่ิงเหลาน้ีมาใหกับชีวิตเรา เพียงแต
คุณกาวตามทางน้ัน พระเจาจะนำทางเรา เพยีงแตเรากาวตามหนทางน้ัน เทาน้ันเอง เทาน้ันเองจริงๆ

บรรณาธิการบริหาร
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°“√®—¥°‘®°√√¡„πªï°“√»÷°…“ 2555 ‰¥â·°à °‘®°√√¡ª∞¡π‘‡∑»π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°

ªï 1 °‘®°√√¡‡¢â“‡ß’¬∫ ‡¬’Ë¬¡‡¥Á°„π ∂“π ß‡§√“–Àå ·≈–¡‘ ´“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬

‚¥¬¡’«‘∑¬“°√§◊Õ§ÿ≥æàÕ¡À“√å‚´‚π ‚ª√‚∫, SJ §ÿ≥π√‘» ¡≥’¢“« ·≈–§ÿ≥ ÿ«—≤πå

æ√ƒ°…åß“¡



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 27 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 °√°Æ“§¡ 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 1
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§√Õ∫§√—««—¥ ‡√“‰ªæ∫‡æ◊ËÕπ√à«¡°≈ÿà¡°‘®°√√¡·æ√à∏√√¡µà“ßÊ ‡√“‰¥â·æ√à∏√√¡

‡√“‰ª«—¥∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ‡√“‰¥â™’«‘µ§√‘ µ™π ∑’Ë√Ÿâ ÷°‰¥â∂÷ß§«“¡„°≈â™‘¥√–À«à“ß

æ√–°—∫‡√“ ‡√“‰¥âæ≈—ß

 ‘Ëß‡≈Á°Ê ∑’Ë«—¥À≈“¬«—¥·®°„Àâ°—∫‡√“‡ ¡Õ§◊Õ  “√«—¥ º¡«“ßÀπ—ß ◊Õ

∫—π∑÷°∑’ËÀ≈ß„À≈Àπâ“ª° ‰¡à„™à√Ÿª·∫∫ ·µà§”∑’Ë‡¢’¬π çI Love Bangkoké

∫π‡Õ° “√∑’Ë·®°µ“¡«—¥‡À¡◊Õπ “√«—¥∫â“π‡√“ ¢â“ß„ππ—Èπ¡’‡√◊ËÕß√“«∑’Ëπà“ π„®

∫∑‡∑»πå ∫∑¡‘ ´“∑—ÈßÀ¡¥ ¢âÕ‡¢’¬π¢Õß§ÿ≥æàÕ À√◊Õ¢âÕ·π–π” ∑∫∑«π

Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ß ¡—π§◊Õ ‘Ëß‡≈Á°Ê ∑’Ë∂Ÿ°‡µ√’¬¡·≈– àßµàÕ∑ÿ°Õ“∑‘µ¬å ‡æ◊ËÕ‡√“®–

π”°≈—∫‰ª √”æ÷ß ‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡À≈—ß®“°√à«¡¡‘ ´“„π«—πÕ“∑‘µ¬å·≈â«

 ‘Ëß‡≈Á°Ê ∑’Ëπ”§«“¡∑√ß®”µàÕ°—π°≈—∫§◊π¡“ ∫“ß«—¥‡¢’¬π‰«â∑’Ë¡ÿ¡‡≈Á° ÿ¥

¢Õß “√«—¥ ç°√ÿ≥“π”°≈—∫‰ªÕà“π∑’Ë∫â“πé ‡µ‘¡„ÀâÀπàÕ¬ ‡æ√“–∑’Ë«—¥π’È

§ÿ≥‰¡àµâÕß√–≈÷°∂÷ß„§√ §ÿ≥Õ¬Ÿà„°≈âæ√–Õß§å

ç®ß∑”¥—ßπ’È‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß‡√“‡∂‘¥é  (≈Ÿ°“ 22:19)

Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ºŸâπ”
»“ π —¡æ—π∏å √ÿàπ∑’Ë    14

π§√ª∞¡ ●  æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï   ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

°â“«‡¢â“ Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π
 ‘Ëß∑â“∑“¬·≈–°“√‡µ√’¬¡
§«“¡æ√âÕ¡ ŸàÕπ“§µ
¢Õß µ√’„π —ß§¡‰∑¬

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  √–À«à“ß«—π∑’Ë

23-24 ‡¡…“¬π 2012 §≥–

°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“

·ºπ° µ√’ ‰¥â®—¥ß“π —¡¡π“·≈–

 ¡—™™“ §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡ªî¥»“≈æ‘®“√≥“§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈
‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012   ∂“∫—π∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬·≈–¿§‘π’æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

§ÿ≥æàÕ∫√√®ß  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å §ÿ≥æàÕªï·Õ√å ≈ÿ¬®’ §“‡¡‚√π’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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