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ความสำเร็จเริ่มตน
ดวยความลมเหลว
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เด็กสาธุฯ “ฉลองตา และยาย นกับุญ
อนันา และยออากมิ” หลายคน
วางแผนไปตางประเทศ แตที่
วดันักบุญอนันา ทาจีน สมุทร-
สาคร ฉลองตาและยาย
วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม
เวลา 10.30 น.  สัตบุรุษจัด

อญัเชญิรปูท่ีศาลาริมน้ำลงมาซอมสีใหม อญัเชิญข้ึนไปหมุน 350 องศา วนัท่ี 10
มิถนุายน  คณุพอธรีพล กอบวิทยากลุ เจาอาวาส จน “ตัวกอบและเกรยีม” แลว
สวนงานผอูาวุโส ยายไปจดัวันเสาร ทีว่ดันักบญุอนัเดร บางภาษี เพราะเหน็วา
คุณพอเจาวัดแกพอๆ กับนักบุญยออากิม?  สวนวัดท่ีฉลองดังท่ีสุด
ในประเทศไทย คือวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย คนไปกันเปนหม่ืน
คุณพอประสงค ยนปลัดยศ เจาอาวาสองคใหม “หุงขาว 15 กระสอบ” หมู
เปด ไก ปลา หมดตลาดน้ำดำเนินสะดวก สภาภิบาลชุดใหม มาถึงวันนี้
กรุงเทพฯ กำลังเลือกต้ังสภาฯ ชุดใหม เดือนสิงหาคม เปนการแตงต้ังจาก
พระคณุเจาเกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช วดัท่ีมีจำนวนสภาภบิาลมากท่ีสุดนาจะเปน
วัดนักบุญเปโตร จำนวน 50 คน นธค. ประชุมกันเพื่อสังคมและ
พระศาสนจักร ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ประธาน  คุณกวี อังศวานนท และ
คุณเดช บุลสุข “พัฒนาการไปวัดวันอาทิตย” นาคิด ทั้งคุณพอและพี่นอง
ตองหันมาคุยกันแหละครับ ใครมีขอเสนอแนะดีๆ เขียนสงมาท่ีสภาสาธุฯ
ไดเลยครับ เพยีงแตขอวา “ไมตองรายยาว” เปน “มหากาพย” สภาสาธุฯ ยนิดี
เปนสะพานใหครับ ใครมีความคิดดีๆ มีรางวัลใหครับ? ไดเห็นแตละคน
ทีป่ระชุมแลวเรยีกวา “เพือ่พระ เสียสละ น้ำใจ”  แผนการตลาด ภาพยนตร
สามเกลอหัวแข็ง (The three Stooges) เรื่องตลก แตดูแลวไมตลกดวย เม่ือ
เอานักบวชและศาสนาเขาไป เหมือนเจตนาดูหมิ่น ไดเห็นแลว กลุม นธค.
ทนไมไหว มันเกินไป เราเงียบมานาน มันมากเกินไปแลว ฝรั่งหรือไทย
ไมสำคัญ พี่นองใชส่ือ “คริสตังไทย ยกมือขึ้น” หรืออีเมล โทรศัพท “เรา
ไมเห็นดวย!” สวนเร่ือง “ไทยแลนด กอต ทาเลนต” เรื่องนี้บังเอิญ หรือ
เจตนาแฝง เสียดายความดี ความรูสึกที่มี...มันลดดีกรีลง โรงเรียนนักบุญ
เปโตร สามพราน สงนักเรยีนไปเลาเร่ืองภาษาอังกฤษ (Story Telling) นกัเรยีน
5 คน ทมีโยโล (YOLO : You Only Live Once) ไดรบัรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
คุณครูอุบล โพธิสุทัศน และครูตางประเทศ ชวยกันปนจนไดดี วัน
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2012 ขอ
รายยาวยอนรอยสักหนอยครับ อายุเทวดาปอง  ค.ศ. 1988  “เทวดา  อ”
อุดมสาร เริ่มปรากฏตัวขึ้นในหนังสือ “อุดมศานต” เปนคร้ังแรก และ
ใชทำปฏิทินแผน  ที่เรียก “เทวดาปอง” เพราะคุณปอง เปนผูรับผิดชอบ
คอลัมนนี้   ผูที่สรางสรรค “เทวดาอุดมสาร”  หรือสัญลักษณ (mascot) คือ
คณุสุธ ีรตันเพ็ญชาต ิเปนคนแรก ตอมา ค.ศ. 1989 คณุธวชัชยั (บัว)  ชนะชยั-
ยั่งยืน  ค.ศ. 2004 คุณวิระศักดิ์ (อน) มนตแกว บัดน้ี เทวดาปอง อายุ 24 ป
สองโหลพอดี ใครท่ีเก็บสะสมไดครบ แจงชื่อที่อยู และถายภาพสงมาให
คุณปอง ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีของท่ีระลึกมอบใหครับ “ศูนยหนังสือ”
(Catholic Center) วัดไหนตองการจัดต้ัง แมไมใหญ แตสักวันหนึ่ง ศูนยนี้
อาจจะโตๆ ขอเพียงใหชวยกันสงเสริม เปนการสงเสริมการอานหนังสือดีๆ
ส่ือศรัทธาดวย กระจายใหทั่ว สนใจติดตอที่ ซิสเตอรศักดิ์ศรี งามวงศ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 ยุคดิจิทัล ทุกวันน้ี
อะไรๆ ก็เปนดิจิทัล ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ตองยกเคร่ืองคร้ังใหญ ซ้ือ
เครือ่งมือใหม เพือ่รองรบักบัเทคโนโลย ีเหนือ่ยกบัตองหาสตางคมาซ้ือน่ีแหละ
ครับ ปดปากคนบน “จุดเทียนขึ้นมาสักเลม ดีกวาน่ังบนดาวาความมืด”
คำขวัญคณะคริสโตเฟอร นาจะนำเอามาใชไดกับคนขี้บน และมัวแตวิพากษ
วิจารณทุกเร่ือง “สารสังฆมณฑล” และเว็บไซต มีครบ 10 แหงแลว
และเช่ือวา พี่นองคงติดตามใกลชิด โดยเฉพาะเว็บไซตเคล่ือนไหวไดเร็วกวา
แตอยาลืมสงมาถึง “อุดมสาร” ดวยนะครับ สวนวิทยุระดับสังฆมณฑล
มีเกือบทุกสังฆมณฑลแลว เพียงแตเปนวิทยุชุมชน ดี.เจ.จอหน หรือ จอย
ของอุบลฯ ภาษาอีสานแมนแลว

โรม 8:31, 35, 38-39
แลวเราจะพูดอะไรอีกในเรื่อง

นี ้ ถาพระเจาทรงอยขูางเรา ใครจะสู
เราได  พระองคมิไดทรงหวงแหน
พระบุตรของพระองค ใครจะพราก
เราจากความรักของพระคริสตเจา
ได  ความทุกขลำเค็ญหรือความ
คับแคนใจหรือ  การเบียดเบียน
ขมเหงหรือ  การขาดอาหารและ

เครื่องนุงหมหรือ  ภยันตรายและคมดาบหรือ...  เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา
ไมวาความตายหรือชีวิต  ไมวาทูตสวรรคหรือผูมีอำนาจปกครอง ไมวา
ปจจุบันหรืออนาคต  ไมวาฤทธิ์อำนาจใดหรือความสูง  ความลึก  ไมมี
สรรพส่ิงใดๆ จะพรากเราไดจากความรักของพระเจา ซึ่งปรากฏในพระ-
ครสิตเยซ ูองคพระผเูปนเจาของเรา

วนัชาติของสหรัฐอเมริกา 4 กรกฎาคม  ค.ศ. 1952   ชายฝงแคลิฟอรเนีย
ถูกปกคลุมดวยหมอกหนา มองไมเห็นชายฝง  หางจากชายฝงไปทาง
ทศิตะวันตกระยะทาง 21 ไมลบนเกาะ Catalina  นกักฬีาหญงิอาย ุ34 ป ชือ่
Florence Chadwick  เริ่มวายน้ำเขาฝงเพื่อทำสถิติเปนสตรีคนแรกท่ีจะ
วายน้ำจากเกาะน้ีเขาฝงแคลิฟอรเนีย กอนหนาน้ี  เธอทำสถิติเปนสตรีคนแรก
ที่วายน้ำขามชองแคบของอังกฤษท้ังไปและกลับ

วันน้ันเปนวันท่ีอากาศหนาว  น้ำทะเลเย็นยะเยือก  แตนี่ไมใชปญหา
อุปสรรคใหญอยูที่หมอกปกคลุมหนาจนเธอมองไมเห็นฝงแคลิฟอรเนีย
พี่เล้ียงและลูกทีมท่ีอยูบนเรือที่แลนตามเธอไปก็พยายามตะโกนใหกำลังใจ
เธอ  แตหลังจากวายอยูนานถึง 15 ชั่วโมง  Florence Chadwick ก็ตองขอ
ข้ึนเรือเพราะเธอชาไปท้ังตัวจากความเย็นของน้ำทะเล.....  และมารภูายหลัง
วา  เธออยูหางจากฝงเพียงแคครึ่งไมลเทาน้ันเอง......  Florence ยอมรับ
ภายหลงัวา  ทีเ่ธอแพไมใชเพราะความเย็นของน้ำทะเล  แตเพราะหมอกทำให
เธอมองไมเห็นฝง  ไมเห็นเปาหมาย

อีกสองเดือนตอมา Florence Chadwick เร่ิมตนใหมดวยความเช่ือม่ัน
ทีม่ั่นคงข้ึน  ถงึแมวาคร้ังน้ีกเ็หมือนคร้ังกอนท่ีชายฝงแคลิฟอรเนีย ถกูหมอก
ปกคลุมหนาทำใหมองไมเห็นฝง  แตเธอเช่ือม่ันวา  ดานหลังของหมอก
ทีป่กคลุมหนาน้ีเปนชายฝงของแคลิฟอรเนีย  และคร้ังน้ี Florence กท็ำสำเร็จ
เธอไมใชทำสถิติเปนสตรีคนแรกท่ีวายจากเกาะ  Catalina สฝูงแคลิฟอรเนีย
เทาน้ัน  แตยังทำสถิติถึงฝงกอนผูลงแขงท่ีไดอันดับสองท่ีเปนผูชายถึง
สองชัว่โมง

ความลมเหลวคร้ังแรกกลับเปนพลังทำให Florence Chadwick   สราง
ความเชือ่มัน่ (faith) ใหเขมแข็งข้ึน

ราฟาแอล
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สมเดจ็พระเทพรตัน (ตอจากหนา 1)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2012 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปดงาน “75 ปสถาปนา แกรงกลาวชิาการ สืบสาน
คณุธรรม เลศิล้ำเทคโนโลย ีเสรมิศกัดิศ์รคีวามเปนไทย”
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ปแหงการสถาปนา โรงเรยีน
พระหฤทัยคอนแวนต  ซึง่บริหารงานภายใตคณะภคนิี
พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ  โดยพระ-
อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนคร-
ราชสีมา ม.ร.ว.สุขมุพันธ ุบรพัิตร ผวูาราชการกรงุเทพ
มหานคร คณุแมเชลยีง เวชยนัต มหาธกิารณิ ีซสิเตอร
กาญจนา สิงหสา ผรูบัใบอนุญาตและผจัูดการโรงเรยีน
ซิสเตอรชวาลา เวชยันต ผูอำนวยการโรงเรียน เฝา
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะ
ผูบริหารโรงเรียนฯ และผูมีจิตศรัทธาเฝาทูลละออง
พระบาท ทลูเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน เพือ่สมทบทุน
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช-

กุมารี และพระราชทานเข็มท่ีระลึกแกอดีตผูบริหาร
คณะครูผปูฏบิติังาน 35 ปข้ึนไป

โอกาสน้ี ไดทอดพระเนตรการแสดงชุด “รำฉุยฉาย
พราหมณ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”

สำหรับนิทรรศการท่ีจัดข้ึน  เ ก่ียวกับประวัติ
ความเปนมา และผลงานของโรงเรียน รวมท้ัง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอปวงชนชาวไทยและโรงเรียนฯ
ซ่ึงทางโรงเรียนไดนอมนำแนวพระราชดำริ มาเปน

แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน อาทิ โครงการ
กอสรางสะพานภูมิพล 1 โครงการตามพระราชดำริ ที่
บรหิารจัดการน้ำเพ่ือแกปญหาน้ำทวมกรุงเทพมหานคร
ทำใหโรงเรียนฯ ไมประสบปญหาน้ำทวม และชวย
อำนวยความสะดวกในการลดปญหาการจราจรติดขัด
โครงการอนรุกัษพนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราช
ดำริ และโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ให
นักเรียนไดศึกษาเรียนรูและอนุรักษพันธุไมหายาก
ใกลสูญพนัธ ุรวมทัง้พนัธไุมทีเ่ปนประโยชน สงผลให
โรงเรียนไดรับพระราชทานรางวัล สวนพฤกษศาสตร
โรงเรยีนขัน้ที ่2 เม่ือป 2010 (พ.ศ. 2553) รวมทัง้ผลงาน
ทางวิชาการ และนวัตกรรม การเรียนการสอน  และได
ทอดพระเนตรการบรรเลงวงดุริยางคของโรงเรียนดวย

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ไดรับใบอนุญาต
ใหจัดต้ังเปนโรงเรียน เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 1937
(พ.ศ. 2480) บริหารงานภายใตคณะภคินีพระหฤทัย
ของพระเยซเูจาแหงกรงุเทพฯ ปจจบุนั เปดทำการสอน
หลกัสตูรสามัญศึกษาและหลักสตูรโปรแกรมสองภาษา
ต้ังแตระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีนกัเรยีนจำนวน 3,393 คน คณะครู 217 คน

ฉลองครบรอบ 7 ป (ตอจากหนา 1)
พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตร
และเปาโล และฉลองครบรอบปที่ 7 แหงสมณสมัย
ของสมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 พรอมดวย
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช รองประธาน
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  พระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราช
จากเมียนมาร 2 องค โดยมีพระสงฆ นกับวช สัตบุรษุ
เอกอคัรราชทตูและทตูานทุตู มารวมในพธิ ีเมือ่วนัเสาร
ที ่30  มถุินายน 2012   ณ อาสนวิหารอัสสัมชญั  บางรัก

คณุพออกิญาซีโอ เชฟฟาเลีย อปุทูต สถานเอกอัคร
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กลาวปราศรัยวา
ขาพเจาขอขอบคุณตอประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย คณะพระสังฆราชท่ีไดจัด
พิธีบูชาขอบพระคุณอยางสงางาม อันเปนเครื่องหมาย
ของความเปนหน่ึงเดียว ความซ่ือสัตยอยางม่ันคงของ
พระศาสนจักรไทยกบัองคสมเด็จพระสันตะปาปา และ
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมารวมพธีิในวันน้ี อนัแสดงถึง
ความจงรักภักดีตอองคสมเด็จพระสันตะปาปา

วันนี้เรารำลึกถึงรอบปที่ 7 แหงสมณสมัยของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 เปนโอกาสท่ีเรา
ไดขอบคุณพระเจา ดวยวาภาพแหงการเทศนสอนของ
พระผูไถไดรับการเทิดทูนและแทรกซึมอยูในงาน
อภบิาลของพระสันตะปาปา ซ่ึงพระองคไดทรงกระตนุ
เตือนพระศาสนจักรใหรับรูถึงความสวางของพระ-
คริสตเจาเสมอ อีกท้ังเปนโอกาสเตือนเราถึงความเปน
หนึ่งเดียว ศักด์ิสิทธ์ิ สากล และสืบเน่ืองจากอัครสาวก
ของพระศาสนจักร และเราตองกาวหนาในความเช่ือ
และเปนหนึง่เดียวกับสมเด็จพระสนัตะปาปาเสมอ

เวลาเดียวกัน ขาพเจาขอกลาวถึงโอกาสของการ

เฉลิมฉลองครบรอบปท่ี 50 ของการเปดสังคายนา
วาติกนัท่ี 2 ในเดือนตุลาคมท่ีจะถึงน้ี ซ่ึงพระสันตะปาปา
ทรงประกาศเปน “ปแหงความเช่ือ” โดยจะเร่ิมตน
ในวนัที ่11 ตุลาคม 2012 ถงึวนัที ่24 พฤศจกิายน 2013
เปนชวงเวลาท่ีเราตองไตรตรองอยางเขมขนถึงคุณคา
ของพระวรสาร อันมีความจำเปนตอเราอยางย่ิงในยุค
ปจจุบัน ที่เรากำลังเผชิญความเปล่ียนแปลงมากมาย
รอบตัวเรา ซ่ึงเรียกรองใหเราตองกลับใจอยางแทจริง

การเฉลิมฉลองในวันน้ีชวยใหเราเขาใจถึงพันธกิจ
ของสมเด็จพระสันตะปาปาท่ีไดรับการสืบทอดจาก
นกับญุเปโตร ผนูำของพระศาสนจกัรสากล อนัแสดงถึง
ฐานะผูสืบทอดตำแหนงจากพระคริสตเจา และอำนาจ
เฉพาะในการปกครอง ให “ชวยเหลือค้ำจุนความเชื่อ
ของพ่ีนอง” (ลก 22:32) ด้ังน้ัน บทบาท ขาวสาร
การเปนพยานและอำนาจปกครองของพระสนัตะปาปา
ก็เพื่อการดูแลรักษาความเปนหนึ่งเดียวของความเชื่อ
ความจริง ในหัวใจอันเปยมดวยความรักท่ีไมมีเง่ือนไขใด
ตอพระครสิตเจาและพระศาสนจกัร

ขอขอบพระคุณพระเปนเจาสำหรับศาสนบริการ

แ ห ง รั ก ต อ
พระศาสนจักร
สากลของพระ-
สั น ต ะ ป า ป า
ใหเราภาวนาเพ่ือพระสันตะปาปาท่ีรักของเรา จะไดมี
พระพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ  อายุยืนนาน  มี
พระปรีชาญาณ และพละกำลังอันจำเปนท่ีจะไดเปน
ผูนำความเช่ือ ความรูแหงความจริง ในศาสนบริการ
ของพระองค

อาศัยคำเสนอวงิวอนของพระนางมารีย พระมารดา
ของพระศาสนจักร และท่ีพึ่งของคริสตชน ขอพระเจา
ป ร ะ ท า น พ ร แ ก พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ไทยเสมอเทอญ

คุณพออิกญา-
ซีโอ เชฟฟาเลีย
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“แมขาพเจาพูดภาษาของมนษุยและของทตูสวรรคได
ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็เปนแตเพียงฉาบหรือฉิ่งที่
สงเสียงอึกทึก แมขาพเจาจะประกาศพระวาจา เขาใจ
ธรรมล้ำลกึทกุขอ และมคีวามรทูกุอยาง หรอืมคีวามเชือ่
พอท่ีจะเคลื่อนภูเขาได ถาไมมีความรักขาพเจาก็ไมมี
ความสำคญัแตอยางใด แมขาพเจาจะแจกจายทรพัยสิน
ทั้งปวงใหแกคนยากจน หรือยอมมอบตนเองใหนำไป
เผาเสยี ถาไมมคีวามรกั ขาพเจากม็ไิดรบัประโยชนใด

ความรกัยอมอดทน มใีจเอือ้เฟอ ไมอจิฉา ไมโออวด
ตนเอง ไมจองหอง ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตวั ความรกั
ไมฉนุเฉยีว ไมจดจำความผิดท่ีไดรบั ไมยนิดีในความช่ัว
แตรวมยินดีในความถูกตอง ความรักใหอภัยทุกอยาง
เชือ่ทกุอยาง หวงัทกุอยาง อดทนทุกอยาง

ความรักไมมีส้ินสุด แมการประกาศพระวาจา
จะถูกยกเลกิ แมการพดูภาษาท่ีไมมใีครเขาใจจะยุต ิแม
ความรูจะหมดส้ิน เพราะเรารูอยางไมสมบูรณ และ
ประกาศพระวาจาอยางไมสมบูรณ แตเมือ่สิง่ทีส่มบูรณ
มาถึง ความไมสมบูรณจะสูญส้ินไป เมือ่ขาพเจายงัเปนเด็ก
ขาพเจาก็พูดจาเหมือนเด็กๆ คิดเหมือนเด็กๆ ใชเหตุผล
เหมือนเด็กๆ แตเมื่อขาพเจาเปนผูใหญ ขาพเจาก็เลิก
ประพฤติเหมอืนเด็ก ในเวลาน้ี เราเหน็พระเจาเพียงรางๆ
เหมือนเห็นในกระจกเงา แตเมื่อถึงเวลาน้ัน เราจะเห็น

พระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลานี้
ขาพเจารูอยางไมสมบูรณ แตเมื่อถึงเวลาน้ันขาพเจา
จะรแูจงเหมือนทีพ่ระองคทรงรจัูกขาพเจา” (1คร 13:1-13)

หาก 10 ขอความพระคัมภีรไพเราะตลอดกาลท่ีเรา
กำลังพิจารณากันอยูนี้ เปรียบเปนเชนมงกุฎของ
พระราชา  1คร 13:1-13  ตอนน้ีจะตองเปนเพชรเม็ดงาม
ขนาดใหญที่นำมาประดับอยูตรงดานหนามงกุฎ
ขององคพระผูเปนเจา พระราชาของเราอยางแนนอน
แทบเปนไปไมไดเลยทีจ่ะไมกลาวถงึขอความพระคมัภีร
ตอนนี ้ หากเราจะพจิารณาถงึความไพเราะงดงามในเชิง
วรรณกรรม ความเปนกวี และชีวิตภายในของนักบุญ
เปาโล ผูเขียนบทจดหมายจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของ
พระคมัภรีภาคพนัธสัญญาใหม

“ตนไมพนัธดีุยอมบงัเกดิผลด ี ตนไมพนัธไุมดียอม
เกดิผลไมดี” (มธ 7:17) การพรรณนาความรักดวยถอยคำ
อนังดงาม ละเอียดลออกับชวีติเย่ียงน้ีเอง  ท่ีผเูขียนถือวา
นักบุญเปาโลตองมีชีวิตภายในท่ีงดงามและไดรับ
พระหรรษทานความรักจากองคพระจติเจาอยางเต็มเปยม
ในชีวติของทาน
     พิธีมิสซาปลงพระศพของเลด้ีไดอานา ณ วิหาร
เวสมินสเตอร กรุงลอนดอนในปค.ศ. 1997 ก็นำ
พระคัมภีรตอนน้ีมาอานเตือนใจผูคนใหซาบซ้ึงถึง
ความรักอันยิ่งใหญของพระเปนเจาที่ประทานมาแกผูที่
พวกเขารักและอาลัย พิธีอภิเษกสมรสของผูอยูใน
ราชวงศหรือแมแตพิธีมิสซาแตงงานของสัตบุรุษโดย
ทั่วไป ก็เลือกท่ีจะขออานพระคัมภีรตอนน้ีในมิสซา
แตงงานของพวกเขา สำหรับผูที่ มิไดต้ังใจฟงและ
พิจารณาอยางดี พระคัมภีรตอนนี้อาจกลายเปนเพียง
ขอความท่ีอานกันตามธรรมเนียม แตสำหรับผทูีพ่จิารณา
อยางลึกซ้ึงแลว เราไมสามารถปฏิเสธความย่ิงใหญของ
ความรักที่พระเปนเจาประทานมาแกมนุษยไดเลยและ
นักบุญเปาโลสามารถนำสัจธรรมน้ีมาตีแผดวยภาษา
เรยีบงายใหทกุคนไดตระหนัก วาความรักเปนอุดมการณ

ที่สำคัญท่ีสุดท่ีใครคนหน่ึงเกิดมาในโลกน้ีจะตอง “มี”
และ “ใหออกไป” ใหสำเร็จ เพราะส่ิงน้ีเทาน้ันเปน
เหตุผลเดียวท่ีเรายังมีชีวิตอยูและจะสืบเน่ืองไปถึง
ชวีติหนาในสวรรค

พระคัมภีรตอนน้ียงัแฝงซ่ึงศาสนาคริสตอนัแทจริง
ทีต่อแตนีจ้ะหลุดออกมาจากศาสนายิว  เพราะนักบุญเปาโล
คงเบ่ือหนายการถูกเพ่ือนรวมชาติทีไ่มชอบทาน ตามลาง
ตามผลาญทำรายเบียดเบียน  ทานประกาศถึงคุณคาใหม
ทีท่านพบในองคพระครสิตเจาซ่ึงสมบูรณครบครันกวา
ธรรมบัญญัติของโมเสสท่ีทานเคยอุทิศตนปกปองไว
แมชาวยิวจะไมพอใจท่ีทานหันไปเช่ือในองคพระเยซู
คริสตเจา อิจฉาท่ีทานเขาหาคนตางศาสนาและ
มีคนเล่ือมใสจำนวนมาก แตบัดน้ีทานไมมีความคิด
จะทำรายตอบดวยความมุทะลุเชนเม่ือคร้ังยังเปนพวก
ฟาริสีในวัยหนุมของทานอีกแลว เพราะทานรูแลววา
ความรักน่ีเองที่ เปนส่ิงที่ธรรมบัญญัติของโมเสส
พยายามจะไปใหถึง แตทำไมไดตองอาศัยพระหรรษทาน
ความรักของพระเยซเูจาท่ีประทานมาใหแกเรากอนและเรา
ตอบรับท่ีจะเช่ือในพระองคบางทีคนเราเม่ือรูวาตนได
ครอบครองส่ิงท่ีสูงสงกวาแลวเขากไ็มสนใจในส่ิงท่ีอาจ
สูญหายไปบาง ทานไมสนใจตอความลำบากท่ีถูก
เบียดเบียนกล่ันแกลง มีก็แตจะนำเอาความรักสูงสง
ของพระเปนเจาท่ีมีมาช่ืนชมทดแทนความรูสึกไมดี
ขมข่ืนเหลาน้ัน แลวพบวาเทียบกนัไมได ทานจึงคิดได
วาไมไดสูญเสียสิ่งใด ความรักนี้บังเกิดในดวงใจของ
ทาน ซ่ึงหอมหวานกวาการคิดรายตอบชาวยิวเหลาน้ัน
และศาสนาคริสตที่มาทดแทนธรรมบัญญัติของชาวยิว
ในตัวนักบุญเปาโลก็ฉายแสงเปลงประกายออกมา
ในเร่ืองความรักท่ีทานบรรยายอยูใน 1คร 13:1-13
ตอนน้ี แกชาวโลกทัง้มวล  ประดุจเพชรเมด็งามดานหนา
มงกุฎของพระราชา   ...งามสงาอยางท่ีสุด.

โฟโคลาเร (ตอจากหนา 20)
โฟโคลาเรจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพุทธ-คริสต
ครั้งที่  5 ที่ศูนยมารีอาโปลี  กัสแตล  กันดอลโฟ
กรุงโรม ประเทศอิตาลี  หัวขอ “การตีความและการ
เจรญิชวีติพระคัมภรีเพ่ือสรางสันติและความกลมเกลยีว”
ระหวางวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2012 ซึ่งเปนการ
รวมมือกันระหวางคริสตศาสนิกที่เปนสมาชิกของ
คณะโฟโคลาเร จัดงานรวมกับผูแทนพุทธศาสนิก
นิกายเถรวาทจากประเทศไทยโดยมีพระภิกษุ 8 รูป
และฆราวาสอีก 8 คน ผแูทนพุทธศาสนิกนกิายมหายาน
จากประเทศญี่ปุนหลายกลุม จากประเทศไตหวัน
และประเทศเกาหลี

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพุทธ-คริสตไดเริ่ม
จดัข้ึนต้ังแตป ค.ศ. 2004 และเร่ือยมาทุกๆ 2 ป ดังน้ี

ค.ศ. 2004  กสัแตล กนัดอลโฟ กรงุโรม ประเทศ
อิตาลี

ค.ศ. 2006 เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปนุ
ค.ศ. 2008  กสัแตล กนัดอลโฟ กรงุโรม ประเทศ

อิตาลี
ค.ศ. 2010  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหาร

จ.เชยีงใหม
จากการสัมมนาคร้ังแรกเม่ือแปดปทีผ่านมา นบัเปน

กาวอนัยาวนานท่ีทำใหเราคริสตศาสนิกและพทุธศาสนิก
ไดรูจักกันลึกซึ้งมากข้ึน หัวขอของการสัมมนาคร้ังน้ัน
คือ “ธรรมะและความเมตตาในพุทธศาสนา-ความรัก
ในครสิตศาสนา”

ในปนีมี้ผเูขารวมงานจากหลากหลายประเทศ อาทิ
ไทย ญี่ปุน ศรีลังกา มาเลเซีย เกาหลีใต ไตหวัน
องักฤษ สหรฐัอเมริกา สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย และ
อิตาลี

ไม เพียงแตความแตกตางทางวัฒนธรรมของ
ผเูขารวมสัมมนาวิชาการคร้ังน้ี แตยงัมีความหลากหลาย
ของนิกายตางๆ ในแตละศาสนาอีกดวย

ในจำนวนผูแทนของฝายพุทธ  มีผูแทนของ
พระพทุธศาสนานิกายมหายานสายตางๆ จากญ่ีปนุ เชน
สายเทนได สายนิชิเรน สายยัตสุดะ และสายพุทธ
ฆราวาสท่ีอยูภายใตสมาคมริโชโกไซไก  และในสวน
ของคริสตศาสนาเองก็มิไดมีเพียงผูแทนจากพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกเทาน้ันแตยังมีผูแทนจากนิกาย
รฟีอรม นกิายลเูธอรรนัและนิกายแองกลกีนัดวย

พระคารดินัลฌอง  หลุยส-โตร็อง ประธาน
สมณสภาเสวนาระหวางศาสนาจากนครรัฐวาติกัน
ไดมารวมงานเสวนาวิชาการในคร้ังน้ี

ประธานของคณะโฟโคลาเร มารอีา โวเช (เอม็มาอสุ)
ไดมาทักทายผู เขารวมการเสวนาทุกคนดวย และ

มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต จากสมณสภาเสวนา
ระหวางศาสนา มารวมเปนผดูำเนนิรายการ

จากประเทศไทย พระครวูทิติปญญาภรณ พระครู
พิพิธสตุาทร (พระมหาบุญชวย ดูใจ) เปนวทิยากร  และ
พระมหาปรกฤษณ พันธงุาม ทีไ่มสามารถเขารวมงาน
สัมมนาในคร้ังน้ีแตทานไดสงสารของทานใหพระมหา
ชนนิทร ประพนัธ  เปนผอูานแทน

กอนปดงานเสวนา ผูเขารวมงานสัมมนาทุกทาน
ปรารถนาท่ีจะไปเย่ียมหลมุศพของเคยีรา ลบิูคทีว่ดันอย
ของศูนยกลางคณะโฟโคลาเรท่ีร็อกกา ดิ ปาปา
พระภกิษุไทยท้ัง 8 รปู และพระภิกษุ พระภกิษุณี จาก
นิกายมหายานไดสวดมนตแผเมตตาใหกับเคียรา

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระหวางพุทธ-ครสิต
ในคณะโฟโคลาเรมีที่มาจากการเร่ิมความสัมพันธกับ
พี่นองพุทธศาสนิกชน  ซ่ึงเปนความสัมพันธที่ มี
ความหมายมากในประวัติศาสตรของงานศาสนสัมพนัธ
ของคณะ ส่ิงน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีเคียรา ลูบิค ผูกอต้ัง
คณะไดเขาใจถึงความเปนไปไดในการสรางความเปน
พี่นองท่ีแทจริงกับศาสนิกในศาสนาตางๆ รวมท้ังกับ
วฒันธรรมตาง ๆ

เปนเวลากวา 30 ปทีค่ณะโฟโคลาเรไดทำงานตาม
วิถีแหงความเปนพี่นองสากลรวมกับพระภิกษุและ

(อานตอหนา 13)
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ความรักที่ไรขอบเขต
“เราเทาน้ันทีเ่ปนเจานายของเจา” (เยเรมยี  3:14)

เชาวนัหนึง่ หนูเดนนีตั่ดสินใจจะทำแพนเคกใหคุณพอคณุแมไดรบัประทาน
เขาพบชามและชอน เขาดึงเกาอี้เขาไปใกลๆ ตู แลวนำเอาแปงสาลีถุงใหญ
ทำแปงตกลงกับพื้นบางเล็กนอย เขาเอามือลวงแปงออกมาจากถุง ใสลงไป
ในน้ำนมท่ีเตรียมไว เอาน้ำตาลใส มีแปงตกอยูที่พื้นหองเล็กนอย เขาพยายาม
ทำความสะอาดพ้ืนหอง เขาคิดในใจวา เขาอยากจะทำอะไรพิเศษใหคุณพอ
คุณแม แตมันพลาดไปหนอย เขาพยายามปด กวาดพ้ืน ทันใดน้ันเขาก็เห็น
คุณพอยืนอยูที่ประตู น้ำตาไหลออกมาท่ีตาของเขา เขาพยายามทำส่ิงท่ีดี
แตมันกลับมีปญหา เขาแนใจวาจะถูกคุณพอดุเอา แตคุณพอของเขาเพียงแต
มองเขา คุณพอยนืมองดูเขา พลางอมุลูกชายท่ีกำลงัรองไหมากอด

พระเจาพรอมเสมอท่ีจะทรงใหอภยัเรา พระเจาทรงตอนรบัทุกคนท่ีพรอม
จะเปล่ียนแปลงเสมอ พระเจาทรงใหคำม่ันสัญญาวา จะทรงประทานความรัก
นิรันดรแกประชากรของพระองค และพระองคจะไมทรงเปลี่ยนพระทัย
ประกาศกเยเรมียทำนายวา พระเจาจะทรงกลับเปนชีวิตและการนมัสการ
ของอิสราเอลอีกคร้ังหน่ึง ส่ิงท่ียิ่งใหญกวาพระวิหารจะมายังพวกเขา การ
นมัสการจะไดรับการปรับปรุง จะไมอยูแตเพียงท่ีเดียว และประชากรเดียว
เทาน้ัน

ลองถามตัวเราเองดูซิวา เรากำหนดขอบเขตความรักของพระเจาท่ีทรงมี
ตอเราไวแคไหน?

ขาแตองคพระผทูรงเปนเจา บางคร้ังพวกลกู
พยายามกระทำส่ิงท่ีดี แตก็ลมเหลว บางคร้ัง
ลกูยืนน้ำตานองหนา โดยไมรวูาจะทำอะไรตอไป
ในชวงเวลาดังกลาว โปรดทรงชวยลกูใหหนักลับ
ไปหาพระองค เม่ือลูกตอตานพระหรรษทาน
ของพระองค โปรดทรงตักเตือนลูกวา ความรัก
ของพระองคยิ่งใหญกวา และม่ันคงมากกวา
ส่ิงใดๆ ที่ลูกจะสามารถประสบพบเห็นในชีวิต
ของลูกได อาแมน

ประวัติศาสตรซ้ำรอย
ความผิดหวังกลายเปนความแปลกใจงุนงง
เม่ือกลับมาบานเกิดหลังจากท่ีจากไปไมนาน
ทกุอยางดูเหมือนเดิมแตทาทีของคนรอบขางเปล่ียนไป
บางก็ชืน่ชมแตดูเหนิหางบางทำเฉยเมยเหมือนไมรจูกั
ไมนอยคนแววตาฉายความอิจฉาริษยารับไมได
บรรยากาศของการกลับมาบานดูอึมครึมต้ังแตมาถึงแลว
เหมอืนขอมลูมาถงึกอนหนาน้ันเปนระยะ
เยซูแหงนาซาเร็ธท่ีกลายเปนท่ีกลาวขวัญโจษจันไปทั่ว
ทัง้เทศนสอนอยางมีอำนาจทัง้ทำอัศจรรยทัง้มีคนติดตาม
กอนหนาน้ีสามสิบปไมมีอะไรพิเศษไมมีอะไรนาท่ึง
หลายคนเห็นเติบโตมาต้ังแตออนแตออก
หลายคนเปนเพื่อนรวมวัยวิ่งเลนกันมา
หลายคนมาใชบริการซอมโตะซอมเกาอี้ซอมประตูหนาตาง
หลายคนฟงอานพระคัมภรีฟงคำอธบิายในศาลาธรรม
แทบทุกคนรจูกัแมมักคนุพีน่องชายหญงิ
แลวจูๆ  กท็ำตัวเปนประกาศกประกาศคำสอนใหมๆ  ไปท่ัว
แมธรรมาจารยแมคัมภีราจารยก็ยังตองท่ึงยังตองอึดอัด
จรงิๆ แลวบรรยากาศน้ีกอตัวบมเพาะมาไดระยะหนึง่แลว
ประสาคนอยูดวยกันเห็นหนาคาตาคุนเคยกันมา
การไมอยากใหใครเดนใครดังใครเกินหนาเกินตา
เปนความรสึูกท่ีเลีย่งไมไดสำหรบัสังคมปดสังคมแคบ
พอไดยนิอานพระคัมภีรไดยนิคำอธบิายฉะฉานไมซ้ำใคร
ความรูสึกท่ีพยายามเก็บกดไวก็พรั่งพรูออกมาดังเข่ือนแตก
“เขาไปไดความรคูวามฉลาดแหลมคมน้ีมาจากไหนกันน่ี?”
กอนนี้ไมเคยเห็นไมเคยไดยินไมเคยรูไมเคยมีวี่แวว
จึงไมอยากจะคิดวารูไมอยากจะยอมรับวาฉลาดเอง
เลยฟนธง “ตองไปไดมาจากไหนสกัแหง”
“แลวอัศจรรยที่ทำกับมือนั้นทำไดอยางไร?”
ถงึไมไดพดูแตกคิ็ดวาไปไดฤทธ์ิมาจากใครสักคน
แมกระท่ังบรรดาหัวหนาประชาชนก็ยังยืนยันในเวลาตอมา
“เขาทำอัศจรรยไดก็เพราะอำนาจจากหัวหนาปศาจ”
นอกน้ันเขาก็ไมใชใครอ่ืนไกล
“กแ็คชางไมลกูของมารียเปนพีน่องยากอบโยเสทซีมอน...”
ทกุคนยังอยใูนหมบูานพรอมหนาพรอมตาชีวติเรียบงาย
“ถาเกงจริงลองทำอัศจรรยใหเราเห็นหนอยสิ”
เหมือนจะตัดพอตอวาทีที่อื่นทำใหญทำโตทำไดทำดี
ในขณะท่ีบานเกิดแทๆ  กลับไมทำอะไรสักอยาง
พอถูกตอบกลับวาประกาศกไมเคยเปนท่ีชื่นชมในบานเมืองตนเอง
ความรูสึกท่ีทับถมอยูเต็มอกเปล่ียนเปนความกร้ิวโกรธเคียดแคน
ถึงขนาดฉุดกระชากลากตัวไปถึงยอดเนินหมายผลักใหตกมาตาย

“พระเยซเูจาทรงทำอศัจรรยทีน่ัน่ไมได...” มาระโกรายงาน
ทุกคนพากันปดก้ันดวยอคติดวยการไมยอมรับ
ตราบใดท่ีพระเยซูเจาไมยอมเปนอยางท่ีพวกเขาตองการใหเปน
เปนชาวบานเปนชางไมเปนคนท่ีเคยรูจักมักจ่ีเห็นกันมา
เปนพวกเขาท่ีจะกำหนดใหพระองคเปนใหบทบาทพระองคเลน
ในเม่ือไมเปนในเม่ือไมยอมเลนตามบทบาทพวกเขาก็ไมเลนดวย
ประวัติศาสตรก็ยังซ้ำรอยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย
เม่ือศิษยของพระเยซูเจามีทาทีเดียวกนักับชาวนาซาเร็ธ
ทำเปนวารจูกัพระองคแลวรจูกัพระองคดีรทูกุส่ิงท่ีพระองคสอน
หากมีอะไรแตกตางไปกวาน้ันถือวาไมใช
นอกจากจะกำหนดใหพระองคเปนอยางท่ีตองการแลว
ยงัทำใหพระองคเปนบุคคลในประวัติศาสตรผานพนไปแลว
คำพูดคำสอนของพระองคก็เปนแคเอกสารบันทึกเก็บเขาตู
จงึไมแปลกท่ีพระองคไมสามารถทำอะไรใหไดเลย...
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 วนัเสารที ่16 มิถนุายน อาสนวหิารพระหฤทยัไดจดั
พธีิฉลองอาสนวิหารประจำปเชนทุกป โดยพระสงัฆราช
ฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน พรอมกบั
พระสงฆนกับวชแตละคณะ ทีท่ำงานในเขตสังฆมณฑล
เชยีงใหมตางมารวมในพิธีพรอมเพรยีงกัน รวมท้ังพีน่อง
คริสตชนตามเขตวัดบนดอยตางๆ มารวมเปนจำนวน
มากจนลนออกนอกอาสนวิหาร ทัง้ๆ ทีป่นีไ้มมีพธีิบวช
พระสงฆเชนทกุป  และหลงัพธีิบชูาขอบพระคณุในวัด
แลวไดมีการแหพระรูปพระหฤทัยพระเยซูเจารอบ
อาสนวิหารและภายในบริเวณโรงเรียนดวย โอกาสนี้
คณุพอวฒุเิลศิ แหลอม อดีตเจาอาวาสไดมารวมพธีิดวย

พระสังฆราช John Hsane Hgyi แหงสังฆมณฑล
Pathein ประเทศพมา ใชโอกาสประชุมสหพันธสภา
พระสงัฆราชแหงเอเชียในประเทศไทย เดินทางขามน้ำ
ขามทะเลเ พ่ือเยี่ ยมเยียนและใหกำลังใจสัตบุรุษ
ในสังฆมณฑลของทาน ซ่ึงทำงานอยูในภาคใตของ
ประเทศไทยกวา 500 ชีวิต สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
ใหการตอนรบัอยางอบอนุ พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรีดารุณศีล แบงปนน้ำใจในนามพระศาสนจักรไทย
ดวยการมอบปจจัยสนับสนุนงานอภิบาลในประเทศ
พมาจำนวนหน่ึง ยืนยันพรอมแบงปนพระสงฆที่มี
ความชำนาญเฉพาะดานชวยเหลือในงานอภิบาล หาก
ตองการ บรรดาอธิการอารามกลาริส กาปูชนิ (ชลีบั)
ทั้ง 7 แหงในประเทศไทย มีความสุข ชื่นชมยินดีกัน
ทั่วหนา ในการอบรมรวมกัน ที่อารามแมพระแหง
ปวงเทวา พนม ทามกลางการดูแลเอาใจใสอยางอบอนุ
จากซสิเตอรสุปราณ ีฉตัรบรรยงค อธกิาร และสมาชกิ
ในหมูคณะ ยิ่งกวาน้ันยังสุขใจจากการฟงการอบรม
และขอคิดดีๆ จากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี-
ดารุณศีล ในรูปแบบ LECTIO DIVINA 

คุณพอมาเราดีใจ คุณพอไปเราคิดถึง เขารับตำแหนง
หนาท่ีผูชวยเจาอาวาสวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา แลว
สำหรบั คุณพอนุพันธุ ทัศมาลี โดยไดถวายมิสซาแรก
ใหแกสัตบุรษุของวัด  เม่ือวนัอาทิตยที ่8 กรกฎาคม  2012
หลังมิสซาไดมีพิธีตอนรับคุณพอ และยังไดขอบคุณ
อำลา คณุพอสมภพ ประทมุราช (พอปลดัเดิม) ทีย่ายไป
รับตำแหนง ผูอำนวยการแผนกเยาวชน สังฆมณฑล
จันทบุรี ที่สำนักงานศูนยสังฆมณฑล ศรีราชา อำลา
ดวยความคิดถึงอยางน้ี ไมรูจะมีใครตามไปสงเขารับ
ตำแหนง เหมือน คุณพออันเด ไชยเผือก หรือเปลานะ
มาแลว รายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง เปนสมาชิกสภา

ภบิาล ของวัดแมพระเมืองลูรด บางแสน  จำนวนท้ังหมด
8 คน โดยมีกำหนดวันเลือกต้ัง  ในวันอาทิตยที่ 22
กรกฎาคม 2012 หลงัมิสซาสาย ผใูดมีสิทธ์ิกข็อเรียนเชิญ
ใชสิทธ์ิกนัดวยนะครบั ถาไมสะดวกในวันเวลาทีว่า เขา
มีเลือกตั้งลวงหนา ในวันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2012
อำนวยความสะดวกกันเต็มท่ีเลยนะครับ 

รับไมตอจากซิสเตอรคณะธิดาเมตตาธรรม คุณพอ
เฉลียว วาปกัง ผูอำนวยการฝายสังคมสังฆมณฑล
นครราชสมีา สานตองานตางๆของศูนยมารียสงเคราะห
หนองบัวโคก ในเร่ืองของผูติดเช้ือ และเด็กยากจน
ในโครงการชวยเหลือทางดานทุนการศึกษา  แผนก
สตรี สังฆมณฑลนครราชสีมา จดัสัมมนาประจำป 2555
ข้ึน ในวันศุกรที่ 29 มิถุนายน  ในหัวขอ “ผลกระทบ
ตอเด็ก สตรี และสังคมเกษตรกรรม เม่ือกาวเขาสู
อาเซียน” ซ่ึงรูปแบบการสัมมนาคร้ังน้ีเปนการให
ความรูแกคริสตชน ผูนำชุมชน บุคลากรทางการศึกษา
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ โดยศูนยเชญิพันเอกแพทยหญิง
สุมล  นาคเฉลมิ ผทูรงคุณวฒุกิองทัพบก จ.ชลบรุ ีมาเปน
วิทยากรบรรยายในเนื้อหาดังกลาว ทั้งน้ี เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมรับมือกับส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึน กอนที่
จะเข าสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางแทจริง
บรรยากาศในวันงานทุกคนตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา
“การสัมมนาคร้ังน้ีมีคุณคาตอการนำไปใชในการรับมือ
และเกิดเครือขายความรวมมือกันของสังฆมณฑล
นครราชสีมา ในการปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ไปท่ีเรื่องเลาประกอบการสอน ประกอบการอบรม
และเทศน อยางท่ีไดมา เชน มากกวาส่ีสิบสำหรบัเทศน
ตามเทศกาลตางๆ  โลกของเร่ืองเลาสำหรับนักเทศน
และครูเลมหนึ่งและเลมสอง ถอยคำในและนอก
เทศกาล (เพื่อใชในการเทศนสำหรับนักเทศน เพื่อใช
ในการสะทอนชวีติสำหรับผแูสวงหา) ทัง้หมดจัดพิมพ
โดยคณะนักบวชเปาลีเน

อกีเลมหน่ึงโดดเด่ียวมาแบบหนังสอืสะทอนวธีิคิด
ของพระสันตะปาปาเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอม ชื่อ
เร่ือง บญัญัติสิบประการสำหรับส่ิงแวดลอม ของสมเดจ็
พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16  ประมวลมาจากคำสอน
คำเทศน คำปราศรัย เม่ือพระองคตรัสถึงการสรางและ
ความยุติธรรม นาสนใจไปหมด

ประเทศไทยเรามีพระสงฆเกษียณเกงๆ มากทเีดียว
หนงัสือของคุณพอวลิเลยีมอาจจะบอกอะไรในประเด็น
เหลาน้ีบางเหมือนกนั พระสงฆจะบริหารเกง มีชือ่เสียง
ดานการจัดการทรัพยสินเงินทอง ฉลาดหลักแหลม
วชิาการทางโลก ดีครบั แตถาเผ่ือเวลาใหกบัส่ิงท่ีสัตบุรษุ
คาดหวังจากทานบาง เชนการเทศนทีร่เูรือ่ง จบัใจ นาฟง
สรรหาเร่ืองราวมาใหสัตบุรุษไดเขาใจการเจริญชีวิต
เปดทางใหคนท่ีมีความสามารถเหลาน้ีไดใช เพื่อ
พระศาสนจักร ฯลฯ โลกกวางมาก คนท่ีเหน็วามันกวาง
ยอมไดเปรยีบไปกอนแลว สวนทีต่ามมาคืออานใหมาก
และไปใหถูกชอง (Channel) ของตนเอง ผมเช่ือแนวา
คนน้ันยอมไดกำไรชวีติ

หนงัสือทัง้หมดนาจะหาไดทีร่านของคณะนักบวช
เปาลีเนในเมืองไทยครับ เชนที่ เซนตหลุยส หรือ
วดัอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม และอาจจะพบไดที่
บธูคาทอลกิในงานมหกรรมหนงัสือระดับชาติ ระหวาง
วนัท่ี 18-28 ตุลาคม ปนี ้ดวยครบั

Editor’s  Choice (ตอจากหนา 18)

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลนครราชสีมา

เม่ือกาวเขาสอูาเซียน”  

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สมคัรสมาชกิ
อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป
โทร. 0-2681-3900
  ตอ 1810


วนัท่ีเจ็ด พระเจาทรงเสร็จส้ินการสราง พระองค

จึงทรงประกาศใหวันท่ีเจ็ดเปนวันฉลอง ส่ิงมีชีวิต
ทั้งหลายท่ีเพิ่งถูกสรางข้ึนจึงตัดสินใจถวายของขวัญ
ทีง่ดงามท่ีสุด ซ่ึงพวกเขาจะหามาไดแดพระองค

พวกกระรอกเอาลูกนัทและถ่ัวมาถวาย กระตาย
เอาหวัแครอทมาถวาย พวกแพะแกะเอาขนท่ีออนนมุ
และอบอุนมาถวาย สวนพวกวัวก็เอานมท่ีอุดม
ดวยครีมมาถวาย

เทวดานับพันๆ องค ตางจับมือกันเปนวงกลม

และรองเพลงสวรรคอันแสนไพเราะ
ฝายมนุษยคอยเวลาของตนดวยความกังวล
“ฉันจะถวายอะไรแดพระองคดี ดอกไมสงกล่ิน

หอม ผึง้กมี็น้ำผึง้ และแมแตชางก็ยงัเสนอทีจ่ะเปนฝกบวั
ใหพระเจาทรงสรงน้ำใหสดช่ืน”

มนุษยอยูทายแถวและยังครุนคิดอยู ส่ิงสรางตางๆ
พากันเดินแถวผานพระเจา และวางของขวัญของ
ตนถวายแดพระองค

และเม่ือเหลือแตหอยทากและเตาอยูขางหนาเขา
มนุษยก็รูสึกกลัวขึ้นมาทันที ถึงตาของเขาแลว เขา
ตัดสินใจทำในสิง่สรางอ่ืนๆ ไมกลาท่ีจะทำ เขาว่ิงไปหา

พระเจา กอดพระองค และพดูวา
“ลกูรกัพระองค”
พระพักตรของพระเจาเปลงประกาย ส่ิงสราง

ทั้งมวลจึงเขาใจไดทันทีวา เปนมนุษยที่ไดถวาย
ของขวัญท่ีงดงามท่ีสุดแดพระเจา และสรรพส่ิง
ทั้งหลายก็ไดเปลงเสียงรองเพลงอัลเลลูยาไปท่ัว
จักรวาล

จากหนังสือเมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ เลม 2 :
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร
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ประกาศรบัสมคัรงาน
- พนกังานขายศาสนภัณฑ, ธุรการ-ประชาสัมพนัธ

(ชาย,หญิง)

วุฒิการศึกษา ปวช.ข้ึนไป อายุ 18 – 30 ป

 สามารถใชคอมพิวเตอรได จำนวน 2 อัตรา

- พนักงานสงของ (ชาย) ขับรถได วุฒิการศึกษา มัธยม 6

ข้ึนไป จำนวน 2 อตัรา

ติดตอสอบถามท่ี

สำนักมิสซังคาทอลิกกรงุเทพฯ (แผนกบรกิาร)

57 ซ.เจรญิกรุง 40 ถ.เจรญิกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรงุเทพฯ 10500 โทร. 0 2630 6820 – 4 (คุณนิพร)

คนดีทีจ่ากไป (ตอจากหนา 20)
ผูอำนวยการแผนกสตรี ในสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ไดมรณะดวยโรคมะเร็ง และทำพิธี
มิสซาปลงศพท่ีวัดพระกุมารเยซู บางนา และนำศพ
ไปบรรจทุีสุ่สานศานติคาม สามพราน

คุณพอสุเทพ พงษวิรัชไชย ประธานพิธีมิสซา
วนัท่ี 2 กรกฎาคม กลาววา “สมัยทีคุ่ณเสาวนิจ  ทำงาน
อยท่ีูกระทรวงสาธารณสขุ ไดมีเพือ่นเปนครสิตังและได
สนใจศาสนาคาทอลิก ไดเรียนคำสอนกับคุณพอสุเทพ
และรับศีลลางบาปท่ีวัดธรรมาสนนักบุญเปโตร บาง-
เชือกหนัง ขณะท่ีคุณพอเปนเจาอาวาสอยู เม่ือวันท่ี 25
ธันวาคม ซ่ึงเปนวันเกิดของอาจารยเอง และวัน
ครสิตมาส เม่ือ ค.ศ. 1980 มีชือ่นกับญุ “โรซา”

ตอจากนั้นไดทำพิธีแตงงานกับคุณสมชัย นิจ-
อนันตชัย ที่วัดนักบุญนิโคลัส พัทยา คุณพอวัลลภ
จำหนายผล เปนผเูตรียมและทำพิธีให

ดร.เสาวนิจ รตันวิจติร เกิดวันท่ี 7 มีนาคม ค.ศ. 1956
อายุ 56 ป บดิาช่ือ ดร.สยม (มรณะ) คณุแมชือ่ วนัทณีย
รตันวจิิตร อายุ 80 กวาปแลวไดมารวมพิธีมิสซาดวย และ
มีพี่สาวชื่อ เสาวลักษณ จุลมนต พบ.มบ.นบท.รม.
มีเพยีงสองคนพีน่อง และในครอบครวั มีคนเดียวทีไ่ดรบั
ศีลลางบาปเปนคาทอลิก

ดร.เสาวนิจเปนอาจารยสอนอยูที่มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และสวัสดิการสังคม จนไดรับตำแหนงทางวิชาการ
เปน “ผชูวยศาสตราจารย”

ในระหวางท่ีเปนอาจารยสอนเรียนก็ไดรับหนาท่ี

ในงานของพระศาสนจักรโดยเฉพาะงานท่ีชวยเหลือ
ผยูากไร งานสังคมพัฒนา  ชวยงานของคณะศรีชมุพาบาล
ซ่ึงเปนงานชวยเหลือผูหญิง  หาทุนมาสนับสนุน
ในโครงการตางๆ และไดรับหนาท่ีเปนผูอำนวยการ
แผนกสตรี ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ต้ังแต
ค.ศ. 2004  รวมเวลา 8 ป  และเม่ือรตัูววาไมสบายก็ตอง
พักและสามีไดเขามาชวยงานแทน โดยเฉพาะ “มูลนิธิ
มวลมิตรไทย” ต้ังข้ึนหลังจากเกิดสึนามิที่จังหวัดพังงา
และระนอง ชวยเหลือฟนฟอูาชีพกลมุประมง กลมุสตรี
พัฒนาเด็กและเยาวชน 6 หมูบาน ประมาณ 500
ครอบครัว

นอกจากน้ี  ดร .เสาวนิจ  ยังไดทำงานวิจัยเพื่อ
ประโยชนในการแกปญหาสังคมหลายเร่ือง ลาสุด พ.ศ.
2547 / ค.ศ. 2004 เรื่อง “การวิเคราะหโครงสรางและ
ความสัมพนัธของชมุชนท่ีมีความเขมขนในการปลูกฝง
คุณธรรมความซ่ือสัตย” ไดรับทุนสนับสนุนจาก

สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ปปช.)

พระอคัรสังฆราชหลุยส จำเนยีร สันติสุขนิรนัดร เปนประธานสวดภาวนาอุทศิแดโรซา เสาวนิจ วนัท่ี 29 มิถนุายน


⌫⌫⌫⌫

⌫
⌫   

   ⌫⌫
 

⌫

     
         

      


⌫  ⌫⌫    
⌫      



 ⌫ ⌫ 
    

⌫



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2012 หนา 9

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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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.
สำนักบัญช ี อาบิบริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกดั

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศิลป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 ส.ค. 1921
เกิดใหมในพระเจา
23 ก.ค. 2006

ครบหกปแหงความอาลยัจากครอบครวัและญาตมิติร
พวงเพญ็, เอกราช-อภชิาต-อรรถกฤต-อทิธพิร อนิทรวศิษิฏ

“ขาแตพระเจา บดันีพ้ระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสขุ... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเห็น
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

จงหลกีเลีย่ง การทะเลาะวิวาท มคีวามอดกล้ัน
และสุภาพออนโยนตอทุกคน

(ทต 3:2)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

17-19 สิงหาคม - ฉลองแมพระเสด็จขึ้นสวรรคที่
ภูเก็ต และลังกาวีทางรถบัส VIP
28-30 กนัยายน - เสกอาสนวหิาร จ.สุราษฎรธานี
โดยรถบสั  VIP

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถึง
เยนอเวฟา

มาลา เด่ือมท้ัน
อาย ุ72 ปี

ชาตะ พ.ศ. 2470
มรณะ 24 ธันวาคม พ.ศ.2542

มัทธิว
ผนั เด่ือมทัน้
อาย ุ81 ป
ชาตะ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2464
มรณะ 12 มิถนุายน พ.ศ. 2545

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. พิธเีสกอาสนวิหารใหม สุราษฎรธานี
(ไปรถ-กลบัรถ และไปรถ - กลบัเครือ่งบิน)
(27-30 กนัยายน)

2. อสิราเอล - จอรแดน
(7-14 พฤศจกิายน)
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การนมสัการ (เฝา) ศีลมหาสนิท
 สมัย

ป จ จุ บั น มี
ความกาวหนา
ทางวิชาการ
เทคโนโลยี

มากมาย  วองไว  แตดูเหมือนเยาวชนและประชาชน
คอยๆ หางศาสนา  ประสบปญหาในชีวิตและสังคม
ยิง่กำลงัเตรียมตัวสำหรบัประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2015
ยิง่คิดถึงแตประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม
เรยีกรองความยุติธรรม (จากคนอืน่)  ขาดความซ่ือสตัย
สุจรติ (คอรรปัชัน่)  คายาเสพติดมากข้ึน  ขบวนการคา
มนุษยรนุแรงขึน้ ฯลฯ  เราจะเริม่แกปญหาจากตรงไหน
บางคนแนะนำพอวา  ตองหนัมาเฝาศีลมหาสนิท

หากทานลองหันมาคนทางเว็บไซต  การนมัสการ
(เฝา) ศลีมหาสนทิ  Eucharistic  Adoration  และ  Visits
to  the  Blessed  Sacrament  มีคำตอบมากมาย  ทำให
ทราบวาหลายประเทศมีการสงเสริมความศรัทธาตอ
ศีลมหาสนิท  การเฝาศีลมหาสนิทท้ังวัน  (Perpetual
Eucharistic  Adoration)  สำหรับในประเทศไทย  พระสงฆ
นกับวช  ครคูำสอนสวนใหญ  ไมไดสอนเรือ่งนี ้ ละเลย
เรือ่งนีจ้รงิๆ  ฉะน้ันในปแหงความเชือ่  (11  ตุลาคม  ค.ศ.
2012 ถงึ 24  พฤศจกิายน  ค.ศ. 2013)   เรานาจะทำอะไร
งายๆ ... สม่ำเสมอ... เพือ่ฟนฟชูวีติชมุชนของเราดไีหม

ประวตัพัิฒนาการของการเฝาศีลมหาสนทิ  มีต้ังแต

สมัยศตวรรษท่ี  13  ซิสเตอรบางคณะเร่ิมแตละวัน
ดวยการไปเฝาศีลมหาสนิท  นักบุญโทมัส  แบคเก็ต
(ค.ศ. 1118-1170)  เคยเขียนจดหมายถึงเพือ่นในเรือ่งนี้
และในปลายศตวรรษท่ี  14  ประชาชนปฏิบัติเรื่องน้ี
เปนประจำ

ในกฎหมายพระศาสนจักรฉบบัเดิม  (27  พฤษภาคม
ค.ศ. 1917)  สงเสริมใหสัตบุรษุไปเฝาศีลมหาสนิทบอยๆ
(ม. 1273)  ในฉบบัปจจุบัน  (25  มีนาคม  ค.ศ. 1983)
สอนวา  “เวนแตจะมีเหตุผลหนักขัดขวาง  วัดซ่ึงเก็บ
รักษาศีลมหาสนิท  ตองเปดอยางนอยสองสามช่ัวโมง
ทกุวนั  เพือ่ใหสัตบุรษุสามารถภาวนาตอหนาศีลมหาสนิท”
(CIC 937)

นักพรตตองรวม
ถวายบูชามิสซาทุกวัน
เทาท่ีจะทำได  ตองรับ
ศี ล ม ห า ส นิ ท แ ล ะ
นมัสการพระเจาองค
เดียวกนั  ผปูระทับอยใูน
ศีลมหาสนิท  (CIC 663
วรรค 2)
     พระหรรษทานมาถงึ

เราโดยอาศัยพระเยซเูจา
พระศาสนจักรคาทอลิกสอนเรื่องศีลมหาสนิทวา

พระเยซูคริสตเจาประทับอยูในศีลมหาสนิทแทจริง
ภายใตรปูปรากฏของปงและเหลาองนุ  เปนพระครสิตเจา
ทั้งครบ  คือทั้งพระเปนเจาและมนุษย  (ประมวล
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  282)  ผลของการรับศีล
มหาสนิททำใหเราสนิทสัมพันธกับพระคริสตเจา  กับ
พระศาสนจักร  รักษาและฟนฟูชีวิตพระหรรษทาน
ทำใหเราเติบโตข้ึนในความรักตอผูอื่น  ชำระบาปและ
ปกปกรกัษาเราใหพนจากบาปหนักในอนาคต (ประมวลฯ
292)

ต้ังแตนี้ไป  ใหเราพยายามไปนมัสการ (เฝา) ศีล
มหาสนิท  อธิษฐานภาวนาใหพระองคประทานพละ-
กำลงั  และแรงบนัดาลใจแกเรา  และแกพีน่องในชมุชน
ของเรา

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

⌫   

อติาล ี– สวติเซอรแลนด – ฝรัง่เศส – ลรูด  9 วนั
(วนัท่ี 1-9 ตลุาคม 2012)

อติาล ี  : โรม - วาติกนั - สนามกีฬาโคลอสเซยีม - น้ำพุเทรวี ่ - บนัไดสเปน -
หอเอนปซา - เวนิส  - วหิารเซนตมารค

สวิตเซอรแลนด : ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต - สะพานไมคาเปลบรุค -
ยอดเขาทิตลิส

ฝรัง่เศส  :  ปารสี -  พระราชวงัแวรซายส - หอไอเฟล -  ประตูชยั  -  ลองเรอื
แมน้ำแซนต

ลูรด : เดินรปู 14 ภาค ชมบานแบรนาแด็ต  จมุตัวบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิ และรวม
แหศีลมหาสนิท  สวดลูกประคำ  แหโคม

ฮงัการี : บูดาเปสท - ปอม Fisherman’s Bastion - มหาวิหารแมททิอัส -
ลองเรือแมน้ำดานูบ

โปแลนด : เมืองวาโดวิช - วัดและอารามพระเมตตา - แมพระฉวีดำ -
เหมืองเกลือวีชชิกา - เมืองคราคอฟ

สาธารณรัฐเช็ค : เมืองบรูโน - กรุงปราค - มหาวิหารเซนตวิตัส -
เดอะโกลเดนเลน - จตุรสัเมืองเกา - สะพานชารลส

ออสเตรยี  : เวยีนนา

ฮงัการ ี– โปแลนด – สาธารณรฐัเชค็ – ออสเตรยี
4 ประเทศ  8 วนั 5 คนื (วนัที ่3-10 เมษายน 2013)

(รวมฉลองพระเมตตา วนัที ่7 เมษายน 2013)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมลูเพิม่เตมิ
โปรดติดตอ เจยิม้ โทร.084-768-7799,  0-2463-7431-2

ทรปิ 2

ทรปิ 1
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
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วอชิงตัน ซเีอ็นเอส       ขณะท่ีทัว่โลกกำลงัใหความสำคญักบัวาระครบรอบ 50 ป ของ
สังคายนาวาติกันท่ี 2 นักประวัติศาสตรทานหน่ึงเตือนวา เอกสารท้ังหมดของ
สภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 จะตองไดรบัการศึกษาทำความเขาใจอยางเอาใจใส มิฉะน้ัน
แลวเอกสารเหลาน้ันอาจถูกเขาใจผิด และอาจทำการปฏิรูปฟนฟูกันแบบแยกสวน
เปนชิน้ๆ ออกมากเ็ปนได

คุณพอยอหน ดับเบิลยู โอมัลเลย คณะเยสุอิต อาจารยประจำสาขาเทววิทยา
มหาวิทยาลัยจอรจทาวน ผมีูชือ่เสียงจากผลงานเขียนของทาน เก่ียวกับประวัติศาสตร
พระศาสนจักร กลาววา เอกสารเหลาน้ันควรไดรับการถือวาเปนแบบงานองครวม
หนึง่เดียว มิใชเปนเอกสารแยกสวนแตละฉบับท่ีไมเก่ียวของกัน

คุณพอโอมัลเลย ไดรับเชิญใหบรรยายแกกลุมริเริ่มงานคาทอลิกบนพื้นฐาน
รวมกัน ถงึเรือ่งความสำคัญเดนชดัของเอกสารฉบับหนึง่ในเอกสารท้ังหมด 16 ฉบับ
ของสังคายนาวาติกันท่ี 2 คือ “Gaudium et Spes” หรือสังฆธรรมนูญ เรื่อง
พระศาสนจักรในโลกปจจุบัน คุณพอโอมัลเลย ผูเขียนหนังสือชื่อ “เกิดอะไรข้ึน
ในการประชุมสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2” กลาววา “เอกสารตาง  ๆของสังคายนาวาติกนัท่ี 2

มีบูรณภาพรวมกันในแบบท่ีวา คุณตองพิจารณาเอกสารเหลาน้ันแบบเปนงาน
องครวมหน่ึงเดียว”

คุณพอโอมัลเลย บรรยายเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 2012 โอกาสระลึกถึงงาน
ริเริ่มของฟลิป เจ. เมอรเนียน ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแหงอเมริกา คุณพอกลาววา
ที่ไมเหมือนกับสังคายนาอ่ืนๆ เชน สังคายนาเมืองเตร็นท คือ เอกสารตางๆ ของ
สังคายนาวาติกันท่ี 2 นี้จัดทำข้ึนมาใหเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน และมีคุณสมบัติแบบ
มีขอความสอดประสานกัน ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหม สำหรับเนื้อหาดังกลาว คุณพอ
โอมลัเลย ยงัเขียนหนงัสือเรือ่งสงัคายนาเมืองเตร็นทไวดวย ซ่ึงจะจัดพมิพภายในปนี้

คุณพอโอมัลเลย ยังช้ีแจงดวยวา “Gaudium et Spes” เปนเอกสารฉบับสุดทาย
ของสงัคายนาวาติกนัท่ี 2 ทีไ่ดประกาศอยางเปนทางการเม่ือเดอืนธันวาคม ค.ศ. 1965
ทีพ่เิศษไมเหมอืนกบัเอกสารฉบับอืน่ๆ ของสังคายนาวาติกนัท่ี 2 คือ เอกสารฉบับน้ี
มิไดมีเขียนเปนฉบับรางไวกอนเริ่มการประชุมสภาสังคายนาฯ แตเปนผลงานจาก
การพูดคุยอภิปรายกันในวาระตางๆ ระหวางการประชุมสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2
นั่นเอง




“ซ่ึงหามมิใหจัดการกำจัดชีวิตตามอำเภอใจเปนอันขาด”
พระสันตะปาปาทรงเนนวา จำเปนท่ีเราตองรับรูถึงอัตลักษณของครอบครัว

ซ่ึงมีรากฐานอยูบนการแตงงานกันระหวางชายและหญิง





ดอนบอส พรศกัด์ิ
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นครรฐัวาติกนั ซเีอน็เอส  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ตรัสวา การงาน
ตองไมบีบบังคับผูคนจนไมมีเวลาหยุดพักผอนตามท่ีตองการได วันอาทิตยตองเปน
วนัหยดุพกัผอนสำหรับทุกคน เพือ่เขาจะไดมีเวลาอิสระ เพือ่อยกูบัครอบครัวของตน
และกับพระเจาได พระองคตรัสวา “เม่ือเราปกปองวันอาทิตย เราก็ปกปองเสรีภาพ
ของมนษุยดวย”

พระสันตะปาปาตรัสถอยคำดังกลาวกับผูคนท่ีเขาเฝาท่ัวไปบริเวณลานจัตุรัส
เซนตปเตอร เม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน ค.ศ. 2012 ในคำสอนของพระองค พระสนัตะปาปา
ตรัสกับผูคนราว 15,000 คน ที่เปนผูแสวงบุญ และนักทองเที่ยวที่อยู  ณ ที่นั้น
เก่ียวกับการเดินทางของพระองคเขารวมงานชุมนุมครอบครัวโลก เม่ือวันท่ี 1-3
มิถนุายน ทีเ่มืองมิลาน อติาลี

พระองคตรัสขอบคุณทุกคนท่ีมีสวนทำใหงานฉลองวันครอบครัวน้ันเปน
เหตุการณเยี่ยมยอดอันมิอาจลืมได และตรัสชมความต้ังใจจริงท่ีพระองคไดพบเห็น
จากผูคนท้ังหลายท่ีพยายามเจริญชีวิตเปนขาวดีของครอบครัว

พระองคตรัสวา “ปราศจากครอบครัว มนุษยกป็ราศจากอนาคต เยาวชนคนหนมุ
สาวจำเปนตองถือกำเนิดข้ึนมา และไดรับการอบรมเล้ียงดูในชุมชนแหงชีวิตและ
ความรักนี้ที่พระเจาเองทรงมีพระประสงค นั่นคือ ครอบครัว ซ่ึงมีรากฐานอยูบน
การแตงงานกันระหวางชายและหญิง”

พระสันตะปาปาตรัสเตือนเยาวชนหนุมสาววา พวกเขาก็มีความรับผิดชอบ
ที่จะตองชวยแบงปน เพื่อความสุขสงบของครอบครัวดวยเชนกัน เปนตน ดวยการ
ตอบรับพระประสงคของพระเจา โดยต้ังใจศึกษาหาความรู มีใจกวางตอผูอื่น
มีสวนชวยในชมุชนอยางแข็งขัน และใชพรสวรรคของตนชวยทำใหโลกนีดี้ข้ึน

พระสันตะปาปา ตรัสวา เม่ือพระองคมีโอกาสพบกับบรรดาตัวแทนรัฐบาลท่ีเมือง
มิลาน พระองคทรงเตือนพวกเขาใหคำนึงถงึความสำคัญเรือ่งการกำหนดนโยบาย และ
การออกกฎหมายตางๆ เพือ่ปกปองครอบครัว ส่ิงสำคัญไดแกเรือ่งสิทธิทีจ่ะมีชวีติอยู


นครรฐัวาติกนั ซเีอน็เอส   เจาหนาท่ีระดับสูงทานหน่ึงของวาติกัน กลาววา
การฟนคืนกลบัมาดานเศรษฐกิจน้ันจำเปนตองเนนการสรางงานใหผคูนท้ังหลาย และ
การปกปองบรรดาคนงานดวย

พระอัครสังฆราชซิลวาโน โทมาซี ผูสังเกตการณถาวรของวาติกันประจำ
องคการสหประชาชาติทีมี่หนวยงานตางๆ อยทูีก่รงุเจนีวา กลาววา “เสนทางเดินหนา
ไปสกูารฟนคืนกลบัมาดานเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จำเปนตองมีวสัิยทศันใหม
และการวางแผนการลงทุนท่ีใชกลยุทธ เพื่อใหมีการจางงานและเพ่ือค้ำจุนธุรกิจ
การคาตางๆ”

พระอัครสังฆราชทานน้ีกลาวถอยคำวิจารณดังกลาวเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน
ค.ศ. 2012 ในการประชุมนานาชาติเรื่องแรงงาน ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง
14 มิถุนายน ที่กรุงเจนีวา สำนักงานของทานไดแจกจายคำกลาวสุนทรพจนนี้
ของทานในวันเดียวกันนั้น ทานกลาววา “การฟนตัวอยางรวดเร็วนั้นดูเหมือนเปน
ส่ิงท่ีไมตรงกับความเปนจริงนัก” ทานกลาวเชนน้ีเม่ือเอยถึงวายังขาดการจางงาน
เต็มเวลา การจางงานบางเวลา และการจางงานท่ีมีความปลอดภัยในยามเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจทั่วโลกในเวลาน้ี แบบอยางใหมดานเศรษฐกิจจำเปนตองเนน “การพัฒนา
แทจรงิ” ซ่ึงมีศูนยกลางอยทูีม่นุษย และการปกปองศักด์ิศรีและสิทธิของมนุษย

พระอคัรสงัฆราชกลาววา “การพฒันาน้ันตองมงุเพือ่ใหมีการจางงานเปนสำคญั”
โดยเฉพาะพวกคนหนุมสาวซ่ึงตองรับภาระหนักจากการไมมีงานทำ การตกงาน
หรือการขาดความม่ันคงในอาชีพการงานของตน ความยากจน อาชญากรรม ความ
ไมม่ันคงทางสังคม คาครองชีพทีสู่งข้ึน และการขาดรายไดจากภาษี เหลาน้ีลวนเปน
ผลทีต่ามมาจากการท่ีคนหนมุสาวมีอตัราวางงานคอนขางสูงมาก
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

โฟโคลาเร (ตอจากหนา 5)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

ฆราวาสในพระพุทธศาสนา ดวยการรจูกั เรยีนร ูเคารพ
ซ่ึงกันและกัน และรวมมือกนัในการเสริมสรางสันติและ
สมานฉันท

งานศาสนสัมพันธระหวางคริสตกับพุทธนิกาย
มหายานในคณะโฟโคลาเรนัน้ ไดเริม่ตนขึน้ในประเทศ
ญีป่นุ โดยในป ค.ศ. 1979 เคยีราไดรจูกักบัทานนิเกยีว
นีวาโน ซ่ึงเปนผูกอต้ังของสมาคมริโชโกไซไก เปน
สมาคมพุทธฆราวาส ซ่ึงไดรื้อฟนวิถีพุทธในประเทศ
ญีป่นุและในตางประเทศอยางกวางขวาง ในปค.ศ. 1981
ทานนีวาโนไดเชิญเคียราไปยังกรุงโตเกียวเพื่อพบปะ
และแบงปนประสบการณในฐานะคริสตชนกับพุทธ
ศาสนิกกวา 12,000 คน นบัวาเปนประวัติการณแหงการ
เปนพี่นองสากลระหวางคริสตศาสนิกกับพุทธศาสนิก
ของนิกายมหายาน ความสัมพนัธนีย้งัคงดำเนินเรือ่ยมา
ถึงปจจุบัน ในป ค.ศ. 2010 มารีอา โวเช (เอ็มมาอุส)
ประธานของคณะโฟโคลาเร ไดสานสัมพันธนี้อีกคร้ัง
ในโอกาสเยือนกรุงโตเกียว

นอกจากความสมัพนัธกบัสมาคมริโชโกไซไกแลว
ยังไดมีการเสวนาศาสนสัมพันธกับพระพุทธศาสนา
นิกายมหายานสายเทนได สายนิชิเรน สายยัตสุดะ
จากญ่ีปุน สายวอนจากเกาหลีใต และกับสายไตหวัน
จากสำนักธรรมแหงภูเขาโฟกวาง ชัน และจากสำนัก
ธรรมภูเขาประกาศธรรม

ความสัมพันธกับพุทธศาสนิกของคณะโฟโคลาเร
ในประเทศไทยไดเริ่มตนต้ังแตครั้งท่ีจิตตารมณได
เขามาในประเทศไทยแลว การเสวนาดวยชีวิตเปน
ทศันคติของสมาชิกคณะโฟโคลาเร ดวยความปรารถนา
ที่จะทำใหคำภาวนาของพระเยซูเจาท่ีวา “ขอใหทุกคน
เปนหน่ึงเดียวกัน” เปนจริงข้ึนมาน้ันทำใหเกิดการ
เปดใจรับวัฒนธรรม และศาสนาในท่ีทีเ่ราดำรงชีวติอยู

ในป ค.ศ. 1995 เรามีโอกาสติดตอกับพระภิกษุ
นิกายเถรวาท ในโอกาสท่ีพระอาจารยทอง สิริมังคโล
และพระมหาทองรัตนจากเชียงใหมมีโอกาสไปสราง
ประสบการณที่ลอปเปยโน (เมืองมารีอาโปลีถาวรของ
คณะโฟโคลาเร ใกลเมืองฟลอเรนซ อติาลี) ทานท้ังสอง
ไดมีประสบการณตรงกับคริสตศาสนาท่ีมีชีวิตชีวา
หลังจากท่ีทานท้ังสองกลับมายังประเทศไทยทานได
แบงปนประสบการณที่ทานไดรับ ทำใหเขาใจและ
ความกังวลน้ันหายไป ในป ค.ศ. 1997 พระอาจารยทอง
ไดเชิญเคียรามาแบงปนประสบการณที่มหาวิทยาลัย
สงฆและท่ีวัดร่ำเปง จ.เชียงใหม โดยพระอาจารยทอง
ไดกลาวแนะนำเคียราวา  “ปราชญไมเก่ียงวาจะเปนหญิง
หรือชาย เม่ือเขาไดนำประทีปมาใหในท่ีมืด เราจะ
ไมถามวาเปนชายหรือหญิง  บัดน้ีเคียรามาเพื่อให
แสงสวางแกเรา”

พระธรรมมังคลาจารย (พระอาจารยทอง สิรมัิงคโล)
รับเปนเจาภาพเม่ือสองปที่แลวสำหรับการประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการพุทธ-คริสตคร้ังท่ี 4 ไดจัดข้ึน
ทีว่ดัพระธาตุศรจีอมทองวรวหิาร อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม
ประสบการณนี้ไดชวยใหเราไดกาวเดินไปดวยกัน
ชวยเราใหคนพบความหลากหลาย ดานเช้ือชาติ
วฒันธรรม และพธีิกรรมทางศาสนา ทำใหเราเปนพีน่อง
กัน ชวยใหเราสามารถเสริมสรางสันติภาพ และความ
กลมเกลียว

ชมุนมุผสููงอายุ (ตอจากหนา 20)
ในเวทีนี้มีผูสูงอายุเขารวมประมาณ 250 คน จาก

แตละชมุชน ถงึแมระยะทางแตละชมุชนจะคอนขางไกล
แตดวยพลังแหงความกลาหาญและปรีชาญาณของ
ผสููงอายทุำใหการจัดงานชุมนุมครัง้น้ีถอืวายิง่ใหญไมแพ
กนัในระดับสังฆมณฑลของเรา

คณุพอบุปผา สลบัเชือ้ ประธานพิธีเปด ใหขอคดิวา
“เราผูสูงอายุ ไมใชวาจะอายุมากอยางเดียวเทาน้ัน แต
เราตองเปนผูสูงอายุที่มีคุณคา เปนตัวอยางท่ีดีใหกับ
ลกูหลาน โดยเฉพาะเร่ืองการเขาวัด ฟงธรรม ปฏบิติัตน
ใหถกูหลกัจารีตประเพณี  แบงปนความรักใหแกกนัและ
กนั อกีอยางผสููงอายุสวนใหญมักจะใจนอย นอยใจ  เรา
อยาเปนอยางน้ัน เราตองรูจักคิด รูจักเอาใจใสตนเอง
บางทีลูกหลานเขาไมไดมีเวลาท่ีจะมาอยูมาดูแลเรา
ตลอดเวลา เพราะหนาท่ีการงาน เราตองดูแลตนเอง
รกัษาสุขภาพของตนเองใหเขมแข็ง อานพระวาจา รำพงึ
ไตรตรองอยเูสมอ สวดสายประคำ อยาทำตนเองใหวาง
เพราะถาวางแลวกจ็ะรสึูกเหงา และนอยใจเพราะฉะนัน้
สวดภาวนาใหมากๆ”

จากนั้น คุณพอสำราญ พันธวิไล ไดแบงปนวา
“บทบาทหนาท่ีสำคัญของเราตอพระศาสนจักรก็คือ
การเขาวัดอยางสม่ำเสมอ การรับศีลอภัยบาป และ
ศีลมหาสนทิ อยเูปนประจำ เพือ่วาส่ิงน้ีจะชวยใหเราไป
พบกับพระเจาเม่ือวันน้ันมาถึง  ...การเปนตัวอยางท่ีดี
ใหกบัลกูหลานกลอมเกลาจติใจของเขาใหหนัมาหาพระ
แนบสนิทกับพระเจา ส่ังสอนเขาใหรจูกัรกัผอูืน่ ใหอภยั
เม่ือมีขอบาดหมาง ซ่ึงส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีเราผูสูงอายุทุกคน
ทำได และเปนการชวยพระศาสนจักรไดเปนอยางมาก”

ในชวงบายพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา เปน
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและมอบใบประกาศ
เกียรติคุณ  สำหรับผู สูงอายุคาทอลิกตัวอยางและ
ลูกกตัญูคาทอลิกจากแตละวัดท่ีไดมีการคัดเลือก
ดังน้ี

ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง
1. นางสมปอง  แสนนา วัดแมพระเปนท่ีพึ่ ง

บานโนนสวาง
2. นายสาย ลอยนวล วดัแมพระฟาตมิา นาคำ
3.  นายเปรม พิมพจันทร วดัพระหฤทัย บานสีถาน
4.  นางกาไว สัญญลักษณ วดัแมพระแหงสันติภาพ

บานหนองดินดำ
5.  นายถวิล จูมจันทร วัดพระวิสุทธิวงศ บาน

หนองคู
6.  นางสมัย ตาสวาง วดัอัครเทวดามีคาแอล บาน

ซงแย
7. นายจำปา ดีโพธ์ิกลาง วัดแมพระเสด็จเยี่ยม

บานคูสวาง
8. นายบุญหนม บุญทา วัดพระวิสุทธิวงศ บาน

หนองคู
9. นายตวน บุญประสม วดันักบญุเปาโลกลบัใจ
10. นายสิงห นกัคำพันธ วดัพระหฤทยั บานทัพไทย
11. นายคำม่ิง วงศวาน อาสนวิหารแมพระนิรมล

อุบลราชธานี
12. นางบัวฮอง แสงทอง อาสนวิหารแมพระนริมล

อุบลราชธานี
13. นายฉลวย ถาวร วดัแมพระประจกัษเมืองลรูด

บานเหลา
ลูกกตัญูคาทอลิก
1. นางกมลทิพย  กัลยาประสิทธิ์ วัดแมพระ

เปนท่ีพึง่บานโนนสวาง
2. นางสาวกัตติกา กันยะวงค วัดนักบุญเปาโล

กลบัใจ
3. นางพรพิมล สิทธิโชค วัดแมพระฟาติมา บาน

นาคำ
4. นายหงษ วรรณทวี วดัพระหฤทัย บานสีถาน
5. นางสาวปนัดดา มีลา วัดพระวิสุทธิวงศ บาน

หนองคู
6. นางอศัราวรรณ ถมปทม วดัอคัรเทวดามีคาแอล

บานซงแย
7.  นางสาวรจนา ทองทว ีวดัพระวิสุทธิวงศ บาน

หนองคู
8. นางวรนิอำไพร อทุรกัษ วดัอัครเทวดาราฟาแอล

บงุไหม
9. นางกองแพง เงินลุน วัดแมพระแหงสันติภาพ

บานหนองดินดำ
10. นายสนอง จินดาเนตร วัดพระหฤทัย บาน

ทพัไทย
11. นายสำลี เงินงอก อาสนวิหารแมพระนิรมล

อุบลราชธานี
12. นางสมรักษ วาลี อาสนวิหารแมพระนิรมล

อุบลราชธานี
13. นายอดุลย  ปนทอง วัดแมพระประจักษ

เมืองลรูด บานเหลา
วัฒนชัย  ทองศรี เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนาฯ

อบุลราชธาน ี  รายงาน

คณุถาวร  กจิเจรญิ                                      200  บาท
ผูไมประสงคออกนาม

ทำบุญเพ่ือโมทนาคณุแมพระ              500  บาท
“ลกูหลาน”                                                  300  บาท

อุทิศให
คณุแมมารอีา  ยพิุน  สันติสกลวุงศ
คณุพอยวง  บัปตสิตา  เฮง  แซอึง้

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2012หนา 14

     

ขนาดรูปเลม 8 หนายก (7” x 10”) ความหนาประมาน 270 หนา
ปกกระดาษอารตมัน 140 แกรม พมิพสี เนือ้ในกระดาษปรฟู จำนวนพมิพ 10,000 เลม

อตัราคาโฆษณาในปฏิทนิคาทอลกิ (เลม) พ.ศ. 2556 / ค.ศ. 2013
เนือ้ในประเภท

4 สี
2 สี

ขาว - ดำ

เตม็หนา ครึง่หนา
17,000

8,000 6,000
7,000 5,000

ขาพเจา................................................................ตำแหนง........................................
บริษัท/หาง/ราน/สถาบัน/องคกร (ฯลฯ).................................................................................
ที่อยู...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
โทรศัพท..............................................................โทรสาร..................................................

มีความประสงคจะลงโฆษณา ประเภท (ดูจากดานซาย)...................................................
โดย ไดแนบ ART WORK จำนวน...................................ชุด/อื่นๆ (ระบุ).............................

ขอใหทางการพิมพคาทอลิกฯ จัดทำ ART WORK ให ซ่ึงจะมีขอความลงโฆษณาดังน้ี
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

โปรดชำระเงนิจากแจงลงโฆษณา ภายใน 30 วนั โดยทาง

มีความประสงคจะอุปถมัภการจดัพมิพปฏทินิแขวน ป 2556/2013 เปนจำนวน
1,000 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
อปุถมัภต้ังแต 10,000 บาทข้ึนไป จะระบุ ชือ่/บรษัิท/หางราน ฯลฯ ใหในแตละเดือน

โดยมอบเปน

เงินสด

ธนาณัติ ส่ังจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ”
เชค็ขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”

โอนเงนิเขาบัญชสีะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็

ในนาม “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-006040
   กรณีโอนเงินกรุณา FAX. ใบสลิป (PAY IN) กลับมายังการพิมพฯ หรือ
 โทรศัพทแจงใหทราบดวย  เพื่อใช เปนหลักฐานในการชำระเงินและออก
   ใบเสร็จรบัเงิน

ลงช่ือ.....................................ผลูงโฆษณา
..................../..................../.................

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมน้ีกลบัมา ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 (สงถงึ คุณสุพร เลาเรยีนธรรม)
การพิมพคาทอลิกประเทศไทย เลขท่ี 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

     

ขนาดรูปเลม
39 x 60 ซ.ม.

รูปแบบการจัดหนาท่ีจะพิมพรายชื่อผูสนับสนุน
(แผนสุดทายของปฏทินิ)

หมายเหต ุ: ปฏทินิแขวนมีราคา 1,000 บาท และ 10,000 บาท

9,000

คุณพอเจาอาวาส ซสิเตอร สภาภิบาล และสตับุรษุ
ขอเชญิรวม

ฉลองวัดนักบุญอันนา
ทาจนี สมุทรสาคร

วันอาทิตยท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2012
เวลา 10.30 น.

หมายเหตุ : ผูที่ขับรถมาจากกรุงเทพฯ เลยส่ีแยกมหาชัยไปแลวชิดซาย ดูปายไปทาฉลอม
ขามสะพานแมน้ำทาจีนไป 100 เมตร แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร
ผทูีข่บัรถมาจากแมกลอง สมุทรสงคราม กลบัรถลอดใตสะพาน แมน้ำทาจีน
 แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร

พระคารดินัล ไมเกิล้ มีชัย กจิบญุชู
เปนประธาน

หลังพธีิมิสซา เชิญรบัประทานอาหาร และน่ังเรอืออกทะเลชมปากอาว
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«—¥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.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

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

10.30 π.

«—¥·¡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)

«—¥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

°√°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.)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

����� ·ºπ°°°ÿ¡“√‡«™°√√¡ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

¢Õ‡™‘≠§ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡à∑’Ë π„®∑ÿ°∑à“π √à«¡ àßª√–°«¥

¿“æ∂à“¬·¡à-≈Ÿ° §√Õ∫§√—« À≈“°À≈“¬Õ“√¡≥å

∑’Ë· ¥ß∂÷ß§«“¡√—°·≈–§«“¡ºŸ°æ—π¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë¡’µàÕ

≈Ÿ°ºà“π “¬„¬πÈ”π¡·¡à ¢π“¥ 4x6 π‘È« æ√âÕ¡‡¢’¬π

§”∫√√¬“¬„µâ¿“æ∑’Ë ◊ËÕ‡°’Ë¬«°—∫πÈ”π¡·¡à µ—Èß·µà«—ππ’È

®π∂÷ß 31 °√°Æ“§¡ 2012

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈– àß¿“æª√–°«¥‰¥â∑’Ë

·ºπ°°ÿ¡“√‡«™°√√¡ ™—Èπ 2 Õ“§“√√âÕ¬ªï∫“√¡’∫ÿ≠

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡≈¢∑’Ë 27 ∂ππ “∑√„µâ

·¢«ß¬“ππ“«“ ‡¢µ “∑√ °√ÿß‡∑æœ 10120  ‚∑√»—æ∑å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥¥«ßÀ∑—¬π‘√¡≈¢Õß·¡àæ√– (ª“°≈—¥) ®. ¡ÿ∑√-

ª√“°“√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πæÿ∏∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

17.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

π—°∫ÿ≠√ÁÕ§ 137  ªï ™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ§√‘ µ™π 25

ªï  (À≈—ßªí®®ÿ∫—π) «—π‡ “√å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ®.ÀπÕß§“¬©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

4  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™

¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠§≈“√“ ªí°À¡Ÿ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‚√´“ ™“«≈’¡“ ∫â“π§” ’¥“ ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡√  π“ ‘ßÀå ®.ÀπÕß§“¬

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

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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡¡◊Õßæ≈ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π  ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π  ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√ ·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√¢Õß “¡‡≥√‡§≈‡¡πµå

‡∑‡√  πƒπ“∑ ª“π°√¥ «—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π

√ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß ®.π§√æπ¡

©≈Õß√ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

0-2675-5000 µàÕ 10225-6

����� —°°“√ ∂“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“-

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)
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«—≤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®—π∑√å∑’Ë 6  ‘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

�����¢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

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥

 ÕπÀ≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π√âÕß‡æ≈ß·≈–æ◊Èπ∞“π∑“ß¥πµ√’

‡∫◊ÈÕßµâπ (10  —ª¥“Àå) (°“√Ωñ°≈¡À“¬„® °“√‡ª≈àß‡ ’¬ß

°“√ÕÕ°Õ—°¢√–‡ ’¬ßµà“ßÊ °“√√âÕß‡æ≈ß„Àâ‰æ‡√“– ∑ƒ…Æ’

¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ °“√Õà“π‚πâµ °“√Ωñ°®—ßÀ«–√«¡∂÷ß

∑—°…–µà“ßÊ ∑’Ë„™â ”À√—∫¢—∫√âÕß∫∑‡æ≈ß„πæ‘∏’°√√¡)

 Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå   ÿ¢™—¬ ·≈–Õ“®“√¬åæ√‡∑æ

«‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ‡«≈“ 13.00-

17.30 π.  ®”π«π 10  —ª¥“Àå µ—Èß·µà«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  2

°—π¬“¬π - 4 æƒ»®‘°“¬π 2012 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

∑à“π≈– 2,800 ∫“∑ (√«¡Õ“À“√«à“ß) ºŸâºà“π°“√Õ∫√¡

®–‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—µ√ √—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡ 2012

√—∫®”π«π®”°—¥‡æ’¬ß 40 ∑à“π‡∑à“π—Èπ (‚ª√‚¡™—Ëπ

æ‘‡»…!  ¡—§√°àÕπ«—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ 2012 §à“≈ß

∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,500 ∫“∑)  π„® Õ∫∂“¡‚∑√.

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850 À√◊Õ

E-mail : thaisacredmusic@gmail.com

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ ‡ªî¥

Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π‡æ≈ß«—¥ ¢—Èπ‡∑§π‘§ (Interme-

diate Level) 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥ À√◊Õ

∫â“ππ—°∫«™‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55 ªï

3. ºà“π°“√Õ∫√¡Õ‘‡≈Á°‚∑π·≈–‰¥â√—∫„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√

°—∫·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πªï 2553 À√◊Õ 2554

4. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥–

√à«¡°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π ¢—Èπ‡∑§π‘§

(Intermediate Level) ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å  π“¡‡∑æ

«—π∑’Ë 25-26  ‘ßÀ“§¡  2012  ‡«≈“ 09.00-17.00 π.

∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√ ª∑ÿ¡«—π §à“Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑

(√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π)

√—∫®”π«π 15 ∑à“π À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 16

 ‘ßÀ“§¡ 2012 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-

9108-6850 E-mail : sacredmusic@gmail.com

�����§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ

‡™‘≠√à«¡ ¡‚¿™π—°∫ÿ≠ø√—π´‘  ·ÀàßÕ— ´’´’ ºŸâµ—Èß§≥–œ

„π«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ∑’Ë «π —πµ‘∏√√¡

µ.≈”‰∑√ Õ.≈”≈Ÿ°°“ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬
√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ - ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

- ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¢à“«

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

-  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡°√“øî°¥’‰´πå Õ“√åµ‡«‘√å§

Adobe Indesign /  PageMaker / Photoshop  œ≈œ

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com

ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ª√–®”ªï°“√»÷°…“

2555

¢Õß ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 42

À—«¢âÕ ç‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‰∑¬

„π∫√‘∫∑¢Õßª√–™“§¡Õ“‡´’¬πé

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19

∂÷ß«—πæÿ∏∑’Ë 22  ‘ßÀ“§¡ 2555

∑’Ë‚√ß·√¡‡Õ‡™’¬æ—∑¬“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‚≈°§√—Èß∑’Ë 28 ªï 2013 ∑’Ë√’‚Õ

‡¥Õ ®“‡π‚√ ª√–‡∑»∫√“´‘≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë 17-31

°√°Æ“§¡ 2013 ∑à“π„¥ π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 08-1812-1916 ·≈–

0-2681-3900 µàÕ1505  ¡—§√¥àà«π¿“¬„π«—π∑’Ë 31

µÿ≈“§¡ 2013 √—∫®”π«π®”°—¥

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

æπ—°ß“πµ√«® Õ∫∫—≠™’ 2 µ”·Àπàß µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2681-3840-4

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 30 ประจำวันที่ 22-28 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
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND)
122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

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

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

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

โดย เงาเทยีน
สวัสดีเพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก เสียงเยาวชนฉบับน้ี

เชิญชวนเราเยาวชนมามองสถานการณใกลตัวเรา
อีกครั้งนะครับ เราเยาวชนกำลังเติบโตและพัฒนาข้ึน
ทามกลางสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมท่ีทำใหเราเห็นขาว
ของชีวติท่ีถกูคุกคามมากข้ึน ไมวาจะเปนขาวการพบศพ
เด็กทารกท่ีถูกทำแทงเปนจำนวนมากเม่ือปลายป
ค.ศ. 2010 การต้ังครรภไมพรอมของเด็กวัยรุน การ
ติดเช้ือ HIV AIDs เพิม่ข้ึนในกลมุวัยรนุ และแมแตสถิติ
การต้ังครรภในกลมุเยาวชนท่ีมีอายุต่ำกวา 19 ปมีจำนวน
เพิ่มข้ึน และสถานการณอื่นๆ เหลาน้ีไดสะทอนถึง
ความรู ความเขาใจ และทัศนคติของเยาวชนเก่ียวกับ
คุณคาและความศักด์ิสิทธ์ิของชีวิต คุณคาและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยและเพศ รวมท้ังความเขาใจและความ
ตระหนักในการเลือกตัดสินใจบนพ้ืนฐานคำสอนทาง
ศาสนา ศีลธรรมจรรยาตางๆ

ปจจุบันองคกรตางๆ ก็มีโครงการเกิดข้ึนมากมาย
เพือ่ใหความรแูละสงเสริมในเร่ืองของการสงเสริมชีวติ
รูจักคุณคาชีวิตและศักด์ิศรีความเปนมนุษยใหมากข้ึน
กับตัวเยาวชนเอง ยกตัวอยางเชน กิจกรรม Love Say
Yes, Sex Say No: คิดใหได รักใหเปน ซ่ึงเปนการ
รวมพลคนบันเทิงท่ีมีจิตอาสาออกมาชวยรณรงค
โครงการ STOP TEEN MOM หยุด! การตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน (http://www.Facebook.com/
stopteenmomofficial) ภายใตโครงการสายใยรักแหง
ครอบครวัในพระราชูปถมัภ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทีเ่หลาบรรดาศิลปนดาราพรอมใจ
เขารวมขอทำประโยชนคืนสสัูงคม ทีท่ำใหเซ็นทรลัเวลิด
คลาคล่ำไปดวยเหลานองๆ วยัใสกลมุเปาหมาย เขารวม
กิจกรรม รวมพดูคุย เลนเกมส และเขารับฟงคำแนะนำ
การปฏิบัติตัวใหเหมาะสมในวัยเรียนแบบ Love Say
Yes, Sex Say No: คิดใหได รกัใหเปน

อกีทัง้ ยงัมีแนวทางและคำสอนของคริสตศาสนาท่ีมงุเนนใหเหน็คุณคาและศักด์ิศรขีองชวีติเปนเรือ่งสำคญั ในท่ีนี้
จะขอหยิบยกมาเปนบางขอ “ผูสงเสริมชีวิตมีความเช่ือในคุณคาของชีวิตมนุษย และเช่ือวาชีวิตมนุษยเปนของ
ประทานจากพระเจา ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นจะตองมีการใหความรักความเมตตาอยูเสมอ ที่นั่นไมควรมีอคติและการ
แบงแยก เพราะชีวิตมนุษยทุกคนน้ันศักด์ิสิทธ์ิผูใดจะลวงละเมิดมิได ไมวาจะอยูในสถานการณอะไรและ
ชวงเวลาใดของชวีติ นีคื่อความจรงิท่ีไมสามารถแบงแยกได” (พระวรสารแหงชีวติ ขอ 87)

“ชีวิตมนุษยศักด์ิสิทธ์ิและลวงละเมิดมิไดตลอดเวลาที่มีชีวิต รวมทั้งชวงเวลาเริ่มตนในครรภมารดา มนุษย
ทุกคนนับต้ังแตอยูในครรภมารดาเปนของพระเจาผูทรงทอดพระเนตรและรูจักเขาผูทรงใชพระหัตถปนและ
ถักทอเขา ทารกท่ียังอยูในครรภมารดาเปนบุคคลเปาหมายของความรัก และพระญาณเอ้ืออาทรเย่ียงบิดาของ
พระเจา” (พระวรสารแหงชีวติ ขอ 61 ยอหนา 2)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จึงรวมมือกับพระศาสนจักรคาทอลิกในการ
สงเสริมชีวิตมนุษยดวยความรัก (อางพระสมณสาสน “พระวรสารแหงชีวิต” ขอ 87) และถือวาเปนภาระหนาท่ี
เรงดวนและตองกระทำอยางตอเนื่อง ดวยความมานะอดทน และเพียรพยายาม เพื่อเยาวชนคนรุนใหมจะได
เขาใจและตระหนักถึงคุณคา ศักด์ิศรีความเปนมนุษยและเพศ ตามแนวทางของพระคริสตเจาและคำสอนของ
พระศาสนจักร อีกท้ังสงเสริมบทบาทของเยาวชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมชีวิตทุกรูปแบบตามกำลัง
ความสามารถของตน ดังน้ัน ทางแผนก จงึไดจดัทำสือ่รณรงคเพือ่การสงเสรมิชวีติข้ึนมา 6 ชดุดวยกนั ชดุแรกท่ีเรา
จะนำมาเสนอก็คือ “คำภาวนาของฉัน เพ่ือหนึ่งชีวิต” (MY PRAY FOR ONE LIKE) ซ่ึงอยากนำมาเผยแพร
ประชาสัมพันธ ใหนองเยาวชน และทานผูอานทุกทานไดภาวนารวมกัน โดยมีจุดประสงคการภาวนาเพ่ือทารก
ในครรภมารดาท่ีมีความเส่ียงท่ีจะถกูทำแทง เยาวชนท่ีรกัครับ “จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4)
แลวพบกนัใหม สวัสดีครบั

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

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





หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2012หนา 18

“กอก กอก ...” เสยีงเคาะประตูหองของผม
ผมตอบรับเปนภาษาไทย “เชิญ...” ออ...ลืมไป
ตอนน้ีเราอยูตางแดน สามเณรเกาหลี 2 คน
สมาชิกรวมบานของเราเอง เปดประตูเขามา
พรอมกับทำทาเหมือนมีความลับ เขาจุปาก
ประมาณวา “อยาเอ็ดไป” ผมยังไมทันพูดอะไรสักคำ เขาตรงมายังเตียงนอน
ของคุณพอปอล คุณพอรุนพี่ของเขาจากเกาหลี แตเปนรุนนองผมประมาณสัก
6 ป คุณพอออกไปทำธุระ ขางๆ เตียงมีรองเทาวางอยู 2 คู สามเณร 2 คนน้ัน
หยิบรองเทาคูหนึ่งข้ึนมาดูเบอร เขาพยักหนา เปนอันรูกัน ผมเขาใจทันทีวา
หมายความวาอะไรและเขากำลังทำอะไร

มันเปนเรือ่งราวเลก็ๆ ของชวีติเลก็ๆ  เหตุการณเลก็ๆ กจิกรรมเลก็ๆ ในบาน
ในครอบครัว ในกลมุคนท่ีใชชวีติรวมกัน แตมันสรางแรงกระเพ่ือมในใจไดไมเลว
ทีเดียว บรรดาสามเณรจากเกาหลี กำลังเตรียมของขวัญช้ินพิเศษใหกับคุณพอ
รนุพีข่องพวกเขาในโอกาสฉลองศาสนนาม นกับุญเปาโล

ผมนึกไปถึงความเปนรุนพ่ีรุนนอง ในสังคมแวดวงคาทอลิก ความเปน
ครอบครวั พอซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัว พีซ่ึ่งเปนผนูำ และดูแลนองดวยความรัก
ดวยความเขาใจ และปรารถนาดี ไมแสรงมองผานความดีงาม นองท่ีหวงใย
ชวยเหลือ เรียนรูแงงามของกันและกัน รวมกันสรางสรรคส่ิงดีงามดวย
ความสามารถ ความถนัดของแตละคน เปดทางใหพระจิตนำทาง และเรียนรู
น้ำพระทัยของพระในหวงเวลาแหงบริบทน้ันๆ เพื่อนำพาพระศาสนจักร
ใหกาวหนา เติบโต เปนเน้ือนาบุญแหงพระหรรษทานและอาณาจักรของพระเจา

“ผมไมสนวาคุณเกงมาจากไหน.... ความเกงเปนเพยีงองคประกอบอยางหน่ึง
ที่ทำใหคนเราประสบความสำเร็จ ทวาส่ิงท่ีจะทำใหเราไปไดไกลกวาน้ัน คือ
การไมหยุดเรียนรู ทำตัวเปนน้ำคร่ึงแกว ที่พรอมจะรับประสบการณใหมๆ
เขามาในชีวิตตลอดเวลา...” ประโยคเด็ดท่ีผมคนพบในหนังสือ “ไมสนวา
เกงมาจากไหน” ผลงานเขียนของทิมพิธา ซ่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ดานการเมืองการปกครอง ที่ John F. Kennedy School of Government
มหาวิทยาลัยฮารวารดและดานบริหารธุรกิจท่ี MIT Sloan School of
Management เปนนักศึกษาไทยคนแรกท่ีไดรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ฮารวารด เขาไดรบัการทาทายจากคำพูดคำนัน้ของอาจารย “ผมไมสนวาคุณเกง
มาจากไหน...”

ผมมีเวลาวางพอสมควรในแตละวัน เพื่อทบทวนท้ังชีวิตสวนตัว และ
เรือ่งราวของชวีติสวนรวม มันจรงิซะย่ิงกวาจรงิซะอกี เม่ือชวีติไมมีใครสนใจวา
คุณเปนใครมาจากไหน พระสงฆหรือสามเณร ตำแหนงใหญโตหรือไมมี

“ถาเพียงแตเรา
ใสใจในกันและกนั”
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ตำแหนงอะไร พูดภาษาอังกฤษไดดีหรือพอใช ส่ือสารไดแบบงูๆ ปลาๆ มีเงิน
ในกระเปามากมายหรือมีติดอยูไมมาก ฯลฯ ส่ิงท่ีสำคัญคือคุณเปนเพียงมนุษย
เลก็ๆ คนหนึง่

แนนอนวาถาเราอยกูบัตำแหนงท่ีนานๆ จะบอกวาติดหรือไมติดไมใชปญหา
แตถาใหมาใชชีวิตในแบบท่ีไมติดกับอะไรเลย ตองถามใจกันแลววากลา(จริง)
หรือเปลา? ในวันเวลาท่ีทุกอยางอยูในมือเรา เดินไปไหนมีแตคนกมกราบไหว
แสดงความคิดเห็นย่ำแยแคไหนก็ไมมีใครกลาคิดตาง กับวันเวลาท่ีมีอยางเดียว
อยใูนมือ แตมันคือของจริง ของจริงน้ันมีชือ่เรยีกวา “ชวีติคน”

ค่ำวนัเดียวกันน้ันเอง สามเณรจากประเทศเกาหลีรบัผดิชอบเร่ืองอาหารเย็น
นั้นเราจึงไดลิ้มชิมรสอาหารท่ีตระเตรียมอยางพิเศษ มีความพิถีพิถันอยูในน้ัน
ตบทายดวยขนมหวานชื่อแปลก เรียกยาก ซ่ึงผมจดจำไดเพียงรสชาติและ
กลิ่นหอมของมัน จบม้ือค่ำนั้น เรายังมาตอกันท่ีหองรับแขก หลังจากสวด
สายประคำ ตอนแรกผมต้ังใจจะเซอรไพรสคุณพอปอลดวยการแอบเอาไวน
ไปวางไวใตผาหม บนเตียงเขา แตคิดอกีท ีถาเกิดหมอน่ีมาถึงเตยีงแลวกระโดด
ข้ึนเตียงเลยคงหัวรางขางแตกกันพอดี ไมดีกวา ใหปกตินีแ่หละ การอยตูางบาน
ตางเมืองแลวไดรับความรัก ความเอาใจใส มันเพิ่มความรูสึกดีเขาไปอีก
2-3  เทาตัวเลยทีเดียว

ที่สุดแลวผมคิดวา ความเปนพี่เปนนองในพระศาสนจักร เปนความรูสึก
ที่เขาใจงาย และงดงามในระดับตนๆ บางทีไมตองไปสรรหาวิธีการมากมาย
ใหเปลืองเวลาและเร่ียวแรง เพยีงแตเราแตงเติมความสุขใหแกกนัและกัน สัตบุรษุ
รักและดูแลคุณพอเจาวัด คุณพอเจาวัดมองคุณพอปลัดวาเปนนองซ่ึงเรา
เคยผานสังเวียนชีวิตเดียวกันมา นักบวชผูรวมงานในสถาบันไหนก็ถอยที
ถอยอาศัยเขาใจวาเราทำงานเพ่ือพระเหมือนกัน อธิการมองสมาชิกในคณะ
ดวยสายตาของความหวงใยและประคับประคองกัน สำนักงานคาทอลิกมอง
ชีวิตคริสตชนมากกวาเรียกรองความยุติธรรมบนพ้ืนฐานความอยุติธรรม
ทีบ่างทีอาจปฏบิติัตอกนัโดยไมรตัูว ฯลฯ

ความรสึูกวา เราเปนเพยีงส่ิงสรางเล็กๆ ส่ิงหน่ึงบนโลกใบน้ี บางทีอาจสอน
ใหเราเขาใจจักรวาลอันกวางใหญไพศาลที่พระสรางมาก็ได ในวันสุดทาย
แหงการสรางโลก ผมคดิวาพระเปนเจาไมไดบอกใหมนุษยคแูรกดูแลโลกเทาน้ัน
พระองคใหอาดัมดูแลเอวาดวย การดูแลซ่ึงกันและกัน ทำใหโลกใบน้ีอบอุน
และอบอวลไปดวยความรักและความเขาใจ ซ่ึงก็คือคำสอนและคำส่ังหลัก
ของพระเยซูเจามิใชหรอื ผมวาพระองคเหน็อนาคตนะ พระองคเหน็วาท่ีสุดแลว
เราจะดูแลกันหรือเปลา?

บรรณาธิการบริหาร

    การเปนนักเลาเร่ืองท่ีดี อยางแรกคือ
มีเร่ืองเลาท่ีดีใหอานผมเชือ่วาใครๆ กช็อบฟงเรือ่งเลา มันมีทัง้เรือ่งเลา

ที่เปนแงคิดสะทอนชีวิตไดดี หรือเรื่องเลาท่ีเปน
เรื่องรายๆ ของผูคน ผมพูดถึงประเด็นแรกครับ
พระสงฆใชเรื่องเลาประกอบการเทศน วิทยากร
ใชเรื่องเลาประกอบคำบรรยาย คุณครู อาจารย
ใชเรื่องเลาประกอบการสอน คน...ใชเรื่องเลาสอน
ชวีติ

ที่นี่  (ประเทศฟลิปปนส) ผมเห็นมีหนังสือ
ประเภทน้ีออกมากันมากมาย วันดีๆ วันหนึ่งท่ีนี่
มีผมีูน้ำใจดีมาเย่ียมถึงท่ีพกั ไมมามือเปลา หยบิหนังสือมาฝากกันถงึ 5 เลม นาสนใจ
ไมแพกันสักเลม เรียกวากินกันไมลง  นาอานและถามีเวลายังนาแปลเปนภาษาไทย

ใหคนไทยไดอานกันอีก เพราะไมไดเลาเอามันส แต
เลาเอาคุณคาพระวาจาและเรื่องราวของชีวิตศรัทธา
ในพระ

หนังสือกลุมที่หนึ่งเปนผลงานของคุณพอ
William J. Bausch พระสงฆเกษียณชาวอเมริกนั แหง
สังฆมณฑลเทรนตัน นิวเจอรซ่ี สหรัฐอเมริกา ยัง
ทำงานอยู เทศนเขาเงียบ เขียนหนังสือ (คนเรามีของ
อยทูีไ่หน หรอืวยัใด ไมอบัจนหนทางงายๆ หรอก) ผมดู

ประสบการณผลงานแลว เรียกไดวามีประโยชนกับผูอื่นมาก เพราะทานเนน
(อานตอหนา 7)
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ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’  √ÿªæ—π∏°‘®¥—ßπ’È 1. Õ¬Ÿà‡§’¬ß¢â“ß·≈–æ√âÕ¡™à«¬‡À≈◊Õ

π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘° √«∫√«¡ øóôπøŸ ®—¥µ—Èß°≈ÿà¡/™¡√¡§“∑Õ≈‘°  π—∫ πÿπºŸâπ”·≈–

π—°»÷°…“§“∑Õ≈‘°„Àâ π‘∑ —¡æ—π∏å°—∫æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡πÈ”æ√–∑—¬æ√–‡®â“

∑’Ë¡’µàÕ‡¢“ 2. ™à«¬‡À≈◊Õ

 —ß§¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâ

‡°‘¥°“√™à«¬‡À≈◊Õ ÷́Ëß°—π

·≈–°—π

ç√à«¡¬‘π¥’é ¥√.‡°…°“π¥“ §ß∑«’‡≈‘» √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ

«‘∑¬“≈—¬ √à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫π—°‡√’¬π‡ ’¬ßµ“¡ “¬ ·≈–π—°‡√’¬π∂à“¬¿“æ

ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å ΩÉ“¬∏ÿ√°“√-°“√‡ß‘π ∑’Ë‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘∫—µ√®“°°“√™à«¬‡À≈◊Õ

ß“π¢Õß‚√ß‡√’¬πµ≈Õ¥ªï°“√»÷°…“ 2554 ∑’Ëµ÷° ”π—°ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬

ç¡“µ√∞“π∫—≥±‘µæ¬“∫“≈»“ µ√åé ‡´Õ√å‡∑‡√´“  ¡»√’   ÿ‡¡∏Õ∏‘°“√∫¥’

«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥°“√ª√–™ÿ¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡√◊ËÕß ç°“√æ—≤π“

 ¡√√∂π–∫—≥±‘µµ“¡‡°≥±å¡“µ√∞“π§ÿ≥«ÿ≤‘  “¢“æ¬“∫“≈»“ µ√åé ®—¥‚¥¬

§≥–Õπÿ°√√¡°“√  “¢“æ¬“∫“≈»“ µ√å  ¡“§¡ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“‡Õ°™π (  Õ∑)

‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õæ—≤π“Àπ—ß ◊Õ “√–∑∫∑«π·≈– √â“ß·∫∫∑¥ Õ∫§«“¡√Ÿâ

 ”À√—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“‡Õ°™π„™â√à«¡°—π ‚¥¬¡’º».¥√.Õ√∑‘æ“   àÕß»‘√‘ ·≈–

¥√.≈–‡Õ’¬¥ ·®à¡®—π∑√å √à«¡‡ªìπ«‘∑¬“°√ ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç∑“ ’»Ÿπ¬å‡¥Á°é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 æ’ËÊ ®“°∫√‘…—∑ UBS ∑«’ª‡Õ‡™’¬

√à«¡°—π«“¥√Ÿª·≈–∑“ ’»Ÿπ¬å‡¥Á°√‘¡∑“ß√∂‰ø „π‡§√◊Õ¡Ÿ≈π‘∏‘ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“∫ÿ§§≈

„πæ√–Õÿª∂—¡¿åœ (»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë)

çÕÕ°Àπà « ¬ é
‚√ßæ¬“∫“≈§“¡‘≈-

‡≈’¬π √à«¡ÕÕ°Àπà«¬

·æ∑¬å°—∫ ¿“æ√–-

 —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ

(‡«™∫ÿ§§≈) „πß“π

™ÿ ¡ πÿ ¡ ºŸâ  Ÿ ß Õ “ ¬ÿ ∑’Ë

®.æ‘…≥ÿ‚≈° √–À«à“ß«—π∑’Ë 27-28 ‡¡…“¬π 2012  ·≈–«—π∑’Ë 29 ‡¡…“¬π 2012

®—¥∫√‘°“√Àπà«¬·æ∑¬å‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ°—∫ª√–™“™π ∑’Ë µ.∑âÕ·∑â Õ.«—¥‚∫ ∂å ®.æ‘…≥ÿ‚≈°

π”∑’¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘°√≥å æ—π∏ÿå¬‘Ëß¬° ·≈–π“¬·æ∑¬å∏’√∑—»πå  ‘√‘∫ÿ≠‚√®πå

æ√âÕ¡¥â«¬∑’¡Õ’° 7 §π

ç√à«¡„π§«“¡Õ“≈—¬é §ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈ π“¬° ¡“§¡»‘…¬å

‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√åœ √à«¡æ‘∏’ª≈ß»æ§√Ÿ ¡„® ™¡‰æ»“≈ Õ¥’µæ√–Õ“®“√¬å

„π ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‚¥¬¡’∑à“πºŸâÀ≠‘ß°√—≥±å† π‘∑«ß»å

≥ Õ¬ÿ∏¬“ ∑à“πºŸâÀ≠‘ßπ¿°“πµå  ÿ«√√≥®‘π¥“ ¡.√.«.ª√’¬“ß§å»√’† «—≤π§ÿ≥

§ÿ≥À≠‘ßº–Õ∫∑‘æ¬å »“µ–¡“π §ÿ≥®‘πµπ“ ®ÿ≈°–‡ «’ §ÿ≥æ‘¬¥“ ·≈–§ÿ≥æπ‘¥“

≈‘Ë«‡©≈‘¡«ß»å æ√âÕ¡¥â«¬§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ ¡“§¡√à«¡ß“π ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å  “¡‡ π
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‰ª°«à“‡√“ Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π—Èπ‰¡à¡’™◊ËÕ¿“…“‰∑¬·µàº¡·ª≈„Àâ‡≈¬«à“ çæ—°‡∫√§

¥◊Ë¡°“·ø °—∫æ√–‡®â“é

‡√◊ËÕß√“«æ√—Ëßæ√Ÿ¡“°¡“¬∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ §«“¡«“ß„® ·≈–§«“¡√—° ®“°™’«‘µ®√‘ß

®“°¢âÕ§‘¥ —ÈπÊ ®“°∂âÕ¬§” ·≈–∑’Ë ”§—≠∑ÿ°‡√◊ËÕß√“«Õâ“ßÕ‘ß∫πæ◊Èπ∞“πæ√–§—¡¿’√å

º¡™Õ∫À≈“¬Ê ‡√◊ËÕß®“°Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π—Èπ ·µà·ª≈°∑’Ë∑ÿ°§√—Èßº¡‰¡à·πà„®‡≈¬«à“

º¡°”≈—ßπ—Ëß¥◊Ë¡°“·ø°—∫æ√–‡®â“®√‘ß‰À¡ º¡‰¡àÕ“®‡Õ◊ÈÕ¡‡™àππ—Èπ ·¡â«à“∑’Ëπ’Ë®–¡’

§”∑’Ë‰¥â¬‘πÕ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“ ç‡æ◊ËÕæ√–‡®â“...‡∑à“π—Èπé

çæ√–Õß§å®–ª°ªí°·≈–√—°‡√“ æ√–Õß§å®–¥Ÿ·≈·≈–√—°…“‡√“é §«“¡√—°

¢Õßæ√–√“¬≈âÕ¡·≈–Õ¬Ÿà‡§’¬ß º¡‡™◊ËÕ«à“∑ÿ°∑’Ë∑ÿ°∑“ß ∑ÿ°°“√°â“«‡¥‘π·≈–

∑ÿ°°‘®°√√¡ ‡√◊ËÕß·√°®“°Àπ—ß ◊Õ∑’Ëº¡‡¢’¬π∂÷ß‡ªìπæ√–«“®“µÕππ’È§√—∫

çæ√–‡®â“ª√–∑“πæ≈–°”≈—ß„Àâ¢â“æ‡®â“‡µÁ¡‡ªïò¬¡ ∑√ß∫—π¥“≈„ÀâÀπ∑“ß

¢Õß¢â“æ‡®â“ª≈Õ¥¿—¬ ∑”„Àâ¢â“æ‡®â“§≈àÕß·§≈à«¥—Ëß°«“ß¥ß ∑√ßµ—Èß¢â“æ‡®â“‰«â

¡—Ëπ§ß∫π∑’Ë Ÿßé (2 ´¡Õ 22:33-34)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ Õπÿ “«√’¬åÕ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¢â“ßÊ  ∂“π∑’Ë√“™°“√

¢Õß‡¡◊Õßµ“‰°‰µ º¡‰¡à∑—πÕà“πªÑ“¬∑’Ëµ‘¥‰«âÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ®÷ß‰¡à “¡“√∂

„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â¡“°°«à“π—Èπ «—πÀπ÷Ëßº¡®–¬âÕπ°≈—∫‰ª

™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈œ
Õÿ∫≈√“™∏“π’ ● «—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ 2012 ΩÉ“¬ —ß§¡ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ ‚¥¬·ºπ° ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ (ß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ)  —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

π”∑’¡‚¥¬§ÿ≥æàÕ∏«—™™—¬ ®—π∑√°“≠®πå ®‘µµ“∏‘°“√·ºπ° ®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

‚ø‚§≈“‡√ —¡¡π“‡™‘ß«‘™“°“√
æÿ∑∏ - §√‘ µå   §√—Èß∑’Ë    5  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

§π¥’∑’Ë®“°‰ª
º».¥√.‡ “«π‘®
π‘®Õπ—πµå™—¬
™’«‘µπ’È ‡æ◊ËÕ µ√’
·≈–‡¥Á°ºŸâ¬“°‰√â

«—π∑’Ë 27 ¡‘∂ÿπ“¬π §.». 2012

¥√.‡ “«π‘® π‘®Õπ—πµå™—¬

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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