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สมณสภาสือ่สารสงัคมสนัตะสำนกั
วนัสือ่มวลชนสากล คร้ังที ่46

“ความเงยีบ และพระวาจา คอืหนทาง
ของการประกาศพระวรสาร”

พระสังฆราชกิตติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ถอดความ
พ่ีนองชายหญงิ ทีร่กั

ในขณะท่ีเรากาวไปสวูนัส่ือมวลชนสากล ค.ศ.
2012 ขาพเจาปรารถนาจะแบงปนขอคิดเก่ียวกับ
มุมมองหน่ึงของกระบวนการส่ือสารของมนุษย
แมวาจะเปนเร่ืองท่ีสำคัญ แตกมั็กจะถูกมองขามไป
ซ่ึงในปจจบุนั นบัวาเปนส่ิงทีเ่ราควรคำนงึถงึ กลาว
คือความสัมพันธระหวางความเงียบและพระวาจา
อนัเปนสองมุมมองของการส่ือสาร ซ่ึงเราตองทำให
สมดุลกนั ดวยการสลบักนัไปหรอืนำเอามารวมกัน
เพือ่ใหมีการเสวนาอยางถูกตอง โดยมีการสัมผสักนั
อยางใกลชิดและลึกซ้ึง เม่ือใดท่ีไมมีพระวาจา
และความเงียบ การสื่อสารก็จะลมเหลว เนื่องจาก
มีความสับสน หรือตรงกันขาม อาจกอใหเกิด
บรรยากาศแหงความเย็นเฉย ซ่ึงท้ังสองน้ีควรจะ
ทำใหมีความสมดุลแกกันและกัน ซ่ึงจะเปนเหตุ
ใหการส่ือสารมีคุณคาและมีความหมายย่ิง

ความเงียบเปนสวนหนึ่งของการส่ือสาร หาก
ขาดไป พระวาจาท่ีมเีน้ือหาสาระก็ไมอาจเกิดข้ึนได
ในความเงียบเราสามารถฟงและเขาใจตัวเราเองได
ดียิง่ข้ึน ความคิดเกดิข้ึนและจะแสวงหาความลกึซึง้
ได หากเราเขาใจแจมแจงถึงส่ิงท่ีเราปรารถนาที่
จะพูด และส่ิงท่ีเราคาดหวังจากผูอื่น เราเฟนหาวิธี
ทีเ่ปดเผยตวัเราเอง การทีเ่ราเงียบ เราปลอยใหผอูืน่
พดูเพือ่เปดเผยตัวเขา และเราหลกีเลีย่งทีจ่ะเปนทาส
ของคำพูดและความคิดของเราเอง โดยมิไดผาน
การทดสอบ ดังน้ีก็จะมีที่วางใหตางฝายตางรับฟง
ความสัมพันธฉันมนุษยที่ลึกซ้ึงก็จะเกิดข้ึนได มัก
จะเปนความเงียบท่ีเราสังเกตเห็น การแสดงออก
อยางแทจริงระหวางผูที่อยูในความรัก หนาตา
ทาทาง และภาษาฝายรางกาย เปนเครือ่งหมายทีเ่ขา
แสดงออกเพ่ือใหเขาใจซ่ึงกันและกัน ความยินดี
ความหวงใย และความทุกขทรมานสามารถ
แสดงออกมาได อาศัยความเงียบ อนัท่ีจริงเปนการ
แสดงออกอันมีพลัง ความเงียบจึงกอใหเกิดการ
ส่ือสารที่มีชีวิตชีวามากข้ึน ชวยใหมีความสำนึก
และความสามารถท่ีจะรับฟง และหลายคร้ังเปน
การแสดงออกถึงจำนวนและธาตุแทของความ
สัมพันธที่เขามาเก่ียวของ ยิ่งสาระและส่ือมีมาก
เพยีงใด ความเงียบกน็บัวามีความจำเปนมากข้ึน เพือ่
เราจะไดแยกแยะส่ิงท่ีสำคัญออกจากส่ิงท่ีไมสำคัญ
หรอืสำคัญรองลงมา การพจิารณาอยางลกึซึง้จะชวย

ใหเราเห็นถงึความสัมพนัธ ซ่ึงเก่ียวโยงกบัส่ิงท่ีดูผวิเผนิ
จะเห็นวาไมมีความสัมพนัธกนัเลย ในอันท่ีจะชวยใหเรา
พิจารณาคุณคา และพยายามท่ีเขาใจสาสนน้ันๆ ซ่ึง
จะชวยใหเราสามารถแบงปนความคิดท่ีไดผานการ
พิจารณาและเปนปจจุบัน  อันจะเปนเหตุใหเกิด
บรรยากาศท่ีเหมาะสม เปรียบเสมือนความสมดุลของ
ส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดความสมดุลระหวางความเงียบ
คำพดู ภาพพจน และเสียง

กระบวนการส่ือสารมวลชนในปจจุบัน สวนมาก
มักจะเกิดข้ึนเพราะเปนการแสวงหาคำตอบครอบจักรวาล
การแสวงหาและเครือขายสังคมกลายเปนจุดเร่ิมตน
ของการส่ือสารสำหรับคนเปนจำนวนมาก ที่พยายาม
แสวงหาคำแนะนำ ความคิด ขอมลู และคำตอบ ในยุค
ของเราอินเทอร เน็ตกำลังกลายเปนการหารือกัน
อยางสาธารณะสำหรับคำถามและคำตอบ อนัท่ีจรงิแลว
หลายครั้งมนุษยในปจจุบันไดรับคำตอบมากมายใหแก
คำถามซ่ึงพวกเขาไมเคยถาม และใหแกความตองการ
ซ่ึงตัวเขาเองยังไมทราบ หากเราตองการรูและสนใจ
ในคำถามท่ีมีความสำคัญจริงๆ แลว ความเงียบน่ันเอง
จะเปนส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีมีคุณคา ซ่ึงจะชวยใหเรา
สามารถตัดสินใจได เม่ือเราเผชิญกับการชักชวนและ
ขอมูลที่เราไดรับอยางมากมาย ทามกลางความวุนวาย
และหลากหลายในโลกของการส่ือสาร มนุษยหลายคน
พบวาตัวเราเองกำลังเผชิญหนากับคำถามอันสูงสุดวา
เรามีชวีติอยเูพือ่อะไร คำถามเชน เราคือใคร? เราจะรไูด
อยางไร? ฉันควรจะรูอะไรบาง? ฉันหวังอะไรไดบาง?
นับวามีความสำคัญมากท่ีเราจะรูแนวาใครเปนคน
ต้ังคำถามเหลาน้ี แลวพยายามแสวงหาการเสวนา
อยางลึกซ้ึง โดยใชคำพูดและการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น แตตองใชการไตรตรองอยางเงียบๆ ดวย นี่คือ
ส่ิงท่ีมักจะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดมากกวาคำตอบ
ที่รีบๆ ให ซ่ึงทำใหผูแสวงหาขุดลึกลงไปในหวงลึก
ของชีวิต และเปดใจไปสูหนทางท่ีจะรูวาพระเจาทรง
จารึกอะไรไวในจิตใจของมนุษยบาง

ในท่ีสุดแลว คำถามท่ีหลั่งไหลออกมา ยอมแสดง
ใหเห็นถึงความกระวนกระวายของมนุษย ในอันท่ี
จะแสวงหาความจริงอยางไมหยุดหยอน ท่ีสำคัญ หรือ
ไมสำคัญ ซ่ึงจะใหคำตอบแกความหมายและความหวัง
ในชีวิตของเขา ชายและหญิงไมอาจหยุด หากคำตอบ
เปนแตเพียงผิวเผิน และการแลกเปลี่ยนส่ิงท่ีพวกเขา
สงสัยกับประสบการณชีวิต เราแตละคนแสวงหา
ความจริง และเราแตละคนตางก็ปรารถนาท่ีจะหา

คำตอบตอการแสวงหาท่ีลกึซ้ึงน้ีในปจจุบนัมากกวา
ในอดีต “เม่ือมนุษยแลกเปล่ียนขาวสารกัน เขา
ก็กำลังแบงปนตัวเขาเอง ถึงความคิดเห็นของเขา
เกีย่วกบัโลก ความหวังของเขา และส่ิงท่ีเปนอดุมคติ
ของเขา” (สาสนวันส่ือมวลชนสากล ค.ศ. 2011)

เราควรใหความสนใจกับเว็บไซตตางๆ ซ่ึง
เปนการนำเอาปญหาสังคมมาแสดงใหเราไดรับรู
พรอมท้ังเปดทางใหกับความเงียบและโอกาส
ทีจ่ะอธิษฐานภาวนา รำพงึ หรอืการแบงปนพระวาจา
ของพระเจา ในบทความท่ีกะทัดรัด ซ่ึงหลายครั้ง
มาจากบทความส้ันๆ จากพระคัมภีร เราสามารถ
ส่ือขอคิด ตราบใดท่ีผูรวมกลุมสนทนาไมละเลย
ในอันท่ีจะเสริมสรางชีวิตภายในของเขา จึงไมนา
แปลกใจเลยทีศ่าสนาตางๆ มีธรรมเนียมโบร่ำโบราณ
ทีเ่ช่ือวา ความสันโดษและความเงียบเปนสภาพพิเศษ
ที่จะชวยใหมนุษยคนพบตนเอง และความจริงท่ี
จะชวยใหส่ิงตางๆ มีความหมาย พระเจาทรงเผยแสดง
ในพระคัมภีร พระองคตรัสโดยไมทรงใชคำพูด
“ความเงียบของพระเจา การสัมผสักับความหางไกล
ของพระบิดาผูทรงสรรพานุภาพ เปนกาวท่ีสำคัญ
แหงการดำเนินชีวิตอยูในโลกของพระเจา พระ-
วจนาตถ... ความเงียบของพระเจาเปนการตอเวลา
แหงพระวาจากอนหนาน้ัน ในชวงเวลาแหงความมืดมน
พระองคตรัสโดยอาศัยพระธรรมล้ำลึกแหงความ
เงียบของพระองค” (พระวาจาของพระเจา ขอ 21)
ความแจงชัดแหงความรักของพระเจา ซ่ึงบรรลุถึง
จุดท่ีเปนความเงียบอันยิ่งใหญแหงไมกางเขน การ
ส้ินพระชนมของพระคริสตเจา กอใหเกิดความเงียบ
อันย่ิงใหญไปท่ัวแผนดิน ในวันเสารศักด์ิสิทธ์ิ
เม่ือพระองคทรงบรรทมหลับ...และพระเจาทรง
หลับในสภาพที่ทรงอยูในเนื้อหนัง และ “ทรง
บนัดาลใหผทูีห่ลบัอยเูปนเวลาอนัยดืยาว ไดต่ืนข้ึน”
(บทอานจากวันเสารศักด์ิสิทธ์ิ) พระสุรเสียงของ
พระเจาดังกึกกอง และเปยมดวยความรักตอมวลมนุษย

พระเจาตรัสกับเรา แมในทามกลางความเงียบ
ในความเงียบเราพบวาเราสามารถสนทนากับพระเจา
เกีย่วกบัพระองค “เราตองการความเงียบน้ัน ซ่ึงเปน
การรำพึงภาวนาท่ีแนะนำใหเรารูจักกับความเงียบ
ของพระเจา และนำเรามาถงึจดุท่ีพระวจนาตถผทูรง
เปนพระผูไถกูไดประสูติมา” (บทเทศนในการ
ประชุมคณะกรรมการเทววทิยานานาชาติ 6 ตุลาคม
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2006) ในการกลาวถึงความยิ่งใหญของพระเจา ภาษา
ของเราพิสูจนใหเห็นวาไมเพียงพอและตองเปดทาง
ใหกับการรำพึงภาวนาในความเงียบ จากการรำพึง
ภาวนาดังน้ีที่จะเปนเหตุใหเราพรอมรับพลังภายใน
เก่ียวกับหนาท่ีแหงพันธะของเรา เปนการเชิญชวน
ที่หนักแนนถึงหนาท่ีของเรา “ในการส่ือสารออกมา
ใหเราแบงปนส่ิงท่ีเราเห็นและไดยิน” เพื่อใหทุกคน
เปนหนึง่เดียวกบัพระเจา (1 ยอหน 1:3) การรำพงึภาวนา
ในความเงียบเปนเหตุใหเราอยูกับแหลงท่ีมาแหง
ความรักที่นำเราไปสูเพื่อนมนุษย เพื่อเราจะไดสัมผัส
กับความทุกขทรมานของพวกเขา และสามารถมอบ
ความสวางของพระคริสตเจาถึงสาสนแหงชีวิตแกเขา
รวมท้ังพระพรแหงความรอดพนอันเต็มเปยมดวย
ความรัก

ดังน้ันในการรำพึงภาวนาถึงองคพระวจนาตถ
นรินัดร ซ่ึงในพระองคการเนรมิตสรางโลกจึงไดเกดิข้ึน
พระองคจะทรงประทับอยอูยางย่ิงใหญ เราจึงตระหนัก
วาแผนการกอบกมูนุษยชาติไดเกดิข้ึนตลอดประวัติศาสตร
อาศัยพระวาจาและการกระทำ ดังท่ีสังคายนาวาติกัน

ทีส่องเตือนเราไววา การเผยแสดงของพระเจาไดสำเรจ็
ไป อาศัย “การกระทำและพระวาจาท่ีเปนหนึง่เดียวกนั
ภายในส่ิงท่ีองคพระเจาทรงบันดาลใหเกิดข้ึนใน
ประวัติศาสตรแหงความรอดพนไดแสดงออก และ
เนนถึงคำสอนและขอความจริงท่ีใชพระวาจา ในขณะท่ี
พระวาจาประกาศการกระทำ และชวยใหพระธรรมล้ำลกึ
เกีย่วกบัเรือ่งนีเ้ดนชัดย่ิงข้ึน” (พระวาจา ขอ 2) แผนการ
แหงความรอดพนบรรลุถึงจุดสูงสุดในองคพระเยซูเจา
แหงนาซาเร็ธ ผูทรงเปนคนกลางและจุดรวมของการ
เผยแสดงท้ังปวง พระองคทรงบันดาลใหเรารูจัก
พระพักตรอันแทจริงของพระเจาพระบิดา และอาศัย
กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค ซ่ึง
บันดาลใหเรารอดพนจากการเปนทาสของบาปและ
ความตาย ไปสเูสรีภาพแหงการเปนบุตรธิดาของพระเจา
คำถามอันลึกซึ้งเก่ียวกับความหมายของการมีชีวิต
มนุษยไดรับคำตอบในพระธรรมล้ำลึกของพระคริสต-
เจา เปนคำตอบท่ีสามารถนำสันติภาพมาสหูวัใจท่ีวนุวาย
สับสนของมนุษย พันธกิจของพระศาสนจักรมาจาก
พระธรรมล้ำลกึขอนี ้ซ่ึงจูงใจคริสตชนใหเปนผปูระกาศ
ความหวังและความรอดพน เปนประจักษพยานถึง

ความรักท่ีสนับสนุนคุณคาของมนุษยและเสริมสราง
ความยุติธรรมและสันติ

พระวาจาและความเงียบ การเรียนรทูีจ่ะส่ือสาร คือ
การเรียนรูท่ีจะตองรับฟงและรำพึงภาวนาพรอมกับ
การสนทนา มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรบัผทูีมี่หนาท่ี
ประกาศพระวรสาร ทั้งความเงียบและพระวาจาเปน
ส่ิงท่ีมีความสำคญั เปนสวนหน่ึงของกจิการสือ่สารของ
พระศาสนจกัร สำหรบัการฟนฟกูารประกาศพระครสิต-
เจาในโลกปจจบุนั ขาพเจาขอมอบงานแพรธรรมท้ังส้ิน
ที่พระศาสนจักรดำเนินอยู โดยผานทางส่ือมวลชน
แดพระนางมารีย อาศัยความเงียบ “พระนางรับฟง
พระวาจาของพระเจาและเปนเหตุใหพระวาจาผลิดอก
ออกผล” (บทภาวนาสวนพระองคที่ลอเรตโต บาน
ศักด์ิสิทธ์ิ 1 กนัยายน 2007)

จากสำนกัวาติกนั วนัท่ี 24 มกราคม 2012
วนัฉลองนักบุญฟรงัซิส เดอ ซาลส

สมเดจ็พระสันตะปาปาเบเนดกิต ที ่16

สาสน
จากประธานส่ือมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทย
วนัสือ่มวลชนสากล คร้ังท่ี 46
“ความเงียบ และพระวาจา คือ

หนทางของการประกาศพระวรสาร”
หวัขอวนัส่ือมวลชนสากล ครัง้ท่ี 46 ท่ีสมณสภา

ส่ือสารสังคมสันตะสำนัก นำมาเผยแพรไดแก
“ความเงียบ และพระวาจา คือหนทางของการ
ประกาศพระวรสาร”

สาระสำคัญของสาสนตองการช้ีใหเห็นวา ใน
การประกาศพระวรสาร จำเปนตองอาศัยพระวาจา
และความเงียบ เพราะ “เมื่อใดที่ไมมีพระวาจาและ
ความเงียบ การส่ือสารก็จะลมเหลว”

พระเจาเองทรงกระทำใหเห็นเปนแบบอยาง
“พระเจาตรัสกับเราแมในทามกลางความเงียบ
พระองคตรัสโดยไมทรงใชคำพูด...... พระองคตรัส
โดยอาศัยพระธรรมล้ำลึกแหงความเงียบของ
พระองค” (พระวาจาของพระเจา ขอ 21)

เราเขาใจการประกาศพระวรสารดวยพระวาจา
แตการประกาศดวยความเงียบอาจเปนส่ิงเขาใจยาก
และกอใหเกิดคำถามข้ึนได  สาสนจากสมณสภาฯ
ยืนยันวา “ในความเงียบเราสามารถฟงและเขาใจ

ตัวเองไดดียิ่งข้ึนและยังทำใหเราเขาใจผูอื่นดีข้ึนดวย นอกน้ันความเงียบชวยสรางสัมพันธที่ลึกซ้ึงกับผูอื่นได
เพราะการที่เราเงียบ เราปลอยใหผูอื่นพูดเพื่อเปดเผยตัวเขา....ความสัมพันธฉันมนุษยที่ลึกซึ้งก็จะเกิดข้ึน”

ส่ิงท่ีมนุษยยุคการส่ือสารท่ีหลากหลายกำลังเผชิญอยูก็คือคำถามท่ีอยูในหวงลึกของตนตลอดเวลา เชน
“เรามีชีวิตอยูเพื่ออะไร?....เราคือใคร?...เราจะรูไดอยางไร?....ฉันควรจะรูอะไรบาง?...ฉันหวังอะไรไดบาง?”
อาศัยกระบวนการส่ือสารมวลชนในปจจุบัน บวกกับการไตรตรองอยางเงียบๆ  “จะทำใหผูแสวงหาขุดลึก
ลงไปในหวงลึกของชีวติและเปดใจไปสหูนทางท่ีจะรวูา พระเจาทรงจารึกอะไรไวในจิตใจของมนุษยบาง”

ศาสนาตางๆ เชื่อวา “ความสันโดษและความเงียบเปนสภาพพิเศษท่ีจะชวยใหมนุษยคนพบตนเอง”
ยิง่กวาน้ัน “ความเงียบยงัเปนโอกาสท่ีจะอธิษฐานภาวนา รำพงึ และการแบงปนพระวาจาของพระเจา”

ดังน้ัน สำหรับผูมีหนาท่ีประกาศพระวรสาร “ทั้งความเงียบและพระวาจาเปนส่ิงท่ีมีความสำคัญและ
เปนสวนหน่ึงของกิจการส่ือสารของพระศาสนจักร สำหรับการฟนฟูการประกาศพระครสิตเจาในโลกปจจบุนั”

(พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี)
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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ตอนท่ี 63
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“เพลงบทแรกของผรูบัใชพระยาหเวห” พระยาหเวห
ตรัสวา “นี่คือผูรับใชของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขา
เพราะเราพอใจเขา เราใหจิตของเราแกเขา เขาจะนำ
ความยุติธรรมไปใหแกนานาชาติ เขาจะไมรองตะโกน
หรือเปลงเสียงดัง จะไมทำใหใครไดยินเสียงของเขา
ตามถนน ไมออทีช่้ำแลว เขาจะไมหัก และไสตะเกยีงทีร่บิหร่ี
อย ูเขาจะไมดับ เขาจะประกาศความยตุธิรรมดวยความ
สัตยจริง เขาจะไมหมดหวังหรือทอใจ จนกวาจะได
สถาปนาความยตุธิรรมไวบนแผนดิน ดินแดนชายทะเล
จะรอคอยคำสอนของเขา” พระยาหเวห พระเจาผทูรงสราง
ทองฟากวางใหญ ทรงคลี่แผนดินและทุกส่ิงที่เกิดจาก
ที่นั่น ประทานชีวิตแกประชากรบนแผนดิน และ
ประทานลมหายใจแกผทูีด่ำเนนิอยทูีน่ัน่ ตรสัวา “เราคอื
พระยาหเวห เราไดเรยีกทานมาเพ่ือนำความชอบธรรม
เราจับมือของทานและรักษาทานไว เราใหทานเปน
พันธสญัญาของประชากร และเปนแสงสวางสองนานาชาติ
เพ่ือเปดตาคนตาบอด ปลดปลอยผูถูกจองจำจากคุก
ปลดปลอยผูที่อยู ในความมืดจากท่ีคุมขัง  เราคือ

พระยาหเวห นีเ่ปนนามของเรา เราจะไมใหสิรริงุโรจน
ของเราแกผอูืน่ และจะไมใหรปูเคารพไดรบัคำสรรเสรญิ
ทีเ่ปนของเรา ดูซ ิส่ิงทีเ่ราเคยประกาศลวงหนาไวกเ็ปน
จรงิแลว บัดน้ี เราแจงส่ิงใหม เราประกาศใหทานรกูอน
ทีส่ิ่งเหลาน้ันจะเกดิข้ึน” (อสย 42:1-9)

“บทเพลงผรูบัใชพระยาหเวห” มีอย ู 4 บทดวยกัน
ในบทแรกน้ี พระศาสนจักรจะนำมาอานในเทศกาล
มหาพรต ทีเ่ราระลกึถงึมหาทรมานของพระเยซูเจา และ
ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระครสิตสมภพ ทีเ่ราระลกึถงึ
การประสูติของพระเยซูเจา จึงทำใหเราอดคิดไมไดวา
“ผูรับใช” ผูนี้นาจะหมายถึง องคพระเยซูเจา บรรดา
ครสิตชนยุคแรกๆ เม่ืออานพบเขาในหนังสือพระคัมภีร
“ประกาศกอิสยาห” ยอมตองคิดเชนน้ีอยางแนนอน
พวกเขาเปนพวกแรกๆ ที่เชื่อในการสิ้นพระชนม และ
การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาวา พระเยซเูจา
นี่แหละ เปนพระคริสต พระบุตรพระเจา ยอมตองเอา
ขอความน้ีมาอธิบายสนับสนุนความเช่ือของเขา

แตอิสยาหขณะท่ีเขียนบทเพลงน้ี ทานนึกถึงใคร
จรงิๆ ทานรจูกัพระเยซเูจาดวยหรอื? เพราะทานมีชวีติอยู
กอนที่พระเยซูเจาจะเสด็จมาบังเกิดราว 600 ป เราอาจ
ตอบวา ประกาศกอิสยาห คงจะเขียนบทกวี เพียงเพื่อ
จะสอนชาวอสิราเอลวา พวกเขาตองมบีคุลกิเปนผรูบัใช
พระยาหเวหแมจะลำบากเพียงใดในแผนดินเนรเทศ
บาบิโลน

“ผูรับใชพระยาหเวห” เปนคำท่ีอิสยาหใชตอบ
คำถามชาวอิสราเอลวา พวกเขารุนลูกทำบาปอะไร
หากเปนบาปของพอแมที่ละท้ิงพระเปนเจา แลวทำไม
พวกเขาจะตองมารับเคราะหกรรมเปนเชลยถึง 50 ป
ในกรุงบาบิโลน อิสยาหตอบวา เรากำลังมาทำหนาท่ี

“ผรูบัใชพระยาหเวห”
ดังน้ัน “ผูรับใชพระยาหเวห” จะไมรองตะโกน

ทำเดนทำดัง ในหนาท่ีมีแตบุคลิกท่ีม่ันคงสม่ำเสมอ
ในการทำหนาท่ีรับใชพระยาหเวห

- ทำหนาท่ีประกาศความยุติธรรมของพระเจาวา
มีจริง ดวยชะตากรรมอันเลวรายของเราจะไดรับการ
ชดใชคืน คือพระองคจะทรงพาพวกเรากลบับาน

- ทำหนาท่ีหนุนใจเกื้อกูล เพื่อนรวมชาติคนอื่นที่
ซวนเซในดินแดนเนรเทศ ต้ังตัวไมได และชีวิตคลาย
กำลงัไหมมอด

- ทำหนาท่ีไมหกัหาญชีวติใครท่ีบอกช้ำ แตกลบัให
กำลังใจแกกันและกัน

- หนาท่ีทีจ่ะไมทอ ทีจ่ะประคองชีวติทัง้ของตัวเอง
และเพื่อนรวมชะตากรรม

- หนาท่ีสำคัญทีสุ่ด ทีต่องระเหเรรอนมาเปนเชลย
แดนไกลถึงเพียงน้ีก็คือ มาเปนแสงสวางสองใหแก
นานาชาติ ใหผคูนไดเหน็ และมารจูกัองคพระผเูปนเจา
ผานทางชีวิตท่ีซ่ือสัตยตอพระองคของพวกเรา

หากทานผอูานเหนือ่ยหนายตอชีวติ ทีต่องเปนคนดี
ทำหนาท่ีอยางซ่ือสัตยอยูทุกวันน้ี ดูเหมือนท้ังบานเรา
ทำอยูคนเดียว และเคยนึกวา จะทำดีไปทำไม บางที
คำตอบท่ีไพเราะมากอาจเปนวา  “เราเปนผูรับใช
พระยาหเวห เราตองทำหนาท่ีของเรา คือไมซวนเซ
ในการซ่ือสัตยรับใชตอพระองคพระผูเปนเจา”

ชีวิตเรามีคา  เราเปน  “ผูรับใชพระยาห เวห”
พระองคจะทรงคืนความยุติธรรมแกเราใหเปนท่ี
ประจักษจนสุดปลายแผนดินโลก
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

แสวงหาพระประสงคของพระเจา
“กษตัรยิเฮโรดตองการจะฆายอหน แตทรงเกรงประชาชน
เพราะประชาชนคดิวายอหนเปนประกาศก” (มทัธวิ  14:5)

ขึ้นอยูกับการเลือก
ใครจะคิดบางวาการส่ือมวลชนจะมาไดถงึจุดน้ี
ทั้งความรวดเร็วทั้งความกวางไกลทั้งการเขาถึง
กอนน้ีคนทำส่ือมีไมกี่คนเม่ือเทียบกับผูบริโภคสื่อ

นบัไมถวน
แตเด๋ียวน้ีคนทำส่ือกับคนบริโภคส่ือแทบจะเปนคนเดียวกัน
ใครก็ไดทีต่องการส่ือสารส่ือขอมลูทำไดไมยาก
กอนนีเ้ครือ่งมือสือ่สารมีจำกดัท้ังแพงท้ังยงุยาก
แตเด๋ียวนี้เคร่ืองมือสื่อสารแทบจะอยูในมือทุกคน
แคโทรศัพทมือถือเครื่องเดียวเปนไดทั้งเครื่องรับเครื่องสงสาร
กอนน้ีชองทางพ้ืนท่ีเพือ่การส่ือสารมีไมมาก
แตเด๋ียวน้ีทัง้ชองทางท้ังพืน้ท่ีมีใหอยางไรจำกดั
ขอมลูเลก็ใหญสารมากนอยมสีนามใหลงไดตลอด
กอนน้ีการส่ือสารมีตารางเวลามีกำหนดการมีตนสังกัด
แตเด๋ียวน้ีมีไดทัง้วันท้ังคืนไมมีต่ืนไมมีหลบั
กระท่ังการส่ือสารการบริโภคขอมลูกลายเปนสวนหนึง่ของชวีติ
แทบจะแยกไมออกขาดไมไดในแตละบริบทชีวิตประจำวัน
ต่ืนนอนเมือ่ไรกเ็ม่ือนัน้จนงวงหลบัไปพรอมกบัส่ือ
จนแทบจะไมมีชองวางใหอยกูบัตนเองปฏิสัมพนัธกบัผอูืน่
กอนน้ีคนยังพูดคุยแลกเปล่ียนขาวสารเห็นหนาเห็นตา
เริม่จากคนใกลตัวคนใกลบานคนใกลใจ...พบปะถามทุกขถามสุข
แตเด๋ียวนีแ้มคนในบานแทบไมมีเวลามองหนามองตา
แตละคนงวนกบัการรบัการสงขอมลูสือ่สารกบัคนนอกบาน
กลายเปนวฒันธรรมใหมแหงความสัมพนัธกนัและกัน
ปฏสัิมพันธกนัดวยขอมูลมากกวาดวยความใกลชดิเห็นหนาคาตา
ขอมลูขาวสารแทนการเขาถงึใจรับรคูวามรสึูกประสาทสัมผสั
จากท่ี “ส่ือ” คือตัวกลางของการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล
“ตัวกลาง” ที่เปนแคเคร่ืองไมเคร่ืองมือใชเปนตัวเช่ือมโยงคน
เอาไปเอามาคนทำตัวเปนส่ือเสียเองจนตองสับสน
จากท่ี “คุณคือขอมูล” ไปส ู“คุณเปนขอมูล”...ในท่ีสุด
และน่ีคือ “คนแปลกหนา” ตัวจรงิแหงยุคน้ี
เม่ือคนใชขอมูลแทนตัวตนแทจรงิ
ติดตอพูดคุยกันทีก็แลกเปล่ียนขอมูลกันที
ชงขอมูลกนัใหดูดีดูเลิศจะจรงิจะเท็จไมสนใจ
แลวรจูกัมกัคนุกนัแคไหนขึน้อยกูบัความพงึใจในขอมลูทีใ่หทีร่บั
จงึไมแปลกท่ีสองคนดูสนิทสนมราวกับวญิญาณแฝด
แตกย็งัคงเปน “คนแปลกหนา” กนัอยดีู...

ทกุสิง่ทุกอยางในโลกใบนีมี้ทัง้แงดีแงเสีย
บางอยางมีแงดีมากกวาแงเสียอีกบางอยางมีแงเสียมากกวาแงดี
แมในแงดีก็ยังมีดีมากดีนอยดีเท่ียงแทดีแคประเด๋ียวประดาว
ทำนองเดียวกนักับส่ือสารมวลชนทุกประเภท
ซ่ึงโดยเปาหมายแลวส่ือมวลชนมงุสรางความสุขความสำเร็จแหงคน
เม่ือบรโิภคขอมลูขาวสารแลวมีความสุขกบัชวีติ
ถอืไดวาส่ือมวลชนไดทำหนาท่ีสมบูรณแบบแลว
และเม่ือมีความสุขกับชีวิตก็เปนความสำเร็จโดยปริยาย
เพือ่การนีส่ื้อมวลชนตองเนนตองชีใ้หเหน็ถงึศักด์ิศรแีหงคน
ส่ือจงึมีไวเพือ่คนไมใชคนมีไวเพือ่สือ่
ส่ือใดทำใหศักด์ิศรีแหงคนลดลงส่ือนัน้ไมใชส่ือแท
ส่ือใดทำใหคนเปนแควตัถุแหงประโยชนแหงความพงึพอใจ
ถอืวาส่ือนัน้ๆ ไมมีความเปนส่ือเลยแมแตนอย...

ในเม่ือสื่อแตละอยางมีทัง้แงดีและแงเสีย
ผูบริโภคพึงรูจักแยกแยะรูจักเลือก
ไมมีใครเขาหางสรรพสนิคาจะซ้ือสินคาทุกอยางท่ีขวางหนา
ฉนัใดก็ฉนันัน้กบัการบรโิภคสือ่ทกุประเภท

ในบทละครอันโดงดังของเชคสเปยรเรื่อง “โรเมโอและจูเลียต” จูเลียต
ถามโรเมโอวา “ชือ่มคีวามสำคญัอยางไร” แมเราเปลีย่นชือ่เปน “ดอกกหุลาบ”
มันก็ยังคงมีกลิ่นหอมหวนเหมือนเดิม แตมิใชทุกคนท่ีเห็นดวยกับความคิดน้ี
ในวัฒนธรรมของหลายกลมุชน ชือ่บงบอกวาผมีูชือ่นัน้คือใคร ชือ่มกัจะหมายถึง
คุณลักษณะของเจาของช่ือดวย

ชือ่ “ยอหน” หมายถึง “พระเจาทรงพระทัยดี” และชีวติของ “ยอหน บปั-
ติสต”  มีความหมายเกี่ยวกับจุดมุงหมายท่ีพระเจาทรงกำหนดไวสำหรับทาน
พระวรสารท่ีเรานำมารำพงึในวันน้ี กลาวถึงการส้ินชีวติอยางนาหวาดกลัวของ
ยอหน บัปติสต เหตุที่ยอหนมีชื่อเสียงในปจจุบัน มิใชเพียงแตวาพระเจาทรง
ประทานกระแสเรียกพิเศษโดยเฉพาะใหแกทาน ทานยังเปนประจักษพยานถึง
การเสด็จมาในโลกน้ีของพระบตุรพระเจา และทานไดดำรงชวีติท่ีบงใหเหน็ถงึ
กระแสเรียกในชีวิตของทาน ทานไมสนใจกับการดำเนินชีวิตท่ีสมกับกระแส-
เรียกในชีวิตของทาน ทานมิไดแสวงหาส่ิงท่ีไมจำเปนในชีวิตของทาน ซ่ึงจะ
เปนเหตุใหผูคนรูถึงความสำคัญของทาน สำหรับยอหนกระแสเรียกของทาน
เปนเหตุใหทานดำเนินชีวิตโดดเด่ียวในทะเลทราย ไมติดตอกับผูคนและ
ความเจริญทัง้หลาย ทานแตงตัวดวยหนงัสัตว รบัประทานแตเพยีงต๊ักแตนและ
น้ำผึง้

การพิจารณาวา พระเจาทรงเรียกเราใหเปนอะไรหรือทำอะไรน้ัน นับวา
เปนส่ิงท่ีจำเปนมาก ทีเ่ราจะตองจดัวันเวลาในชีวติของเรา ใหรบัฟงพระเจาและ
พรอมท่ีจะดำเนินชีวิตในหนทางท่ีแตกตางไปกวาแนวทางท่ัวไปในสังคม
ของเรา เรามีความย่ิงใหญในการเปนบุตรธิดาของพระเจาแลว ดังเชน
ความย่ิงใหญของนักบุญยอหน บปัติสต กลาวคือการรบัรวูาพระเจาทรงสรางเรา
มาเพ่ือใหเราเปนอะไร และพยายามตอบสนองกระแสเรียกนัน้ๆ

ขาแตพระเจา พระองคประทานกระแสเรียก
ใหแกลูกในรูปแบบตางๆ โปรดไดทรงชวยใหลูก
ไดรับรู  เพื่อลูกจะไดดำเนินชีวิตตามแนวทางท่ี
พระองค ทรงจัดเตรียมไวสำหรับลูก ใหลูกรูวา
อะไรดี และรูจักแนวทางท่ีจะนำไปสูสันติภาพ
และความยุติธรรม อาแมน
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 สงฆไรพรมแดน เม่ือคุณพอนที ธีรานุวรรตน
อปุสังฆราช นำผแูทนคณะสงฆ นกับวช จากสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี รวมในพิธีบวชพระสงฆของสังฆานุกร
Aloysius Tan Yih Soo แหงสังฆมณฑลปนงั ประเทศ
มาเลเซีย  รกั รบัใช และใหอภยั   คือหวัใจของดรุณ
พรอมกับเสียงเพลง มารชผูรับใชฯ  ดังข้ึนอีกคร้ัง เม่ือ
ซิสเตอรนิตยา โจสรรคนุสนธ ผูอำนวยการโรงเรียน
ดรุณศึกษา รอนพิบูลย เรียกใชบริการคุณพอสิทธิโชค
แสวงกาญจน ใหการอบรมแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2-3 โรงเรียนดรุณศึกษา  อ.รอนพิบูลย จ.นครศรี-
ธรรมราช นอมรำลึกพระคุณ บิดาแหงการให เม่ือ
แผนกงานอภิบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา นำโดย
ซิสเตอรพวงผกา  ราชธน จัดกิจกรรมรำลึกถึง 100 ป
แหงการเกิดของพระคุณเจาเปโตร คาเร็ตโต ประมุข
องคแรกของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ผกูอต้ังโรงเรยีน
นาหลานรวมใจ เม่ือคณุพอสมพงษ ฉตัรบรรยงค (นา)

และสังฆานุกรดลฐศิกัด์ิ ฉตัรบรรยงค (หลาน) รวมแรง
รวมใจในการใหการอบรมแกคณะครู โรงเรียนเทพมิตร
ศึกษา โอกาสเปดปการศึกษาใหม ที่ระเบียงทราย
รีสอรท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ฉลองชุมชน
ศิษยพระคริสต นักบุญเปโตร เบตง ปนี้คึกคักเชนเคย
คณุพอรตันศกัดิ ์กจิสกุล เทศนตรีวารเตรยีมจติใจ ในวัน
ฉลองกอนพิธี คุณพอเจาอาวาสโปรดศีลลางบาปแก
คริสตชนใหม 3 คน ระหวางพิธีกรรมวันฉลอง
พระสังฆราชโปรดศีลกำลังแกนักเรียน 12 คน และ
ศีลมหาสนิทคร้ังแรก 4 คน ปล้ืมใจแทนผอูภบิาลท่ีเหน็
ชมุชนศิษยพระครสิต เบตง เติบโต กาวหนาในความเช่ือ
อยางตอเนื่อง  ยินดีตอนรับ คุณพอจอหนสัน มานี
ปาดัท วากี อธิการเจาคณะภราดานอยฟรันซิสกัน
เ ดินทางมาเ ย่ียมสมาชิกประจำการ ท่ีวัดแมพระ
สายประคำ ประจวบคีรขัีนธ คณุพออารวนิ  เคอรเคตตา
เจาอาวาส อาสาขับรถรวมฉลองวดันักบญุเปโตร เบตง
ระยะทางกวา 1 พันกิโลเมตร งานน้ีเขาใจแลวคำวา
“เดินทางยาว” เปนอยางไร    

 “เพือ่นชวยเพือ่น พาเพือ่นไปหาพระเยซู” เปนหวัขอ
ของคายผนูำยุวธรรมทูต ทีจ่ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 6-8 กรกฎาคม
ที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ โดยแผนกงานธรรมทูต
ที่ มีคุณพอพงษศักด์ิ แซเตียว เปนผูดูแล คายน้ีมีเด็ก
เขารวมจำนวนท้ังส้ิน 39 คน แตไมไดรับรายงานวา
ใครพาใครไปหาพระเยซูบาง ที่แนๆ พบพระเยซูกัน
ทกุคนครบั   “แตกตางไมจำเปนตอง แตกแยก”  เปน
ประโยคทีค่ณุพอเฉลมิ กจิมงคล นำมาใชในการอบรม
พนักงานประจำเดือน ของศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2012  ทำเอาพนกังานแตกต่ืนไป
ตามๆ กัน ที่แตกต่ืนน้ันไมใชหัวขอที่คุณพอใชใน
การอบรมหรอกนะครับ แตเปนเพราะกางเขนท่ีคุณพอ
นำมาแจกตางหาก (สวยมากๆ)  

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

อยากลัวในส่ิงที่ตนสามารถสูหรือเปล่ียนแปลงมันได

สังฆมณฑลนครราชสีมา
ศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา

นำโดยคณุพอเปรมปร ีวาปโส ผอูำนวยการ  เปนเจาภาพ
จัดสัมมนาในหัวขอ “กระบวนการรับผูใหญเขาเปน
คริ สตชน” (RCIA) ข้ึนท่ีอนิเขาใหญ รสีอรท อ.ปากชอง
ระหวางวันท่ี 5-7 กรกฎาคม 2012 โดยมีพระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วีระ  อาภรณรัตน และทีมงานจาก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเปนวิทยากร มีผูเขารวม
สัมมนาจากส่ีสังฆมณฑลอีสาน และจากอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ทัง้หมด 99 คน โดยมีพระสงฆกวา 30 องค
จากทาแรและโคราชเขารวมสัมมนาในคร้ังน้ี  ผานไป
ดวยความเรียบรอยสำหรับการฉลองชุมชนแหง
ความเช่ือวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจา หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ เม่ือวันเสารที่ 7 กรกฎาคม ที่ผานมา ซ่ึงมี
คุณพอสมคิด  เจริญนารถ เปนเจาอาวาส บรรยากาศ
เปนไปดวยความครกึครืน้ท่ีเกดิจากการไดพบปะพดูคุย
กันของพ่ีนองตางวัดท่ีมาพบกัน ไดรับแนวทางในการ
กาวเดินในความเช่ือจากบทเทศนของพระสงัฆราช และ
เสนหของเจาอาวาสท่ีมีดีตรงการกลาวทักทายพ่ีนอง
สัตบุรุษหลังมิสซา จะมีเสนหอยางไร ตองหาโอกาส
ไปฉลองวัดท่ีมีคุณพอสมคิดเปนเจาอาวาสนะครับ 
เ ดินหนาอยางเปนระบบสำหรับงานวิถีชุมชนวัด
สังฆมณฑลนครราชสีมา ลาสุดคุณพอสมเดช พันธ-
สมบัต ิผอูำนวยการฝายบุคลาภิบาล ในฐานะท่ีรบัผดิชอบ
การเขาเงียบสงฆ ไดจัดแบงปนพระวาจาในระหวาง
กลุมสงฆ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศแหงความเปน
หนึ่งเดียวกันในหมูคณะ... โดยหัวขอในเดือนท่ีผานมา

พระสงฆไดไตรตรองถึงชีวิตสงฆของตนเองวา “เปน
ของแทหรือของเทียม”  รับระฆังไปแลวจาก
ผูมีน้ำใจดีสำหรับวัดแมพระแจกจายพระหรรษทาน
โคกปราสาท วดันักบญุยอแซฟ ไทรทม และวดันักบญุ
ยอแซฟกรรมกร หนองหาง ข้ันตอไปเปนการนำระฆัง
ข้ึนสูหอ งานน้ีวัดโคกปราสาท โดยการนำของคุณพอ
เปรมปรี วาปโส และวัดนักบุญยอแซฟ ไทรทม โดย
การนำของคุณพอพัฒนะชัย อินทิรถ คงจะไมเปน
ปญหา เพราะมีหอระฆังอยูแลว แตสำหรับคุณพอ
วรีะศกัด์ิ  จันทรงัษี ตอนน้ีกำลังน่ังคำนวณ น้ำหนักและ
โครงสรางของแทงคน้ำ ทีจ่ะกลายเปนหอระฆงั ทีส่ำคัญ
กำลงัหาสมาชิกชวยยกระฆังข้ึนหออยคูรบั 

กองทุนวทิย ุ- โทรทศัน
คณุปราณีต  เหลืองศศิพงษ                     500   บาท

เพ่ืออุทิศให
มารอีา  มสัซาแรลโล  ศศวิมิล เหลอืงศศพิงษ

ผไูมประสงคออกนาม                              500  บาท
ทำบุญเพื่อ
โมทนาคณุพระเมตตาของพระเยซเูจา

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เชค็ส่ังจาย “ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย”
หรอืโอนเงินเขาบัญชอีอมทรัพย ช่ือบัญชี “ส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย” ธนาคารกรุงเทพ สาขา
โอเรียนเต็ล เลขท่ีบญัช ี226-004126-0

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเรา
ทราบดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสง
ใบเสร็จรับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่31 ประจำวนัที ่29 กรกฎาคม - 4 สงิหาคม 2012หนา 8
ทองเวบ็ไซตคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

คุณสมบัติ คือไรพรมแดน ควบคุมไมได รวดเร็ว
เขาถึงงาย ราคาถูก นารักและ...นากลัว!

ครัง้น้ี จงึขอ “ทองเว็บไซต ไปในอวกาศ” เปนเชิง
แนะนำและอยากใหเปนแหลงขอมูลใหม

เว็บไซตคาทอลิก www.catholic.or.th ของอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ อายุ 13 ปแลว เร่ิมสมัยคุณพอ
วิทยา แกวแหวน และคุณธวัชชัย (เขียด) กิจเจริญ
เริ่มตนจากศูนย กอรางสรางเว็บไซตข้ึนมาจากอากาศ
และเปนศูนยดานขาวขอมูล สมัยคุณพอปยะชาติ มะ-
กรครรภ พรอมทีมงานอีกปกใหญ กมหนาจองจอท้ังวัน
หองชัน้ 2  รมิหนาตางดูแมน้ำเจาพระยา ประเด็น “วถิี
ชมุชนวัด (BEC)” ระดับประเทศ แผนอภิบาล 5 ป ฯลฯ
เปนกรอบกลองท่ีนาติดตาม เพราะรวบรวมเร่ืองราว
คนทำงานทัว่ประเทศ เกบ็ไวในชองนี้

ดานส่ือมวลชนวทิยุโทรทศัน คณุพอสุพจน ฤกษ-
สุจริต ทำงานน้ีเผลอหนอยเดียว 20 ป ขอวางมือ ผูมา
ใหม คุณพอพงศเทพ ประมวลพรอม ทีมงานหนาเดิม
ทำรายการ “พระเจาสถิตกับเรา”  สวนพิธีกร หรือ
ผดูำเนนิรายการ คุณพอชาญชัย ทิวไผงาม และคุณพอ
วชัศลิป กฤษเจรญิ ขาประจำ วทิยากรหลักดานพระคัมภีร
คณุพอสมเกยีรต ิตรนีกิร

พรอมท้ังลิงคอีกมากมาย เหมือนจับโลกท้ังใบ
มาใสในเว็บไซต โดยเฉพาะ www.popereport.com

หนุมนอย คุณวศิน (วิน) มานะสุรางกูล กลางวัน
ทำงานบริษัท กลางคืนแปลขาวข้ึนฟาติมาสาร - เวบ็ไซต
บางขาววันตอวนั มีวนัเสารอาทิตยตองน่ังจองอยหูนาจอ
“รวดเร็วดังกามนิตหนุม!” แบบอยางของเยาวชน
คนมีพรสวรรคและมีใจใหกับพระ ทำเพียงแคคนเดียว
เทาน้ันจรงิๆ แตคนเปนพนัไดรบัผล

และคูกัน คือเว็บไซต www.newmana.com
คุณปอปอ  พรอมทั้งคุณแมและนองสาว เว็บไซตนี้
ทำกันเปนครอบครัว  “กลมุลูกแกะนอย” แตละตัวอวนๆ
ทั้งน้ัน  หลายคนพบชีวิตใหม ไดเรียนคำสอนและ
ลางบาป จากเว็บไซตนี้แทๆ สีสันหนาเว็บไซตหวาน
ซะไมมีละ แบบอยางของคนหนุมและครอบครัว
ทีศ่รัทธา คณุอมรา อานวา อะมะรา ฮาฮา!

เว็บไซตอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง www.
genesis.in.th เปดมา 6 ป คลกิได 1.7 แสนแลว เปดเขา
ไปจะไดฟงเสียงพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร ใหขอคิดทุกวัน ตองวางแผนบันทึก
เสียงทุกสัปดาห เม่ือวันนักขาว 5 มีนาคม พระคุณเจา
ไดรับรางวัล “ผูส่ือขาวดีเดนสงเสริมดานศาสนา” ของ
จงัหวดัสกลนครอีกดวย  คณุพอชำนาญ บัวขนัธ พอเฒา
เจาของรายการวิทยชุมุชนทาแร ต้ังเสา มาได 9 ป มาวันน้ี
จดัทีมใหญ 9 อรหนัต วทิย ุการพมิพ เวบ็ไซต  คณุพอ
ธีระพงษ นาแวน จบดานส่ือมวลชนจากตางประเทศ
สวน  คุณประสงค เนืองทอง ดี เจเสียงหนุมหลอ
พลิกแพลงทำรายการแบบคนทุนนอย วิทยุนาโพธิ์
สวนบทความสารวัดนาบัว  คณุพอขวญั ถ่ินวลัย  แตละ
สัปดาห ไดขอคิด และคุณพอทวีชัย ศรีวรกุล แตที่
แนนอนเร่ืองบุญราศีสองคอน ตองเว็บไซตทาแรฯ เทาน้ัน

สังฆมณฑลเชียงใหม www.cmdiocese.org
“ดินแดนแหงขุนเขา และชนเผา” คุณพอณรงคชัย

หม่ันศึกษา ประธาน และคุณอนุวัฒน (กิ๊ก) ยินดี
“ไอคางคาว” ทำงานกลางคืน กลางวันนอนเหมือน
แมวเซา หนาเว็บไซตเห็นฟาสีสันสดใส และสวยงาม
ดวยชุดชนเผา  ประชาสัมพันธใหญ  ปนี้ครบ 40 ป
คณะปเม เขามาทำงานในประเทศไทย เปนขาวภาพเดน
แนนอนเรื่องคำสอน พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน
“บญุราศีฟลปิ สีฟอง” คนท่ีสอง ทัง้บทความและวิดีโอ
ลาสุดคลิปวิดีโอสังคายนาวาติกันท่ี 2 เสร็จหมาดๆ
ฝมือ คุณสมานมิตร หอเร สวนประชาสัมพันธ และ
งานเยาวชนทุกขุนเขาท่ีเคลื่อนไหว เพียงแคสายลม
พดัผาน “ไอคางคาว” จะจับเอามาลงเว็บไซตหมด

สังฆมณฑลอุบลราชธานี www.catholicubon.org
คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร ประธาน และทีมงาน
ดีเจจอน เสียงใสในรายการวทิย ุ“ส่ือสารรกั” ดวยเสยีง
อสีานบานเฮา และคณุศกัดิช์ยั นกัพรรษา คนนามสกุล
เดียวกัน เรื่องท้ังหลาย รวมกันในเว็บไซต  ประวัติวัด
และพระคุณเจา คุณพอ และวัดตางๆ รวมท้ังวิดีโอ
จากวาติกัน ก็เชื่อมตอไวใหดวย รวมท้ังขาวบูรณะ
อาสนวิหารแมพระนิรมล กำลังเปดตัว รายงานขาว

สังฆมณฑลจันทบุร ีwww.chandiocese.org เปดข้ึน
มาก็มีเพลงไพเราะใหฟง คุณพออเนก นามวงษ
ประธานส่ือ เปดหนาเว็บไซต ขาวประชาสัมพันธ
เดนเห็นชัด และสารสังฆมณฑล “สายใยจันท” แตละ
ฉบับอานยอนหลังได  ที่เห็นเดน คือ “วิถีชุมชนวัด”
(BEC) เพลงวัดนาจะเปน “ไฮไลท” ของเว็บไซตนี้
ชาวจนัท ตองแวะไปแนะนำ อยากไดอะไรและยงัไมได
“บอกพอเหนก” ทีมงานใหญพรอมรับฟง (หมายถึง
ตัวใหญ

สังฆมณฑลราชบุรี  www.ratchaburidio.or.th
คณุพอเสนอ ดำเนินสดวก ประธานส่ือ และจัดรายการ
วิทยุ สวนเร่ืองเว็บไซต มีกระบ่ีมือหนึ่งน่ังอยูรวบรวม
เรือ่งราวและเร่ืองเลามาลงไว คุณพอวชัศิลป กฤษเจริญ
สนามความคิด และคุณพอไพยง มนิราช แมนเรื่อง
กฎหมายพระศาสนจักร เขียนหนังสือเปนกองฯ เขียน
จนไดดิบไดดี วนัน้ีเปน “อปุสังฆราช”

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี www.cathsurat.org
คุณพออมรกิจ พรหมภักดี คนรุนใหมใชเทคโนโลยี
คมุคา ส่ิงท่ีแตกตาง คือพระคณุเจาประธาน ศรดีารุณศีล
ให “แลกซิโอ ดีวนีา - Lectio Divina” พระวาจาในชีวติ
พรอมกับเร่ืองน้ำทวม เรื่องสึนามึ แมหนาไมสวยนัก
แตแนนดวยสาระ และภาพซอนอยหูลงัอกัษร รายงานขาว
เปดอาสนวิหารราฟาเอล เต็มหนาจอ อยากรู เรื่อง
เสนทาง ทีพ่กั อยาชา สวนความเคล่ือนไหวบนดามขวาน
และสามจังหวัดภาคใต เหตุการณปกติ ที่ไมปกติ
กลายเปนปกติไปแลวครับ

สังฆมณฑลอุดรธานี http://udondiocese.cbct.net
เขาเว็บน้ีแลวเหมือนไปเท่ียวอีสาน ไดกลิ่นลูกทุง
หมอลำ พระคมัภีร คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ ประธานส่ือ
จัดทำเปนซีดีบทเทศนประจำสัปดาห ของพระคุณเจา
ลือชัย ธาตุวิสัย และขอคิดสะกิดใจ พระคุณเจายอด
พิมพิสาร  นอกจากน้ี แตละวัดเคล่ือนไหวอะไร ดูได
จากสารวัดจัดให รายการวิทยุ สารสังฆมณฑล และ
เวบ็ไซตไปอยางชาๆ เพราะคนมนีอย และปจจยักจ็ำกดั

สังฆมณฑลนครราชสีมา  www.diokorat.in.th
คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง ภาพขาวแนนท้ังภาพและขาว
นอกจานี้ ภาพอนาคต บานคนชราฯ คณะคามิลเลียน
ออกแบบใหดู สรางแนๆ พระคุณเจาชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
เรื่องศาสนสัมพันธ แตยังไมเห็นในเว็บ ถือวาเปน
สังฆมณฑลเล็ก แตเคล่ือนไวคลอง กจิกรรมตางๆ วทิยุ
ชุมชน ที่ “ปากชอง” RVSradio เรื่องโรงเรียนขาวสาร
แนน มีลงิควทิยทุัว่ประเทศใหสังเกต

นอกจากน้ี  www.thaicatholicradio.com รับฟง
ไดทุกสถานี ทุกรายการ และท่ัวโลก แตอาจจะไมถึง
รอยคน ดูหมายเลขคลิกเขามาด 4.5 แสนคนแลว นบัวา
สูงมาก

สังฆมณฑลนครสวรรค www.nsdiocese.or.th
เม่ือเปดหนาเว็บไซต “เจอจอดำตัวจรงิ” แตเน้ือในแนน
แมรายเรื่องจะต้ังเหมือนกัน แตเนื้อตางกัน “ภาพเกา
เลาเร่ือง”  เกรด็ความร ูและแมน นอกจากน้ี สามเณรใหญ
นครสวรรค ยังมีเว็บไซตของตนดวย แตเรื่องนอกวัด
ยังลิงคไว ราคาทองวันน้ี คนเขามาเย่ียม 1.2 หมื่นครั้ง
แลวครับ

คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร www.spcthai.com
อยากรู เ ก่ียวกับนักบุญเปาโล  ตองแวะเว็บไซตนี้
เต็มไปดวยรวงขาว และขาวของคณะ พรอมเพลง
เพราะๆ วนักอนแวะเขาไป พบ “ขาวดวน” มีคนเอาช่ือ

(อานตอหนา 13)
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

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)

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

28-29 กันยายน ค.ศ. 2012 - เสกอาสนวิหาร
จ.สุราษฎรธานีโดยรถบสั  VIP
19-21 ตลุาคม ค.ศ. 2012- ไปสองคอน โดยรถบัส  VIP

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 ค.ศ. 2012)

2. อสิราเอล - จอรแดน
(7-14 พฤศจกิายน ค.ศ. 2012)

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

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

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

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

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน

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

ทานเปนผทูีพ่ระเจา ทรงเลอืกสรร
เปนผศูกัดิส์ทิธิ ์และเปนทีร่กัของพระองค

(คส 3:12)

Tel. 02-291-3750-4

ติดตอ. คุณเยาวลักษณ, คุณพรทิพา และคุณลักษมน

เงินเดือนดี  มีสวัสดิการดี  และมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ
บรษัิท ยนูคิคอรเปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
773/20 ถนนประชาราษฎรบำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง  กทม. 10310  โทร. 02-691-2608-11

พนักงานบัญชีหญิง วฒุ ิปวส - ป. ตรี
1 ตำแหนง
พนักงานธรุการหญงิ/บุคคล วฒุ ิปวส - ป.ตรี
1 ตำแหนง
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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
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2

ทรปิ 2

ทรปิ 1

เปดประตู
สูแสงธรรม

ปแหงความเช่ือและ

พระสงฆผศูกัดิส์ทิธ์ิ

วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2012 บานเณรใหญแสงธรรม
ไดเปดเทอมอีกครัง้หน่ึง  ปนีมี้สามเณรท้ังหมด 99 คน
ซ่ึงจะกาวเดินตอไปในอีกชวงเวลาหน่ึงดวยกันในหนทาง
แหงการเปนพระสงฆผูอภิบาลตอไป

วนัท่ี 31 พฤษภาคม  มีการปฐมนิเทศ จากคณะผใูห
การอบรมเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการอบรมใน
ปการศึกษาน้ี เพื่อใหสามเณรไดเตรียมสภาพความ
พรอมสำหรบัการดำเนนิชวีติในบานแสงธรรมในปนี้

ระหวางวันท่ี 4-7 มิถุนายน มีการสัมมนาบาน
กอนหนาน้ีสามปทีผ่านมา คณะผใูหการอบรมพรอมกับ
บรรดาสามเณรไดรวมมือกนัเพือ่ไตรตรองถงึกระบวนการ
การอบรมในเปาหมายท่ีแทจริงของการเปนศิษยติดตาม
องคพระเยซูคริสตเจาอันแทจริงคืออะไร และในท่ีสุด
พวกเราคนพบวา เปาหมายหลักของการเตรียมตัว
สามเณรผูที่กำลังรับการฝกอบรมเพื่อมุงสูการเปน
พระสงฆนั้น เรามีเปาหมายหลัก นั่นคือองคพระเยซู
คริสตเจา ซ่ึงพระองคทรงเปนรูปแบบของการเปน
ประกาศกแท ผู เ ล้ียงแกะท่ีดี และสงฆผู ศักด์ิสิทธ์ิ
นี่คือคุณลักษณะของพระสงฆอันแทจริงตามแบบอยาง
ขององคพระเยซูคริสตเจา ผูซ่ึงพวกเราสามเณรกำลัง
เจริญรอยตาม และบานเณรใหญแสงธรรมของเรา
ไดนำเอารูปแบบท้ังสามรูปแบบน้ีนำมาเปนเปาหมาย
หลักในการดำเนินชวีติในชวงเวลาสามปทีผ่านมา

เม่ือสองปที่แลวเราไดเริ่มตนดวยรูปแบบของการ

เปนประกาศกท่ีแทจริง (True Prophet) ซ่ึงเปนการเนน
มิติดานความเปนมนุษยอยางจริงจัง ในเรื่องของการ
มีระเบียบวินัยในชีวิต การตรงตอเวลา การรับผิดชอบ
เร่ืองการเรียน การทำงาน และการภาวนา รูจักการ
วางตัวไดอยางเหมาะสม ซ่ือสัตย ซ่ือตรง เปยมดวย
ความเช่ือ นี่คือคุณสมบัติของภาพลักษณของการ
เปนประกาศกแท

และเม่ือปที่แลวเราไดเนนรูปแบบของการเปน
ผูเลี้ยงแกะที่ดี (Good Shepherd) ซ่ึงเปนการเนนให
สามเณรไดรับการฝกฝนรักในงานอภิบาล ฝกตน
เปนผูเลี้ยงท่ีดี มีจิตตารมณและเปยมดวยจิตอาสา การ
รูจักเปนผูที่รับใช และเปนบุคคลท่ีเปยมดวยความรัก
ซ่ึงเปนคุณลกัษณะของความเปนผเูลีย้งแกะท่ีดีเชนเดียว
กับองคพระเยซูเจาคริสตเจา

ปนี้ทางบานเณรใหญแสงธรรมไดเนนในเร่ืองของ
การเปนสงฆผูศักด์ิสิทธ์ิ (Holy Priest) ตามแบบอยาง
พระเยซูเจา สามเณรตองฝกฝนชีวิตอยางจริงจังใหเปน
บคุคลท่ีมีวฒุภิาวะแหงความเช่ือ ความรัก และความหวัง
ที่แสดงออกมาอยางเปนธรรมชาติและเปนรูปธรรมวา
พวกเราพรอมทีจ่ะเปนพระสงฆ ทีป่รากฏเดนชัดในการ
เจริญชีวิตตามจิตตารมณของพระวรสารอยางแทจริง
การเปนพระสงฆเราตองโดดเดนในชีวิตจิตและ
การภาวนา ดังน้ันเราตองมีการฝกฝนและใชเวลาอยาง
จริงจังกับพระวาจา ศีลมหาสนิท และชีวิตภาวนา เพื่อ
มุงสูการเปน Man of God อยางแทจริง นี่คือแนวทาง

แหงการเจริญชีวิตท่ีพวกเราสามเณรตองมองเปน
เปาหมายหลักสำคัญในปนีเ้พือ่เปนการฝกฝนพฒันาชีวติ
ของพวกเราสามเณรตอๆ ไปพรอมกับพระศาสนจักร โดย
องคสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงประกาศ
ใหป 2012 (11 ตุลาคม 2012 ถงึ 24 พฤศจิกายน 2013)
เปน “ปแหงความเช่ือ” เพือ่สามเณรจะสามารถตอบรับ
พระประสงคของพระสนัตะปาปาและรวมฉลองปแหง
ความเชื่อใหไดบังเกิดผล บานเณรใหญแสงธรรม
จึงเร่ิมตนดวยการรับการอบรมในหัวขอที่เก่ียวกับ
“ความเช่ือ” ซ่ึงจะเกิดข้ึนเดือนละครั้งตลอดปนี้ เพื่อที่
พวกเราจะกาวเดินไปพรอมกับพระศาสนจักรในการ
ฟนฟูความเช่ือของพวกเราแตละคน

คณะผใูหการอบรมและสามเณร
สามเณราลยัแสงธรรม

ขอเชญิรวมขอบพระคณุพระเจา
โอกาสสมโภชพระนางมารีย
รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคฯ
รวมพธิบีวชสงัฆานุกร
พิธแีตงต้ังผชูวยพธิกีรรม

และพธิแีตงต้ังผอูานพระคมัภรี
โดย พระสงัฆราชซลิวโีอ  สิรพิงษ  จรสัศรี

ประมขุสงัฆมณฑลจนัทบรุี
วนัเสารที ่ 11  สิงหาคม  ค.ศ. 2012
พิธบูีชาขอบพระคณุ  เวลา  10.00  น.

ทีอ่าคารมารดาพระผไูถ
สามเณราลัยแสงธรรม  สามพราน
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th
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นครรฐัวาติกนั ซเีอน็เอส     สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ตรัสในสาสน
แสดงความยินดีไปยังสำนักพระราชวังอังกฤษวา ตลอดชวงเวลาครองสิริราช
สมบัติอนัยาวนาน 60 ป ของสมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธ ที ่ 2 แหงองักฤษ
ไดทรงมอบแบบฉบับนาประทับใจย่ิงแกโลก ถึงการเปนผนูำแบบครสิตชน และ
ไดทรงอุทศิพระองคประกอบพระภารกิจตางๆ ของพระองคอยางเต็มท่ี

พระสันตะปาปาทรงแสดงความยินดีแดสมเด็จพระราชินีโอกาส
เฉลมิฉลองสริริาชสมบติั ครบ 60 ปนี ้โดยตรสัวา “การครองราชยของพระราชนิี

แสดงใหเหน็ถงึความทมุเทของพระองคเพือ่ธำรงไวซ่ึงหลกัการแหงเสรภีาพ ความยติุธรรม และประชาธิปไตย
ในการรักษาภาพลักษณ ที่มีศักด์ิศรีของบทบาทการเปนกษัตริยคริสตชน”

สมเด็จพระราชนินีาถเอลซิาเบธ ที ่2 ทรงเสร็จส้ินงานสมโภชเปนเวลา 4 วนั ครัง้น้ี เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน
ค.ศ. 2012 ดวยพธีิในโบสถแลวเสด็จขบวนรถมาเกยีรตยิศแหผานไปตามถนนใจกลางกรงุลอนดอน

สาสนของพระสันตะปาปา ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม และพิมพเผยแพรจากทางสำนักวาติกันในวันท่ี 6
มิถนุายน พระองคไดตรสัสรรเสรญิ “การทมุเทเปนสวนพระองคของสมเด็จพระราชนิ ี ทีท่รงใหความรวมมือ
และการใหความเคารพซ่ึงกันและกัน ระหวางผถูอืตามธรรมประเพณีศาสนาท่ีแตกตางกนัดวย”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ตรัสอกีวา ความพยายามตางๆ ของสมเด็จพระราชิน ี “มีสวนสำคญั
ในการชวยปรับปรุงเรื่องศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธใหดีข้ึน ตลอดยุคสมัยการครองสิริ
ราชสมบัติของพระองค”

⌫



กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ซีนิต    พระคารดินัล
โฮเซ ดา ครูซ โปลิการโป พระอัยกาแหงกรุงลิสบอน
เปดเวทีพดูคุยแลกเปล่ียนกันถึงสถานการณดานเศรษฐกิจ
และดานการเงินท่ียุโรปกำลังเผชิญอยูในปจจุบัน เม่ือ
วนัองัคารท่ี 5 มิถนุายน 2012 ทีป่ระเทศโปรตุเกส

เวทีเจรจาประจำปคร้ังท่ี 3 ระหวางคาทอลิกกับ
ออรโธดอกซมีถึงวันศุกรที่ 8 มิถุนายน ที่สามเณราลัย
นอสซา เซนญอรา เด ฟาติมา หัวขอหลักคือ “วิกฤติ
เศรษฐกิจกับความยากจน”

หัวขอดังกลาวไดรับการพิจารณาจากมุมมอง
สามดานคือ การคนหาสาเหตุของวกิฤติเศรษฐกิจปจจุบนั
การหาคำตอบรวมท่ีเหมาะสมสำหรับพระศาสนจักร
ทั้งสอง และบทบาทของพระศาสนจักรทั้งสองท่ี
ไดรบัเรยีกใหดำเนินการในชวงชวีติขณะน้ีของทวปียโุรป

พระคารดินัลปเตอร เอิรด พระอัครสังฆราชแหง
แอซเตอรกอม-บูดาเปสต และประธานสหพันธสภา
พระสังฆราชแหงยุโรป กลาววา “เรามิไดมีเจตนาเพ่ือ
ทำการวิเคราะหเศรษฐกิจ และการเงินลวนๆ ถึงวิกฤติ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ถึงแมเราจะมีผูเชี่ยวชาญดาน
เศรษฐกิจหลายทานอยูกับเราในการพิจารณาคร้ังน้ีดวย
ก็ตาม”

พระคารดินลักลาววา “เราตระหนกัดีวา การถดถอย
ทางเศรษฐกิจในปจจุบนั เปนอนัตรายย่ิงตอสงัคมตางๆ
ของเรา เปนแคสวนนอยนดิของกอนน้ำแข็งมหึมา และ
มีสาเหตุลึกซ้ึงยิ่ง ซ่ึงพบไดใน “รูปแบบท่ีผิดเพี้ยนและ
สุดโตงตางๆ” ของปรากฏการณนี”้

พระคารดินลัเอริด กลาวเสริมวา “ความรักตอมนุษย
ความรักตองาน และความรักตอสังคมมนุษยของเรา
เทาน้ันท่ีสามารถชวยใหเราจัดการกับสถานการณ
ยากลำบากนี้ได”

ทานกลาวอีกวา “เพราะฉะน้ัน ที่กรุงลิสบอนน้ี
เราจงึถามตัวเราเองวา เปนไปไดหรอืไม หรอืวาจำเปน
หรอืไม ทีเ่ราจะพบจุดเช่ือมโยงระหวางการดำเนินชีวติ
คริสตชน กับโลกเศรษฐกิจ กลาวคือเปนไปไดหรือไม
ที่ เราจะเจริญชีวิตศักด์ิสิทธ์ิของเราอยูท ามกลาง
โลกเศรษฐกิจน้ี”

การประชุมกันคร้ังน้ีโดดเดนดวยวาระของการ

พดูคุยปรกึษาหารือกนั และการอธษิฐานภาวนารวมกนั
มีวจนพิธีกรรมแบบคริสตจักรศาสนสัมพันธรวมกัน
ในวันพุธท่ี 6 มิถุนายน เวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้ จบลง
ดวยพธีิบชูาขอบพระคณุวนัอาทิตยที ่10 มิถนุายน โอกาส
วนัสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจา
ทีอ่าสนวหิารกรงุลสิบอน
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อคติ ถกูสังคมทอดท้ิง หรอืถกูสังคมมองเห็นเปนภาระ”
ในฮองกง และจีนแผนดินใหญเปนเวลากวา 30 ป
นับต้ังแตที่ทานไดรับมอบหมายใหมาประจำท่ีฮองกง
เม่ือป ค.ศ. 1981

สภากาชาดฮองกง กลาวดวยวา เม่ือคุณพอเพยตัน
มาประจำอยูที่วัดแหงหน่ึง ทานก็ออกไปเยี่ยมเยียน
ผูคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้นเพื่อสำรวจดูความตองการ
ตางๆ และไดเริ่มงานบริการชวยเหลือตางๆ ข้ึนมา
คุณพอยังไดไปเย่ียมผูถูกจองจำตามคุก และคนเรรอน
นอนอยตูามทองถนนดวย

คุณพอเพยตัน กลาวหลังพิธีรับรางวัลวา “วัดเปน
สถานท่ีเพื่อใหบริการรับใชชุมชน เม่ือสัตบุรุษรูถึง
งานตางๆ ทีพ่อทำ พวกเขาก็เขามารวมดวย”

ค.ศ. 1994 คุณพอเพยตันไดเริ่มงานบรรเทาทุกข
ของทานในจีนแผนดินใหญ ที่ทานไปเยี่ยมผูทนทุกข
ทรมานเพราะโรคเร้ือนใน 12 มณฑล รวมท้ังมณฑล
กวางดอง และมณฑลเสฉวนดวย

นายวินเซนต โล รองประธานสภากาชาดฮองกง
กลาววา  “ผูคนรู สึกหวั่นไหวยิ่งเ ม่ือตองเผชิญกับ
ความเจ็บปวยและภัยพิบัติตางๆ อยางไรก็ตาม หากเรา
ทุกคนย่ืนมือชวยเหลือผูตกทุกขไดยากทั้งหลายแลว
เราก็มีสวนชวยโลกใหสวางข้ึนได” เขากลาวใหกำลงัใจ
ผรูบัรางวัลครัง้น้ีทกุคน “ขอใหพวกทานอุทศิตนตอไป
ทำงานเพ่ือเพื่อนมนุษย และเพื่อสงเสริมมนุษยธรรม
แกผคูนในทุกแวดวงชีวติ เพือ่ผตูกทุกขไดยากท้ังหลาย
จะไดรับความชวยเหลือมากข้ึน”

ฮองกง  ซีนิต     คุณพอโทมัส  เพยตัน  พระสงฆ
คาทอลิกคณะแมร่ีโนลล ไดรับรางวัลมนุษยธรรม
ประจำป 2012 จากสภากาชาดฮองกง และสถานีวิทยุ
โทรทัศนฮองกง สำหรับการบริการรับใชของทาน
ตอผตูกทุกขไดยากท้ังในฮองกง และในจีนแผนดินใหญ

พระสงฆธรรมทตูชาวอเมริกนัวยั 81 ป ทานน้ีไดรบั
รางวัลรวมกับบุคคลอ่ืนอีก 4 ทาน เม่ือวันเสารที่
26 พฤษภาคม 2012 สภากาชาดฮองกงชีแ้จงวา รางวลัน้ี
เปนเกียรติแดทาน “สำหรับการแบงปนอันยาวนาน
ของทานใหแกมวลมนษุย โดยผานทางการบริการรบัใช
ผปูระสบความทุกขยากท้ังหลาย”

สภากาชาดฮองกงกลาวสรรเสริญคุณพอเพยตันวา
“ทานเลือกเปนลำดับแรก เพื่อรับใชผูที่ตองเผชิญกับ
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การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

ทองเวบ็ไซตคาทอลกิ (ตอจากหนา 8)
คณะ หรือโรงเรียนฯ ในเครือไปอางรับบริจาคฯ
“มีคนหลอกลวงกบัเรือ่งน้ีมากข้ึน” โปรดบอกตอ ไมวา
คณะใดๆ ไมใชแนนอน เพราะถาจะขอ เขาไมใชวธีินี้

คณะภคินพีระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
www.shb.or.th เร่ืองราวของคณะ และเครื่องแบบ
เยาวนารี จนถึงรุนครูชี ภาพเกา เลาอดีต “ชุดดำ” และ
แบบอยางเส้ือ กาสุลา มีใหเลือก มีรายช่ือซิสเตอร
และขอมูลท่ีจำเปน แตส่ิงท่ีจำเปนและขาดหายไปคือ
วนัเกิด...ไมมี...??

เว็บผูชายๆ www.montfortian.com ของคณะ
ภราดาเซนตคาเบรียล ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ไรสีสัน
และลวดลาย  มีแตเร่ืองราวที่จำเปน จะไปเดนอยูที่
โรงเรียนของคณะท้ังหลาย

คณะรักกางเขนจันท www.lcc-th.com  เว็บไซต
สีน้ำเงินเขม นอกจากขอมูลของคณะ ประวัติพระคณุเจา
ลังแบรต เดอ ลาม็อตต  ขาว กิจกรรม ที่นารักๆ โดย
ยอดหญา “เฮฮา ภาษาบานเรา” เหตุเกิดในอาราม?
และคุณแมศรีไพร กระทอง ไปทำอะไร ลูกๆ จับเอา
มาใสเว็บหมด! สวนฝายชายใครจะเปด “ยอดแย?”
หรอื

คำกลาวท่ีวา “โลกทัง้ใบ ใสใวในเว็บไซต หรอืมอืถอื”
มันเกิดข้ึนแลว เรือ่งราว ขาวสาร ขอมลูทกุอยาง นำมา
ไวเพื่อเผยแพร จากระดับสังฆมณฑล โรงเรียน และ
คณะนักบวชเกือบทุกคณะ ไดทำเว็บไซต เพื่อเผยแพร
ขอมูล ใหความรูความเขาใจ ทั้งบทความ ภาพถาย
เสียง และภาพเคล่ือนไหว ฯลฯ   ทกุอยางมันรวดเร็ว และ
ใกลชดิมาก

เว็บไซตตางๆ มีมากมายมหาศาล คนฉลาดวันนี้
ไมใชคนสมองดี แตคนท่ีรูแหลงขอมูลดีๆ  โอกาสท่ี
จะไดร ูขอมูลๆ มีมาก สวนใครท่ีรจูกัเวบ็ไซตดีๆ หรอื
ทำเว็บไซตดีๆ อยากแบงปนสงมาไดครับ E-mail :
udomsarn@gmail.com

อกีอยางหน่ึง คือ คนรบั ตองรเูทาทัน และตองรจูกั
เลอืกรบัส่ิงท่ีเปนประโยชนตอชวีติ

บทภาวนา  เมือ่ใชอนิเทอรเนต็
ขาแตพระเปนเจา ผูทรงสรรพานุภาพ และสถิตนิรันดร

พระองคทรงสรางลูกมาตามภาพลักษณของพระองค
และเชือ้เชญิลกูใหแสวงหาส่ิงดีงาม ความจริง และส่ิงสวยงาม

โดยเฉพาะอยางย่ิงในพระเยซูคริสตเจาของลูก
พระบุคคลท่ีสองในพระตรีเอกภาพ
พระบุตรแตองคเดียวของพระองค

อาศัยคำเสนอวิงวอนของนักบุญอิสิโดโร
พระสังฆราชและนักปราชญของพระศาสนจักร

ลูกวอนขอพระองค โปรดชวยลูกขณะใชอินเทอรเน็ตน้ี
โปรดสอนลูกใหใชมือและดวงตาของลูก
ใหทำแตส่ิงท่ีเปนพระประสงคของพระองค

และปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยทุกคน
ดวยความเมตตากรุณาและเพียรทน
ทั้งน้ี ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจา

พระเปนเจาของลูก เอเมน

นักบุญอิสิโดโร แหงซีวิลล (ค.ศ. 560-636)
พระสังฆราชและนักปราชญ
องคอุปถัมภผูใชอินเทอรเน็ต

พระศาสนจักรของประเทศสเปนเคารพ
ใหเกียรตินักบุญอิสิโดโรแหงเมืองซีวิลล (Saint
Isidore of Seville)  วาเปนพระสังฆราชท่ียิ่งใหญ
องคหนึ่ง ครอบครัวของทานเปนครอบครัวนักบุญ
อยางแทจริง  พี่ชายของทาน  2 คน  คือนักบุญ
เลอันโดร และนักบุญฟุลเจนซีอุส ก็เปนพระ-
สังฆราชดวย สวนนองสาวของทานคือ ฟโอเรตีนา
ก็เปนนักบวช นักบุญเลอันโดร ซ่ึงเปนพี่ชายคนโต
ไดรับภาระเปนพี่เลี้ยงและอาจารยใหทานหลังจาก
ที่ได สูญเสียบิดาแลว  พี่ชายคนน้ีเองท่ีได เปน
ผูนำหนาทานในเร่ืองการอภิบาลสัตบุรุษดวย

ในเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษน้ีที่นักบุญ
อิสิโดโร ไดออกแรงทำงานดวยใจรอนรน ตลอด
ระยะเวลา 40 ปในทุกๆ เรือ่งไมวาจะเปนการศึกษา
คนควาทางเทววิทยากดี็ การสรางสรรคพธีิกรรมกดี็
หรอืจะเปนการออกกฎระเบียบตางๆ  กดี็ หรอืแมแต

การสรางโรงเรียนมากมาย ซ่ึงมีลกัษณะคลายสามเณราลัยในปจจบุนั
ตลอดระยะเวลาในสมัยกลาง “สารานุกรม” จำนวนมากมายของทานไดเปนแหลงคนควาทางความคิด

สำหรบัคนในสมัยนัน้ เปนตน ไดชวยในการอบรมบรรดาพวกนกับวช
นกับญุอสิิโดโร ไดเปนนกัปราชญของพระศาสนจกัร และพรอมๆ กบันักบญุเกรกอรี ่องคใหญ คัสซีโอ

โดโร และโบเอซอีสุ นกับญุอสิิโดโร ไดเปนคนหน่ึงในพวกอาจารยผยูิง่ใหญของยโุรปจนถงึศตวรรษท่ี 11
นักบุญอิสิโดโร เปนตัวแทนผูยิ่งใหญของจารีตโมซาราบิก อันทำใหเราคิดวาบูชามิสซามิใชไดรับ

การผูกขาดจากวัฒนธรรมประเพณีของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะ
เวลาทีท่านส้ินใจ ทานไดมีความประสงคขอแกบาปโดยเปดเผยตามจารตีท่ีทานไดต้ังข้ึน
พธีิกรรมตางๆ ยอมไรประสิทธิภาพ ถาหากวาผทูีท่ำหนาท่ีเปนประธานและบรรดาสัตบุรษุท่ีรวมถวาย

พธีิกรรมนัน้จะไมไดทำหนาท่ีหรอืแสดงบทบาทของตนอยางเตม็ท่ีและดวยความมีชวีติชีวา  สังคายนาวาติกนั
ที่ 2 สอนวา “ตองถือวาพระสังฆราชเปนสงฆผูใหญแหงฝูงแกะของตน และโดยนัยหนึ่งชีวิตของสัตบุรุษ
ในพระครสิตเจากม็าจากทานและข้ึนกบัทานดวย” (sc 41)
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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
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

โปรดชำระเงนิการแจงลงโฆษณา ภายใน 30 วนั

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” บญัชเีลขท่ี 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



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 29 °√°Æ“§¡ - 4  ‘ßÀ“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥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.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈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.

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‡«≈“

19.00 π. §ÿ≥æàÕ∑—»¡– °‘®ª√–¬Ÿ√ æ√– ß¶å„À¡à

≈Ÿ°«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡ªìπª√–∏“π ·≈–√à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’°—∫´‘ ‡µÕ√å ¡»√’ °‘®æ‘∑—°…å ·≈–´‘ ‡µÕ√å

®”√—  °‘®‡®√‘≠ ‚Õ°“  ÿ«√√≥ ¡‚¿™·Ààß°“√∂«“¬µ—«)

«—¥¥«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—≈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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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

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.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥·¡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

∑’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®—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 (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

����� ·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§“‡∫√’¬≈

§≥–ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡·≈– “¡‡≥√

 “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡

¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å

√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§åœ

√à«¡æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√

æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡

·≈–æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å

‚¥¬ æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ §.». 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“§“√¡“√¥“æ√–ºŸâ‰∂à

 “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 31 ª√–®”«—π∑’Ë 29 °√°Æ“§¡ - 4  ‘ßÀ“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

´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√‚¡™—Ëπæ‘‡»…!  ¡—§√°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 : thaisacred

musicgmail.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

�����§≥–æ≈¡“√’¬å„πª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß 60

ªïæ≈¡“√’¬å„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π 2012  «¥ “¬ª√–§” ‡«≈“

09.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–¿√“¥“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≥

‡«≈“ 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®”°—¥

 ◊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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡ªìπ‡®â“

‚Õ°“ ©≈Õß

25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å

»‘…¬å· ß∏√√¡√ÿàπ 9

‚¥¬
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : 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)
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คุณพอสันติ  ปตินิตยนิรันดร  (สังฆมณฑลนคร-
สวรรค) เซอรมารีอามักดาเลนา สุภาพร ดาวดี
(คณะเซนตปอล เดอ ชารตร) ซิสเตอรหลุยส รุงฤดี
จันทรังษี (คณะรักกางเขนทาแรฯ) คุณครูอรุณประภา
สุขกสี (สังฆมณฑลนครราชสีมา) และคุณครูกฤติยา
อตุสาหะ (สังฆมณฑลราชบุร)ี

“ตลอดการเรยีนการศึกษาในตางแดน เปนการใชชวีติ
ที่ไมงาย โดยเฉพาะในปแรกๆ ที่ตองปรับตัวมากมาย
ส่ิงท่ีสำคัญสำหรับการใชชีวิตท่ีนี่ คือความม่ันคง
ในความเช่ือ ภาวนาขอความชวยเหลือจากพระเปนเจา
และต้ังใจทำเต็มท่ี แมจะไมดีที่สุด แตเราจะพบความ
สำเรจ็” นีเ่ปนสวนหน่ึงของบทเทศน

หลังพิธีมีการประกาศประธานนักศึกษาในป
การศึกษาหนาอยางเปนทางการ คือ คณุพอสุรศกัด์ิ อมั-
พาภรณ คุณพอเปนตัวแทนกลาวคำอวยพรใหกับ
นกัศึกษาท่ีจะจบในปนี้

กอนรับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน มีพิธีบายศรี
สูขวัญใหคุณพอภัคพล  มหัตกุล ซ่ึงเพิ่งออกจาก
โรงพยาบาล เพือ่รวมเปนกำลงัใจใหกบัคุณพอ

หลงัจากน้ันรับประทานอาหารรวมกนั กอนแยกยาย
กนัไปทำหนาท่ีของตนในชวงปดเทอม

คนไทยในโรมนัดพบกันคร้ังตอไปในเดือนตุลาคม
โอกาสเปดปการศึกษาหนา ขอพระเปนเจาอวยพร
ทุกทานท่ีสนับสนุนสงเสริมพวกเรานักศึกษาตลอดป
ที่ผานมา

ชมุนมุคนไทยในโรม (ตอจากหนา 20)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
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เด็กสาธุฯ

“ฉลองสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16”
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2012 มงซนิญอรอกิญาซโีอ เชฟ-
ฟาเลยี อปุทูต รกัษาการแทนเอกอัครสมณทูตวาติกนั
ประจำประเทศไทย อยูขณะน้ี รวมกับสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย พระคุณเจา
จำเนยีร สันติสุขนรินัดร ประธานสภาฯ จดัมิสซา ท่ี
อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก พรอมกับทูตจาก
หลายประเทศไดรวมงานน้ี รวมท้ังอศัวินแหงมอลตา
หลายทานไดรวมงานดวย พระองคมีพระชนมายุ 85 ป
ฉลองสมณสมัยครบปที่  7 กาวสูปที่  8 แลว
พระสมณสาสนของพระองคลาสุด “ความรัก
ในความจริง” (Caritas in Veritate) พีน่องไดอานกัน
หรือยังครับ ปหนากำหนดการเสด็จเยือนประเทศ
บราซิล โอกาสวันเยาวชนโลก บรรดาเยาวชน
ทั้งหลาย “เรียกแถว” แลว “บอลยูโร 2012”

จบไปแลว เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม แมหลายคนจะคล่ังไคล
มีปญหากับจอดำ มาถึงนาทีนี้ ก็คงจอสีแลว จะวา
พลิกล็อกก็วากันไป  เรื่องกีฬามีแพมีชนะ  ทุกคน
อยากจะชนะทั้งน้ัน แตลูกบอลมันกลม บันทึกไววา
“สเปน ชนะ อติาลี 4:0” อยางไมนาเช่ือ! แตกเ็ปนไปแลว
ขอแสดงความเสียใจอยางสุดซ้ึง กบัคณุพอฟรงัซสิ ไกส
คุณพออันตน วาลเซ็กก้ี และชาวอิตาเลียนทุกคน
กนิมักกะโรน ี มันจดืๆ ไมอรอยซะแลว  เรือ่งจอดำ
นาจะทำใหเราไดแงคิด หรือบทเรียนที่ชัดเจนวา ทุก
วันน้ี  ธุรกิจไมเคยแครใคร  และไมสนใจ  มีเพียง
ผลประโยชน ทกุวนัน้ี ส่ือถกูควบคุมทุกหยอมหญา ใคร
หาวามีอิสระ? สัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม เปน
สัปดาหการส่ือสารแหงประเทศไทย และวันอาทิตยที่
5 วันส่ือมวลชนคาทอลิก  โปรดสำนึกรวมกันวา
“ส่ือมวลชน เปนพระพรที่พระเปนเจาประทานใหแก
มนุษย อาศัยสติปญญา เพื่อมนุษยจะไดใชสรางสรรค
สังคมโลก ใหเปนหน่ึงเดียวกัน มีสันติสุข  ใหมนุษย
เปนพี่นองกัน ใหโลกทั้งโลกเปนเหมือนกับครอบครัว
เดียวกัน” สรุปวาส่ือมวลชนควรจะเปนเคร่ืองมือทำดี
แตกลายเปนวา “บางส่ือกลับเลือกทำเลว!” สภา
การศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย สัมมนาประจำป
คร้ังท่ี 42 ระหวางวันท่ี 19-22 สิงหาคม ทีโ่รงแรมเอเชยี

พทัยา ชลบรุ ีหวัขอ “โรงเรยีนคาทอลกิไทย ในบริบท
ของประชาคมอาเซียน” ครัง้น้ี คณุพอเอนก  ธรรมนติ
ประธานจัดงาน กำหนดปาฐกถาพิเศษจองตัวกันไว
แลว ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ ผูบริหารทุกทาน
ทราบแลวเตรียมตัวดวย คุณพอเดชา อาภรณรัตน
มือใหม ทีมงานเขมแข็ง และผูบริหารโปรดเคลียร
เวลาใหวางครับทาน เตรียมงานใหญ ปลายป
ประชาสัมพันธกันแตเนิ่นๆ  สำหรับโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย วันเสารที่
17 พฤศจิกายน 2012 ที่วัดซางตาครูส คุณพอวิทยา
ควูริตัน เจาอาวาสวัดซางตาครสู นำประชมุเม่ือวนัท่ี
4 กรกฎาคม ฉันรักเมืองไทย รายการฝรั่งทำดี
เพื่อคนไทย ต้ังแต คุณพอยักษ คณะคามิลเลียน
ไดออกอากาศไปหลายปแลว ปนี ้คณุพอยอหน ดูแล
คนโรคเรื้อนจนหมดแลว มาดูแลคนติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส ที่ระยอง  ลาสุด คุณพอดาเนียล คณะปเม
ทั้ง 3 องคเปนชาวอิตาเลียน แมบอลจะแพ แตขอ
ปรบมือดงัๆ ใหครบั บอีซีีงายนิดเดียว เวลาไปวัด
แตงตัวใหเรียบรอยกันหนอยนะครับ

เรียน ทานสมาชิกที่นับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจและติดตามขาวสารท่ีเปนประโยชนจากหนังสือพมิพ

คาทอลิกของเรา ดวยดีตลอดมา บัดน้ีสมาชิกหลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชิกอีกในปตอไป
สำหรบัการตอสมาชิกทานสามารถติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัต ิในนาม ซิสเตอรศักด์ิศรี  งามวงศ  ส่ังจาย ป.ณ.ยานนาวา  (จาหนาซองถงึการพมิพคาทอลิก
122/11 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) ถนนนนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120)

• โอนเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ล บญัชสีะสมทรัพย ชือ่บญัช ีการพิมพคาทอลิก
เลขท่ี 226-0-006040  (สงสำเนาการโอนพรอมระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก (ถาทราบ) ทางโทรสาร
0-2681-5401 / หรอืแจงทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม ส่ังจาย การพมิพคาทอลกิ

ขอมูลสมาชิก
    รหสัสมาชิก................................  ชือ่/นามสกุล ...............................................................................................

จำนวนรับ
   อดุมสาร 400 บาท/ป จำนวน..........................................................................ฉบับ

   อดุมศานต 400 บาท/ป จำนวน............................................................................เลม

    เปนเงนิรวม..............................................................................................................................................บาท
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ความเงยีบ สือ่อีกแขนงหนึง่
ทีไ่มมมีหาวทิยาลยัไหนเปดสอน

บทสัมภาษณ นาย Raul M.Sunico รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของ
ประเทศฟลปิปนส ในหนงัสือพมิพ มะนิลา บเูลติน (Manila Bulletin) คอลมัน
หกสิบนาที (60 Minutes) มีหลายประเด็นท่ีผมสนใจเก่ียวกบัรฐัมนตรีวยั 65 คนน้ี
แตประเด็นท่ีผมคิดวานาจะนำมาเลาสกูนัฟงในโอกาสวันส่ือมวลชนสากลปนีคื้อ
คำพูดท่ีนาย Raul กลาวกับผูสัมภาษณวา “ความช่ืนชมในศิลปะ เริ่มจากการ
เขาไปสำรวจ และพรอมดวยการเขาไปสำรวจนั้นเอง คุณจะเกิดความเขาใจ วา
คุณชอบหรอืไมชอบ มีสุนทรยีในส่ิงน้ันหรอืเปลา หลงัจากน้ันกเ็ลอืกทีจ่ะเสพมัน
มันเปนคนละเร่ืองและมคุีณคากวาการดาวนโหลดในโทรศัพทมือถือเปนไหนๆ”
ผมคิดวาเปนการแสดงทัศนะท่ีมีจุดยืนและกลาตอกย้ำใหเห็นถึงคุณคาท่ีแทจริง
ของศิลปะกันเลยทีเดียว

ชีวิตท่ีงายและรวดเร็วบางทีมีคำวาสะดวกสบายคอยกำกับ แตหายาก
กบัคำวาสุนทรยี บางคนอาจจะบอกวาเอาไปทำไมกนัสุนทรยี ผมก็ขอตอบงายๆ
วามีบางส่ิงจรรโลงไดแตเพยีงรางกาย แตมีอกีบางส่ิงท่ีจรรโลงหวัใจ ถาเราเช่ือวา
รางกายถูกขับเคล่ือนดวยสมองและหัวใจ นัน่แหละเราจึงตองถนอมหัวใจของเรา
ไวในท่ีท่ีอบอุนและหม่ันจรรโลงหัวใจของเรา การส่ือสารในระบบใหม
ทีเ่ปลีย่นโลก เปลีย่นวธีิคิด เปลีย่นวถิชีวีติเสียดวยซ้ำ แตอยาใหมาเปล่ียนหวัใจ
ของเรา

พระศาสนจักรคาทอลิกยืนขางมวลประชาสัตบุรุษ และประชาคมโลก
เพื่อจะแสดงจุดยืนวา “ส่ือมวลชนคือเครื่องมือ” ถาเคร่ืองมือนี้ไมพาเราไปหา
พระเปนเจา ไมทำใหเราเขาใจพระวาจาของพระมากข้ึน เคร่ืองมือก็ไมใชไมมี
ประโยชนเสียทเีดียว แตเคร่ืองมือนัน้กใ็ชไมถกูทีถ่กูทาง คลายๆ กบัวาในโทรศัพท
สมารทโฟนรุนท่ีเราใชอาจจะมีทั้งวิทยุ เคร่ืองคิดเลข สมุดบันทึก หนังสือ
กลองถายรูป กลองวิดีโอ ไดอาร่ี ปฏิทินพกพา หนังสือพิมพประจำวัน
ที่เราอาน เว็บไซตที่เรามักเขาไปหาขอมูล จดหมาย ภาพถาย ไลยาวไปถึง
เครื่องใชไมสอยในพิธีกรรม หนังสือทำวัตร บทประจำมิสซา บทอาน ฯลฯ
แตมันกเ็ปนเพยีงเครือ่งมือเพือ่ชวยเรา แตถาเรามีส่ิงเหลาน้ันท่ีเปนกลองถายรูป
ของจรงิ หนงัสือเลมของจรงิ หนงัสือทำวตัร บทประจำมสิซา เลมจรงิๆ คงดีกวา
เปนแน บางทีผมคดิวาเราแคยอโลก แตโลกกค็งยังกวางใหญไพศาลอยดีู

นิตยสาร SIGNIS  Media (หนังสือที่วาดวยงานส่ือมวลชนคาทอลิก
ที่เก่ียวกับวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ ในองคกรระดับโลก ...ผูเขียน)
ฉบับเดือนมิถนุายน - กรกฎาคม ไดโปรยปกดวยคำพดูท่ีวา “อสิระแหงการพดู
และความศักด์ิสิทธ์ิ” ในบทบรรณาธิการ และเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากหนาปก
ไดตอกย้ำประเด็นเหลาน้ี “เรามีสิทธ์ิที่จะพูดแตก็ตองฟงดวย เรามีสิทธ์ิที่จะ
แสดงความคิดเห็นแตก็ตองเคารพความคิดเห็นของคนอ่ืนดวย เรามีสิทธ์ิที่จะ
บอกเลาเร่ืองราวแตก็ตองยืนอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ” นอกจากน้ัน
ยังไดนำเอกสารของยูเนสโกเก่ียวกับวันอิสระแหงการพิมพโลกมาตอกย้ำวา
ปนี้ธีมหลักคือ “เสียงใหม อิสระแหงส่ือ ความชวยเหลือในการเปล่ียนแปลง
สังคม”

สาสนวนัส่ือมวลชนสากลของพระศาสนจกัรในปนีค้งมีหลกัคดิเชนเดียวกนั
“ความเงียบ และพระวาจา คือหนทางของการประกาศพระวรสาร” แตส่ิงท่ีมาก
ไปกวาหลกัคดิคือฐานคดิ และฐานคิดของพระศาสนจกัรไมมีเรือ่งอืน่ใดนอกจาก
“ความเช่ือ”

เม่ือพระศาสนจักรขับเคล่ือนไปพรอมกับโลกไมมีมุมไหนท่ีพระศาสนจักร
จะหลบเลี่ยงได ในมุมของความหาญกลาจึงถูกทายทาดวยความเคลือบแคลง
ในมุมของความเชือ่และเงยีบงนัจงึถกูทวงถามถงึการออกมายอมรบัหรอืปฏเิสธ
ในมมุของความโปรงใสและเปดเผยจึงถกูหนนุหลงัใหตองพดูตองบอกทุกเรือ่ง
ถาเปรียบพระศาสนจักรดุจดังครอบครัว เราอาจจะพบคำตอบท่ีมากกวาคำวา
ตรวจสอบ ในมุมของความเจริญกาวหนา อาจถูกทาทายดวยคำถามวา อันน้ี

มีหรือยัง ใชอันนั้นหรือเปลา การทำความเขาใจเร่ืองเครื่องมือ และการลงทุน
อาจจะถูกแทนท่ีความเขาใจและความเสียสละทุมเทในสัญชาตญาณของ
ส่ือคาทอลิก ฯลฯ พระศาสนจักรจึงตองแสดงจุดยืนเสมอ และไมเคยเปล่ียนแปลงเลย
คือส่ือมวลชนเปนเคร่ืองมือ และพระศาสนจักรทำทุกอยางเพ่ือบอกสอนความเช่ือ
กอนที่โลกจะแลนเตลิดไปไกลกวาน้ี พระศาสนจักรโดยผานทางสาสนวันส่ือ
ของพระสนัตะปาปาจึงนำเรากลบัมาเพือ่พจิารณาอีกครัง้วา “ในความเงียบมเีสยีง
และเสียงของความเงียบท่ีอยใูนใจเราคือเสียงของพระเปนเจาน่ันเอง”

นาย Raul รฐัมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของฟลปิปนสยงัใหสัมภาษณอกีวา
เขาทำงานมาปกวาแลว ยังรูสึกต่ืนเตนกับงานอยูตลอดเวลา ผมคิดวาความรูสึก
ต่ืนเตนและมีอะไรใหมเปนส่ิงดี เหมือนกับเราไดเติมไฟ และเรียนร ูแมส่ือใหมๆ
อาจเปดโอกาสใหเราคนหาและต่ืนเตนกับมันอยตูลอดเวลา เม่ือหมดอันน้ีกจ็ะมี
อันน้ัน เม่ือรุนน้ีตกก็จะมีรุนใหมมา เม่ือการส่ือสารในแบบเว็บไซตชาเกินไป
ก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิรก มีกันหลายชองทางทีเดียว แตความอภิรมยหาใช
อปุกรณใหม มันคือถอยความและเรือ่งราวทีส่ื่อออกมาตางหาก มันคือความจรงิ
และการเคารพในบุคคล มันคืออิสระบนความรับผิดชอบ มันคือสิ่งท่ีสามารถ
ชวยใหคนเราไดอยูบนโลกนี้อยางมีความสุขรวมกัน รักกัน ชวยเหลือพึ่งพากัน
มองกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั มีเวลาเสพส่ือและเวลาปดเคร่ืองเพ่ือสงบ
มีเวลาเรงรบีและเวลาหยุดพกั มีเวลาเดินและเวลาน่ังเพลดิเพลินกับรมไมรายทาง
มีเวลาซึมซับเร่ืองท่ีจดจอและอานมากกวาเรงรีบเพือ่เสพและเก็บขอมูล มีเวลายอย
และตอบโจทยเพื่อบอกตอและอธิบายใหลูกหลานไดเขาใจและเติบโตในวิถี
ทีน่ำความสงบมาสชูวีติ

โลกพาเรามาไกลเกินไป ถาเราไมหยดุเงียบบาง ซ่ึงเปนศิลปะงานส่ือยิง่ใหญ
ทีสุ่ดท่ีโลกนีมี้มา พระศาสนจักรมองเห็นและส่ือใหกบัส่ือมวลชนทัง้โลกในปนีค้รบั

บรรณาธิการบริหาร
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çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å

®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11

¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„À≠à ™—Èπ 11 Õ“§“√√«¡®‘µ‡æ’¬√∏√√¡

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  ‚¥¬»®.¥√.√ÿàß  ‡√‘ß —πµ‘ÏÕ“®‘≥  √Õßª√–∏“π ¿“§√‘ µ®—°√

„πª√–‡∑»‰∑¬  ‡ªìπª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥ ∂“π∑’Ë °“√®—¥À“®”π«π

ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π ´÷Ëß°”Àπ¥®—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡°√“§¡ 2013 ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∑√’π‘µ’È

‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå ‡«≈“ 14.00 π.

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

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

¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ΩÉ“¬¡—∏¬¡

 ¡“§¡‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à §√—Èß∑’Ë 1/2555 „π‡√◊ËÕß°“√°”Àπ¥

«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® ·≈–‡ªÑ“À¡“¬ ΩÉ“¬¡—∏¬¡»÷°…“œ ªï°“√»÷°…“ 2555-2557

·≈–°‘®°√√¡À≈—°¢ÕßΩÉ“¬¡—∏¬¡»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555-2557 ‚¥¬¡’ºŸâ·∑π

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“πΩÉ“¬¡—∏¬¡»÷°…“¢Õß‚√ß‡√’¬πµà“ßÊ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ∑’Ë

ÀâÕßª√–™ÿ¡‡´πµå·¡√’Ë Õ“§“√‡´πµå·¡√’Ë ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬

çµâÕπ√—∫π—°»÷°…“„À¡àé «‘∑¬“≈—¬

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡ªî¥ªï°“√»÷°…“ ·≈–µâÕπ√—∫π—°»÷°…“„À¡à

§≥–æ¬“∫“≈»“ µ√å §≥–»‘≈ª»“ µ√å ·≈–

§≥–°“¬¿“æ∫”∫—¥ ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2555

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘π—¬ ƒ∑∏‘∫ÿ≠‰™¬ ‡ªìπª√–∏“π

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„À≠à ™—Èπ 11 Õ“§“√√«¡®‘µ

‡æ’¬√∏√√¡ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

çøóôπøŸ§«“¡‡™◊ËÕ æ∫ª– —ß √√§åé ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ 2012 ∫√√¥“»‘…¬å‡°à“

‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå °«à“ 100 §π ‰¥â¡“√à«¡ß“π

Faith Meeting Catholic SJC ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™

ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπºŸâ°≈à“«‡ªî¥ß“π

§ÿ≥æàÕ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈ ·≈–§ÿ≥æàÕ‡Õ°√—µπå

ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡ ‡ªìπºŸâ∂«“¬æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë

«—¥ª√–®”‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå ß“ππ’È‡ªìπ‚Õ°“ „Àâ»‘…¬å‡°à“‰¥âøóôπøŸ

§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–æ∫ª– —ß √√§å°—π„π∫√√¬“°“»∑’ËÕ∫Õÿàπ

ç¡‘ ´“‡ªî¥ªï°“√»÷°…“é  ™¡√¡§“∑Õ≈‘° ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®—¥

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ‡ªî¥ªï°“√»÷°…“ 2555 ‚¥¬¡’π‘ ‘µªí®®ÿ∫—π

·≈–√ÿàπæ’Ëπ‘ ‘µ‡°à“‡¢â“√à«¡°«à“ 30 §π ·≈–¡’°‘®°√√¡µâÕπ√—∫πâÕß„À¡àÀ≈—ß¡‘ ´“

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ 2012 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“  §Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’
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µÕπ∑’Ë 5

æÕπ–∑’Ë¬◊π

¬◊ππ–..∑’ËæÕ

‡¡◊Ë Õæ√– ‡®â “ √â “ß«— «

æ√–Õß§åµ√— «à“ ç‡®â“®–

∑”ß“πÀπ—°„π∑ÿàßπ“æ√âÕ¡

¥â «¬™“«π“µ≈Õ¥∑—È ß «—π

°—∫§«“¡‡Àπ◊ËÕ¬¬“°¿“¬„µâ

¥«ßÕ“∑‘µ¬å·º¥‡º“ ·∂¡‡®â“

¬—ßµâÕß„Àâπ¡‡æ◊ËÕ‡ªìπÕ“À“√

·°à¡πÿ…¬åÕ’° ‡«≈“¢Õß‡®â“§◊Õ

60 ªïé  ç¡—ππ“π‡°‘π‰ª

¢â“œ ¢Õ„™â‡æ’¬ß¬’Ë ‘∫ªï Õ’° ’Ë ‘∫ªï∑’Ë‡À≈◊Õ¢â“œ ¢Õ§◊πé «—«µÕ∫ çµ°≈ßé

æ√–Õß§å∑√ß√—∫§”

‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ √â“ß ÿπ—¢æ√–Õß§åµ√— «à“ ç‡®â“®ßπ—ËßÕ¬ŸàÀπâ“ª√–µŸ ‡ΩÑ“∫â“π·≈–

§Õ¬√–«—ßºŸâ§πºà“π‰ª¡“¥â«¬‡ ’¬ß‡Àà“∑’Ë‡®â“¡’ ‡«≈“¢Õß‡®â“§◊Õ 20 ªïé çπ“π

‡°‘π‰ª ¢â“œ ¢Õ„™â‡æ’¬ß ‘∫ªï Õ’° ‘∫ªï∑’Ë‡À≈◊Õ¢â“œ ¢Õ§◊πé  ÿπ—¢µÕ∫ çµ°≈ßé

æ√–Õß§å∑√ß√—∫§”

‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ √â“ß≈‘ß æ√–Õß§åµ√— «à“ ç‡®â“®ß √â“ß§«“¡ ÿ¢„Àâ°—∫ºŸâ§π ∑”„Àâ

æ«°‡¢“À—«‡√“– πÿ° π“π¥â«¬§«“¡∑–‚¡π¢Õß‡®â“ ‡«≈“¢Õß‡®â“§◊Õ 20 ªïé

çπ“π‡°‘π‰ª ¢â“œ ¢Õ„™â‡æ’¬ß ‘∫ªï‡™àπ‡®â“ ÿπ—¢é ≈‘ßµÕ∫ çµ°≈ßé æ√–Õß§å

∑√ß√—∫§”

‡¡◊ËÕæ√–‡®â“ √â“ß¡πÿ…¬å ç°‘π À≈—∫æ—°ºàÕπ ‡≈àπ ·≈–¡’§«“¡ ÿ¢°—∫™’«‘µ
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