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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 5-11 สิงหาคม 2012 หนา 3

“ขอทาทายของพระศาสนจักรในงาน
พัฒนามนุษย...สูการเปนประชาคมอาเซียน”
ดวยความตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ในป ค.ศ. 2015 กรรมาธิการฝายสังคมของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย (Caritas
Thailand) ในฐานะที่เปนผูสงเสริมงานดานสังคม
และการพัฒนามนุษยในทุกมิติ ไดรวมกันแสวงหา
และคนพบ “ขอทาทายของพระศาสนจักรในงาน
พัฒนามนุษย...สูการเปนประชาคมอาเซียน” ในการ
สัมมนาโอกาสประชุมสมัชชาคาริตัสไทยแลนด คร้ังท่ี
1/2012 ในวันท่ี 19-21 มิถุนายน ค.ศ. 2012  ณ ศูนย
อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยผูรวม
สัมมนาประกอบดวย พระสังฆราช 1 องค พระสงฆ
13 องค นกับวชหญิง-ชาย 46 ทาน ฆราวาสหญิง-ชาย
72 ทาน รวมทัง้ส้ิน 132 ทาน

การสัมมนาคร้ังน้ี ผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปล่ียน
ความคดิเห็นและสะทอนความหวงใยตอประเดน็ปญหา
ดานสงัคมท่ีสงผลกระทบตอภาคประชาชน ดงัตอไปน้ี

1. ความแตกตางเหล่ือมล้ำกันดานเศรษฐกิจของ
ประเทศในอาเซียน กอใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงาน
อยางมากมายและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงาน
ขามชาติ และบุคคลไรรัฐหรือไรสถานะทางทะเบียน
ราษฎร ตลอดจนบุคคลชายขอบ ซึ่งเปนปรากฏการณ
ที่เอื้อตอการคามนุษย อาชญากรรม ยาเสพติด การ
ละเมิดศักด์ิศรีของความเปนมนุษย และละเมิดสิทธิ
มนษุยชนในรูปแบบตางๆ

2. ภาคเกษตรกรรมไมไดรบัการสงเสริมสนับสนุน
อยางเหมาะสม แตกลบัถกูแยงชงิทรพัยากร โดยเฉพาะ
อยางย่ิงท่ีดินทำกิน ดวยกลไกทางการตลาดของทุน
ขนาดใหญ รวมไปถงึการละเลยตอคณุคาของภูมปิญญา
วัฒนธรรมทองถ่ิน และทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน กอ
ใหเกิดการลมสลายของภาคเกษตรกรรม ซึ่งสง
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และความมัน่คงทางอาหาร

3. สภาพเศรษฐกิจ และสังคมปจจุบัน ที่ไมเปน
อสิระจากทุนนิยม วตัถุนยิม และบริโภคนิยม ซึง่ทำให
ครอบครัวใหความสำคัญกับ “เงินตรา” มากกวา
คุณธรรม จริยธรรม กอใหเกิดปญหาครอบครัว ซึ่ง
สงผลกระทบโดยตรงตอปญหาสังคม ที่มีผลกระทบ
ตอเด็กและเยาวชน อาทิ ยาเสพติด อาชญากรเด็ก
การคามนุษย การต้ังครรภกอนวัยอันควร การทำแทง
และอืน่ๆ

4. ภาคประชาชนโดยทัว่ไป ยงัไมสามารถเขาถงึ
ความรูความเขาใจเร่ืองประชาคมอาเซียนอยางถองแท
ไมวาจะเปนประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอประชาชน
ในดานตางๆ ทำใหประชาชนไมรเูทาทนั และไมไดรบั
การเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ผูเขารวมสัมมนารวมไตรตรองคำสอนดานสังคม
ของพระศาสนจักรคาทอลิก ไดยืนยันหลักคำสอน
พื้นฐานท่ีสำคัญในการทำงานพัฒนามนุษย ไดแก
คุณคาชีวิตและศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย ความเปน

ครอบครัว ชุมชนและการมีสวนรวม สิทธิและ
ความรับผิดชอบ การเปนพระศาสนจักรทามกลาง
ผูยากไรและผูรอคอยโอกาส ศักดิ์ศรีของแรงงาน
ความเปนปกแผนหน่ึงเดียวกัน และการเคารพสิ่งสราง
ของพระเจา

จึงไดมีฉันทามติเพื่อ เปนแนวปฏิบัติรวมกัน
ดงัตอไปน้ี

1. สงเสริมและสนบัสนนุใหผนูำของพระศาสนจักร
ทุกระดับและทุกเครือขาย ไดรับความรู ความเขาใจ
เร่ืองประชาคมอาเซียน ใหเกิดความตระหนักรู และ
ปรับเปล่ียนกระบวนทรรศน โดยอุทศิตนในการทำงาน
เชิงรุกบนพ้ืนฐานของคำสอนของพระศาสนจักรเพ่ือ
เตรียมความพรอมของชุมชนเขาสูประชาคมอาเซียน
อยางรูเทาทัน

2. ทำงานรวมกับฝายการศึกษาท้ังระดับสภา
พระสังฆราชฯ และระดับสังฆมณฑล เพ่ือสงเสริม
องคความรูดานประชาคมอาเซียน ใหกับผูบริหาร ครู
และนักเรียนในสถาบันการศึกษาคาทอลิก โดยมุงเนน
ถึงการเคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิมนุษยชน
และความรับผิดชอบตอสังคม

3. สงเสรมิความเขมแข็งดานสังคมและวฒันธรรม
ของชุมชน โดยผานกระบวนการวิถชีมุชนวัด

4. สงเสริมและสนับสนุนใหนำแนวคิดและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินชีวิต

5. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ องคกร
พฒันาเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ เพ่ือสราง
แนวรวมเครือขายผลักดันเชิงนโยบาย

6. สงเสริมการทำงานเปนเครือขายดานสังคม
ของพระศาสนจักรระดับวัด สังฆมณฑล ระดับชาติ
และอาเซียน

7. รวมมือกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะในเครือ
คาทอลิก เผยแพรขอมูลประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

ทั้งนี้ทุกฝายมีความมุงมั่นที่จะนำฉันทามตินี้ ไป
ปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลตามพระประสงคของพระเจา
อาศัยการทรงนำของพระจิตเจา และการชวยเหลือ
ของพระแมมารีย

ประกาศ ณ วนัท่ี  21  มถินุายน  ค.ศ. 2012

(พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา)
ประธานกรรมาธกิารฝายสงัคม / Caritas Thailand

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ตำแหนงและหนาที่
ของพระสงฆ

ในสังฆมณฑลอุดรธานี
ประจำป ค.ศ. 2012

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1)

1. คุณพอยอหน  สมพงษ  เตียวตระกูล ,
C.Ss.R.

ผูจัดการแผนกผูถวายตัว
2. คณุพอเฟอรมนิ รอีาโน

ผจูดัการแผนกกอสราง แผนกยุวธรรมทตู
และ PMS

3. คุณพอเปาโล สมนึก สุทธิ
ผจูดัการแผนกกลมุครสิตชนพืน้ฐาน (BEC)

4. คณุพอเปโตร โกวิทย  เจรญิพงศ
อปุสังฆราช
และผูจัดการแผนกมรดกวัฒนธรรม

5. คุณพอไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล
ผูชวยพระสังฆราชฝายการศึกษาคาทอลิก

6. คณุพอลอเรนซ พรภิรมย บญุทรัพย
ผูชวยพระสังฆราชฝายบุคลาภิบาล

7. คณุพอเปโตร ประวตั ิญวนเหนอื
ผชูวยพระสังฆราชฝายอภิบาลครสิตชน

8. คณุพอเปาโล ประสงค วงษวบิลูยสนิ, O.M.I.
ผูชวยพระสังฆราชเขตปกครองเลย
และหนองบวัลำภู

9. คณุพอวนิเซนเต กเูตเรส
ผชูวยพระสงัฆราชฝายธรรมทูต

10. คณุพอยอหน บปัติสต ปรีชา ศลิาโคตร
ผจูดัการแผนกศาสนสัมพันธ
และคริสตศาสนจักรสัมพันธ

11. คณุพอเปาโล เปรม คณุโดน
ผูจัดการแผนกเยาวชน

ตำแหนงและหนาที่ดังกลาวมีผลในภาคปฏิบัติ
ตัง้แตวนัท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เปนตนไป
ประกาศ ณ วนัที ่1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012

“ในใจมนษุยมแีผนการมากมาย
แตพระประสงคขององคพระผเูปนเจาเทาน้ัน

จะต้ังม่ันอยอูยางม่ันคง” (สภษ 19:21)

อวยพรมาในนามองคพระผูเปนเจา

พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชัย ธาตุวสิยั
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี

เธอเปนสุขที่เชื่อวา
พระวาจาทีพ่ระเจาตรสัแกเธอไว

จะเปนจรงิ (ลกูา 1:45)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 5-11 สิงหาคม 2012หนา 4
40 ปคณะปเมในประเทศไทย (ตอจากหนา 20)
ที่คณะไดเขามาทำงานในประเทศไทย ที่อาสนวิหาร
พระหฤทัย เชียงใหม โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
วีระ อาภรณรัตน เปนประธาน มีพระสงฆ นักบวช
เขารวมในพิธีเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุมพี่นอง
คริสตชนเผาลาหูและอาขา ซึ่งเปนสองกลุมใหญที่อยู
เขตงานอภบิาลของคณะปเม ไดลงมาจากหมบูานตางๆ
เพ่ือรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณคร้ังน้ีจนเต็มอาสน-
วหิารพระหฤทัย

ในโอกาสนีม้บีรรดาคุณพอท่ีเคยทำงานในประเทศ
ไทย  ตางกลบัมารวมพธิอียางพรอมเพรียง รวมทัง้คณุพอ
Gianbattista Zanchi อธิการเจาคณะใหญจากกรุงโรม
มารวมแสดงความยินดีดวย ซึ่งคุณพอไดกลาววา
“สำหรบัการฉลองครบรอบ 40 ปทีค่ณะปเม มาทำงาน
ในประเทศไทยคร้ังนี้นั้น ถือเปนโอกาสที่คณะได
พิจารณาไตรตรองถึงการทำงานตามจิตตารมณของ
คณะท่ีผานมา และขอบพระคุณพระเจาท่ีประทาน
พระพรใหกบัคณะเสมอมา”

พระคุณเจาวรีะ อาภรณรตัน ไดกลาววา “ขอบคุณ
พระเปนเจาท่ีมีคณะมิสชันนารีตางๆ มาทำงานใน
สงัฆมณฑลเชียงใหมเปนจำนวนมาก และโอกาสฉลอง
40 ปที่คณะปเม มาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ทีเ่ชียงใหมนี ้และในพระวรสารวันน้ีเราไดเห็นภาพของ
แมพระทีเ่ชิงกางเขนพรอมกบัสตรีและนักบญุยอหน ซึง่
แมพระและนักบุญยอหนไดเห็นเหตุการณที่พระองค
ทรงถูกตรึงบนกางเขน รับรูถึงความทุกขพระทรมาน
ของพระเยซูเจา และสุดทายพระองคไดมอบแมพระ
ใหเปนแมของเราคริสตชน โดยมีนักบุญยอหนเปน
ตัวแทนเราไดรับแมพระไปอยูที่บานดวย สอนใหเรา
ตองตอนรับแมพระมาอยูที่บานเราแตละคนเหมือนกับ
นักบุญยอหน ขอใหแมพระมาอยูทามกลางในชีวิตเรา
ไมวาทีท่ำงาน ในสถานท่ีตางๆ มกีารสวดภาวนาดวยกนั
เหมือนกับแมพระไดรวมกับบรรดาสาวกสวดภาวนา
ที่หองชั้นบน เชนเดียวกับคณะปเมท่ีไดนำความเช่ือ
มาเผยแผใหกับพวกเราและนำแมพระมาอยูทามกลาง
ชมุชนตามหมบูานตางๆ และขอใหแมพระอยทูามกลาง
เรา และเราอยูกับแมพระจริงๆ ในชีวิตประจำวันของ
แตละคน”

โอกาสพิเศษน้ี คุณพอปแอรลุยจี ซีวีเอโร อธิการ
เจาคณะแขวง ไดกลาววา “ขอบคุณพระเจาท่ีเรียก
คณะปเม มาทำงานในประเทศไทยและมีโอกาสรับใช
พี่นองชาวไทย ตามคำเชิญของพระคุณเจาแบรนารด
ลเูซียน ลากอสต ปจจบุนัคณะปเมไดทำงานท่ีวดัพระแม
มหาการุณย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และที่เชียงใหม
ที่วัดพระคริสตแสดงองค อ.ฝาง จ.เชียงใหม วัด
พระจติเจา อ.แมสรวย จ.เชยีงราย  วดัแมพระแหงภเูขา
คารแมล อ.งาว จ.ลำปาง และศูนยยอแซฟบรรเทา
จ.แพร

สุดทายคุณพอโจวันนี ซิมบัลดี ซึ่งเปนพระสงฆ
กลมุแรกท่ีเขามาทำงานในประเทศไทย ที ่อ.ฝาง จนถงึ
ปจจุบัน คุณพอไดกลาววา “ขอบคุณพระเจา และดีใจ
ที่พอไดมีโอกาสมาทำงานกับพ่ีนองชาวลาหู และอาขา
เปนพิเศษจนถึงวันนี้พออายุมากแลว จึงไมสามารถ
ทีจ่ะทำงานไดคลองแคลวเหมือนตอนหนมุๆ สวนใหญ
ไดสวดภาวนาใหกับพี่นองคริสตชนขอใหพี่นองมี

ความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา และขอใหบรรดาลูกๆ
หลานๆ เยาวชนเปนพิเศษชาวลาหูและอาขาขอให
ไดรักษาและสืบทอดความเช่ือนี้อยางเขมแข็งตอไป”
 
ประวัติของคณะปเม

คณะปเม (PIME) เปนคณะสงฆพื้นเมืองชาว
อิตาเลียนที่ทำงานธรรมทูต เพื่อเผยแผศาสนาคริสต
ในประเทศตางๆ ทีม่คีรสิตชนจำนวนนอย และชวยงาน
ของพระศาสนจักรทองถ่ิน (P.I.M.E ยอมาจากภาษา
ละติน ในคำวา Pontificium Institutum Missionum
Exterarum และในภาษาอังกฤษ ใชคำวา Pontifical
Institute for Foreign Missions) คณะปเม กอต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393) ทีเ่มือง
มลิาน ประเทศอติาลี โดย พระสงัฆราชอนัเจโล  รามา-
ชอทตี โดยเห็นชอบจาก สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ
ที่  9 และบรรดาพระสังฆราชแควนลอมบัธดี ทาง
ภาคเหนือของอิตาลี

จุดประสงคเพ่ือเผยแผศาสนาของพระเยซูเจา
ในหมคูนท่ีไมรจูกั โดยการสอนคำสอน โปรดศลีลางบาป
และสรางสถาบันตางๆ ในทองถิ่น เชน วัด โรงเรียน
บานเณร โรงพยาบาล สถานฝกอบรมเพื่อสนับสนุน
พระศาสนจักรทองถ่ินใหเติบโตในทุกดาน พระสงฆ
กลุมแรกของคณะไดเดินทางมาเผยแผศาสนาใน
หมูเกาะของมหาสมุทรแปซิฟก แตไมประสบความ
สำเร็จตามท่ีไดตัง้ใจไว เนือ่งจากไดพบอปุสรรคมากมาย
ทั้งจากชนพื้นเมืองและจากสภาวะแวดลอมนานาชนิด
คณะผเูผยแผธรรมทัง้หมดจงึตองถอนตัวออก  หลงัจาก
ที่สมาชิกทานหน่ึงไดเสียชีวิตลง คือ คุณพอยอหน
มิซุโกนี เนื่องจากไดถูกชาวพื้นเมืองจับไปฆา ตอมา
คุณพอยอหน มิซุโกนี ไดรับการแตงต้ังเปนบุญราศี
องคแรกของคณะในป ค.ศ. 1984 โดยสมเด็จพระ-
สนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

ปจจุบัน เมื่อพระศาสนจักรทุกแหงกำลังเติบโต
และเจริญกาวหนายิ่งขึ้น รวมทั้งมีพระสังฆราชและ
พระสงฆพืน้เมอืงปกครองทองถิน่ของตนเองดวย ดงัน้ัน
คณะจึงไดปรับเปลี่ยนจุดประสงคไปตามยุคสมัย โดย
ใหการสนับสนุนพระศาสนจกัรทองถิน่ท่ียงัมีคริสตชน
เปนจำนวนนอย และมีพระสงฆทำงานเปนจำนวนนอย
ทั้งน้ีเพื่อใหดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเยซูเจาวา
“ทานท้ังหลาย จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษย
ของเรา ทำพิธีลางบาปใหเขา เดชะพระนาม พระบิดา
พระบุตร และพระจิต”  (มธ 28:19)
 
พระพรพิเศษของคณะ

การทำงานแพรธรรมในระหวางคนตางศาสนา โดย
มจีดุประสงคทีจ่ะต้ังกลมุครสิตชน หรอืพระศาสนจักร
ในท่ีที่ยังไมมีตั้งอยู ถาต้ังอยูแลวก็จะสงเสริมใหเติบโต
ขึ้นในสวนตางๆ จนถึงขั้นเปนพระศาสนจักรทองถ่ิน
อยางสมบูรณ

จิตตารมณและพันธกิจ
พระเยซเูจาประกาศขาวด ีการเปนหลกัและแบบฉบับ

ของเราพรอมกับพระองค และในพระองค พวกเรา
จะแสวงหาพระสิรขิองพระบดิาอยางเดยีวในทุกโอกาส
โดยอทุศิตนท้ังครบ ในงานแพรธรรม

คณะพระสงฆปเม (P.I.M.E) เขามาทำงาน
ในประเทศไทยคร้ังแรก โดยคำเชิญของพระสังฆราช
ลูเซียน ลากอสต แหงสังฆมณฑลเชียงใหม ในป ค.ศ.
1972 (พ.ศ. 2515) และทำงานในประเทศไทย จนถึง
ปจจุบนั

ปจจุบันมีคุณพอปแอรลุยจี ซีวีเอโร (Fr.Pierluigi
Siviero) เปนอธิการเจาคณะแขวง  และเปนเจาอาวาส
วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล อ.งาว จ.ลำปาง และเปน
เหรญัญิกสังฆมณฑลเชียงใหม

งานในความรับผิดชอบของคณะปเม ในประเทศไทย
ปจจุบนั (2012)

1. วดัพระครสิตแสดงองค อ.ฝาง จ.เชยีงใหม       
(ตัง้แต 1 มกราคม ค.ศ. 1974)

2. วดัคาทอลิกพระจิตเจา อ.แมสรวย จ.เชยีงราย 
(กมุภาพันธ ค.ศ. 1990)

3. วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล อ.งาว จ.ลำปาง
(7 กนัยายน ค.ศ. 1986)

4.  ศูนยยอแซฟบรรเทา (ศูนยชวยคนพิการ
ดานรางกาย) อ.เมอืง จ.แพร  (2 พฤษภาคม ค.ศ. 1998)

5. วดัพระแมมหาการุณย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
(1 เมษายน ค.ศ. 1986)

6. คณะธรรมทูตไทย (Thai Missionary Society)
(17 สงิหาคม ค.ศ. 1989)

7. ศูนยเขาเงียบและฟนฟูจิตใจ นักบุญคริสตินา
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คณุพอโจวนันี ซมิบัลดี

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

  ตอ 1810

ติดตอกองบรรณาธิการ
อุดมสารและอุดมศานต

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com
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บทเพลงที ่3 ของ ผรูบัใชพระยาหเวห
ดินแดนชายทะเลและเกาะทั้งหลายเอย จงฟง

ขาพเจาเถิด ประชาชนทีอ่ยสูดุแดนไกล จงต้ังใจฟงเถิด
พระยาหเวหทรงเรียกขาพเจากอนที่ขาพเจาเกิด
ทรงขานชือ่ขาพเจา ตัง้แตอยใูนครรภมารดา

พระองคทรงทำใหปากของขาพเจาเสมือนดาบคม
ทรงซอนขาพเจาไวในรมเงาพระหัตถของพระองค
ทรงทำขาพเจาใหเปนเสมอืนลกูศรแหลมคม และทรงซอน
ขาพเจาไวเสยีในแลงเกบ็ลกูศรของพระองค

พระองคตรสักบัขาพเจาวา “อสิราเอลเอย ทานเปน
ผรูบัใชของเรา เราจะแสดงสิรริงุโรจนของเราโดยทางทาน”

แตขาพเจากลับคดิวา “ขาพเจาไดทำงานเหน่ือยเปลา
ขาพเจาเสยีแรงไปเปลาๆ ไรประโยชน ถงึกระนัน้ รางวลั
ของขาพเจาอยูกับพระยาหเวหอยางแนนอน และ
คาตอบแทนของขาพเจาอยูกับพระเจาของขาพเจา”

พระยาหเวหทรงสรางขาพเจามาในครรภมารดา
ใหเปนผูรับใชของพระองค เพ่ือจะนำยาโคบกลับมา
หาพระองค และรวบรวมอิสราเอลมาอยูกับพระองค
บัดนี้ พระองคตรัสกับขาพเจาและขาพเจาไดรับเกียรติ
เฉพาะพระพักตรพระองค พระเจาของขาพเจาไดทรง

เปนแรงของขาพเจา
พระองคตรัสวา “เปนการนอยไปที่ทานจะเปนผูรับใชของเรา เพื่อสถาปนาเผาพันธุของยาโคบขึ้นใหม และ

รวบรวมอสิราเอลทีเ่หลอือยอูกีครัง้หน่ึง เราจะใหทานเปนแสงสวางสองนานาชาต ิเพ่ือความรอดพนท่ีเรานำมาให
จะไดแผไปจนสุดปลายแผนดนิ”

พระยาหเวห ผไูถก ูและพระผศูกัดิส์ทิธิข์องอสิราเอล ตรสัแกผทูีถ่กูดหูมิน่และเปนทีร่งัเกยีจของนานาชาต ิและ
เปนผูรับใชของผูปกครองทั้งหลาย “บรรดากษัตริยจะทอดพระเนตรและทรงลุกข้ึน บรรดาเจานายจะเห็น และ
จะกราบนมัสการ เพราะพระยาหเวหทรงซ่ือสัตย พระผูศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลทรงเลือกทาน (อสย 49:1-7)

เมื่อเรารูแลววาที่เรา (ประชากรอิสราเอล) ตองมาเปนเชลยยังดินแดนบาบิโลน นานถึง 50 ปนั้น เรากำลัง
ทำหนาท่ี “ผรูบัใชพระยาหเวห” เราไมใชนัง่ๆ นอนๆ ไปวนัๆ แตเรามหีนาทีจ่ะตองนำแสงสวางคอืพระนามของ
พระเปนเจาไปจนสดุปลายแผนดนิโลก และในการเดินทางไกลมาจนถึงดนิแดนบาบิโลนครัง้น้ี ไมใชเรือ่งบังเอญิ
ไมใชโชคชะตากล่ันแกลง แตพระเปนเจาทรงเตรยีมเราต้ังแตอยใูนครรภมารดา เตรียมเราใหมปีากไวพดูเร่ืองพระ
เร่ืองดีๆ เร่ืองใหกำลังใจ มวีาจาทะลุทะลวงใจคนใหซาบซึง้เหมอืนคมดาบ ตองเดนิทางมาไกลถึงเพยีงน้ีดจุดังลูกศร
แหลมคมท่ีถกูยิงออกไปจากคันธน ูแตลกูศรแหลมคมน้ีพระองคทรงเกบ็ไวทีบ่านเราคอื นครเยรซูาเล็มมานานแลว

แต 50 ปนี ้เลนเอาเราทอแท เพราะยงัไมเหน็ผลอะไรเลย... “ไรประโยชน”... แตผรูบัใชพระยาหเวหตองฉลาด
ตองคดิใหไดวาไมใชเชนนัน้ พระเจาทรงยตุธิรรมอยางแนนอน รางวลัของเราอยใูนพระองคอยางแนนอน

นอยไปทีห่นาทีข่องเจาเพยีงพาลกูหลานของยาโคบคอื ประชากรชาวอสิราเอลในแดนบาบิโลน และทีก่ระจดั
กระจายตามท่ีตางๆ กลับมาบานยังกรุงเยรูซาเล็ม แตเจาจะตองเปนแสงสวางสองนานาชาติ และน่ีคือเหตุผลท่ี
พวกเจาตองมาอยู ณ แดนเนรเทศบาบิโลนแหงน้ี เพ่ือยืนยันดวยชีวิตของพวกเจาวา พระยุติธรรมของพระมีจริง
พระองคทรงใหมา แลวพระองคจะทรงพากลับบาน ใหทัง้โลกไดประจักษถงึความรกัของพระเปนเจาตอประชากร
ของพระองค เหตกุารณนีแ้หละคือ แสงท่ีสองไปจนสุดปลายแผนดินโลก ใหทกุชาติ ทกุภาษาไดเหน็การชวยกขูอง
พระเปนเจาตอประชากรของพระองค ใหสุดปลายแผนดินโลกไดเห็นความซ่ือสัตยของพระเปนเจาตอประชากร
ของพระองค วากนัวาในภาษาฮีบร ูบทเพลงผรูบัใชพระยาหเวหเขยีนเปนบทกวี ทีม่จีงัหวะและสมัผสัไพเราะมาก
เราไมสามารถรับรูไดเลย เพราะเราไมใชผู เช่ียวชาญภาษาฮีบรู แตแมเม่ือแปลออกมาเปนภาษาไทยแลว
เรายังคงพอสัมผัสไดบางถึงความเปนกวีในขอเขียน 4 ชิ้นน้ี วิธีคิด วิธีเปรียบเทียบกับคมดาบ หัวลูกศร แลงธนู
ครรภมารดา หนาท่ีใหม นอยไปท่ีจะแคพาลูกหลานยาโคบกลับมา แตหนาท่ีสำคญักวานัน้ทีเ่ราไมเคยรตูวัมากอนเลย...
เราเปน “แสงสวางสองนานาชาติ” วิธีคิดที่วา แมขณะน้ีเราเปนที่ดูหมิ่นดูแคลน แตเพราะเหตุการณนี้แหละ เราจึง
สามารถพลิกผันกลับมามีศักด์ิศรีได เพราะการอัศจรรยที่จะไดรับพระยุติธรรมเปนท่ีประจักษแกสายตาของผูที่
ดแูคลนเรา ผเูขียนตองใชหัวใจของประกาศก ศลิปน และผศูรัทธาในพระเปนเจาจึงเขียนประโยคเหลาน้ีได

หนังสือใหม

สนใจติดตอไดที ่สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
  โทรสาร 0-2681-5401  E-mail: udomsarn@gmail.com
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เราอยทูีใ่ด ผรูบัใชของเรากจ็ะอยทูีน่ัน่ดวย ผใูดรบัใชเรา
พระบดิาจะประทานเกยีรตแิกเขา” (ยอหน  12:26)

ทานชีค ฟรายด โกรท เคยเปนเลขาธิการเก่ียวกับสิทธิของมนุษย ใน
คณะกรรมการสัมพันธของคริสตชนในประเทศเยอรมนี ทานส้ินชีวิตเม่ือป
ค.ศ. 2011 เม่ือทานมีอายุ 85 ป หลังจากท่ีเจริญชีวิตท่ีซื่อสัตยตอพระวรสาร
ทานทำงานอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของแอฟริกา ซึ่งในปจจุบันคือนามีเบีย
ความสนใจของทานเกีย่วกบัความยุตธิรรมเปนเหตใุหทานตอตานการแบงแยก
ผิวพรรณในประเทศแอฟริกาใต ซึ่งนำมาบังคับใชในภาคตะวันตกเฉียงใต
ของแอฟริกาดวย ทานจึงถูกกลาวหาวาเปนศัตรูของรัฐบาลแอฟริกาใต เม่ือ
ประเทศดังกลาวไดรับอิสรภาพ ทานรวบรวมเหตุการณที่แสดงออกซึ่ง
ความอยุติธรรมของผูที่ปลดแอกใหแอฟริกาใต พนจากรัฐบาลของนามีเบีย
ทานถูกรัฐบาลใหมเพงเล็งในความพยายามที่จะแสวงหาความจริงของทาน
ทานถูกกลาวหาจากทุกฝาย

ในป ค.ศ. 258 จักรพรรดิวาเลเรียน เริ่มเบียดเบียนคริสตชนท่ีกรุงโรม
พระสงฆ นกับวชทุกคนตองถกูประหารชวีติ ซึง่รวมไปถงึสมเด็จพระสนัตะปาปา
ซิกตุส ที่ 2 สังฆานุกรลอเรนซเปนหน่ึงในจำนวนน้ัน เขาเลากันวาสังฆานุกร
ลอเรนซเปนหนึ่งในบรรดาผูที่จะถูกประหารชีวิต มีเรื่องเลาวากอนที่ทานจะ
ถูกสังหาร ทานถูกบังคับใหนำเอาทรัพยสมบัติของพระศาสนจักรไปมอบให
จักรพรรดิ ทานชี้ใหเห็นถึงความยากจนของบรรดาผูมีความเชื่อในทามกลาง
ความร่ำรวยของกรุงโรม ลอเรนซมั่นคงในความเช่ือ และในปจจุบันทานก็ยัง
ไดรับการสรรเสริญรวมกับมรณสักขีทั้งหลายในยุคแรกของพระศาสนจักร
และทานมีชือ่ในบทอธิษฐานในมิสซาแบบท่ีหนึง่ในบทประจำมสิซาของโรม

คำวา “มรณสักขี” หมายความวา “เปนประจักษพยาน” ซึ่งมีความหมาย
มากกวาบรรดาผูที่สละชีวิตของตนเองเพื่อความเช่ือ พระเยซูเจาทรงขอใหเรา
เปนประจักษพยานใหแกพระองค ไมวาเราจะอยทูีไ่หน เราอาจไมถกูบังคับดวย
ความตาย แตเราอาจตองเผชิญหนากับการถูกดูหม่ิน ลอเลียน แมกระทั่ง
ถูกกลาวเท็จใสรายเรา

ขาแตพระเยซเูจา องคพระผเูปนเจาโปรดทรงชวย
ใหลกูเปนขารับใชทีด่แีละซ่ือสัตย  โปรดทรงพระกรุณา
อยาทรงปลอยใหลูกออนแอ เม่ือลูกเผชิญหนากับศัตรู
โปรดทรงประทานพละกำลังใหลูกยึดม่ันในคำสัญญา
ที่ไดมอบถวายตัวแดพระองค เดชะพระอานุภาพของ
พระจิตเจา โปรดทรงชวยอยาใหลูกตกเปนเหยื่อ
ของการถกูหม่ินหรอืคำชมเชยของผอูืน่ อาแมน

ประจกัษพยานท่ีเชือ่ถอืได

มองความเปนจริง
ชวงหนาฝนตองใหการดูแลสุขภาพเปนพิเศษ
โอกาสจะเปยกฝนมไีดเสมอ
แมดูฝนจะเปนใจตกชวงเลิกงานเลิกเรียน
แตกม็สีทิธิเ์ปยกมสีทิธิโ์ดนละอองโดนลม
แคเผลอหนอยเดียวแคคิดวาไมเปนไรมาก
อาการก็เริ่มสำแดงคัดจมูกน้ำมูกไหลปวดหัวเปนไข
คร้ันจะไมออกไปไหนครัน้จะไมยอมใหโดนฝนก็คงยาก
เพราะชีวิตตองดำเนินตอไปแมจะเขาชวงฤดูฝน
ครั้นจะไมใหฝนตกเลยก็ยิ่งยากย่ิงเปนไปไมได
นอกจากขัดตอครรลองแหงธรรมชาติแลว
หลายคนหลายแหงยังตองมีฝนตองการฝนเพื่อความอยูรอด
ไมมฝีนไมมผีลผลติไมมฝีนไมมนี้ำกินน้ำอาบทัง้คนท้ังสัตว
ถงึคนในเมืองไมอยากไดฝนไมอยากใหมฝีนตกใหตองเฉอะแฉะ
แตคนในเมืองยังตองกินขาวกินน้ำกินเน้ือสัตวกนิผักกินผลไม
จงึตองการฝนไมนอยกวาคนในชนบท
ทางท่ีดตีองหามาตรการปองกันดูแลสุขภาพไวกอน
สงสารเด็กๆ ชวงนีท้ีม่ีการระบาดของโรคปากและเทาเปอย
ตองหยุดเรียนท้ังเด็กปวยท้ังเด็กไมปวยเนนปลอดภัยไวกอน
อันท่ีจริงโรคนี้มีสัญญาณเตือนจากประเทศเพ่ือนบานแลว
แตบานเรายังตายใจไมคิดวาจะระบาดเขาบานเขาเมือง
คนท่ีเตือนคนท่ีบอกใหระวังก็ถูกมองวามองโลกแงราย
หาวาชอบตีโพยตีพายกระตายตื่นตูมตีตนกอนไข
เทีย่วทำใหคนอ่ืนกลัวทำใหคนอ่ืนขวัญดีหนฝีอ
กระท่ังขาศึกยกทัพประชิดประตูเมืองน่ันแหละ
จึงเริ่มตระหนักเริ่มหามาตรการแกไขเยียวยา
ทั้งน้ีและท้ังน้ันเอาแตมองโลกแงดีไวกอน
จนไมคดิจะมองโลกในแงความเปนจรงิ
แทนที่จะกันไวดีกวาแกกลับปลอยใหแยจนแกไมทัน...

ในทำนองเดยีวกันกับสุขภาพจติสุขภาพใจ
การรูจักมองโลกแงความเปนจริงเปนตัวแปรสำคัญ
เพราะเปนการมองดวยใจเปนกลางมองดวยขอมลู
ใจเปนกลางเพราะทุกอยางในโลกใบน้ีมีทั้งแงดีและแงเสีย
เหมือนเหรียญบาทมีดานหัวดานกอย
บางอยางก็มีแงดีมากแงเสียนอย
อีกบางอยางก็แงเสียมากแงดีแทบหาไมได
แตนัน่คือความเปนจรงิแหงสรรพสิง่สรรพสตัว
หากมองเฉพาะแงดไีปหมดจนมองขามแงเสีย
กค็งตองผดิหวังตองเสียใจตองทำใจ
หากมองเฉพาะแงเสียจนมองไมเห็นแงดี
กค็งตองผดิหวงัตองเสียใจตองทำใจไมนอยกวากนั
ทัง้น้ีและท้ังน้ันเพราะไมไดมองตามความเปนจรงิ
และเพื่อจะมองแตละอยางไดตามความเปนจริง
กต็องมองดวยขอมูลมองดวยขอเท็จจริงเปนหลัก
ไมเชนน้ันก็เปนการมองแบบยกเมฆมองแบบน่ังเทียนเขียน
จะรูวาสุขภาพไมแข็งแรงไมสมบูรณ
ก็ตองสังเกตอาการเจ็บอาการปวยอาการเพลียอาการหนามืดตาลาย
แตละอาการผิดปกติคือสัญญาณร่ำบอกร่ำเตือนจากรางกาย
พรอมกับเรียกรองใหมีการวิเคราะหการวินิจฉัยใหรูแน
ตามดวยการบำรุงบำบัดเยียวยารักษาปองกัน...ในที่สุด
จะรูวาสุขภาพศีลธรรมจริยธรรมในสังคมเส่ือมลง
ก็ตองสังเกตอาการสำแดงทางขาวรายขาวเสื่อมเสียท่ีรับรูแตละวัน
แตละอาการผิดปกติคือสัญญาณร่ำบอกร่ำเตือนจากสังคม
พรอมกับเรียกรองใหวเิคราะหใหวนิจิฉัยใหรทูีม่าท่ีไป
ตามดวยมาตรการแกไขเยียวยาหาทางออกดวยกันทุกระดับ
โดยเฉพาะคนทีเ่ปนผนูำเปนผอูบรมส่ังสอน...จะไดไมสายเกินแก
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สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี

ฟงใหมาก  แลวจะไดคสูนทนาทีด่ี

สงัฆมณฑลนครราชสมีา
คุณพอชำนาญ  กลาหาญ อธิการบานเณรเปาโล

เปนตัวแทนสงฆสังฆมณฑลนครราชสีมา เดินทางไป
รวมงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ระดับนานาชาติ
คร้ังท่ี 50 ระหวางวันท่ี 10-17 มิถุนายน 2012 ที่
กรุงดับลิน ประเทศไอรแลนด  หัวขอ “ศีลมหาสนิท
ความเปนหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจาและกับผูอื่น” 
กลับมาคุณพอมีโอกาสแบงปนประสบการณการ
รวมงานใหกับคณะสงฆฟง ทำใหชาวเราสำนึกถึงการ
มีสวนรวมในพระกายของพระคริสตเจาในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ (พธิบีปิง) เราก็มคีวามสัมพนัธกบัพระองค
และกบัผอูืน่ “เพราะวามปีงกอนเดยีว แมวาจะมีหลายคน
เราก็เปนกายเดียวกัน”  ดวยวิธีนี้ เราทุกคนเปนสมาชิก
ของพระกายของพระองค แตละคนตางก็เปนอวัยวะ
ตางๆ กันของพระกายน้ัน รับตำแหนงเจาอาวาส
ไดไมถึงเดือน คุณพอสมบัติ ประทุมป ไดจัดฉลอง
วัดนักบุญเบเนดิกต หวยหินฝน อ.ภักดีชุมพล เมื่อ
วันเสารที่ 14 กรกฎาคม ที่ผานมา บรรยากาศเปนไป
อยางอบอนุ ทีบ่รรดาสัตบุรษุท่ัวทัง้สงัฆมณฑลพรอมท้ัง
บรรดาพระสงฆไดมารวมใหกำลงัใจสตับรุษุและคุณพอ
เจาอาวาสอยางคับค่ัง และตองขอปรบมือดังๆ ใหกับ
คณุพอสมบัต ิประทุมป ทีน่ำพาสัตบุรษุเขาวัดได 100%
จะรอยเปอรเซ็นตอยางไร ตองมาลองสัมผัสกันเอง
นะครับ และชวงน้ีเปนเทศกาลทองเท่ียวชมความงาม
ของทุงดอกกระเจียว ในช่ืองาน “หยิบหมอก หยอก
ดอกกระเจียว” ในเทศกาลทองเที่ยวดอกกระเจียวงาม
ป 2012  ระหวางวันท่ี 1 มถินุายน - 31 สงิหาคม 2012  ที่
บริเวณอุทยานแหงชาติ ปาหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชยัภูมิ
และบริเวณอุทยานแหงชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว
จ.ชยัภมู ิยนิดีตอนรับทุกคนนะครับ  

คณะสงฆสังฆมณฑลงดเขาเ งียบประจำเดือน
กรกฎาคม เพ่ือรวมสัมมนาพระสงฆ 6 สังฆมณฑล
ในหัวขอ “ปแหงความเช่ือ กับส่ิงท่ีทาทาย ในการ

โอกาสฉลองวดัพระหฤทยั  บานสีถาน เมือ่วนัที ่ 23
มถิุนายน 2012   คณุพอประดบัสิน  ดวงทอง เจาอาวาส
และพ่ีนองชาวบานสีถานยังไดจัดฉลองครบรอบ 25
ปแหงการบวชเปนพระสงฆของคณุพอบุญเลศิ  พรหม-
เสนา  และคณุพอวนิยั  ระติเดช  อยางเซอรไพรส  งานน้ี
คุณพอท้ังสองไมนึกวาจะไดกลาว ไมไดเตรียมตัว
อยางดีเหมือนเม่ือตอนบวช แตคณุพอบญุเลิศ กบ็อกวา
ภาคภูมิใจ ที่ไดเกิดเปนลูกเปนหลานของบานสีถาน
และภูมิใจอยางมากท่ีอยเูปนพระสงฆมาถึง 25 ป สวน
คุณพอวินัยบอกวาแมอยูมา 25 ป ก็ดูดีและหนุมเสมอ

ตอนน้ีหลายๆโรงเรียนของสังฆมณฑลอุบลฯ
เตรียมตัวกบัการประเมนิจากคณะกรรมการการสงเสรมิ
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ไมวาจะเปนโรงเรียน
เทพพิทักษพิทยา  ทีค่ณุพอถวลัย  พนัธวไิล บอกวาปนี้
เปลีย่นผอูำนวยการ คนใหม เปน ซสิเตอรละออ  ปนทอง
แทนซสิเตอรสมใจ  นามบุญ ทีพ่กัรกัษาสุขภาพทีอ่าราม
รักกางเขนอุบลฯ  ถึงผูอำนวยการจะใหมแตผูจัดการ
คนเกาบวกประสบการณก็มากพอ พรอมรับไดเสมอ

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สวนทางดานโรงเรียนวิสุทธิวงศ บานหนองคู คุณพอ
ประภาส  ทองอนิทร  ผจูดัการ ซสิเตอรอดุม สวางวงศ
ผูอำนวยการ มองซายแลขวา  ทุกอยางพรอม  แตที่
ไมพรอมก็คือ วิดีทัศนแนะนำโรง เรี ยน น่ีแหละ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพอเชาวฤทธิ์

สาสาย พระสงฆสงัฆ-มณฑลอุบลฯ และคณุพอวรีะวทิย
สาสาย พระสงฆคณะเบธาราม  ในการจากไปของบิดา
ปโอ สมจิตร สาสาย  เมือ่วันท่ี 9 กรกฎาคม 2012 และ
วันเสารที่  14 กรกฎาคม พระสังฆราชฟลิป บรรจง
ไชยรา  เปนประธานในพิธปีลงศพ ทีว่ดัพระวสิทุธิวงศ
บานหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ   เมื่อ
วันอาทิตยที่ 15  กรกฎาคม 2012 พระสังฆราชฟลิป
บรรจง  ไชยรา  เปนประธานในพธิบีชูาขอบพระคุณ  ซึง่
มสิซาท่ีถวายในวันนีเ้ปนมสิซาสุดทายสำหรบัการถวาย
มสิซาใหกบัสัตบุรษุในอาสนวหิารแมพระนิรมลอุบลฯ
หลงัน้ี  เนือ่งจากทางสังฆมณฑลอุบลฯ มโีครงการสราง
อาสนวิหารหลังใหมแทนหลังเกาท่ีทรุดโทรม ซึ่งมี
กำหนดการในการร้ือถอนภายปลายเดือนกรกฎาคม
2012 

สงัฆมณฑลเชยีงใหม
เม่ือวันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2012 คณะสงฆปเม ได

จัดฉลองครบรอบ 40 ปที่คณะไดเขามาทำงานใน
ประเทศไทย ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม โดย
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน
ประธาน มีพระสงฆนักบวชเขารวมพิธีจำนวนมาก
โดยเฉพาะกลมุพีน่องคริสตชนเผาลาหแูละอาขา ซึง่เปน
สองกลุมใหญที่คณะปเมไดทำงานดวย ตางพรอมใจ
กันลงมาจากบนดอย มารวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ
ครั้งนี้ จนเต็มอาสนวิหารพระหฤทัย และในโอกาสน้ี
มบีรรดาคุณพอสมาชิกคณะปเมทีเ่คยทำงานในประเทศ
ไทยตางกลับมารวมในพิธีอยางพรอมเพรียง รวมทั้ง
คุณพอ Gianbattista Zanchi อธิการเจาคณะใหญ
จากกรุงโรม มารวมแสดงความยินดีดวย ซึ่งคุณพอได
กลาววา “สำหรับการฉลองครบรอบ 40 ปที่คณะปเม
มาทำงานในประเทศไทยคร้ังน้ีนั้น ถือเปนโอกาสท่ี
คณะไดพิจารณาไตรตรองถึงการทำงานตามจิตตารมณ
ของคณะท่ีผานมา วาไดทำตามจิตตารมณของคณะ
ตามพระประสงคของพระองคหรือไม เพ่ือจะไดรวมมือ
กันปรับปรุงพัฒนางานแพรธรรมใหกาวหนาย่ิงๆ ขึ้น
และขอบพระคุณพระเปนเจาท่ีประทานพระพรใหกับ
คณะเสมอมา” 

ประกาศขาวดีแบบใหมในสังคมไทย” ที่ศูนยฝกอบรม
งานอภิบาล “บานผูหวาน” เอาใจชวยบรรดาพระสงฆ
ทีเ่ขารวมสัมมนาคงจะมีโอกาสไดแบงปนประสบการณ
ดีๆ  ใหแกสตับรุษุทีท่านดูแล น้ำใจจากบานเซนตโยเซฟ
เบตง ประกอบดวยเส้ือผา ของใช เคร่ืองเขียน ฯลฯ
ผานทางคณุเมธนิ ีพึง่พรพระ  ไดถกูสงตอถงึมือ คณุพอ
วิเชียร ระดมกิจ เจาอาวาสวัดพระหฤทัยพระเยซูเจา
ระนอง เปนท่ีเรียบรอยแลว  เพือ่มอบใหกบัเด็กยากจน
ลกูหลานแรงงานอพยพ จากประเทศเพ่ือนบาน  นอกนัน้
ยังแบงปนตอไปยังวัดนักบุญยอแซฟ  เกาะสอง
ประเทศพมา ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต เขตแมพระ
ฟาติมา ปที่ 60 ปนี้จัดฉลองยิ่งใหญเชนเคย ตรีวาร
เตรียมจิตใจ 3 วัน โดยคุณพอสามัคคี ชัยพระคุณ
คุณพอไพฑูรย ยันงาม และคุณพอสิทธิโชค แสวง-
กาญจน ตรีวารแตละวันหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ ทั้ง
กลมุ สชค. ยวุธรรมทูต  เยาวชน อยางน้ีเรยีกวามีสวนรวม
กนัท่ัวหนา รวมพลเยาวชน เขตแมพระฟาตมิา คณุพอ
สทิธิโชค แสวงกาญจน จติตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑล
สรุาษฎรธาน ีตัง้ใจไววาฉลองวัดแมในทกุเขตจะรวมพล
เยาวชน เขตแรกผานพนไปดวยดี เขตตอไปพบกัน
ฉลองชุมชนศิษยพระคริสตแมพระองคอุปถัมภ พนม
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถงึกนั
การพิมพคาทอลิกฯ เชญิชวนทานรำลึกถงึญาติพีน่องผลูวงลบั
กบั “หนังสือพิมพอุดมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ขนาด 1.5 นิว้ x 3 นิว้ (500 บาท)
ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ (1,000 บาท)

ขาพเจาชือ่...................................................................................................นามสกุล..........................................................................................................................................................
ทีอ่ย.ู......................................................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศพัท.........................................................โทรสาร......................................................... E-mail...........................................................................
มคีวามปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลึกถงึผลูวงลับ โดยลงขอความ

นกับญุ...................................ชือ่..........................................................นามสกุล..........................................................................อาย.ุ..............ป
มรณะเมือ่วันท่ี.............................เดอืน.............................................................พ.ศ...................................................................

ลงจำนวน...................................คร้ัง (โปรดสงรูปถายทีช่ดัดวย จำนวน...................รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน..................................บาท (.............................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี..................ถงึฉบับท่ี...............เปนจำนวน..................คร้ัง
ตดิตอ : ชัน้ 8 เลขที ่122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา) โทร. 0-2681-3900 ตอ 1901 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
เช็คขีดครอม สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก”
โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล
สั่งจาย “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายังคิดถึงกัน

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืมพระคณุของพอแม ญาตพิีน่อง คนทีร่กั ฯลฯ
แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยูในใจเราเสมอ อุดมสาร รวมกับทาน รำลึกถึงเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญและ
สนับสนุนใหการพิมพคาทอลิกอีกดวย โดยลงประกาศ “เรายังคิดถึงกัน”

ขอคำภาวนาอทุศิแด.....
พอ แม พี ่นอง

ผมูพีระคุณ และคนท่ีเรารัก

กรณีลงติดตอกัน 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้)
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-42 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1.พธิเีสกอาสนวิหารใหม สรุาษฎรธานี
(ไปรถ-กลบัรถ และไปรถ - กลับเครือ่งบิน)
(27-30 กนัยายน ค.ศ. 2012)

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

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

หลกั : คณุภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผดิชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางยั่งยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษิทั (จดัต้ังบริษทัและเปลีย่นแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกิจของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนญุาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายท่ีดนิ และทรพัยสนิตางๆ และทรพัยสนิทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 0-2642-9881, 0-2245-6449-50, 08-6733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

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

บริการทางบัญชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชีและภาษีที่มีประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงนิเดอืน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวเิคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรึกษาและแกไขปญหาดานบญัชภีาษอีากร
บริการวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี
อาย ุ86 ป

สอูอมพระหตัถพระเปนเจา 19 กรกฎาคม 2011
(ครบ 1 ป)

ขอพระองคเมตตาไดเขาสูสวรรคเทอญ

“ดวยขาพเจามีความเคารพ ความรัก
และความจงรักภักดี ตอทั้ งสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ปอล และสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ซึง่เปนกำลงัใจ
และพละกำลั งแก ข าพ เจ า เสมอมา
ขาพเจาขอเลือกชือ่ยอหน ปอล”
คดัจากหนังสือ : พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

บุคคลธรรมดาท่ีไมธรรมดา

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

28-30 กนัยายน ค.ศ. 2012 - เสกอาสนวิหาร
จ.สรุาษฎรธานโีดยรถบสั  VIP
19-21 ตลุาคม ค.ศ. 2012 - ไปสองคอน โดยรถบัส  VIP

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

ครบหกปแหงความอาลัยจากครอบครวัและญาตมิติร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อทิธิพร อนิทรวิศษิฏ

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองค
ทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของ

ขาพเจาไดเหน็
องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถึง
เยนอเวฟา

มาลา เดือ่มทัน้
อายุ 72 ปี

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

มทัธวิ
ผนั เดือ่มทัน้
อายุ 81 ป
ชาตะ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2464
มรณะ 12 มถินุายน พ.ศ. 2545

“จงสะสมทรัพยสมบัติสวรรค เหตุวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่นั้น” (มธ 6:20-21)

ขอคำภาวนาเพื่ อระ ลึก ถึง

ยอแซฟ ฉุน แซหวอง
ชาตะ : กันยายน 2465

มรณะ : 5 สิงหาคม 2554
(ครบ 1 ป)

ลูซีอา สายหยุด พูลศิริสาโรจน 
ชาตะ : 12 กรกฎาคม 2470
มรณะ : 1 พฤศจิกายน 2534

(ครบ 20 ป)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

โทมสั เสถยีร นามละคร
ชาตะ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2469
เกิดใหมในพระเจา
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
สิริอายุรวม 73 ป

อนันา ดารากร นามละคร
ชาตะ 5 มีนาคม พ.ศ. 2471
เกิดใหมในพระเจา
19 เมษายน พ.ศ. 2555
(ครบ 100 วัน)

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

อติาล ี  : โรม - วาตกินั - สนามกีฬาโคลอสเซยีม - น้ำพเุทรวี ่ - บนัไดสเปน -
หอเอนปซา - เวนิส  - วหิารเซนตมารค

สวิตเซอรแลนด : ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต - สะพานไมคาเปลบรุค -
ยอดเขาทิตลิส

ฝร่ังเศส  :  ปารสี -  พระราชวงัแวรซายส - หอไอเฟล -  ประตูชยั  -  ลองเรือ
แมน้ำแซนต

ลูรด : เดินรูป 14 ภาค ชมบานแบรนาแด็ต  จมุตัวบอน้ำศักด์ิสทิธ์ิ และรวม
แหศลีมหาสนิท  สวดลูกประคำ  แหโคม

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

โปแลนด : เมืองวาโดวิช - วัดและอารามพระเมตตา - แมพระฉวีดำ -
เหมืองเกลือวีชชิกา - เมอืงคราคอฟ

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

ออสเตรยี  : เวยีนนา

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

(รวมฉลองพระเมตตา วนัท่ี 7 เมษายน 2013)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิม่เตมิ
โปรดติดตอ เจยิม้ โทร.08-4768-7799,  0-2463-7431-2

ทรปิ 2

ทรปิ 1
 ⌫

 ⌫ 

โ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พโ ป ร โ ม ช่ั น แ พ็ ก เ ก็ จ สุ ข ภ า พ
เ ทศก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ปเ ท ศ ก า ล วั น แ ม แ ล ะ ฉ ลองครบรอบ  1 1 4  ป

โ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย สโ ร ง พ ย า บ า ล เ ซ น ต ห ลุ ย ส

สอบถามไดที ่: แผนกการตลาด โรงพยาบาลเซนตหลยุส
โทรศพัท :  0-2675-5000 ตอ 51303-8

เวลาทำการ จนัทร - ศกุร เวลา 08.00 น. - 17.00 น. www.saintlouis.or.th

หมายเหตุ : ภายใตเง่ือนไขท่ีโรงพยาบาลกำหนดเทาน้ัน
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ประชาคมอาเซียน...

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

มสีตับรุษุถามผมวา พระศาสนจกัรไทยเตรยีมอะไร
สำหรับความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทำให
ผมตองหาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเชิญ
ดร.สนุทร วงศจอมพร มาแบงปนมุมมองของนักสังคม
พัฒนาตอเ ร่ืองน้ี  แกบรรดาพระสงฆสังฆมณฑล
เชยีงใหม ในการประชุมตนเดือนกรกฎาคม

ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
มีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และพมา มีประชากรราว 590 ลานคน มีวัตถุประสงค
เพื่อความรวมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกจิ การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในกลุมประเทศ
สมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพ และความม่ันคง
ในภมูภิาค ไดมกีารลงนามเม่ือเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551
จะทำใหอาเซียนมีสถานะคลายกับสหภาพยุโรปมาก
ยิ่งข้ึน ไดเร่ิมประกาศเขตการคาเสรีอาเซียน เม่ือตนป
พ.ศ. 2553 และกำลังกาวสคูวามเปนประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558

มวีสิยัทศัน อาเซียน 2020 กำหนดเปาหมาย (สวยๆ)

วาภายในป ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซยีนจะเปน
1. วงสมานฉันทแหงเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต
2. หนุสวนเพ่ือการพฒันาอยางมพีลวตั
3. มงุปฏิสมัพนัธกบัประเทศภายนอก
4. ชมุชนแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร
ประชาคมอาเซยีนประกอบดวย 3 เสาหลกั ไดแก
1. ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน

จะทำใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข
เชนการตอตานการกอการราย การลักลอบการคา
ยาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ และ
การขจดัอาวธุท่ีมอีานุภาพทำลายลางสูง

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หมายถึงการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ
อยางเสร ีมคีวามสามารถในการแขงขันสูง

มโีครงการเชือ่มถนนเสนทางหลวง เสนทางรถไฟ
ใหมมีาตรฐาน สงเสรมิดานการทองเทีย่วมากยิง่ขึน้

3. ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน จะทำให
อยูรวมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทร สงเสริมความรวมมือ

ในการพัฒนาสังคม ชวยยกระดับความ
เปนอยูของผูดอยโอกาส พัฒนาการศึกษา
ระดับพืน้ฐาน ความรวมมือดานสาธารณสุข
การจัดการปญหาดานส่ิงแวดลอม ฯลฯ

รัฐบาลไทยไดประกาศแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) กบัการเตรียมความพรอมเขาสปูระชาคมอาเซยีน
ซึ่ งจะสงผลกระทบในดานบวกและดานลบตอเรา
อยางมิอาจหลีกเล่ียงได เราจึงตองพยายามทำความเขาใจ
สรางกลไกในการเยียวยา สรางภูมิคุมกันใหกับสมาชิก
ในชุมชนใหมีความพรอมในการรับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น

อาจารยเสรี พงศพิศ ไดเขียนบทความ “จะอยู
ใหรอดหรือจะเอาใหรวย ปรับฐานราก เปล่ียนฐานคิด”
ในหนังสือพิมพสยามรฐั (18 กรกฎาคม 2555) หนา 6
กลาววา “คนสวนใหญมักต้ังคำถามวา ทำอยางไร
จึงจะรวย แทนท่ีจะถามวา ทำอยางไรจึงจะรอด...
ถามกนัผดิๆ แบบนีถ้งึไมรวยสกัท ีแมวนันีเ้ปนหนีส้นิกนั
มากมายก็ยังคิดจะรวยเหมือนเดิม...เชื่อประชานิยม
ยึดประชานิยม ชาติจะลมจมเหมือนหลายประเทศ
ในโลก วันนี้ที่เราเลียนแบบโดยไมยอมเรียนรูอีกดาน
ทีเ่ปนความหายนะ” ...ผมเหน็ดวยครบั
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถินุายน  2555  เปนตนไป   สถานทีจ่ำหนายใบสมคัร หองธุรการโรงเรยีนอสัสัมชัญแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั



ดอนบอส พรศกัดิ์

⌫
⌫

นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)   วันท่ี 8 มิถุนายน 2012
ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกาไดเขาเฝา สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ณ นครรัฐวาติกนั

แถลงการณทางการของวาติกันระบุวา จากนั้น
นายมหินธา ราชปกษา ไดเขาพบกับพระอัครสังฆราช
ดอมินิก มับแบรตี เลขาธิการดานความสัมพันธกับ
รัฐตางๆ ผูนำทั้งสองไดสนทนากันถึง “ขั้นตอนตางๆ
ที่ ควรดำ เนินการ เพื่ อการพัฒนาด านสังคมและ
ดานเศรษฐกิจ และความปรองดองกันระหวางประชาคม
ทั้งหลายที่เกิดขัดแยงกันภายใน สงผลกระทบมากมาย
ตอประเทศชาต ิหวังวาการแกปญหารวมกันน้ันจะไดรบั
การตอบสนอง โดยคาดหวังวาจะมีการออกกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับทุกฝายได”

ทั้งสองยังไดหารือกันถึงการมีสวนแบงปนของ
พระศาสนจักรใหกบัศรีลงักา โดยเฉพาะ “ดวยการเปน
สักขีพยานดานศาสนา และกิจกรรมดานการศึกษา
ดานการสาธารณสุข และดานสงัคม”

ประเทศศรลีงักามีประชากรราว 21 ลานหาแสนคน
สวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ (รอยละ 69) ผนูบัถือศาสนา
ครสิตราวรอยละ 6 ของประชากรทัง้หมด

⌦
⌫⌫

อนิโดนีเซีย (ยแูคน)     บานเณรเล็กเกาแกทีส่ดุ ในประเทศ
อินโดนีเซีย ฉลองครบรอยปแหงการกอต้ัง ดวยพิธี
บูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช 9 องค รวมกับ
บรรดาศษิยเกาของบานเณร และพระสงฆหลายสิบองค

สตับรุษุราว 3,000 คน รวมในพธิบีชูาขอบพระคณุ
คร้ังน้ี ที่บานเณรนักบุญเปโตร กานิซิอุส ซึ่งต้ังอยู
ในเขตมาเกลัง ตอนกลางของเกาะชวา มีพระอัคร-
สังฆราชโจฮนัเนส มารอีา ไตรลกัษญาณตา ปจูาสุมาตรา
เปนประธาน

บานเณรแหงนี้เริ่มตนมีสามเณรเพียง 2 คนคือ
เปโตร ดารมา เสปตุรา และฟรงัซสิโก ซาเวยีร ศาตมิาน
หลังจากท่ีพระสงฆคณะเยสุอิต คุณพอฟรังซิสโก
จอรจอีสุ โยเซฟุส แวน ลทิซ  และคณุพออ ี เมอรเตน็ส 
ไดจัดสงแผนกอต้ังบานเณรทองถิ่นไปยังอัคราธิการ
ของคณะเยสุอิตที่กรุงโรม และไดรับอนุญาตใหสราง
เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 1912

นับแตนั้นมา มีพระสังฆราชและพระสงฆนับรอย
ผานการศึกษาอบรมจากบานเณรแหงนี้

คณุพออกิญาซโิอ สมุารยา อธิการบานเณร กลาววา
“เสนทางเดินของบานเณรนีไ้ดผลติบคุลากรจำนวนมาก
มคีวามเชือ่เขมแขง็ และสามารถชวยใหผคูนมคีวามเชือ่
เขมแข็งดวย”

⌫
กรงุเวลลงิตนั นวิซแีลนด (ซนีติ)       บรรดาพระสงัฆราช
แหงนิวซีแลนดกลาวชมการใชประโยชนจากไอแพด
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ แตก็ชี้แจงชัดเจน
ดวยวา สำหรับพิธีกรรมแลว “จำเปนตองยึดถือการใช
หนงัสอืพธิกีรรม”

บรรดาพระสังฆราชยืนยันไวในจดหมายถึง
พระสงฆ ลงวันท่ี 30 เมษายน 2012 วา พระสงฆตองใช
หนังสือพิธีจารีตมิสซา ที่จัดพิมพไวแลวน้ัน และมิใช
ใชแทบเล็ต (Tablets) อี-รีดเดอร (e-readers) หรือ
โทรศพัทมอืถอืใดๆ เมือ่ประกอบพธิกีรรม

บรรดาพระสังฆราชชีแ้จงวา นบัตัง้แตมกีารจดัพมิพ
หนังสือพิธีจารีตโรมันฉบับแปลออกมาเรียบรอยแลว
ก็มีคำถามวา พระสงฆจะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และในพิธีกรรม
อืน่ ไดหรอืไม

บรรดาพระสังฆราชกลาววา “ทุกความเช่ือยอมมี
หนังสือจารตีพิธเีปนของตนเอง ซึง่สงวนไวสำหรับพิธี
จารตีและกจิกรรมตางๆ ทีม่คีวามสำคัญตอความเชือ่น้ัน”

พระคุณเจากลาวเสริมวา “พระศาสนจักรคาทอลิก
กไ็มแตกตางกัน หนังสือพธิีจารีตโรมันถือเปนหนงัสือ
ศักด์ิสิทธ์ิเลมหน่ึงของเรา การใชหนังสือพิธีจารีต เปน
เครื่องบงชี้พิเศษ ถึงบทบาทสำคัญยิ่งของหนังสือพิธี
ในการถวายคารวกิจของเราดวย”

พระคุณเจายอมรับวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสนั้น
“เปนประโยชนยิ่งในดานการศึกษา แตไอแพด และ
อปุกรณอืน่ๆ ทำนองน้ี รวมท้ังอี-รดีเดอร และโทรศัพท
มอืถือน้ัน ไมไดรับอนุญาตใหพระสงฆนำมาใชในการ
ประกอบพธิกีรรม”

⌫


ปากีสถาน (ยูแคน)   คาริตัสปากีสถานไดแจกถุงผา
ที่ เมืองการาจี เปนสวนหน่ึงในการรณรงคตอตาน
อนัตรายจากการใชถงุพลาสติก เพือ่ชวยรักษาส่ิงแวดลอม

หนวยงานดานสังคมของพระศาสนจักรหนวยงานน้ี
ไดแจก ถงุผาขาวท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอมมากกวา 100 ใบ
ใหแกผูเขารวมงานระลึกโอกาสวันส่ิงแวดลอมโลก
(วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2012) ซึ่งจัดข้ึนบริเวณ
หอประชุมของโรงพยาบาลครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ ถุงผา
แตละใบมีสารสงเสริมเร่ืองรักษสิ่งแวดลอม และ
คำเตือนถึงผลรายจากการใชถงุพลาสตกิทีเ่ปนอนัตราย
ตอส่ิงแวดลอม

องคกรเมตตาจิตคาทอลกิน้ีบอกวา จดุประสงคของ
การรณรงคคร้ังน้ี ก็เพ่ือแจกจายถุงผาราว 2,000 ใบ
ใหตามสถาบัน และโรงเรียนท่ีดำเนินงานโดยพระ-
ศาสนจักรในเมืองทาการาจีนี้

นายดอมินิก กิล เลขาธิการบริหารของคาริตัส
ปากีสถานประจำเมืองการาจี กลาววา “ในปากีสถาน
มีการใชถุงพลาสติก ราว 80,000 ใบ ในทุกหานาที
หางสรรพสินคาหนึง่ใชถงุพลาสติก โดยเฉล่ียประมาณ
4,000 ถุงตอสัปดาห ปญหาก็คือถุงเหลาน้ันใชเพียง
ครั้งเดียว แลวก็ไปอยูในกองขยะ หรือไมก็ถูกทิ้งตาม
ทองถนน หรือแมกระท่ังลงไปอยใูนทะเล”

กิล บอกวา ในทะเลสาบคีนจารแหลงน้ำจืดใหญ
ที่สุดของเมืองการาจี ทั้งปลา เตา และสัตวน้ำอ่ืนๆ
ตายเปนจำนวนมาก สาเหตสุวนหนึง่มาจากถุงพลาสตกิ
สกปรกมากมายนัน่เอง




เมอืงมิลาน ประเทศอติาลี (ซีนติ)          สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ตรัสวา พระศาสนจักรกำลังแลนนาวา
อยูทามกลางลมแรงท่ีกำลังพัดปะทะพระศาสนจักรอยู
แตองคพระผเูปนเจาผทูรงชวีติ ทรงประทับอยดูวย และ
ทรงกำลังควบคุมเสนทางเดินของพระศาสนจักรอยเูสมอ

พระสันตะปาปาทรงนำเสนอบทรำพึงไตรตรองที่
ใหความหวังนี้ ขณะท่ีพระองคทรงกำลังอำลาบรรดา
เจาภาพงานชุมนมุครอบครัวโลกครัง้ที ่7 ทีเ่มอืงมลิาน

การพจิารณาไตรตรองน้ี พระองคมไิดทรงเตรียมไว
ลวงหนาแตอยางใด เมื่อทรงเสร็จสิ้นการรับประทาน
อาหารรวมกบัพระคารดนิลั พระสังฆราช และตัวแทน
ครอบครัวแลว สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ทรงกลาวย้ำถึงความสำคัญของพระวาจาของพระเจาวา
“เปนกุญแจของชีวิต เปนกุญแจสูการคิดและการเจริญ
ชีวิตของเรา”

พระองคทรงกลาวเสริมวา “ถาบางคร้ังบางคราว
เราอาจมคีวามคิดวา นาวาของนักบุญเปโตรนีต้องขึน้อยู
กบัความกรณุาปรานขีองปรปกษทีโ่หดรายทัง้หลายแลว
ก็เปนความจริงดวยท่ีเรามองเห็นวาองคพระผูเปนเจา
ทรงประทับอย ูพระองคทรงมชีวีติ พระองคทรงกลับคนื
พระชนมชีพแลว พระองคทรงปกครองโลกน้ี และหัวใจ
มนุษยไวในพระหัตถของพระองค ประสบการณของ
พระศาสนจักรที่ เจริญชีวิตอยูไดดวยความรักจาก
พระเจา ซึง่เปนการเจรญิชีวติอยเูพือ่องคพระครสิตผทูรง
กลับคืนพระชนมชีพนั้นถือเปนพระพรแหงยุคสมัย
ของเรานี ้ใหเราขอบพระคุณพระเจาเพราะเหตุน้ีเถิด”

พระสนัตะปาปาทรงประทับรวมงานชมุนมุครอบครวั
โลกคร้ังที ่7 ทีเ่มอืงมลิาน รวมกบัผคูนราวหน่ึงลานคน
งานชุมนุมนีจ้ดัขึน้ทกุวาระ 3 ป งานชุมนมุครอบครัวโลก
ครั้งหนาจะมีขึ้นในป 2015 ที่เมืองฟลาเดลเฟย รัฐ
เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

ชวีติผถูวายตัว (ตอจากหนา 20)
หัวขอ “ชีวิตผูถวายตัวกับบทบาทในความรวมมือกับ
พันธกิจของพระศาสนจักร” ที่บานฟนฟูจิตใจ คณะ
ซาเลเซียน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ  เม่ือวันท่ี
23-26 มิถุนายน 2012

โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยพระสังฆราช
พระสงฆ ผูแทนชมรมนักบวชจากประเทศตางๆ
ทัง้หมด 16 ประเทศ รวม 81 ทาน สวนของประเทศไทย
มีพระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ  จรัสศรี  หนึ่งใน
คณะกรรมการ FABC แผนกผถูวายตัว คณุพอประเสรฐิ
สมงาม อธิการเจาคณะซาเลเซียนประเทศไทย และ
ภราดาวิศิษฐ ศรีวิชัยรัตน คณะภราดาเซนตคาเบรียล
เปนผูแทนชมรมนักบวชชาย คุณแมเชลียง เวชยันต
มหาธิการิณีคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหง
กรุงเทพฯ และซิสเตอรมิเชล โลเปซ อธิการิณีเจาคณะ
ศรีชุมพาบาลประเทศไทย  เปนผูแทนชมรมนักบวช
หญิง รวมทัง้นกับวชหญิงจากคณะตางๆ เขารวมประชมุ
ในฐานะผสูงัเกตการณอกีจำนวน 10 ทาน นอกจากนัน้
สหพันธอธิการเจาคณะในประเทศไทยยังใหความ
รวมมือกับซิสเตอรวอลเตอร แซนเตอร เลขาธิการ
สำนกังานเพือ่ผถูวายตัว FABC ในฐานะประเทศเจาภาพ

ทั้งนี้ การตอนรับของประเทศไทยไดรับคำชมเชย
มากมายจากผเูขารวมประชมุทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติ
ไมวาจะเปนการตอนรับที่แสนอบอุน ดานสถานท่ี
การอำนวยความสะดวกตางๆ การแสดงวฒันธรรม ฯลฯ

การประชุมประกอบดวยการรายงานของแตละ
ประเทศ การตอบแบบสอบถามซ่ึงบรรดาอธิการ /
อธิการิณีเจาคณะนักบวช และสภาพระสังฆราช
ประเทศตางๆ ไดอานและพิจารณาไตรตรองในรอบ
2 ปที่ผานมา ทั้งเรื่องราวประสบการณที่ดี เรื่องราว
ของความสำเร็จ ความลมเหลว และความคาดหวัง /
ขอเสนอแนะ ในความรวมมือกับสภาพระสังฆราช
ระหวางนักบวชดวยกนั และฆราวาสผรูวมงาน ในการ
ดำเนนิพนัธกิจของพระศาสนจกัร

ประสบการณของผเูขารวมประชมุ แสดงใหเห็นวา
ภยัพบิตัติางๆ ความผดิพลาดของมนุษย การเปล่ียนแปลง
ของคุณคาและทาที ทำใหเกิดความรวมมือระหวาง
นกับวชและบุคลากรภายในพระศาสนจักร ความตองการ
เรื่องใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น เชน การคามนุษย การอพยพ
ยาเสพตดิ การทองเท่ียวทางเพศ ทำใหเกดิความทาทาย
ในการทำงานรวมกัน แผนงานอภบิาลของสังฆมณฑล
การมีวิสัยทัศนในวัด สังฆมณฑล เชน BEC ทำใหมี
การทำงานรวมกัน และความสนใจในดานศีลธรรม
และคณุคาทัว่ไปในโลก ทำใหเกดิความรวมมอืระหวาง
นกับวช ประสบการณอกีดานหน่ึง ยงัแสดงใหเหน็ดวย
วา การทำงานของบคุลากรฝายตางๆ ภายในพระศาสนจักร
ยงัมีความขัดแยงกันอยไูมมากก็นอย ในบางวัฒนธรรม
สตรีไมมสีทิธ์ิไมมเีสียง ซึง่ก็มผีลกระทบตอนกับวชหญงิ
ในการวางแผนอภิบาล ทั้งๆ ที่นักบวชหญิงเอง
มคีวามคิดสรางสรรคในพันธกิจ นอกจากน้ัน พระสงัฆราช
และนักบวชยังถูกทาทายใหดำเนินชีวิตเปนพยาน
แบบผนูำท่ีเปนแบบอยางแหงผรูบัใช มกีารศกึษาอบรม
และสัมมนารวมกัน การเปนผูรวมงาน และมีวิธีการ
ปฏบิตัริวมกันในพันธกิจของพระเจา

พระอัครสังฆราชออรเลนโด เกวเวโด เลขาธิการ

ของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย กลาววา “เรา
(พระสังฆราชและนกับวช) ตองรวูาการคดิไปทางเดยีว
กับพระศาสนจักรเปนอยางไร คือ อยูเคียงขางพระ-
ศาสนจักร เราตองกลาที่จะตักเตือน วากลาว และ
เสนอแนะในทางท่ีดี แตตองทำดวยความรักเสมอ
พระศาสนจักรเปนโรงเรียนสอนชีวิตจิตของความเปน
หน่ึงเดียว นักบวชเปนผู เช่ียวชาญของชีวิตจิตของ
ความเปนหน่ึงเดียว  เราตองประกาศชีวิตจิตแหง
ความเปนหน่ึงเดียว เพ่ือท่ีจะทำเชนน้ีเราตองยอมให
พระเจาปรับเปล่ียนเรา เราตองเพงพิศธรรมล้ำลึก
แหงพระตรีเอกภาพผูประทับอยูในตัวเรา ชีวิตจิตแหง
ความเปนหนึ่งเดียวหมายความวา เราสามารถท่ีจะเห็น
สิ่งที่ดีในความมีระเบียบเรียบรอย ซึ่งเปนพระพรจาก
พระเจา เราตองใหคณุคาแกสิง่ทีแ่ตกตาง พระพรพเิศษ
มไีวเพือ่การรับใชพระศาสนจักร  ความเปนหน่ึงเดียวกัน
ในพระศาสนจักร ไมใชการมีรูปแบบเดียวกัน แตเปน
ความเปนหน่ึงเดียวในความหลากหลายท่ีปรากฏอยู
เปนกระบวนการของการเติบโตข้ึนในชีวิตจิตแหง
ความเปนหนึ่งเดียว โดยมีพระเจาเปนศูนยกลาง การ
เสริมสราง ความสัมพันธรวมกันในความโปรงใส
การเปดรบัสิง่ตางๆ และหัวใจท่ีรบัฟง

พนัธกิจของเราในบริบทปจจุบนั คอื ความตระหนัก
วาเราไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ ถูก
ทาทายดวยนโยบายของรัฐและเศรษฐกิจที่ไมสงเสริม
คณุคา นำไปสกูารคามนษุย ยาเสพติด เพศ การยายถิน่
ฯลฯ พระพรของกระแสเรียกนักบวชไดรับแรงเสริม
ดวยพันธกิจรวมกันสำหรับพระศาสนจักร ไมมีอะไร
จะแทนที่การเปนประจักษพยานดวยชีวิตได ดังน้ัน
เราถูกทาทายใหเปนพยานถึงการประทบัอยขูองพระเจา
ในชีวติ ดวยชีวติภาวนาท่ีลกึซึง้ และโดยการดำเนนิชวีติ
ตามคุณคาพระวรสารและชีวิตผูถวายตัวอยางถึงราก

ถึงโคน เราถูกทาทายที่จะผูกมัดตัวเราในการกลับใจ
อยางตอเนือ่งของตนเอง ถกูเรยีกใหประกาศพระอาณาจักร
ของพระเจา และระลกึอยเูสมอวา เราเปนเพยีงเครือ่งมอื
แหงความรักของพระเจาตอทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผูที่อยูชายขอบ เราผูกมัดตัวเราเองใหผูกพันในการ
เสวนาอยางเปดเผยและตอเนื่อง

รูปแบบของพระศาสนจักรท่ีเราหวัง คือ รูปแบบ
ครอบครวั ซึง่พระสงัฆราชเปนประดจุผนูำฝงูแกะ รบัใช
ประชาชน สรางความสมัพนัธ และรวมประชาชนใหเปน
หน่ึงเดียวกันดวยการใหเกียรติในความแตกตาง สดับฟง
พระสุรเสียงของพระเจา และเรียนรูที่จะไดยินความ
ปรารถนาและความตองการที่ลึกสุดของผูอื่น สราง
ความสัมพันธที่ดีอยางตอเน่ืองทามกลางกลุมชนที่
แตกตางกัน”

อนึ่ง สำนักงานเพื่อผูถวายตัว สหพันธสภาพระ-
สังฆราชแหงเอเชีย ไดจัดประชุมใหญ คร้ังท่ี 1  ใน
หวัขอ “บทบาทของนกับวชเพ่ือการสรางพระศาสนจักร
ทองถ่ินในเอเชีย” เม่ือวันท่ี 19-22 กรกฎาคม 2005
โดยมีพระสังฆราช 15 องค นักบวชหญิง 53 ทาน
นักบวชชาย 27 ทาน และฆราวาส 7 ทาน จาก 20
ประเทศเขารวม สวนการประชุมใหญ คร้ังท่ี 2 จัดข้ึน
เม่ือวันท่ี 16-21 พฤศจิกายน 2009 ในหวัขอ “ผลกระทบ
ของวฒันธรรมรวมสมยัทีม่ตีอพระศาสนจักรโดยเฉพาะ
ทีม่ผีลตอชีวตินกับวช” ซึง่การประชมุทัง้ 2 ครัง้ ไดจดั
ทีบ่านซาเลเซียน หวัหิน เชนเดียวกัน

เรยีบเรยีงโดย  เซอรซรีลิ เปลีย่นบำรงุ
ภาพประกอบโดย ซิสเตอรมัลลิกา วรรณชัยวงศ

และซสิเตอรบงัอร มธุรสสุวรรณ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับท่ี 32 ประจำวันท่ี 5-11 สิงหาคม 2012หนา 14


⌫⌫⌫⌫

⌫
⌫   

   ⌫⌫
 

⌫

     
     ☺    

      


⌫  ⌫⌫    
⌫      



 ⌫ ⌫ 
    

⌫



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 32 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11  ‘ßÀ“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥·¡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.

«—¥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“)

«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ («—πÀ¬ÿ¥™¥‡™¬)

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

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

«—¥‡´πµåÀ≈ÿ¬ å  “∑√„µâ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕª√–∑’ª °’√µ‘æß»å ·≈–æ√– ß¶å∫«™§√∫ 25 ªï

‡ªìπª√–∏“π (©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 17.30 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™

‡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¶√“™

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §≥–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

����� —°°“√ ∂“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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

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

«—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- (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

8585

�����§≥– ‘́ ‡µÕ√å Õ“√“¡°≈“√‘   °“ªŸ™‘π   “¡æ√“π

¡’§«“¡¬‘π¥’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õßπ—°∫ÿ≠§≈“√“ ·≈–

ªî¥°“√©≈Õß 800 ªï  °“√°àÕµ—Èß§≥–  (1212-2012)

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ª√–∏“πæ‘∏’ ∑’Ë«—¥ª√–®”Õ“√“¡°≈“√‘ 

°“ªŸ™‘π ´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥  Õ. “¡æ√“π  ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  12   ‘ßÀ“§¡   2012 ‡«≈“  10.30  π.

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

25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å· ß∏√√¡√ÿàπ∑’Ë 9 √«¡√ÿàπæ√– ß¶å

 —ß¶¡≥±≈·≈–æ√– ß¶åπ—°∫«™ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°-

Àπ—ß «—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

(¢Õ‡™‘≠»‘…¬å‡°à“‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπ· ß∏√√¡ 9 ∑ÿ°∑à“π

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“æ√âÕ¡°—π¥â«¬)

¬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

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß “°≈‚≈° ®.°“≠®π∫ÿ√’

(À≈—ß ÿ “ππ“π“™“µ‘ ¥Õπ√—°) ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‡®â“Õ“«“   §ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ®Ÿ√Õ¥ ‚∑√. 08-4317-

1055

«—¥§√‘ µ»‘√ª√–¿“ Õ.‡¡◊Õß  ®.»√’ –‡°…  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4   ‘ßÀ“§¡  ‡«≈“ 10.00 π.  æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ”π“®‡®√‘≠

Õ.‡¡◊Õß ®.Õ”π“®‡®√‘≠  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“  ß“¡«ß»å  Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π

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

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

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ °—π∑√≈—°…å  Õ.°—π∑√≈—°…å

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  6  µÿ≈“§¡  ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ π“§” ∂.·¡à™’  Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13  µÿ≈“§¡    ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∫ÿàß‰À¡   Õ. «“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  27  µÿ≈“§¡   ‡«≈“

10.00  π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 32 ª√–®”«—π∑’Ë 5-11  ‘ßÀ“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

����� ‡™‘≠√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

�����™¡√¡§√‘ µ™π®’π©≈Õß 14 ªï ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ 

«—π©≈Õß·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ™¡√¡

§√‘ µ™π®’π¢Õ‡√’ ¬π ‡™‘≠∑ÿ°∑à “π√à «¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) „π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

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

§ÿ≥æàÕ«‘®‘µ√ ≈‘¢‘µ∏√√¡ §ÿ≥æàÕ‰æ±Ÿ√¬å ÀÕ¡®‘π¥“

·≈–§ÿ≥æàÕÕ‘∑∏‘æ≈ »√’√—µπ– ¡’æ‘∏’‡®‘¡πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

Õ«¬æ√·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“ ‡™‘≠√à«¡

√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡∑’Ë¬ß (‚µä–®’π) ∑’Ë‚√ß‡√’¬π°ÿÀ≈“∫

«‘∑¬“ ·≈–¡’∫√‘°“√µ√«® ÿ¢¿“æ ‚¥¬‡«™∫ÿ§§≈

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

�����ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2555 ¢Õß

 ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 42

À—«¢âÕ ç‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°‰∑¬ „π∫√‘∫∑¢Õß

ª√–™“§¡Õ“‡´’¬πé «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19  ∂÷ß«—πæÿ∏∑’Ë 22

 ‘ßÀ“§¡ 2012 ∑’Ë‚√ß·√¡‡Õ‡™’¬æ—∑¬“ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’

�����§≥–æ√–‡¡µµ“ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ª√–®”ªï «—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2012

‡«≈“ 14.30 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡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‘§

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡ªìπ‡®â“

‚Õ°“ ©≈Õß

25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å

· ß∏√√¡√ÿàπ∑’Ë 9

√«¡√ÿàπæ√– ß¶å

 —ß¶¡≥±≈·≈–

æ√– ß¶åπ—°∫«™

‚¥¬

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’

‡ªìπª√–∏“π
æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∑’Ë«—¥∏√√¡“ πå

π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß

«—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.00 π.
(¢Õ‡™‘≠»‘…¬å‡°à“

‡æ◊ËÕπ√à«¡√ÿàπæ√âÕ¡°—π¥â«¬)

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√’

(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

�����§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–‡ °Õ“§“√√’¥’¡‡¡Õ√å ŒÕ≈≈å

∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à ́ Õ¬√à«¡ƒ¥’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å

∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

«“≥‘™ ·≈–§ÿ≥æàÕ¡À“∏‘°“√‰¡‡§‘È≈ ‡∫√≈, C.Ss.R.

‡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
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โดย เงาเทียน
สวัสดีเพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก เสียงเยาวชนฉบับนี้

เนือ้หาจะตอเนือ่งจากฉบับที ่30 ทีพ่ดูถงึการรณรงคเพ่ือ
การสงเสริมชีวิต (A PRO-LIFE CAMPAIGN) จาก
คำถามท่ีวา “ทำไมตองสงเสริมชีวิต” เพราะเราเชื่อวา
ทุกชีวิตมนุษยมีคุณคา มีศักดิ์ศรี และเปนของขวัญจาก
พระเจา ทุกชีวิตกอรางตามพระประสงคที่สมบูรณยิ่ง
ของพระเจา ไมไดเปนอุบตัเิหต.ุ...“กอนทีเ่ราจะปนทาน
ในครรภมารดา เราก็รจูกัทานแลว” (ยรม 1:5)

ชวีติมนษุยศกัดิส์ทิธิแ์ละลวงละเมดิมิไดตลอดเวลา
ที่มีชีวิต รวมท้ังชวงเวลาเริ่มตนในครรภมารดา มนุษย
ทกุคนนับต้ังแตอยใูนครรภมารดาเปนของพระเจาผทูรง
ทอดพระเนตรและรูจักเขาผูทรงใชพระหัตถปนและ
ถักทอเขา ทารกที่ยังอยูในครรภมารดาเปนบุคคล
เปาหมายของความรักและพระญาณสอดสองเย่ียงบิดา
ของพระเจา (พระวรสารแหงชวีติ ขอ 61 ยอหนา 2)

แตโลกปจจุบันกำลังเห็นวา เด็ก เปนอุปสรรค
ของชีวิต จากสถิติโลกพบวา มีทารกที่ถูกทำแทง ปละ
 46 ลานคน  วนัละ 126,000 คน วนิาทีละ 1.33 คน และ
ยงัพบวามารดาทีต่ัง้ครรภแลวตดัสนิใจทำแทงนัน้ 52%

เปน เยาวชนอายุ
ต่ำกวา 25 ป 19%
คือวัยรุน  และยัง
พบว าในจำนวน
วยัรนุอาย ุ 18-19 ป
1,000 คน จะพบ
คน ท่ี ไ ปทำ แท ง
56 คน
 “มนุษยตองได
รับการเคารพและ
ปฏิบัติตอเขา  ใน

ฐานะท่ีเปนบุคคลนบัต้ังแตวนิาทีแรกของการปฏสินธิ”
เพราะฉะน้ันนับต้ังแตเวลาน้ันเองผูอื่นจะตองยอมรับ
สิทธิของเขาในฐานะท่ีเปนบุคคล สิทธิแรกท่ีจะตอง
ยอมรับน้ันคือ สิทธิอันมิอาจลวงละเมิดของมนุษย
ผบูรสิทุธ์ิทกุคนทีจ่ะมีชวีติ” (พระวรสารแหงชวีติขอ 60
ยอหนา 2)
คณุสามารถรวมเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมชวีติไดโดย

1) สวดภาวนาเพื่อทารกในครรภมารดา โดยการ
สมัครเขารวมโครงการ  MY PRAY for ONE LIFE

2) ใหการสนบัสนนุโครงการสงเสรมิชีวติดวยการ
ซื้อผลิตภัณฑรณรงคเพื่อการสงเสริมชีวิต เชน สายรัด
ขอมือ (WRISTBAND) และอืน่ๆ

สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดตอ โครงการ
MY PRAY for ONE LIFE  การรณรงคเพ่ือการ

Tel. 0-2291-3750-4

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเคร่ืองยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

ประกาศรบัสมคัรงาน
- พนักงานขายศาสนภัณฑ, ธรุการ-ประชาสัมพันธ

(ชาย,หญิง)

วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ป

 สามารถใชคอมพิวเตอรได จำนวน 2 อัตรา

- พนักงานสงของ (ชาย) ขับรถได วุฒิการศึกษา มัธยม 6

ขึ้นไป จำนวน 2 อัตรา

ตดิตอสอบถามท่ี

สำนกัมิสซังคาทอลกิกรุงเทพฯ (แผนกบรกิาร)

57 ซ.เจรญิกรุง 40 ถ.เจรญิกรุง แขวงบางรกั เขตบางรัก
กรงุเทพฯ 10500 โทร. 0-2630-6820–4 (คณุนิพร)

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
ตดิตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกูล โทร. 0-2598-4878,  08-1830-1613

แฟกซ 0-2598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 0-2566-3393, 08-1817-5260
แฟกซ 0-2566-3201

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน

ติดตอ. คุณเยาวลักษณ, คุณพรทิพา และคุณลักษมน

เงินเดือนดี  มีสวัสดิการดี  และมีประสบการณ
จะพิจารณาเปนพิเศษ
บรษิทั ยนูคิคอรเปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด
773/20 ถนนประชาราษฎรบำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง  กทม. 10310  โทร. 0-2691-2608-11

พนักงานบัญชีหญิง วฒุ ิปวส - ป. ตรี
1 ตำแหนง
พนักงานธุรการหญงิ/บคุคล วฒุ ิปวส - ป.ตรี
1 ตำแหนง

สงเสริมชีวิต MY PRAY for ONE LIFE, A PRO-
LIFE CAMPAIGN, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน 122/11 ซ.นนทรี 14
ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1505 อีเมล
cyctforever@hotmail.com เว็บไซต http://
youth.cbct.net

พระสงฆที่ดีจำเปนตอง
“อุทิศตนทำงานเพ่ือสัตบุรุษ”

คดัจากหนังสอื : พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
คนงานต่ำตอยในสวนองุนของพระเปนเจา

บริษทั เวิลด เทเน็ต ออโต จำกัด
ดำเนนิธรุกจิดานอะไหลรถยนต

ตองการรบัสมคัรพนักงานในตำแหนง

1. พนักงานขาย (กรุงเทพฯ/ตางจังหวดั)
2. พนักงานชางฝกหัด เพศชาย อาย ุ18 ป ขึน้ไป

บริษัทฯ  มีคาตอบแทนเปน  เงินเดือน  คาสึกหรอรถ
คาน้ำมัน คาโทรศัพท ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
คอมมิชช่ัน โบนัสประจำป และสวัสดิการอ่ืนๆ
สนใจสมคัร สามารถสงประวัตยิอ พรอมรูปถาย 1 นิว้

มาตามท่ีอยู
บรษิทั เวลิด เทเนต็ ออโต จำกัด

เลขที ่1010 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบรุ ีกรงุเทพฯ 10600 (สมคัรงาน) โทร. 0-2876-0050

หรอื E-mail : world_tenet@yahoo.com






ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เขม็กลัด  โลตางๆ
เหรียญกีฬา  หวัเข็มขัด  กระดมุ  เคร่ืองหมายตางๆ
เขม็ติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สติก๊เกอร
ยนิดรีบัสัง่ทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชือกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูทีร่ะลึกตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสขุ เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ตดิตอ มารีอาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com
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คนหาความเปนสากลของ ชีวิต
ผมถามขึ้นมาเลนๆ วา “แมวท่ีพวกเราใหอาหารเขาเวลาท่ีเขามาที่บานเรา

เขาเขาใจภาษาอะไร?” ความหมายก็คือวา เราอยูกันหลายชาติ แลวแมวเขา
จะเขาใจภาษาท่ีเราพูด ที่เราเรียกเขาหรือเปลา ผมวามันคลายกับคำถามวา
“ถาคนสวมแวนตา นอนหลับและฝน เขาจะเห็นความฝนของเขาไหม เพราะ
เขาไมไดสวมแวนตา” บางทีแมวอาจจะไมตองการภาษาในแบบมนุษยที่แบง
เชื้อชาติ ศาสนา เหมือนกับคนสายตาส้ันไมตองการแวนขณะท่ีฝน มีคำถาม
ทีไ่ปไกลกวานัน้ไดอกี เมือ่เรานกึถงึพระ

ในกจิกรรม Open City (คลายๆ งานชมุนมุของเด็กๆ เยาวชนและผทูีส่นใจ
ตางกลุม ตางวัย ตางวัด มารวมกิจกรรมกับกลุมโฟโคลาเร ในพื้นท่ีที่เรียกวา
มารีอาโปลิส...ผูเขียน) ผมไดรับมอบหมายใหชวยเร่ืองพิธีกรรม หนาท่ีหลัก
คือการฟงแกบาป จริงๆ แลวสำหรับคนท่ีใชภาษาอังกฤษ แตเผอิญท่ีไมมีการ
ตดิปายไวใหชดัเจน จงึมีคนฟลปิปนสหลงเขามาบาง

หญิงอาวุโสคนหนึ่ง เธอเขามาทักทายผมดวยภาษาอังกฤษ กอนจะใส
ตากาล็อกเปนชุด ผมไมไดพูดอะไร เพียงแตมีทาทีเหมือนต้ังใจรับฟงท้ังหมด
ที่เธอแกบาป เม่ือเสร็จผมใหขอคิดส้ันๆ เปนภาษาอังกฤษ หลังจากน้ัน ผมดึง
สูตรอภัยบาป เปนภาษาอังกฤษท่ีขอใหคุณพอทานหนึ่งจดให ไดเร่ืองเลยครับ
เธอถามผมวา “ผมไมไดเปนฟลิปปนสหรอกหรอื” คำตอบคอื “ผมไมไดเปน”
“แลวเม่ือสักครูนี่เขาใจส่ิงท่ีแกบาปไปไหม” “ไมเขาใจหรอกครับ แตผมคิดวา
พระเปนเจาจะทรงเขาใจท้ังหมดท่ีเราไดสารภาพ” มันอาจจะเปนคำตอบท่ี
ผูมาสารภาพบาปอาจจะไมสบายใจ เพราะใจไมไดคิดแบบน้ี แตในท่ีสุดแลว
อะไรคือสารัตถะของภาษาท่ีคนสื่อกับพระเจา อะไรคือส่ิงที่จำเปนสูงสุด
โอกาสท่ีเรามาแกบาป หลงัจากหญิงอาวโุสคนน้ีแกบาปเสร็จสิน้ คนตอจากน้ัน
ผมเลยตองบอกกับทกุคนท่ีจะเขามาแกบาปกับผมวา ผมฟงภาษาอังกฤษนะ

เคยคิดไหมครับวา พระเปนเจาใชภาษาไหนในการส่ือสารกับมนุษย และ
มนุษยใชภาษาไหนในการส่ือสารกับมนุษยกันเอง เพื่อแสดงถึงการประทับอยู
ของพระองค

การมาอยูที่นี่ทำใหเราพระสงฆไทยมีโอกาสไดถวายมิสซาภาษาอังกฤษ
กันบางแลว ตอนแรกผมไมมีความคิดวามันยากเลย เราอานออก เขียนได
เราเปดหนาใหถูก เตรียมกอนนิดหนอย แตความจริงพระเปนเจาก็ทำใหเรา
ตองเปล่ียนความคดิ

เคยเหน็คนปกาเกอะญอท่ีพดูภาษาไทยแลวเราคนไทยชอบแซวเขาไหมครับ
หรือในโทรทัศนที่ชอบเอามาเปนมุกตลกขบขัน ขำกล้ิงกันไป หรือบางทีเรามี

คุ ณพ อ ช า ว ต า ง ช า ติ
มาอยูกับเรา  เราเฝา
ใ ห เ ข า อ อ ก เ สี ย ง ให
ถูกตอง เขาทำไดครับ
แตเพยีงคำสองคำ แตเม่ือ
ตองรวมประโยค ฯลฯ
ข อ ง แ บ บ น้ี ต อ ง ฝ ก
ผมคิดวาเราคนไทยก็พบ

ปญหานีเ้ชนกนั อานได เปดถกู คลอง แตสำเนยีงไมใช สำเนยีงไมใช เชนคำวา
คาขาย มันอาจจะออกเสียงเปนฆาใคร ก็เปนไดเพราะสำเนียงไมใช นั่นแหละ
คอืปญหาของคนตางชาติทีพ่ยายามจะพูดภาษาของคนทองถิน่

บางทีเราจึงตองฝก ตองต้ังตนใหม ตองยอมลางความม่ันใจออกไป พระสงฆ
รุนพี่ที่อยูกับผมวันหน่ึงไดใหขอคิดในท่ีประชุมวา การฝกการออกเสียง
การพยายามพูดศัพทใหถูกตอง ทั้งความหมายและน้ำเสียงก็เพื่อคนอ่ืน เพื่อเขา
จะไดเขาถึงพระ เขาใจส่ิงท่ีพระตองการจะพูดกับพวกเขาผานทางบูชามิสซา
ดงัน้ันหองเรียนภาษาจงึเปนอีกท่ีหน่ึง ทีเ่ราตองออกแรง สิง่ท้ังหลายกเ็ปนการทำ
เพ่ือผอูืน่

ในท่ีสดุแลวถาถามวา แมวท่ีมาทีบ่านเราเขาเขาใจภาษาอะไร คงตอบไดงายๆ
แบบไมเวอรจนเกินไป คือภาษารัก แมวตัวนั้นคงทราบดีวา บานน้ีไมเคย
ทำรายเขา มอีาหารใหเขากนิเสมอ ทกุครัง้ทีม่า ไมเคยจบัเขาโยนออกไปนอกบาน
ไมเคยแกลงดึงหนวด หรือทำใหเขาเจ็บ ปาคนท่ีมาแกบาปกับผม ในภายหลัง
ผมทราบวาเธอเปนนกักฎหมาย เธอไดเรยีนรวูา แมคนฟงแกบาปจะไมเขาใจบาป
ที่เธอแก แตพระตางหากท่ีเขาใจท้ังหมด และสัตบุรุษท่ีมารวมมิสซาจาก
ภาษาอังกฤษกระทอนกระแทนของพวกเรา แตมีความพยายามออกแรง ศึกษา
รับฟงคำแนะนำ และพยายามท่ีจะพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ คงเห็นภาษารัก ที่ถายทอด
ออกมาทางชีวติ ภาษารักนีเ่องท่ีเปนสารัตถะในทุกๆ เรือ่งราวของชวีติ

เชื่อไดเลยวา ภาษารัก ทำลายกำแพงของความไมเขาใจทุกกรณี เพราะ
ภาษารักมาจากพระเจาน่ันเอง ผมเริ่มคิดใหมแลววา บางทีภาษาอังกฤษอาจจะ
ไมใชภาษาสากลอยางท่ีเขาอุปโลกนกันก็ได

บรรณาธิการบริหาร

มขีองดีตองบอกตอ
   

หนังสือพระเยซเูจาแหงนาซาเรธ็ เลม 2
ผลงานตอเน่ืองในชือ่ Jesus of Nazareth พระนพินธของสมเด็จพระสนัตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16  เลม 2 ตอนสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ จากการเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม
จนถึงการเสด็จกลับคืนชีพ ลักษณะของวิธีเขียนไมตางจากภาคแรก แตเรื่องราว
ยงัคงพาเราใหขบคดิ และแนนอนทีส่ดุ คดิเพือ่จะไดเขาใจ บางทอีาจจะสงสยั แตเพือ่
จะไดถามไถถึงท่ีมา และหาคำตอบเพ่ือขับเคล่ือนชีวิตในฐานะการเปนผูติดตาม
แบบอยางชีวิตของพระองค

หนงัสอืพระเยซเูจาแหงนาซาเร็ธ เลม 2 จดัพมิพโดยสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศ
ไทย แผนกการพิมพ  คุณพอทัศไนย คมกฤส แปล หนา 528 หนา ราคา 320 บาท

อี กห น่ึ ง ข า ว ดี สำห รับ
นักอาน ระหวางการพักผอน
ประจำป 2012 ที่พระราชวัง
ฤดูรอน สมเด็จพระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16  ทรงเขียน
หนังสือ  “พระเยซูเจาแหง
นาซาเร็ธ เลม 3” ซึ่งจะเปน
ภาคจบของหนังสือเลมน้ี เปน
เร่ืองราวในวัยเด็กของพระ-
เยซูคริสต

ห นั ง สื อ ดี ที่ ค ริ ส ตชน
ไมควรพลาด หากอานเลม 2
แลวยังไมจุใจมาซื้อเลม  1
ไดครบั  หนา  638  หนา  ราคา
350 บาท
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çª√–™ÿ¡§√Ÿ§” Õπé «—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ

¥ÿ√ß§åƒ∑∏‘Ï °√–∫«π»‘√‘ ‡®â“Õ“«“  ®—¥ª√–™ÿ¡§√Ÿ§” Õπ  ¿“¿‘∫“≈ ·≈–ºŸâπ”

§√‘ µ™π¢Õß‡¢µ«—¥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ‡æ◊ËÕß √ÿª·≈–«“ß·ºπß“π

Õ¿‘∫“≈·≈–°‘®°√√¡¢Õß«—¥∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ∫—ªµ‘ µå ·¡à‚∂

ç∫—π∑÷°‡∑ªé ºŸâ ◊ËÕ¢à“«ª√–‡¥Áπ‡¥Á¥ 7  ’ ¡“¢Õ —¡¿“…≥å§ÿ≥æàÕ∫—≠™“

°‘®ª√–‡ √‘∞ ºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–∂à“¬∑”√“¬°“√

‡√◊ËÕß·π«∑“ß°“√Õ∫√¡π—°‡√’¬πÕ“™’«–„Àâ

ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡·π«§‘¥¢Õßπ—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ

∫Õ ‚° „π«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’¥Õπ∫Õ ‚°

°√ÿß‡∑æœ  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

ç¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ°—∫ß“π»“ π —¡æ—π∏åé Àπà«¬ß“π¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ¢Õß·ºπ°

 π—∫ πÿπß“π∏√√¡∑Ÿµ ·≈–·ºπ°»“ π —¡æ—π∏åœ „πΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ √à«¡®—¥§à“¬Õ∫√¡¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ À—«¢âÕ ç¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ°—∫ß“π

»“ π —¡æ—π∏åé ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡  ‚¥¬®—¥„Àâ°—∫π—°‡√’¬π

§“∑Õ≈‘°™—Èπª√–∂¡ (ª.4-6) «—π∑’Ë 22-24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012  ¡’¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ‡¢â“√à«¡

23 §π ®“° 5 ‚√ß‡√’¬π

·≈–®—¥„Àâ°—∫π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘°™—Èπ¡—∏¬¡µâπ (¡.1-3)  «—π∑’Ë 6-8 °√°Æ“§¡

2012 ¡’¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ‡¢â“√à«¡ 47 §π  ®“° 10 ‚√ß‡√’¬π

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬ß“π∏√√¡∑Ÿµ

·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ   §ÿ≥§√Ÿª√–¿“   «’√–»‘≈ªá

®“° ”π—°ß“π ¡≥Õß§å°√ π—∫ πÿπß“π·æ√à∏√√¡„πª√–‡∑»‰∑¬ (PMS) ‡ªìπ

«‘∑¬“°√ „π‡√◊ËÕß»“ π —¡æ—π∏å ·≈–®‘µµ“√¡≥å¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ

¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ®“°∑—Èß Õß§à“¬ ‰¥â√à«¡∑”°‘®°√√¡ ç‡æ◊ËÕπ™à«¬‡æ◊ËÕπé ∑’Ë»Ÿπ¬å

§“∑Õ≈‘°π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ß‡§√“–ÀåºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ ∑’Ë∑à“®’π

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡»“ π“·≈–®√‘¬∏√√¡ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡

§≥–Õπÿ°√√¡°“√ àß‡ √‘¡»“ π“·≈–®√‘¬∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 5/2012 ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å∑’Ë

21 æƒ…¿“§¡ 2012 ∑’Ë ”π—°®ÿÃ“√“™¡πµ√’ ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“

°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ç¬°¬àÕß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π¥’‡¥àπ¥â“π»“ π“·≈–®√‘¬∏√√¡é

‚¥¬æ≈‡Õ°‡Õ°™—¬  »√’«‘≈“»  ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√ª√–™ÿ¡

¥√.«‘»√ÿµ  ‡≈“–«‘∂’  µâÕπ√—∫ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 15 §π
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You are what youYou are what youYou are what youYou are what youYou are what you
eat or you believe?eat or you believe?eat or you believe?eat or you believe?eat or you believe?
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™“¬§πÀπ÷Ëß°≈—∫¡“∑’Ë«—¥Õ’°§√—Èß

¥â«¬§«“¡«à“ß‡ª≈à“¢Õß ‘Ëß∑’Ë§«“¡

µ—Èß„®¢Õß‡¢“‰¡à “¡“√∂∫√√≈ÿ‰¥â

‡¢“‰¡àÕ¬“°‡À¡◊Õπ§π‰¡à√—∫º‘¥™Õ∫

µàÕ§” —≠≠“ ‡¢“‡æ’¬ßª√“√∂π“«à“

‡¢“®–‰¡à°√–∑”∫“ª´È”Ê Õ’° ‡¢“

∫Õ°°—∫æ√–‰«â·≈â«„π∑’Ë·°â∫“ª

Àπâ“µ“¢Õß‡¢“‡»√â“À¡Õß ·≈–À—«„®¢Õß‡¢“À¥ÀŸà

ç¥’·≈â« ‡√“‰¡àµâÕß°“√∫√√≥“°“√Õ—π‡≈‘»À√Ÿ ‡√“µâÕß°“√‡ ’¬ß·Ààß§«“¡

∑ÿ°¢å„®¢Õß‡®â“¡“°°«à“ ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë‡®â“¬—ß∑ÿ°¢å„® ‡®â“¬—ßµâÕß°“√‡√“ ‡√“µâÕß°“√

°“√¡“∑’Ëπ’Ë¢Õß‡®â“µà“ßÀ“°é

∫“ß§√—Èß‡√“§‘¥°—∫πÈ”æ√–∑—¬¢Õßæ√–‡®â“™à“ßÀà“ß°—π≈‘∫≈—∫ ‡√“Õ¬“°

‡ªìπ§π„À¡à °≈—∫„® ·µàæ√–Õß§å°≈—∫∫Õ°‡√“°≈“¬Ê «à“ ‰¡àßà“¬∑’Ë®–∑” ‘Ëßπ—Èπ

·µà ¡Ë”‡ ¡Õ„π°“√°≈—∫„®

∫“ß§√—Èß‡√“§‘¥«à“‡√“™à“ß·¬à‡µÁ¡∑π ∫àπ‡∫◊ËÕ°—∫∫“ª´È”´“° ·°â·≈â« ∑”Õ’°

·°âÕ’° °Á∑”„À¡à ·∑â®√‘ß·≈â«‰¡à„™à«à“∑”Õ’° À√◊Õ‰¡à∑”Õ’° ·µà§◊Õ°“√§◊π°≈—∫¡“

Õ’°§√—Èß ·≈–Õ’°§√—Èß

 ◊ËÕ¡«≈™π∫Õ°«à“ §ÿ≥∫√‘‚¿§Õ–‰√§ÿ≥°Á‡ªìπ§π·∫∫π—Èπ »“ π“∫Õ°«à“

§ÿ≥‡ªìπÕ¬à“ß‰√°Á¡“®“°§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§ÿ≥ º¡„Àâ§–·ππÕ—πÀ≈—ß‡µÁ¡  à«π

Õ—π·√°º¡«à“‚≈°¢Õß∫√‘‚¿§π‘¬¡´—∫´âÕπ°«à“π—Èπ ‡™◊ËÕ ‘ ·≈â«®–√Ÿâ«à“§ÿ≥

‡ªìπ§πÕ¬à“ß‰√?

ç»—µ√Ÿ¢Õß¢â“‡Õã¬Õ¬à“¬‘π¥’‡≈¬∑’Ë¢â“µâÕßª√– ∫‡§√“–Àå√â“¬ ·¡â¢â“≈â¡ ¢â“°Á®–

≈ÿ°¢÷ÈπÕ’° ·¡â¢â“π—ËßÕ¬Ÿà„π§«“¡¡◊¥ æ√–¬“Àå‡«Àå°Á∑√ß‡ªìπ· ß «à“ß¢Õß¢â“é

(¡’§“Àå 7:8)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ÀâÕßÕ“À“√∑’Ë∫â“πæ—° º¡™Õ∫¡Õß‰ª∑’Ë§”«à“ Love

¡—π§‘¥‰ª‰¥â‰°≈ ∑’Ë ”§—≠Õ¬à“¡Õß‡æ≈‘πÕ“®®– ”≈—°(πÈ”)‰¥â ‡√◊ËÕß√“«¥—¥·ª≈ß

®“°°“√åµŸπª√–°Õ∫‡Õ° “√«‘™“§” Õπµ“‰°‰µ

‡µ√’¬¡ß“π  ç§“∑Õ≈‘°‰∑¬
‡∑‘¥‰∑âÕß§å¡À“√“™“ ¡À“√“™‘π’é

§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

„π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√

·≈–§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π  ‡æ◊ËÕ®—¥

‡µ√’¬¡ß“π ç§“∑Õ≈‘°‰∑¬ ‡∑‘¥‰∑âÕß§å

¡À“√“™“ ¡À“√“™‘π’é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 °√°Æ“§¡

2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 10 Õ“§“√

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‚¥¬¡’§≥–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß‡°’¬√µ‘‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡  ”À√—∫°“√®—¥ß“π¥—ß°≈à“« °”Àπ¥

®—¥ß“π«—π‡ “√å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2012

∑’Ë«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °√ÿß‡∑æœ

40 ªï §≥–ªï‡¡„πª√–‡∑»‰∑¬
‡™’¬ß„À¡à ●  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2012 §≥– ß¶åªï‡¡∑’Ë∑”ß“π

„πª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â®—¥©≈Õß§√∫ 40 ªï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

™’«‘µºŸâ∂«“¬µ—«°—∫∫∑∫“∑
§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫æ—π∏°‘®

¢Õßæ√–»“ π®—°√
ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ●  ”π—°ß“π‡æ◊ËÕºŸâ∂«“¬µ—«  Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™·Ààß‡Õ‡™’¬

®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à §√—Èß∑’Ë 3  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)
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