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ç‡¬’Ë¬¡Õ¿‘∫“≈é ‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

2012 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‰¥â ‰ª ‡¬’Ë ¬¡

Õ¿‘∫“≈ —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå æ√âÕ¡

‡ªìπª√–∏“π√◊ÈÕøóôπ§Ÿà ¡√ 

§√∫ 25 ªï 3 §Ÿà §√∫ 40 ªï

2 §Ÿà ·≈–§√∫ 60 ªï Õ’° 2 §Ÿà

·≈–æ∫ª–°≈ÿà¡°‘®°√√¡µà“ßÊ

¢Õß«—¥‡æ◊ËÕ√—∫∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈

§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß°≈ÿà¡µà“ßÊ

À≈—ß®“°π—Èπ‡¬’Ë¬¡∫â“π —µ∫ÿ√ÿ…

∑’Ë¡’≈Ÿ°À≈“π‡ªìππ—°∫«™·≈–

∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë ‡§¬∑”ß“π

√—∫„™âæ√–»“ π®—°√Õ¬à“ß

‡¢â¡·¢Áß ‡™àπ∫â“π§ÿ≥≈ÿß

ª√– ß§å ™¡æ–π—π∑å

ç«—¥πâÕ¬´“ßµ“§√Ÿâ é „π‚Õ°“ ‡ °«—¥πâÕ¬´“ßµ“§√Ÿâ  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8

°√°Æ“§¡ 2012 ∑“ß«—¥‰¥â®—¥∫√√¬“¬æ‘‡»…‡√◊ËÕß™’«‘µΩÉ“¬®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßπ—°∫ÿ≠

ø√—ß´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’ ∑’Ë«—¥πâÕ¬´“ßµ“§√Ÿâ  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå ‡®â“Õ“«“ 

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  ‡ªìπºŸâ∫√√¬“¬

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

§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 1/2012

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ

»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«°

‡≈¢“∏‘°“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 °√°Æ“§¡ 2012  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 21 ∑à“π

ç —¡¡π“é √–À«à“ß«—π∑’Ë 17-30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 §≥–æ√– ß¶å®“°

À≈“¬ª√–‡∑» ∑—Èß„πª√–‡∑»‰∑¬·≈–µà“ßª√–‡∑» ®”π«π 27 Õß§å ‰¥â¡“√à«¡

 —¡¡π“ „πÀ—«¢âÕ çª√–‡¥Áπ∑“ß¥â“π»’≈∏√√¡„πß“πÕ¿‘∫“≈é (Moral issues

in Pastoral Ministry) ∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“

çºŸâ ŸßÕ“¬ÿé™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 ®—¥‚§√ß°“√ àß‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ·≈–°‘®»√—∑∏“

À—«¢âÕ ç§«“¡ ÿ¢‰¡à¡’¢“¬ Õ¬“°‰¥âµâÕß∑”‡Õßé ¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢â“√à«¡ 9 «—¥ √«¡

162 §π ∫√√¬“¬‚¥¬§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠ §ÿ≥æàÕæ®π“√∂  π‘√¡≈∑‘π«ß»å

·≈–§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ≈—¥≈Õ¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’Ë«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢

çª√–™ÿ¡ ¡“™‘°é æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈

π§√√“™ ’¡“ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’¡‘ ´“‡ªî¥ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡§≥–‚Õ‡∫≈µ¡‘ ™—ππ“√’·Ààß

æ√–·¡à¡“√’π‘√¡≈ (ommi) ´÷Ëß¡’ ¡“™‘°‡¢â“√à«¡ ‰¥â·°à ª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬

≈“« ¡Õ√‘‡™’¬  ‡«’¬¥π“¡ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ „π‚Õ°“ ©≈Õß 60 ªï¢Õß§≥–

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’Ë∫â“π»Ÿπ¬å°≈“ß§≥–‚Õ‡∫≈µ µ.ÀπÕß “À√à“¬

Õ.ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“
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ผศ.อารมณ พูลโภคผล

ฟงพระวาจา
และเขาใจ

(อานตอหนา 4)

พระวาจาของพระเจา  :  พระเยซูเจาตรัสวา “จงฟงเถิด ชายคนหนึ่ง
ออกไปหวานเมล็ดพืช... บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงเกิดผลรอยเทาบาง
หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง ใครมหีกู็จงฟงเถิด” (มธ 13:3-9)

ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณดวยพืชพรรณไมนานาชนิด คนไทยจึงคนุเคย
กบัธรรมชาติของพืช ผกั ผลไม จนหลายๆ คร้ังเรามองขามความสำคัญของพืช
ไป จากอปุมาเรือ่งผหูวาน พระเยซเูจาพดูถงึเมลด็พนัธพุชืทีน่ำไปหวาน นำไป
เพาะลงในดิน เมล็ดพันธุพืชไมวาจะมีขนาดเล็กมากๆ เชนเมล็ดมัสตารด
ที่พระเยซูเจาพูดถึง (มธ 13:31) หรือเมล็ดผักซ่ึงมีขนาดเล็กกวาหัวเข็มหมุด
เมล็ดมะละกอ เมล็ดมะกรูด เมล็ดมะขาม ฯลฯ ในแตละเมล็ดมีความเปนพืช
พรรณไมชนดินัน้ๆ บรรจุอยอูยางครบบริบรูณ ซึง่เม่ือนำไปเพาะปลกู จะเจรญิ
เติบโตในอนาคต มทีัง้ราก ลำตน กิง่กาน ใบ ดอกและผล ซอนอยใูนเมล็ดเดียว
นี้ เมื่อผมมองดูเมล็ดผักกวางตุง ซึ่งมักจะปลูกไวรับประทานเอง ในเมล็ด
นิดเดียวน้ีมีความครบบริบูรณของตนผักกวางตุงซ่ึงจะปรากฏออกมา
ในอนาคต และผมจะตดัเพียงไมกีต่นกม็ากพอสำหรบัปรุงเปนกับขาวหน่ึงจาน
ดวยความเคยชนิกับเมล็ดผักกวางตงุ ผมจึงไมคอยคิดถึงความมหัศจรรยทีซ่อน
อยูในเมล็ดเล็กๆ นี้ จึงมองขามความสำคัญไปโดยไมรูตัว เม่ือผมมาอาน
พระวาจาของพระเยซูเจาเร่ืองเมล็ดพันธุพืช หรือพบคำเมล็ดพันธุพืชในตอน
อืน่ๆ ของพระคัมภีร ผมก็เลยมองขามความหมายท่ีสำคัญของคำน้ีไปโดยไมรู
ตวัดวย

หนงัสอืของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 นำผมกลบัมาเอาใจใส
ภาพลักษณของเมล็ดพันธุพืชซึ่งพระคัมภีรนำมากลาวถึงบอยๆ พระองคทาน
อธิบายวา ภาพลักษณของเมล็ดพืชมีบทบาทสำคัญย่ิงในสารทั้งหมดของ
พระเยซเูจา เวลาของพระองค เวลาของบรรดาศิษย พระอาณาจักรของพระเจา
แสดงตัวอยูในเมล็ดพืช ซึ่งชางเล็กเหลือเกินจนทำใหเรามักมองขามไป
(พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ หนา 339) เราจึงไมเห็นความย่ิงใหญมหัศจรรย
ความสำคัญและความจำเปนของพระวาจาเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา
ที่ตองหวงแหนรักษาใวใหบังเกิดผล (เทียบ มธ 13:19) เรามองขาม
ความบริบูรณของพระสัญญาแหงความรักของพระเจาไปอยางงายดายจริงๆ
พระสันตะปาปาอธิบายตออีกวา พระเยซูเจามิไดเปนเพียงผูหวาน หรือ
ผเูพาะปลูกเมล็ดพชืเทาน้ัน แตพระองคเองท่ีทรงเปนเมล็ดพชืนัน้ท่ีตกลงในดนิ
(พระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ หนา 340) เราย่ิงตองสนใจเปนพิเศษกับเมล็ดพืช
ทีพ่ระองคนำมาเปนภาพลักษณสำคัญในคำอปุมา

จากความเขาใจถึงความเปนพืชพรรณไมอยางครบสมบูรณในเมล็ดพันธุ
พืชเพียงเมล็ดเดียวท่ีพระสันตะปาปาช้ีใหเห็น นำผมกลับมาอาน กลับมาฟง
พระวาจาของพระเจาอยางเอาใจใสและมีสำนกึเพิม่ขึน้ มคีวามปรารถนาทีจ่ะมี
ความสัมพนัธเปนสวนตวักับพระคมัภีรมากข้ึน ปรารถนาใหพระคัมภีรเปนชีวติ
ประจำวนั และยอมใหพระจติเจานำ เพือ่จะมีความรักตอพระวาจาของพระเจา
มากย่ิงๆ ขึน้ดวย (VD 5)

พระเยซูเจาปรารถนาใหเราฟงพระวาจาและเขาใจ (มธ 13:23) ใหฟง
พระวาจาและรับไว (มก 4:20) ใหฟงดวยหัวใจดีเลิศ ยดึพระวาจาไวดวยความ
พากเพียรจนเกิดผล (ลก 8:15)

อาศิรวาท  “๘๐ พรรษา มหาราชินี”
๘๐ พระพรรษา มาบรรจบ

ขอนอมนบ ราชิน ีศรสียาม
แดพระแม พระม่ิงขวัญ อนัเรอืงนาม
ทกุเขตคาม คารวะ พระมารดา

วโรกาส คลายวนั พระประสตูิ
เทวทตู ทัว่ดนิแดน แสนหรรษา
ตางแซซอง สรรเสริญพระ กรุณา
ทรงเมตตา ไพรฟา ประชาชน

ทรงหวงใย ในทุกขสขุ เหลาปวงราษฎร
ทกุชนชาต ิทกุแหลง ทกุแหงหน
ทัง้เหนอืใต ออกตก พระสทูน
เสด็จเย่ียม ผคูน ทีข่าดแคลน

ทรงชวยเหลอื ดแูล แมและเดก็
ไมวาเล็ก วาใหญ ใหสขุแสน
ผชูรา ผปูวยไข ในดนิแดน
ทรงทดแทน  ดวยรัก และผูกพัน

ทรงทกัทาย ดวยพระพกัตร อนัผองผดุ
เปรยีบประดจุ เดอืนดาว พราวสุขสนัต
ผพูบเหน็ เปนสุข ทกุคืนวัน
เปนประกัน วาทรงรัก และหวังดี

ศลิปา อาชีพ ทรงชวยจัด
ทรงฝกหัด สงเสริม เพ่ิมศักด์ิศรี
จนเช่ียวชาญ ชำนาญเหน็ เปนวิธี
ใหชวี ีมรีายได ใชเปนทุน

ทรงตักเตือน ใหรกัชาติ ศาสนกษัตริย
ทรงคอยจัด คอยเอือ้ คอยเกือ้หนุน
ใหทกุคน กระทำด ีมผีลบุญ
ชวยเจอืจนุ จนมีสขุ ทกุชีวา

ปวงเหลาขา “คาทอลิก” ขอนอมจิต
วอนทรงฤทธิ ์องคพระเจา เฝารกัษา
ใหพระแม ทรงมสีขุ ทกุเวลา
เปนมารดา แหงทวยราษฎร ของชาติไทย

ทรงพระชน- มาย ุยนืยาวย่ิง
ทรงเปนมิง่ เปนขวญั อนัสดใส
ทรงอยคู ูเคยีงขาง องคราชยั
ตลอดไป เปนนจิ นรินัดรเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ปวงขาพระพุทธเจา ชาวคาทอลิกในประเทศไทย
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ผปูระกาศขาวดแีบบใหม (ตอจากหนา 20)
จัดสัมมนาพระสงฆ หัวขอ “ปแหงความเช่ือ กับ
สิง่ทาทายในการประกาศขาวดีแบบใหม ในสังคมไทย”
ใหกับพระสงฆอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จันทบุรี
ราชบุรี สุราษฎรธานี นครสวรรค และเชียงใหม รวม
ทัง้หมด 188 องค ทีบ่านผหูวาน สามพราน นครปฐม

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ไดบรรยาย
“ปแหงความเช่ือกับ 7 ภาคสวนท่ีจำเปนตองมีในการ
ประกาศขาวดีแบบใหม” เนื้อหาการบรรยาย ไดสรุป
จากเอกสารเตรียมสมัชชาพระสังฆราช (Lineamenta)
ซึ่งสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ได
รวบรวมและสรุปสงไปยงัคณะกรรมการกลางทีก่รุงโรม
ไดทำการกลั่นกรอง สรุปออกมาเปนเอกสารเตรียม
ประชุมดังกลาว โดยมีทัง้หมด 7 ภาค คอื 1. วฒันธรรม :
โลกียนิยม 2. โลกาภิวัตนและการยายถิ่น 3. เศรษฐกิจ
4. การคนควาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5.
การเมอืง  6. สือ่สารมวลชน  7. ศาสนา

ทีผ่านๆ มาการประกาศขาวดีไมคอยไดผล เน่ืองจาก
ขาดความกระตือรือรนแบบธรรมทูตคือขาดความ
กระตือรอืรนในความเชือ่ ซึง่การประกาศขาวดีเรยีกรอง
ใหตองทมุเท โดยไมตกีรอบเพียงแคกลมุคริสตชนเทานัน้

สังคมทุกวันน้ี กระแสโลกียนิยม การคิด ทำอะไร
ในชวีติประจำวัน แยกสวนกบัพระเจา ทีส่ดุนำไปสกูาร
ไมพดูถงึพระเจากลายเปนเร่ืองสวนตัว บางกลมุตอตาน
ศาสนาข้ึนมาดวย และกาวมาสูลัทธิสัมพัทธนิยม
(Relativism) จะประพฤติปฏิบตัอิะไรก็ทำไดทัง้น้ัน เชน
ความสัมพันธระหวางชาย-หญิง ชีวิตท่ีเกิดใหม ชีวิต
กบัความตาย ฯลฯ

การประกาศขาวดีแบบใหม หมายถึงการตอง

ชวยกันสรางชุมชนคริสตชนใหเขมแข็ง เปนชุมชนแหง
ความเชื่อ และมีวุฒิภาวะทางความเช่ือ จนถึงขนาดที่
เม่ือไดพบเห็น หรือสัมผัสกลุมลัทธิเหลาน้ี ยิ่งจะทำให
ชุมชนคริสตชนกระตือรือรน และทำใหเราแตละคน
เห็นคุณคาและความหมายของชีวิตมากยิ่งขึ้น

อกีประการหนึง่ เนือ่งจากเอเชยี ครสิตชนเปนกลมุ
เล็กๆ ในประเทศตางๆ เร่ืองเสวนากับศาสนาอ่ืนๆ
เปนเรื่องท่ีสำคัญ ชวยใหเราเรียนรูคุณคาของศาสนา
ในมนุษยชาติตามประสบการณของศาสนาอ่ืน ชวย
ใหเราเขาใจไดดีขึ้น ถึงการแสดงออกดานความเช่ือ
คริสตชนในสวนของ “ศาสนากับธรรมชาติของจิต
วญิญาณมนุษย”

เรือ่งสือ่สารมวลชน พระศาสนจักรตองการใหมอง
เทคโนโลยีการส่ือสารในทางบวก ปราศจากอคติ
ในฐานะที่เปนเครื่องมือการอภิบาล และการประกาศ
ขาวดี ดวยการนำมาใชอยางชาญฉลาด และดวยความ
รับผิดชอบ

ในขณะที่ทุกแหงในโลกสามารถติดตอเชื่อมโยง
เขาถึงส่ือตางๆ ไดทั่วถึง รวดเร็ว โอกาสการเรียนรู
เรื่องราวมากมายสามารถรวมตัวอยูในรูปแบบใหม
ผานส่ือสังคม  อาจารยยังไดแนะนำเว็บไซตทีวีโลก
คาทอลิก (web TV for Catholic World ชือ่ www.h2o
news.org/en/aleteia-tv.html

ดร.สขิเรศ ศริากานต อาจารยวชิาการสือ่สารยุคใหม
บรรยายเรือ่ง “สือ่ใหมกบัการประกาศขาวดี” ในขณะท่ี
เทคโนโลยีทุกวันนี้ เขาถึงไดงายๆ โดยเฉพาะวัยรุน
กับปรากฏการณใหม กลายเปนวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ของคนยุคน้ีทั่วไป การนำไปใชอยางไมระมัดระวัง
นำไปสูความอันตราย หรือกลายเปนเหย่ือของผูใช

ซึ่งพระคัมภีรทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม
พร่ำสอนตลอดมา หนังสือสุภาษิตสอนวา มนุษยที่พบ
ปรชีาญาณและคนท่ีไดรบัความเขาใจยอมเปนสุข (สภษ
3:13) เพราะปรีชาญาณอยูในใจของผูมีความเขาใจ
(สภษ 14:33) ประชากรของพระเจาจึงไดรับการเตือน
ตลอดมาใหตัง้ใจฟงเพ่ือจะเรยีนรคูวามเขาใจ (สภษ 4:1)
เพ่ือจะไดรับความเขาใจ ใหเง่ียหูฟงปรีชาญาณและ
เอียงใจแสวงหาความเขาใจ ใหเรียกหาความรูและ
เปลงเสียงหาความเขาใจ (สภษ 2:2-3) เพราะถาขาด
ความเขาใจ แมเขาจะร่ำรวย หรือมียศศักดิ์สูงเพียงใด
กเ็ปนเหมือนสัตวทีต่องถกูนำไปฆา (สดด 49:20)

ในคำเทศนอุปมาเร่ืองผูหวาน บรรดาศิษยฟงแลว
ไมเขาใจ จงึทลูถามพระเยซูเจา และพระองคไดอธบิาย
ใหพวกเขาเขาใจ (ลก 8:9-15) หลังการกลับเปนข้ึนมา
จากความตาย พระเยซเูจารวมเดินทางไปกบัศิษยสองคน
ซึง่กำลงัไปหมบูานเอมมาอูสดวยความเศราหมอง พวก
เขาไมเขาใจพระคัมภีรที่ตรัสถึงพระองค พระองคจึง
อธิบายใหพวกเขาเขาใจซ่ึงทำใหใจพวกเขาลุกรอน
เปนไฟและจำพระองคไดเมือ่ทรงบขินมปง (ลก 24:13-35)

ในวันเปนเตกอสเต ประชาชนพากันประหลาดใจ
และฉงนสนเทหกับเหตุการณที่เกิดกับบรรดาศิษย
เม่ือพระจิตเจาเสด็จลงมายังพวกเขา นักบุญเปโตรจึง
ลุกข้ึนปราศรัยถึงส่ิงท่ีพระคัมภีรกลาวไว ทานประกาศ
อยางม่ันใจเด็ดเด่ียววา พระเยซูพระองคนี่แหละคือ

ฟงพระวาจาและเขาใจ (ตอจากหนา 3) พระคริสตเจาซึ่งพระเจาทรงสงมา แตบรรดาหัวหนา
นำไปตรึงบนไมกางเขน บัดนี้พระองคไดกลับคืน
พระชนมชีพ และประทับอยูเบ้ืองขวาของพระเจา
พระองคประทานพระจิตเจาใหพวกเราดังเหตุการณที่
ทานเห็นอยนูี ้คำของเปโตรเสยีดแทงใจทกุคน พวกเขา
เขาใจและรับคำของเปโตร และไดรับศีลลางบาป
ถงึสามพันคน (กจ 2:1-41)

พระจิตเจาทรงนำฟลิปใหไปอธิบายพระคัมภีรให
ขันธีชาวเอธิโอเปยฟง เมื่อเขาเขาใจและรับพระวาจา
ของพระเจา เขาก็ไดรับความเช่ือและไดรับศีลลางบาป
(กจ 8:26-40)

นักบุญเปาโลจึงเตือนเราวาอยาเปนคนโงเขลา แต
จงพยายามเขาใจวาพระเจาทรงประสงคสิง่ใด (อฟ 5:17)
ถาขาดความเขาใจ เราจะบิดเบือน (2ปต 3:16)  จะหลงทาง
และกระทำส่ิงเลวรายมากมายได นักบุญลูกาบันทึก
การทำนายพระมหาทรมานคร้ังท่ีสอง และลงทายวา
บรรดาศิษยไมเขาใจพระวาจานีแ้ละพวกเขาไมกลาทูลถาม
จึงทำใหพวกเขาคิดถึงแตตนเอง คิดถึงแตประโยชน
ของตนและตองการเปนใหญ (ลก 9:43-48) นักบุญ
เปาโลพูดท่ีเมืองอันทิโอก สรุปประวัติศาสตรของ
ความรอดพนซึง่สำเรจ็สมบูรณในองคพระเยซคูรสิตเจา
แตบรรดาหัวหนาไมยอมรับพระเยซเูจา ไมเขาใจพระคัมภีร
จึงลงโทษประหารพระองค (กจ 13:16-41) หรืออีก
ตอนหนึ่ง นักบุญเปาโลพูดถึงผูที่ดื้อร้ันไมยอมเขาใจ
โดยอางคำของประกาศกอิสยาหวา ทานจะฟงแลว

ฟงเลาแตจะไมเขาใจ ทานจะมองแลวมองเลาแตจะ
ไมเหน็ เพราะใจของประชาชนน้ีดือ้รัน้ หขูองเขาไดยนิ
ยากและตาของเขาไมยอมเปด เพ่ือตาจะไมตองเห็น
และหูจะไมตองไดยิน ใจจะไมตองเขาใจและจะไม
กลบัใจ และเราจะไมรกัษาเขา (กจ 28:26-27)

มาถึงจุดน้ีผมอดไมไดที่จะตองกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนก
พระคัมภีร  เปนพิเศษกับคณะอนุกรรมการแปลพระ-
คมัภรีทกุทาน ทานไดทำใหฆราวาสธรรมดาอยางพวกผม
มพีระคัมภีรภาษาไทยฉบับคาทอลิกครบทกุเลม พรอม
“เชิงอรรถ” ที่ชวยใหเราซ่ึงไมเคยเรียนพระคัมภีร มี
คำอธิบายและชวยใหเขาใจดีขึ้น ขอกราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการผูจัดทำไบเบิล ไดอาร่ี ที่ชวยพวกเรา
ใหมีพระวาจาประจำวันพรอมขอคิดดีมาก และกราบ
ขอบพระคุณคุณพอหลายๆ องคที่อธิบายพระวาจา
ทัง้ทางขอเขียนและทางส่ือสมัยใหม

คำอุปมาเร่ืองผูหวานประโยคสุดทาย พระเยซูเจา
ตรัสวา “ใครมีหู ก็จงฟงเถิด” เปนการย้ำประโยคแรก
ของพระองควา “จงฟงเถิด” ซ่ึงพระองคอธิบายขยายความ
วา “จงฟงความหมาย” ของอุปมาเร่ืองผูหวานเถิด
หมายความวาพระองคบอกใหเราพากเพยีรทำความเขาใจ
พระวาจาของพระเจาท่ีเราไดฟง เพื่อเราจะเปน “ดินดี
และเกดิผลรอยเทาบาง หกสิบเทาบาง สามสิบเทาบาง”

(ชุมชนหรือกลุมที่สนใจ Lectio Divina ติดตอ
ผศ.อารมณ โทร. 08-1899-7866)

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัว
ดร.สิขเรศ ไดเนนวายิ่งเทคโนโลยีเขาถึงงาย

รวดเร็ว และมีผชูมมากๆ ยิง่ตองมคีวามสำนึกรับผดิชอบ
จริยธรรม และใชความรอบคอบตอสังคมสูง  มิใช
เนนดานธุรกิจ เพื่อหาคนดูเพิ่มข้ึน โดยไมคำนึงถึง
ดานจริยธรรม  ซึ่งเกิดข้ึนท้ังในประเทศไทยและ
ในระดับโลก

ความสะดวก เขาถึงงาย เปนส่ิงทาทายบรรดา
พระสงฆ นกับวช ตองสนใจ รบัร ูนำมาใช  การเขาไป
มีสวนรวม และพูดภาษาท่ีคนรุนใหมเขาใจ จะทำให
เปนท่ียอมรับ

แบบอยางของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 แมพระองคจะอายุมาก แตทรงใหความสำคัญ
และเปนแบบอยางในพระศาสนจักร การพูดคุยกับ
นักบินอวกาศ การใชไอแพด แทบเล็ต เว็บไซตของ
วาติกนั ฯลฯ

ในการบรรยายคร้ังน้ี ผานอุปกรณสมัยใหม ที่
สะดวก ใชงาย ราคาไมแพงมากนกั ซึง่ทำใหเหน็ชดัถงึ
เทคโนโลยีวันนี้

ที่สุด อาจารยชัยณรงค กลาวถึงเอกสารฯ ไดเนน
วา “เราจะตองทำการฟนฟูชีวิตตามความเชื่อคริสตชน
ในการประกาศขาวดีแบบใหมดวยความกระตือรือรน
ดวยความช่ืนชมยินดี มิใชอยางเศราสรอยหงอยเหงา
หรือทอแทสิ้นหวัง เต็มไปดวยความวิตกกังวล และ
ไรความอดทน”

การสัมมนาพระสงฆได เริ่มตั้งแตวันที่  9-13
กรกฎาคม และปหนาจะเปนการประชุมทั้ง 10 สังฆ-
มณฑลในเดือนเดียวกัน
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คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ
ขณะที่เทคโนโลยีทุกวันน้ี เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ในทุกดาน คณุภาพ ดานการทำงานทีง่ายดาย สะดวกข้ึน
ราคาถูกลง ฯลฯ จนตามกันไมทนั โดยเฉพาะเคร่ืองมอื
สื่อมวลชนอุปกรณจากระบบเทป กลายเปนระบบ
ดิจิทัลอยางท่ีเห็นและเปนอยูเวลานี้

สือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย แมจะรตูวั ตัง้หลกั
มานาน และติดตามความเปล่ียนแปลงมาจนถึงวันนี้
ถึงฟางเสนสุดทายที่จะตองตัดสินใจท่ีจะตองเปลี่ยน
อุปกรณจากเทป ซึ่งก็ใชมานาน 15-20 ป โดยที่ใช
ซอมใชกนัมานานบนเสนทางน้ี

ทัง้ท่ีไมมเีงินกอน แตถงึวันท่ีตองตัดสินใจ!
ในอดีตพระศาสนจักรคาทอลิกโดยเฉพาะมิสชัน-

นารีไดเปนผูนำดานสื่อมวลชนมาเปนอันดับแรกๆ
มาสูประเทศไทย เชนการพิมพโรงพิมพอัสสัมชัญ
(มสิซังกรุงเทพฯ) ตัง้แตสมัยรัชกาลท่ี 1 อายุกวา 200 ป
ขนาดมีฟอนตอักษรของเราเอง (ฝศ.) สมัยรัชกาลท่ี 3
พระสังฆราชปลเลอกัวซ ไดนำวิชาการถายภาพ
นำกลองถายรูปเขามาเผยแพรเปนคนแรก

 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย วันน้ีพยายาม

ทำหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมและเผยแพรความรู ขาวสาร
ของพระศาสนจักรฯ แมจะรดูวีา หนาทีน่ีส้ำคัญยิง่ใหญนกั
พวกเราก็อยากจะทำและพยายามทำ แตก็ตองจำกัด
ตวัเองใหทำในสิง่ทีส่ำคัญ และจำเปนเทานัน้

เพราะเคร่ืองมือเคร่ืองไมแตละช้ิน และธุรกิจวันน้ี
ยดึครองพืน้ท่ีสือ่ไปสวนใหญแลว

  ในนามส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย ขอเรียน
มายงัพีน่องทราบ ถงึความจำเปน และขอการสนับสนนุ
เทาทีจ่ะชวยกนัได จะเลก็นอยหรอืเทาไรกแ็ลวแตน้ำใจ
ของพี่นองท่ีจะชวยสนับสนุน เพ่ือใหงานดานส่ือวิทยุ
โทรทัศน  สามารถเผยแพรผสมผสานกันท้ังส่ือใหมๆ
และส่ือเกาๆ ไดพรอมกนั และหวังวาอปุกรณทีจ่ดัซือ้น้ี
จะชวยทำงานคลองตัว รวดเร็ว คุณภาพดีขึ้น และ
จะมีรายไดเขามาชวยสำนักงานใหพออยูไดดวยตนเอง
ในวันขางหนา

ที่ผานมาดานการพิมพ (อุดมสาร และอุดมศานต)
ก็ไดรับน้ำใจจากพี่นองหลายๆ ทานไดชวยกันจนพอที่
จะอยไูดดวยความม่ันใจไดบาง

ในโอกาสวนัส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย วนัท่ี
5 สงิหาคม ค.ศ. 2012 นี้

จึงขออนุญาตลงรายการตางๆ ที่ตองจัดซื้อ เพื่อ
พี่นองทราบ และราคาตางๆ เปนราคาโดยประมาณ
พรอมท้ังมีอุปกรณตางๆ ที่จำเปนตองมีรวมอยูดวย
ซึ่งแตละอยางราคาคอนขางสูง

1. กลองถายวดิีโอดิจทิลั พรอมขาต้ังกลอง กระเปา
ไมคไรสาย ฯลฯ ชุดละ 220,000.00 บาท (สองแสน

สองหม่ืนบาท)  ซือ้ทัง้หมด 3 ตวั  เปนเงิน 660,000.00 บาท
(หกแสนหกหมืน่บาท)

2. อุปกรณสวิทเชอร อุปกรณตัดตอ ฯลฯ รวม
440,000.00 บาท (สี่แสนส่ีหม่ืนบาท)

3. โนตบุค 1 ตัว พรอมอุปกรณบันทึกภาพ ราคา
54,000.00บาท (หาหม่ืนส่ีพนับาท)

4. อุปกรณที่จำเปนอ่ืนๆ อีก 200,000.00 บาท
(สองแสนบาท)

5. หองสตูดิโอ 150,000.00 บาท (หน่ึงแสน
หาหม่ืนบาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,504,000 บาท (หนึ่งลาน
หาแสนสี่พันบาท)

พีน่องทีป่ระสงคจะรวมบรจิาคเพ่ือชวยซือ้อปุกรณ
สื่อมวลชนฯ บริจาคมากนอยตามแตพี่นองปรารถนา
ไดโดย

1. โอนเงนิ บญัชชีือ่ สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล บัญชีเลขที่
226-0-04126-0 (เม่ือโอนเงินแลว โปรดแจงใหทราบ
ดวย ทางโทรสาร 0-2681-5401)

2. ธนาณตั ิในนาม ซสิเตอรศกัดิศ์ร ีงามวงศ สัง่จาย
ป.ณ.ยานนาวา  10120

3. เช็คขีดครอม สั่งจาย สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ และขอพระเจาประทานพระพร
แกทาน

 ⌫

⌫ 

บทเพลงที่สามของ “ผูรับใชพระยาหเวห”
พระยาหเวหองคพระผูเปนเจาประทานใหขาพเจา

มีลิ้น เหมือนลิ้นของศิษยที่พระองคทรงสอน เพ่ือ
ขาพเจาจะไดรูจักพูดจาใหกำลังใจแกผูเหน็ดเหน่ือย
ทกุๆ เชา พระองคทรงปลุกขาพเจา ทรงปลุกหูขาพเจา
ใหฟงเหมอืนศษิยทีพ่ระองคทรงสอน

พระยาหเวหองคพระผเูปนเจาทรงเปดหูใหขาพเจา
และขาพเจาก็ไมตอตาน ไมหนัหลังหนีไป

ขาพเจาหันหลังใหแกผูโบยตีขาพเจา และหันแกม
ใหแกผูที่ดึงเคราขาพเจา ขาพเจาไมซอนหนาแกผู
สบประมาทและถมน้ำลายรด

พระยาหเวหองคพระผูเปนเจาทรงชวยขาพเจา
ดังน้ันขาพเจาจึงไมตองละอาย ขาพเจาทำหนาของ
ขาพเจาใหดานเหมือนหิน ขาพเจารูวาขาพเจาจะ
ไมอับอาย

พระองคผทูรงแกตางใหขาพเจาทรงอยใูกลขาพเจา
ใครจะสูคดีกับขาพเจา เราจงยืนขึ้นเผชิญหนากันเถิด

ใครจะกลาวหาขาพเจา ก็จงเขามาใกลขาพเจาเถิด
ดซู ิพระยาหเวหองคพระผเูปนเจาทรงชวยขาพเจา

ใครจะกลาวโทษขาพเจาเลา ดซู ิเขาทกุคนจะผพุงัเหมอืน
เส้ือผา แมลงกินผาจะกดักินเขาเหลาน้ัน

ผใูดในหมทูานยำเกรงพระยาหเวห และเชือ่ฟงเสียง
ผูรับใชของพระองค ผูใดดำเนินในความมืด และไมมี
แสงสวาง ผูนั้นจงวางใจในพระนามพระยาหเวห และ
พึง่พงิพระเจาของตน (อสย 50:4-10)

ถาการเปนผรูบัใชพระยาหเวห มใิชการนัง่ๆ นอนๆ
แตเปนการเผชิญกับความยากลำบากอยางสาหัส จนถึง
กับถูกดูหม่ินดูแคลน เปนท่ีขบขันของผูคน ใหเขาดึง
หนวดดึงเคราเลน เปนท่ีความผิดของใครอ่ืนแตก็มาลง
ทีเ่ขา โดยถกูโบยหลงัเปนการลงโทษ แมจะเปนโทษจาก
ความผดิของคนอืน่ กใ็นสภาพนีแ้หละท่ีเปนจุดหักเหท่ี
เราจะกลับกลายเปนผูไดรับความยุติธรรมกลับคืน
ความยุติธรรมน้ีเองมาจากพระเจาผูทรงกอบกูเราให
รอดพน เพ่ือใหนานาชาติไดประจักษในพระยุติธรรม
และเกรงขามพระองค

ผูรับใชพระยาหเวห จึงจำเปนตองตกอยูในสภาพ
เชนน้ีโดยเนือ้หาอยางหลีกเลีย่งไมได สาระสำคัญท่ีใคร
จะเปนผูรับใชพระยาหเวหก็คือ การตกอยูในสภาพ
บอบช้ำจนใครเห็นก็รูสึกวายากที่จะกลับคืนสูสภาพดี
ดังเดิมได

เราตกอยูในสภาพเสียโฉม จนไมมีใครเชื่อวา
จะกลับคืนสูสภาพเดิมได!

จะมีใครกลาอธิบายความเปนไปของชีวิตวา ความ
อยตุธิรรม และการถกูเขาขมเหงเยาะเยยนี ่เปนสวนสำคญั
สวนหน่ึงของการเปนผรูบัใชพระยาหเวหนัน่ทีเดียว

ความไพเราะและศิลปะของการอธิบายก็คือ ความ
กลาหาญ ที่จะบอกผูคนวา ชีวิตที่ตองรับการดูถูก
ดูแคลน ความอยุติธรรมเปนสำคัญสวนหนึ่งของการ
จะเปน “ผูรับใชพระยาหเวห” ความกลาหาญอธิบาย
ความจริงขอนี้ คือความไพเราะของเน้ือหาพระคัมภีร
ตอนน้ีนีเ่อง
(หมายเหตุ : ฉบับที่แลว ที่ถูกตองเปน บทเพลงที่สอง
ของ “ผรูบัใชพระยาหเวห”)
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บ.สันติสุข
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บทอธษิฐานภาวนา

ยดึมัน่ในจุดยนื
“จงทำใหตัวทานมีหัวใจและจิตตารมณใหม” (เอเสเคียล 18:31)
ทารกิ ยาหัน เปนชาวมุสลิมจากเมืองเบอรมิงแฮม เขาถูกรถชนในชวงท่ีมี

ความรุนแรงเกิดข้ึน ซึ่งคุกคามประเทศอังกฤษในชวงหนารอนป ค.ศ. 2011
ในการกลาวถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษ ทานขอรองใหมี
ความสงบมิใชการแกแคน ทานไมยอมเปดเผยเชื้อชาติ ทานไมยอมเปดเผย
ผูที่กอความวุนวายและสังหารผูอื่นวาเปนชนชาติใดและผิวพรรณอะไร ผู
ประหารมใิชกลมุชนแตเปนบคุคลคนหน่ึง ทานช้ีแจงวาเปนเพียงบคุคลคนหน่ึง
ในอัฟกานิสถาน เราไมสามารถทำใหพลเมืองท้ังหมดรับผิดชอบแทนความผิด
ของบุคคลคนหน่ึง

เอเสเคียลมิไดสงสัยเลย ทานเปนบุคคลคนหนึ่งในครอบครัวของผูที่
มีอิทธิพล ศีลธรรมของหมูคณะมีอิทธิพลมากตอสมาชิกในครอบครัวทุกคน
อสิราเอลถูกเนรเทศเพราะประชาชนไมยอมปฏบิตัติามพระบัญญัตขิองพระเจา
แตทานประกาศกคิดถึงความรับผิดชอบของกลุมชนมากเกินไป วันนี้ทานเนน
วาในข้ันสุดทายแลว แตละคนตองรับผดิชอบในสิง่ทีต่นกระทำไป ผกูระทำผดิ
ที่เสียใจและพยายามกระทำส่ิงท่ีดีจะไดรับความรอดพน และคนท่ีกระทำบาป
ก็จะถูกพิพากษาลงโทษ พระเจามิไดทรงพอพระทัยในความตายของผูใด
พระองคตรัสกับเขาวา “จงกลับใจและมีชีวิต”

สังคมของเราใหรางวัลสำหรับเสรีภาพของแตละคน แตมักจะไมสำนึกวา
มันงายเพียงใดท่ีบุคคลแตละคนจะทำตนใหสอดคลองกับอคติของกลุมนั้นๆ
เรารจูากประวัตศิาสตรวาเสรีภาพดังกลาวฉวยโอกาสท่ีจะปกปองตัวเองวา เขา
เพียงแตทำสิ่งที่ทางราชการออกคำส่ังใหกระทำ แมกระทั่งพระศาสนจักรเอง
ก็อาจคลอยตามรัฐบาลที่มีอานุภาพ แตไรซึ่งศีลธรรม ในกรณีเชนนี้คริสตชน
ไดรับเชิญใหปฏิบัติตามมโนธรรมของตน และในจิตใจใหตอตานการกระทำ
ทีผ่ดิของสวนรวม

ขาแตพระเจา ผทูรงสรรพานุภาพ
โปรดทรงประทานพระจิตเจาใหเขามาในจิตใจ

ของลูกแตละคน เพือ่ลกูจะไดทราบถึงพระประสงค
ของพระองค โปรดประทานความกลาหาญ
ใหลกูดำเนนิตามความจริง แมลกูจะรสูกึวา
การปฏบิตัิตนตามความจริงคร่ึงๆ คาๆ
ดงัท่ีลกูพบเห็นรอบตัวลูก อาแมน

รกัใครกันแน
แมลูกคาแตละคนงวนกับอาหารโอชะท่ีเลือกสั่งมา

เต็มโตะ
แตก็ไมวายหันไปมองหาตนเสียงนกรองที่ดังมาเปน

ระยะ
ที่จริงเสียงนกรองในบริบทแมกไมริมน้ำท่ีรานตั้งอยู

จะไมขาดสาย
ยิง่ยามเย็นแดดรมลมตกนกนานาพันธมุใีหเหน็จนชินตา
ตางสงเสียงรองประชนัเหมือนจะพากันสัง่ลาอาทิตยอสัดง
ทวาเสียงนกตัวน้ีทัง้ดังท้ังหยาบเหมอืนไมพอใจอะไรบางอยาง
ถึงจะตัวโตผิดนกเอ้ียงโครงท่ัวไปแตกรงก็กวางใหญลมโกรก
ของกินน้ำทาก็มพีรอมจดัไวใหเปนสัดเปนสวน
“นาจะพอใจแลวนะ...” เสยีงใครคนหน่ึงพดูพอไดยนิ
“ถอืวาเปนนกท่ีโชคดีกวาทกุตวั...
ตวัอ่ืนตองบนิหากินตามมีตามเกิดแตเชาจรดเยน็
แตนกตัวน้ีมีอาหารมาใหถึงปากแทบไมตองขยับเขย้ือน
กนิไปข้ีไปไดทั้งวันไมตองหวาดระแวงอันตรายใด
แถมปลอดภยัไมตองโดนแดดโดนฝนโดนคนไลลา...”
ตามดวยเสยีงเหน็ดวยจากวงขาววงน้ำเปลีย่นนิสยั
“แตจะวาไปแลว...” เสียงไมเห็นดวยแทรกข้ึนมาทันควัน
“มนัผดิธรรมชาตินกทีม่ปีกไวโผบนิไปโนนไปน่ี
จะมีอะไรดเีทากบัอสิรภาพไมตองงอถนนหนทางแบบเรา
อยากจะไปไหนกบ็นิลดัฟาขามน้ำขามดินพนยอดไม
อยากจะแวะลงท่ีไหนกไ็ดไมตองหาพืน้ทีห่าทำเลใหยาก
กิง่ไมยอดไพรเลือกเกาะเลือกนอนเลอืกทำรงัไดหมด
แตแลวตองจำใจอยูอยางน้ีมีปกก็ใชไมไดมีอสิรภาพก็ถูกจำกัด
ถงึเจาของจะยืนยนัวานกในกรงหน่ึงตวัมคีากวานกในปานบัพนั
พดูยงัไงยนืยนัแคไหนกใ็ชวาจะดูดขีึน้สำหรบัตวันกเอง
ใจมันก็ยังคงโหยหาอิสรภาพโหยหาฟากฟาท่ีไรขอบอยูดี
หากนกมันพดูไดกค็งตองบนตองพิลาปร่ำไหตองยืนยนั
มนัถกูสรางมาใหมชีวีติในโลกไรพรมแดนไรขดีจำกดั
แตแลวตองลงเอยมชีวีติไปวันๆ กบักรงส่ีเหล่ียมน้ี
ไดแตเฝามองทองฟาดนูกเลก็นกใหญโผบนิสงเสียงรอง
ทัง้นีแ้ละท้ังนัน้เพราะคนคิดแทนมันแทๆ ...”
สิน้เสยีงพดูมชีวงระยะส้ันๆ แหงความเงียบรอบโตะอาหาร
ตามดวยเสียงชอนสอมกระทบจานขาว
สลับกับเสียงกอนน้ำแข็งกระทบกันในแกวน้ำเปนฟอง
ในขณะท่ีเสยีงนกตัวนัน้เงยีบไปพกัใหญแลว...

จะวาไปแลวความคิดเห็นท้ังสองฝายดูมีเหตุมีผล
มากดวยความปรารถนาดีอยางเห็นไดชัด
แตกเ็ปนแคมมุมองของคนฝายเดียว
โดยท่ีตัวนกเองหาไดมีสิทธ์ิแสดงความเห็นแตอยางใด
อยาวาแตนกเลย...คนก็ยังปฏิบัติกันไมแตกตาง
รกัใครกม็ักจะคิดเสรจ็สรรพตองใหแคนีต้องทำเทานัน้
ไมคิดจะถามอีกฝายหนึ่งวาตองการอะไรใหทำอยางไร
ทกุอยางข้ึนอยกูบัความคิดเห็นความชอบความสะดวกของคนรัก
แลวก็เหมาวาน่ันคือส่ิงท่ีอีกฝายหน่ึงตองการตองชอบ
เพราะฉันชอบของฉันอยางนัน้ตองการของฉนัอยางนัน้
กลายเปนวาฉนัรกัตวัฉนัในคนท่ีฉนัคดิจะรกัคดิวารกั
พอแมรักลูกอยางท่ีพอแมตองการพอแมชอบ
พอลกูไมปล้ืมไมชืน่ชอบกห็าวาไมมคีวามกตัญูกตเวที
เคยหรือเปลาที่จะถามลูกวาอยากใหพอแมรักอยางไร
ครูบาอาจารยรักศิษยรักนักเรียนอยางที่ครูเห็นดี
พอศิษยเรียนไมเขาใจนักเรียนไมคลอยตามก็หาวาไมใฝดี
เคยหรือเปลาที่จะถามวาศิษยอยากใหครูรักอยางไร
เชนเดียวกบัเพือ่นรกัเพือ่นญาติรกัญาติผใูหญรกัเด็ก
ไมเชนนัน้กค็งไมตางกบันกเอีย้งโครงตัวนัน้
ตองสงเสียงรองเรียกความสนใจไปเร่ือย...ในกรงทีช่ือ่รกั
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สงัฆมณฑลเชยีงใหม

สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สงัฆมณฑลจันทบุรี

จงเปดใจตอนรบัการเปลีย่นแปลง แตอยาปลอยใหคณุคาของคุณหลดุหายไป

หลังจากที่ อ.สำนวน เอ่ียวสกุล ไดประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนต ทำใหตำแหนงผูอำนวยการสภาภิบาล
วดัปากชอง วางลง คณุพอสุข  ศรจันทร และคณุพอจักรี
พนัธสมบัต ิ เจาอาวาสและผชูวยฯ จงึไดทำการประชมุ
และเลือกต้ังผูอำนวยการสภาภิบาลคนใหม ผลจาก
การเลือกต้ังทำให อ.แจมจันทร  ตระกูลสม (ปาแจม)
ไดรบัเลอืกเปนผอูำนวยการสภาภิบาลวัดแมพระปฏสินธิ
นริมล ปากชอง คนใหม  ยนิดีกบัภารกิจในการรับใชครับ

เปดตัวอยางเปนทางการแลว สำหรับอาคารโยเซฟ
โรงเรยีนอรุณวิทยา ในโอกาสฉลองชุมชนแหงความเช่ือ
แมพระฟาตมิา แสงอรณุ ปที ่60 งานน้ีคณุพอเทพรัตน
ปติสันต ผูอำนวยการ ทุมสุดตัว เชิญชวนศิษยเกา
มัธยมปลาย รวมพิธีเปดโดยพรอมเพรียง ประชุม
กรรมการบริหารสังฆมณฑล ประจำปครั้งที่ 2 คุณพอ
นที  ธีรานุวรรตน  อุปสังฆราช ในฐานะประธาน
กรรมการบริหาร เรงตดิตามงานฝายตางๆ อยางตอเนือ่ง
แมภารกิจการเปดอาสนวิหารราฟาเอลหลังใหม บีบ
หัวใจเขามาทุกที พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรี-
ดารุณศีล มั่นใจ พระเจาเทาน้ัน 100% พระองคทำได

 ประชุมที่ปรึกษาพระสังฆราช รอบน้ีที่ปรึกษา
พรอมเพรียงรวมประชุม คุณพอบัญชา อภิชาติวรกุล
อดีตผูอำนวยการศูนยงานอภิบาล “บานชุมพาบาล”
กลับมาเยี่ยมบานเกา ในฐานะผูติดตามเจาคณะ และ
คนขับรถให คณุพอวินยั เปลีย่นบำรุง เจาคณะรอยแผล
ศักดิ์สิทธิ์แหงประเทศไทย คนใหม แทนคุณพอวสันต
พิรุฬหวงศ  ฝายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
รวมพลเครอืขายอกีครัง้ จดัสมัมนาประจำป ปนีใ้ชหวัขอ
“การสรางวัฒนธรรมองคกรของพระศาสนจักร”  โดย
เชิญคณุพอสมพงษ ฉตัรบรรยงค พีใ่หญแหงคณะสงฆ
สงัฆมณฑล เปนวิทยากร งานน้ียดึหลัก คดิดี พดูดี ทำดี
ใครสนใจเชญิฟงบรรยายพเิศษจองควิแตเน่ินๆ นะครับ
หยุดไมอยจูริงๆ สำหรับกระแส Lectio Divina งานน้ี

นำคุณพอพอล  ขามน้ำขามทะเล ภูเขา จากประเทศ
ออสเตรเลีย มาพบพระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล
เพ่ือขอคำแนะนำและแบงปนการทำ Lectio Divina

ระหวางวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2012 กลมุพระเมตตา
นำโดยภราดามีศักดิ์ วองประชานุกูล และสมาชิกคณะ
ไปใหการอบรมและแนะนำเกี่ยวกับพระเมตตาใหกับ
นกัเรียนหอพกัศีลรว ีเชียงดาว ในคืนวันท่ี 14 กรกฎาคม
จากน้ันหลังมิสซาสายวันท่ี 15 กรกฎาคม บรรยายใหกบั
นักเรียนโรงเรียนเจาฟาอุบลรัตนอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อ
วนัท่ี 15 กรกฎาคม เขตวัดนักบุญยอหนบัปติสต แมโถ
จดัพิธบีชูาขอบพระคุณเปนพิเศษท่ีวดันักบุญเบเนดกิโต
บานแมโถใต โอกาสฉลองนักบุญเบเนดิก ซึ่งเปนนาม
ชือ่ของวัดบานแมโถใต โดยคณุพอดุรงคฤทธิ ์กระบวน-
ศริิ เจาอาวาสเขตแมโถ เปนประธาน มพีีน่องคริสตชน
ตามหมูบานตางๆ มารวมจำนวนมาก พรอมกันน้ีมีพิธี

บญุลาภ 8 ประการ   ภาวนาแบบเทเซ   และอวยพร
ศีลมหาสนิท “เปนหัวใจหลักที่ทางแผนกคริสตศาสน-
ธรรมใชในการอบรมฟนฟูจิตใจเด็กนักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
จำนวน 29 คน เม่ือวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2012 ทีอ่าคาร
สุวรรณศรี  ทางหนวยงานเยาวชนไดจัด “ประชุม
คุณครูผูรับผิดชอบองคกรคาทอลิกในโรงเรียน”  โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี มาใหแนวคิด
“เติมไฟ เติมใจรัก ในงานอภิบาล” เพื่อเปนการตอกย้ำ
บทบาทหนาท่ีของการอภิบาล  เ ม่ือวันเสารที่  21
กรกฎาคม ทีศ่นูยสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี  มคีณุครเูขารวม
การประชุมท้ังส้ิน 49 คน จาก 14 โรงเรยีน มขีาวดีกนั
อีกครั้งสำหรับสังฆมณฑลจันทบุรี ที่ไดมีสามเณรของ
สงัฆมณฑลเขารบัศลีบวชเปนสงัฆานกุรถึง 2 ทาน คอื
สามเณรยอหน วชัรพล  กชูาต ิสตับรุษุวดันกับญุฟลปิ
และยากอบ หวัไผ และสามเณรเปโตร นรเทพ ภานพุนัธ
สัตบุรุษอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จนัทบุร ีในวันเสารที ่11 สงิหาคม 2012 ทีส่ามเณราลยั
แสงธรรม ขอพ่ีนองคริสตชนรวมใจกันภาวนาเพ่ือ
สามเณรท้ัง 2 ทานน้ีเปนพิเศษดวย 

โปรดศีลลางบาปผใูหญใหกบัโยอันนา ฟารงุ กระจาย-
กุศล ดวย นำความยินดีใหกับญาติพี่นองที่มารวม
ฉลองวัดครั้งน้ี สำหรับการฉลองวัดสาขาตามหมูบาน
ตางๆ นั้น คุณพอดุรงคฤทธ์ิ กระบวนศิริ เจาอาวาส
แจงวาเปนโครงการหนึ่งของเขตท่ีจะจัดฉลองวัดสาขา
ทุกวัดในรอบประจำปเพ่ือใหพี่นองคริสตชนมีโอกาส
ทบทวนรื้อฟนความเชื่อและเสริมสรางบรรยากาศ
ของกลุมคริสตชนในเขตใหมีความเช่ือท่ีเขมแข็ง
และชวยเหลือกนัมากย่ิงๆ ขึน้ 

ระหวางวนัท่ี 5-7  กรกฎาคม  2012  ศนูยคริสตศาสน-
ธรรม สงัฆมณฑลอุบลราชธานี   นำโดยคณุพอสำราญ
พันธวิไล  ผูอำนวยการศูนยฯ ซิสเตอรพิทักษไพร
ดวงทอง เลขาธิการศูนย และเจาหนาท่ีศนูย (นองกาว)
พรอมดวยครูคำสอน จำนวน 13 คน   ไดเขารวมอบรม
กระบวนการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน  (RCIA)   ซึ่ง
ทางสังฆมณฑลนครราชสีมา รวมกับคณะกรรมการ
คาทอลกิเพือ่ครสิตศาสนธรรม  แผนกครสิตศาสนธรรม
สภาพระสงัฆราชฯ จดัข้ึน ทีโ่รงแรมอินเขาใหญ รสีอรท
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา การอบรมคร้ังน้ี มทีมีวิทยากร
จากอาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลฯ   นำโดยคุณพอวิทยา
งามวงศ   ซสิเตอรโยเซฟตา จำปา   กญัญพงษ   และคณะ
ไดมาแบงปนประสบการณดานการสอนคำสอนผูใหญ
ดวย  งานนีต้องขอบคณุเจาภาพ คณุพอเปรมปร ี วาปโส
พรอมคณะ ทีใ่หการตอนรบัเปนอยางดปีระทบัใจมากๆ
แตทีป่ระทับใจสุดๆ คอืไดตืน่ตาต่ืนใจไปกับการสองสตัว
นี่แหละ ตลอดเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม
แทบไมมวีนัวางสำหรบั คณุพอคำด ี ทองมาก ผรูบัผิดชอบ
งานวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลอุบลฯ เสร็จส้ินไปกับ
โครงการการอานพระคัมภีรและติดตามงานวิถชีมุชนวัด
ของเขตหนองทาม ซึง่มีคณุพอวนิยั  ระตเิดช  หวัหนาเขต
และเขตอุบลฯ คุณพอสำราญ  พันธวิไล  หัวหนาเขต
คอยใหกำลังใจพรอมสนับสนุนอยางเต็มที่  สวนเขต
ซงแยมคีณุพอบุญเลศิ  พรหมเสนา  เปนหัวหนาเขต และ
เขตหนองคู คุณพอประภาส  ทองอินทร  หวัหนาเขต
คอยสนับสนุนเปนอยางดีกบังานวิถชีมุชนวดั  ทำใหงาน
วิถีชุมชนวัดของสังฆมณฑลอุบลฯ คอยๆ เคล่ือนไป
เร่ือยๆ ถึงจะไมเร็วเหมือนเครื่องบิน แตก็ไมชาและ
เสียเวลาเหมือนรถไฟ  ถึงอยางไรเราก็จะไปใหถึงจุด
ทีต่ัง้ใจไว 

สงัฆมณฑลนครราชสมีา
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ศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

9-20 ตลุาคม ค.ศ. 2012 - แสวงบุญฉลองปแหงความเชื่อ &
เยือนดนิแดนศูนยกลางครสิตศาสนา  และพกัผอนทองเท่ียวทีอ่ติาลี
ฝรั่งเศส - สวิตเซอรแลนด - อียิปต (โรม - มหาวิหารท้ัง 4 -
อัสซีซ ี- เวนิส - ลูรด - ฝร่ังเศส - สวิส - อียิปต) 12 วัน 10 คืน
22-28 ตลุาคม ค.ศ. 2012 - (ทรปิพเิศษ) “ย่ำแดนมังกร ตามรอย
อวตาร” ฉางซา - อุทยานจางเจ่ียเจ้ีย ดินแดนในฝน สวรรคบนดิน
ทีส่วยงามด่ังดนิแดนแหงเทพนยิาย (มรดกโลก)

“ทานไมพึง
จะละเลย
คนยากจน
ใหไดรับ
เพียง

เศษอาหารเหลือ
จากงานเล้ียง...

ทานควร
กระทำ

ตอพวกคนจน
เหลานัน้
เฉกเชน

แขกของทาน
บนโตะ

รบัประทานอาหาร
ในบาน
ของทาน”
คดัจากหนงัสือ

พระสันตะปาปายอหน
ปอล ท่ี 2 บคุคลธรรมดา

ทีไ่มธรรมดา

ผชูอบธรรมจะดำรงชีวติอย ู โดยความเชือ่ (กท 3:11)

ฉลองปแหงความเช่ือดวยการแสวงบญุ แผนดินศักด์ิสทิธ์ิ รฐัอสิราเอล
5 คืน / 8 วัน วันท่ี 23-30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โดย สายการบินแหงชาติ...สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอรไลน

ติดตอเบอร  0-2249-8818-9, 0-2671-4645-6
เจาหนาท่ีสายการบินแอล อัล อิสราเอล

Email: elalbkk.sales@gmail.com, elalbkk.sales@hotmail.com

รีบจองดวน หมดเขตวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555
ติดตอเบอร   08-1845-8122 คุณนวลฉวี,

08-1867-7877 คณุเทวี, คณุนวพร 0-2611-3055
Email: nual_abroad@hotmail.com,abroadtours@hotmail.com

H O L Y L A N DH O L Y L A N DH O L Y L A N DH O L Y L A N DH O L Y L A N D

เทลอาวีฟ เซซาเรีย ภูเขาคารแมล ไฮฟา นาซาเร็ธ หมูบานคานา ทิเบเรียส คารเปอรนาอุม
ทะเลสาบกาลิลี บอน้ำยาคอบ แมน้ำจอรแดน เยริโก กุมราน เดดซี เยรูซาเล็ม กำแพงรองไห
เขาศิโยน วัดนักบุญเปโตรกับไกขัน เบธเลเฮม วัดนักบุญอันนา สระเบธซาธา มรรคาศักดิ์สิทธิ์
เนินเขากัลวาริโอ พระคูหาศักด์ิสิทธ์ิ บานเกิดยอหนบัปติสต เนินเขามะกอก วัดพระเยซูเจา
กรรแสง สวนเกทเสมนี หมูบานเบธานี จัฟฟา
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เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

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

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

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 โดยรถบสั  VIP

ครบหกปแหงความอาลัยจากครอบครวัและญาตมิติร
พวงเพ็ญ, เอกราช-อภิชาต-อรรถกฤต-อทิธิพร อนิทรวิศษิฏ

“ขาแตพระเจา บัดนี้พระองคทรงปลอยใหผูรับใชของพระองค
ไปเปนสุข... เพราะนัยนตาของขาพเจาไดเห็น องคพระผูชวยใหรอดพน”

(ลก 2:29-30)

ขอคำภาวนาอุทิศแด
ยอแซฟ ศลิป
อินทรวิศิษฏ
ชาตะ 13 สงิหาคม

ค.ศ. 1921
เกิดใหมในพระเจา

23 กรกฎาคม ค.ศ. 2006

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี

อายุ 86 ป
สูออมพระหัตถพระเปนเจา

19 กรกฎาคม 2011
(ครบ 1 ป)

ขอพระองคเมตตาไดเขาสสูวรรคเทอญ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 4 ปี
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 31 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 6 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกิดใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549

“จงสะสมทรัพยสมบัติสวรรค เหตุวาทรัพยสมบัติของทานอยูที่ไหน ใจของทานก็อยูที่น ัน่” (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)

สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ไดเคยตรัสไววา
“สมัยของเราน้ี  ผูคนตองการเห็นคนท่ีเปน
ประจักษพยานความเช่ือมากกวาคนท่ีมคีวามร”ู

คัดจากหนังสือ : หมายเหตุแหงยุค
บนัทึกไว ใหลกูหลานไดรู

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอหน ยวง คโุรวาท

เกิดใหมในพระเจา
21 มกราคม พ.ศ. 2529

ชาตะ 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2449
(ครบ 26 ป)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา
อบุล คโุรวาท

ชาตะ 18 สงิหาคม พ.ศ. 2457
(ครบ 12 ป)

เกดิใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2543
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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  จุมตัวบอน้ำศักด์ิสิทธ์ิ และ
รวมแหศลีมหาสนิท  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
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2

คณุอรกญัญา (บรษิทั ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

ทรปิ 2

ทรปิ 1
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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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เด็กสาธุฯ

“ประชากรของพระเจา รวมเปนหนึ่งเดียว
ในความรัก แสวงหา ติดตาม และประกาศพระเยซู
คริสตเจา” พี่นองจำกันไดหรือยัง วิสัยทัศนของ
พระศาสนจกัรของเราดวย เพ่ือเราจะไดปรบัตัว และ
พยายามทำใหเปนเสียงเดียวกนั วดัแมพระฟาติมา
ดนิแดง กลายเปน “ฟาติมาโมเดล” (Fatima Model)
เปนวัดท่ีคนอยากไปรวมมิสซา เพราะเคร่ืองเสียง
นักขับรอง พิธีกรรมเรียบรอย ผูอานพระคัมภีร
กจิกรรมแตละเดือน มแีบงปนประสบการณความเช่ือ
ไดนาประทับใจ ขอปรบมือดัง  ๆใหลกูวัดแมพระฟาติมา
ทุกทาน และวัดใหมมาแรง วัดแมพระกุหลาบทิพย
อายุกวา 10 ป วันนี้สัตบุรุษเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
แข็งขัน คุณพอชัยยะ กิจสวัสด์ิ  “มนุษยคางคาว”
เตรยีมเทศนแตละครัง้ คนฟงหผูึง่เหมอืนจานดาวเทียม

นธค.ยกทีมไปเปดใจใหพระสงฆ 6 สงัฆมณฑล
ที่บานผูหวาน วันที่ 11 กรกฎาคม  ไปแบงปน
ความเคล่ือนไหวโครงการ “สรางสำนึก ความซ่ือสัตย
ไมโกง ไมทจุรติ” และชวงเสยีงจากฆราวาส เปดใจ
“อยากเหน็วันอาทิตย คริสตังอยากไปวดั  เม่ือไรจะถงึ
วันอาทิตยสักที จะไดไปวัด...?” ทั้งคุณพอเจาวัด

สภาภบิาลและสตับรุษุตางมสีวนดวยกนัทกุคน คณุพอล
ศรีจันทร ประกาศดังๆ ชัดๆ ถาวัดไหนมีพีเอ็มจี.
โปรดใชพวกเราฆราวาส  เรายินดี พอตา-มาโย
นำคณุพรพิสจูน สงัขรตัน คณุสมศักดิ ์สขุภกัตร  และ
จากอุบลฯ คณุสำเนียง ทาณะระ ในฐานะคนทำงาน สชค.
มาต้ังแตหนุมโสด ไปแบงปน “คลินิกครอบครัวฯ”
เปนงานประกาศขาวดีที่หวังผลท่ีสุด อัตลักษณ
โรงเรียนคาทอลกิ อาจารยสมุติรา พงศธร  แมรฟรังซัวส
ชรีานนท และซิสเตอรลำยงค อุนวุน คณะรักกางเขน
จนัทฯ ในฐานะนักการศึกษา ทำอะไร อยางไร เกีย่วกบั
“growing good” โตไปไมโกง เม่ือหัวเริ่มสาย หาง
กก็ระดิก สิง่ท่ีแปลกใจ ทำไมโรงเรยีนคาทอลิก มคีณุพอ
ซสิเตอร บราเดอร เปนกองทพั ทำไมตองอาศยัหลกัสูตร
จากภายนอก คร้ังหนึง่ เซอรอลัฟองส วรศลิป เคยลงทุน
ลงแรงทำเปนตำรามาแลว ที่ทำอยูนั้นหลายอยางดี
อยูแลวครับ ระวังจะเห็นหญาบานคนอื่นเขียวกวา
บานเรา หลายอยางตามเขา แลวเรากลับแยลงๆ! 
วดัพระหฤทยัฯ ขลุง คณุพอสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์  วัดน้ี
มเีครดิต (ยเูนยีน) เขมแขง็ อกีกลมุหนึง่ทีน่าภาคภมูใิจ คอื
“กลุมโตเบีย” ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศพ เริ่มตนมา
40 ปแลว เมือ่ญาติพีน่องลวงลบั “โตเบยีจัดให ระดบัมอื
อาชีพ” วัดไหนสนใจสอบถามได วัดนักบุญหลุยส
มารียฯ หมูบานเศรษฐกิจ คุณพอประทีป สุทธินาวิน
เอวบางรางเล็ก เทศนไดจับใจ และยังมีลูกเลนใหขำ
คุณพออยากจะร้ือฟนพิธีแหพระรูปแมพระทุกเดือน
ขึน้มาใหม “พีน่องทีร่กั...พออยากจะร้ือฟนพธิแีหพระรปู
แมพระขึน้มาใหม  เชิญพีน่องมารวมกันถวายเกียรตแิด

แมพระ ถาไมมีใครมา พอจะแหคนเดียวก็ได” 
พลโทสนุทร สนัธนะวนิช กรรมการกองทุนสิง่พมิพ
สรางสรรครนุบกุเบกิ อายใุกล 80 ป นาทนีีส้ขุภาพ
ไมคอยแข็งแรง แตอมตะวาจา “The old soldiers
never die.” ลูกหลานเขาประจำการเต็มท่ี  วันท่ี
24 มถินุายน กลมุแสวงบุญ รวมงานเคารพศีลมหาสนิท
คร้ังท่ี 50 ดบัลิน ไอรแลนด คณุพอไกส หวัหนากลมุ
พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ไปรวมดวย
กลับมาปลอดภัย 40 คน อยาลืมแบงปนบุญและ
ความศรทัธาใหกบัคนไมมบีญุไดไปบาง วนัเสาร
ที ่ 28 กรกฎาคม วนัรวมพลคนอายุสงู กรุงเทพฯ ที่
วดันกับญุอนัเดร บางภาษี นครปฐม คณุพอกติตศิกัดิ์
กาญจนธานินทร เปดวัดรับรองเต็มที่ คาดวาไมเทา
จะมืดฟามัวดิน และวันรงุข้ึน ฉลองยาย-นกับุญอันนา
วัดทาจีน สมุทรสาคร บรรดาผูอาวุโสขาประจำ
ไมเคยขาด ยิ่งสัตบุรุษเตรียมอาหารทะเลไวเล้ียง
พิศวงกับรูปนักบุญอันนาขนาดใหญ อวยพร 360
องศา ทัว่หมบูาน พเิศษสุดคือยังมีเรือประมง พาไป
กนิลมชมปากอาว ภาวนา ยอแซฟ สมศกัดิ ์ศร-ี
ทิพยอาสน  อายุ 74 ป มรณะ เม่ือวันท่ี 21 มถินุายน
นองชายคุณพอชัยศักด์ิ ศรีทิพยอาสน อายุหางกัน
2 ป นองแซงหนาไปกอนแลว บดิาคณุศักด์ิดา (ตน)
เจาหนาที่สภาฯ  มิสซาท่ีวัดพระคริสตกษัตริย
นครปฐม แตฝงท่ีวัดโคกมดตะนอย บีอีซี .
นิดเดียว เร่ิมไปวัดใหกอนเวลาสัก 10 นาที แลวจะ
รสูกึดี  “ศกัดิศ์รมีนษุย อยทูีพ่ดูอะไร ทำอะไร ใครๆ
เขาเช่ือวา เราพูดจริง ทำจริงดงัทีพ่ดู”
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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 พรศักด์ิ

⌫
⌫

นครรัฐวาติกัน ซีเอ็นเอส 
การทีช่าวคาทอลิกประพฤติตน
ราวกับวาความเช่ือไมมีอะไร
เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิต
ประจำวนัของตนเลย และการที่
โครงสรางพระศาสนจักรเปน
แบบราชการมากกวาเปนการ
บริการรับใชสองส่ิงน้ี เอกสาร

ศึกษาเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก
ครั้งหนานี้ ระบุวาเปนอุปสรรคขัดขวางสำคัญมิให
พระศาสนจักรประกาศความเช่ือในพระคริสตเจาได

เอกสารดังกลาวชวยชี้นำการประชุมของสมัชชา
พระสังฆราช ที่กำหนดจัดข้ึนวันท่ี 7-28 ตุลาคม 2012
ณ นครรัฐวาติกัน วา “ทุกกิจการของพระศาสนจักรมี
คุณลักษณะสำคัญของการประกาศขาวดีอยูดวย และ
ตองไมแยกจากการมีหนาท่ีตองชวยผคูนทัง้หลายใหมา
พบปะกับพระคริสตเจาในความเช่ือ”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเลือก
หวัขอประชมุสมชัชาพระสังฆราชคร้ังนีว้า “งานประกาศ
ขาวดแีบบใหม เพ่ือสงผานความเชือ่คริสตชน” เอกสาร
ศึกษาเตรียมประชุมออกมา เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน
ระบุไววา บรรดาพระสังฆราชและผูเขารวมสมัชชา
คร้ังน้ีจะพิจารณา เร่ืองความเช่ือในพระเยซูเจาเปน
หัวใจของงานประกาศขาวดี เร่ืองท่ีวาการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ในโลกสงผลกระทบตอความเช่ือถือและตอการ
ปฏิบติัความเช่ืออยางไร เร่ืองท่ีพธิกีรรม งานคำสอน และ
งานเมตตาจิต นำหรือควรนำผคูนทัง้หลายมาสคูวามเชือ่
ไดอยางไร และการพจิารณาหาทางเฉพาะเพ่ือชาวคาทอลิก
จะประกาศขาวดี และใหการศึกษาอบรมผูคนท้ังหลาย
ในความเช่ือ


กรงุเบรตุ ซเีอน็เอส  ในการประชมุเสวนากันระหวาง
ชาวคริสตกับชาวมุสลิม ที่สุเหราแหงหน่ึงในกรุงเบรุต
ผูนำคาทอลิกกลาวเตือนถึงอันตรายเร่ืองท่ี ชาวคริสต
ยังคงอพยพออกไปเรื่อยๆ จากดินแดนตะวันออกกลาง
พระคารดินัลฌอง หลุยส-โตร็อง ประธานสมณสภา
เสวนาระหวางศาสนา กลาววา “หากชาวครสิตหมดไป
จากดินแดนตะวันออกกลาง ก็เปนการเปดทางนำไปสู

ความหายนะใหญหลวงที่เกิดจากการขัดแยงระหวาง
ชาวคริสตกับชาวมุสลิม” ทานกลาวดวยวา “เมื่อ
ชาวคริสตกับชาวมุสลิมมาทำงานรวมกัน พวกเขา
ก็สามารถสรางอนาคตท่ีดีขึ้นกวาเดิมข้ึนมาได”

พระคารดินัลโตร็อง กลาวถอยคำดังกลาวโอกาส
เปดการประชุมน้ี เม่ือวันจันทรที่ 18 มิถุนายน  2012
พระคารดินัลเรียกรองชาวคริสตและชาวมุสลิม
“ใหทำงานรวมกนัและอาศัยอยรูวมกนัดวยสนัติ”

ของพระคริสตเจาในศีลมหาสนิท และเพ่ือใหพวกเขา
แสวงหาความสนิทสัมพันธอนัลึกซ้ึงกับพระองค อกีท้ัง
เพื่อรวมฉลองพิธีชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับชาติ
คร้ังท่ี 2 ดวย”


นครรัฐวาติกนั ซีนติ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที ่ 16 ตรสัวา เปนเร่ืองธรรมดาและเปนประโยชนทีเ่รา
วอนขอสิง่ตางๆ จากพระเจาในการอธษิฐานภาวนา แต
เราตองไมลืมท่ีจะสรรเสริญ และขอบพระคุณสำหรับ
พระพรมากมายทีไ่ดรับจากพระองคดวย

พระสนัตะปาปาตรัสสอนเร่ืองการอธษิฐานภาวนา
แกผู เขาเฝาท่ัวไป เม่ือวันพุธท่ี 20 มิถุนายน 2012
ตอนหนึ่งวา “ถึงแมเปนเร่ืองธรรมดาท่ีเราวอนขอ
สิ่งตางๆ จากพระเจาในการอธิษฐานภาวนาของเรา
ก็ตาม แตเราก็ไมควรขอแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน
มีเหตุผลท่ีเราตองขอบพระคุณพระเจาดวย เพราะเมื่อ
เราพิจารณาดูแลว เรายอมเห็นวาเราไดรับส่ิงดีงาม
มากมายมาจากพระเจา พระองคทรงมีพระทัยดีตอเรา
จึ ง เปนการเหมาะสมและจำเปนยิ่ งที่ เ ราจะตอง
ขอบพระคุณพระเจาเสมอ”


กรุงรีโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซลิ ซนีติ ในเอกสาร
ที่มีไปถึงคณะกรรมการเตรียมการประชุมรีโอ+20
ขององคการสหประชาชาติ เร่ืองการพัฒนาแบบย่ังยืน
สำนกัวาติกนัไดเนนจดุยนืของพระศาสนจักรวา “บคุคล
มนุษยถือเปนหัวใจของการพัฒนาแบบย่ังยืน”

องคกรคาริตัสนานาชาติไดจัดประชุมบรรดา
สมาชิกข้ึนท่ีบราซลิ เม่ือวันจันทรที่ 18 มถินุายน 2012
ดวยจิตสำนึกถึงคำยืนยันดังกลาวน้ัน  เพื่อทำการ
พจิารณาไตรตรองถึงหวัขอสำคัญ ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนา
แบบย่ังยืน  โดยเนนย้ำเ ร่ืองการพัฒนาแบบพึ่งพา
ซึง่กันและกันเปนสำคัญ

   ⌫
⌫ 

เมืองเชสโตโชวา โปแลนด ซนีติ ผลประการหนึง่จาก
งานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับชาติของโปแลนด
ทีจ่ดัข้ึนในป 1978 โดยบญุราศสีมเดจ็พระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 เสดจ็เขารวมดวย กค็อืการเร่ิมใหมพีธิี
นมัสการศีลมหาสนิทข้ึนในสังฆมณฑลเชสโตโชวา
นบัแตนัน้ไดออกเปนกฤษฎกีากำหนดใหมกีารนมสัการ
ศีลมหาสนิทตลอดเวลา มจีดุประสงคไววา “เพือ่ชวยให
คริสตชนเสริมสรางความเชื่อลึกซ้ึงถึงการประทับอยู

⌫
เมยีนมาร ยแูคน  ประธานาธบิดีเต็ง เสง ไดประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ “ขั้นท่ีสอง” ออกมาเมื่อวันท่ี
19 มิถุนายน 2012 วันเดียวกันกับท่ีนางอองซาน ซู จี
ผูนำพรรคฝายคานของเมียนมาร เดินทางไปฉลอง
วนัเกดิปที ่67 ของนางทีเ่มืองออ็กซฟอรด ประเทศองักฤษ
ซึ่งเธอเคยมีบานพำนักที่นั่น

ในคำกลาวปราศรัยน้ี ประธานาธิบดีไดกลาวถึง
เรื่องที่เมียนมารไดพยายามสานสามัคคีกับทุกภาคสวน
ของประเทศ จากน้ันทานกลาวถึงแนวทางคราวๆ
ของแผนการยกเค ร่ืองปรับปรุง เรื่ องการศึกษา
ดานสาธารณสุข และดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
เปาหมายตองการเพิ่มรายไดประชาชาติขึ้นสามเทา
มาเปน 4,000 เหรยีญสหรัฐตอคนตอป  ประธานาธิบดี
กลาววาเปาหมายดังกลาวข้ึนอยูกับความชวยเหลือและ
การลงทุนจากตางประเทศเปนสำคัญ

⌦⌫⌫

นครรัฐวาติกัน ซีเอ็นเอส สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงเรียกรองใหประชาคมนานาชาติ
กระทำการอยางเด็ดขาดรวดเร็ว ชวยกันยตุคิวามรนุแรง
ในประเทศซีเรีย ซึ่ง “เสี่ยงอันตรายกลายเปนความ
ขัดแยงที่สงผลรายแรงไปท่ัวประเทศ และภูมิภาคน้ัน
ได”

พระสันตะปาปาทรงภาวนาและแสดงความหวัง
เพื่อสันติภาพในซีเรีย เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน
2012 ระหวางท่ีพระองคทรงมีโอกาสพบกับบรรดา
ตัวแทนของพระศาสนจักรคาทอลิกจากดินแดนตะวัน
ออกกลางทั้งหมด รวมทั้งพระสมณทูตวาติกันประจำ
ซีเรียและประธานคาริตัสซีเรีย กับบรรดาผูนำพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกตะวันออกดวย

บรรดาผนูำทีเ่ปนตวัแทนเหลานีม้าท่ีนครรฐัวาติกนั
เพื่อรวมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการ
ประสานงานของวาติกันในเร่ืองหนวยงานของพระ-
ศาสนจักรที่ใหเงินชวยเหลือชาวคาทอลิกตะวันออก
และคาทอลิกท่ัวไปในดินแดนตะวันออกกลาง
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเรือ่งราว
ณ  สวรรค

“สิ่งท่ี...ไมเคยลืม”
ในช่ัวโมงเรียนวิชาการแปลกับพระคณุเจาบรรจง  อารีพรรค มักจะเห็น

อิริยาบถที่ชินตากับความดุดัน และเอาจริงเอาจังตอการเรียนการสอน
... เม่ือวางทไีร พระคุณเจามักพาลูกศิษยอยางเราๆ เดินทางยอนอดีต ตัง้แต

การเดินทางอพยพมาจากเมอืงญวน (เวียดนาม) ตนกำเนดิของทาน
ชีวิตในวัยเด็กกับความซุกซน จนมาถึงหนทางแหงกระแสเรียกที่คอยๆ

เติบโตข้ึน ดวยการสมัครเขาบานเณรพระหฤทัย ศรีราชา เรียนภาษาละติน
กบัคุณพอมีแชล ออน ประคองจิต ซึ่งขณะน้ันเปนอธิการบานเณร (ภายหลัง
เปนพระสังฆราช) และไดรบัแตงต้ังใหเปนครูเณรดวย

จากนัน้ก็ไปศึกษาตอท่ีกรุงโรมจนจบปรัชญาและเทววิทยาทีน่ัน่  แลวก็ได
บวชเปนพระสงฆ กลับเมืองไทยก็เปนปลัดวัดหัวไผ ตั้งโรงเรียนบราเดอร
คณะฟรงัซิสฯ (เพ่ือใหเปนคณะบราเดอรทีท่ำงานในสังฆมณฑลจันทบุร)ี ไป
ศึกษาตออีกครั้งท่ีออสเตรเลีย เมื่อกลับมาก็มาเปนอธิการบานเณรศรีราชา
เปนเจาวัดจันทบุร ีเปนอาจารยบานเณรใหญทีป่นงั และส่ิงท่ีพระคุณเจาไมลมื
ที่จะเลาใหฟงเสมอก็คือการเริ่มตนบุกเบิกบานเณรใหญของประเทศไทย
กับเพื่อนซี้ก็คือพระคารดินัลมีชัย กิจบุญชู

ทีส่ดุกไ็ดทำการเปดบานเณรใหญ และเปนอธกิารองคแรกของแสงธรรม
และสุดทายพระเจาก็เลือกสรรทานใหเปนพระสังฆราชแหงสังฆมณฑล
นครสวรรค (พระสงัฆราชไทยองคแรกของมิสซงั)

.. แลวอีกเร่ืองที่พระคุณเจาเลาดวยความประทับใจคงเปนการตอนรับ
การเสด็จเยือนของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดกลาว
ตอนรับในนามสภาพระสังฆราชฯ และในนามคริสตชนไทย ซึ่งในสมัยนั้น
ทานเปนประธานสภาพระสังฆราชฯ (ยังมีคนมาแซวพระคุณเจาวาสำเนียง
ภาษาองักฤษของทานออกไปทางเวยีดนาม .. ไมรเูขาสงัเกตกันอยางไร)

... และท่ีพระคุณเจาไมลืมก็คือการเทศนสอนเรื่องความรัก และดำเนิน
ชวีิตตามส่ิงท่ีทานไดพดู เพราะ “ทีไ่หนมีรกั ทีน่ั่นมีพระเจา” (UbiCharitasEst
Amor Ibi Deus Est)

ป.ล.ในภาพ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง  อารพีรรค และคุณพอสมศกัดิ์
นามกร ผูใหการอบรมบานเณรใหญแสงธรรมสมัยแรกๆ  ซึ่งในปแรกๆ
สามเณรพักอยูที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (บานเณรใหญ สามพราน ยังสราง
ไมเสร็จ)

แดพอบรูโน  อาเรินส
ดวยดวงใจอาลัยรัก

 พอบรูโน…พอบรูโน…พอบรูโน…พอบรูโน…พอบรูโน… โธ...จากไป ไมคนืกลับ
เราไดรับ ขาวอาลัย ไขส่ือสาร
มรณะท่ี เบลเยียมแหลง แหงวงศวาน
ในถิน่สถาน บานกำเนดิ เกิดชพีมา

 มะเร็งราย หมายชีวติ พชิติฆาต
สดุสามารถ อาจแกไข ใหรักษา
จบแตกาย ฝายจิตใจ ไรโรคา
สวนวญิญาณ ไปหาพระ สถาพร

 หกสบิเกา เขาขวบวยั จำใจจาก
อาลัยพราก จากมวลมติร ศษิยพอสอน
สงฆในคณะฯ  อกีทัว่ไทย ใจอาวรณ
รวมอาทร วอนพระเก้ือ เอ้ือเมตตา

 พระเรียกมา พาเปนสงฆ ดำรงม่ัน
พอถงึวนั พลันเรียกไป ไรกงัขา
ขอนอมรับ น้ำพระทัย ใฝบชูา
ดวยศรทัธา พาภกัดี พลีครบครัน

 พอบรูโน…พอบรูโน…พอบรูโน…พอบรูโน…พอบรูโน… โธ..จากไป  ไมคนืกลับ
ขอพระรับ แนบอุระ ประคองขวัญ
อยใูกลชดิ ตดิตามเฝา เจาชวีนั
พรอมชาวสวรรค ในสนัติ นรินัดรเทอญ.

คณุพอประยูร  พงษพศิ  ประพนัธ
๒๕  กรกฎาคม  ๒๐๑๒



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 12-18 สิงหาคม 2012หนา 14

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)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 33 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18  ‘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«

‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥ªïπ’È  ‡ªìπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2013

«—¥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 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.

«—¥¥«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≠§≈“√“ ªí°À¡Ÿ ®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥

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

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

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

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

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

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

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

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√-

 —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

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2012 §ÿ≥æàÕ∏’√æ≈

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

°Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈ ‡ªìπª√–∏“π

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

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

19.00 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

�����§≥–´‘ ‡µÕ√åÕ“√“¡°≈“√‘ °“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. (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“æ√âÕ¡°—π¥â«¬)

����� ‡™‘≠√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  ¢Õ‡™‘≠∑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§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °—π¬“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-

3470-3219 ‚∑√ “√ 0-3473-0865)

«—¥·¡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

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

©≈Õß«—¥ æ√âÕ¡°—∫©≈Õß 60 ªï§≥–π—°∫«™√Õ¬·º≈

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–©≈Õß 25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å

¢Õß§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå æ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø π‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈ §ÿ≥æàÕ¡“√–‚°

 ‘∑∏‘™—¬ ‡æÁ≠§” «—π‡ “√å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π (®Õß∑’Ëæ—°µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ°ƒµ¿“  ®Ÿ¡®—π∑√å

‚∑√. 08-5796-2275)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 33 ª√–®”«—π∑’Ë 12-18  ‘ßÀ“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‚√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

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

(World Communityfor Christian Meditation) §√—Èß∑’Ë

3 «—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ‡«≈“ 09.00-12.00 π.

°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕΩñ°Õ∫√¡‡™àππ’È ®—¥∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬

¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ µ≈Õ¥ªï 2012 ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡ ‚¥¬‰¡à¡’§à“„™â®à“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‚∑√. 08-1781-4504, pslohsiri@

gmail.com §ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-

1953, aungkie2002@yahoo.com §ÿ≥«—™√“ π««ß»å

‚∑√. 08-9117-9100, wacharan@gmail.com

����� —°°“√ ∂“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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26  ‘ßÀ“§¡  / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30

°—π¬“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

16 ∏—π«“§¡ ‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√ºŸâπ”°“√¿“«π“ ‰¥â·°à

§ÿ≥æàÕ ¡™—¬ æ‘∑¬“æß»åæ√ §ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√

§ÿ≥·¡à‡™≈’¬ß ‡«™¬—πµå ´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ·≈–

´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå  ‡À≈à“«—≤πæß»å ( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È

‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ /

«—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

�����·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ¿“æ√– —ß¶√“™œ1. ‡ªî¥

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

¥πµ√’‡∫◊ÈÕßµâπ  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 ∫“∑  π„® Õ∫∂“¡

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850

2. ‡ªî¥Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π‡æ≈ß«—¥ ¢—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«¬)

(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

�����§ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–‡´Õ√åÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß«—¥Õ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å ·≈–©≈Õß 25 ªï·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß

‡´Õ√å¡“√’Õ“ ‚ª≈‘π·Ààßæ√–Àƒ∑—¬ (π“ß “«‚√´“ Õ√…“

º‘«‡°≈’È¬ß) «—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (À≈—ßæ‘∏’¡’‡§“√æ

æ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·≈–‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫)

�����§≥–¿√“¥“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

�����·ºπ°‡¬“«™π (√–¥—∫™“µ‘) ¢Õ‡™‘≠ ¡—§√‡¢â“√à«¡

‚§√ß°“√ MY PRAYER for ONE LIFE ¥“«πå‚À≈¥

„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë http://youth.cbct.net/Application_MY_

PRAYER_for_ONE_LIFE.pdf   π„®¢Õ√—∫ ◊ËÕ√≥√ß§å

(¡’®”π«π®”°—¥) ·≈– Õ∫∂“¡ ·ºπ°‡¬“«™π 122/11

´.ππ∑√’ 14 ∂ππππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“

°√ÿß‡∑æœ 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505

Õ’‡¡≈å cyctforever@hotmail.com ‡«Á∫‰´µå http://youth.

cbct.net

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

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

°√°Æ“§¡ 2013  π„® Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

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

0-2681-3900 µàÕ 1505  ¡—§√¥àà«π¿“¬„π«—π∑’Ë 31

µÿ≈“§¡ 2013 √—∫®”π«π®”°—¥

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√’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 12-18 สิงหาคม 2012 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หวัหนากองบรรณาธกิาร : วชัรี กจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กิตติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอพงศเทพ

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หม่ันศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัว ขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี : คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธาน ี: คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอบุลราชธานี : คณุพอบุญพฤกษ
ทองอนิทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรียนเต็ล บญัชีสะสมทรพัย ชือ่บัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เชค็ขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัตใินนามซสิเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND)
122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

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

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






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

ตดิตอ คณุสมศกัด์ิ สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

บริการ
หองพกัเด่ียว 700 บาท/วนั
หองพักคู 800 บาท/วนั
จัดประชุม สัมมนา จัดเล้ียง พรอมบริการ
อาหาร มีมุมสงบวัดนอย มีสนามเทนนิส
พรอมสระวายน้ำ ฟร ีWi-Fi เหมาะสำหรบั
พระสงฆ นกับวช ครู อาจารย ราคาประหยัด

ตดิตอ “ศนูยพฒันาบุคลากรอสัสัมชัญ”
ซอยทองหลอ 25 โทร. 0-2712-9010-8 ตอ 2117


การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั

Tel. 0-2566-4978, 0-2566-1727, 08-1816-3188, Fax. 0-2928-2517



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับท่ี 33 ประจำวันท่ี 12-18 สิงหาคม 2012หนา 18

Together They Run
พวกเขาวิง่ไปดวยกนั

ผมยังคงน่ังอยหูลังหอง ....
แปลกจังผมสังเกตตัวเองวาทุกคร้ังที่มีบรรยากาศของการเรียนการอบรม

ผมมักเลือกน่ังหลังหอง ตั้งแตเรียนในระดับประถมมาแลว ตอนน้ันคงเพราะ
ตัวสูง ตอนเรียนระดับมัธยมถามีโอกาสเลือกก็นั่งหลังหองอีก ในหองประชุม
สมัมนา วทิยาลยัแสงธรรม ทีจ่ฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั หรอืแมกระทัง่มาน่ังเรียน
ตางบานตางเมือง การน่ังหลงัหองยงัเปนความอภิรมยของชีวติ

การนัง่ขางหนา หรอืน่ังขางหลงับางคนกถ็อืเอามาเปนเรือ่งสลกัสำคัญในเชงิ
พฤตินัย คลายกับวานั่งหนาสนใจ ตั้งใจ มีสวนรวม ในขณะท่ีการนั่งขางหลัง
เปนเร่ืองของคนไมคอยจะสนใจ ลุกเขาลุกออกไดบอยๆ คุยเลน นั่นก็เปนเร่ือง
ของความคิดเหน็ แตเมือ่ถามคนท่ีนัง่วาเปนอยางไร ไดอะไรบาง ตรงน้ันตางหาก
ทีส่ำคัญกวาการน่ังขางหนาหรอืน่ังขางหลงั

ในการเขารับการอบรมที่นี่ถาไมนับรวมการเรียนภาษาที่ในหองเรียนกัน
อยแูค 3 คน ผมกน็ัง่ขางหลงัอยดู ีผมพบวาบางคร้ังผมเลอืกสนใจบางอยาง และ
บางทีก็รูสึกไมอยากเสียเวลากับบางอยาง โชคดีที่เราเคยมีโอกาสทำหนาที่
สอน อบรม ประมาณวาเปนครูบาอาจารยดวย ยืนอยูขางหนาและเฝามอง
ผูเขารับการอบรมท่ีมาน่ังฟงเรา เรายอมเขาใจความรูสึก อยางไรก็ตามผมมัก
ไดสิง่ดีๆ  จากสิง่ทีผ่มเลอืกสนใจ เพราะผมชอบทีจ่ะไปตอ การไปตอกเ็หมอืนกบั
คำวา “คนควาเพิม่เตมิ”

มีนักคิด นักบรรยาย นักเขียนหลายคน มีหนังสือ เอกสารหลายเลม
มีคลิป พาวเวอรพอยทหลากหลายแบบท่ีผูสอนนำมาอางอิง นำมาฉายแสดง
ใหด ูเรว็วนัมาน้ีผมสะดุดใจกับคลิปทีช่ือ่วา “Together They Run” แปลเปนไทย
งายๆ วา “พวกเขาวิ่งไปดวยกัน” ผูสอนนำมาเปดประกอบบทเรียนที่วา
“พระเปนเจาเปนเหมอืนบดิาของเรา” (พระองครกัเรา และพรอมจะกาวเดนิไป
กบัเรา....อนันีผ้มขยายความเอง)

รายละเอียดของคลิปสั้นๆ นี้ เปนเรื่องของลูกชายท่ีเกิดมาไมสมประกอบ
แขน ขา ไมแขง็แรง เดินไมได วนัหน่ึงเม่ือเติบโตข้ึน เขาอยากแขงขนัวิง่มาราธอน
จะเปนไปไดอยางไร แคคิดก็นึกถึงอนาคตไมออกแลว เขาไมสามารถทำฝน
ของเขาใหเปนจริงเพียงลำพัง ตองมีคนบางคนหยิบย่ืนความจริงของความฝน
ใหกบัเขา  ในท่ีนีไ้มใชใครอ่ืน พอของเขาน่ันเอง

เรือ่งราวของเขาคงงายและซ้ำซากเกนิไปท่ีจะจบแคนัน้ ลกูชายผพูกิาร และ

ตองน่ังอยูบนรถเข็นตลอดเวลา เม่ือการวิ่ง
มาราธอนครั้งแรกผานไป เขาอยากใหมีครั้ง
ที่ 2  ผูเปนพอรับคำและว่ิงไปดวยกัน แนนอน
อีกคนหน่ึงนั่งอยูบนรถ แตอีกคนหน่ึงทั้งวิ่ง
ทั้งออกแรงเข็นรถ  มันผานไปไดคร้ังท่ี  2
เหตุการณที่ดึงความรูสึกและคำตอบวา พอผูรัก
ลูกของเขาอยางแทจริง คือพอผูไมเคยเลยผาน
ความฝนของลูกผูพิการ ครั้งน้ีเขาขอว่ิงแบบ

มนุษยเหลก็ (ironman)
การวิง่แบบมนุษยเหลก็ ไมใชการวิง่มาราธอน แตมคีวามยากลำบากกวานัน้

เปนอะไรทีม่นษุยธรรมดายากท่ีจะแกรงขนาดน้ัน มขีึน้เขาลงหวย อยใูนน้ำ ฯลฯ
สารพดั แตเม่ือท้ังสองว่ิงเขาเสนชัยพรอมกนั คำวาว่ิงไปรวมกนั กลับมีความหมาย
ชดัเจน และใหพลงัอยางมหาศาล  หลังจากไดชมคลปิชดุนัน้จบลง ผมคดิวาถาเรา
ทำอะไรรวมกันจริงๆ ความสำเร็จยอมเกิดข้ึน แมมบีางส่ิงไมสมบูรณกต็ามที

ผมนำเรื่องน้ีมาขยายผลในวันที่บานของเรามีการแบงปนชีวิตจิต (spiritual
life) ในทุกบายแกๆ  ของวันศกุร ผมเลาวา “บางวชิาทีผ่มเรยีน บางทผีมกส็นใจ
บางทีผมก็ไมสนใจ แตเม่ือผมสนใจแลว ผมอยากทำความเขาใจเพ่ิมเติม มี
ประโยคหน่ึงท่ีกระแทกใจผมอยางจังกับคลิปวิดีโอ ประโยคน้ันก็คือ Together
They Run เราจะวิ่งไปดวยกัน ผมชอบเพราะผมเชื่อวาการกาวไปดวยกัน  เปน
บทพสิจูนของความรักเพือ่นมนุษย แตสิง่ทีเ่หนือไปกวานัน้ และกวางใหญไพศาล
ในชวีติของคนเรา คอืการกาวไปพรอมกบัพระเปนเจา

ผมยังชอบการเปรียบเทียบของนักคิด นักเขียน นักเทววิทยา ผูมีชื่อเสียง
อีกทานหนึ่งเฮนรี่ นูเวน (Henry Nouven) นาเสียดายที่ผมเพ่ิงรูจักเขาไมนาน
(และอีกไมนานผมจะเลาเรือ่งราวของเขาใหไดอานกนันะครบั รบัรองวานาสนใจ
ไมแพกัน คนอะไรเขียนหนังสือชีวิตภายในไดรวม 30 เลม...ผูเขียน) เขา
เปรียบเทียบวา การภาวนาก็เหมือนกับเราเสียบปลั๊ก พระเปนเจาคือประจุไฟฟา
เราคอืปล๊ักเสียบเขาไปกบัประจุไฟฟาน้ัน เราไดรบัพลงังานมหาศาลจากพลังงาน
ไฟฟามวลรวมน้ัน ถาเราไมสวด ไมภาวนา ไมมคีวามสัมพนัธใดๆ ทัง้สิน้กบัพระ
เลย เรากไ็มมโีอกาสไดเติมพลงังานเชนกัน ทกุวันเราจึงตองเดนิ หรือบางทีวิง่ไป
กบัพระองค เราตองอยกูบัพระองค”

ผมเช่ือวา พลังมหาศาลของชีวิตน้ันมาจากพระเปนเจา ถาบิดาสักคนหนึ่ง
ยอมทำฝนท่ีดูเหมือนเปนไปไมไดของลูกใหเปนจริง ดังชายคนนั้นท่ีวิ่งไป
พรอมกับลูกว่ิงมาราธอน วิ่งมนุษยเหล็ก ไมมีฝนใดหรอกครับท่ีพระเปนเจา
บิดาผูใจดีของเรา ไมอยากทำใหฝนของลูกเปนจริง บางทีตองรอเวลา บางที
ตองมองใหเห็น บางทีตองเชื่อมากกวาเดิมอีกหลายเทา บางทีตองแลกมากับ
ความไมเขาใจหรือการสูญเสียบางอยาง

ผมยังคงน่ังอยูหลังหองเหมือนเดิม แตเช่ือวา เม่ือลุกเดินออกไปจากหอง
หรือวิง่ตามหาความฝนหรอืความหวังอันใด ผมยงัมีพระเปนเจาอยเูคียงขางเสมอ
ผมเชือ่วาเราทกุคนไมตางกนั

บรรณาธิการบริหาร

พดูจาภาษาพระ (คมัภรี)
   

ไดรับของท่ีระลึกโอกาสฉลองวัดแมพระกุหลาบทิพย เมื่อกรกฎาคม ที่ผานมา
เปนพระคัมภีร  ฉบับกระเปา  เลมเล็กกะทัดรัด  สะดวกพกพา  อานไดทุกที่
อานอีกทีเวลากระหายพระวาจา ดังพระเยซูเจา ตรัสวา “มนุษยมิไดดำรงชีวิต
ดวยอาหารเทาน้ัน แตดำรงชวีติดวยพระวาจาทกุคำทีอ่อกจากพระโอษฐของพระเจา”
(มธ 4:4)

วัดใหมมาแรง วัดแมพระกุหลาบทิพย  วันนี้สัตบุรุษเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน

แข็งขันในการนำพระวาจามาเปนชีวิต
คณุพอชัยยะ กจิสวสัด์ิ  มโีครงการใหพก
พระคัมภีรไปมิสซา สอนใหเปดอาน
พระคัมภีร เปน  และรูจักใชให เ กิด
ประโยชน  ในมิสซาชวงพระวรสาร
คุณพอยังใหสัตบุรุษเปดพระคัมภีร
ตามไปดวย

จากสิง่เล็กๆ ทีเ่ราคดิวายากกลับงาย
ขึ้น  ทำทุกวันเปนประจำ  พระวาจา
จะกลายเปนชีวิตของเราโดยอัตโนมัติ
ครับ
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ç‡ ° √–«à“¬πÈ”é æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ·≈–§≥–æ√– ß¶å √à«¡æ‘∏’‡ ° √–«à“¬πÈ” De Montfort

‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬  ∑’Ë‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬ ‡™’¬ß„À¡à ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12

°√°Æ“§¡ 2012

ç§π‡°àßé «—π‡ “√å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ¿√“¥“»‘√‘™—¬ øÕπ´’°“ Õ∏‘°“√

‡®â“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

»√’√“™“ ‰¥â®—¥æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈‡™‘¥™Ÿ‡°’¬√µ‘ ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2554 „Àâ°—∫

π—°‡√’¬π∑’Ë¡’º≈°“√‡√’¬π¥’ ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å ™“·π≈ µ÷°«—™√ ¡‚¿™ ‚¥¬

¿√“¥“∫—≠™“ · ßÀ‘√—≠ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

ç°’Ã“ ∂“∫—πæ¬“∫“≈é «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å √à«¡°—∫ 5  ∂“∫—π

æ¬“∫“≈‡®â“¿“æ ®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√®—¥°“√·¢àß¢—π°’Ã“ ∂“∫—πæ¬“∫“≈

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 30 √–À«à“ß«—π∑’Ë 7-9 ∏—π«“§¡ 2012 ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬

»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ Õß§√—°…å ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâπ‘ ‘µ - π—°»÷°…“æ¬“∫“≈√Ÿâ®—°∑”ß“π

√à«¡°—π‡ªìπ∑’¡ “¡“√∂«“ß·ºπ·≈–·°â‰¢ªí≠À“ √«¡∂÷ß°“√¡’πÈ”„®‡ªìππ—°°’Ã“

´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√—°·≈–§«“¡ “¡—§§’ ∑—Èß¿“¬„π·≈–√–À«à“ß ∂“∫—π ‚¥¬

¥√.≈–‡Õ’¬¥ ·®à¡®—π∑√å §≥∫¥’§≥–æ¬“∫“≈»“ µ√å √à«¡ª√–™ÿ¡ ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç§Õπ‡ ‘√åµ°“√°ÿ»≈é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ 2012  πâÕßÊ ®“°¡Ÿ≈π‘∏‘

 àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“∫ÿ§§≈ „πæ√–Õÿª∂—¡¿åæ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õß§å‡®â“»√’√—»¡‘Ï

æ√–«√™“¬“ „π ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ  ¬“¡¡°ÿÆ√“™°ÿ¡“√ (»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë)

‰¥â√à«¡™¡§Õπ‡ ‘√åµ·Õπ¥å∑Õ≈å§°“√°ÿ»≈ çªíπ¬‘È¡é ∑’Ë‡¥Õ–¡Õ≈≈å ∫“ß°–ªî ‚¥¬

√“¬‰¥â à«πÀπ÷Ëßπ”‰ªæ—≤π“»Ÿπ¬å‡¥Á°ª∞¡«—¬¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘œ

 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

çÀ“√◊Õé æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ°“√Õ¿‘∫“≈ —ß§¡ (NCCM) ·≈–§ÿ≥æàÕ‚¥‚√‡∑‚Õ ∫’. ‡√‡¬ 

ºŸâÕ”π«¬°“√ ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë NCCM æ∫°—∫§ÿ≥ ßà“ ∏π ß«π«ß»å

‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π ª√÷°…“À“√◊Õ‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“ ·≈–

Õÿª √√§ ¢âÕ®”°—¥∑’Ë∑”„Àâ·√ßß“π‰∑¬‰ª∑”ß“πµà“ßª√–‡∑»¬—ß‡¢â“‰¡à∂÷ß

°“√§ÿâ¡§√Õß‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß„π°“√∑”ß“π√à«¡°—∫°√–∑√«ß·√ßß“π
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µÕπ∑’Ë 7

 «¥...¿“«π“

Àπâ“ 20

„π√∂‡√“®– «¥

 “¬ª√–§”°—π‰À¡

§ß‰¡à º¡‰¡à™Õ∫ «¥

·∫∫‰¡à¡’ ¡“∏‘ §π™«π

∂÷ß°—∫Õ÷Èß ‡¢“‰¡àπ÷°«à“

®–‚¥πªØ‘ ‡ ∏ º¡

¬°µ—«Õ¬à“ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ §ÿ≥≈Õß§‘¥¥Ÿ §ÿ≥ «¥‰ª À—π ấ“¬∑’ ¢«“∑’ ¥Ÿ‡ âπ∑“ß

π÷°Õ–‰√√âÕ¬·ª¥ §ÿ≥§‘¥∂÷ßæ√–µÕπ‰Àπ?  √∂·≈àπµàÕ‰ª „π„®„§√‡ªìπÕ¬à“ß‰√

‰¡à·πà™—¥

„π√∂‡√“®– «¥∑”«—µ√‡™â“°—π ‰¡à¡’„§√‡Õ“Àπ—ß ◊Õ∑”«—µ√¡“ ‡§√◊ËÕß‡≈àπ

≈—°…≥–§≈â“¬‰ÕæÕ¥ ·µà‡§√◊ËÕß„À≠à°«à“ §”π«≥¥â«¬ “¬µ“¢π“¥Õ¬Ÿà√–À«à“ß

°≈“ß‰Õ‚øπ°—∫‰ÕæÕ¥ º¡‰¡à√Ÿâ‡¢“‡√’¬°«à“Õ–‰√

‡§√◊ËÕß∂Ÿ°°¥∑’Ë§”«à“ çPlayé ·ª≈‡ªìπ‰∑¬‰¥â«à“ ç‡§√◊ËÕß°”≈—ß‡≈àπé À√◊Õ

‡√“°”≈—ß‡ªî¥ ‡¥‘π‡§√◊ËÕß ‡§√◊ËÕß°”≈—ß‡¥‘π·≈â«§√—∫

§π„π√∂°«à“ 10 §π ‰¡à àß‡ ’¬ßÕ–‰√ µ√ß‰Àπ «¥‰¥â æ«°‡¢“ «¥

µ√ß‰Àπ¬“«‡°‘π‰ªæ«°‡¢“π‘Ëß  ¡“∏‘¡ÿàß‰ª∑’Ë‡ ’¬ß®“°‡§√◊ËÕßπ—Èπ ∫√√¬“°“»

™«π»√—∑∏“Õ¬à“ß‰¡à‡§¬√Ÿâ ÷°¡“°àÕπ

 «¥ °—∫ ¿“«π“ ∫“ß∑’º¡§‘¥«à“‡À¡◊Õπ°—π ∫“ß∑’º¡§‘¥«à“µà“ß°—π ‡√“‡§¬

‰¥â¬‘π§”«à“ ‚¥π «¥¬—∫‡≈¬ π—Ëπ· ¥ß«à“‚¥π∫àπ ‡√“‰¡àÕ¬“°∫àπ·∫∫π’È°—∫æ√–

‡√“Õ¬“°¿“«π“À“æ√– ‡ âπ·∫àß√–À«à“ß «¥°—∫¿“«π“ Õ“®µâÕß„Àâπ—°∫—≠≠—µ‘

»—æ∑å§‘¥°—π‰ª ·µà‡ âπµ√ß¢Õß°“√®—¥‡«≈“„Àâ°—∫æ√–Õ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ πà“ π„®

°«à“®”π«ππ—∫∑’Ë¡“°¢÷Èπ ·µàæ≈“¥‡ªÑ“Õ¬Ÿà‡ªìππ‘®  «¥·µà‰¡à‰¥â∫√√¬“°“»

¢Õß°“√¿“«π“

ç¢â“æ‡®â“®÷ß¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“‡æ◊ËÕ∑à“π ·≈–√–≈÷°∂÷ß∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬

„π§”Õ∏‘…∞“π¿“«π“Õ¬Ÿà‡ ¡Õé (‡Õ‡ø´—  1:16)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ  «¥∑”«—µ√‡™â“¢≥–‡¥‘π∑“ß‰ª∑”°‘®°√√¡√à«¡°—π ∑’Ë

∂◊ÕÕ¬Ÿà„π¡◊Õ§◊Õ‡§√◊ËÕß∑’Ë¡’°“√∫√√®ÿ∫∑∑”«—µ√‰«â·≈â« ‡æ’¬ß·µà‡√“‡ªî¥·≈–

√à«¡‰ª°—∫‡ ’¬ßπ—Èπ ‡ªìπ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ëπà“ π„®∑’‡¥’¬«

æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õß§å‡®â“»√’√—»¡‘Ï æ√–«√™“¬“ „π ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ  ¬“¡¡°ÿÆ√“™°ÿ¡“√ ‡ ¥Á®‰ª∑√ß‡ªî¥»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∂’æÕ‡æ’¬ß∫â“π «π‡¡Õ√å´’Ë

´Õ¬°√ÿß‡∑æ°√’±“ 32 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ æ.». 2555 ‚¥¬¡’§≥–ºŸâ∫√‘À“√  ‡®â“Àπâ“∑’Ë  ºŸâ¡’Õÿª°“√§ÿ≥ ·≈–‡¥Á°Ê ¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“∫ÿ§§≈ „πæ√–Õÿª∂—¡¿åœ

(»Ÿπ¬å‡¡Õ√å´’Ë) ‡ΩÑ“√—∫‡ ¥Á®  ¡Ÿ≈π‘∏‘π’È°àÕµ—Èß¢÷Èπ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‚®‡´ø ‡Õ™. ‰¡‡ÕÕ√å

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«‘√—™ Õ¡√æ—≤π“ ‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–§ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß

‡ªìπºŸâ™à«¬ (ΩÉ“¬®—¥À“∑ÿπ)

ºŸâª√–°“»¢à“«¥’·∫∫„À¡à
çµâÕß∑ÿà¡‡∑ °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ

‰¡à‡»√â“ √âÕ¬ ÀßÕ¬‡Àß“!é
π§√ª∞¡ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9-13 °√°Æ“§¡ §.». 2012 §ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å

ºŸâ™à«¬æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·≈–°√√¡°“√

§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°œ ·ºπ°æ√– ß¶å  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ç¢Õ§”¿“«π“‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ßé §ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π Õ“‡√‘π å æ√– ß¶å

§≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ (OMI) ™“«‡∫≈‡¬’¬¡ Õ“¬ÿ 69 ªï  ¡√≥¿“æ

«—π∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“∑ÿà¡°«à“ (‡«≈“„πª√–‡∑»‰∑¬) ∑’Ë

ª√–‡∑»‡∫≈‡¬’¬¡ §ÿ≥æàÕ

‡ ªì π ºŸâ ‡ ™’Ë ¬ « ™ “ ≠ ¥â “ π

ª√–«—µ‘»“ µ√åæ√–»“ π®—°√

„πª√–‡∑»‰∑¬ §ÿ≥æàÕ

‡ªìππ—°ª√–«—µ‘»“ µ√å  Õπ

·≈–∫√√¬“¬ª√–«—µ‘»“ µ√å
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