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สาสนอภบิาล สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย
เร่ือง “การฟนฟูชีวิตชุมชนศิษยพระคริสต ค.ศ. 2012-2015”

อวยพรมายงัพ่ีนองพระสงฆ นกับวช และสตับุรษุท่ีรกัท้ังหลาย
สำหรับเราคริสตชน ความเช่ือเปนพระพรท่ีเราไดรบัผานทางพระศาสนจักรเม่ือรบัศีลลางบาป  ประวัตศิาสตรระบุวามสิชนันารีคณะโดมินกินัชาวโปรตเุกส

เดินทางเขามาประเทศสยาม เม่ือ ค.ศ. 1567 ตอมา ค.ศ. 1582 เปนมิสชันนารีคณะฟรงัซิสกันชาวสเปน และ ค.ศ. 1607 เปนมิสชันนารีคณะเยสอุติ  เรามีขอมูล
จากเอกสารของคณะโดมินิกันและคณะเยสุอิตซ่ึงทำใหเราเขาใจบทบาทของท้ังสองคณะน้ีพอสมควร แตเรามีเอกสารของคณะฟรังซิสกันนอยมาก และ
ในวันท่ี 22 สงิหาคม ค.ศ. 1662  มสิชันนารีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสจากประเทศฝร่ังเศสไดเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา  การสืบทอดพระพรแหง
ความเช่ือจึงเร่ิมตนข้ึนในแผนดินสยามเปนรูปรางอยางเดนชัด ดงัน้ัน  ในป ค.ศ. 2012  จงึถือไดวาครบ 350 ป ทีม่กีารประกาศขาวดีอยางเปนทางการในประเทศ
ไทย  และต้ังแตแรกเร่ิมพระศาสนจกัรในประเทศไทยมีสถานะเปน “มสิซัง” จนในท่ีสดุไดรบัการยกระดบัพระฐานานกุรมสถาปนาเปน “สงัฆมณฑล” อยาง
เปนทางการ ในป ค.ศ. 1965  ฉะน้ัน ในป ค.ศ. 2015 ก็จะครบ 50 ปที่ไดรับการสถาปนาดวย   พระศาสนจักรคาทอลิกไทยจึงไดกำหนดใหชวงเวลาแหง
พระพรในป 2012-2015 เปนป “การฟนฟูชวีติชุมชนศิษยพระครสิต” เริม่ในวนัท่ี 15 สงิหาคม 2012  เปนการฟนฟูชวีติคริสตชนในทุกระดับ และทางสันตะสำนัก
ไดประกาศใหป 2012-2013 เปน “ปแหงความเชื่อ” ซึ่งเปนการฉลอง 2 เหตุการณสำคัญในชีวิตพระศาสนจักร คือ 50 ป ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที่ 23 เปดสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 (11 ตุลาคม 1962) และ 20 ป ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดประกาศรับรองหนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลกิ (11 ตลุาคม 1992) และพระศาสนจักรไทยจะเตรยีมฉลอง “ปศกัด์ิสทิธ์ิ” ในป ค.ศ. 2014-2015

ในแผนอภิบาลพระศาสนจักรไดมีการกำหนดท่ีจะใชกระบวนการวิถีชุมชนวัดเปนวิธีการหลักเพื่อฟนฟูความเชื่อของพระศาสนจักรใหเปนหนทางใหม
เปนรปูแบบใหม ชวีติใหมของคริสตชนไทย ความเชือ่เปนประสบการณของคริสตชน คอื การพบพระคริสตเจาผกูลบัคืนพระชนมชีพ เปนความเช่ือทีม่ชีวีติชีวา
(แผนทิศทางฯ ขอ 15) เปนชุมชนท่ีมีชีวิต มีพระวาจาของพระเจาเปนลมหายใจของชีวิต หลอเลี้ยงดวยศีลศักด์ิสิทธ์ิและการภาวนา  จึงจำเปนอยางยิ่งท่ี
คริสตชนตองสรางความสัมพันธกับพระเจาอาศัยศีลศักด์ิสิทธ์ิ และมีประสบการณกับพระ มีการพัฒนาความเช่ือซ่ึงเปนรากฐานชีวิตคริสตชน เพ่ือมุงใหเกิด
ประสบการณกบัพระเจาจนเปนแรงขบัเคลือ่นใหพฒันาทกุมติขิองชวีติ และพรอมทีจ่ะรวมพนัธกจิแบงปนขาวดแีกปวงชน

เพ่ือใหการฟนฟชูมุชนศษิยพระคริสต ระหวาง ค.ศ. 2012-2015 บรรลวุตัถปุระสงค จงึขอเสนอแนวปฏบิตัไิวดงัน้ี
1. ใหแตละสงัฆมณฑล คณะนกับวช  หนวยงาน องคกรตางๆ สถานศึกษาคาทอลิก รวมมอืกนัดำเนนิการฟนฟูชมุชนศษิยพระครสิต ในปแหงความเช่ือน้ี

จนถึงปศกัด์ิสทิธ์ิ
2. กำหนดประเดน็เพือ่การไตรตรอง สรปุสาระสำคญั และแนวปฏิบตั ิ(คำนึงถึงสภาพชีวติของคริสตชนและชุมชน สงัคม วฒันธรรมทองถ่ิน ฯลฯ)
3. สงเสริมการอานพระวาจาดวยใจรัก สกูารมปีระสบการณ “พบพระ” และภาวนา ตลอดจนวธิกีารอืน่ทีใ่ชพระคมัภรีเพือ่การอภิบาล (Pastoral use of the

Bible / Biblical Pastoral Ministries)
4. สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษาเอกสารของสภาสงัคายนาวาติกนั ที่ 2 และหนังสือคำสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก และบูรณาการเขาสชูวีิตและ

พนัธกิจตางๆ ของพระศาสนจกัร
5. แสวงหาวิธกีารถายทอดประเด็นคำสอนท่ีไดไตรตรองสฆูราวาส และสรางแรงจูงใจใหสนใจเขารวมกระบวนการฟนฟ ู/ พฒันาชีวติความเช่ือ (พยายาม

เลีย่งคำวา “อบรม” แตชวยใหพวกเขาไดแสวงหาลกัษณะชวีติความเปนอยขูองชมุชนทีเ่ขาตองการซึง่ไมมสีตูรสำเรจ็)
6. มกีารเย่ียมบานโดยผอูภิบาลและผนูำชุมชน เพือ่สรางสมัพนัธและปลกุจติสำนกึความเปนชุมชนศษิยพระครสิต  (แตละสงัฆมณฑลและทองถิน่จำตอง

แสวงหารปูแบบท่ีเหมาะกบัทองถิน่เปนการเฉพาะ)
7. จดัทำรายการโทรทัศน วทิย ุสิง่พมิพและส่ือตางๆ โดยเนนความเช่ือ หลกัการและเน้ือหาของเอกสารสภาสังคายนาวาติกนั ที ่2 คำสอนของพระศาสนจักร

คาทอลิก ในรูปแบบท่ีเขาใจงาย สามารถนำไปประยุกตใชได
สภาพระสังฆราชฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทกุคนของพระศาสนจกัร ทัง้ในระดบัสวนตัว หมคูณะ ชมุชน สงัฆมณฑล และระดบัชาต ิไดรวมกนัทบทวนชวีติ

ความเชือ่ประจำวนัของเราในการเปนชมุชนศษิยพระครสิต ทำใหเราเปนหนึง่เดยีวในความรักตอพระเจา เปนประจกัษพยานชวีติดวยการแบงปนบคุคลทีร่กัยิง่
ของเรา คอื พระเยซูครสิตเจาผทูรงบุกเบกิความเช่ือ และทรงทำใหความเช่ือนัน้สมบรูณ” (ฮบ 12:2)

ขอพระแมมารียผูรับเกียรติยกข้ึนสวรรค พระมารดาพระศาสนจักรและองคอุปถัมภของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย โปรดเสนอวิงวอน
เพือ่พระศาสนจกัรไทยไดเจริญเตบิโตยิง่ขึน้ในการเปนชุมชนศิษยพระครสิตทีไ่ดรบัการหลอเลีย้งดวยพระวาจา การอธษิฐานภาวนาและศีลมหาสนทิ หยัง่ราก
ลกึในความเช่ือ ความหวังและความรัก สามารถประกาศขาวด ีเจรญิชวีติและปฏิบตัพินัธกจิแหงความรักและการรับใช เปนเกลอืดองแผนดนิและแสงสวางแท
แกสงัคมไทยตลอดไป

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม ค.ศ. 2012
สมโภชแมพระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค

(พระอคัรสังฆราช หลุยส จำเนียร  สนัติสขุนิรนัดร)
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 19-25 สิงหาคม 2012หนา 4
อาลยัรกัคณุพอบรโูน (ตอจากหนา 20)
คณุพอบรโูนเกดิวนัที ่1 มถินุายน ค.ศ. 1943 ทีเ่มอืง

ซังกตฟธ (Sankt-vith) ประเทศเบลเยียม บิดาช่ือนาย
นโิกเลาส (Nikolaus) มารดาช่ือนางแกรตรูด (Gertrud)
เปนลูกคนท่ี 2 ในจำนวนพีน่องท้ังหมด 5 คน

การศึกษา
ค.ศ. 1949-1952 เรยีนทีซ่งักตฟธ ประเทศเบลเยียม

จบช้ันประถมศึกษาปที ่4
ค.ศ. 1952-1955 เรียนที่โรงเรียนบานไดเดนเบิรก

(Deidenberg) ประเทศเบลเยียม
ค.ศ. 1955-1962 เรียนท่ี Juniorat Maria Hilf,

Gemmenich ประเทศเบลเยียม จบช้ันมัธยมศึกษา
ค.ศ.  1963-1966 เรียนที่ Scolasticat OMI เมือง

เวแลนส ประเทศเบลเยียม จบเทววิทยาป 1 (2 ป)
ค.ศ. 1966-1967 เรียนที่ Scolasticat Peres Bloms

เมืองโลแวง ประเทศเบลเยยีม จบเทววิทยาป 2
ค.ศ. 1967-1970 เรียนท่ี Institut d’Etudes

Theologiques St.Ecgenhoven เมืองโลแวง ประเทศ
เบลเยียม

จบสาขาเทววิทยา (3 ป)

กระแสเรียก
บานเณรเล็ก Juniorat Maria Hilf, Gemmenich)

ประเทศเบลเยียม
เขานวกสถานคณะ OMI Barveaux-sur-Durthe

บานเณรใหญ Scolasticat des Oblats, Velaines-les-
Tournai

ไดรับศีลโกนและผู เปดประตูวัด  ที่ประเทศ
เบลเยียม

ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร ที่บรัสเซลส
ประเทศเบลเยียม

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่บรัสเซลส
ประเทศเบลเยียม

ไดรบัศลีบวชเปนสงัฆานุกร ค.ศ. 1969 ทีบ่รสัเซลส
ประเทศเบลเยยีม โดยพระคารดนิลั Suenens

ไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆวนัท่ี 27 มถินุายน ค.ศ.
1970 ทีว่ดัซังกตฟธ ประเทศเบลเยยีม โดยพระสงัฆราช
Van Zuylen พระสงัฆราชแหง Liege

ประสบการณชีวิตสงฆ
เดินทางเขามาในประเทศไทย วันที่ 30 สิงหาคม

ค.ศ. 1971
ค.ศ. 1971-1974  ศกึษาภาษาไทย และพกัท่ีวดัแมพระ

ฟาติมา ดนิแดง
ค.ศ. 1974-1976 เปนผชูวยเจาอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ

หนองหิน และดูแลโรงสวดวัดพระครสิตกษัตริย
ค.ศ. 1976-1983 เปนเจาอาวาสวดัแมพระประจกัษ

สองพีน่อง และดูแลโรงเรียนแมพระประจักษ
เปนอธกิารเจาคณะธรรมทูตแหงมารีนริมล (OMI)

แขวงประเทศไทย
ค.ศ. 1983-1987 เปนเจาอาวาสวัดพระคริสตเจา

กษตัรยิแหงสากลจักรวาล จ.เลย
ชวยคุณพอมีแชล แลนด ดูแลคริสตชนคายอพยพ

บานวินัย ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.เลย

ค.ศ. 1987 เปนอธิการบานเดอมาเซอโนด (ดูแล
อบรมเณรเล็ก-ใหญ)

สอนวชิาประวตัพิระศาสนจกัรสากล ทีส่ามเณราลยั
แสงธรรม สามพราน

ค.ศ. 1995-2001 เปนนวกจารย
ค.ศ. 2001-2004 เปนอธิการเจาคณะธรรมทูตแหง

มารนีริมล (OMI) แขวงประเทศไทย
ค.ศ. 2004-2005 เดินทางกลับประเทศเบลเยียม
ค.ศ. 2005-2007 เปนเจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล

ทาบม จ. เลย
ค.ศ. 2007-2009 เปนผูดูแลสำนักงานแพรธรรม

คาทอลกิมง อ.หลมสกั จ.เพชรบรูณ
ค.ศ. 2009 - ตลุาคม 2012 เปนเจาอาวาสวัดอคัรเทวดา

มคีาแอล สะพานใหม
ตลุาคม-กนัยายน 2012 พกัท่ีบานคณะธรรมทูตแหง

มารนีริมล (OMI) รงัสติ
วนัท่ี 14 กนัยายน 2011 เดินทางกลับไปเยีย่มบาน

และรักษาตัวท่ีประเทศเบลเยียม
วนัท่ี 11 เมษายน 2012 เดนิทางกลับมาประเทศไทย
วันท่ี 8 มิถุนายน 2012 กลับไปรักษาตัวตอที่

ประเทศเบลเยียม
มรณะวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ที่ประเทศ

เบลเยียม มสิซาปลงศพและบรรจศุพวันที ่28 กรกฎาคม
ค.ศ. 2012 ทีป่ระเทศเบลเยียม

ขอมูลจาก : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ
(คพส.)

สถาบนัแสงธรรม (ตอจากหนา 20)
สามเณร 10 องค จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2 องค อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 องค
สงัฆมณฑลจันทบรุ ี 2 องค สงัฆมณฑลราชบุร ี 1 องค
คณะคามลิเลียน 3 องค

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 องค ไดแก
สามเณรอันตน วิทยา เลิศทนงศักด์ิ เกิดวันท่ี 2

มกราคม ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527 รับศีลลางบาป
ที่วัดซางตาครูส กุฎีจีน สัตบุรุษวัดนักบุญหลุยส มารีย
บางแค เปนบุตรของเปโตร นิพนธ เลิศทนงศักดิ์ และ
เทเรซา ผุสดี เลิศทนงศักดิ์ มีพี่นอง 4 คน เปนหญิง
1 คน เปนชาย 3 คน

ผูสงเขาบานเณร  คุณพอยอแซฟ สมโภชน
พูลโภคผล

ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภีร วนัท่ี 14 สงิหาคม
2010

ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรม วนัท่ี 13 สงิหาคม
2011

คติพจน  “ขาพเจาทำทุกส่ิงไดในพระองค ผู
ประทานพละกำลงัแกขาพเจา” (ฟป 4:13)

กระแสเรียก “ชีวิตในวัยเด็กของผมน้ันยังไมมี
ความคิดหรือแรงจูงใจพิเศษในเร่ืองกระแสเรียกของ
การเปนสงฆ แตพอถึงชวงเวลาที่ผมกำลังหาที่เรียนตอ
ในชัน้มธัยมปลาย กพ็อดกีบัทีใ่นชวงเวลานัน้ครอบครวั
ของผมไดสนับสนุนและผลักดันผม และเชนเดียวกัน
คุณพอเจาวัดไดเชิญชวนผมใหเขาบานเณร เพราะ
สวนตัวของผมเองในขณะน้ัน ยงัไมแนใจวาจะเรียนตอ
ในชั้นมัธยมปลายท่ีไหนถึงจะดี ก็เลยตัดสินใจเขา

บานเณร และเม่ือไดเขาบานเณรแลวก็ดำเนินชีวิตมา
จนถึงปจจุบัน ที่ชีวิตของผมไดพบกับความรักของ
พระเจาที่แทจริง และนี่เองคงจะเปนเสียงเรียกและ
พระประสงคของพระเจาทีป่ระทานมายงัชวีติของผม”

สามเณรยออากิม ธนายุทธ ผลาผล เกิดวันท่ี 16
กมุภาพันธ ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527   สตับุรษุวัดแมพระ
ประจักษแหงภูเขาคารแมล (สองพ่ีนอง) เปนบุตรของ
ยอแซฟ สุทนธ ผลาผล และมารีอา คำมูล ผลาผล
มพีีน่อง 3 คน

ผสูงเขาบานเณร คุณพอยอหน วรวฒุิ กิจสกุล
ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภีร วนัท่ี 14  สงิหาคม

2010
ไดรับแตงต้ังเปนชวยพิธีกรรม วันท่ี 13 สิงหาคม

2011
คติพจน “พระกรุณาและความรักม่ันคงของ

พระองค จะติดตามขาพเจาไปทุกวันตลอดชีวติ” (สดด
23:6)

กระแสเรียก “จุดเร่ิมตนของกระแสเรียกสำหรับ
ผมคือครอบครัว ผมจำไดวาคุณพอคุณแมพาผมไปวัด
สอนผมใหรจัูกสวดภาวนา ทำใหผมรจูกักบัพระเปนเจา
และพรอมกับภาพความประทับใจของพระสงฆ
คุณพอเจาอาวาสในสมัยท่ีผมเปนเด็ก ภาพเหลาน้ันคือ
ภาพของพระสงฆผูเทศนสอน พระสงฆผูถวายมิสซา
และพระสงฆผูอภิบาลบรรดาสัตบุรุษ”

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 องค ไดแก
สามเณรเปาโล วรเมธ  มาหนู เกิดวันท่ี 3 เมษายน

ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525 สตับุรุษอาสนวิหารอคัรเทวดา
มีคาแอล ทาแร เปนบุตรของนายพงษศักด์ิ  มาหนู
และนางยาใจ  มาหนู มพีีน่อง 3 คน  เปนคนท่ี 3

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปาโล สมพร  อปุพงศ
ไดรับแตงตั้ง เปนผูอานพระคัมภีร  วันที่   14

สงิหาคม  2010
ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรม วนัท่ี 13 สงิหาคม

2011
คติพจน    “ขาพเจาเปนผรูบัใชของพระเจา ขอให

เปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” (ลก 1:38)
สามเณรยอหน บัปติสต อติชาติ ธรรมวงค เกิด

วันท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 1983 / พ.ศ. 2526  สัตบุรุษ
วัดพระคริสตราชา ชางม่ิง จ.สกลนคร เปนบุตรของ
ฟลิป บุญราด ธรรมวงค และมารีอา กอแร็ตตี ลำใย
ธรรมวงค มพีีน่อง 3 คน

ผูสงเขาบานเณร คุณพอฟรังซิสเซเวียร คัมศรณ
กาแกว

ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภีร วนัท่ี 14  สงิหาคม
2010

ไดรับแตงต้ังเปนชวยพิธีกรรม วันท่ี 13 สิงหาคม
2011

คติพจน “ในพระองคมคีวามรอดครบบริบรูณ”
กระแสเรยีก “บนเสนทางชีวิตทีถ่กัทอดวยความรกั

ของพระเจาตลอดชีวติกระแสเรียก ผานทางบุคคลตางๆ
ขอโมทนาคุณพระเจาสำหรับความรักน้ีที่พระองคทรง
มอบให จะขอกาวตอไปดวยความม่ันใจวา “ในพระองค
มีความรอดครบบริบูรณ” (COPIOSA APUD EUM
REDEMPTIO)” (อานตอหนา 13)
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ประเทศเลบานอน (แควนซีเรีย)
ประเทศซีเรีย (แควนซีเรีย)
ประเทศซเีรยีทีก่ำลงัรบราฆาฟนกันอยใูนเวลาน้ีนั้น

แตเดิม ก็คือแควนซีเรียซึ่งเปนแควนใหญ (ปจจุบัน
กลายเปน  2 ประเทศ คอื ประเทศเลบานอนและซเีรีย)
ในพระคัมภีรภาคพนัธสัญญาใหมหรือในสมยัพระเยซูเจา
และบรรดาอัครสาวกออกแพรธรรมนั้น แควนซีเรีย
มคีวามสำคญัอยางมากดวยเหตวุา

เปนท่ีตัง้ของเมืองดามัสกัส อนัเปนท่ีนกับุญเปาโล
ไดพบกับพระเยซเูจาอยางอัศจรรย จนทานตาบอดและ
ไดกลับใจรับศีลลางบาป เรียนคำสอน และออกเทศนสอน
อยางรอนรนทันทีที่เมืองดามัสกัส ซึ่งอยูในแควนซีเรีย
นีเ้อง (กจ 9:1-22)

ที่เมืองดามัสกัสในแควนซีเรียนี้เชนกันที่ชาวยิว
บางคนไมพอใจตอการกลับใจของนักบุญเปาโลและ
ที่ทานออกเทศนสอนเร่ืองพระเยซูเจา พวกเขาตองการ
ฆาทาน บรรดาคริสตชนจงึนำนกับุญเปาโลใสเขงแลวหยอน
ทานลงจากบนกำแพงเมืองดามัสกัสใหหนอีอกจากเมือง
เพ่ือพนการปองรายของชาวยิวท่ีซุมอยูตรงประตูเมือง
ทั้งวันท้ังคืน (กจ 9:23-25)

ทีแ่ควนซีเรียน้ี มเีมืองสำคัญเมืองหน่ึงช่ืออันทิโอก
เมืองนี้เปนท่ีหลบภัยของคริสตชนท่ีถูกเบียดเบียนใน
กรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาจะล้ีภัยข้ึนมาอยูที่อันทิโอกและ
กอใหเกิดการกลับใจมาเปนคริสตชนในหมูคนตาง
ศาสนาเปนจำนวนมาก และท่ีเมืองอันทิโอกน้ีเอง
บรรดาศิษยหรือผู เ ช่ือในพระเยซูเจาไดรับช่ือวา
“คริสตชน” เปนคร้ังแรกที่นี่ ในประวัติศาสตร
พระศาสนจักร (กจ 11:12-26)

     เปนที่ทราบกันโดยท่ัวไปเก่ียวกับสถานการณใน
ประเทศซีเรียตามท่ีเราไดรบัขาวสารจากหนาหนงัสือพมิพ
หรอืรายงานขาวทางโทรทศันและวิทย ุวาบานเมืองของ
เขารบราฆาฟนกันเขาข้ันวิกฤติ  จนนากลัววาอาจถึง
กาลส้ินชาติสิ้นแผนดินก็วาได  เราลองเอาแผนที่โลก
มาดูที่ตั้งของประเทศซีเรียในปจจุบันแลวพบวาอยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิสราเอล ที่จริง
ดนิแดนตรงน้ีในพระคมัภีรสมัยพระเยซูเจาเราเรยีกรวมๆ
วาดินแดนปาเลสไตน  และผูคนในพระคัมภีรก็อาศัย
อยกูนัเปนแควนๆ  บานเมืองของพระเยซูเจามีสองแควน
คือ แควนสะมาเรียอยูทางภาคเหนือ และแควนยูเดีย
อยูทางภาคใต  ขวามือคือแควนทศบุรี เหนือขึ้นไปคือ
แควนซีเรียมาถึงสมัยปจจุบันแควนที่ เอยถึงน้ีกลับ
กลายเปนประเทศตางๆ ที่เกิดข้ึนตรงบริเวณดินแดน
ปาเลสไตนโบราณไดแก

ประเทศอิสราเอล (แควนยูเดียและแควนสะมาเรีย)
ประเทศจอรแดน (แควนทศบุรีและบางสวนของ

แควนสะมาเรีย)
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ที่เมืองอันทิโอกในแควนซีเรียน้ีเอง นับเปนฐาน
การแพรธรรมของนักบุญเปาโล ทานออกเดินทาง
แพรธรรมทกุครัง้เร่ิมตนท่ีนี ่ ณ ทีน่ีเ้องในการแพรธรรม
ยุคแรก มีปญหาวาตอไปน้ีคริสตชนตองเขาสุหนัต
ตามธรรมบัญญตัขิองโมเสสหรือไม (กจ 15:1-4) ในการ
แกปญหาคร้ังน้ีสรุปวาคริสตชนไมตองมาเขาสุหนัต
แบบชาวยิว แตการแจงขอสรุปของพระศาสนจักร
ทำอยางรัดกุมมาก มิไดมีเพียงคำพูดตัดสินกันท่ีกรุง
เยรูซาเล็มเทาน้ัน แตมีการเขียนเปนจดหมายและ
สงพยานบุคคลสองคน คอืยูดาสท่ีเรียกกันวา บาซับบัส
และสิลาส กลับไปแจงผลการแกปญหาครั้งน้ีพรอม
นกับุญเปาโลท่ีเมืองอันทิโอกนีด้วย (กจ 15:22-29)

(อานตอฉบับหนา)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

ชายหนมุท่ีร่ำรวย
“เมื่อไดยินพระวาจาน้ี ชายหนุมผูนั้นจากไปดวยความทุกข
เพราะเขามีทรัพยสมบัติมากมาย” (มัทธิว 19:22)
ในพระคมัภรีของเรา มเีรือ่งเก่ียวกับกระแสเรยีกมากมาย พระเจาทรงเรียก

อบัราฮมัใหออกนอกประเทศ รวมทัง้ครอบครัวและบานบดิาของทาน พระเจา
ทรงสำแดงพระองคตอโมเสสท่ีตนไมซึ่งไหมอยู พระเจาทรงสงทานไปหา
ฟาโรห ใหนำประชากรของพระองคออกจากอียปิต พระเจาทรงแตงต้ังเยเรมยี
เหนือนานาชาติและอาณาจักร ในพระวรสารเปโตรและอันดรูว ยากอบและ
ยอหนก็เชนเดียวกับอัครสาวกอ่ืนๆ ทานเช่ือฟงกระแสเรียกของพระเยซูเจา
ดงัทีเ่ปาโลเช่ือฟงตามท่ีปรากฏอยใูนหนงัสอื “กจิการอคัรสาวก” แตมคีนๆ หนึง่
ที่มีชื่อเสียงโดงดังท่ีเขาไมนอมรับการเช้ือเชิญของพระคริสตเจา เราสามารถ
อานไดในพระวรสารที่เรานำมาพิจารณา

มองดูอยางผิวเผินก็ดเูหมือนวาเขามิไดกระทำผดิอะไร เขาถูกถามเกีย่วกับ
การปฏิบตัติามพระบัญญัตทิีเ่ปนมรดกตกทอดมาจากโมเสส แมกระทัง่ขอทีส่อน
ใหรักเพื่อนบานเหมือนรักตัวเอง เขาอางวาเขาไดปฏิบัติตามทุกขอ แตเขา
ไดยนิเสียงภายในตัวเขา เรงเราใหเขากระทำมากกวาน้ัน พระเยซเูจาตรัสกับเขา
วา สิง่ท่ียงัขาดอยนูัน่คืออะไร เขาเปนผทูีม่ทีรัพยสมบตัมิากมาย เพ่ือจะไดบรรลุ
ถึงความดีอยางครบบริบูรณ เขาจะตองละทิ้งความร่ำรวยของเขา แลวติดตาม
พระเยซูเจาไป

มีไมกี่คนที่ไดยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระวรสาร แลวจะตัดสินใจแบงปน
ทรัพยสมบัตกิบัชายหนมุคนน้ี คงมีพวกเราไมกีค่นท่ีจะตอบสนองพระกระแสเรียก
ของพระเยซูเจาขอนี ้ตรงตามตัวหนังสือดังเชนนกับุญฟรังซิสแหงอัสซีซี แตเรา
พบอุปนิสัยอ่ืนๆ สภาพจิตใจในชีวิตและนิสัยใจคอของเรา ที่เปนอุปสรรค
มิใหเราตอบสนองความรักของพระเจาของเราในแตละคนไดไหม? พระเจา
ของเรามิไดทรงปรารถนาใหเรารูสึกโศกเศรา หลังจากที่เราไดยินกระแสเรียก
ดงัทีป่รากฏอยใูนพระวรสารวนันี้

พระเจาขา พระองคตรัสกับสานุศิษยของพระองควา เขาไมอาจรับใช
นายสองคนในเวลาเดียวกันได กลาวคือพระเจา
และสิ่งที่ เลวทราม โปรดทรงชวยอยาใหลูก
ปฏิบัติสิ่งที่ผิด และกระทำส่ิงที่เปนความจริง
ในขณะท่ีลูกแสวงหาสิ่งที่จะชวยใหสิ่งที่ลูก
กระทำในชีวิตประจำวันไดรับความสมหวัง
อันจะนำไปสูความสำเร็จในชีวิตประจำวัน
ของลูก ลูกวอนขอในพระนามพระคริสตเจา
พระเจาของลกูทัง้หลาย อาแมน

พลังขับเคลื่อนแหงรัก
ทนัทีที่ขบวนเสด็จคลอยหลงัไปคนเร่ิมลงเดินถนน
ตางมงุไปในทศิทางท่ีตัง้ใจไวออกจะเรงรีบ
สวนหน่ึงมงุไปท่ีทาเรอืศิรริาชอีกสวนมงุไปท่ีจอดรถ
เดินไปพลางคอยขยับเปดทางใหรถที่ตามหลังมา

พลาง
ที่เดินบนทางเทาตองทำใจกับจำนวนผูคนลนหลาม
ทีจ่ะชะลอท่ีจะหยดุกะทันหนัพงึตองหลกีเลีย่ง
หากไมอยากใหมีการชนการกระแทกจากคนที่ตามมาติดๆ
ที่หลบไดอยางเฉียดฉิวก็ตองเจอกับสายตาตอวาของคนที่ผานไป
กำลังจะพนตกึแปดสิบสีไ่ปทางทีจ่อดรถคนกย็งัรบีเรง
จนแทบไมเห็นชายรางผอมตัวเลก็หนาอดิโรยหมองพอๆ กบัเสือ้ทีใ่ส
นั่งพับเพียบอยูหนาเสาดานหนาอาคารกวาดตามองคนท่ีผานไป
แววตาเศราแฝงไวซึ่งประกายความหวังความมุงม่ัน
ดานหนามีปายกลองกระดาษสีน้ำตาลตั้งเดนอยูดานหนาตัก
ตัวอักษรหมึกสีดำรอยเรียงดวยลายมืออานไดชัดเจน
แรกเหลือบมองพอจะเห็นเปนขอความส่ีหาบรรทัด
ตองชะลอฝเทาเลี่ยงหลบคนที่เดินตามปลอยใหแซงหนาไป
จงึจะอานสองประโยคแรกไดใจความ
“ผมหวิมากครับ พยายามหางานทำแลวแตไมมใีครใหโอกาส...”
แคประโยคแรกก็เพียงพอแลวท่ีตองเดินตีวงยอนกลับ
คนท่ีเขียนประโยคน้ีไดคงตองหิวสุดๆ
ไมเชนน้ันคงไมประจานตัวเองตอหนาคนท่ีผานไปมาแบบน้ี
สายตาท่ีสบมองผคูนกลายนืยนักลาบอกความจริงใจ
หากไมจำเปนจรงิๆ กค็งไมคดิจะรบกวน
ประโยคท่ีสองบอกถึงความพยายามท่ียังไรผล
ในขณะท่ีปากทองไมยอมรอผลลัพธเอาแตเรียกรอง
จนไมมทีางออกนอกจากมาน่ังฟองชะตากรรมตนเองอยอูยางน้ี
“ผมหวิมากครับ” นาจะทำใหใครบางคนตองชะงกั
แตคนสวนใหญผานไปแทบไมเห็นเขาน่ังอยูที่นั่นดวยซ้ำ
ที่เหลือบไปเห็นก็ไดแตสั่นหัวแลวทำเหมือนไมเห็น
ไมนอยคนคงคิด “ฉนัก็หวิเหมือนกนัไมเห็นตองบอกใคร...”
อกีไมนอยคนคดิแทน “ทำไมไมไปใหหนวยงานรฐัชวยดแูล”
คนน่ังหนาเสาเลยไมตางกับเสาท่ีเรียงรายหนาตึก
ทัง้ทีเ่ปนคนเหมือนกับทกุคนท่ีผานไปมา...

ชางตางกับทาทีของพระอาจารยตอหนาผูคนเปนหมื่น
แตละคนทาทางอิดโรยหิวจากการติดตามฟงทานทั้งวัน
จนลืมเวลาลืมเร่ืองปากทองลืมเร่ืองท่ีหลับท่ีนอน
ถึงจะไมไดเขียนปายแตใบหนาแตละคนบอกชัดวากำลังหิว
ในขณะทีส่าวกกำลงัสับสนมองหาทางออกจากไกลตัว
เด็กคนหนึ่งเสนอปงบารเลยหากอนกับปลาสองตัวใหพระอาจารย
และน่ันคือจุดเริ่มตนแหงอัศจรรยทึ่งตาทึ่งใจ
กอนจะเปนอัศจรรยแหงฤทธิ์อำนาจพระเจา
มอีศัจรรยแหง “การใหสิง่ทีม่เีทาทีม่”ี เพือ่ผอูืน่
เปนอัศจรรยแหงรักซ่ึงดูจะเล็กนอยไมมากมายกายกอง
หากแตเปนความรักของคนท่ีเขาทางความรักของพระเจา
กระท่ังผนึกเปนความรักท่ีขับเคล่ือนใหเกิดพลังเกิดฤทธ์ิ
ทัง้น้ีและท้ังน้ันเปนเพราะคำวา “รกั” ไมหยุดอยแูครกั
ดงั “รกั” ของพระอาจารยทีส่ะกดดวยคำวา “สงสาร”
แลวน้ัน “รกั” สะกดดวยคำวา “ใหกนิจนอ่ิม”...

คนนัง่ชปูาย “ผมหิว...” ทีโ่รงพยาบาลศิรริาชคงไมใชคนเดยีว
มคีนรอบขางเราทานอีกหลายคนทีไ่มมปีายแตทาทีบอก “ฉนัหิว...”
หวิความรกัหวิความอบอนุหวิคำชมหวิการยอมรบัหวิรอยย้ิม
หากเอาแตจ้ำเดินเอาแตงวนกับงานเอาแตหาเงินเอาแตสนุกสุดเหวี่ยง
แมปากจะย้ำบอกวา “รกั” แตใจกไ็ดแตสะกดวา “รกั” อยแูคนัน้
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สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สงัฆมณฑลจันทบุรี

ของทกุสิง่บนโลกนี ้ยิง่แบงยิง่นอยลง แตความรกั ยิง่แบงยิง่มากขึน้

วดัแมพระลกูประคำ สตัหบี ขอเชญิรวมแขงขนัโบวลิง่
การกุศล ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ จากพระสังฆราช
ซลิวีโอ สริพิงษ จรัสศรี ประมขุสังฆมณฑลจันทบรุ ีใน
วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2012 เวลา 09.00 น. ที่ Star
Bowling Center จ.ระยอง ซ่ึงในการแขงขันจะแบงออก
เปน 3 ประเภท ไดแก ประเภททีมกิตติมศักด์ิ ประเภท
ทีม 3 คน และประเภทบุคคล รายไดทั้งหมดจะนำไป
ชวยเหลือสมทบทุนสรางอาคารแพรธรรม (บานพัก
บาทหลวงเจาอาวาส) สำหรับผูที่สนใจติดตอสอบถาม
และสมัครไดที่ น.อ.หญิงอำไพ สุริยมงคล โทร. 08-
4147-7124  คณุรำไพพรรณ อดุมขันติโยธิน โทร. 08-
1447-3317 และคุณขวัญชนก ผลมูล โทร. 08-1815-
9155 ขอพระเจาโดยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย
ทรงอวยพรทุกทาน คลอดแลว สารสังฆมณฑล
จนัทบรุ ี(สายใยจันท) ฉบบัใหมลาสดุ ทีแ่นนดวยเนือ้หา
เกี่ยวกับ “ปแหงความเชื่อ” และมีความพิเศษท่ีพระ-
สังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต ไดให
เกียรติเขียนสาสนเร่ือง “ปแหงความเช่ือ” สงถึงพ่ีนอง
ทุกทานไดอานกัน เร่ืองราวเปนอยางไร อยากรูตองรีบ
หาอานกันนะครับ สามารถแจงขอรับหนังสือไดที่
สำนักงานส่ือมวลชน สังฆมณฑลจันทบุรี 21/3 ม.1
ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 หรือสามารถ
อานผานเว็บไซตสังฆมณฑล www.chandiocese.org
ไดเลยนะครับ 

สงัฆมณฑลนครราชสมีา
ฝายการศึกษาสังฆมณฑลนครราชสีมา จัดสัมมนา

ครูใหมโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา  ที่
โรงแรมเฮอรมเิทจ จ.นครราชสมีา ระหวางวนัที ่28-29
กรกฎาคม 2012 ปนี้มีครูใหมกวา 200 คนเขารวม
เพ่ือเปนการเขาใจถึงวัฒนธรรมองคกรโรงเรียน
คาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา.... และตามดวยการ
จัดงานวันวิชาการของโรงเรียนในสังฆมณฑล  ที่
โรงเรียนมารียวิทยา นครราชสีมา ในวันเสารที่ 25

สิงหาคม 2012 ประธานสงฆหนุมโคราช คุณพอ
สมดุล  วาปทะ จดัเขาเงียบฟนฟจูติใจประจำป โดยปนี้
เนนเร่ือง “ความเช่ือ”  เพ่ือเปนการเตรียมตัวกาวสู
ปแหงความเช่ือ โดยเชิญคุณพอวัชศิลป  กฤษเจริญ
เปนผูเทศน ซึ่งโครงการน้ีจัดข้ึนในวันศุกรที่ 24  -
วนัเสารที ่25 สงิหาคม 2012 

ฉลองชุมชนศิษยพระคริสต นักบุญอันนา เกาะสมุย
ปนี้ คณุพอมคีาแอล อดลุยเกษม เจาอาวาส พรอมลกูวดั
ใหการตอนรับคุณพอกุสตาฟ โรเซนต เปนพิเศษ ใน
ฐานะผูบุกเบิก มีสวนรวมในการกอสรางวัด และ
ชุมชนคริสตชนหลังวัด แมผานไปสามสิบกวาป แต
ความทรงจำดีๆ ยงัมริลูมื โอกาสนีแ้จงใหทราบวากำลัง
จะมีการกอสรางวัดอีกหลังสำหรับชาวตางชาติ หวังวา
คุณพอโรเซนต คงคิดถึงชาวสมุยเปนพิเศษ   ฉลอง
ชุมชนศิษยพระคริสต แมพระองคอุปถัมภ พนม ทุกป
ชมุฉ่ำดวยสายฝน ปนีฉ้่ำเชนเคย นอกจากฉ่ำดวยสายฝน
ยังฉ่ำดวยพระพรมากมายสำหรับงานอภิบาลของวัด
ความเปนชุมชนศิษยพระคริสต ออกดอกออกผล
เบงบานคราวฉลองชุมชนแหงความเช่ือน่ีแหละ
นักขับรองรุนเด็กของวัด เยาวชนชุมนุมรวมพลังฟนฟู
ชีวิต พอบานแมบาน เตรียมอาหาร ทำความสะอาด
สถานท่ี ซิสเตอรกลาริสกาปูชิน เอ้ือเฟอสถานท่ีรวม
รับแขก สงคำภาวนาเต็มท่ี พระสงฆลูกวัดทุกองค
มีสวนรวมท้ังคุณพอสมพงษ ฉัตรบรรยงค คุณพอนที
ธีรานุวรรตน คุณพอทรงราชย ศรีระหงษ คุณพอ
อรรคเดช ทบัปง คณุพออภริกัษ ทบัปง ยังมีสงัฆานุกร
ดลฐิศักด์ิ ฉัตรบรรยงค งานน้ีครบทีมบาสเกตบอล
ขอบคุณคุณพอสืบศักด์ิ กลวยไม ณ อยุธยา ผูเทศน
ตรวีารเตรยีมจิตใจ 

วันอาทิตยที่  22 กรกฎาคม 2012 เวลา 09.00 น.
พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา  เปนประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณและเสกวัดนอยอาสนวิหารแมพระ
นิรมลอุบลฯ เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา  แทนอาสนวิหารหลงัเกาทีไ่ดรือ้ถอน  เพือ่
สรางอาสนวิหารหลังใหม  ซึ่งในสัปดาหที่ผานมา
ชางผูรับผิดชอบการกอสรางโครงการการสรางอาสน-
วิหารหลังใหมไดลงมือรื้อถอนอาสนวิหารหลังเกา
บางสวนแลว 

โดยในท่ีประชมุไดอนมุตัแิละเหน็ชอบ  ตามท่ีไดรบัแจง
จากสถานเอกอัครสมณทูตแหงนครรัฐวาติกันประจำ
ประเทศไทยวา สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16
มพีระประสงคจะแตงต้ัง อารชบิชอป พอล ชาง อนิ-นมั
(Archbishop Paul Tschang In-Nam)  ใหดำรงตำแหนง
เอกอคัรสมณฑูตแหงนครรัฐวาตกินัประจำประเทศไทย
คนใหม โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน
อารชบิชอป โจวันนี ดานีเอลโล (Archbishop Giovanni
d’Aniello)  (ขาวสำนักนายกรฐัมนตร)ี

และเม่ือวันเสารที่ 4 สิงหาคม 2012 สมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ไดทรงประกาศแตงตั้ง
พระอัครสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั พระสมณทตูนครรฐั
วาติกันประจำประเทศยูกันดา ใหมารับหนาท่ีพระ-
สมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร
และลาว

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เกิดวันท่ี 30
ตลุาคม 1949  ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต  รบัศลีบวช
เปนพระสงฆเมื่อวันที่  17 ธันวาคม  1976 สังกัด
สงัฆมณฑลชองจู

สำเรจ็การศกึษาจากสถาบันการทตูของสนัตะสำนัก
และปริญญาเอกดานเทววิทยา  เ ร่ิมเขารับหนาท่ี
ทางการทูตเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 1985

ตั้งแตป 1985-2002 ไดปฏิบัติงานดานการทูต
ในตำแหนงหนาท่ีเลขาธิการและท่ีปรึกษาประจำ
สถานเอกอัครสมณทูต  ประเทศเอลซัลวาดอร เอธิ-
โอเปย ซีเรีย  ฝรั่งเศส  กรีซ  เบลเยี่ยม และทำหนาที่
ในสำนกัเลขาธิการของสันตะสำนกั

ไดรับแตงต้ังเปนพระอัครสังฆราชกิรติศักด์ิแหง
อมานเซีย และพระสมณทูตประจำประเทศบังคลาเทศ
เม่ือวันท่ี 20 ตลุาคม 2002  ไดรบัการอภเิษกพระสงัฆราช
โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เม่ือวันที่
6 มกราคม 2003

วันที่ 27 สิงหาคม 2007 สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทรงแตงตัง้ทานเปนพระสมณทูตประจำ
ประเทศยูกันดา

พระอัครสังฆราชพอลมีความสามารถดานภาษา
ไดแก องักฤษ  อติาเลียน เยอรมัน  ฝรัง่เศส และสเปน

พระสมณทูตองคใหม (ตอจากหนา 20)

ตดิตอกองบรรณาธกิาร
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
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โรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ พทัยา
มูลนิธิคุณพอเรย

รบัสมัครคนพิการเขาเรียนหลักสตูรวิชาชีพ ๒ ปี
เปนโรงเรยีนฝกวชิาชีพในดานเทคโนโลยทีีท่นัสมัยหลากหลายหลกัสูตร

ใหกบัคนพิการทางการเคลือ่นไหว เชน แขนขาด ขาขาด อมัพาต โปลโิอ ฯลฯ
ผสูมคัรตองมอีาย ุ๑๗ - ๓๕ ป จบชัน้ ม.๓ ทางโรงเรียนจดัอปุกรณการเรียน
การสอน หอพัก และอาหาร โดยไมเสียคาใชจายใดๆ เรียนจบหลกัสูตรแลว
มีงานทำสามารถเลี้ยงชีพตนเองได
หลักสูตรที่เปดสอน

๑. อิเล็กทรอนิกส
๒. การพฒันาระบบสารสนเทศ
๓. คอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
๔. เทคโนโลยกีารเขยีนแบบแมพมิพ
๕. การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหโอกาสนักเรียนหญิงเปนพิเศษ

สอบรบันกัเรยีนใหม ๒ เมษายน และ ๒ ตลุาคม ของทกุป
ผูสนใจโปรดติดตอสอบถาม และสมัครสอบไดดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

สอบถามขอมูล และสนใจใหการสนับสนุนตางๆ ไดที่...โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
เลขท่ี ๔๔o หม ู๙ ถ.สขุมุวิท ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี๒o๒๖o

โทร (o๓๘) ๗๑๖๒๔๗ - ๙ ตอ ๖๑o๑ โทรสาร (o๓๘) ๗๑๖๕๔๓ หรอื www.rvsd.ac.th

ทานจะมีสวนสนับสนุนคนพิการไดอยางไร
สงเสริมใหกำลังใจ มอบอุปกรณการเรยีนการสอน

มอบทุนการศกึษา
เลี้ยงอาหาร

ใหโอกาส รบัเขาทำงาน
เปนวทิยากรใหการอบรม
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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. 0-2451-7341-2 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

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  : เลขที่ 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

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

บริการทางบัญช ี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชีและภาษีที่มีประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงนิเดอืน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวเิคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรึกษาและแกไขปญหาดานบญัชภีาษอีากร
บริการวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

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

เปโตร เสงี่ยม ศรีวรกุล
ชาตะ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1936

เกิดใหมในพระเจา
15 กันยายน ค.ศ. 2003

เทเรซา ประถม ศรีวรกลุ
ชาตะ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1925

เกิดใหมในพระเจา
31 มีนาคม ค.ศ. 1964

ดวงวิญญาณญาติพี่นองศรีวรกุล ดวงวิญญาณในไฟชำระ
และดวงวิญญาณท่ีไมมีใครระลึกถึง

โทมา นาง ศรีวรกุล
ชาตะ 5 ธนัวาคม ค.ศ. 1897

เกิดใหมในพระเจา
1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1948

โรซาซีอา หงาย ศรวีรกุล
ชาตะ 12 สงิหาคม ค.ศ.1891

เกิดใหมในพระเจา
29 กรกฎาคม ค.ศ.1968

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
เปาโล งวนฮ้ัว แซเตาะ
ชาตะ 14 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1926

เกิดใหมในพระเจา
17 พฤษภาคม ค.ศ. 1992

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารีอามักดาเลนา อษุา สวสัดี

อายุ 86 ป
สอูอมพระหตัถพระเปนเจา

19 กรกฎาคม 2011
(ครบ 1 ป)

ขอพระองคเมตตาไดเขาสสูวรรคเทอญ

“และ ลกูา ประสทิธ์ิ สวัสดี”
สูออมพระหัตถพระเจา 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1990

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
ยอแซฟ ธนวฒัน อางนานนท

กลับไปสูออมกอดของแมพระ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2551

ครบรอบ 4 ปี
“ขาแตทานนักบุญยอแซฟ ชวยวิงวอนเทอญ”

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 31 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 6 ป
ชาตะ 7 มถินุายน  พ.ศ. 2535
เกิดใหมในพระเจา  22 สงิหาคม พ.ศ. 2549
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การภาวนา
คอืหนาท่ี
ทีส่ำคญั
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หมายเหตุ : ภายใตเง่ือนไขท่ีโรงพยาบาลกำหนดเทาน้ัน
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ประชาคมอาเซียน... (2)
คุณเต รียม
รับประชา-
คมอาเซียน
อยางไร

เ น่ื อ ง
จากการรวม

ประชาคมอาเซียน  10  ประเทศ  ประชากร  577  ลานคน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก  การกระตุนใหเด็กและ
เยาวชนสนใจศึกษาภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ฯลฯ  เปน
สิง่ทีด่ ี การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหใชสือ่สารมวลชน
เทคโนโลยีสมยัใหมเปนสิง่ทีด่ ี การสรางถนนใหเดนิทาง
ขนสงสินคา ฯลฯ  ใหสะดวกขึน้เปนส่ิงท่ีดี

แตการพัฒนาเศรษฐกิจเหลาน้ี  ยอมมีทั้งผลดีและ
ผลเสีย

1. สถานะคนไรรัฐ  ปรากฏการณทั้งหลายในโลก
ในยุคนี้  โดยเฉพาะการไหลบาขามพรมแดนรัฐชาติ
ทำใหประชาชนเปนจำนวนมากเปนคนไรรฐั  ไรสญัชาติ
ทำใหศนูยมนุษยวทิยาสิรนิธร  ไดจดัเสวนาชวนถกเร่ือง
พหวุฒันธรรม  คร้ังท่ี  4  เร่ืองชายแดนกับประเดน็  “เรือ่ง
พหุวฒันธรรมและความรุนแรง”  วนัท่ี  28-30  มนีาคม
2555  วงเสวนาไดชวนใหคดิถงึปญหาของความเปนรฐัชาติ
ที่ตองการกลืนกลายความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผคูน  รวมท้ังคำถามวา  สงัคมไทยในปจจบุนัเปน
สงัคมพหุวฒันธรรม  ทีย่อมรับในความแตกตางหลากหลาย
ของผคูน  ตามท่ีประกาศไวในรัฐธรรมนญูจรงิหรอื

2. สถานการณการคามนุษย  มูลนิธิกระจกเงา
ทำงานดานการตอตานปญหาการคามนุษยในประเทศไทย
เปนระยะเวลาเกือบ  10 ปเต็ม  ไดวเิคราะหและประเมิน
สถานการณนีใ้นประเทศไทย  ประจำป  2554-2555

- การบังคบัใชแรงงานภาคประมง  ออกไปจบัปลา
กลางทะเล  ไมไดรับเงินคาจางตอบแทนเปนเงินสด
หรือไดนอยกวาแรงงานท่ีเสียไป  ทำใหการทำงานถูก
บบีบงัคบัโดยสภาพ

- การคาประเวณี  เด็กหญิงตางชาติจากประเทศ
เพื่อนบาน  โดยเฉพาะประเทศลาว  เขามาคาประเวณี
บริเวณชายแดนและจังหวัดใกลเคียง  (อุดรธานี
หนองคาย)  ในรูปแบบของซอง  และรานคาราโอเกะ
การคาประเวณีเด็กไทย  ในสถานบริการซอง  บาร
รานคาราโอเกะ  มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน  โดยเฉพาะ
เด็กหญิงอายุระหวาง  11-15  ป  ที่หายออกจากบาน
ดวยสาเหตุสมัครใจ

- การบังคบัใหขอทาน  สวนใหญเปนเด็กทีถ่กูนำพา
มาจากประเทศกัมพูชา  และเมียนมาร  กระจายตัวไป
เชยีงใหม  ชลบุร ี  สงขลา  ภเูกต็  กรงุเทพฯ  เร่ิมมกีาร
เปล่ียนแปลงรูปแบบจากการขอทาน  เปนขายดอกไม
หรอืสนิคาตามสถานบริการตางๆ ในยามค่ำคนื

- นอกจากน้ียงัมีการคาประเวณเีด็กชาย  การถายภาพ
โปเปลือยอนาจารเด็ก  การซื้อประเวณีเด็กผูชาย  ใน
แถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉยีงใต  ภาคลมุแมน้ำโขง
เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีซื้อบริการไดงาย  และบังคับใช

กฎหมายหยอนยานในเรือ่งนี้
3. การปองกันและแกไขปญหา  รัฐบาลไทย

พยายามถอืเรือ่งนีเ้ปนวาระแหงชาตเิมือ่หลายปกอน  แต
การบังคับใชกฎหมาย  และการใหความชวยเหลือ
ผเูสยีหายจากการถูกคามนุษย  มลีกัษณะ  “บรรยากาศ
แหงความกลัว”  ผูเสียหายจำนวนมากไมกลาเขาไป
ขอความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะ
หนวยงานตำรวจ  เพราะกลวั  “ขาวรัว่”

เหลาน้ีเปนเพียงสวนหนึ่งของเอกสารท่ีผมไดรับ
จากแผนกสงัคมพฒันา  สงัฆมณฑลเชียงใหม  ทีป่ระชา-
สัมพันธใหคณะสงฆเขาใจประชาคมอาเซียน  เมื่อ
ผมเปดพระสมณสาสน  “พระพันธกิจขององคพระ-
ผไูถ”  ของบญุราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน  ปอล
ที่ 2  (7  ธนัวาคม  1990)  “เพื่อรื้อฟนสัญญาผูกพัน
ดานการแพรธรรมเสียใหม...  พันธกิจการแพรธรรม
เปนการฟนฟูพระศาสนจักรใหม  เพื่อพลังความเช่ือ
และเนนเอกลักษณของชาวคริสต  กอใหเกิดความ
กระตือรอืรนและแรงกระตนุใหม  ความเชือ่ยอมมัน่คง
ขึ้นเม่ือเราใหความเช่ือออกไป”  (ขอ  2)  เราจึงมั่นใจ
ในแผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย  ค.ศ.
2010-2015  อภิบาลชมุชนศษิยพระคริสต  รวมพนัธกจิ
แบงปนขาวดี  เนนวิถีชุมชนวัด  เปนการเตรียมรับ
ประชาคมอาเซียนไดดียิ่ง

พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน

⌫    

อติาล ี– สวติเซอรแลนด – ฝรัง่เศส – ลรูด  9 วนั
(วนัท่ี 8-16 ตลุาคม 2012)  ราคา 93,500 บาท

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

สวิตเซอรแลนด : ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต - สะพานไมคาเปลบรุค -
ยอดเขาจูงฟราว

ฝร่ังเศส  :  ปารีส  - หอไอเฟล รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแมพระ
เหรียญอัศจรรย

ลูรด : พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่อาสนวิหารใตดิน น.ปโอ ที่ 10  เดินรูป
14  ภาค ชมบานแบรนาแด็ต  จมุตัวบอน้ำศักด์ิสทิธ์ิ  สวดลูกประคำ  แหโคม

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

โปแลนด : เมืองวาโดวิช - วัดและอารามพระเมตตา - แมพระฉวีดำ -
เหมืองเกลือวีชชิกา - เมอืงคราคอฟ

สาธารณรัฐเช็ค : เมืองบรูโน - กรุงปราค - มหาวิหารเซนตวิตัส -
เดอะโกลเดนเลน - จตัรุสัเมอืงเกา - 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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 19-25 สิงหาคม 2012 หนา 11

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

การ ภาวนาคอื
หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนาคอื

หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนาคอื

หนาท่ี ทีส่ำคญั
การ ภาวนาคอื

หนาท่ี ทีส่ำคญั  

เราตองเคลื่อนไปใหไกลเกินกวาความยากจนฝายจิตของโลก ซึ่งไมสามารถรับรูไดอีกตอไปถึงการ
ประทบัอยขูองพระเจา ปแหงความเชื่อ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงกำหนดขึ้นต้ังแตวนัที่
11 ตลุาคม 2012 ถงึวนัที ่24 พฤศจิกายน 2013 นัน้ กเ็พือ่ผปูรารถนาใฝหาพระเจา

เม่ือเชาวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 พระอัครสังฆราชรีโน ฟซิเชลลา ประธานสมณสภาเพ่ือ
สงเสริมงานประกาศขาวดีใหม ไดชีแ้จงเร่ืองวาระแหงพระหรรษทานน้ี ที่สำนกังานขาววาติกนั ทานชีแ้จงวา
ปแหงความเชือ่ “มงุเพือ่ค้ำจนุความเชือ่ของผมูคีวามเช่ือมากมายท่ีไมเลกิมอบชีวติของตนไวแดองคพระผเูปนเจา
ดวยความเช่ือมัน่กลาหาญ ทัง้ๆ ทีต่องมภีาระหนกักบัชวีติประจำวนั” ถงึแมวาในโลกนีก้ารเปนพยานความเชือ่
ไมคอยเปนขาวข้ึนมาก็ตาม แตพระอัครสังฆราชฟซิเชลลาเนนวา “การเปนพยานความเช่ือนี้มีคุณคาสูงยิ่ง
ในสายพระเนตรของพระเจาผสูงูสดุ”

สิง่ทาทายเวลาน้ีกค็อื การรือ้ฟนความหมายท่ีสญูไปนัน้ใหกลับมาใหมในโลกน้ี ทีเ่ต็มไปดวยวกิฤติทัว่ไป
ไมเวนแมกระทั่งในเร่ืองความเช่ือเอง  พระอัครสังฆราชฟซิเชลลาไมลังเลใจเลยท่ีจะกลาววา “โลกียนิยม
ไดเขามาจูโจมเรามนุษยหลายสิบปแลว ภายใตชื่อ “การเปนตัวของตนเอง” ที่เรียกรองใหตนเองเปนอิสระ
พนจากการอยใูตอำนาจทีม่กีารไขแสดงใดๆ ทัง้ส้ินและตองการจดัการวางแผนของตนเอง สำหรบัการเจรญิชวีติ
อยูในโลกราวกับวาพระเจาไมมีอยูจริง” เร่ืองนี้กลายเปนวิกฤติดานมานุษยวิทยา ซึ่งปลอยมนุษยไวกับ

ตวัเขาเอง ทำใหมนุษย “รสูกึสับสนวาวนุ โดดเด่ียวเดียวดาย ตองแลวแต
ความกรุณาจากพลังอำนาจ ซึ่งเขาเองไมเคยรูจักหนาตาเลยวาเปนเชนไร
และไมมจีดุหมายกบัชวีติของตนดวย”

ฉะน้ันเราตองไปใหไกลเกินกวาน้ี โดยบงบอกอยางเดนชัดดวย
ตราสัญลักษณปแหงความเช่ือน้ี ใหความหมายกับเหตกุารณตางๆ ทีว่างแผน
ไว ตราสัญลักษณนีเ้ปนภาพคลาสสกิของพระศาสนจักร โดยแทนดวยรปูเรือ
ที่กำลังแลนใบไปบนระลอกคล่ืน เสากระโดงเรือเปนรูปไมกางเขน ซึ่ง
แขวนตวัอกัษรสามตัว IHS ทีห่มายถงึพระครสิต แขวนไวรบักบัดวงอาทติย
ซึง่รวมกบัอกัษรสามตัวนัน้เกิดเปนสญัลกัษณบงบอกถงึศลีมหาสนิท


⌦
กรุงโรม ซีนิต  เมื่อ
วนัองัคารท่ี 3 กรกฎาคม
2012 พระคารดนิลัเมาโร

ปอาเซนซา สมณมนตรีสมณกระทรวงเพ่ือพระสงฆ
และผถูวายตัว ไดกลาวสุนทรพจนตอท่ีประชุมสัมมนา
บรรดาผูใหการอบรมพระสงฆ ที่มหาวิทยาลัยปอนติ-
ฟกลั อาเธเนอุม “พระราชนิแีหงอคัรสาวก” ทีก่รงุโรม
หัวขอ “ผูใหญใหการศึกษาอบรมในยุควิกฤติทาง
การศึกษา” พระคารดินัลปอาเซนซากลาวถึงความ
สัมพันธระหวาง “การอบรมมนุษยกับความเช่ือ” และ
เรื่อง “การอบรมมนุษยกับวิกฤติทางการศึกษาอบรม”

พระคารดินัลพิจารณาไตรตรองเร่ืองวิกฤติทาง
การศกึษาอบรมมนุษยในยคุปจจบุนั ทานกลาววาแมแต
อำนาจการส่ังสอน (Magisterium) ของพระศาสนจักร
เองก็ยงับอกวา วกิฤติทางการศึกษาอบรมนัน้ “เปนเร่ือง
สำคญัย่ิงในยคุน้ี”

พระคารดินัลกลาววา “เปนที่ เห็นชัดเจนย่ิงวา
ขอบกพรองในเรื่องการศึกษาอบรมมนุษยนั้นมิใช
เปนเร่ืองเฉพาะความเปนจริงดานพระศาสนจักรเทาน้ัน
อันที่จริง เม่ือเปรียบเทียบกับสถานการณของเรานี้
วกิฤติดงักลาว แผขยายกวางไกลไปในสงัคมท่ัวไป และ
ผลของวิกฤตินี้เปนท่ีเห็นชัดแกทุกคนวา มีผลและ
จะยังคงมีผลตอเนื่องสำคัญๆ ตามมามากมายท้ังดาน
มานุษยวิทยา ดานสังคมและดานเทววิทยาดวย”

พระคารดินัลอิตาเลียนทานนี้ยืนยันวาลัทธิอุดม
คตินิยม ลทัธิเหตุผลนยิม และลัทธิสัมพัทธนิยม เปนจุด
เร่ิมตนของวกิฤตการณนี ้ทานกลาววาจากลทัธิดงักลาวนัน้
“เกิดระเบิดออกมาเปนลัทธิสุขนิยม ลัทธิหลงใหล
กับรูปรางของตน ลัทธิชอบมีเพศสัมพันธไปท่ัว ผูคน
ในยุคของเราตกอยูใตลัทธิเหลาน้ี เราจำเปนตองชวย
พวกเขาใหรอดพนเปนอิสระใหไดจากส่ิงเหลานั้น
ดวยอาศัยเคร่ืองมือทุกอยางท่ีมีอยู”

หลังจากท่ีทานอธิบายชี้แจงถึงวิกฤติทางการศึกษา
อบรมมนุษยในปจจุบันแลว พระคารดินัลปอาเซนซา
เนนวา พระศาสนจักรมีพันธกิจที่จะตองชวยใหมนุษย
แสวงหาคำตอบตอความหมายของชีวติ

พระคารดนิลักลาววา “พนัธกิจของพระศาสนจักร
ดานการศึกษาอบรมมนุษยนี้ ตองไดรับการสงเสริม
เพิม่พลงัใหเขมแขง็ และเริม่ตนใหมเสมอจากการมคีวาม
ปรารถนาแทเพื่อมนุษย เปนความตองการมีสวนรวม
ในสภาพเดียวกันของ ‘การถามถึงความหมายของชีวติ’”

เพ่ือใหคำตอบตอความเปนจริงของมนุษย พระคาร-
ดนิลัปอาเซนซา ไดอางถึงพระสมณสาสน “พระเจาคือ
ความรัก” (Deus Caritas Est) ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ทรงอธิบายไววา การเปนคริสตชนคือ
“การพบปะกับเหตุการณที่เปนบุคคล”

พระคารดนิลั กลาววา “ดงัน้ัน จงึเปนไปไดทีจ่ะยืนยนั

วาคำตอบตอคำถามท่ีวามนุษยเปนอะไร คำตอบท่ีมิได
อยูในตัวมนุษยนั้น สามารถพบปะได คำตอบน้ันมา
พบกับเรา คำตอบนั้นเผยตัวเองในส่ิงที่ใกลชิดท่ีสุด
กบัมนุษย นัน่คือ ตวัมนุษยเอง”

“การพบปะกันระหวางมนุษยชาติในฐานะเปน
คำถาม กับเหตุการณของพระคริสตเจาในฐานะเปน
คำตอบน้ัน กอเกิดความเปนไปไดของการอบรมมนุษย
แทจริงทุกอยาง”

พระคารดินัลปอาเซนซา กลาวถึงเร่ืองการอบรม
พระสงฆและสามเณร วาคล่ืนยุคปจจุบันของลัทธิ
สมัพทัธนยิมนัน้สามารถถูกขจดัไปจากชีวติบานเณรได
ถากฎเกณฑเร่ืองศีลธรรมทางเพศท่ีมีความสัมพันธ
กับความจริงไดรับการเคารพถือปฏิบัติ พระคารดินัล
กลาววาอุปสรรคดังกลาว “ลดทอนจำนวนที่เปนไปได
ของผสูมัครอิสระ”

พระคารดินัลเตือนดวยวา ถึงแมพระสงฆบางองค
ผานการอบรมในบานเณรเปนผสูมคัรดวยใจอสิระ และ
จากชีวิตเณรมาก็ตาม หลายส่ิงหลายอยางก็สามารถ
นำหายนะมาสูการอบรมได เชน การใชอินเทอรเน็ต
ที่ไมเหมาะสม เปนตน พระคารดินัลกลาววา “การใช

อินเทอรเน็ตอยางไมสมควรน้ัน กอใหเกิดพระสงฆ
ที่ทำตามใจตนเองมากมาย”

พระคารดินัลกลาววา “จำเปนตองทำการศึกษา
บอยๆ ถงึบทบาทสำคัญย่ิงของอนิเทอรเน็ต โดยคำนงึถึง
การปรับปรุงกฎวนิยัตาง  ๆทีเ่ก่ียวของกับการใชอนิเทอรเน็ต
ไมถูกตองของผูนอยดวย ทั้งน้ีเพราะวาอินเทอรเน็ต
เปดโอกาสใหเกิดอันตรายตอเณรและแมแตพระสงฆ
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มักปลีกตัวอยูโดดเด่ียว
เพียงลำพัง เน่ืองจากมีสิ่งลามกมากมายแพรหลายอยู
ทางอินเทอรเน็ต”

พระคารดินัลปอาเซนซา ลงทายสุนทรพจนวา
การอบรมในบานเณร และการอบรมตลอดชีวิตน้ัน
ตองเปนการอบรมแบบตอเน่ือง โดยมีอำนาจส่ังสอน
ของพระศาสนจักรคอยชวยเชื่อมชองวางระหวาง
การอบรมท้ังสองน้ัน พระคารดินัลกลาวดวยวา “ดังน้ี
จึงไมมีผูใหการอบรมคนใดคาดเดาเอาตามใจชอบวา
ตนน้ันอยเูหนืออำนาจสัง่สอนของพระศาสนจักร คดิวา
ตนเปนคนแรกที่ เขาใจไดดีกวาหรือมากกวาถึงส่ิง
จำเปนเรงดวนของพระศาสนจักรของพระคริสตเจาน้ี”





ดอนบอส พรศกัดิ์
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สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 4)
สงัฆมณฑลจันทบุร ี2 องค ไดแก

สามเณรเปโตร นรเทพ  ภานุพันธ เกิดวันที่ 25
ตุลาคม ค.ศ. 1983 / พ.ศ. 2526 สัตบุรุษอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินริมล เปนบุตรของเปาโล สทุนิ
ภานุพันธ และเทเรซา สวรรค  ภานพุนัธ มีพีช่าย 1 คน

ผสูงเขาบานเณร คณุพอสตเีฟน วชัรนิทร  สมานจติ
ไดรับแตงตั้ง เปนผูอานพระคัมภีร   วันที่  14

สงิหาคม 2010
ไดรับแตงต้ังเปนผชูวยพิธีกรรม วันท่ี 13 สงิหาคม

2011
คติพจน “เพราะขาพเจาออนแอเม่ือใด ขาพเจา

กย็อมเขมแข็งข้ึนเม่ือน้ัน”  (2 คร 12:10)
สามเณรยอหน วัชรพล  กูชาติ เกิดวันที่  22

ธนัวาคม ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525 สตับุรษุวัดนักบุญฟลปิ
และยากอบ หวัไผ เปนบุตรของเมารซีโีอ ดำรหิ  กชูาติ
และมารอีา สมศรี  แซแต มพีีน่อง 8 คน

ผสูงเขาบานเณร คณุพอลูกา บรรจง  พานุพันธ
ไดรับแตง ต้ังเปนผูอ านพระคัมภีร  วันท่ี  14

สงิหาคม 2010
ไดรบัแตงต้ังเปนชวยพิธกีรรม  วนัท่ี 13 สงิหาคม

2011
คติพจน “Caritas Christi Urget Nos”
กระแสเรียก “กระแสเรียกของผมเร่ิมจากความ

ประทับใจในการดำเนินชีวิตของพระสงฆที่มาประจำ
อยูที่วัดหัวไผเมื่อผมยังเปนเด็ก ในชวงเวลาน้ันผม
ไมรูจักวาความรับผิดชอบคืออะไร? ไมรูวาความ
ศักดิ์สิทธ์ิคืออะไร? ผมเพียงแตรับรูดวยหัวใจถึงความ
ใจดี ความรัก ความหวงใย ที่คุณพอไดมอบใหกับผม
และทำใหผมมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีแบบนั้น
บาง และพรอมกบัแรงผลักดันจากครอบครวั ผมจงึไดมี
โอกาสไดเขาบานเณร”

สงัฆมณฑลราชบุร ี1 องค ไดแก
สามเณรยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธ์ิ  เกิด

วันท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527 สัตบุรุษ
วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย เปนบุตรของบานาบัส
ประเชียร นันทพรพิสุทธ์ิ และโรซา ระยอง นันท-
พรพสิทุธ์ิ มพีีน่อง 4 คน เปนบุตรคนที ่3

ผูสงเขาบานเณร คุณพอยอหน บอสโก สิทธิพล
พานิชอุดม

ไดรับแตงตั้ง เปนผูอานพระคัมภีร   วันที่  14
สงิหาคม 2010

ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรม วนัท่ี 13  สงิหาคม
2011

คติพจน “สันติสุขของพระเจา เกินสติปญญาจะ
เขาใจ” (เทยีบ ฟป 4:7)

กระแสเรียก “กระแสเรียกของผมมาจากคำวา
โอกาส ผมเขาบานเณรเล็กราชบุรีเปนโอกาสใหผม
ไดรูจักตนเอง และท่ีสำคัญรูจักกระแสเรียกของผม
เมล็ดพันธุแหงกระแสเรียกของผมเติบโตอยางชาๆ
ในบรรยากาศครอบครัว ในบานแหงความเปนพี่นอง
ของบานเณรเล็กราชบุรี เม่ือเวลาผานไปตนกลาน้ัน
คอยๆ เจริญเติบโต เพราะการบำรุงรักษา เอาใจใส
อยางดีจากบานเณรเล็ก บานเณรกลาง และบานเณร

ใหญ บานแตละหลงัทำใหผมไดเรยีนร ูมปีระสบการณ
พัฒนาและเติบโต ทำใหรากคอยๆ หยั่งลึกและทำให
ลำตนมัน่คง ขอบพระคณุพระเจา เพราะพระหรรษทาน
ของพระองคทำใหผมอดทน เติบโต และมั่นคงใน
ความเช่ือ”

คณะคามิลเลยีน 3 องค ไดแก
สามเณรมคีาแอล วฒุชิยั  บญุบรรลุ  เกิดวันท่ี  11

กมุภาพนัธ ค.ศ. 1985 / พ.ศ. 2528  สตับุรษุวัดอัครเทวดา
มีคาแอล ซงแย จ.ยโสธร เปนบุตรของเปาโล เคน
บญุบรรลุ (เสียชีวิตแลว) และโรซา ทองมวน  บญุบรรลุ
มพีีน่อง 4 คน เปนคนสุดทอง

ผสูงเขาบานเณร คณุพอสำรอง  คำศรี
ไดรับแตงตั้ง เปนผูอานพระคัมภีร   วันที่  14

สงิหาคม 2010
ไดรับแตงต้ังเปนผชูวยพิธีกรรม  วนัท่ี 13 สงิหาคม

2011
คติพจน   “ถาเราตายพรอมกับพระองค  เราจะมชีวีติ

อยกูับพระองค”  (2 ทธ 2:11)
สามเณรเปโตร เหงียน หูว เบ๊ียต เกิดวันท่ี 17

ธันวาคม ค.ศ. 1976 สัตบุรุษวัดบายซาน (Bai Xan

Church) ประเทศเวียดนาม เปนบุตรของยาโกเบ เหงียน
วัน เตียป และอนันา เหงียน ถ ิซอื มพีีน่อง 8 คน เปน
บตุรคนท่ี 4

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปาโล เหงยีน วนั ถนัห
ไดรบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภีร วนัท่ี 14 สงิหาคม

2010
ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรม วนัท่ี 13 สงิหาคม

2011
คติพจน   “จงอยากลัวเลย” (มธ 14:27)
สามเณรยอแซฟ ฟาน อัน หยุง เกิดวันที่  1

พฤษภาคม ค.ศ. 1974  สัตบุรุษวัดยูยเฮา (Duy Hoa)
สังฆมณฑลบานเมถวด ประเทศเวียดนาม เปนบุตร
ของเปโตร ฟาน วัน อาน และมารีย เหงียน ธิ หญิ
มพีีน่อง 5 คน

ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปโตร หวง ดนิห ถยุ
ไดรับแตงตั้ง เปนผูอานพระคัมภีร   วันที่  13

สงิหาคม 2011
ไดรบัแตงต้ังเปนผชูวยพิธกีรรม วนัท่ี 28 มถินุายน

2012
คติพจน  “ขาพเจามาเพ่ือปฏิบัติตามพระประสงค

ของพระองค”  (ฮบ 10:9)
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เด็กสาธุฯ

“สภาสาธุฯ” คร่ึงปหลัง งานเร่ิมเขา เดินไปเดินมา
หนาตาแตละคนชักหารอยย้ิมไมคอยเห็น ประชุม
งานฝายตางๆ เพ่ือสรุปครึ่งปมีอะไรบาง เพ่ือจะได
เขยาสำหรบัคร่ึงปหลัง พระคณุเจาปญญา กฤษเจรญิ
เลขาธิการสภาฯ คุณพอพิพัฒน รุงเรืองกนกกุล
ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ ผูประสานสิบทิศ ตอง
อยกูบัเอกสารเปนกองๆ มองแลวมึนกับการประชมุ
แตละครั้ง “คาทอลิกไทย เทิดไทองคมหาราชา
มหาราชนิ”ี กำลังเตรียมตัวปรับงานกนั คณุพอวิทยา
คูวิรัตน เชิญกรรมการเตรียมพรอม ไปเม่ือเดือน
กรกฎาคม ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร อัศวินดูทาทาง
จะเหน่ือยอกีครัง้ กบัวันเวลาท่ีมอีย ูและกระชบัเขามา
ทกุที  วนัส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 46 “ความเงยีบ
และพระวาจา คอืหนทางของการประกาศพระวรสาร”
สังฆมณฑลนครราชสีมา จัดอบรมสัมมนาใหกับ
บคุลากร “สือ่ใหม” ตัง้แตวนัท่ี 3-5 สงิหาคม พระคุณเจา
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ถวายมิสซาที่อาสนวิหารแมพระ
ประจักษที่เมืองลูรด คุณพอสมชัย พงศศิริพัฒน
เจาอาวาส สวนประธานจัดงานคือ คณุพอเกรยีงไกร
ยิง่ยง ประธานส่ือฯ ยาโม  “อุดมสาร” ฉบับท่ี 31
วันส่ือมวลชนไดรวบรวมเรื่องราวชาวส่ือระดับ
สังฆมณฑล และคณะนักบวช นำเสนอ โดยเฉพาะ
จากเว็บไซต เปนชองทางเผยแพรไดรวดเร็วทันใจ
อาน “อุดมสาร” แลวคลิกเขาไปคนควาหาเรื่องราว
ตางๆ “โลกไรพรมแดน” อยเูพียงแคปลายนิว้สัมผัส
สวน “อดุมศานต” รายเดอืน เพิม่คอลัมน “คนสภาฯ”

ทั้งสภาภิบาลและสภาสาธุฯ  และ “แสงเรืองๆ”
กับชีวิตครูผูถือชอลก แตวันน้ีถือแท็บเล็ต ไอแพด
กนัพรบึ ใครมเีรือ่งราวดีๆ  แนะนำมาไดที ่“คณุหมู -
วชัรี กจิสวสัด์ิ” จะไดมดีกีรีมาแบงปนกันใหเขมขน
ยิ่งขึ้น ในโซเชียล เน็ตเวิรค เฟซบุค Angelus
Domini มีเรื่องราวหลากหลายมาแบงปน ระดับ
ดอ็กเตอร คณุวีระพงศ ทวีศกัด์ิ เดินสายบรรยาย
เรื่องสื่อศึกษา และพัฒนาบุคลากรดวยความเขาใจ
ใหม สรางแรงบันดาลใจ และทัศนคติ จาก
แมฮองสอน ลงไปปตตานี ขึ้นไปขอนแกน และ
ไปจันทบุรี เม่ือเดือนท่ีแลว ยิ่งวันงานย่ิงเขา วัน
สื่อมวลชนฯ ครั้งใด “คิดถึงพระคุณเจายอด พิม-
พิสาร” อดีตประธานของเรา วันนี้แมพระคุณเจา
จะพัก แตดวยใจรักยังจับปากกาแปลและเขียน
เรื่องราวมาใหเราไดอานกันเสมอ และพระคุณเจา
ประธาน ศรีดารุณศีล และพระคุณเจาลือชัย
ธาตุวิสัย รับผิดชอบเรื่องส่ือมวลชนดวยกัน
ผลงานอยางที่ เห็นและเปนอยูนี่แหละครับ 
พระคัมภีรวันเสาร พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน
เริ่มเปดสอนมาไดกวา 20 ป เมื่อคุณพอพงศเทพ
ประมวลพรอม รับชวงตอสอนพระคัมภีร วันเสาร
หลกัสตูรชดุละ 10 คร้ัง ทำมา  17 ป ตอเนือ่ง ยิง่ที
สมาชิกย่ิงเพ่ิม จนลนหอง 120-150 คน คนจัด
กำลงักลมุใจวา ตองพยายามแกปญหา มบีางคนขอให
ยายหองประชุม บางคนเสนอวา “เปล่ียนวิทยากร...
ฮา...ฮา!” เร่ืองขโมยระบาดไปท่ัว ตามวัดและ
โรงเรียน รวมท้ังมีคนโทรศัพทไปหลอก บอกเลา
สารพัดเหตุ เพื่อขอความชวยเหลือ โดยโอนเงินให
ไดยินแลวนากลัวครับ กับสังคมวันน้ี  นาคิด
“เลือกสื่อที่ดีไวในบาน เหมือนใหลูกหลาน ทาน
อาหารปลอดสารพิษ”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับท่ี 34 ประจำวันท่ี 19-25 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 1813 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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«— ¥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.

«—¥‡´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)

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

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

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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§√“¡ ©≈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)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����æ√– ß¶å  ¿“¿‘∫“≈ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–

«—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012

15.00 π.   «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π.  Õà“πæ√–«“®“

            ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π.  ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

            ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈

17.30 π.  √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

18.00 π.    µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

                ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π.  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

�����¢Õ‡™‘≠√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‡√’¬π

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

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

�����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 Community for 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“¬

‡«≈“ 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)

Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡ªî¥·≈–∂«“¬

Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“ 09.00 π.

( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å ‚∑√. 08-7496-

5724, §ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚∑√. 08-1078-

9970)

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë ®.π§√-

√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß§≥–æ≈¡“√’¬å§√∫ 60 ªï

„πª√–‡∑»‰∑¬ «—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 34 ª√–®”«—π∑’Ë 19-25  ‘ßÀ“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

¢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)

�����§≥–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

����� §ÿ≥æàÕ §≥–‡´Õ√å ·≈–‡«™∫ÿ§§≈§“∑Õ≈‘°

‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥ª√–®”ªï·≈–

©≈Õß§≥–æ≈¡“√’¬å§√∫ 60 ªï„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ë«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë π§√√“™ ’¡“

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

 «¥ “¬ª√–§” ‡«≈“ 10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  «—π‡ “√å∑’Ë 8

°—π¬“¬π 2012 §ÿ≥æàÕ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈ ‡ªìπ

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

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

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
§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‘§

(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√–¡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‘∏’

¡’‡§“√ææ√–∏“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“«“

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—∑¬“ ™≈∫ÿ√’

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

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ - ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

- ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¢à“«

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
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ดำเนินสดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธานี : คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอุดรธาน ี: คณุพอไมตร ีทาสุวรรณ สงัฆมณฑลอบุลราชธานี : คณุพอบุญพฤกษ
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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)

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
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 -2630-6820–4 (คณุนิพร)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญัการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคญั
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

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
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เทลอาวีฟ เซซาเรีย ภูเขาคารแมล ไฮฟา นาซาเร็ธ หมูบานคานา ทิเบเรียส คารเปอรนาอุม
ทะเลสาบกาลิลี บอน้ำยาคอบ แมน้ำจอรแดน เยริโก กุมราน เดดซี เยรูซาเล็ม กำแพงรองไห
เขาศิโยน วัดนักบุญเปโตรกับไกขัน เบธเลเฮม วัดนักบุญอันนา สระเบธซาธา มรรคาศักดิ์สิทธิ์
เนินเขากัลวารีโอ พระคูหาศักด์ิสิทธ์ิ บานเกิดยอหนบัปติสต เนินเขามะกอก วัดพระเยซูเจา
กรรแสง สวนเกทเสมนี หมูบานเบธานี จัฟฟา

โดย เงาเทียน
สวัสดีเพื่อนๆ เยาวชนครับ เรายังคงนำเสนอ

เรื่องราวตอเนือ่งจากการสงเสริมชวีติ  (A PRO-LIFE
CAMPAIGN) ตอจากฉบับท่ี 32 ครบั ฉบับน้ีขอย้ำเนนวา
การสงเสริมชีวิตนั้นตรงขามกับการทำลายชีวิต โดย
สิน้เชงิ ผสูงเสรมิชวีติมคีวามเช่ือในคณุคาของชวีติมนษุย
และเช่ือวาชีวติมนุษยเปนของประทานจากพระเจา ทีใ่ด
มชีวีติ ทีน่ัน่จะตองมีการใหความรักความเมตตาอยเูสมอ
ที่นั่นไมควรมีอคติและการแบงแยก เพราะชีวิตมนุษย
ทกุคนนัน้ศักด์ิสทิธ์ิผใูดจะลวงละเมิดมิได ไมวาจะอยใูน
สถานการณอะไรและชวงเวลาใดของชีวติ นีค่อืความจริง
ทีไ่มสามารถแบงแยกได (พระวรสารแหงชีวติ ขอ 87)

บญุราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกตัตา ไดพูดเก่ียวกับ
การทำแทงวา... “ฉนัรสูกึวาสิง่ทีท่ำลายสนัตภิาพในวนันี้
คอืการทำแทง เพราะนัน่คอืสงครามตอเด็ก เปนการฆา
เด็กบริสุทธิ์ และผูฆาเปนแมของเด็กเอง และถาเรา
ปลอยใหแมเปนผูฆาลูกของตนเอง แลวเราจะไปบอก
คนอื่นไมใหฆากันไดอยางไร เราจะเกลี้ยกลอมให
ผูหญิงไมทำแทงไดอยางไร ก็เหมือนเชนเคย เราตอง
เกลี้ยกลอมเขาดวยความรัก และเราจะตองเตือนใจ
ตนเองดวยวาความรักนัน้ หมายถึงการยอมใหแมกระทัง่

รูสกึเจ็บ”
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2

ไดวิงวอนตอคริสตชนทุกคนวา “ขอใหรวมมือกัน
ในการนำเสนอเคร่ืองหมายใหมๆ  แหงความหวังใหแก
โลกของเรา และรวมกนัทำงานเพือ่ใหแนใจไดวาความ
ยตุธิรรมและความสมานฉันทจะทวมีากขึน้ และเพือ่เรา
จะไดรวมกันสรางเสรมิอารยธรรมแทแหงความจริงและ
ความรักขึ้นมาได”  (พระวรสารแหงชีวิต ขอ 6) สิ่งที่
มคีาล้ำเลศิท่ีสดุในคำประกาศสิทธิมนุษยชนคอื “สทิธิที่
จะมีชวีติอย”ู แตสทิธินีก้ำลังไดรบัการเหยยีบย่ำคุกคาม
ลวงละเมดิ โดยเฉพาะอยางยิง่ “การเกดิ” การเริม่ตนนัน้
เราควรเร่ิมจากความต้ังใจวา จะไมฆาคนหรือรวมกับ
ผอูืน่ในการทำราย/ฆาผบูรสิทุธ์ิ ไมวาเขาคนน้ันจะตกอยู
ในสภาพจิตใจท่ีแหลกสลาย ทุพพลภาพ หรือสิ้นหวัง
ในชีวิตเพียงไรก็ตาม และไมเขาไปมีสวนรวมใน
ทกุกระบวนการทำลายชวีติ ในขณะเดยีวกนัเราสามารถ
แทนที่การทำลายชีวิตไดดวยการสงเสริมชีวิต โดยการ
สนับสนุนกิจกรรมการสงเสริมชีวิต การศึกษาทำ
ความเขาใจคำสอนของพระศาสนจักร และการ
อธิษฐานภาวนา

ทางแผนกเยาวชน ขอรวมเปนสวนหน่ึงในการ
รณรงคสงเสริมชีวติ และคุณสามารถรวมเปนสวนหน่ึง
ในการสงเสรมิชวีติไดโดย 1. ภาวนาเพ่ือทารกในครรภ
มารดา ในโครงการ  MY PRAYER for ONE LIFE และ
2. สนับสนุนโครงการสงเสริมชีวติดวยการซ้ือผลิตภัณฑ
รณรงคเพือ่การสงเสรมิชวีติ เชน WRISTBAND ฯลฯ

เยาวชนท่ีรักครับ “จงชื่นชมในองคพระผูเปนเจา
ทกุเวลาเถิด” (ฟป 4:4) พบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดีครบั
Download ใบสมัครเขารวมโครงการไดที่ http://
you th .cbc t .ne tApp l i ca t ion_MY_PRAYER_
for_ONE_LIFE.pdf สนใจขอรับส่ือรณรงค และ
ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม โ ป ร ด ติ ด ต อ
คณะกรรมการคาทอลิก เ พ่ือค ริสตชนฆราวาส
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

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กนัยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป

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

สมเด็จพระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6 ไดเคยตรัสไววา
“สมัยของเราน้ี  ผูคนตองการเห็นคนท่ีเปน
ประจักษพยานความเช่ือมากกวาคนท่ีมคีวามร”ู

คัดจากหนังสือ : หมายเหตุแหงยุค
บนัทึกไว ใหลกูหลานไดรู
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พราเลือนในหนทาง
เปาหมายก็ใชวาจะย่ำถึง“ถาผมออกแรงมาก ผมตองใชเวลากี่ป

เพ่ือจะสำเรจ็ในส่ิงท่ีอาจารยสอน” ลกูศษิยถามข้ึน
ดวยความกระตือรือรน

“สบิป...” อาจารยตอบ สหีนาของเขามีความหวัง
แมวาหนทางจะดยูาวนาน

“แตถาผมหมั่นทบทวน ออกแรงมากข้ึน
ผมตองใชเวลาก่ีปเพ่ือจะสำเร็จในส่ิงท่ีอาจารย
จะสอน”

“ยี่สิบป . . .” อาจารยตอบสีหนาเรียบเฉย
อยางนัน้เลย ทำไมนานขึน้ไปอกีเขาคดิในใจ

“และถาผมไมสนใจสิ่งใดมากไปกวาหม่ัน
ฝกฝน เรงวันเรงคืนทบทวน มอบท้ังชีวิตเพื่อ
การศึกษาหาความรู อาจารยจะสอนผมใหสำเร็จ
ภายในกีป่”

“สามสิบป...” มันมากไปแลว เขาคิดในใจ
เหมือนจะถอดใจ แตก็ตองการฟงเหตุผล “ทำไม
ถึงนานขึ้นเรื่อยๆ ทั้งท่ีผมออกแรง และพยายาม
มากขึน้”

“เมื่อคุณใชดวงตาขางหน่ึงเพ่ือมองไปท่ี
เปาหมาย คุณก็จะเหลือเพียงดวงตาขางเดียวที่จะ
มงุไป”

มันเปนเร่ืองเลาท่ีชื่อวา Time to Learn (ชวง
เวลาแหงการเรียนร)ู จากแอพพิเกชัน่ Moral Stories
ในแอพพิเกชั่นน้ีบรรจุดวยเร่ืองราวแหงคุณธรรม
จากหลากหลายสำนัก เร่ืองขางบนเปนบทสอน
ในแบบเซน อานแลวถาไมคิดก็หมดกัน

เสนทางแหงการไปสูความสำเร็จ ถามองไป
ที่เปาหมาย ผมวาไมผิด แตมองไปท่ีเปาหมาย
อยางเดียวไมพอ ถาสังเกตดีๆ ลูกศิษยไมมีคำถาม
สักคำวา เขาจะตองเรียนอะไรบาง ระหวางชวงป
เหลาน้ัน เขาเพียงแตตองการความชัดเจนของ
ความสำเร็จแตเร่ืองราวอาจส้ันเกินไปกวาท่ีเรา
จะตัดสินถูกผิด  การสามารถนำไปขบคิดตอ
ตางหากเปนท้ังเสนหและเปนบทสอนทีม่พีลงั

ผมชอบที่เขาใหชื่อเรื่องเลาวา “ชวงเวลาแหง
การเรียนรู” คนเราเรียนเทาไรก็ไมจบส้ิน เรื่อง
บางเรื่องเหมือนเราอานหนังสือเลมหน่ึงจบแลว
แตอีกไมนานเราก็คนพบวามันมีภาคสอง เร่ือง
แบบนี้เกิดข้ึนกับผมบอยๆ

ผมมีอาการคันไมคันมือเวลาท่ีมองดูการซอม
ดนตรี เพ่ือเตรียมงานบางอยาง มีตั้งแตซอมแบบ
เปนวง (Band) หรือการซอมเด่ียวในเครื่องดนตรี
ตางไป ผมเคยอยูในบรรยากาศเหลาน้ัน เลนเพลง
ซอมเพลง นำเพลง แตการมาอยูที่นี่ผมเฝามอง
นองๆ บราเดอรบาง เยาวชนบาง มันอดไมได
ที่จะนึกถึงวัยวันของตัวเองในอายุไลเลี่ยกับพวก
เขา

เมือ่ดนตรีเปนภาษาสากลมนัจงึเชือ่มโยงไมใช

เพียงแตในระดับโลก ระหวางประเทศตอประเทศ
เทาน้ัน มันโยงคนกับคนเขาหากัน บางทีมันโยงหัวใจ
ดวงนอยของแตละคนเช่ือมโยงสูกันดวย ผมพยายาม
ไมเปนฝายเสนอตัว ในการเลนเคร่ืองดนตรีชนิดใด
ในใจคิดเพียงวา โมงยามของพวกเขา ที่จะแสดงออก
ที่จะฝกฝน ที่จะกาวไปหนาเวที สวนโมงยามของเรา
เฝามอง ชืน่ชม ใหคำแนะนำ และในวันทีไ่มมใีครจริงๆ
นั่นคือเวลาของรุนพ่ี เวลาของรุนใหญที่จะประคับ
ประคองใหสถานการณเปนไปไดดังปกติ และวันนั้น
กม็าถึง

มันเปนค่ำคืนท่ีตารางเวลาของบานเขียนไววา
ซอมเพลง ฟงดูเหมือนไมมีอะไรทำ เสียเวลาเปลา
รองเพลงเปนเร่ืองของการพักผอน สนุกสนาน เตนกิน
รำกิน ฯลฯ ใครคิดไดแคนั้นก็คงแคบไป บทเพลง
มี เรื่องราว  มีการเดินทาง  มีเ น้ือหา  และที่สำคัญ
มคีวามสามารถและพระพรของพระท่ีอยกูบัเรา คนืนัน้
บราเดอรที่เลนกีตารประจำเวลาซอมเพลงติดประชุม
“โยเซฟ คุณชวยหนอยไดไหม” คุณพอผูดูแลบาน
ถามข้ึน “โอเค ผมจะลองดู”

ค่ำนั้นผมสนุกไปกับการไดเลนกีตารในแบบ
บรรยากาศเกาๆ ทวงทำนองของเพลงไพเราะ แปลกหู
แตก็ไพเราะจับใจ เน้ือหาพูดถึงความเช่ือ ภาษาท่ีใช
ในบทเพลงเปนภาษาอังกฤษ ชางนาอัศจรรยใจเมื่อ
ผูนำพูดถึงท่ีมาท่ีไปของแตละเพลง เม่ือการซอมเพลง
จบลง ผมบอกวา “ผมจำอะไรไมไดแลวนะ” ผมพูด
เพ่ือครัง้ตอไปหนาท่ีนีจ้ะไดยอนกลับไปยังผรูบัผิดชอบ
คนเดิม แตเขากลับตีความไปอีกอยาง

บทเพลงมากมายท้ังภาษาอังกฤษ อิตาเลียน
ตากาล็อก ในรูปแบบของไฟลเอ็มพีสาม ถูกนำมา
ใหผมและบอกวา คุณลองฟงดู เผื่อจะมีประโยชน
ในภายภาคหนา ผมบอกวาอยางน้ันคุณชวยแนะนำ
ใหผมหนอย เอาไมตองมาก สวนถาเพลงไหนผมชอบ
หรือมีประโยชน ถามีเวลา ผมอาจจะแปลเปนเน้ือไทย

กไ็ด ทำนองกม็อียแูลวน่ี
เราจบค่ำคืนนั้นดวยบทเพลงขอบคุณพระ

แตผมจบค่ำคืนน้ันดวยความรูสึกเหมือนผม
อานหนังสือภาคสอง รองรอยแหงหวงเวลาในอดีต
ยอนมา แตในวันท่ีเติบโตข้ึน ในมุมมองและวิถี
ที่ตางไป แตมีบางอยางท่ียังคงเหมือนเดิม สิ่งน้ี
มีชื่อวา เวลาแหงการเรียนรู และสิ่งที่ดำเนินไป
กบัหวงเวลาแหงการเรียนรคูอื พระพรของพระ

เม่ือคนเรามองไปท่ีเปาหมายปนี้ฉันตอง
เรียนจบ ปนี้เราตองมีบาน มีรถไดแลว ปนี้ตอง
ไดเงินเทานั้นเทานี้ ปนี้วัดองคกรของเราตอง
กาวหนาไปในทิศทางไหน ปนีเ้ราตองขยายกิจการ
อะไรบาง ฯลฯ มองไปเถอะครับไมผิดหรอก แต
อยาลืมมองสองขางทางวา เรายังมีเพื่อนพี่นอง
รวมเดินทางไปกับเรา  เรายังมีเสนทางท่ีตอง
กาวเดิน เรายังมีพระพรของพระท่ีอยูกับเรา พาเรา
หวนคืนสูอดีตและกาวออกมาสูปจจุบัน ความ
สำเรจ็แคเปาหมาย อาจเปนความสำเรจ็คนละแบบ
กับคำของพระก็ได พระตองการใหเราอยูกับ
ปจจุบันขณะ (Present Moment) และเรียนรู
ความสำเร็จที่จะอยูรวมกันบนโลกใบน้ีอยางสันติ
และเปนขาวดีแกคนรอบขาง คุณให เวลาก่ีป
กับความสำเร็จน้ี...(สงสัยประการใด โปรด
ยอนกลับไปอานเร่ืองเลาดานบน)

บรรณาธิการบริหาร
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çª√–™ÿ¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é §ÿ≥æàÕª√‘≠≠“  ‡ ¡Õæ‘∑—°…å ·≈–´‘ ‡µÕ√å‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (∫’Õ’ ’́) °—∫∫√√¥“ —µ∫ÿ√ÿ…«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ »√’ ß§√“¡

Õ.»√’ ß§√“¡ ®.π§√æπ¡ ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 11  °√°Æ“§¡  2012

ç‡æ◊ËÕπÕÿ¥¡ “√‡≈¬é §ÿ≥æàÕ·ø√ß§å ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å·Ààß

 “°≈®—°√«“≈ ®.‡≈¬ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…µâÕπ√—∫§ÿ≥æàÕÕÿ¥¡»—°¥‘Ï «ß…å«ÿ≤‘æß…å ‡®â“Õ“«“ 

«—¥∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ Àâ«¬πÈ”‰´ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å ·≈–®‘µµ“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é

æ√âÕ¡∑—Èß∫Õ°„Àâ√Ÿâ«à“ «—¥‡≈¬°Á√—° çÕÿ¥¡ “√π–é

çøóôπøŸ®‘µ„® 1é §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R. æ√âÕ¡°—∫§ÿ≥§√Ÿ®‘µµ“-

¿‘∫“≈·≈–∫√“‡¥Õ√å π”°‘®°√√¡øóôπøŸ®‘µ„®„Àâ°—∫π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ‚√ß‡√’¬π

æ√–¡À“‰∂à»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ «—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

‚√ß‡√’¬πæ√–¡À“‰∂à»÷°…“ °√ÿß‡∑æœ

ç¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“é §ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ æ®π“√∂ π‘√¡≈∑‘π«ß»å ‡®â“Õ“«“ 

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101) ¡Õ∫∑ÿπ°“√»÷°…“«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈·°à

‡¥Á°π—°‡√’¬π®”π«π 27 ∑ÿπ ‚Õ°“  ¡‚¿™π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1

°√°Æ“§¡ 2012

çøóôπøŸ®‘µ„® 2é ‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“ ®—¥°‘®°√√¡øóôπøŸ®‘µ„®

π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡π÷° ª√–∑ÿ¡√“™ „πÀ—«¢âÕ çªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕé ∑’Ë

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à ®.π§√π“¬° «—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡

2012 ·≈–‡¬’Ë¬¡°≈ÿà¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ™ÿ¡™π‡µ¬„À≠à ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬π‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß§«“¡√—°

‡ ’¬ ≈– ·∫àßªíπ µ“¡·∫∫Õ¬à“ß∑à“ππ—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’¬å °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ

π”‰ªªØ‘∫—µ‘„π™’«‘µ¢Õßµπ
ç —¡¡π“é ·ºπ°

 à ß ‡   √‘ ¡ ™’ «‘ µ

§√Õ∫§√—« ( ™§.)

Õ— § √  — ß ¶ ¡≥± ≈

°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“

øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

(øø.1) √ÿàπ∑’Ë 136 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20-22 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø

 “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“ 9 §Ÿà ‡ªìπ§“∑Õ≈‘° 5 §Ÿà µà“ß∂◊Õ 1 §Ÿà

·≈–æÿ∑∏ 3 §Ÿà ‚¥¬ ®“°‡¢µ 1 ®”π«π 2 §Ÿà (√.√.æ√–Àƒ∑—¬æ—≤π‡«»¡å) ‡¢µ 2

®”π«π 1 §Ÿà («—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“) ‡¢µ 3 ®”π«π 5 §Ÿà («—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° ·≈–æÿ∑∏»“ π‘°)

‡¢µ 5 ®”π«π 1 §Ÿà (æÿ∑∏»“ π‘°)
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µ“¢Õß‡¢“ ‡ªìπ™“¬∑’Ë∑”ß“πÀπ—° µ√ß¢â“¡°—∫¬“¬¢Õß‡¢“∑’Ë‡ªìπÀ≠‘ß™√“

∑”ß“π∫â“π

µ“¢Õß‡¢“ ‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°§”«à“ æ—°ºàÕπ ·¡â°√–∑—Ëß‰ª∑“π¢â“« ¬—ß‰ª‡®√®“

∏ÿ√°‘® ‰ª‡≈àπ°’Ã“ ¬—ß¡ÿàßÀ«—ß°—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√°“√§â“¥â«¬°—π„π¿“¬À≈—ß

„π¢≥–∑’Ë¬“¬‰¡à‡§¬√Ÿâ®—°‡√◊ËÕß¢Õß∏ÿ√°‘® √—∫øíß „Àâ°”≈—ß„® √Õ§Õ¬„π‡«≈“

∑’Ëµ“°≈—∫¡“  àßπÈ”‡¬ÁπÊ  —°·°â«„Àâ¥◊Ë¡ ·≈–∫Õ°°—∫µ“«à“ æ—°ºàÕπ∫â“ßπ– ‡¥’Î¬«

®–‰¡à ∫“¬ µ“√—∫§” ·µà°Á¡’À≈“¬‡√◊ËÕß„ÀâµâÕßÀ«π°≈—∫‰ª∑”¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µ“®“°‰ªæ√âÕ¡°—∫§«“¡Õ“≈—¬¢Õß≈Ÿ°À≈“π ‰¡à¡’‡«≈“°≈à“«≈“„§√  ‘Ëß∑’Ë

À≈ß‡À≈◊Õ‰«â§◊Õ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘ ∑’ËÕ’°‰¡àπ“π≈Ÿ°À≈“π°Á®–‡¢â“§√Õ∫§√Õß ¬“¬‡ΩÑ“

¡Õß°“√®“°‰ª¢Õßµ“¥â«¬§«“¡‡™◊ËÕ Õ’°‰¡àπ“π¬“¬°Á®“°‰ª‡™àπ°—π

À≈“πÊ À≈ß≈◊¡µ“‰ª‰¡à∑—π¢â“¡‡¥◊Õπ ·≈–«—π∑’Ë ¡∫—µ‘∂Ÿ°·∫àß®πÀ¡¥ ‘Èπ

 à«π¬“¬ ∑”ß“π∫â“π∏√√¡¥“ À≈“π°≈——∫®¥®”‰¥â‡ ¡Õ∑ÿ°«—π ‡æ√“–∑ÿ°«—π

∑’Ë¡◊ÈÕÕ“À“√ ¬“¬®–®—∫¡◊Õ¢Õß‡¢“‡æ◊ËÕ «¥¿“«π“¢Õ∫§ÿ≥æ√– ∑—Èß°àÕπ·≈–À≈—ßÕ“À“√

‰¡à‡æ’¬ß‡∑à“π—Èπ ¬“¬¬—ß¡’ ’Àπâ“ ·≈–·««µ“∑’Ë‡ªïò¬¡»√—∑∏“¬°¢÷ÈπÀ“æ√–‡ªìπ‡®â“

µ“·≈–¬“¬¢Õß‡¢“ ®“°æ«°‡¢“‰ªπ“π·≈â« ‰¡à¡’„§√∑√“∫·πà™—¥«à“

∫—¥π’È‡¢“∑—Èß Õß‰ªÕ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ

çÕ¬à“°√–«π°√–«“¬‡æ◊ËÕ®–√Ë”√«¬ ®ß‡≈‘°§‘¥‡™àππ’È ‡¡◊ËÕµ“¢Õß∑à“π‡æàß¥Ÿ

∑√—æ¬å ¡∫—µ‘π—Èπ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘π—Èπ°ÁÀ“¬‰ª ‡æ√“–∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¡’ªï°‡À¡◊Õπ

π°Õ‘π∑√’∫‘π¢÷Èπ‰ª∫π∑âÕßøÑ“é ( ÿ¿“…‘µ 23:7)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ∫—µ√ºà“πª√–µŸ «√√§å ‡≈’¬π·∫∫æ“ ªÕ√åµ°—∫

°“√¥—¥·ª≈ß‡√◊ËÕß Life Essence ®“°Àπ—ß ◊Õ Coffee Break with God

·∫àßªíπ∫∑√”æ÷ß¢Õß™’«‘µ Ÿà∑à“πºŸâÕà“ππ–§√—∫

 ∂“∫—π· ß∏√√¡∫«™ —ß¶“πÿ°√
‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß°“¬·≈–«‘≠≠“≥

 “¡‡≥√«‘∑¬“

Õß§åÕÿª∂—¡¿å¢Õßæ√–»“ π®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬

 ∂“∫—π· ß∏√√¡ ®—¥æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√ æ‘∏’

·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ æ‘∏’·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’  ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 11

 ‘ßÀ“§¡ §.». 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“§“√

¡“√¥“æ√–ºŸâ‰∂à  “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡ Õ. “¡-

æ√“π ®.π§√ª∞¡

 “¡‡≥√∏π“¬ÿ∑∏  “¡‡≥√Õµ‘™“µ‘ “¡‡≥√«√‡¡∏

 “¡‡≥√π√‡∑æ  “¡‡≥√∏π“¬ÿ∑∏

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π         Õ“‡√‘π å

§ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π π‘‚°‡≈“ å Õ“‡√‘π å §≥–∏√√¡∑Ÿµ

·Ààß¡“√’π‘√¡≈ (OMI)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 “¡‡≥√«—™√æ≈

 “¡‡≥√«ÿ≤‘™—¬  “¡‡≥√ø“π “¡‡≥√‡Àß’¬π

æ√– ¡≥∑ŸµÕß§å„À¡à

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡

‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ·Ààßπ§√√—∞«“µ‘°—π

ª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬Õß§å„À¡à

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“

09.00 π. ≥ ÀâÕßª√–™ÿ¡§≥–√—∞¡πµ√’

™—Èπ 2  ”π—°‡≈¢“∏‘°“√§≥–√—∞¡πµ√’

∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈ π“ß “«¬‘Ëß≈—°…≥å  ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡ªìπª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡

§≥–√—∞¡πµ√’
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