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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับท่ี 36 ประจำวันท่ี 2-8 กันยายน 2012 หนา 3

มีภาพวาดที่มีชื่อเสียงอยูภาพหนึ่ง เปน
ภาพพระเยซูเจาประทับยืนอยูในสวน

แหงหนึ่ง พระหัตถซายทรงถือตะเกียงที่ทำใหภาพสวาง สวนพระหัตถขวา
ทรงเคาะประตูทีท่ัง้หนกัและหนาบานน้ัน

เม่ือภาพวาดนี้ไดรับการตั้งแสดงเปนคร้ังแรกในนิทรรศการแหงหนึ่ง
บรรดาผมูาเย่ียมชมไดติงจิตรกรผวูาดภาพน้ีวา “มีขอผดิพลาดในภาพวาดของ
คุณนะ คือ ประตูไมมีที่จับสำหรับเปดประตู” จิตรกรกลาววา “ไมใชขอ
ผดิพลาดหรอกครับ ประตูนีเ้ปนประตูหวัใจของมนุษยและประตูนีเ้ปดเฉพาะ
จากขางในครับ”  จากหนังสือเมล็ดพันธแุหงปรีชาญาณ เลม 3  : คณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร

ทำอยางไรใหคริสตงัอยากไปวัด?

สำหรับคริสตัง หรือคาทอลิก  คำวา  “ไปวัด” เปนคำพูดท่ีติดปาก และ
เปนสำนกึของเราทุกคน แตมาวันน้ี ชวีติและสังคมเปล่ียนไป  ส่ิงแวดลอมและ
คริสตังก็เปล่ียนไปมาก คนรุนเกาสำนึกน้ียังมีอยูสูง แตสำหรับรุนลูกหลาน
เทาท่ีเปน ทำใหคนรุนพอแมหรือปูยา ตายาย เริ่มเปนหวง และมีความคิดวา
“จะทำอยางไรใหคนอยากไปรวมมิสซา อยากไปวัด?”

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ดร.วรีะชยั เตชะวจิิตร ประธานชมรม
นกัธุรกจิคาทอลิก (นธค.)  คณุประจวบ ตรนีกิร คณุพลชาติ ไกรบญุ ผูแทน
นธค. ไปแบงปนใหคณะสงฆ 6 สังฆมณฑล ไดแก กรงุเทพฯ จนัทบุร ีราชบุรี
นครสวรรค เชียงใหม และสุราษฎรธานี ประมาณ 190 องค ที่บานผูหวาน
ถงึกจิกรรมทีไ่ดทำโดยเฉพาะเรือ่งการตอตานการทุจรติ (Corruption) ในสังคม
ไทย และความคิดเห็น ขอเสนอแนะ บางประการเพ่ือชวยใหการไปวดั ไปรวม
มิสซา โดยเฉพาะวันอาทิตย เกิดประโยชนสูงสุดแกพี่นองสัตบุรุษ “จะทำ
อยางไรใหคริสตังอยากไปวัด”

คุณกวี อังศวานนท อดีตประธาน นธค. สัตบุรุษวัดพระมหาไถ และ
คุณเดช บุลสุข ในนามกลุมยอยของ นธค. ที่ศึกษาหาวิธีพัฒนาการไปวัด
ของคริสตังใหนาสนใจย่ิงข้ึน  “ทำอยางไร ใหคริสตังอยากไปวัด?” โดย
ไดสอบถามและพูดคุยกับเพื่อนฆราวาสเปนขอมูลคราวๆ

คุณกวี ไดเลาวา เรือ่งบรรยากาศในวัด ระบบเสียง ไมโครโฟน การขับรอง
เพลงของสัตบุรุษ  คนเลนออรแกน คณะนักขับรอง บทเพลงที่ไพเราะ และ
สงเสรมิความศรัทธาและยกจิตใจคิดถงึพระ แมบางครัง้อาจจะไมเขาความหมาย
แตทำนอง  เชน เพลงเรกวแีอม หรอือาเวมารอีา ภาษาละติน ฟงแลวชวนให
จติใจสงบ

นอกจากน้ี ผูอานพระคัมภีร ตองชัดเจน ถูกตอง และการเทศนของ
พระสงฆ ที่มีประโยชนตอชีวิตประจำวัน ชวยแกปญหาชีวิตของสัตบุรุษ
เร่ืองครอบครัว เรื่องความสัมพันธพอแม ลูก กำลังใจ ความหวัง เพื่อตอสู
กบัชวีติและอาชีพการทำมาหากนิแตละวัน ฯลฯ

สวนเรือ่งเวลาการเทศน มีบางคนเสนอวา นาจะประมาณ 8-10 นาที แต
มีบางทานก็วา เน้ือหาและวิธีการเทศน ถาดีนาสนใจ ใชเวลาสัก 15-20 นาที
กย็งัอยากฟง

คณุพอล แพทรกิ ศรจัีนทร นธค. นกัการตลาด ใหมุมมองจากอาชีพธรุกจิ
มาอยางช่ำชองวา “เรื่องระบบเสียง ตองดัง ฟงชัด ไดยินท่ัวท้ังวัด ทุกคร้ัง
ควรตรวจสอบอยางดี และเนื้อหาการเทศน ตองนาสนใจ เปนที่เขาใจ และ
สามารถนำไปปฏิบติัไดเลย เม่ือออกจากวัดกลับไปบาน”

คุณพอล ปจจุบนัเปนพเีอม็จ.ี (Parish Missionary Group) กลมุอาสาสมัคร
ผปูระกาศขาวดีประจำวัด รนุท่ี 1 ไดเสนอแนะวา ส่ิงท่ีจะชวยใหการ “ไปวดั
คือการพยายามทำการสำรวจหรือวิจัย จากสัตบุรุษท่ีมารวมมิสซาบาง เพราะ
จากอาชีพธรุกจิ  ตองทำวจิยัตลอด เพ่ือใหตรงกับความตองการของซ้ือ ลกูคา
คือสัตบุรษุ อาจจะชวยไดวธีิหนึง่”

นอกจากน้ีคุณกวี ยงัไดกลาวถึงผลจากการสำรวจเล็กๆ  ยงัมีขอเสนอแนะ
เรือ่งตางๆ การมีสวนรวมของสัตบุรษุ ต้ังแตเด็กๆ เชนใหมีสวนรวมชวยมสิซา
ขับรองเพลง  สำหรบัสัตบุรษุ เปนผอูาน นกัขับรอง และสภาภิบาลแตละแหง
มีบทบาทสำคญั โดยเฉพาะการทักทาย ตอนรบั ผทูีเ่ปนแขกมาใหม จากตางวัด
และจากตางประเทศ

นอกจากนี ้ในกลมุนักธุรกจิคาทอลิกเอง  ยงัไดมีขอเสนอวา เพือ่เสรมิสราง
ความรดูานศาสนา และธุรกจิ หรอืความสัมพันธระหวางสัตบุรษุดวยกนั ไดมี
ผูเสนอวา นาจะมีมุมเครื่องดื่ม น้ำ กาแฟ ฯลฯ เพื่อจะไดมีเวลาพัก พูดคุยกัน
และการเชิญวิทยากรมาพูดคุย แบงปนประสบการณ และไดยกตัวอยาง
วดัแมพระฟาติมา   ข้ึนเปนตัวอยางดานการมีสวนรวม และกิจกรรมตางๆ

นอกจากน้ี ยังขอใหคุณพอไดประกาศเร่ือง การมาวัดใหตรงเวลา การ

เสยีงจากฆราวาส ผาน นธค.

(อานตอหนา 4)

พระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช อายุ
63 ป รองประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย และรอง
ประธานคณะดำเนินงานของสภา
พระสังฆราชฯ ดวย พระคุณเจา
เกรยีงศักด์ิ ยงัเปนประธานกรรมาธิการ
ฝายอภิบาลคริสตชน มีคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่พธีิกรรม (แผนกพธีิกรรม
แผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ) และคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆและผูถวายตัว (แผนกพระสงฆ แผนก
ผูถวายตัว และแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก) และเปนกรรมการ
ที่ปรึกษาเทววิทยาอีกดวย

ชีวิตสงฆสวนใหญอยูกับบานเณร ต้ังแต เล็ก-ยอแซฟ กลาง-โคราช
ใหญ -แสงธรรม

พระคุณเจาเกิดวันท่ี 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 เปนสัตบุรุษอาสนวิหาร
อสัสัมชัญ บางรัก เม่ือจบจากโรงเรียนอสัสัมชัญ  แลวเขาสามเณราลัยนกับุญ
ยอแซฟ สามพราน เปนรุนครูเณร และไปศึกษาตอที่สามเณราลัยโปรปา
กนัดา ฟเด กรงุโรม

บวชเปนพระสงฆวันท่ี 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 และอภิเษก
เปนพระสังฆราชวันท่ี 2 มิถนุายน ค.ศ. 2007 โดยพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู ปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค ตอจากพระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนียร สันติสุขนิรันดร และ ค.ศ. 2009 ไดรับแตงต้ังเปนประมุขอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตอจากพระคารดินลัไมเก้ิล มีชยั กจิบุญชู (ค.ศ. 1973-
2009)

โดยสวนตัว พระคณุเจาเปนคนท่ีรกังานศิลปะมาก ชอบกำกบัการแสดง
ละคร ออกแบบเส้ือผา พระแทน ฯลฯ และเวลาเทศนมักจะเตรียมมา
อยางดี และพดูตามท่ีเขียนมาทุกคร้ัง

พระคณุเจาจะเปนผแูทนของสภาฯ ไปรวมประชุมสมัชชาพระสังฆราช
ทีก่รงุโรม เดือนตุลาคม 2012 นี้

คำขวัญ “คำสอนเร่ืองกางเขน เปนอานุภาพของพระเจา” (Verbum
Crucis Dei Virtus Est) (1คร 1:18)

ปกติประจำอยูสำนักมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ เรื่องเดินทาง
ไปประชมุสะดวก ยิง่ถาประชมุท่ีสำนกัมสิซังฯ เรยีกไดวา “เดินลงมาประชมุ
ไดเลย” แตตองเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารในฐานะเจาของบานดวย!





หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 2-8 กันยายน 2012หนา 4
80 พรรษามหาราชินี (ตอจากหนา 20)

จากพระเจา เพื่อนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศล
ถวายแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
โอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา  เมือ่วนัที ่ 11
สิงหาคม 2012 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
กรงุเทพมหานคร   คณุพอวทิยา ควูริตัน  เปนประธาน
วจนพิธีกรรมศาสนาคริสต รวมกับคุณพอสมเกียรติ
บุญอนันตบุตร พรอมดวยพี่นองโปรเตสแตนต 5
องคการ ภคนิคีณะเซนตปอล เดอ ชารตร และฆราวาส
เขารวมพิธี จำนวน 80 คน เพื่ออธิษฐานขอพระเจา
โปรดประทานพระพรอันอุดมแดสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนม-
พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม

โอกาสนี้เซอรราแชล ศริกิรกลุ เปนผแูทนคาทอลิก
และศาสนาจารยสุรกจิ กมลรตัน ผแูทนโปรเตสแตนต
รับเหรียญจากทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี (ตอจากหนา 20)
หลังเดิม จึงไดรับการยกฐานะเปน “อาสนวิหาร
อคัรเทวดาราฟาเอล” และไดตอเติม ปรบัปรุงโครงสราง
ขยายตัวอาคารในป ค.ศ. 1975

เดือนสิงหาคม  ค.ศ. 2007 ไดมีการเสนอขออนมัุติ
เพื่อดำเนินการกอสรางอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
หลังใหม แทนอาคารหลังเกาท่ีชำรุดทรุดโทรมอยาง
มาก และไดมีการเสกศิลาฤกษในเดือนกันยายน ค.ศ.
2008

ขณะน้ีการกอสรางจวนแลวเสร็จพระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี พรอมกับท่ีปรึกษา คณะสงฆ นักบวช
และพีน่องครสิตชนในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดมีมติ
ใหทำการเปด และถวายอาสนวิหารอคัรเทวดาราฟาเอล
ในวันเสารที ่29 กนัยายน 2012

ปดเคร่ืองมือส่ือสาร และการแตงกายของสัตบุรษุ ผหูญิง
สายเด่ียว และผชูายขาส้ัน ไมเหมาะสมสำหรับการมาวัด
และขอฝากมายังพี่นองทุกทานไดชวยกัน เพื่อชวย
ใหการมาวัดไดมีชีวิตชีวาและพ่ีนองไดรับประโยชน
จากการไปรวมมิสซา ที่สำคัญเปนการแสดงออกถึง
ความเช่ือและการใหความเคารพตอสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ดวย

คุณพอล  ยงัไดเลาประสบการณคร้ังหน่ึง ไดไปรวม
มิสซาในวัดท่ีสิงคโปร หลังมิสซาพิธีกรก็ประกาศวา
“ในวันน้ีมีใครท่ีมารวมมิสซาท่ีนีเ่ปนคร้ังแรก เปนแขก
ตางประเทศ เชิญยืนข้ึน..พวกเราขอตอนรับ...และ
สัตบุรษุเขาปรบมือดงัมากใหผม เปนความรสึูกทีดี่มาก”

การไปวัดและรวมพธีิเปนการยืนยนัถงึความเช่ือได
อยางหน่ึงวา แตละคน แตละชุมชนมีความเช่ือศรัทธา
อยางไร!

ทำอยางไรใหครสิตัง (ตอจากหนา 3)

สำหรับการเตรียมพิธีเปดและถวายอาสนวิหารน้ัน
ไดเนนการมีสวนรวมของพระสงฆ นักบวช และ
ครสิตชนในสังฆมณฑล ทกุภาคสวน โดยมีกำหนดการ
ดังน้ีคือ

วนัท่ี 28 กนัยายน 2012  เวลา 18.30 น. วจนพธีิกรรม
เปด และพิธีบูชาขอบพระคุณอาสนวิหารอัครเทวดา
ราฟาเอลหลังเกา

วนัท่ี 29 กันยายน 2012 เวลา 09.00 น. พธีิการเปด
อาสนวิหาร เวลา 10.00 น. พธีิบชูาขอบพระคณุ ถวาย
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

วันท่ี 30 กันยายน 2012 เวลา 09.00 น. พิธีบูชา
ขอบพระคุณแรก สำหรับอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

(ตองการขอมูลเพิม่เติม สามารถติดตามไดที ่www.
cathsurat.org)

อุดมสารแฟนคลับ
ขอชืน่ชมกบัทุกๆ ทานทีเ่ปนมติรรกัแฟนคลบั

“อุดมสาร” ตัวจริง หรือวาคำถามของเรางาย
เกินไปก็ไมทราบ ขอปรบมือดังๆ ใหกับคนเกง
ทกุๆ ทาน ของรางวลักำลงัเดนิทางถงึทาน รอรบั
ไดเลย มาพบกับคำถามประจำสัปดาหนี้ดีกวา

1. วนัท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 นี ้พระศาสนจกัร
คาทอลิก โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต
ที่ 16 จะประกาศเขาสู “ปแหงความเช่ือ” โอกาส
สำคัญๆ อะไร 2 เหตุการณใหญๆ ?
2. PMG ยอมาจากอะไร?
3. ใครเปน เจ าอาวาสอาสนวิหารแมพระ
ประจักษท่ีเมืองลรูด นครราชสีมา?
4. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
จะจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา
อยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ
ปลายปนี ้งานน้ันมีชือ่วาอะไร?
5. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี จะเปดและถวาย
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล เม่ือไร?
6. เวบ็ไซต “อดุมสาร” และ “อดุมศานต” มีชือ่
วาอะไร?
7. คอลมันิสต “ขอคดิสะกิดใจ” มีนามวาอะไร?
8. Porta Fidei แปลเปนภาษาไทยวาอะไร?
9. อารามคารเมไลท ในประเทศไทย มีกี่แหง?
อยูที่ไหนบาง?
10. บานอบัราฮมั คือบานอะไร? ต้ังอยทูีไ่หน?

โดยทมี บ.ก.

สงคำตอบไดที่ “อุดมสารแฟนคลับ” 122/11
ซอยนนทรี 14 (ซอยนาคสุวรรณ) ถนนนนทรี
แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา
กรงุเทพฯ 10120
โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com

คณุนุกลู  ปองศร ี ทำบุญ                      600   บาท
เพ่ืออทุศิใหโรเบิรต  แสวง  ปองศร ี ครบ  4  ป
มารอีา  สุภาพ  นลิขำ  ครบ  3  ป
คณุองัศนา  บุญเจือ  ครบ  1  สัปดาห

คณุสุรชยั  บุญตันรตัน  ทำบุญ      500   บาท
เพือ่อทุศิใหเปโตร  บงุ  จุงเตง็
เกรกอร ี ปต ิ บุญตันรตัน

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

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

มรณภาพแลว เมื่อค่ำวันพุธที่
15 สิงหาคม ค.ศ. 2012 เวลา
ประมาณ 20.00 น. ดวยภาวะ
หัวใจลมเหลว

คุณพอประสทิธ์ิ อาย ุ46 ป
เกิดวันท่ี 28 พฤษภาคม 1966 สัตบุรุษวัดแมพระ
ปฏิสนธินิรมล  บานเมืองงาม  ต.ทาตอน  อ.แมอาย
จ.เชียงใหม เปนบตุรคนท่ี 6 ในจำนวนพ่ีนอง 6 คน
ของนายลนีสุ  มตูอื  ดิม ู และนางกาธารนีา  เปาะแปะ  ดิมู

ไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆ วนัท่ี 1 กรกฎาคม   2000
ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม โดยพระสังฆราช
ยอแซฟ  สังวาลย  ศรุะศรางค

แรงจูงใจในการเขาบานเณร “เห็นแบบอยางการ
เสียสละ การอุทิศตน  การรวมชีวิตกับชาวบานของ
คุณพอมสิชันนารีคณะเบธาราม  และเห็นความตองการ
พระสงฆของบรรดาพ่ีนองชาวเขาชาวดอย  ที่กระหาย
หาพระเจาจำนวนมากมาย  จงึเกิดแรงจูงใจท่ีอยากอทุศิตน
รบัใชพระเจา  เพือ่นำพระครสิตสปูวงชน”

ผสูงเขาบานเณร คณุพอยอแซฟ  เซกนีอต  ซ่ึงเปน
ผอูำนวยการโรงเรียนบานแมปอนในเวลาน้ัน  ไดแนะนำ
และชกัชวนใหเขาบานเณร  ไดสงชือ่ไปใหกบัสังฆมณฑล
โดยพระสังฆราชรัตน  บำรุงตระกูล  เปนผูสงเรียนที่
สามเณราลัยแมพระนิรมลราชบุรี

คติพจน  “พระเจาขา  โปรดนำขาพเจาไปตามน้ำพระทยั
ของพระองค”

“ขอบคุณพระเจาท่ีเรียกและเลือกผมใหเขามา
มีสวนในการไถกูมนุษย  ขอบคุณพอ-แม  ญาติพี่นอง
ที่ใหการสนับสนุนตลอดมา  ขอบคุณคณะผูใหญของ
สังฆมณฑลและคณะผูใหญของบานเณร  ตลอดจน
คณาจารยทกุทาน  ขอบคุณผมีูพระคุณท่ีคอยชวยเหลอื
และใหกำลังใจเสมอ  ขอบคุณเพ่ือนๆ ทกุคน  ขอบคุณ
ทกุทานท้ังท่ีรจูกัสวนตัวและรจูกัโดยอาศัยพระครสิตเจา
ขอพระเจาอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีทุกทาน
ทั้งฝายกายและจิตใจ”

พิธีมิสซาปลงศพ วันจันทรที่ 20 สิงหาคม 2012
เวลา 10.00 น. ทีอ่าสนวหิารพระหฤทยั

อาลยัรกัคณุพอประสทิธิ์ (ตอจากหนา 20)
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บทเพลงทีส่ี่ของ “ผรูบัใชพระยาหเวห”
พระยาหเวหตรสัวา ผรูบัใชของเราจะเจรญิรงุเรอืง

เขาจะไดรับการยกยองเทิดทูนใหสูงยิ่ง คนจำนวนมาก
จะตกตะลึงเมื่อเห็นเขา หนาตาของเขาเสียโฉมจน
ไมเหมือนหนาตามนุษย รูปรางของเขาก็ผิดไปจาก
รปูรางของผคูน ดงันัน้ชนหลายชาตจิะตกตะลงึ เมือ่เหน็
เขาบรรดากษัตริยจะทรงเงียบงันตอหนาเขา เพราะ
จะทรงเห็นส่ิงที่ไมมีใครเคยเลา และจะทรงเขาใจส่ิงที่
ไมทรงเคยไดยนิ

ใครเลาจะเชื่อสิ่งที่พวกเราไดยินมา พระยาหเวห
ทรงแสดงพระอานุภาพใหแกผูใดบาง ผูรับใชของ
พระยาหเวหเตบิโตเฉพาะพระพักตรเหมอืนตนไมออน
เหมือนรากไมในดินแหง เขาไมมีความสงาหรือความ
งามใดท่ีจะดึงดูดสายตาของเรา เขาไมมีหนาตาท่ี
ชวนมองเลย ทุกคนดูถูกและเหยียดหยามเขา เขาเปน
คนท่ีตองทนทกุขและตองเจบ็ปวด เปนเหมอืนคนทีใ่ครๆ
เบือนหนาหนี เขาถูกสบประมาท ไมมีผูใดสนใจเลย
โดยแทจริงแลว เขาแบกความทุกขทรมานของพวกเรา

เขารับความเจ็บปวดของพวกเราไว แลวเรากลับคิดวา
เขาถูกพระเจาทรงลงโทษ ถูกโบยตีและไดรับความ
อัปยศ เขาถูกแทงเพราะการลวงละเมิดของพวกเรา
ถูกขยี้เพราะความผิดของเรา การลงโทษที่นำสันติสุข
มาใหเรากลับตกอยูกับเขา รอยแผลถูกโบยตีของเขา
รกัษาเราใหหายเปนปกต ิ  เราทกุคนหลงทางไปเหมอืน
ฝงูแกะ ตางคนตางไปตามทางของตน แตพระยาหเวห
ทรงใหความผิดของเราทุกคนตกอยูกับเขา เขายอมรับ
ทุกขทรมานและความอัปยศ เขามิไดปริปากเหมือน
ลูกแกะที่ถูกนำไปฆา เหมือนแกะที่ไมรองตอหนาคน
ตดัขน  เขาถูกจับกุม ถูกพิพากษา และถูกนำไปประหาร
ผูรวมสมัยของเขาคนใดบางเปนหวงถึงชะตากรรม
ของเขา  เขาถูกพรากไปจากแผนดินของผูมีชีวิต
ถูกประหาร เพราะการลวงละเมดิของประชากรของเขา
เขาถูกฝงไวกับคนอธรรม หลุมศพของเขาอยูกับคน
ร่ำรวย แตเขาไมเคยใชความรนุแรงกบัผใูด ปากของเขา
ไมเคยกลาวมุสา ถึงกระนั้น พระยาหเวหพอพระทัย
ใหเขาถูกขยี้ดวยความทุกขทรมาน เมื่อเขามอบตน
เพื่อชดเชยบาป เขาจะไดเห็นลูกหลาน จะมีอายุยืน
พระประสงคของพระยาหเวหจะสำเร็จไปอาศัยเขา
พระยาหเวหทรงประกาศวา “หลังจากท่ีเขาประสบ
ความทรมานแลว เขาจะไดเหน็แสงสวาง และจะพอใจ
จะนำความชอบธรรมมาใหแกคนจำนวนมาก เขาจะรบั
ความผิดของคนทั้งหลายไวเอง ดังน้ัน เราจะมอบ
คนจำนวนมากใหเปนสวนมรดกของเขา เขาจะไดแบง
ของเชลยกับบรรดาผูทรงอำนาจ เพราะเขายอมตาย
ยอมใหทกุคนคดิวาเปนผลูวงละเมดิ
(อสย 52:13 – 53:12)

     บทเพลงท้ัง 4 บทของ “ผรูบัใชพระยาหเวห” ผานไป
แลว 3 บท  ครัง้น้ีเปนบทท่ีส่ี  ทัง้ 4 บทน้ีแมจะมีแนวคิดหลัก
เรื่ อง เ ดียวกันแตก็สามารถอ านแยกจากกันเปน
เอกเทศได  เพียงแตวาหากเราไดอานท้ัง 4 บท
เราจะเห็นภาพทีค่รบถวนของ “ผรูบัใชพระยาหเวห”
ในบทท่ี 4 นี ้อสิยาหเสนอแนวคิดแกชาวอสิราเอลวา

1. การเปนประชากรของพระเจา คือ “การท่ีแตละคน
ตองชวยกนัทำงานรับใชพระยาหเวห”

2. งานอันสำคัญคือ “การทนทุกขรับแบกผลของ
บาปท่ีเกิดข้ึน”  ผลนี้บางทีอาจจะไมไดเกิดจากการ
กระทำของเราแตคนอ่ืนกอทิง้ไว และการมารับผลอยาง
สาหัสน้ีเอง เปนงานและหนาท่ีอยางหน่ึงของเรา...
ทำไม..กเ็พราะพระเจาจะทรงอาศัยชวีติท่ีตองโทษสาหัส
อยางอยุติธรรมของเรา  ทรงกลบัเปล่ียนรายใหกลายเปน
ดี เหมือนมีความยุติธรรมบังเกิดข้ึนตอหนาตอตา
ประชาชาติ  โดยเฉพาะผทูีเ่คยเยาะเยยและสบประมาท
พระเจา  เขาจะเขาใจวาพระยาหเวหทรงยุติธรรมและ
ทรงทำมหัศจรรยยิ่งใหญใหบังเกิดแกประชากรของ
พระองค
ความไพเราะของบทที ่4 อยตูรงทีว่า

 อิสยาหเขียนขอความเปนบทกวีที่ดูเหมือน
จะกลาวถึงชาวอิสราเอลท้ังชาติ  คือกลุมคนดีที่อดทน
รบัใชพระยาหเวห  แตพออานอีกทีกดู็เหมือนจะหมายถึง
คนคนเดียว  หวัใจของประกาศกอาจหาญรเิริม่ความคิด
เชิญชวนให เราแตละคนตองสำนึกถึงหนาท่ี เปน
การสวนตัว

 ความกลาหาญและสรางสรรคในบทกวีของ
(อานตอหนา 14)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

อำนาจทีแ่ทจรงิแสดงออก
ดวยความถอมตน

ในชวงฤดูใบไมผลิ ป ค.ศ. 2011 ที่ประเทศอียิปต มีสงครามเกิดข้ึน ซ่ึง
ดูแลวก็ไมผิดไปกวาการตอสูที่เกิดข้ึนเม่ือหลายพันปมาแลว ประธานาธิบดี
ฮอสนี มูบารัค ไมยอมนอมรับการถูกขับไล เชนเดียวกับกษัตริยฟาโรห
ไมยอมใหอสิรภาพแกโมเสสและชาวยวิ อาณาจักรของฟาโรหต้ังอยบูนปรามดิ
แหงอำนาจ โดยมีผูนำอยูเบ้ืองบน และบีบค้ันทาสท่ีอยูขางลาง อำนาจของ
ฟาโรหอยูไดอาศัยอำนาจของทหารและตำรวจ นี่คือสภาพของหลายประเทศ
ในปจจุบนั

ในบทท่ี 18 ของพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว พระเยซูเจาทรงวาดภาพวา
พระศาสนจักรของพระองคจะตองเปนเชนใด กอนอืน่พระองคทรงถามเก่ียวกบั
อำนาจ เราจะตองทำอยางไรจึงจะเขาไปในพระอาณาจักรของพระเจาได
เราตองทำตัวใหเหมือนเด็กเล็กๆ ดูเหมือนปรามิดจะถูกคว่ำลง พระเยซูเจา
มิไดทรงเนนถึงความไรเดียงสาของเด็กๆ แตทรงเนนบทบาทของเด็กๆ
ในสังคมในยุคสมัยของพระองค ดังน้ันในกลุมคริสตชน เราไมควรแสวงหา
สถานภาพใดๆ ทีสู่งไปกวาอำนาจของเด็กๆ

ดูเหมือนวา “อำนาจ” คือส่ิงท่ีผูปกครองอาณาจักรแสวงหา ทำอยางไร
จึงจะไดอำนาจน้ีมาและยึดเก็บไว เราเห็นวาผูเผด็จการเกาะติดอยูกับอำนาจ
ของเขา อันตรายของคริสตชนก็คือการเลียนแบบเผด็จการเหลาน้ี พระเยซูเจา
ทรงสอนเราวา ส่ิงท่ีเราควรจะสนใจมากท่ีสุด ไมวาในบริเวณสันตะสำนัก
หรือบริเวณวัดของเราน้ัน มิใชตำแหนงหนาท่ี แตควรจะเปนความถอมตน ที่
พระเยซูเจาทรงคาดหวังในพระศาสนจักรของพระองค

“ถาทานไมกลบัเปนเหมอืนเดก็เลก็ๆ” (มทัธวิ 18:3)

ขาแตพระเยซเูจา พระองคทรงลางเทาสาวกของ
พระองคใหเปนแบบอยางใหกบัการท่ีเราไดรบัเลือก
ใหรบัใชซ่ึงกันและกัน โปรดทรงประทานจิตตารมณ
แหงความถอมตนใหแกลูก เพื่อพระศาสนจักร
ของพระองค จะไดใชอำนาจดังท่ีพระองคทรงมี
พระประสงคทีจ่ะไดเหน็ดวยเทอญ อาแมน

ชัยชนะแทจริง
กระแสกีฬาระดับโลกผานไปอีกหนึ่ง
ตามดวยการประเมินผลชนะผลแพ
พรอมเหตุและผลเบื้องหลังไดเหรียญพลาดเหรียญ
แลวนั้นน้ำตาความเขาใจความเห็นอกเห็นใจ
สุดทายการตอนรบัการแหแหนการอดัฉีดการตบรางวัล
กอนจะต้ังความหวังไวครัง้หนาคราวตอไป
จะยังคาใจก็มวยที่นาไดเหรียญทองกลับมาแตไมได
คานสายตาคนเชียรทัง้ขอบสนามท้ังหนาจอ
จนตองพากนัเทใจใหทวมทนประทวงการตัดสินใหสน่ัน
ชนะใจคนแมไมชนะคะแนน
นกักฬีาคนใดชนะท้ังคะแนนชนะท้ังใจคน
ถือไดวาเปนยอดนักกีฬาขนานแท
นกักฬีาคนใดท่ีชนะคะแนนแตไมชนะใจคน
ถือวาเปนแคนักกีฬานักลาคะแนนนักลาเหรียญ...

ถงึ “แกว” ตองพายเหรยีญทองใหคตูอสู
แตสำหรบัคุณแม “มะลิ” แกวคือผชูนะตัวจริง
จะวาไปแลวลกูชายชนะทกุครัง้ท่ีข้ึนสังเวยีนนัน่แหละ
แมไมเคยนับคะแนนเพ่ือตัดสินชนะตัดสินแพ
อยางเดียวท่ีแมนบัคือความเปน “ลกูแม” กช็นะต้ังแตกอนชกแลว
ที่สำคัญลูกของแมไมเคยข้ึนชกคนเดียว
แมมะลิจะใสนวมยืนผงาดชกตามไปดวยทุกคร้ัง
ลกูชายตอยคตูอสแูมมะลิกออกหมดัพรอม
ลกูชายโดนคตูอสชูกแมมะลิโดนชกดวย
แตละหมัดถึงจะไมฟกช้ำแบบตัวลกู
แตใจแมเจ็บมากย่ิงกวา
จะวาไปแลวลูกเจ็บหนึ่งแมเจ็บรอยเจ็บพัน
ลูกชายโดนเองเจ็บเองคนเดียว
แตแมโดนสองเจ็บสองตลอด...ตัวลูกตัวแม...

ทวาคงไมใชเร่ืองของแมมะลิกับแกวลูกชายเทาน้ัน
หากแตเปนเรื่องของแมกับลูกทุกคน
และเปนเร่ืองของพระเจากับมนุษยยิ่งกวา
ขนาดแมคนหน่ึงยังรักยงัทะนุถนอมเอาใจใสลกูถงึขนาดน้ี
สาอะไรกับพระเจาผูทรงปนแตงใจของแมทีละคนแตละคน
เรามักจะคิดถึงความเปน “พระบดิา” ของพระเจา
กเ็ลยไมคอยไดคำนึงถงึความเปน “แม” ของพระองค
ทรงเปนแมยิง่กวาแมคนไหนท่ีพระองคทรงสรางมา
แมแมจะรักลูกผูกพันกับลูกขนาดไหน
พระองคทรงรักลูกผกูพนัลกูแตละคนของพระองคมากย่ิงกวา
“...แมแมจะลืมจะทอดท้ิงลกูไดลงคอ...” พระองคตรัส
“แตเราจะไมมีวันลืมไมมีวันทอดท้ิงลูกเด็ดขาด”
ถึงจะรักแคไหนแมไมเคยเขาถึงรายละเอียดลูกไดทั้งหมด
หลายคร้ังเสียอีกท่ีแมตองยอมรับ “เล้ียงลูกไดแตกาย...”
แตพระองคทรงเขาถึงลูกของพระองคแตละคนในทุกรายละเอียด
“แมแตเสนผมบนหวัของทาน...พระบดิาทรงนับไวหมด”
ลกูแตละคนของพระเจาจึงชนะทุกครัง้
ถงึจะไมชนะคะแนนแตชนะใจพระองคเสมอ
กจ็ะไมชนะใจไดอยางไรในเมือ่ทรงสวมนวมสดูวย
และแมหลายครั้งการกระทำของลูกจะไมเขาตากรรมการ
แตสำหรับพระองคลูกแตละคนทำเขาตาพระองคตลอด
เพราะพระองคไมทรงมองเฉพาะภายนอกเฉพาะแคผลสำเร็จ
แตทรงมองท่ีความต้ังใจทรงมองท่ีเจตนาเปนหลัก
มองดวยความเปนพอมองดวยความเปนแม...เวลาเดียวกัน
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สังฆมณฑลนครราชสีมา

อยากกาวหนา ตองสรางมุมมองใหม ใหตนเองทุกวนั

สังฆมณฑลเชียงใหม
ระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2012  ศูนย

คำสอนแมริม นำโดยคุณพอเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร
ผูอำนวยการศูนย ไดนำนักศึกษาพรอมดวยเจาหนาท่ี
ของศูนยคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม รวม 31 คน
เดินทางไปแสวงบุญและทัศนศึกษาใน 2 สังฆมณฑล
ภาคอีสานน่ันคืออัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
และสังฆมณฑลอุดรธานี  ทั้ง น้ี เพื่อใหนักศึกษา
เปดโลกทัศนงานแพรธรรม ไดสัมผสัชีวติกลมุคริสตชน
มีโอกาสพบปะคณะนักบวชตางๆ ที่ทำงานอยูในเขต
ภาคอีสาน และมีประสบการณงานดานสังคมสงเคราะห
เหนือส่ิงอ่ืนใดเปนโอกาสใหนักศึกษาไตรตรองประ-
สบการณดานความเชือ่ของตน ผานทางชีวติของบุญราศี
แหงบานสองคอนโดยผานทางการฟนฟูจิตใจ และ
ในโอกาสดังกลาวนักศึกษาไดพบปะและรับฟงโอวาท
จากพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร
พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตวุสัิย และพระสงัฆราช
กติติคณุยอรช ยอด พมิพิสาร และเย่ียมชมอาสนวิหาร
ของแตละสังฆมณฑล ทีส่ำคัญนกัศึกษาไดมีประสบการณ
และเรียนรูถึงกลุมคริสตชนข้ันพื้นฐานท่ีบานทาแร
ซ่ึงสามารถนำมาประยุกตใชใหเขากับบริบทของสังฆ-
มณฑลเชียงใหมได โอกาสน้ีคุณพอไดฝากขอบคุณ
ทุกทานท่ีมีสวนในการสนบัสนุนการไปทัศนศึกษาครัง้น้ี
ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากสำหรับผู เตรียมตัวเปน
ผแูพรธรรมรนุเยาวของสังฆมณฑลเชียงใหมในอนาคต
ครับ  ในท่ีสุดสังฆมณฑลเชียงใหมก็ไดอุปสังฆราช
องคใหมแลวคือคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ เจาอาวาส
อาสนวิหารพระหฤทัย คุณพอกลาววายินดีใหความรวมมือ
และชวยเหลืองานของสังฆมณฑลอยางเต็มท่ีถาเปนการ
แบงเบาภาระของพระคณุเจาบางครับ 

วนัเสารที ่  28 กรกฎาคม 2012 เซนาตุสมารียสมภพ
กรุงเทพฯ  รวมกับคูเรียแมพระประจักษเมืองลูรด
นครราชสีมา จัดสัมมนาใหกับสมาชิกพลมารียในเขต
สังฆมณฑลนครราชสีมา  ทีห่องประชมุ ชัน้ 4  โรงเรยีน
มารียวทิยา  มีสมาชิกเขารวมสัมมนาประมาณ 40 ทาน
เริม่ดวยการสวด ‘บทภาวนาของคณะพลมารีย สายประคำ
และรวมมิสซาเปดการสัมมนา’ โดยคุณพอสมชาย
หมอกครบุรี  หลังรับประทานอาหารวาง สมาชิกทำ
จติภาวนารวมกัน  จากน้ันคณุพอชวลติ กจิเจริญ จติตาธิการ
เซนาตุสฯ  กลาวอบรมสมาชิก โดยฉาย ‘วิดีโอคลิป’
ประกอบ มีเน้ือหาเกี่ยวกับชีวิตของบราเดอรแฟรงค
ดัฟ ผต้ัูงคณะ  การพฒันาชีวติจิต  จติตารมณของคณะ
และแนวทางท่ีสำคัญในการปฏิบติังานของพลมารีย   
เขาเงียบสงฆโคราชประจำเดือนสิงหาคม หัวหนาเขต
ทั้ง 3 เขต คุณพอสมชัย พงศศิริพัฒน เขตโคราช
คณุพอเอกชยั  ชณิโคตร เขตบุรรีมัย และคณุพอสมเดช
พันธสมบัต ิเขตชัยภมิู ไดประชมุสมาชิกในเขตเพือ่เปน
การแบงปนประสบการณงานอภิบาลและแพรธรรม
และปรึกษาหารือกิจกรรมตางๆ ที่จะกระทำรวมกัน
เปนตน การเตรยีมจติใจบรรดาคริสตชนในสังฆมณฑล
เพือ่พรอมสำหรบัการเปดปแหงความเชือ่ของสงัฆมณฑล
ซ่ึงจะจัดในวันเสารที่ 13 ตุลาคม 2012 ที่อาสนวิหาร
แมพระประจักษที่เมืองลูรด นครราชสีมา ยินดี
กับบราเดอรนิโคลัส มนัสชัย ประทุมป และบราเดอร
ยอหน วิชญะ ประทุมมา สามเณรใหญสังฆมณฑล
นครราชสีมา ที่ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม ที่
บานเณรใหญแสงธรรม ในวันเสารที ่11 สิงหาคม 2012
ขอคำภาวนาสำหรับสามเณรใหญโคราชทุกคน เพื่อ
บราเดอรจะไดเรียนรูและเตรียมพรอมเพื่องานรับใช
ในอนาคต ปนี ้สังฆมณฑลนครราชสีมา โดย คณุพอ
พัฒนะชัย  อินทิรถ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑล
นครราชสีมา เปนเจาภาพ จดัคายผนูำเยาวชนระดับชาติ
ทีว่ดันักบุญเทเรซา โนนแกว ระหวางวันท่ี 15-19 ตุลาคม
2012 และยินดีตอนรับผูประสานงานเยาวชนคนใหม

ของโคราช นายนิวฒัน ขมุจันทร (นองเบียร) สภูารกจิ
แหงการรับใชในสังฆมณฑลเมืองยาโมครับ 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารุณศีล ประชมุ

รวมกับคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อเตรียมเปดและถวาย
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ครั้งน้ีลงรายละเอียด
ถี่ยิบ ใชเวลาประชุม 4 ชั่วโมงเต็ม ชั่วชีวิตน้ีคงหมด
โอกาสจดังานแบบน้ีอกีแลว คณุพอไพฑูรย  ยนังาม
จิตตาภิบาลยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑล ถือโอกาส
คณะกรรมการประชุมเตรียมพิธีเปด และถวายอาสน-

วิหาร มาประชุมพรอมหนา เรียกประชุม เตรียมคาย
ยวุธรรมทตู  ระดับสังฆมณฑล ปนี ้ครัง้ท่ี 17  พรอมแลว
ในหัวขอ “อยากลัวท่ีจะเปนนักบุญ” ระหวางวันท่ี 4-7
ตุลาคม  2012 ท่ีศูนยงานอภิบาลบานชุมพาบาล
วันเดียวทำไดหลายเรื่อง รัก รับใช และใหอภัย คือ
จติตารมณคณะผรูบัใชดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย
7-9 สิงหาคม  ผใูหญทกุระดับของคณะมีโอกาสสมัมนา
ในหัวขอ “บทบาทของผนูำกับการใหอภยั” สวนผนูอย
มีโอกาสจัดวันครอบครัวผูปกครองของบรรดาผูฝกหัด
ยินดีกับคณะท่ีจัดกิจกรรมดีๆ มากมาย เพื่อเตรียม
ฉลอง 75 ปของคณะอยางยิ่งใหญในเดือนธันวาคม

นอกน้ันคงตองยินดีกับสามเณรใหญ คณะสงฆ
สังฆมณฑลสุราษฎรธานีดวย ในความกาวหนาแหงการ
ตอบรับกระแสเรียก ของสามเณรฟรังซิสโก อัสซีซี
ชัยณรงค   ฤทธิ์สารพิทักษ  และสามเณรยอแซฟ
อมรเทพ  สุริปะ ซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม  ที่บานเณรใหญแสงธรรม 
วนัแม แมคณุพอสทิธโิชค  แสวงกาญจน ไมไดกลบับาน
ไปพบแม แตก็ยังไดมีโอกาสจัดกิจกรรมครอบครัว
โอกาสวันแมใหกับสมาชิกในโครงการงานอภิบาล
ของซิสเตอรคณะธิดาเมตตาธรรม ที่วัดนักบุญวินเซน
เดอปอล พดุหง 

สังฆมณฑลจนัทบรุี
ประเดิมเร่ิมกอนใครเพ่ือน เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2012

เจาหนาท่ีประจำสำนักงานศูนยสังฆมณฑล ไดเขารวม
แสดงความยินดีกับพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ
เทยีนชยั สมานจิต โอกาสฉลองนักบุญลอเรนซ ซ่ึงตรง
กับวันท่ี 10 สิงหาคม ปนี้แสดงความยินดีกันลวงหนา
เปนสัปดาห อยางน้ีเรยีกไดวา “ใกลเกลือไมกนิดาง” เลย
นะครบั ขอรวมแสดงความยินดีกบัสังฆานุกรยอหน
วชัรพล  กชูาติ สัตบุรษุวัดนักบุญฟลปิและยากอบ หวัไผ
และสังฆานุกรเปโตร นรเทพ ภานพัุนธ  สัตบุรษุอาสน-
วิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ที่ไดบวช
เปนสังฆานุกรเมือ่วนัเสารที ่11 สิงหาคม ทีส่ามเณราลัย
แสงธรรม แลวอกี 1 ปขางหนา สังฆมณฑลของเราจะได
มีพระสงฆใหมกันแลวนะครับ ขอใหพี่นองคริสตชน
อดใจรอและรวมใจกันภาวนาดวยนะครับ 

เธอเปนสุขท่ีเชื่อวา
พระวาจาท่ีพระเจาตรัสแกเธอไวจะเปนจริง

(ลกูา 1:45)
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

1. พิธเีสกอาสนวิหารใหม สุราษฎรธานี
(ไปรถ-กลบัรถ และไปรถ - กลบัเครือ่งบิน)
(27-30 กนัยายน ค.ศ. 2012)

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

สุภาทัวรแสวงบุญ

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

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

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

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

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

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญช ี อาบิบริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกดั

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป

ครบ 11 ป ี

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เบเนดิกโต นคร ศุภลักษณ
ครบรอบ 31 ป

อมาดีอุส
จิตรกวี ศุภลักษณ
ครบรอบ 6 ป
ชาตะ 7 มิถนุายน  พ.ศ. 2535
เกดิใหมในพระเจา  22 สิงหาคม พ.ศ. 2549

ขอคำภาวนาอุทิศแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ
ผูเกิดใหมในพระเจา

ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวิญญาณ
ยอแซฟ โชคชัย อากรนิธิ์

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

ชาตะ  25  มถุินายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 7 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
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⌫    

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

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

สวิตเซอรแลนด : ลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโต - สะพานไมคาเปลบรุค -
ยอดเขาจูงฟราว

ฝรั่งเศส  :  ปารีส  - หอไอเฟล รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแมพระ
เหรียญอัศจรรย

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

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

โปแลนด : เมืองวาโดวิช - วัดและอารามพระเมตตา - แมพระฉวีดำ -
เหมืองเกลือวีชชิกา - เมืองคราคอฟ

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

ออสเตรยี  : เวยีนนา

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

(รวมฉลองพระเมตตา วนัที ่7 เมษายน 2013)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมลูเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2

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

ทรปิ 2

ทรปิ 1

 ⌫
 ⌫ 

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

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน
ซิสเตอรเอมมา  กูนันโต  คณะอุรสุลิน  ชาว

อินโดนีเซีย  ผูประสานงานของสหพันธพระคัมภีร
คาทอลิก  โซนเอเชยีอาคเนย  (CBF-SEA)  จดัประชุม
สมาชิกผทูำงานเก่ียวกบัพระคัมภรี  คร้ังท่ี 6  วนัท่ี  6-11
สิงหาคม  ค.ศ. 2012  ที่บานอุรสุลิน บันดุง  ประเทศ
อินโดนีเซีย  หัวขอ  พระวาจาขององคพระผูเปนเจา
ในโลกปจจุบันของเรา

มีสมาชิกจากประเทศตางๆ ที่เขารวมประชุมดังน้ี
กมัพชูา 1 คน  เมียนมาร 2 คน  เวยีดนาม 2 คน  ไทย 8 คน
ฟลปิปนส 17 คน  และอนิโดนเีซีย 20 คน  รวม 48 คน
วัตถุประสงค  1. เพื่อสามารถประยุกตสมณลิขิต
พระวาจาขององคพระผูเปนเจา (Verbum Domini)
2.    เพื่อแลกเปล่ียนวัสดุอุปกรณ  ขอมูล  ในการนำ
สมณลิขิตน้ีไปปฏิบัติในสังคม   3. เพื่อทำแผน
หรือโครงการรวมกันสำหรับประชาสัมพันธสมณลิขิต
และนำขอแนะนำน้ีไปยังกลุมและศาสนบริการตางๆ

นอกจากการถวายมิสซา  การภาวนา  Bibliodrama
รับประทานอาหาร  การฟงวิทยากรอธิบายเก่ียวกับ
สมณลิขิต  และการรายงานของสมาชิกแตละประเทศ
ทำใหเรารจูกัและมีความสัมพนัธทีดี่ตอกนัยิง่ข้ึน

เรามีโอกาสไปเย่ียมอาสนวหิารนกับุญเปโตร  ของ
บันดุง  กิจการโรงเรียน  สำนักงานวัด  เครดิตยูเน่ียน
ทีมงานของวัดไดเชิญผูนำศาสนาอิสลาม  2 ทาน มา
แบงปนประสบการณชีวิตกับเรา   ทำใหทราบวา
ประเทศอินโดนีเซียพีน่องสวนมากเปนมุสลิม  ประเทศ
ฟลิปปนสสวนใหญเปนคาทอลิก  ในประเทศไทย
สวนใหญเปนชาวพุทธ  การสรางความสามัคคี  การ
พยายามเขาใจซ่ึงกันและกัน  ไมวาเรานับถือศาสนา
ทีเ่ปนคนสวนใหญ  หรอืสวนนอยของประเทศ  ขอให
เราสรางสะพานแหงความเคารพรักตอกัน

ทมีงานของอาสนวหิารไดแบงปนงานอภิบาล  และ
งานศาสนสัมพนัธ  การจดัอาหารเลีย้งคนยากจน  และ
เทศกาลคริสตมาสก็เชิญผูนำชุมชน  ผูนำศาสนาตางๆ
มารวมฉลองดวย

มีโอกาสไปชมการแสดงวงดนตรีอังกะลุง  จาก
เด็กๆ และเยาวชนของบันดุง  ซ่ึงหลังเลิกเรียนมีฝก
อังกะลุง  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  ทำใหเกิดสมาธิและ
ความสามัคคี  ทำใหเรารกัดนตรพีืน้บานมากข้ึน  (อยาก
มาสงเสริมศิลปวฒันธรรมของเชยีงใหมบาง)

พวกเราคนไทยทั้ง  8 ที่รวมประชุมไดรายงานตอ
สมาชิกวา

1.  สรางส่ือ
- เรากำลังรวมเลมพระคัมภีรฉบับแปลใหม  ทั้ง

พนัธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม
- นำสาระของสมณลิขิตไปใชอบรมและลงเว็บไซต
2. สรางคน
-  เราจะสงเสริมสัตบุรษุใหรกัการอานพระคัมภีร  รกั

พระวาจามากข้ึน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสมณลิขิตน้ี  แก

พระสงฆ  นกับวช  สามเณร  ฆราวาส  ยิง่ข้ึน
- สงเสริมใหคนเรียนพระคมัภรีมากข้ึน  โดยเฉพาะ

เยาวชน
3. สรางทีม
- รวบรวมผูรับการอบรมพิเศษดานพระคัมภีรมา

พบปะ  เสริมศักยภาพในวิถชีมุชนวัด
การประชุมผูประสานงานดานพระคัมภีร  โซน

เอเชยีอาคเนย  มีทกุ  3 ป  เชน  คร้ังท่ี  4  ทีเ่มืองตาไกไต
ฟลิปปนส  19-21  กุมภาพันธ  ค.ศ. 2005  มีสมาชิก
31 คน  ครัง้ท่ี  5  ทีก่ากนัยงัดิออรอ  ฟลปิปนส  11-17
กมุภาพันธ  ค.ศ. 2008  สมาชิก  25 คน

เรารูสึกวามีไฟในใจตองทำงานดานพระวาจา
มากข้ึน

“เราประกาศใหทานท้ังหลายรูถึงชีวิตนิรันดร ซ่ึง
อยูกับพระบิดาและปรากฏใหเราเห็น ส่ิงท่ีเราไดเห็น
และไดฟงน้ี เราประกาศใหทานท้ังหลายรดูวย เพือ่ทาน
จะไดสนิทสัมพันธกับเรา ความสนิทสัมพันธนี้คือ
ความสนิทสัมพันธกับพระบิดา และกับพระบุตรของ
พระองคคือ พระเยซคูรสิตเจา”  (1 ยน 1:2-3)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับท่ี 36 ประจำวันท่ี 2-8 กันยายน 2012 หนา 11

โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th
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และจากสมาชิกคริสตชนคนอื่นท้ังหลายดวยเชนกัน
สำนักเลขาธิการจัดเรียบเรียงเปนเอกสารเตรียมสมัชชา
พระสังฆราชฉบับนี้ข้ึนมา ดวยความชวยเหลือจาก
เจาหนาท่ีของสมัชชาพระสังฆราชและเปดโอกาส
รับคำช้ีแนะตางๆ จากบรรดาผูเช่ียวชาญดวย ณ ที่นี้
ควรอยางย่ิงท่ีจะกลาวถึงการแบงปนเปนพิเศษจาก
สมณสภาเพ่ือสงเสริมงานประกาศขาวดีแบบใหม
เน่ืองจากประธานสมณสภาฯ นีเ้ปนผรูวมอยกูบัเจาหนาท่ี
ของสมชัชาพระสงัฆราชโดยรวมจัดทำเอกสารฉบับราง
ข้ึนมาดวย

เอกสารเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
ฉบับนี้นอกจากมีอารัมภบทแลว ยังมีเนื้อหาอยู 4 บท
ที่มีคำนำ และลงทายดวยบทสรุปส้ันๆ เอกสาร 4 บท
ไดแก 1. พระเยซูคริสต ขาวดีของพระเปนเจาแก
มนุษยชาติ 2. เวลาเพื่องานประกาศขาวดีแบบใหม
3. งานถายทอดความเช่ือ 4. การฟนฟูงานอภิบาลใหมี
ชวีติข้ึนใหม

คำนำของเอกสารฉบับน้ีนำเสนอโดยโครงสราง
ทัง้หมดของเอกสารน้ีและบงบอกความหมายของหัวขอ
การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคร้ังน้ี การอางถึงและ
ความคาดหวังของพระศาสนจักรทองถิ่นตางๆ  ตาม
คำตอบท่ีไดรับจากการศึกษาหัวขอสมัชชานั้น
(Lineamenta)

เม่ือพระองคทรงประกาศ  “ปแหงความเช่ือ” สมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงเนนความสำคัญของ
การประชุมสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ที่มีตอชีวิตของ
พระศาสนจักร และตอการประชมุสมัชชาพระสงัฆราช
ครั้งน้ี เพราะเหตุนี้เอง คำนำในเอกสารน้ี จึงเนนถึง
คุณคาของเอกสารตางๆ ของสังคายนาวาติกัน ที่  2
คำส่ังสอนของพระสนัตะปาปาพระองคกอนๆ เรือ่ยมา
หลายศตวรรษ จนกระท่ังจัดพิมพหนังสือคำสอนของ
พระศาสนจักรคาทอลิกไดรวบรวมคำสอนตางๆ
เหลาน้ันไว

มิใชเปนการบังเอิญ ที่ในเอกสารเตรียมประชุม
สมัชชาพระสังฆราช มีการเอยถึงเอกสารคำสอน
กระตนุเตือน “การประกาศขาวดี” (Evangelii Nuntiandi)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่ 6  อยูบอยๆ รวม
ทั้งเอกสารของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 โดยเฉพาะพระสมณสาสน “พระพันธกิจ
ของพระผไูถ” (Redemptoris Missio) และพระสมณลขิิต
“สสูหัสวรรษใหม” (Nuovo Millennio Ineunte) เอกสาร
พระสงัฆาณัติ “ประตูแหงความเช่ือ” (Porta Fidei) ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 เอง ไดอางถึง
บอยๆ และเนนถงึการฟนฟอูยางตอเนือ่ง ซ่ึงจำเปนตอง
ตีความและเขาใจคำส่ังสอนของสังคายนาวาติกัน ที่ 2
ลกึซ้ึงย่ิงข้ึน เพือ่วา “สังคายนาวาติกนั ที ่ 2 จะเปนพลงั
ใหเหน็ความจำเปนท่ีจะปฏิรปูพระศาสนจักร” (ขอ 14)

สวนคำตอบจากคณะพระสังฆราชท้ังหลายน้ัน
คาดหวังใหทีป่ระชุมสมัชชาพระสังฆราชเติมเต็มชุมชน
คริสตชนท้ังหลายดวยพละกำลังสดช่ืน และชวยให

โดยพระอคัรสงัฆราชนโิคลาส เอเตโรวกิ เลขาธกิาร
สมัชชาพระสังฆราช (จาก ลอสแซรวาตอเร โรมาโน
ฉบับท่ี 26 วนัพุธที ่27 มถุินายน หนา 8-9)

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญ
ครั้งท่ี 13 จัดข้ึน ณ กรุงวาติกัน วันท่ี 7-28 ตุลาคม
ค.ศ. 2012  หัวขอ “งานประกาศขาวดีแบบใหม เพื่อ
งานสงผานความเช่ือคริสต”  เปนการทาทายสำคัญยิ่ง
สำหรับพระศาสนจักร ซ่ึงไดรับการตรวจสอบในบริบท
ของการประกาศขาวดีแบบใหม มิติสองดานของหัวขอ
สมัชชาพระสังฆราชคร้ังน้ี จึงเก่ียวของใกลชิดกันและ
เสริมกันและกันใหสมบูรณดวย ภารกิจเรงดวนของ
การประกาศขาวดีของพระเยซูเจาแกคนรุนใหม โดยท่ี
ไมมีอะไรมาขวางก้ันกระบวนการสงผานความเช่ือนั้น
ดำเนนิการไปในบริบทของงานประกาศขาวดีแบบใหม

การพิจารณาไตรตรองของสมัชชาพระสังฆราช
จะชวยเสริมใหม่ันคงย่ิงข้ึน โดยเช่ือมโยงกับปแหง
ความเช่ือ สอดคลองกบัความต้ังใจของสมเดจ็พระสนั-
ตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ซ่ึงทรงระบุไวในพระสังฆาณัติ
“ประตูแหงความเชื่อ” (Motu Proprio Porta Fidei) วา
ปแหงความเช่ือนี้ เริ่มตนวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012
ระหวางการประชุมสมัชชาพระสังฆราช  ท้ังน้ีเพือ่รวม
ระลึกโอกาสครบ 50 ป การประชุมสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 และครบ 20 ป การจัดพิมพหนังสือคำสอนของ
พระศาสนจักรคาทอลิก

เอกสารเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราช
(Instrumentum Laboris) ฉบับน้ีถือเปนข้ันตอนสำคัญ
เพื่อการเตรียมประชุมสมัชชาพระสังฆราช เอกสารน้ี
เปนผลงานจากคำตอบคำถาม จากเอกสารเพื่อศึกษา
(Lineamenta) หัวขอ การประชุมสมัชชาพระสังฆราช
ครัง้น้ี  เอกสารนีจ้ดัพมิพเผยแพรเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ
ค.ศ. 2011 วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
จัดสงไปยังสมัชชาพระสังฆราชของพระศาสนจักร
คาทอลิกตะวันออก 13 แหง ทีมี่อำนาจปกครองตนเอง
ตามกฎหมาย (Sui Juris) สภาพระสังฆราช 114 แหง
ทั่วโลก  หนวยงานศูนยกลางปกครองแหงโรมและ
สงไปยังสหพนัธอคัราธิการนักบวชอีก 26 แหง

คณะและหนวยงานท่ีสมัชชาพระสังฆราชมีความ
สัมพันธอยางเปนทางการ ไดจัดสงคำตอบไปยังสำนัก
เลขาธิการท่ัวไป ซ่ึงไดรับคำตอบมาจากสถาบันตางๆ

คำตอบท่ีนำไปปฏิบัติได ตอคำถามเร่ืองงานประกาศ
ขาวดีในโลกยุคปจจุบนั พวกเขาตองการวิธีการใหมและ
รปูแบบใหมๆ  เพือ่ใหพระวาจาของพระเจาเปนท่ีเขาใจ
ไดในบริบทการเจริญชีวิตของผูคนยุคน้ี  สมัชชา
พระสังฆราชถือเปนโอกาสแลกเปล่ียนแบงปนกัน
ทั้งเร่ืองการวิเคราะหและตัวอยางการกระทำท่ีนำมา
พูดคุยถกเถียงกัน มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางกำลังใจ
แกบรรดาพระสังฆราชและพระศาสนจักรทองถ่ิน
ทัง้หลาย  หวงัวางานประกาศขาวดีแบบใหม “จะชวยให
คนพบส่ิงใหมๆ เปนความปติยินดีในความเช่ือของตน
และชวยจุดประกายความกระตือรือรนการส่ือสาร
ความเช่ือย่ิงข้ึน” (ขอ 9)
1. พระเยซคูรสิต ขาวดขีองพระเจาแกมนษุยชาติ

ในบทแรกของเอกสารเตรียมการประชุมสมัชชา
พระสังฆราชฉบับน้ี นำเสนอเร่ืองกระแสเรียกพื้นฐาน
ของพระศาสนจักร คือการประกาศขาวดีทีพ่ระศาสนจักร
ไดรบัและเจรญิชวีติเรือ่ยมาแกผคูนท้ังหลาย  เหนอือืน่ใด
ความเช่ือในพระคริสตเจา  คือการพบปะท้ังในแบบ
เปนสวนตัวและแบบชุมชน กับองคพระเยซูคริสตเจา
เอง ความเช่ือเปนงานของพระจิตเจาผเูปล่ียนภาพลักษณ
ของครสิตชน ทำใหเขาเขามามีสวนรวมในชีวติพระเจา
“สำหรับพระเยซูเจาแลว จุดมุงหมายของการประกาศ
ขาวดี  เพือ่นำผคูนท้ังหลายเขามามีความสัมพันธใกลชดิ
กบัพระบิดาและพระจิตเจา” (ขอ 23)

การประกาศขาวดียอมนำมนษุยไปสปูระสบการณ
ของการกลับใจ เปนข้ันตอนจำเปนท่ีขาดมิไดบน
เสนทางสูความศักด์ิสิทธ์ิ “พระศาสนจักรผูประกาศ
ความเช่ือและถายทอดความเช่ือ ไดเลียนแบบอยาง
พระเจาผูทรงส่ือสารกับมนุษย โดยทรงมอบพระบุตร
ของพระองคแกเรามนุษย  แลวพระบุตรน้ีทรงหล่ัง
พระจติเจาแกเรามนษุย เพือ่ผคูนท้ังหลายจะไดบงัเกดิใหม
เปนบุตรของพระเจา” (ขอ 36)

พระเยซคูรสิตเจา ขาวดีของพระเปนเจา “ทรงเปน
ผูประกาศขาวดีคนแรกผูยิ่งใหญที่สุด” (Evangelii
Nuntiandi, ขอ 7)

ขาวดีของพระองคนั้นเปนการสรุปการประกาศ
ขาวดีของพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมใหสมบูรณไป
“เพราะความตอเน่ืองกันน้ีเอง ทำใหความใหมของ
พระเยซเูจาปรากฏออกมาเปนท่ีเขาใจไดอยางชัดเจนย่ิง”
(Instrumentum Laboris, ขอ 22) เม่ือพระศาสนจักร
ซ่ือสตัยตอพระประสงคของพระเปนเจา “พระศาสนจกัร
จึงเปนผูประกาศขาวดี แตพระศาสนจักรก็เริ่มตนข้ึน
โดยการเปนผรูบัการประกาศขาวดีนีเ้อง” (ขอ 37) โดย
การกลับใจอยูเสมอและฟนฟูการฟงพระวาจาของ
พระเจา ฟนฟูการเฉลิมฉลองศีลศักด์ิสิทธ์ิ และฟนฟู
งานเมตตาจิต ดังน้ันสำหรับพระศาสนจักรแลว งาน
ประกาศขาวดีมิใชเปนการเลอืก แตถอืเปนหนาท่ี นัน่คือ
พระศาสนจักรเปนอยูก็เพื่อประกาศขาวดี

ยิง่กวาน้ัน “มนุษยทุกคนมีสิทธ์ิทีจ่ะไดยนิขาวดีของ
(อานตอฉบับหนา)
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

“เจาเจ็ด (ในภาพ)...และเร่ืองราวกอนหนานั้น”

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
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เด็กสาธุฯ

เจาเจ็ด (ในภาพ) ... เปน
ภาพถายโอกาสฉลองชุมชนความเช่ือ
วัดนักบุญยวงบัปติสตา  วันท่ี  24
มิถนุายน ค.ศ. 1948 1

และนีค่อืเรือ่งราวกอนหนาน้ัน
ประมาณ ค.ศ. 1853 คริสตชน

เช้ือสายเวียดนาม (ญวน) เริ่มออก
เดินทางจากวัดสามเสน และมาต้ังกลมุ
คริสตชนท่ีบานปลายนา - เจาเจ็ด
เปนกลุมแรกๆ ... มีบันทึกวาคริสตัง
เกือบ 1,000 คน อยตูามหมบูานหลาย
แหง ทางเหนือของอยุธยาจนถึง

บานแพน  ... ในวันน้ัน เราเห็นความหวงใยของพระสังฆราชประจำ
สังฆมณฑลท่ีเปนหวงคริสตชนเหลาน้ี และยังชี้ถึงผลดีของการยายถิ่น
ถาเขารักษาความเช่ือเอาไว เขาก็เหมือนเปนดังผูแพรธรรม ดวยการเปน
ประจักษ

“หากผูยายเชนน้ีไปต้ังหลักแหลงอยูในกลุมคริสตังอีกแหงก็ไมมีปญหา
เพราะพวกเขาเปนเสมือนตนไมที่ปลูกและสามารถแตกรากได แตหากเขา
ยายไปอยูทามกลางคนตางศาสนาท่ีหางไกลกับกลุมคริสตัง ก็เปนเรื่อง
ทีน่าหนักใจทีเดียว หากพวกเขาไดรบัการอบรมทางพระศาสนามาดี พวกเขา
กย็งัสวดภาวนาในระยะแรก ... แตทลีะเล็กทีละนอยพวกเขาก็เริม่เฉ่ือยชาลง
ลูกท่ีเกิดมาก็มิไดรับศีลลางบาป ลูกคนโตท่ีไดรับศีลลางบาปแลว แตมิได
รับการอบรมแบบคริสตังท่ีแทจริง ก็นับเปนความสูญเสียไมนอยไปกวา
ผทูีป่ฏเิสธความเช่ือเชนกัน” .. “ดังน้ันจงึจำเปนทีสุ่ดท่ีจะตองติดตามคริสตัง
เหลาน้ีที่อพยพไป และไมปลอยใหคลาดสายตา .. อยางไรก็ดีดวยวิธีนี้ที่เรา
สามารถแพรขาวดีใหกระจายไปไกลมากข้ึน”2

เรือ่งราวตอมา ค.ศ. 1875 .. สรางวัดหลังแรกท่ีเจาเจ็ด และตอมาในป 1893
จงึมีทะเบียนศีลลางบาปเลมแรก ซ่ึงแตเดิมบันทกึทีว่ดัสามเสน และวดัอยธุยา

เรือ่งราวแหงความหวงใยของประมุขมิสซังในวันนัน้กลบักลายเปนเร่ือง
ที่นาช่ืนชมในวันน้ี เพราะกลุมคริสตชนวัดเจาเจ็ด มีรากฐานท่ีม่ันคง และ
เปนตนกำเนดิของกลมุคริสตชนอีกหลายกลมุ

และน่ีเปนคำยนืยันจากรายงานประจำป ค.ศ. 1912
“คุณพอบรัวซาต ผูดูแลกลุมท่ีบานปลายนาไดทุมเทความสามารถ

มากทีเดียว ... คุณพอผูมีใจรอนรนเขียนบันทึกไววา การทำงานของผมมิได
ไรผล มีเด็กกวารอยคน รับศีลมหาสนิทคร้ังแรก ... งานฉลองนักบุญ
องคอุปถัมภของวัดนักบุญยวงบัปติสตา เม่ือปกลาย เปนจุดเร่ิมตนของการ
รวมตัวกนัอยางเช่ืองชาของคริสตชนหมตูางๆ ทีอ่ยใูนกลมุน้ี ทกุคนมีความสุข
มากท่ีไดตอนรับพระคุณเจา ที่เปนผูประสานการรวมกลุมน้ี  และเปน
ผูโปรดศีลกำลังแกเด็กเกือบ 150 คน นับเปนการเสริมพลังเหนือธรรมชาติ
อีกครั้งหนึ่ง อันเน่ืองมาจากการออกเยี่ยมเยียนของพระคุณเจา ซ่ึงพลังน้ี
จะไมจางหายอีกตอไป” 3

1 สารสาสนป 1948
2รายงานประจำปมิสซังสยามท่ีสงไปยังศูนยกลางคณะมิสซังตางประเทศแหง
กรงุปารีส ค.ศ. 1910
3รายงานประจำปมิสซังสยามท่ีสงไปยังศูนยกลางคณะมิสซังตางประเทศแหง
กรงุปารีส ค.ศ. 1912

“เรากินอะไร เราก็เปน
อยางน้ัน เรารับส่ืออะไร เรา
ก็เปนอยางน้ัน” พระคุณเจา
ยอแซฟ  ชูศัก ด์ิ  สิริ สุทธิ์
ประธ าน พิ ธี มิ สซ าฉลอง
วันส่ือมวลชนคาทอลิก  ที่
อาสนวิหารแมพระประจักษ

ที่เมืองลูรด นครราชสีมา เทศนเปดงานไวอยางน้ี และเลาถึงจุดเริ่มตน
ส่ือมวลชนคาทอลิก แผนกวิทยุโทรทัศน อยูที่โคราช สมัยพระคุณเจาอาแลง
วังกาแวร วันน้ีตองชวยกันเปนผูรับ ผูอานท่ีดี โดยเฉพาะขาวดี ที่สำคัญยุคน้ี
มีมากมายมหาศาล ตองรูจักเลือกสื่อที่ดีมีประโยชน คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง
ประธานส่ือโคราช จัดงานปนี้ “พัฒนาบุคลากรใหกับสังฆมณฑล” ผูส่ือขาว
ยุคใหม” (new media reporters) คนทำส่ือจากอุบลฯ ไดไปรวมงานดวย
คณุศักด์ิชยั และคณุจิราภรณ นกัพรรษา (ดีเจ. จอย) หอบลกูชายไปดูงานดวย
สวนทีมงานส่ือจากกรุงเทพฯ ซิสเตอรคอรา ดามาเลรีโอ  ผูชวย ผอ. และ
คณุสุรวฒุ ิหมัน้ทรพัย หน.ทมีงาน นบัไปนบัมาได 4-5 คน รวมทัง้ คณุวฤทธิ์
แสงทอง วิทยากรหลัก และคุณพิชิต สุขีวัฒน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลานยาโม ประสานไดเรียบรอย หวังวาจะมีนองๆ เปนมือเปนไมไดอีก
หลายคน คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง ผอ. ส่ือ ถายภาพคุณยายมารีอา กิมไล
ประกอบกิจ อายุ 95 ป  มากกวาอายุนิตยสาร “อุดมศานต” มาฝากดวย และ
ระหวางทาง ถนนสายสระบุรี โคราช กิโลเมตรท่ี 43-44 ไดเห็น “อนุสาวรีย
แมพระ” ต้ังสงาเพื่อประทานพระพรผูคนผานไป-มา ที่บริษัท “ฟลายนาว”
ทมีงานตองรบีจอดรถกดชัตเตอร เก็บภาพมาฝาก ใครมีภาพท่ีไหน เก็บเอามา
ฝาก “เพื่อนอุดมสาร” กันบาง ถือวาชวยกันทำใหอุดมสารมีสีสันมากข้ึน 
คุณพอสุข ศรจันทร อุปสังฆราช เจาอาวาสวัด และผูอำนวยการโรงเรียน
รงุอรุณวทิยา ปากชอง มีนกัเรยีน 3,500 คน มองไกลหวังใหนกัเรยีนสรางส่ือ
ใหโรงเรียน และสังฆมณฑล สงครูและนักเรียนชมรมถายภาพไปเขารวม
สัมมนาส่ือฯ วทิยากรประทับใจนองๆ กำลังตอเติมวัด ดานขาง เพ่ือทำเปนท่ีสวด
ใหผูลวงลับรวมท้ังสามเณร นักบุญเปาโลไปรับรูดวย คาบขาวเอามาฝาก
เม่ือไป “เมืองยาโม” ทั้งที ตองมีขาวคราวมาแบงปนกันบาง คุณพอสมชัย
พงศศิริพัฒน เจาอาวาส อาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด อยูได 3 ป
บูรณะวัดคร้ังใหญ ท้ังภายนอกและภายใน โดยเฉพาะกระจกสี และยังตองดู
โรงเรยีนมารียวทิยา สรางมาต้ังแต ค.ศ. 1956 สมัยคณุพอมารอีสุ เบรย วนัเวลา
ผานมาถึงวันน้ี เซอรมารีย โนแอล ผิวเกลี้ยง  มีนักเรียนประมาณ 6,200 คน
รวมทัง้โรงเรยีนมารยีบรหิารธรุกจิ (MBAC) คณุพอสรุชยั เจรญิพงศ เปนผชูวย
มีนกัเรียน 1,100 คน และคณุพอสุรนิทร ประสมผล พกัเกษียณ แตชวยเปนท่ี
ปรกึษาและอาจารยพเิศษ หวงัพฒันา “รจูรงิ ทำได เขาใจชีวติ” สวนท่ีต้ังสงา
อยูริมถนนมิตรภาพ เดนเห็นแตไกล โรงพยาบาลเซนตเมร่ี อธิการอาเดลา
พิศทุธิสิ์นธพ เปน “ยาอย ูรอบท่ี 2” เม่ือ 2 ปทีแ่ลว เปนโรงพยาบาลน้ำ  ติดกัน
ดานหนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  เริ่มกอต้ัง พ.ศ. 2510 / ค.ศ. 1967
วันน้ี บราเดอรวีรยุทธ บุญพราหมณ เปนอธิการ นักเรียนกวา 3,000 คน
ปรบัปรุงทุกอยางใหดูทนัสมัย ดานหลังคือ บานเณรพระวิสุทธิวงศ (บานเณร
กลาง) คณุพอสเุทพ วนพงศทพิากร อธิการ มีเณรไมเกินน้ิวท่ีมี   โรงเรยีน
มารียนิรมล มีนักเรียน 800 คน สวนบานเณรนักบุญเปาโล บานเณรเล็ก
ของสังฆมณฑล วนัน้ีมีคณุพอชำนาญ กลาหาญ  เปนอธิการ คณุพออมัรนิทร
พันธวไิล เปนผชูวย  มีเณร 10 กวาคน เปดมาได 3 ป ใชบานท่ีเปนอารามเกา
และโรงเรียนสารสาสนนองใหมลาสุดเปดมาได 1 ป นักเรียน 1,300 คน
อาจารยวบูิลย  ยงคกมล เปดโรงเรยีนเหมือนเปดรานสะดวกซ้ือ! สวนทีก่ำลงั
ปนใหเปนตัวตนอยบูนกระดาษเวลาน้ี คือ “ศูนยคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร”
สำหรบัผอูาวุโส ทำพนัธสัญญากันแลว  กอนกลบั แวะ “ไปลายาโม” และ
ไดชมขบวนเทียนเขาพรรษาที่สวยงามวิจิตรตระการตา จอดเรียงรายใหผูคน
ไดชื่นชมสมอุรา คุมคาท่ีไดมา ครั้งน้ีเห็นทีตองขอ “ลายาโม” เพียงเทาน้ี 
ชีวิตมีเรื่องราวมากมายท่ีตองทำ แตชีวิตส้ันนัก ที่สำคัญตองรูจักเลือกทำ
เฉพาะส่ิงท่ีสำคัญสำหรบัชีวติ  ขอพระเจาประทานพระพร
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ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)
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ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

10  ขอความพระคมัภรี (ตอจากหนา 5)

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ทรง
ชราภาพลงและตองทรงทนทุกขจากพระอาการปวย
อยางมาก แตความผูกพันและการเปนพยานตอบรรดา
เยาวชนน้ันกลับย่ิงเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ วัน พระองคทรงม่ัน
พระทัยในส่ิงท่ีพระองคไดทรงเขียนไวในคำประกาศช่ือ
แทรทิโอ มิลเลนนิโอ อัดเวนิแยนเต (Tertio Millennio
Adveniente) ทีว่า “อนาคตของชาวโลกและพระศาสนจกัรนัน้
ข้ึนอยูกับบรรดาคนรุนเยาว ผูที่เกิดมาในศตวรรษแรกของ
สหสัวรรษใหม” และไดทรงกลาวทาทายอยางสม่ำเสมอไววา
“พระคริสตเจาทรงคาดหวังส่ิงท่ียิ่งใหญจากเยาวชนดังท่ี
พระองคทรงคาดหวังจากหนมุนอยทีเ่คยเอยถามพระองควา
‘ขาพเจาจะตองทำดีประการใดจึงจะไดชีวิตนิรันดร’
(มธ 19:16)”

คัดจากหนังสือ : “ดวยรกัและรำลึกถงึ” (In Loving
Memory) บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2

อสิยาหกลบักลายเปนเนือ้หาทีบ่งถงึ องคพระเยซเูจา
ผูรับใชพระบิดาเสด็จมารับผลรายของบาปท่ีมวล
มนุษยชาติไดกอเอาไว  โดยขณะท่ีเขียนทานคง
ไมรูจักพระเยซูเจาอยางแนนอน  (อิสยาหมีชีวิต
อยูกอนพระเยซูเจาเสด็จมาบังเกิดราว 600 ป)
นี่ใชไหมท่ีขอเขียนไดรับการดลใจ  บางทีพวกเขา
ไมรูดวยวากำลังเขียนส่ิงท่ียิ่งใหญเพียงใดลงไว
ทานกลาหาญเพียงใดท่ีกลาย้ำกับผูคนวาความทุกข
รอนสาหสัน้ีจะไดรบัการชดใชคืนจากพระเจา

 และแนนอน  เ ม่ือพระเยซูเจาเสด็จคืน
พระชนมชีพเสด็จสสูวรรคแลวบรรดาอัครสาวกและ
คริสตชนยุคแรกกลับมาอานขอความเหลาน้ีใน
พระคัมภีร   พวกเขาคงตาลุกวาวเหมือนพบขุมทรัพย
ประเสรฐิ  บางคนอาจน้ำตาไหลต้ืนตัน..เราไมทราบ
รูแตวาบทเพลงท้ัง 4 ของ “ผูรับใชพระยาหเวห”
ยังคงตองอานในพิธีกรรมชวงมหาพรตและปสกา
สมโภชยิง่ใหญทีสุ่ดของเราคาทอลกิทกุปไมเคยขาด
ตอนท่ีพวกเขาเขียนขอความเหลาน้ีคงมีคนตอตาน
ไมเห็นดวย  เขาคงไมรูวาขอเขียนอันไพเราะและ
กลาหาญแสดงออกมาของพวกเขาจะสงผลตอ
ความเขาใจในองคพระเยซูคริสตเจาใหแกพวกเรา
อยางประมาณคามิไดในทุกวนันี้

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
มารีอา ดาลนิ หาญพัฒนากิจ

เกดิใหมในพระเจา
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน
แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”

โปรดประทานการพกัผอน ตลอดนิรนัดร แกเขาเถดิพระเจาขา

คุณพอกราเซยีนไดกลาวขอความน้ีแกทาน
“พระคริสตเจา ไดนบนอบจนถึงความตาย

เพราะเหน็แกเรา แมแตความตายบนไมกางเขน”
คัดจากหนังสือ : อนัตนแหงปาดัว

นกัปราชญแหงพระวรสาร

จงรักษาของท่ีมีคาท่ีไดรับมอบไว
เดชะพระจิตเจา ผสูถติอยใูนเรา

(2 ทธ 1:14)
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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.

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

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

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

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

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

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

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

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√·¡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)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å  ∑à“¡à«ß  ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  16  °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“  °ƒ…‡®√‘≠   ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥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

«—¥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

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π æ‘∏’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

°—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¶√“™œ 1. ‡ªî¥

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

‡∫◊ÈÕßµâπ  Õπ‚¥¬Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå   ÿ¢™—¬ ·≈–Õ“®“√¬å

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

17.30 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå µ—È ß·µà

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  2  °—π¬“¬π - 4 æƒ»®‘°“¬π 2012 (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

§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 1-2 °—π¬“¬π  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 28  ‘ßÀ“§¡

2012 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-

6850 E-mail : sacredmusic@gmail.com

�����æ√– ß¶å   ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

13 °—π¬“¬π 2012

‡«≈“ 15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π. Õà“πæ√–«“®“

       ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

              ‚¥¬§ÿ≥™ÿ≥À«ÿ∏  ÿ¢ ÿ¡‘µ√

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

Õ“ π«‘À“√ ‡«≈“ 10.00 π. (µ‘¥µàÕª√– “πß“π

§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å ‚∑√. 08-7496-5724,

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§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§√√“™ ’¡“

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 36 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 °—π¬“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡«≈“ 17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                     «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

    ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°  ÿ™“µ‘ Õÿ¥¡ ‘∑∏‘æ—≤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‘∏’

¡’‡§“√ææ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·≈–‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫)

�����Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π

2012 æ‘∏’‡ªî¥ ‡«≈“ 09.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∂«“¬Õ“ π«‘À“√ ‡«≈“ 10.00 π. (µ‘¥µàÕª√– “πß“π

§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å ‚∑√. 08-7496-5724,

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

9970)

����� —°°“√ ∂“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 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)

�����©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π®—π∑√å

∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (‡™â“) ‡«≈“

07.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

À≈—ßæ‘∏’µ—È ß»’≈¡À“ π‘∑·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

 à«πµÕπ‡¬Áπ 16.00 π. Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ·≈–

¡‘ ´“‡«≈“ 16.30 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ (√∂®Õ¥„π‚√ß‡√’¬π

‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå)

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

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

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

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

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

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

�����Õ∏‘°“√‘≥’ ·≈–§≥–¿§‘π’Õ“√“¡§“√å·¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

¢Õ‡™‘≠¡“√à«¡©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ

·≈–¢Õ∫§ÿ≥æ√–‡®â“‚Õ°“ §√∫ 60 ªï°“√°àÕµ—ÈßÕ“√“¡

„π«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π‡ °

¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

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

 ß§√“¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’¢Õæ√–æ√‡æ◊ËÕ°“√√—°…“‚√§ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ°— ªï «—π»ÿ°√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 13.00 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®”°—¥

����� √—∫ ¡—§√¥à«π »Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡

√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√æπ—°ß“πª√–®”„πµ”·Àπàß

‡≈¢“πÿ°“√ 1  µ”·Àπàß  §ÿ≥ ¡∫—µ‘  ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°  ®∫

°“√»÷°…“ ¡.6  ª«™. À√◊Õ ª« .  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡

§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ◊Èπ∞“π‰¥â  ∂â“¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π®—¥‚ª√·°√¡

ÀâÕß ¡ÿ¥ À√◊Õ®∫À≈—° Ÿµ√§” Õπ¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

®–æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡

√–¥—∫™“µ‘  82  À¡Ÿà  6  ´Õ¬«—¥‡∑’¬π¥—¥  µ.∑à“¢â“¡

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

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ - ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

- ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¢à“«

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

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

Adobe Indesign /  PageMaker / Photoshop  œ≈œ

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com

Õ“ π«‘À“√Õ—§√‡∑«¥“

√“ø“‡Õ≈

®. ÿ√“…Æ√å∏“π’
‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√

«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π

2012

æ‘∏’‡ªî¥ ‡«≈“ 09.00 π.

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∂«“¬Õ“ π«‘À“√

‡«≈“ 10.00 π.

(µ‘¥µàÕª√– “πß“π

§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å

‚∑√. 08-7496-5724

µ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°

§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’

‚∑√. 08-1078-9970)

Õ. “¡æ√“π  ®.π§√ª∞¡  73110  ‚∑√. 0-2429-

0443, 0-2812-5880, 08-1360-8297, Fax :

0-2429-0239 E-mail : nccthai@hotmail.com,

dorotee_19@hotmail.com (´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’  æ—π∏å-

«‘‰≈)

����� ¡—§√ ¡“™‘° çÕÿ¥¡ “√é ·≈– çÕÿ¥¡»“πµåé µ‘¥µàÕ

ΩÉ“¬∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810
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ศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

9 - 20 ตุลาคม ค.ศ. 2012 - แสวงบุญฉลองปแหงความเช่ือ &
เยอืนดินแดนศูนยกลางคริสตศาสนา  และพักผอนทองเท่ียวท่ีอติาลี
ฝรั่งเศส - สวิสเซอรแลนด - อียิปต (โรม - มหาวิหารทั้ง 4 -
อัสซีซี-เวนิส - ลูรด - ฝรั่งเศส - สวิส - อียิปต) 12 วัน 10 คืน
22-28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 - (ทริปพเิศษ) “ย่ำแดนมังกร ตามรอย
อวตาร” ฉางซา - อทุยานจางเจ่ียเจีย้ ดินแดนในฝน สวรรคบนดิน
ทีส่วยงามด่ังดินแดนแหงเทพนิยาย (มรดกโลก)

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 0-2598-4878,  08-1830-1613

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

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน

Tel. 0-2291-3750-4

โดย เงาเทยีน
เพื่อนเยาวชนท่ีรัก นองๆ คงเคยไดยิน และรูจัก

หมูคณะภราดาจากเทเซเพิ่มมากข้ึนนะครับ ในชวง
ป ค.ศ. 1993 เปนตนมา บราเดอรกิสแลงจากเทเซ
ไดพบปะและจัดการภาวนากลุมเยาวชน เปนระยะๆ
และหมูคณะภราดาเทเซยังไดใหทุนสนับสนุนเยาวชน
ใหมีโอกาสไปสมัผสัชวีติท่ีเทเซเปนระยะเวลา 3 เดือน
ในชวงท่ีมีการชุมนุมเยาวชนนานาชาติ (Inter
Continental Meeting) ณ หมูบานเทเซ โดยหวังวา
ประสบการณพระเจาท่ีพวกเขาไดพบในขณะดำเนินชวีติ
ในเทเซนั้น จะชวยสงเสริมชีวิตคริสตชนของพวกเขา
ชวยใหเขาดำเนินชวีติเปนประจกัษพยานถงึพระครสิตเจา
และเปนเช้ือแปงในการสรางสังคมแหงความรัก สันติ
ความวางใจ การคืนดี ความช่ืนชมยินดี และความเปน
หน่ึงเดียวกัน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน
ฆราวาส แผนกเยาวชน จึงใหการสนับสนุนผูแทน
เยาวชนจำนวน 1 คนจากสังฆมณฑล องคกรเยาวชน ให
ไดมีโอกาสไปสัมผสัชีวติท่ีเทเซ เปนระยะเวลา 3 เดือน
พรอมท้ังชวยเหลอืในการเตรียมความพรอม ท่ีจะเดินทาง
ไปเทเซในนามเยาวชนคาทอลิกจากประเทศไทย
เพื่ อจะสามารถคนพบกระแสเรียก มีความรอนรนที่

ดอมีนิโก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505

จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา
สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ

“ลกูเอยความเช่ือของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

จะอุทศิตนเองในการ
ดำ เ นิ น ชี วิ ต ต า ม
จิตตารมณแหงการ
แพรธรรม จติตารมณ
แ ห ง ค ว า ม ว า ง ใ จ
การคืนดี และความ
เป นห น่ึ ง เ ดี ย ว กัน
ในสังคมของเขา ซ่ึง
ในปนี้  นายยุทธชัย

เงนิหลา (ตอจ)ี ผปูระสานงานแผนกเยาวชนสังฆมณฑล
เชยีงใหม ไดรบัเลือกเปนผแูทนเยาวชนไทย และหลังจาก
ที่นองไดไปสัมผัสชีวิตท่ีเทเซ เปนระยะเวลาเกือบ
2 เดือนแลว ไดเลาประสบการณบางชวงตอน ดังน้ี

“กอนหนาน้ัน ไมเคยมีความฝนวาตองเดินทางไป
ตางประเทศ เพราะกอนหนาน้ันถูกทักใหไปเยาวชน
โลกแตไดปฏิเสธเหตุผลเพราะวาไมใชความฝน ไมใช
ส่ิงท่ีเราสนใจ อยากทำในส่ิงท่ีตนเองชอบมากกวา แต
เม่ือยอนกลับมามองอีกครั้ง ทำใหเห็นวาเปนโอกาส
ที่ดีแบบท่ีเราไมเคยคาดคิดมากอน เวลาที่ถูกเลือก
ไมไดตอบรับทันทีเพราะวาตองตัดสินใจวาจะไป
หรือไมไป แตตอนน้ีเหมือนเราถูกเลือกเพียงแคเรา
ตอบรับ ถาไปก็จะทำหนาท่ีของตนใหดีที่สุด ถาไมไป
ก็เปนโอกาสของคนอ่ืน

ส่ิงแรกท่ีตองเตรียมคือความพรอมดานจิตใจ
การทบทวนภาษาอังกฤษ การเอาตัวรอด การปรับตัว
เม่ือไปอยูที่อื่นตางถ่ิน ตางวัฒนธรรม ตางภาษา ทำไม

เราตองไป  ไปแลวจะไดอะไรบางและเมื่อกลับมา
จะสามารถถายทอดใหคนอื่นหรือแบงปนใหคนอื่นๆ
ไดดีแคไหน ชวงทีไ่ปสมัผสัชวีติ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคงจะมี
ทั้งทุกขและสุข แตทั้งสองตางก็เปนประสบการณที่ดี
ไดรับความรูใหมๆ ชีวิตเติบโตมากข้ึน  ความต้ังใจ
หลังจากกลับมา จะพยายามทำหนาท่ีของตนเองเทาท่ี
จะทำได กบับทบาทและหนาท่ี และตามความสามารถ
ที่มี อนาคต ถามีโอกาสจะแบงปนประสบการณใหกบั
ผูที่สนใจ และกลับมาชวยงานพระศาสนจักรทองถิ่น
เปนระยะเวลา 1 ป ความประทับใจ ที่เกิดข้ึน คือ ...
พระเจามักจะประทานส่ิงดีดีใหกบัมนุษยเสมอ....”

เราหวังวา จากประสบการณของนอง เราจะไดคนพบ
พระพรของพระทีมี่ตอตวัเราดวยเชนกนั นองๆ เยาวชน
ที่รักครับ “จงชื่นชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาเถิด”
(ฟป 4:4) พบกนัใหม  สวสัดีครบั

ฉลองปแหงความเช่ือดวยการแสวงบญุ แผนดินศักด์ิสิทธ์ิ รฐัอิสราเอล
5 คนื / 8 วัน วนัที ่23-30 ตลุาคม พ.ศ. 2555

โดย สายการบินแหงชาติ...สายการบินแอล อัล อิสราเอล แอรไลน

ติดตอเบอร  0-2249-8818-9, 0-2671-4645-6
เจาหนาท่ีสายการบินแอล อลั อสิราเอล

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

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

08-1867-7877 คุณเทวี, คุณนวพร 0-2611-3055
Email: nual_abroad@hotmail.com,abroadtours@hotmail.com
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เทลอาวีฟ เซซาเรีย ภูเขาเคารแมล ไฮฟา นาซาเร็ธ หมูบานคานา ทิเบเรียส คารเปอรนาอุม
ทะเลสาบกาลิลี บอน้ำยาคอบ แมน้ำจอรแดน เยริโก กุมราน เดดซี เยรูซาเล็ม กำแพงรองไห เขา
ศิโยน วัดนักบุญเปโตรกับไกขัน เบธเลเฮม วัดนักบุญอันนา สระเบธซาธา มรรคาศักด์ิสิทธ์ิ
เนินเขากัลวาริโอ พระคูหาศักด์ิสิทธ์ิ บานเกิดยอหนบัปติสต เนินเขามะกอก วัดพระเยซูเจา
กรรแสง สวนเกทเสมนี หมูบานเบธานี จัฟฟา
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ดูจากหนาตาผิวพรรณแลว  เขาไมใชคนพ้ืนเมือง
กระเปาเหมือนตเูคล่ือนท่ี บางคนเรียกคนเหลาน้ีวา
พวกแบคแพค (Backpack) ชวีติพวกเขาดูนาสนใจ
แตก็รูสึกเส่ียงกับวันแตละวัน ผมเผาหนวดเครา
ดูรกรุงรัง เนื้อตัวเปยกปอน ถาในยามปกติเรา
คงไมอยากเขาใกล แตในยามน้ี ฝนฟาทำใหคน
ทุกคนไมตางกัน เราวางความสกปรกเอาไวกอน
เราตองการท่ีพิงพักจากสายลมแรงและหยาดฝน
เหมอืนฟารัว่

“โอลิวาเลย...” ชายคนน้ันพูดอยางม่ันใจ
พลางหยิบเหรียญรวมท้ังส้ิน 17 บาท สงไปยัง
คนขับ  รถจิ๊ปน่ีที่ เหมือนรถสองแถวบานเรา
มีเอกลกัษณอยางหน่ึงคือ คนขับทำทกุอยาง ขับรถ
เก็บเงิน ทอนเงิน ฯลฯ โดยมีผูโดยสารบนรถ
เหมือนมีหนาท่ีตองชวยคนขับ คือสงเงินตอๆ กนั
มาจนถึงคนขับ ผูโดยสารใหมๆ มักไมเขาใจ
ผมเองก็เคย แตยามน้ีกลับเปนคนท่ีชวยสงเงินให
ผมสงเงินกลับคืนไปใหฝรั่งตาน้ำขาวคนน้ัน และ
บอกเขาวา “เงินคุณเกินมาเก็บไปเถอะ” ผมสงเงิน
ใหเขาคืนไป 3 เปโซ จรงิๆ แลวถาคิดเปนเงินไทย
ก็  1 บาทกวาๆ แตเรารับยากกับกลโกงเล็กๆ
นอยๆ ของคนท่ีนี่ และวิธีปฏิบัติกับคนตางชาติ
ของคนบางกลมุบางคน

ชารลส คือชือ่ของชายตางชาติคนน้ี เขามาจาก
แอฟรกิาใต กำลงัจะไปศรีลงักา เขาเปนอาสาสมัคร
อะไรสักอยางหน่ึง ชีวิตของเขาดูสนุกดี เขามาอยู
ทีน่ีไ่ด 2 อาทิตย ผมถามวาเขาชอบท่ีนีไ่หม เขาตอบ
วาเขาหลงรักที่นี่เลยแหละ เพียงแตฝนตกบอย
เกินไปหนอย ผมบอกวิธีที่จะไปสนามบินท่ีเมือง
มะนิลากับเขา มิตรภาพในชวงเวลาสั้นๆ ที่เรา
พอจะชวยอะไรไดบางกับคนแปลกถ่ิน แตใชวา
ผมไมใชคนแปลกถิ่น การเปนคนแปลกถิ่นและ

ภาคสอง แมกลบัมามอืเปลากไ็ดประสบการณ (ตอนจบ)

ไดรับความรัก ความเอาใจใส ดูแลชวยเหลือ ผมวาเรา
เพิ่มความซ้ึงใจไปอีกสองเทา คนไทยถนัดเรื่องน้ำใจ
แตคนชาติอืน่อนัน้ีผมไมแนใจ

ผมเคยเห็นปาแกๆ คนหน่ึงเธอเดินเองก็ไมไหว
อยูแลว เม่ือมีกิจกรรมอะไรของหมูคณะ เราเห็นเธอ
ไมขาดประชุม มิสซา หรอืงานสำคัญๆ ผมไมทราบวา
ใครเปนใคร สำคัญแคไหน หรอืใหความสำคญัแคไหน
กบัองคกร วนัทีผ่มไปทำมสิซาท่ีบานมารีอาโปลสิหญงิ
ผมก็ เห็นปาคนน้ี  สถานท่ีที่นี่บางทีไม เอื้อตอคน
ที่สุขภาพไมดี เพราะเปนหล่ันชั้น เปนภูเขา แตปาเธอ
กม็าไมขาด จนวนัหนึง่คนจูงปามาบอกกับผมวา “คุณพอ
ปาเขาฝากกลวยมาให”

ผมคิดในใจวาปาคนน้ันหรือเปลา? ไมผิด จริงๆ
ก็มีปาเดียวละครับ ผมรับกลวยหอมหลายหวีเหลาน้ัน
ดวยคำขอบคุณและความรูสึกซ้ึงใจ ผมไมรูจักปา และ
ผมมั่นใจดวยวา ปาจะรูจักผมไดอยางไร อยางมากคง
เปนเพราะผมเปนพระสงฆคนหน่ึง กลวยหอมเหลาน้ัน
ถูกพวกเราทานกันอยางเอร็ดอรอย พระสงฆชาว
ฟลิปปนสใหขอมูลเพิ่มเติม ปาอายุ 90 ปกวาแลว
อดีตเปนนักเปยโน ที่บานเธอมีสวนผลไมมากมาย
ผมคิดในใจวา ใครสักคนท่ีเราเห็นไมวาจะเด็ก ผูใหญ
คนแกเฒาชรา เราประมาทใครไมไดเลย

ผมตองอ้ึงอีกครั้งเม่ือแวะเซเวน อีเลฟเวน และ
พบวา กลวยหอมท่ีนี่ราคาไมธรรมดาเลย ผลละ
14 บาทสำหรับคาเงินของท่ีนี่ ผมนึกอยากจะขอบคุณ
ปาคนน้ันข้ึนมา แตกไ็มรวูาจะเม่ือใด จนเม่ือไดพบเจอ
เธออีกครั้ง ผมขอบคุณแทนบานของเรากับน้ำใจดี
ที่เธอมอบให ที่มากไปกวาน้ันผมเช่ือวา ความรักท่ีเธอ
ให เปนความรักแบบไมตองรูจัก และไมคาดหวังใดๆ
ทัง้ส้ิน แดดลอดเขามายังชองหนาตาง  มันเปนชองเดียว
กับท่ีเสียงสายลมหวีดหวิวเล็ดลอดในยามฝนคล่ัง

และฟารั่ว ผมเอาผาเช็ดตัวไปตาก เพื่อใหไดแดด
และไลกลิ่นเหม็นอับ  ผูที่ มีหนาท่ีดูแลเส้ือผา
ของพวกเรา ยิ้มออก ไมตองเลนซอนหากับฝน
อีกตอไป  ไมตองเปดพัดลมใหเปาจนผาแหง
เขาไลเรียงตากผาแตละช้ินๆ บนราวตากผา พลาง
กระหย่ิมเยาะย้ิม ชะตากรรม บางคร้ังคนเรา
เรียกความยากลำบากวา กรรม ศาสนาคริสตรูจัก
มันกับคำวา พระลงโทษ คำเปนอกีเรือ่งหน่ึง แตชวีติ
ที่ผูกโยงไวกับคำวาน้ำพระทัยของพระ นาลองวา
ทกุวนัท่ีเราออกไปผจญชีวติเราไดอะไรกลับมาบาง

การผจญภัยบางคร้ังก็เหมือนกับคนออกไป
ลาสัตว บางวันไดสัตวกลับมามากมาย เหลือกิน
ไปไดหลายวัน บางวันเหมือนออกไปไขวควา
ความวางเปลา บางวันไดบาดแผลเจ็บ เก็บกลับมา
แตนักผจญภัยก็ไดเรียนรูโลก ผมวาคนท่ีคิดได
อยางน้ัน ชวีติก็เหลอืสิง่ใหกลวันอยลง

ชีวิตคริสตชนในโมงยามท่ีพระสันตะปาปา
กำลังประกาศปแหงความเช่ือ ใหเราไดทบทวน
ความเช่ือของตน ไดสงมอบความเช่ือสกูนัและกัน
ชีวิตท่ีจุติมายังโลก เหมือนการกาวเดิน เพื่อจะได
พบเหน็ และเพ่ือจะไดเรยีนร ูมันเปนการเรียนรชีูวติ
มันเปนการรับรูน้ำพระทัยของพระ ความเช่ือ
ตางหากท่ีสำคัญท่ีสุด และนำพาคนท่ีกลาออก
ผจญภัยในชีวิต ไดพบกับส่ิงตางๆ มากมาย ใน
ธรรมชาติ ในผคูน ในเหตุการณตางๆ เขาสามารถ
เห็นพระในทุกจังหวะของยางกาว เปนการออก
ผจญภัยที่แมกลับมามือเปลาก็ไดประสบการณ

บรรณาธิการบริหาร

ถาไมกาวออกมา กไ็มรวูาโลกกวาง
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ç√—°·¡à...‡∑à“øÑ“é  «—π∑’Ë 9  ‘ßÀ“§¡ 2012 »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

≈”‰∑√ ®—¥ß“π«—π·¡à·Ààß™“µ‘ ¡’¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ßæ√–§ÿ≥·¡à ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ√»—°¥‘Ï

Õ—¡æ“¿√≥å ‡ªìπª√–∏“π  ¡’§≥– ß¶å §≥–‡´Õ√å ·≈– —µ∫ÿ√ÿ… ·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√µ‘

√à«¡ß“π«—π·¡à ®”π«π 150 §π

ç»Ÿπ¬å‡¬“«™π·∫√å‚∑π’é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈, C.S.S. ‡®â“Õ“«“ 

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß √à«¡°—∫ ¡“™‘°À¡Ÿà§≥–

 µ‘°¡“µ‘π ‡¢µ∫—«„À≠à ÀπÕßæ≈«ß·≈–‡¡◊Õß§ß ®—¥°‘®°√√¡»Ÿπ¬å‡¬“«™π

·∫√å‚∑π’∑’Ë«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß ‚¥¬¡’

 “¡‡≥√°≈“ßæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π§√√“™ ’¡“ π”°‘®°√√¡π—π∑π“°“√·≈–°’Ã“

 ”À√—∫‡¬“«™π„π‡¢µ §√—Èßπ’È¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®”π«π 88 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29

°√°Æ“§¡ 2012

ç‡≈’È¬ßÕ“À“√°≈“ß«—πé ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ 2012 π—°»÷°…“

¡À“«‘∑¬“≈—¬√—µπ∫—≥±‘µ  “¢“°“√®—¥°“√‚√ß·√¡·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ¡“∑”

°‘®°√√¡·≈–‡≈’È¬ßÕ“À“√°≈“ß«—π»Ÿπ¬å‡¥Á°≈ÁÕ§ 6 §≈Õß‡µ¬ ¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈

¢Õß¡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)

ç‚§√ß°“√¡Õ∫√—°‰¥â√—°é §≥–§√Ÿ ·≈–π—°»÷°…“π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬

Õ—  —¡™—≠ (µà“ß™“µ‘) ®”π«π 47 §π ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ Give Love to Get Love

‡æ◊ËÕ»÷°…“·≈– —¡º— ™’«‘µºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘§ÿ≥æàÕ‡√¬å

√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-29 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“

ç —¡º— ™’«‘µé §ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬ ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ æ√âÕ¡‡¬“«™π 9 §π ‰¥â¡“

 —¡º— ™’«‘µ§πæ‘°“√ ·≈–‰¥â√à«¡‡≈àπ°’Ã“ ’§πæ‘°“√¢Õß‚√ß‡√’¬πÕ“™’«–

æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ «—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2012

ç µ√’‰∑¬¥’‡¥àπé §ÿ≥»√‘π∑√ ‡¡∏’«—™√“ππ∑å  ‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π‚≈à

‡°’¬√µ‘§ÿ≥ µ√’‰∑¬¥’‡¥àπ «—π µ√’‰∑¬ ª√–®”ªï 2555 ®“° ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ-

√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ªìπºŸâæ√–√“™∑“π („π¿“æ §√Õ∫§√—«√à«¡

· ¥ß§«“¡¬‘π¥’)
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µÕπ∑’Ë 10

‚Õ≈‘¡ªî°°—∫

°“√‡º¬· ¥ß

æ√–Õß§å

„π∑ÿ°Àâ«ß‡«≈“

Àπâ“ 20

¡—π‡°‘¥¢÷Èπ §.».

1924 ‡¡◊ËÕ°’Ã“‚Õ≈‘¡ªî° ∂Ÿ°®—¥¢÷Èπ∑’Ëª“√’  ª√–‡∑»Ω√—Ëß‡»  π—°«‘Ëß≈¡°√¥

™“«Õ—ß°ƒ… Eric  Liddel ‰¡à¬Õ¡≈ß·¢àß¢—π°√’±“ª√–‡¿∑™“¬‡¥’Ë¬«Àπ÷Ëß√âÕ¬

‡¡µ√ ‡æ’¬ß°“√·¢àß¢—ππ’È∑”„π«—πÕ“∑‘µ¬å ‡¢“„Àâ‡Àµÿº≈ —ÈπÊ §◊Õ ç«—πæ√–‡®â“é

‰¡à¡’„§√‡ÀÁπ¥â«¬ ‡À√’¬≠∑Õß√ÕÕ¬Ÿà ª√–™“™π‡°◊Õ∫∑—Èßª√–‡∑»æ√âÕ¡„Àâ°”≈—ß„®

·πà≈à–‚§â™¬àÕ¡√Ÿâ ÷°¡“°°«à“„§√ ‡¢“∫Õ°°—∫‚§â™«à“ ‡¢“®–≈ß„πª√–‡¿∑

 ’Ë§Ÿ≥√âÕ¬ ·≈–„Àâ Harold Abraham «‘Ëß·∑π‡¢“ „πª√–‡¿∑™“¬‡¥’Ë¬«Àπ÷Ëß√âÕ¬‡¡µ√

‡¡◊ËÕ°“√·¢àß¢—π‡√‘Ë¡¢÷Èπ·≈–º≈ª√“°Ø«à“ Õ—ß°ƒ…‰¥â∑—Èß Õß√“¬°“√ ™“¬‡¥’Ë¬«

Àπ÷Ëß√âÕ¬‡¡µ√·≈– ’Ë§Ÿ≥√âÕ¬ §π®¥®”™◊ËÕ¢Õß‡¢“ ·µà®¥®”¡“°°«à“π—Èπ§◊Õ

§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë‡ªìπ™’«‘µ À≈“¬§ππ÷°‰¡à∂÷ß·≈–∑∫∑«π°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ

«—π‡«≈“ºà“π‰ª‡π‘Ëππ“π„πªï 1980 ¡’§π π„®‡√◊ËÕß√“«¢Õß Eric ‡¢“

Õ¬“°π”‰ª∑”‡ªìπ¿“æ¬πµ√å ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â ¿√√¬“¢Õß‡¢“√Ÿâ ÷°‡™àππ—Èπ ®–¡’

‡√◊ËÕßÕ–‰√∑’Ëπà“ π„®°—∫™“¬§πÀπ÷Ëß∑’Ë‰¡à¬Õ¡≈ß·¢àß«‘Ëß„π«—πæ√–‡®â“ ‡æ’¬ß

‡æ√“–‡¢“‡ªìπ§√‘ µ—ß ¿“æ¬πµ√å‡√◊ËÕßπ—Èπ§◊Õ Chariots of Fire ‰¡à‡æ’¬ß·µà

∑”≈“¬ ∂‘µ‘¿“æ¬πµ√å‡√◊ËÕßŒ‘µ„π∫≈ÁÕ°ÕÕøøî» ·µà¬—ß‰¥â√—∫√“ß«—≈ Academy

Award „πÕ’° Õßªï∂—¥¡“

‡¡◊ËÕ§πÊ Àπ÷Ëß ¬◊π¬—π§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡¢“¥â«¬™’«‘µ «—πÀπ÷Ëßæ√–‡ªìπ‡®â“

°Á¬◊π¬—π°—∫‡¢“·≈–§πÕ◊ËπÊ ¥â«¬‡À¡◊Õπ°—π«à“ æ√–Õß§å‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë‡¢“∑” æ√–Õß§å

‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡¢“

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß à«π®“°∫∑§«“¡ Religious Conviction

over Olympic Medal ‚¥¬§ÿ≥æàÕ Bel R. San Luis §≥– SVD ®“°

Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¡–π‘≈“ ∫Ÿ≈‡≈µ‘π ©∫—∫«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5  ‘ßÀ“§¡ 2012

80   æ√√…“ ¡À“√“™‘π’
§√‘ µ™π‰∑¬√à«¡Õ∏‘…∞“π¢Õæ√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï      ¥‘¡Ÿ

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

‡µ√’¬¡‡ªî¥·≈–∂«“¬Õ“ π«‘À“√

Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈

À≈—ß®“°∑’Ë —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

‰¥â·¬°µ—«ÕÕ°®“° —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

„πªï §.». 1969 «—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“‡Õ≈

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï  ¥‘¡Ÿ  æ√– ß¶å

™“«ª°“‡°Õ–≠Õ  —ß¶¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡à  ‘Èπ„®Õ¬à“ß°–∑—πÀ—π

¥â«¬¿“«–À—«„®≈â¡‡À≈«

‡™’¬ß„À¡à ●   —ß¶¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡à ¢Õ§”¿“«π“Õÿ∑‘»

·¥à¥«ß«‘≠≠“≥¢Õß§ÿ≥æàÕ

¡—∑∏‘« ª√– ‘∑∏‘Ï ¥‘¡Ÿ ºŸâ™à«¬

‡ ®â “ Õ “ « “ «— ¥ ·¡àæ√–·Àà ß

‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å ·¡à·µß ·≈–

®‘µµ“∏‘°“√§≥–æ√–‡¡µµ“

‡™’¬ß„À¡à
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