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สาสนจาก…พระสังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

แผนกเยาวชน
โอกาสวันเยาวชนแหงชาติ 2012

บรรดาเยาวชนท่ีรกั
พออยากเริ่มตนคำทักทายพวกลูก ในวันเยาวชนแหงชาติป 2012 นี้

ดวยถอยคำเดียวกับท่ีพระสันตะปาปาเชิญชวนพวกลูกใหคิดถึงในวันเยาวชน
โลก ครัง้ท่ี 27 วา “จงช่ืนชมยนิดีในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป 4:4)
ความยินดีที่เราเปนหนึ่งเดียวกัน ความยินดีที่เราตางเปนคริสตชน ความยินดี
แหงความเช่ือ ความยินดีทีเ่ราไดมีโอกาสเปนพลงัสวนหน่ึงของพระศาสนจักร
และเปนเครื่องมือที่จะนำความช่ืนชมยินดีนี้ ไปสูทุกคนที่อยูลอมรอบ
ตัวเรา...จงช่ืนชมยินดี...ทกุเวลา ไมวาเราจะพบกับปญหาตางๆ มากมายในชีวติ
ของเรา ที่ไมอาจจะหลีกหนีหรือปฏิเสธได แตถาเราเช่ือวา พระเจามีพระพร
เพียงพอสำหรับปญหาทุกอยาง มีพระหรรษทานมากพอท่ีจะทำใหเรา
เอาชนะความยากลำบากตางๆ นั้น เราก็จะสามารถพบกับความยินดีนั้นได
เพราะพระเจาทรงเปนบอเกิดแหงความช่ืนชมยินดีที่แทจริง

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่16 ไดทรงประกาศ “ปแหงความเช่ือ”
ซ่ึงจะเร่ิมตนในวันท่ี 11 ตุลาคม 2012 ถงึวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2013  เพือ่เปน
ชวงเวลาเพื่อกระตุนคริสตชน โดยเฉพาะอยางย่ิงพวกเราเยาวชนเอง ใหเขาสู
ยุคแหงการประกาศพระวรสารใหม หันกลับมาคนพบหนทางสูความเช่ือ
กระตือรอืรนท่ีจะมีประสบการณพบปะกับพระครสิตเจา “ประตูแหงความเช่ือ”
เปดเสมอสำหรบัเรา เพือ่ใหเรามีชวีติสนิทสัมพนัธกบัพระเจา และเปนสมาชิก
ในพระศาสนจักร อาศัยศีลลางบาป เราจึงสามารถเรียกพระเจาวาพระบิดา และ
มีสวนรวมในชวีตินิรนัดรกบัพระองค

เรา..เยาวชนยุคใหม...หัวใจดิจิทัล ถูกทาทายใหอุทิศตน กลาดำเนินชีวิต
เปนพยาน และประกาศขาวดีกับเพื่อนเยาวชนและพี่นองคริสตชนท่ีเหินหาง
จากพระเจา ใหพวกเขากลับมาคนพบความยินดี คนพบความรักเมตตาของ
พระเจาในชีวติประจำวัน เยาวชนทีร่กั เราตองกลาท่ีจะเส่ียงชวีติ และใหพระเจา
พระวาจาของพระองค ครอบครองพืน้ท่ีของหวัใจและชีวติของเรา จงเรยีนรวูา
พระเจาทรงกระทำการย่ิงใหญในตัวของพวกเราอยางไร ถาเราเช่ือวา พระเจา
จะไมทอดท้ิงเรา และทรงซ่ือสัตยตอคำสัญญาท่ีพระองคทรงกระทำกับเรา
ในวันท่ีเรารบัศีลลางบาป เรา...เยาวชน จะตองไมรจูกักบัความเศรา เพราะเรา
ไดพบกบัพระครสิตเจาผทูรงมอบชีวติของพระองคเองใหแกเรา เปนความรัก
อนัยิง่ใหญซ่ึงนำมาซ่ึงความหวงัและความยินดีแกดวงใจของเรา ซ่ึงไมมีส่ิงใด
จะมาทำลายลงได

พรอมกับสมเด็จพระสันตะปาปา พอขอเชิญชวนใหเยาวชนเปนธรรมทูต
แหงความช่ืนชมยินดี  เราไมอาจจะมีความสุขได ถาคนรอบขางของเรา
มีความทุกข ความช่ืนชมยินดีนีจ้ะตองถูกแบงและปนออกไป เพราะเราไมอาจ
จะเก็บความช่ืนชมยินดีแหงความเช่ือไวตามลำพังได จงไปหาผูอื่นท่ีทนทุกข
ลำบาก และมอบความยินดีที่พระคริสตเจาตองการใหแกพวกเขา จงนำ
ความช่ืนชมยนิดีแหงความเชือ่นีไ้ปสคูรอบครวั โรงเรยีน มหาวทิยาลยั ทีท่ำงาน
และผองเพื่อนของพวกเรา จงประกาศ “ขาวดี” ที่วา พระเจาทรงรักเรา และ
เราแตละคนมีความสำคัญตอพระองค

ขอพระมารดามารีย รวมเดินทางไปกับเรา เยาวชนของพระคริสตเจา
ขอใหพระแมนำเราไปสูความยินดีนั้น ซ่ึงเปนความยินดีที่ไมมีผูใดสามารถ
พรากไปจากเราได

ขออำนวยพร

(พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศร)ี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

สวรรคบานเรา
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย

วิ สิฐนนทชัย อายุ  66 ป  ทำหนาท่ี
เหรัญญิก  ผูคุมกระเปาสภาฯ และ
เปนกรรมการดำเนินงานของสภาฯ
ถื อ ว า เ ป นตำ แหน งหน า ท่ี สำ คัญ
ทีจ่ะตองบริหารจัดการ รวมท้ังจัดหามา
ใหเพยีงพอสำหรับทุกสวนของสภาฯ
     พระคุณเจาเกิดวันที่ 1 มิถุนายน
ค.ศ. 1946 สัตบุรุษวัดพระแมสกล

สงเคราะห บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เขาบานเณรพระหฤทัย ศรีราชา และสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

สามพราน แลวไปศึกษาตอบานเณรใหญ เยเนรัล คอลเลจ (General College)
ปนงั

บวชเปนพระสงฆวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1974 โดยพระอัครสังฆราช
ไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ูณ สามเณราลัยนกับญุยอแซฟ

อภเิษกเปนพระสังฆราชวันท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 2009 โดยพระคารดินลั
ไมเกิล้ มีชยั กจิบญุช ูณ สนามกีฬากลาง นครสวรรค เปนประมขุสังฆมณฑล
นครสวรรค ตอจากพระคณุเจาเกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ (ค.ศ. 2007-2009)

หนาท่ีอื่นๆ ในสภาฯ คือ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ
อภิบาลสังคม (แผนกผูอพยพยายถิ่นและผูถูกคุมขัง แผนกทองเที่ยวและ
ผูเดินทะเล แผนกผูประสบภัยและผูลี้ภัย) และเปนประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและกฎหมายบานเมือง

สังฆมณฑลนครสวรรค มีพื้นท่ี 13 จังหวัด และแมน้ำปง วัง ยม นาน
ไหลมารวมกันท่ีนครสวรรค และมีอุทยานสวรรค และบึงบอระเพ็ด เปนท่ี
เก็บน้ำอยางดี

พื้นท่ีมีทั้งงานอภิบาลในเมือง และบนดอยในปา และชนเผา บริเวณ
ตะวันตกติดกับพมา และงานผูอพยพลี้ภัย ยังมีอีกมากต้ังแตแมฮองสอน ถึง
ระนอง

โดยสวนตัว พระคุณเจาเครงครัดกับตัวเอง ขาวของเคร่ืองใชสวนตัว
มีเพยีงไมกีช่ดุ นบัไดไมกีช่ิน้!

นโยบาย 3 ขอ ทีอ่ยากใหหนวยงานตางๆ รวมท้ังสังฆมณฑลนครสวรรค
คือ “ขอแรกตองพยายามประหยัด   และขอที่สอง หาทางชวยเหลือตนเอง
ใหได มิใชรอรบัความชวยเหลืออยางเดียว”

ขอทีส่าม ใหกลบัไปใชขอทีห่นึง่และสองใหดีๆ!
สมัยเปนสามเณรเล็กอยูบานเณรนักบุญยอแซฟ  สมัยคุณพอฮั่วเซ้ียง

กิจบุญชู (พระคารดินัลมีชัย กิจบุญชู) เปนอธิการ มีปญหาเก่ียวกับหัวใจ
ตองผาตัดใหญ รอดมาไดเหมือนอศัจรรย เหมอืนกบัเกดิใหม ชวีติต้ังแตวนันัน้
เปนตนมา เหมือนเปนกำไรชวีติ

เม่ือตองเดินทางมาประชุมท่ีกรุงเทพฯ จากนครสวรรค ปกติใชรถตู
ของมิสซังฯ และรถตูประจำทาง มาลงท่ีอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  ตอจากน้ันก็
อาจจะตอรถแทก็ซ่ี  ถารถติดก็ใชมอเตอรไซค  น้ำทวมคร้ังท่ีแลว ตองทำหนาท่ี
ไปชวยเหลอืผอูืน่ และสำนักมิสซังฯ กท็วมมิดศีรษะ!

พระคุณเจาเปนคนพูดนอย พูดตรง และมักไมมีการเอยเอื้อนใหยืดยาว
เพือ่ฟงดูรืน่ห ูจนทำใหบางคนระคายห ูและวันไหนพระคุณเจาย้ิม โปรดระวัง
ไมฝนตก น้ำอาจจะทวมกไ็ดครับ

คำขวญั “พระเจาทรงเปนความรกั” (Deus Caritas Est) (1 ยน 4:16)
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350 ป พระสงัฆราชลงัแบรต (ตอจากหนา 20)

พระนครศรีอยุธยา      สหพันธคณะภคินีรักกางเขน
แหงประเทศไทย ลาว และกมัพูชา  จัดงาน “ฉลอง 350
ป พระสังฆราชลังแบรต เดอ ลาม็อต เดินทางมาถึง
อยุธยา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1662” โดยคุณพอ
โยเซฟ เตรบาออล อธิการเจาคณะมิสซังตางประเทศ
แหงกรงุปารสี (MEP) เปนประธานพธิบูีชาขอบพระคณุ
พรอมดวยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศร ีประมขุ
สังฆมณฑลจันทบุรี คุณพอเฉลิม กิจมงคล โดยมี
พระสงฆ ซิสเตอร  คณะภคินีรักกางเขน ภคินีคณะ
พระหฤทัยฯ และฆราวาสรักไมกางเขน มารวมพิธี
ประมาณ 400 คน ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา  เมื่อ
วนัเสารที ่25 สิงหาคม 2012

คุณพอไพบูลย อุดมเดช, C.Ss.R. บรรยายพิเศษ
หัวขอ “พระสังฆราชลังแบรต และงานเผยแผศาสนา
ในประเทศไทย” คุณพอแบงปนในแงของเอกสารทาง
ประวัติศาสตร เกร็ดชีวิตของพระคุณเจาลังแบรต เดอ
ลาม็อต  ซ่ึงคุณพอไดชี้ให เห็นในแงของคำสอน
มโนธรรม การดำเนินชีวิต และผูกเชื่อมเรื่องราวของ
ชีวิตของพระคุณเจาลังแบรต ไมวาจะเปนในเร่ืองของ
การเดนิทาง การดำเนินชีวติ เรือ่งของไมกางเขน ปณิธาน
และความต้ังใจของทาน เร่ืองของความเช่ือ ความศรัทธา

คุณพอโยเซฟ เตรบาออล ใหขอคิดในบทเทศนวา
“พระคุณเจาลังแบรตเปนผศัูกด์ิสิทธ์ิ และเปนแบบอยาง
สำหรบัเราทุกๆ คนในดานของความเช่ือ ในการดำเนิน
ชีวิตตามแบบอยางของพระคริสตเจา ทานไดแบก
กางเขนตามพระคริสตเจา พระคุณเจาเปนผูหนึ่งท่ีรวม
ในการกอต้ังคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส เรา
ไดทราบจากประวัติที่มีเขียนไววาพระสันตะปาปาได
แตงต้ังพระสังฆราช 3 องค ใหเปนประมุขมิสซัง ใน
ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม พระสังฆราชท้ัง 3
องคนีไ้ดรบัหนาท่ีใหประกาศพระวรสาร และใหกอต้ัง
พระสงฆพื้นเมือง การเดินทางมีทัง้ทางบกและทางเรือ
ซ่ึงลำบากมาก จากผรูวมเดินทาง 11 คน มีผูเสียชีวิตถึง
8 คน

พระคณุเจาลงัแบรตไดเจรญิชวีติตามแนวความเช่ือ
ถึงพระผูเปนเจา ความประพฤติของทานผูกพันกับ
ไมกางเขนของพระเยซูคริสตเจา ตามจิตตารมณของ
พระคุณเจา การพลีกรรม การสวดภาวนา เปนเงื่อนไข
ที่สำคัญท่ีทำใหการเผยแผศาสนาประสบความสำเร็จ
และพระคุณเจาไดต้ังคณะซิสเตอรรักไมกางเขน เปน
การแสดงออกถึงจิตตารมณของพระคุณเจาผานทาง
ไมกางเขน เพือ่นำความรอดไปสมูนุษยทกุคน”

กอนจบพธีิ คณุแมโรสลนิ ศรไีพร กระทอง ประธาน
สหพันธ กลาวขอบคุณพระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี
คุณพอโยเซฟ เตรบาออล พระสงฆ นักบวชทั้งชาย
และหญิง คุณแมเชลียง เวชยันต มหาธิการิณีคณะ
พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ คุณพอวิชา
หิรญัญการ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

พระคณุเจาสิรพิงษ จรสัศรี  กลาวแสดงความยินดี
วา “วนัน้ีรสึูกยินดีอยางมากท่ีไดมารวมฉลอง พระคุณเจา
ลังแบรต เดอ ลาม็อต เดินทางมาท่ีอยุธยา เม่ือ 350 ป
ทีแ่ลว ตองถอืวาเปนวนัทีส่ำคัญอยางมากๆ ของภมิูภาค
ในอินโดจีน ของพระศาสนจักรไทย ของคณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส ของคณะซิสเตอรรกักางเขน

ถือวาเปนวันประวัติศาสตรอันสำคัญอยางมากทีเดียว
การฉลองครั้งน้ีเปนส่ิงท่ีดีมากๆ และสำคัญอยางย่ิง
เพราะจากจุดเล็กๆ ตรงน้ีไดเปนเหมือนเมล็ดพันธุที่
คอยๆ ขยายใหญข้ึนเหมือนตนไมทีใ่หญจนถึงทุกวนัน้ี

ประวัติพระสงัฆราชลังแบรต เดอ ลาม็อต ผสูถาปนา
สถาบันรักกางเขน คณะนักบวชหญิงพืน้เมืองคณะแรก
ในเอเชีย

ชวีติระหวาง ค.ศ. 1624-1660 ในประเทศฝรัง่เศส
คุณพอเกดิวันท่ี 15 มกราคม 1624 ทีเ่มืองลซีีเออซ

แควนนอรมังดี ดินแดนทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส

วนัท่ี 16 มกราคม 1624 รบัศีลลางบาปท่ีวดันักบุญ
ยากอบ ลีซีเออซ

ค .ศ .  1634 เขาเรียนในวิทยาลัยของเยสุอิตท่ี
เมืองคาง หางจากลีซีเออซประมาณ 60 กโิลเมตร

ค.ศ. 1635 บดิาถึงแกกรรม
ค.ศ. 1640 มารดาถึงแกกรรม
ค.ศ. 1645 สำเร็จการศึกษาดานกฎหมายและ

ฝกงานดานทนายความท่ีกรงุปารสีเปนระยะสัน้ๆ
ค.ศ. 1646-1655 ทำงานเปนท่ีปรกึษาศาลสูงอนัเปน

ศาลพิจารณาคดีเกี่ยวกับภาษี ที่เมืองรูอัง
27 ธันวาคม 1655 รบัศีลบวชเปนพระสงฆท่ีบาเยอ
8 กุมภาพันธ 1656 ทานถวายมิสซาแรก หลังจาก

การเขาเงียบเปนเวลา 40 วัน และไดรับหนาท่ีเปน
อธิการสถานสงเคราะห เมืองรอูงั เปนเวลา 2 ป ระหวาง
นั้นความปรารถนาเปนธรรมทูตคุกรุนข้ึนมา และไดมี
สวนในการกอต้ังมิสซังในภาคตะวันออกไกลจนสำเร็จ

17 สิงหาคม 1658 รบัคำส่ังแตงต้ังเปนพระสังฆราช
แหงเบริธ (เปนวิการิโอ อาโปสโตลิโก ของโคชินจีน)
และเปนผูรักษาการของ 4 สังฆมณฑลทางภาคใตของ
ประเทศจีน
     2 มิถุนายน 1660 รับการอภิเษกเปนพระสังฆราช
ทีก่รงุปารีส
     18 มิถนุายน 1660 ออกเดนิทางจากกรุงปารีสไปยงั
มิสซังท่ีไดรบัมอบหมายโดยไมไดกลบัมาอกีเลย (ออก
จากทาเรือมารแซย 27 พฤศจกิายน 1660)

ชวีติในแดนมิสซังระหวาง ค.ศ. 1662-1679
22 สิงหาคม 1662 มาถึงกรุงศรีอยุธยา หลังจาก

การเดินทางอันเหนื่อยยาก เปนเวลา 21 เดือนหลังจาก
นัน้ ทานเขาเงียบ 1 เดือน เพือ่พกัผอน ภาวนา และเตรียม
หนาท่ีการงานตางๆ (รางกฎวินยัสำหรับคณะรักกางเขน
ดวย) และตัดสินใจใชกรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลางของ
งานแพรธรรมเน่ืองจากมีความสงบทางการเมือง)

การเดินทางไปเยี่ยมมิสซังในเวียดนามและจีน 4
ครัง้

12 กรกฎาคม 1663 เดินทางไปประเทศจีนพรอม
กับพระสงฆอีก 2 องค แตเรือแตกดวยพายุ ตองกลับ
อยธุยา (การเดินทางคร้ังแรกไมสำเรจ็)

27 มกราคม 1664 พระคณุเจาปลลอืเดินทางมาถึง
อยธุยา พรอมดวยคณุพอลาโน และพระสงฆอกี 2 องค
หลังจากน้ันพระสังฆราชท้ังสองจึงจัดประชุมสมัชชา
พระสงฆข้ึนท่ีอยธุยา

29 พฤษภาคม 1665 ต้ังสามเณราลัยที่หมูบาน
มหาพราหมณ

23 กรกฎาคม 1669 เดินทางไปเย่ียมสัตบุรษุท่ีตังเกีย๋

(การเยีย่มคร้ังท่ี 2)
14 กมุภาพนัธ 1670 จดัประชมุสมัชชาสงฆทีตั่งเก๋ีย
19 กมุภาพนัธ 1670 รบัศีลบนของภคนิ ี2 ทานแรก

ของคณะรกักางเขนท่ีเมืองโฟเฮยีน คือภคนิอีกัแนสและ
ภคินีเปาลา แลวกลับอยุธยา

15 มกราคม 1671 พระคุณเจาลังแบรตเริม่ปวยหนัก
20 กรกฎาคม 1671 เดินทางไปโคชินจีน และอยถูงึ

เมษายน 1672 (การเยีย่มคร้ังท่ี 3)
ปลายป 1671 ต้ังคณะรักกางเขนสำหรับสตรี

บานท่ี 2 ทีห่มบูาน “อานจี”
7 กันยายน 1672 ต้ังคณะรักไมกางเขนท่ีอยุธยา

สมาชิกกลุมแรก 4-5 คนน้ี เปนสตรีเชื้อสายโคชินจีน
ทัง้หมด

กรกฎาคม 1675 - พฤษภาคม 1676 เยีย่มโคชินจีน
ครัง้สุดทาย

15 มิถุนายน 1679 ถึงแกมรณภาพที่กรุงศรีอยุธยา
ดวยโรคน่ิวในไตและกระเพาะปสสาวะ อายุ 55 ป

60 ปแพรธรรม (ตอจากหนา 20)
แหงพระเยซคูรสิตเจา ในประเทศไทย  พรอมกบั 25 ป
ชวีติสงฆ

วันท่ี 19 สิงหาคม 2012 พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน  ศรดีารณุศลี ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
เปนประธานในการฉลองชุมชนศิษยพระครสิตแมพระ
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค ภูเก็ต พรอมกับการฉลอง 60
ปการแพรธรรมของคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิฯ ใน
ประเทศไทย และพระพรแหงชีวติสงฆครบ 25 ป ของ
คณุพอพพัิฒน  รงุเรอืงกนกกลุ  คณุพอนิรนัดร  ศลิา-
มงคล และคณุพอสทิธชิยั  เพ็ญคำ

คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแหงพระเยซูครสิตเจา กอต้ัง
ข้ึน ณ เมืองเวโรนา ประเทศอิตาลี เม่ือวนัที ่4 พฤศจิกายน
ค.ศ. 1816 โดยนักบุญกัสปาร แบรโทนี มีเปาหมาย
ใหเปนกลมุนักบวชทีอ่ทุศิตนเพ่ือเจรญิชีวติตามแบบอยาง
ของพระเยซูคริสตเจา ในฐานะธรรมทูตผูแพรธรรม
ดวยการรับใชพระสังฆราช และไปในทุกที่เพ่ือการ
แพรธรรม ปฏบิติัศาสนบริการ

คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิฯ  เขามาสูประเทศไทย
ค.ศ. 1952 โดยคำเช้ือเชิญของพระสังฆราชเปโตร
คาเรต็โต เพือ่รวมงานแพรธรรมในภาคใตของประเทศ
ไทย ดูแลพื้นท่ี 5 จังหวัดในภาคใต คือ ระนอง กระบ่ี
พงังา ภเูก็ต และตรัง

ปจจุบัน คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิฯ ในประเทศไทย
ไดรบัการแตงต้ังเปนแขวง ภายใตชือ่แขวงวา “พระนาง
มารียดาวประจำรุง” มีสมาชิกทั้งหมด  23 คน
ประกอบดวยพระสงฆมิสชันนารี 1 องค พระสงฆไทย
22 องค และภราดา 1 ทาน และมีผูสนใจติดตาม
จิตตารมณของคณะในกระแสเรียกสามเณรจำนวน
ประมาณ 30 คน

พิธีบูชาขอบพระคุณเฉลิมฉลองในวันน้ี เริ่มดวย
การแหเขาอยางสงางาม มีการโปรดศีลกำลังใหแก
คริสตชนจำนวน 8 คน รบัศีลมหาสนิทคร้ังแรกจำนวน
13 คน กอนจบพิธีมีการประกาศแตงต้ังสภาภิบาลของ
ชุมชนศิษยพระคริสตแมพระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค
ชดุใหม หลงัพธีิรวมแสดงความยินดีกบัพระสงฆทีฉ่ลอง
25 ปชวีติสงฆทัง้ 3 องค



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 38 ª√–®”«—π∑’Ë 16-22 °—π¬“¬π 2012 Àπâ“ 15

«—¥√“™‘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.

«—¥´“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“)

«—¥πâÕ¬π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

 ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥ (©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“ ) «—π®—π∑√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π

‡«≈“ 18.00 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“) (µ√’«“√À—«¢âÕ

ç§√‘ µ™π§√Õ∫§√—«¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“é ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

∏√√¡√—µπå ‡√◊Õπß“¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9, 16, 23 °—π¬“¬π

‡«≈“ 10.00 π.)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

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

‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥®“°«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë

10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥ª√–®”ªï 2012

«—¥·¡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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 137 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 14 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °—π¬“¬π

2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«π§Ÿà “¡’-

¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å

‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ www.flpbkk2008.

multiply.com À√◊Õ www.facebook.com/flpbkk

�����¢Õ‡™‘≠§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“ “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π

»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (√ÿàπ 1-9) ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√

‡ «π“∫—≥±‘µ§√Ÿ§” Õπ ·≈–ª√–™ÿ¡ºŸâ·∑π§√Ÿ

§” Õπ»‘…¬å‡°à“  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «—π‡ “√å∑’Ë

15 °—π¬“¬π 2012 ∑’ËÀâÕß‚ µœ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

‡«≈“ 09.30-12.00 π. ‡ «π“∫—≥±‘µ§√Ÿ§” Õπ ‡«≈“

13.15-15.30 π. ª√–™ÿ¡ºŸâ·∑π§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë§ÿ≥§√Ÿ∑—»π’¬å ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√ 0-

2429-0819 E-mail : tadsaneem1961@gmail.com

����� ©≈ÕßÕ“√“¡√—°°“ß‡¢π·Ààß∑à“·√à  Õ.‡¡◊Õß

®. °≈π§√  «—π‡ “√å∑’Ë 15 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“

10.00 π. ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

����� §≥–π—°√âÕß°√ÿß‡∑æœ º ¡ (§√‘ ‡µ’¬π·≈–

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

§“∑Õ≈‘°) ®–®—¥°“√· ¥ß§Õπ‡ ‘√åµª√–®”ªï‡æ≈ß™ÿ¥

Handelûs MESSIAH „π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2012 ‚¥¬

®–¡’°“√Ωñ°´âÕ¡∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë‚∫ ∂åÕ’·«π‡®≈’°—≈

°√ÿß‡∑æœ  ÿ¢ÿ¡«‘∑ ÿ¥´Õ¬ 10 Ωñ°´âÕ¡∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å

‡√‘Ë¡µ—Èß·µà∑’Ë 16 °—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 16.30- 18.30 π.

®π∂÷ß«—π· ¥ß„π«—π∑’Ë 8, 9, 10 ∏—π«“§¡ 2012

¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®∑¥ Õ∫‡ ’¬ßπ—°√âÕß„À¡à (Audition)

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ·≈– 23 °—π¬“¬ππ’È µ—Èß·µà‡«≈“ 15.00-

16.00 π. ∑’Ë‚∫ ∂åÕ’·«π‡®≈’°—≈ °√ÿß‡∑æœ √“¬≈–‡Õ’¬¥

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‚∑√. 08-9819-6389

�����§≥–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≈“∫)

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶- (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥‡ «π“ çæàÕ·¡à‡≈’È¬ß‡¥’Ë¬« ·≈–

°“√À¬à“√â“ßé „π«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 ∑’Ë

∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡‡«≈“

08.30-15.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«πæàÕ·¡à‡≈’È¬ß‡¥’Ë¬« ·≈–

ºŸâ π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬  —ß¶∑‘æ¬å

‚∑√. 08-6546-2856 À√◊Õ www.flpbkk2008.

multiply.com À√◊Õ www.facebook.com/flpbkk

�����™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° (π∏§.) ¢Õ‡™‘≠√à«¡øíß

°“√‡ «π“„πÀ—«¢âÕ çAEC 2015 : §«“¡∑â“∑“¬

‚Õ°“  ·≈–§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õßπ—°∏ÿ√°‘®é ‚¥¬ √».¥√.

ª√–¿—  √å ‡∑æ™“µ√’ ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ“‡´’¬π»÷°…“

¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å §ÿ≥∫ÿ…Æ’  —πµ‘æ‘∑—°…å

√ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡Õ“‡´’¬π °√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑»

√».¥√. ¡¿æ ¡“π–√—ß √√§å Õ∏‘°“√∫¥’ ∂“∫—π

°“√®—¥°“√ªí≠≠“¿‘«—≤πå „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 27

°—π¬“¬π 2012 ‡«≈“ 13.30-17.00 π. ∑’ËÀâÕß

The River 1-3 ™—Èπ 1 ‚√ß·√¡™“‡∑√’¬¡ ∂ππ‡®√‘≠°√ÿß

·≈–‡«≈“ 18.00-21.00 π. ª√–™ÿ¡„À≠àª√–®”ªï

¢Õß™¡√¡ ∑’ËÀâÕß∫Õ≈√Ÿ¡ ™—Èπ 4 ‚√ß·√¡™“‡∑√’¬¡

∂ππ‡®√‘≠°√ÿß  “¡“√∂µ‘¥µàÕ´◊ÈÕ∫—µ√‰¥â∑’Ë ”π—°ß“π

π∏§. ‚∑√. 0-2234-1730, 0-2630-7711, 08-

4549-3085, 08-5723-5571

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘‡æ◊ËÕ‡¬“«™π ·∫∫ WCCM

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

4 «—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Àâ«¬°√–∫Õ°

Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡

‡«≈“ 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‘∏’

‡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)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

จงรัก - อยาเกลยีดชัง
“จงรกัศตัร”ู (ลกูา 6:27)

คงจะไมมีการทาทายใดๆ ในชีวติของผทูีเ่ปนบิดามารดามากกวาการไมยอม
แกแคนผูที่ฆาลูกในอกของตัวเอง ในป ค.ศ. 2005 หนุมวัยรุนผูหนึ่งชื่อ
แอนโตนี วอคเกอร ถูกฆาดวยขวาน เพราะเขาเปนคนผิวดำ เขาเปนสมาชิก
ทีดี่เดนในกลมุคริสตชนของเขา หลงัจากทีเ่ขาส้ินชวีติ มารดาและพ่ีสาวของเขา
รูสึกตกใจ เม่ือไดยินชาวบานพูดกันวาท้ังสองไมสามารถเกลียดผูท่ีฆาลูกและ
นองชายของเขาอยางโหดเห้ียมได เขาไมตองการท่ีจะลางแคน แตตรงกันขาม
เขายกโทษฆาตกรผูนั้นแลว

ในพระวรสาร พระเยซเูจาตรัสกบัเราวา ความรกัของเราน้ันตองไรขอบเขต
ความรักที่มีฐานอยูในความเช่ือ เปนเหตุใหเราตองรักศัตรูของเรา และกระทำ
ความดีใหแกผูที่เกลียดชังเรา พระเยซูเจาทรงสอนคำสอนน้ีอยางชัดเจน และ
ตรัสสอนเราวา คำสอนขอน้ีชัดเจนและเราตองปฏิบัติตาม เราไดรับเชิญใหมี
เมตตาจิต เพราะพระเจาทรงพระเมตตา พระองคทรงสอนเรามิใหดวนตัดสิน
และตัวเราเองกจ็ะไมถกูตัดสิน เม่ือเรายกโทษ เรากจ็ะพบวาเราไดรบัการยกโทษ
ใหอภยัดวย

ในพระวรสารน้ัน ไมมีอะไรท่ีงาย แตเพราะมารดาของแอนโตนี วอคเกอร
เชือ่มัน่ในพระเยซเูจาและพระธรรมคำสอนของพระองค นางจึงตัดสินใจใหอภยั
แกผทูีพ่ลาชีวติลูกของนางได นางกลาววา การสญูเสยีแอนโตนนีัน้หนักหนวง
เพียงพออยูแลว นางไมจำเปนตองเดินไปมากับความเกลียดชังน้ีเพิ่มข้ึนอีก
นางกลาววาการใหอภยันัน้นับวาเปนการปลดแอก วนัน้ีใหเราลองพจิารณาดูซิ
วา มีอะไรในชีวิตของเราเองท่ียังเปนเหตุใหเราโกรธ เกลียด และท่ีเรายังแบก
อยูในใจของเรา พิจารณาใจของเราดูซิวา มีที่สำหรับการยกโทษใหอภัยบาง
หรือเปลา

ขาแตพระเจา โปรดทรงสอนใหลูกรักโดย
ไมมีขอบเขตหรือเง่ือนไข โปรดไดทรงหล่ังพระ-
หรรษทานและความกลาหาญพอท่ีจะชวยใหลูก
ยกโทษใหอภัยแกผูที่เปนเหตุใหลูกเจ็บปวด โปรด
เปดใจของลูกใหรักผูที่ลูกไมชอบหรือไววางใจ
เพื่อลูกจะไดไมตีขอบเขตใหแกความรักที่ลูก
ควรมอบใหแกผอูืน่ อาแมน

บาปแตไมบาป?
เปนประเด็นขาว “รอน” อกีระลอก
เหมอืนโยนหนิลงบนผวิน้ำสังคมเปนวงกวางออกไป
จะวาไปแลวขาว “รอน” มีใหตองติดตามอยไูมขาด
ทัง้ขาวฉาวท้ังขาวโฉทัง้ขาวลวง
กระทบความรสึูกกระทบอารมณคนในตอนน้ันเม่ือไร
ถอืเปนขาว “รอน” ไดทนัที
อยางขาวเจากระทรวงโกหกเพ่ือชาติ
ทัง้ได “รบัอนุญาต” ใหโกหกท้ังถือวา “ตอง” โกหก
เพือ่ความสบายใจของผทูำธุรกจิการสงออก
เพื่อรักษาภาพลักษณดานเศรษฐกิจของชาติ
แลวก็ออกมาแกตัวยืมศัพทภาษาตางประเทศมาช้ีแจง
“มันเปนแค white lie หรือโกหกสีขาว”
ซ่ึงตามความหมายแหงศัพทกลอมแกลมไปได
คือ “คำโกหกเลก็ๆ นอยๆ ทีสุ่ภาพหรอืใหอภยัได”
แลวมีคำอธิบายศัพทตามมา
“โกหกสขีาวคอืการโกหกเลก็ๆ นอยๆ
ซ่ึงถอืวาไมกอใหเกดิความเสียหาย
หรอืบางคร้ังก็เปนประโยชนแงใดแงหนึง่
นอกนัน้โกหกสีขาวยังถอืวาใชเพือ่ความดทีีม่ากวา
โดยปกติโกหกสีขาวคือการพูดแคสวนหนึ่งของความจริง
ซ่ึงไมทำไปโดยไมมีเจตนาโกหก
แตก็ทำไปเพ่ือปดบังอะไรบางอยาง
เพือ่หลกีเลีย่งการตองตอบปญหาท่ีตองอึดอัดหรือถกูกาลเทศะ”
จึงเกิดปฏิกิริยามากมายจากทุกระดับชน
ปฏิกิริยาแรกเปนเร่ืองของศัพทที่ใช
เพราะนำศัพทภาษาตางประเทศนำมาใช
นอกจากไมตรงตามความหมายท่ีเขาบัญญติัไว
แลวยงัทำใหการโกหกดูดีข้ึนท้ังๆ ทีไ่มใช
ซ่ึงวาตามความเปนจริงแลวเปนการบิดเบือนอยางเห็นไดชัด
บิดเบือนความหมายของศัพทบิดเบือนภาษาคนอ่ืน
หากคำนึงแคการโกหกสีขาวเปนการโกหกเล็กๆ นอยๆ
ส่ิงท่ีเจากระทรวงโกหกตัวเลขการสงออกไมเขาขายแมแตนอย
เพราะเบื้องหลังเปนเลขจำนวนเงินมหาศาล
เพราะเบ้ืองหลังเปนเร่ืองความเปนความตายของธุรกิจหลายอยาง
หากคำนงึตัวเจากระทรวงในตำแหนงในบทบาทในหนาท่ี
ระดับผูบริหารประเทศระดับเจากระทรวงระดับผูแทนราษฎร
การโกหกคือการทำผิดจรรยาบรรณอยางเล่ียงไมได
ไมตองพูดถึงการเปนตัวอยางไมดีสำหรับเด็กสำหรับเยาวชน
ไมตองพูดถึงความอึดอัดความลำบากของพอแมครูบาอาจารย
ทีต่องใหการอบรมชีแ้นะท่ีสวนกระแสตองเหนือ่ยตองหมดความนาเช่ือถอื
หรือวาเพ่ือภาพลักษณตัดคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณทิ้งไดเลย
หรือวาเพื่อผลงานไมตองคำนึงถึงอะไรอีกตอไปแลว
หรือวาเพื่อใหงานเขาตากรรมการใชไดหมดท้ังเลหกลทั้งคาถาอาคม
หากคำนึงถงึคำ “โกหก” กถ็อืวาไมถกูตองแลวในความหมายแหงคำ
เพราะเปนคำบงบอกการกระทำท่ีผิดในตัวเองอยูแลว
แมจะอางวาโกหกเพื่อความดีเพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึง
ก็ยังถือวาเปนการกระทำท่ีผิดอยูดี
จึงตองเห็นดวยกับบางคนท่ีออกความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้
“การโกหกเปนบาปเปนความผิดทางศีลธรรม
การโกหกจึงเปนสีดำทุกคร้ังไป
จงึเปนไปไมไดทีจ่ะมีโกหกสขีาว...”
จะวาไปแลวคงตองลำบากใจกันไมนอย
ไดยนิใครวาอะไรแลวตองมาน่ังตรองน่ังคิดน่ังสงสัย
“ทีพ่ดูมาเปนโกหกสีดำหรอืสีขาว...เชือ่ไดไหมน่ี?”
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อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง

ความสำเรจ็ เปนเรือ่งของฝมอืไมใชวาสนา นอกเหนอืจากนีไ้มมอีะไรยัง่ยนื

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม วดันักบุญยอหน บปัติสต แมโถ

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

งานวิถีชุมชนวัดยังคงตอเนื่องดวยดี  วันพุธท่ี 18
กรกฎาคม 2012 พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร
สันติสุขนิรันดร เปนประธานประชุมคณะกรรมการ
วิถีชุมชนวัด  ที่สำนักงานชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน
อัครสังฆมณฑลทาแรฯ โดยมีคณะกรรมการเขารวม
ประชมุ 18 คน  งานวิถชีมุชนวดักำลงัไปไดดี เพราะมี
หวัเรอืใหญใหการสนับสนุนและรวมดำเนินงานโดยตรง
และตอเนือ่งไปยงัตางมิสซังอกีดวย วนัพฤหสับดีที ่ 19
กรกฎาคม คณุพอธญัญา  ศรอีอน ผอูำนวยการสำนักงาน
ชมุชนครสิตชนพืน้ฐาน อคัรสงัฆมณฑลทาแรฯ ใหการ
ตอนรับคณะศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัดจากวัดแมพระ
แหงสายประคำศักด์ิสิทธ์ิ บรุรีมัย นำโดยคณุพอเอกชยั
ชณิโคตร พรอมคณะ จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู ที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยน เลิงฮัง สามัคคี จำกัด
บานโคกสะอาด  สหกรณเครดิตยูเน่ียนทาแรพฒันา จำกัด
บานทาแร  และเขารวมสัมผัสการประชุมกลมุวิถชีมุชนวัด
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทาแร คุณพอทวีชัย
ศรวีรกลุ เจาอาวาส และคณะใหการตอนรบั  มิสซัง
กาวหนาหรือไมและไดไปไกลแคไหนตองติดตามกัน
ตอไป  วันท่ี 27 กรกฎาคม  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
นำนักเรยีนกลมุสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม
จำนวน 15 คน มาศึกษาดูงานประวัติศาสตรความเปนมา
ของคริสตชนทาแร ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ทาแร คุณพอทวีชยั  เจาอาวาส ทำหนาท่ีอยางดี และเม่ือ
วันท่ี 31 กรกฎาคม นักศึกษาจำนวน 32 คน จาก
อ.แมริม จ.เชียงใหม มาสัมผัสศึกษาดูงานบีอีซีวิถี
ชมุชนวัด ทีอ่าสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ทาแร คุณพอ
ทวชัีย เจาอาวาส คุณพอผชูวยเจาอาวาส และสภาภบิาล
ใหการตอนรับและบรรยายงานวิถชีมุชนวัด  งานน้ีทมีงาน
ทาแรทำงานหนักและเต็มท่ีอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย
นาช่ืนชมครับ ขอพระเจาอวยพร 

คณะกรรมการจดังานเปดปความเชือ่ ประชมุครัง้แรก
วนัท่ี 17 สิงหาคม 2012 ทีห่องประชุมช้ัน 2 อาคารศูนย
สังฆมณฑลจันทบุร ี(ศรีราชา) โดยไดชีแ้จงขอบเขตงาน
และแบงความรับผิดชอบงานในดานตางๆ ทีดู่จะเยอะ
กวาใครๆ คงหนีไมพนเจาอาวาส คณุพอเศกสม กจิมงคล
เจาของสถานท่ีจัดงาน (วดันักบุญฟลปิและยากอบ หวัไผ)
แตจะเยอะแคไหน คุณพอก็ “เอาอยู” ใชไหมครับ 
ราบร่ืน ชื่นบานผานไปดวยดี กับการสัมมนาศาสน-
สัมพนัธ สังฆมณฑลจันทบุร ีครัง้ท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 17-19
สิงหาคม พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศร ีเปนวทิยากร
ใหเน้ือหาความรู พรอมท้ังตอบขอซักถาม ใหความ
กระจางแกผเูขารวมสัมมนา อยางประทับอกประทับใจ
กนัท่ัวหนา จะไมประทับใจกันไดอยางไร ทีพ่ระคณุเจา
ตอบไปน้ันมาจากพระวรสาร เปนขาวดีทัง้น้ัน   กลาย
เปนผชูวยเจาอาวาส ไปแลว สำหรบั คณุพออาทร พัฒน-
ภริมย ที่ไมเคยหายหนาหายตา แมแตสัปดาหเดียว ใน
การถวายมสิซาสายวันอาทติย ทีว่ดัศรีราชา 

สังฆมณฑลจนัทบรุี

รวมแสดงความยินดีกบัโรงเรยีนอนบุาลมารีรกั พงังา
ที่ผานการประเมินภายใน จาก สมศ. คราวน้ี ซิสเตอร
นภิา รกัผกาวงศ  ผบูรหิาร และคณะครู คงสุข สมหวัง
เตรียมพรอมเดินหนาโครงการตางๆ อยางตอเนือ่ง คงได
ขยายโรงเรียนก็งานน้ีแหละ ผานไปแลวกับ
คายกระแสเรียก คณะนักบวชซาเลเซียน ปนีช้งิจัดกอน
ใคร เน่ืองจากเช็คโปรแกรมแลวเดือนตุลาคม โปรแกรม
คายกระแสเรียกมีมากมายหลายคณะ วิทยาลัย
เทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎรฯ ปนี้คึกคัก เตรียม
พรอมสูประชาคมอาเซียน เรงสงบุคลากร นักศึกษา
ดูงาน ตางพ้ืนท่ี สะสมประสบการณ งานเขาไมเวน
แตละวัน แมวาขาวความรุนแรง สถานการณรายวัน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงมีขาวอยางตอเน่ือง
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรดีารณุศลี ยงัไมยอทอ
ด้ันดนนำพระวาจาไปทุกท่ี ลูกๆ สุไหงโกลก ปตตานี
ยะลา หาดใหญ คงดีใจ ทีผ่อูภบิาลแวะเวียนไปรวมฉลอง
ชุมชนแหงความเช่ือนักบุญออกุสติน และมอนิกา
สุไหงโกลก ขากลับแวะเย่ียมเยียนปตตานี หาดใหญ

25 ปชีวิตสงฆ คุณพอสุพจน  ริ้วงาม และคุณพอ
พรจิต  พูลวทิยกจิ  ชมุชนศิษยพระครสิต อาสนวิหาร
อัครเทวดาราฟาเอล และอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง
รวมใจรำลึกถึงเปนพิเศษขอจัดฉลอง ดวยบรรยากาศ
นารัก แบบครอบครัว ในฐานะอดีตเจาอาวาส  และผชูวย
งานอภบิาล 

จัดอบรมเยาวชนของเขต ที่วัดนักบุญยอหน บัปติสต
แมโถ โดยคณุพอดุรงคฤทธิ ์กระบวนศริิ เปนวทิยากร
หัวขอ “การประกาศพระวรสารใหมและขอคิดตางๆ
ที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบันท่ีมีทางเส่ียงตอเยาวชน”  มี
ผนูำเยาวชนจากหมบูานตางๆ ของเขตวัดเขารวมอบรม
98 คน โอกาสน้ีเจาหนาท่ี ปปส. หรอืเจาหนาท่ีปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ไดรวมเปนวิทยากรให
การอบรมหัวขอ “เยาวชนหางไกลยาเสพติด” พรอมท้ัง
ไดสอนวิธีการนวดและการทำน้ำยาลางจาน น้ำยา
ลางหองน้ำและน้ำยาซักผาใหแกเยาวชน ซ่ึงทำให
เกิดประโยชนและประสบการณที่ดีตอเยาวชนเปน
อยางดี 

ชุมนุมผูปฏิบัติงานครอบครัว  ระหวางวันท่ี 3-5
สิงหาคม  2012  แผนกครอบครวัระดับชาติ  จดัชุมนุม

ผปูฏบิติังานครอบครัว  ครัง้ท่ี 7 ประจำป 2012  ข้ึน ที่
บานผูหวาน  หัวขอ “ครอบครัวไทยกาวเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน”  ซ่ึงการชุมนุมคร้ังน้ีมีผเูขารวมจาก
8  สังฆมณฑล จำนวน 150 คน  จากสังฆมณฑลอุบลฯ
9  คน  พระสังฆราชซิลวโีอ สิรพิงษ  จรสัศร ี เปนประธาน
เปดประชุม  มีเน้ือหาพอสรปุไดส้ันๆ คือ  งานอภิบาล
ครอบครวัสกูารเปนประชาคมอาเซียน โดยใหเนนไปท่ี
กลุมสตรีผูต้ังครรภ  เด็กเล็ก เยาวชน และครอบครัว
ที่ยากจนเปนพิเศษ  และการอบรมเตรียมแตงงานท้ัง
ระยะยาว ปานกลาง และระยะส้ันใหเปนระบบ  เม่ือ
วนัองัคารท่ี 7  สิงหาคม พระสังฆราชฟลปิ บรรจง  ไชยรา
พรอมดวยคณะท่ีปรกึษาสังฆมณฑลอุบลฯ คณุพอวทิยา
งามวงศ  คณุพอวรีะชยั  บุญประสม   คณุพอโบรนลิาส
ปาแซก็  คณุพออรรณพ  ใจทาน  คณุพอวนิยั  ระตเิดช
คณุพอไพฑูรย  แสนสวัสด์ิ  รวมเดินทางไปประชุมท่ีปรกึษา
สัญจรทีว่ดัอัครเทวดามีคาแอล  บานซงแย  อ.ไทยเจรญิ
จ.ยโสธร ซ่ึงมีคณุพอบุญเลศิ  พรหมเสนา  ตำแหนงท่ี
ปรกึษาและเจาภาพใหการตอนรับ  การไปประชุมคร้ังน้ี
ถือวาเปนคร้ังแรกท่ีประชุมนอกสถานท่ี   ทำให
บรรยากาศในการประชมุไมเครียดจนเกนิไป  อกีทัง้ยงั
เปนการไปเย่ียมพีน่องสัตบุรษุไปในตัวอกีดวย 
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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

ครบ 11 ป ี

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ

เกดิใหมในพระเจา
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน
แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”

โปรดประทานการพกัผอน ตลอดนิรนัดร แกเขาเถดิพระเจาขา

ชาตะ  25  มถุินายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบ 7 ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

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

อกัแนส
วรศิรา (นก)
วัชราเกียรติ

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ครบ 29 ป
แหงความอาลัยจากแมซ่ึงรักและหวัง
อยูเสมอวาจะไดพบลูกอีกครั้งในสวรรค
⌫⌫⌫

 ⌫  

หากเราเริ่มตนให เราจะรูสึกเต็มเปยมและสุขใจ
เราตางตองใหผลงานฝากไวดวยความรับผิดชอบตอกัน

เพราะเราไมสามารถอยูไดโดยไมพ่ึงพาผูอื่น
คัดจากหนังสือ : ขมุทรัพยในภาชนะดินเผา

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
เปโตร วรพงษ
เรวัตบวรวงศ

ชาตะ
24 มกราคม 2497

สอูอมพระหตัถพระเจา
19  กนัยายน  2552

ครบ 3 ป
“ทานท้ังหลายท่ีเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก
จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพกัผอน” (มธ 11:28)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2012หนา 10
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โรงเรยีนอาชวีพระมหาไถ พัทยา
มลูนธิคิณุพอเรย

รบัสมัครคนพิการเขาเรียนหลกัสูตรวิชาชีพ ๒ ปี
เปนโรงเรยีนฝกวชิาชพีในดานเทคโนโลยทีีท่นัสมัยหลากหลายหลกัสูตร

ใหกบัคนพกิารทางการเคลือ่นไหว เชน แขนขาด ขาขาด อมัพาต โปลโิอ ฯลฯ
ผสูมัครตองมีอายุ ๑๗ - ๓๕ ป จบช้ัน ม.๓ ทางโรงเรียนจัดอุปกรณการเรียน
การสอน หอพกั และอาหาร โดยไมเสยีคาใชจายใดๆ เรยีนจบหลกัสตูรแลว
มีงานทำสามารถเลี้ยงชีพตนเองได
หลักสูตรที่เปดสอน

๑. อิเล็กทรอนิกส
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
๓. คอมพิวเตอรและการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
๔. เทคโนโลยกีารเขยีนแบบแมพิมพ
๕. การศกึษาข้ันพ้ืนฐานใหโอกาสนักเรยีนหญิงเปนพิเศษ

สอบรับนักเรยีนใหม ๒ เมษายน และ ๒ ตลุาคม ของทกุป
ผูสนใจโปรดติดตอสอบถาม และสมัครสอบไดดวยตนเองหรือทางไปรษณีย

สอบถามขอมูล และสนใจใหการสนับสนุนตางๆ ไดที่...โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ พัทยา
เลขที ่๔๔o หม ู๙ ถ.สุขมุวทิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบรุ ี๒o๒๖o

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

ทานจะมีสวนสนับสนุนคนพิการไดอยางไร
สงเสริมใหกำลังใจ มอบอุปกรณการเรียนการสอน

มอบทุนการศึกษา
เล้ียงอาหาร

ใหโอกาส รบัเขาทำงาน
เปนวทิยากรใหการอบรม
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ หนังสือ
คำสอนเยาวชน

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

โอกาสฉลองวันเยาวชนแหงชาติ  (20  กันยายน)
ขอแนะนำหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน
(Youth  Catechism – YOUCAT)  พระคารดินลัครสิ-
ตอฟ  เชรินบอนรน  พระอคัรสงัฆราชแหงกรุงเวยีนนา
ประเทศออสเตรยี  ไดจดัพมิพเปนภาษาเยอรมนั   เม่ือ
เดือนมีนาคม  ค.ศ. 2010  ตอมาไดมีการแปลและจัดพมิพ
เปนภาษาตางๆ  รวมทั้งภาษาอังกฤษ  พิมพที่แคลิ-
ฟอรเนีย  สหรฐัอเมริกา  และเมืองบังกาลอร  ประเทศ
อนิเดีย  เดือนมีนาคม  ค.ศ. 2011  ใชสำหรบังานชุมนุม
เยาวชนโลก  ระหวางวันท่ี  10-23  สิงหาคม  ค.ศ. 2011
ณ  กรงุมาดริด  ประเทศสเปน

คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ครสิตศาสนธรรม  และ
คณะเซนตปอล  เดอ  ชารตร  ไดรวมกันแปลเปนภาษาไทย
และจัดพมิพ  อนัท่ีจรงิมีทัง้หมด  4 ภาค  รวม  527 ขอ
คือ

1. คาทอลกิเชือ่อะไร  ทำไมเราจงึเชือ่  มี  165 ขอ
2. พธีิกรรม – ศีลศักด์ิสิทธ์ิ  มี  113 ขอ
3. คาทอลกิดำเนนิชวีติอยางไร  มี  190 ขอ
4. คาทอลิกภาวนาอยางไร  มี  59 ขอ

เราจัดพมิพเลมแรก  120 ขอ  จำนวน  88 หนา  เพือ่
ใหทันโอกาสเปดปแหงความเชื่อ  ซ่ึงสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาเบเนดกิต  ที ่16  ไดประกาศใหเริม่ต้ังแตวนัท่ี
11  ตุลาคม  ค.ศ. 2012  (โอกาสครบ  50 ป  การเปดประชุม
สภาสังคายนาวาติกัน  ที่ 2  และ  20 ป ของหนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก)  ถึงวันท่ี  24
พฤศจกิายน  ค.ศ. 2013  สมโภชพระเยซเูจากษัตริยแหง
สากลจกัรวาล  เพือ่ฟนฟคูวามเชือ่ของเรา

สมเด็จพระสันตะปาปาไดมอบพระดำรัสนาฟงดังน้ี
“หลายคนบอกกับพอวา  เยาวชนปจจุบันไมสนใจ
เรือ่งน้ี  พอไมเหน็ดวย  และพอมีความม่ันใจวาพอคดิถูก
เยาวชนปจจุบันไมใชเปนคนผิวเผินอยางท่ีหลายคนคิด
พวกเขาตองการทราบวาส่ิงสำคัญในชีวิตคืออะไร
เรื่องราวสืบสวนน้ันนาต่ืนเตน  เพราะดึงดูดเราเขาไป
ในชะตากรรมของผอูืน่  ซ่ึงอาจเปนของเราดวย  หนงัสือ
เลมน้ีนาติดตาม  เพราะพูดถึงชีวิตของเราเอง  และ
เกี่ยวของกับเราแตละคนอยางลึกซ้ึง

ดวยเหตุนี ้ พอขอเชิญชวนพวกเธอใหศึกษาหนังสือ
คำสอนน้ี  นี่เปนความปรารถนาอยางจริงใจของพอ
หนังสือคำสอนเลมน้ีไมไดเขียนข้ึน  เพื่อใหเธอพอใจ
หรือทำใหชีวิตของเธองายข้ึน  เพราะเปนการเรยีกรอง

ใหเธอมีชวีติใหม  เปนการวางสาระสำคัญของพระวรสาร
ไวตอหนาพวกเธอ  ประดุจ  “ไขมุกทีมี่คาสูง”  (มธ 13:46)
ซ่ึงพวกเธอตองสละทุกอยาง  ดังน้ัน  พอจงึขอใหพวกเธอ
ศึกษาหนังสือเลมน้ี  ดวยความรักและความพยายาม
ทำพลีกรรมดวยการใชเวลาของเธอกับหนังสือเลมนี้
ศึกษาในหองที่เงียบสงบ  อานพรอมกับเพื่อนคนหนึ่ง
ศึกษาเปนกลุม  เปนเครือขาย  แบงปนซ่ึงกันและกัน
ในอินเทอรเน็ต  ใชเคร่ืองมือทุกชนิด  เพื่อพูดคุยกัน
เรื่องความเช่ือของพวกเธอตอไป”

สนใจติดตอ  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต-
ศาสนธรรม  อาคารเลขที ่  122/11  ชัน้ 3  ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรงุเทพฯ  10120
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(อานตอฉบับหนา)

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
บนพืน้ฐานพระคัมภรี  ธรรมประเพณีของพระศาสนจักร

ไดกอสรางศาสตรของการถายทอดความเชือ่ทีป่ระกาศ
ยืนยัน (ขอความเช่ือ) ความเช่ือที่ไดรับการเฉลิมฉลอง
(ศีลศักด์ิสิทธ์ิ) ความเช่ือที่เจริญชีวิตอยู (พระบัญญัติ)
และความเช่ือที่อธิษฐานภาวนา (บทขาแตพระบิดา)
นีเ่ปนโครงสรางของหนังสือคำสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิกดวย  จงึชวยใหสมัชชาพระสงัฆราชมีเครือ่งมือ
ที่จะชวยวินิจฉัยการปฏิรูปงานคำสอนในชวงไมกี่
ทศวรรษท่ีผานมา

ผสูอนความเช่ือคอืพระศาสนจกัรท้ังครบ ซ่ึงแสดง
ตนอยางเดนชดัในพระศาสนจักรทองถิน่ ทีร่อบพระสงัฆราช
มีบรรดาพระสงฆ สังฆานุกร ผูถวายตัว บิดามารดา
ครคูำสอน  และครสิตชนชาย หญงิท้ังหลาย  ทีส่ำคัญเปน
พิเศษคือ “วัด” ซ่ึงเปน “ชุมชนแหงชุมชนท้ังหลาย”
(ขอ 107) เชนเดียวกบัครอบครวัซึง่เปน “สถานท่ีตนแบบ
แหงการเปนสักขพียานความเชือ่” (ขอ 110)

คริสตชนทุกคนไดรับมอบพันธกิจแหงการ
ประกาศขาวดี คริสตชนทุกคนโดยเฉพาะสมาชิกคณะ
ผถูวายตัวและผเูจริญชวีติเพงพศิภาวนา สมาชิกของกลุม
และขบวนการตางๆ นัน้ตองฟนฟอูตัลักษณศีลลางบาป
ของตนใหต่ืนข้ึนมา ตองพรอมเสมอท่ีจะใหคำอธิบายแก
ทุกคนท่ีตองการรูเหตุผลแหงความหวังของตน การมี
สวนชวยเผยแผขาวดีของ “การประกาศขาวดีแบบใหม”
เรยีกรองใหตองเชือ่มสัมพันธกนัใหลกึซ้ึงระหวางพระพร
พเิศษกับพระพรตามฐานันดร  เพือ่ความดีของพระศาสนจักร
ทองถ่ินท้ังหลายและความดีของพระศาสนจักรสากลดวย

ปแหงความเช่ือเรียกรองใหกลับใจอยางมาก เพื่อ
คริสตชนทุกคนและทุกชุมชนคริสตชนท่ีไดรับการ
เปล่ียนแปลงโดยพระหรรษทาน จะไดบงัเกิดผลอยางอดุม
ผลแหงความเช่ือทีก่ลาวถึง ไดแก การทำงานเพือ่คริสต-
ศาสนจักรสัมพนัธ  การแสวงหาความจริง  ศาสนสัมพนัธ
อีกท้ังความกลาท่ีจะรายงานความไมซ่ือสัตยและการ
ทำผดิเปนท่ีสะดุดในชุมชนคริสตชนดวย

ความสัมพันธระหวางความเช่ือกับความรัก กลาว
คือความเช่ือแสดงออกมาทางความรัก ความรักท่ี
ปราศจากความเชื่อก็เปนเพียงการทำบุญทำทานเทาน้ัน
“ในงานประกาศขาวดีแบบใหม ความรักทีแ่สดงออกแก
คนท่ีตองการความชวยเหลือดานจิตใจและดานวัตถุ

เห็นไดจากการทำงานท่ีเปยมดวยความเปนเพื่อน
การสมานฉันทตอกนัและการใหความชวยเหลอืนัน้ยอม
สงเสียงดังกวาคำพดู” (ขอ 124)
4. การฟนฟูงานอภิบาลใหมีชีวิตขึ้นใหม

การปฏบัิติตามพระบัญชาขององคพระผเูปนเจาใหนำ
นานาชาติมาเปนศิษยของพระองคนั้น พระศาสนจักร
ไดพัฒนาวิธีปฏิบัติงานอภิบาล เพื่อประกาศขาวดีแก
มวลมนษุยซ่ึงมีรากฐานฝงลกึอยใูนวฒันธรรมทีแ่ตกตาง
กันไป เม่ือตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงในสังคม
ยุคปจจุบันอยางมากมาย  พระศาสนจักรคิดพิจารณา
และปรับแกวิธีการนำผูคนท้ังหลายมาสูความเช่ือ
วิธีอบรมสั่งสอนความเช่ือใหพวกเขา และวิธีประกาศ
สารคริสตชน  บทท่ี 4 ของเอกสารฉบับน้ีเนนความสำคัญ
ในเรื่องดังกลาว  ความแนนอนในบางเร่ืองไดรับการ
ยอมรบัและเหน็พองตองกนั ไดแก  การโปรดศลีลางบาป
เด็ก  รวมท้ังการรับศีลลางบาปของเยาวชนหรือผใูหญที่
ขอรับศีลลางบาป รวมท้ังโครงสรางการเตรียมตัวเปน
ครสิตชน (catechumenate) นัน้ควรนำมาประยกุตใชกบั
กระบวนการรบัเด็กๆ เขามาสคูวามเช่ือ  ดวยการจดัให
มีลักษณะท่ีแสดงออกถึงมิติการเปนพยานและมิติดาน
พระศาสนจักรดวย  การเหน็พองตองกนัเร่ืองพธีิโปรด
ศีลลางบาปและพิธีรับศีลมหาสนิทคร้ังแรกเปนเรื่อง
สำคัญ  แตกมี็ความเห็นแตกตางกันเก่ียวกับเร่ืองเวลาท่ี
เหมาะสมกับการรับศีลกำลงั  อยางไรก็ดีกเ็ปนส่ิงจำเปน
“จากมุมมองดานเทววิทยา ทีเ่ราตองเขาใจใหดี ถงึความ
ตอเนือ่งของศีลลางบาปท่ีนำเขาสชูวีติคริสตชน ซ่ึงมีจดุ
สูงสุดอยูที่ศีลมหาสนิท และตองพิจารณาทบทวนถึง
ตนแบบตางๆ ทีจ่ะแปรเปลีย่นไปสกูารปฏบิติังานอภบิาล
ทีใ่หความหมายลกึซึง้เปนสำคญั” (ขอ 137)

เปนที่คาดหวังวาท่ีประชุมสมัชชาพระสังฆราช
คงจะชวยชมุชนครสิตชนท้ังหลาย โดยเริม่จากชุมชนวดั
ใหรบัเอารปูแบบธรรมทูตมาทำงานอภิบาล  การเริม่ประกาศ
ขาวดีเปนครั้งแรกแกผูที่ยังไมรูจักพระเยซูเจาเลยน้ัน
ถือเปนเรื่องสำคัญมาก ขณะท่ีในพระศาสนจักรสากล
หรอืพระศาสนจกัรระดบัชาตินัน้กไ็มละเลยการเริม่ประกาศ
ขาวดีในในลักษณะอ่ืนๆ เชน วนัเยาวชนโลก  การเสดจ็
เยือนของพระสันตะปาปา พิธีแตงต้ังบุญราศีและพิธี
สถาปนานักบุญ จึงเปนเร่ืองจำเปนท่ีจะตองเสริมพลัง
ผูคนใหเขมแข็งข้ึนในการเจริญชีวิตประจำวันในระดับ
ทองถิน่และระดับชมุชนวดั  โดยเนนในบางเรือ่งท่ีสำคัญๆ
เชน บทเทศน การเทศนมิสชัน พธีิศีลอภยับาปและพธีิ
ศีลสมรส  การปฏิบติักจิศรัทธา  การแสดงความศรัทธาภักดี
ตอพระนางมารียและนักบุญทั้งหลาย โดยเฉพาะตาม
สักการสถานตางๆ และการใหความเอาใจใสดูแลผูคน
เวลาทีพ่วกเขาประสบทกุขทรมานและเจ็บปวย เปนตน

งานประกาศขาวดีจำเปนตองเชื่อมโยงการนำ
ความเช่ือเขาสูการศึกษาอบรมมนุษย พระศาสนจักร
“เปนเจาของทรัพยากรมากมายดานการศึกษา มีการ
ศึกษาคนควา  มีสถาบันและบุคลากรมากมาย  ทัง้ผถูวายตัว
และผูที่ มิไดถวายตัว  ที่ สัง กัดคณะนักบวชและ

สถาบันตางๆ พวกเขามีบทบาทเดนชัดอยูในสถาบัน
การศึกษาตางๆ และในแวดวงการศึกษาดวย” (ขอ 147)

ในปจจุบัน กระบวนการศึกษากำลังประสบกับ
ความยากลำบากมากข้ึน จนทำใหสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ตองตรัสถึงเรื่อง  “ความจำเปน
เรงดวนดานการศึกษา” ในบริบทน้ี การทุมเททำงาน
ของพระศาสนจักรถือเปนเร่ืองที่ มีความสำคัญย่ิง
“เพื่อเปนหนทางการจัดใหมีพื้นฐานดานมานุษยวิทยา
และดานอภิปรชัญาสำหรบัการทาทายตางๆ ในปจจบุนั
ตอการศึกษา (ขอ 151) ที่ตองเผชิญกับมานุษยวิทยา
ในแบบท่ีเห็นชัดอยูในลัทธิปจเจกนิยมและลัทธิ
สัมพทัธนิยม

ความเก่ียวของระหวางความเช่ือกับความรูที่
แสดงออกโดยความคิดเร่ือง “นิเวศวิทยาของมนุษย
ในฐานะเปนบุคคล” (ecology of the human person) ที่
เขาใจกันวา “เปนหนทางท่ีจะทำความเขาใจโลกและ
พัฒนาการของวิทยาศาสตร ซ่ึงคำนึงถึงความจำเปน
ทกุอยางของมนุษยในฐานะเปนบุคคล  รวมท้ังการเปด
สูความจริงและการมีความสัมพันธแรกเริ่มของมนุษย
กบัพระเจาดวย” (ขอ 153)

ถือเปนภารกิจของนักวิทยาศาสตรคริสตชน
เปนตนดวยชีวิตของตน ที่จะแสดงใหเห็นถึงการ
ประสานกันระหวางความเช่ือกับเหตุผลไดเปนอยางดี
เพื่อความดีของมนุษยชาติ

เพือ่จะประกาศขาวดี  พระศาสนจักรไมจำเปนตอง
ปรับเปล่ียนวิธีการ  แตตองปรับปรุงคุณภาพการเปน
สักขีพยานบุคลากรของพระศาสนจักรเองจะดีกวา
“ผูคนในยุคใหมเต็มใจฟงผูเปนสักขีพยานมากกวาฟง
ผูเปนครู และถาเขาฟงครูก็เปนเพราะวาครูนั้นเปน
สักขีพยาน” (Evangelii Nuntiandi, ขอ 41)

ในเรือ่งนีก้เ็ชนกนั หวงัใหทีป่ระชุมสมัชชาพระสังฆ-
ราช เนนความสำคัญของปญหาเรือ่งกระแสเรียกสำหรบั
พระศาสนจักร พระเจาทรงเรียกมนุษยแตละคนเปน
การเฉพาะ โดยทรงเผยใหเห็นวาชีวิตน้ันเปนกระแส
เรียกเปนความสัมพันธกับพระเจา ชีวิตคริสตชนท่ี
เส่ือมลง นำไปสูกระแสเรียกท่ีออนแอลง ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นมิใชในเร่ืองที่กระแสเรียกเปนพระสงฆหรือ
ผูถวายตัว มีจำนวนลดลงเทาน้ัน แตยังเห็นไดจากการ
เจริญชวีติท่ีถอืซ่ือสัตย ตอการตัดสินใจสำคัญๆ เชน เรือ่ง
การแตงงานท่ีมิอาจหยารางกันไดกอ็อนแอลงเชนกัน

พระเจาทรงเรียกมนุษยทุกคนไปสูความศักด์ิสิทธ์ิ
โดยการเลอืกวถิทีางชีวติของตน  ทีม่นุษยมีพนัธกิจและ
หนาท่ีอยูในพระศาสนจักรและในสังคมมนุษยดวย
เคลด็ลบัของงานประกาศขาวดีแบบใหม รวมท้ังเครือ่ง
หมายบงบอกถึงประสิทธิผลของการประกาศขาวดีนี้
คือการที่คริสตชนทุกคนตอบสนองการเรียกไปสูความ
ศักด์ิสิทธ์ิ รวมทั้ง “การคนพบสิ่งใหมๆ ในชีวิตท่ีเปน
กระแสเรียก และเปนการติดตามเสียงเรยีกไปหาพระเยซูเจา
อยางลึกซ้ึงยิง่ข้ึน” (ขอ 161)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
บวชพระสงฆทาแรฯ (ตอจากหนา 20)
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ขอเชิญรวมพิธี

บูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆใหม 2 องค สังฆา-
นุกรยอแซฟ เทพณรงค พุดสา และสังฆานุกรยอแซฟ
ทินกร เหลือหลาย โอกาสฉลองบานเณรฟาติมา ทาแร
อ.เมอืง จ.สกลนคร ในวันเสารที ่ 6 ตลุาคม 2012 เวลา
10.00 น.  โดยพระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนียร  สันติสุข-
นรินัดร เปนประธาน

สังฆานุกรยอแซฟ เทพณรงค  พุดสา  เกดิวันท่ี 15
กันยายน ค.ศ. 1980 สัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอล ทาแร เปนบุตรของนายอทุยั  พุดสา  (เสียชวีติ)
และนางอุทศิ  ฤกษดี

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนทาแรวิทยา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนตโยเซฟ  ทาแร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร  วทิยาลยัแสงธรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
คณะศาสนศาสตร  วทิยาลัยแสงธรรม

ชีวิตกระแสเรียก
ผสูงเขาบานเณร คณุพอบันลอื  เกยีรตธิาตรี
บานเณรเล็ก บานเณรฟาติมา  ทาแร  สกลนคร
บานเณรกลาง บานเณรพระวิสุทธิวงศ  นครราช-

สีมา
บานเณรใหญ บานเณรแสงธรรม  นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร โดยพระสังฆราช

ฟลปิ  บรรจง   ไชยรา วนัท่ี  15  สิงหาคม 2009
รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี  14  สิงหาคม

2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรังซิสเซเวยีร  เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี  13  สิงหาคม    2011
โดยพระสังฆราชยอหน  บอสโก  ปญญา   กฤษเจริญ

คติพจน “ขาพระองคลีภ้ยัอยใูนพระองค” (สดด 7:1)

สังฆานุกรยอแซฟ ทินกร เหลือหลาย เกิดวันท่ี 2
กันยายน ค.ศ. 1983 สัตบุรุษวัดแมพระแจกจายพระ-
หรรษทาน  ดอนมวย เปนบุตรของนายปชชา เหลือ-
หลาย และนางรินทอง เหลอืหลาย

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานดอนมวย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนเซนตโยเซฟ  ทาแร
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร  วิทยาลัย
แสงธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา
จรยิธรรม คณะศาสนศาสตร  วทิยาลัยแสงธรรม

ชีวิตกระแสเรียก
ผสูงเขาบานเณร คณุพอพชิติ    ศรอีอน
บานเณรเล็ก บานเณรฟาติมา  ทาแร  สกลนคร
บานเณรกลาง บานเณรพระวิสุทธิวงศ  นครราช-

สีมา
บานเณรใหญ บานเณรแสงธรรม  นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร โดยพระสังฆราช

ฟลปิ  บรรจง   ไชยรา วนัท่ี  15  สิงหาคม 2009
รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี  14  สิงหาคม

2010 โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร  เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช

รบัศีลบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี  13 สิงหาคม 2011
โดยพระสงัฆราชยอหน  บอสโก  ปญญา   กฤษเจริญ

คติพจน   “ความเช่ือและความรกั”

อุดมสารแฟนคลบั
เฉลยคำถาม “อดุมสาร” ฉบับท่ี 35 ประจำวนัที ่ 26
สิงหาคม - 1 กนัยายน 2012
1.ชาวเยอรมัน 2. พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั 
ไดรับแตงต้ังเปนพระสมณทูตประจำประเทศไทย
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2012  3. วนัท่ี 11 ตุลาคม 2012  ถงึ
วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2013 4. พระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนยีร สันติสุขนิรนัดร  5. หวัขอ โรงเรียนคาทอลิก
ไทย ในบริบทของประชาคมอาเซียน คุณพอเดชา 
อาภรณรัตน  เปนเลขาธิการ 6. 36 ป 7. Basic
Ecclesial Communities 8. 1. อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ  http://www.catholic.or.th 2. คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร
http://www.thaicatholicbible.com 3.ฝายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  http://www.edba.in.th
9. 122/11 ชัน้ 2 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
10. ประเทศเบลเยี่ยม
รายชื่อผูโชคดี เฉพาะผูที่ตอบถูกตอง 8 ทานแรก
เทาน้ัน

1. คณุวะรา จิตชอบคา จ.อทุยัธาน ี 2.คณุวารณุี
สิรสิาธิต  กรุงเทพฯ  3. คณุยเูลยีนนา พงศธนสาร
4. คณุรจุรดา เพียงไพสฐิ กรงุเทพฯ  5. คณุชษิณุพงศ
ตั้งเมธากุล จ.นครปฐม 6. คุณอรยา การุณยครุ
จ.ชลบุรี 7. คุณบุษกร  สันติสกุลวงศ กรุงเทพฯ
8. ด.ญ.มณนิทร  ปองศร ีกรงุเทพฯ

โดยทมี บ.ก.

รอรับของรางวัลไดเลย ผูที่พลาดรางวัล
รอลุนฉบับตอไป

อาลัยรักแด

 “พระเจาคือ องคความรัก” ผศูกัดิสิ์ทธิ์
ทรงสถติ ชิดชุบชู ผเูลือ่มใส
ทานบรรจง จำนงหมาย ใชครองใจ
เปนหลักชยั ใฝบรรลุ อุดมการณ

 เมือ่ชีพยงั ท้ังชีวิต อุทิศมอบ
ดวยนอมนอบ น้ำพระทยั ใจประสาน
เชื่อมพันธกิจ ตดิตามตรง องคอาจารย
เพือ่อภิบาล สานรักแท แผรกัจริง

 “ท่ีมีรกั จักมีพระ ประทับอยู”
คติพจน ชู คูชีพพา มาสงุสิง
ทานรักแท แผรักพระ ไมประวงิ
ทานเอาจริง รักเพือ่นมนุษย ดจุรกัตน

 ถงึเวลา คราตองจาก พรากโลกน้ี
    เครือ่งบงชี้ ความดีแท แผกุศล
    เกิดจากรัก รักแหงพระ ณ เบ้ืองบน
    บันดาลดล ใหตนรอด ปลอดภัยพาล

 ขอ “พระเจา องคความรัก” ผศัูกด์ิสทิธ์ิ
    ทรงสถิต ณ สวรรค ปนสขุศานต
    แดทานจง ผคูงรัก ประจักษพยาน
    ไปสบืสาน งานรักแท แนนิรนัดร

คุณพอประยูร พงษพศิ  ประพนัธ
 ในนามศิษยแสงธรรมรนุ 1-4, 1 กันยายน  2012

พระคณุเจายอแซฟ  บรรจง  อารีพรรค
ผูดำรงคงม่ันในพระเจาองคความรัก

องคอุดมการณชีวิต
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จงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตนเอง
(ลนต 19:18)

จงรักองค

พระผเูปนเจา

พระเจา

ของทาน

สุดจิตใจ

สุดวญิญาณ

สุดสติปญญา

ของทาน
(ฉธบ 6:5)
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ตอนท่ี 70

 ⌫

⌫     

(ครบ 4 ป)
“ขอใหพักผอนในสันติสุขของพระเปนเจาตลอดนิรันดร”

จาก ลกูๆ หลานๆ เหลนๆ
ความสุขเท่ียงแทมีอยูในพระอาณาจักรของพระเจา

⌫    
 
อนันา เฉลียว เคนแกว

⌦⌦

“บรรดาผูทำงานเหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเราและเราจะใหทานทั้งหลายหายเหนื่อย
เปนสุข… จงเอาแอกของเราแบกไวแลวเรียนจากเรา
เพราะวาเราสุภาพและใจออนนอมและจิตใจทาน
ทั้งหลายจะไดพัก… ดวยวาแอกของเราก็พอเหมาะ
และภาระของเรากเ็บา…” (มธ 11 : 28-30)

หากมีใครถามเราวา “ไหนพี่เปนคริสตัง ลองบอก
ผมหนอยสิวา พระเยซูของพี่ตรัสประโยคอะไรดีๆ
บาง?” ถาเราทองขอความพระคัมภีรดังกลาวขางบน
ไดข้ึนใจ กบ็อกเขาไปเลยนะครับ เพราะเปนประโยคท่ี

ไ พ เ ร า ะ ม า ก
ประโยคหนึ่งใน
หลายๆ ประโยคที่
พระเยซูเจาตรัสไว
โดยปกติถ า เ รา
ชวยใครได เราก็
จะชวย แตจะไม
ยอมเอาคนที่ เรา
ชวยนั้นมาผูกพัน
กับชี วิ ตของ เรา

เด็ดขาด ถาไมไดตองการจีบเปนแฟน หรือแตงงาน
มีครอบครัวกนั เชนใหทานแลวกร็บีๆ เดินไป เอาเงินให
เพื่อตัดความรำคาญแลวก็รีบกลับมายังท่ีทางของเรา
หรือชวยดวยปจจัยแตอยามามีสัมพันธอะไร ตอกัน
ในอนาคต แตพระเยซเูจาทรงเปนพระบุตรของพระเจา
พระองคทรงเชื้อเชิญใหเรามาเปนศิษยของพระองค
อาจารยกบัลกูศิษยศึกษาเลาเรียนผกูพนักนัจนกวาจะจบ
ปรญิญาชีวติ

ประโยคพระคัมภีรนี้ไพเราะก็เพราะวา
1. บรรเทาจิตใจท่ีเหน่ือยหนักของผูคน มนุษย

ตองการที่พักพิงฝายวิญญาณ (ฝายรางกายนั้นเรา
ตองการแนอยูแลว หากเรามีความมานะอดทนขยัน
หม่ันเพียร เราก็พอหาได) และท่ีพักพิงฝายวิญญาณน้ี
ไมใชวาจะหากันไดงายๆ เพราะบางคร้ังเราคิดวา
พบแลว แตที่ไหนไดกลับไมใช ทำใหรูสึกเจ็บใจท่ี
หลงเขาไปฝากดวงใจและพบกับความหลอกลวง
แตพระเยซูเจาทรงเปนผูหยิบยื่นท่ีพักพิงฝายวิญญาณ

ใหแกเราเหมอืนหยดน้ำจากสายฝนราดรดลงบนผนืดิน
แหงฝาก ทำใหดวงใจเราสดช่ืน

2. เปนแหลงพักพิงอันออนนุมแกผูคน เรามนุษย
ชอบทำรายกันดวยวาจา และการวางอำนาจขมกัน
ทำเรือ่งงายใหเปนเรือ่งยาก แตพระเยซเูจาทรงมีพระทยั
สุภาพ ออนโยนและถอมตน พระเยซูเจาทรงเสนอ
พระองคเองเปนท่ีทีท่กุคนหนีรอนมาพ่ึงเย็นได พระองค
ไมทรงหัวเราะเยาะเม่ือเราเลาความทุกขยากลำบากให
พระองคทรงทราบ แตการเขาไปหาพระเยซูเจา
กลบัเปนความหวังท่ีทำใหเรารสึูกวายังสไูหวไปตอได

3. ขอความน้ียงัไพเราะกเ็พราะวา พระเยซเูจาทรง
ลวงรูถึงภาระอันเกินกำลังในชีวิตมนุษย พระองคทรง
เผยวาสวนหนึ่งของภาระในชีวิตผูคนท่ีแบกอยูอยาง
หนกัหนาสาหัสน้ัน แทจรงิมาจากมนุษยไมยอมบรรเทาใจ
กันและกัน การมีใจแข็งกระดางตอกันเปนภาระท่ี
วางกดทับไปบนบาคนอ่ืนโดยรูตัวบาง ไมรูตัวบาง
ดังน้ัน พระองคจึงทรงมีพระทัยสุภาพออนโยน และ
ถอมตน เปนแบบฉบับแกผูคนวาเราสามารถแบงเบา
ภาระของกันและกันไดโดยหัดเปนคนไมวางอำนาจ
เจายศเจาอยาง และถอมตนลงรับใชผูอื่น
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13.00-17.30 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå µ—Èß·µà

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  30  °—π¬“¬π - 2 ∏—π«“§¡ 2012

§à“≈ß∑–‡∫’¬π∑à“π≈– 2,800 ∫“∑  π„® Õ∫∂“¡

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

����� —°°“√ ∂“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 Õ“√“¡

§“√å‡¡‰≈∑å °√ÿß‡∑æœ «—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¶√“™ ‡ªìπ

ª√–∏“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≥

‡«≈“ 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¡“√‡¬ Ÿ́

·≈–¢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—°‡√’¬πÀ≠‘ß§“∑Õ≈‘°µ—Èß·µà™—Èπ ª.6 ¢÷Èπ‰ª

‡¢â“§à“¬°√–· ‡√’¬°∏‘¥“æ√–Àƒ∑—¬ çWe Love We

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

Serveé √–À«à“ß«—π‡ “√å∑’Ë 6 ∂÷ß«—πÕ—ß§“√∑’Ë 9 µÿ≈“§¡

2012 ∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬ππ∑∫ÿ√’ ºŸâ π„® “¡“√∂

µ‘¥µàÕ¢Õ∑√“∫√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–¢Õ„∫ ¡—§√‡¢â“§à“¬‰¥â∑’Ë 1)

´‘ ‡µÕ√å∑’Ëª√–®”Õ¬Ÿà∑’Ë«—¥ 2) ´.»‘√‘√—µπå ‡À≈à“«—≤πæß»å

‚∑√. 08-4066-0325 3) ´.æ√∑‘æ¬å µ√–°Ÿ≈‡°…¡»‘√‘

‚∑√. 08-3554-0209 À√◊Õµ‘¥µàÕ§≥–¿§‘π’

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ ‚∑√. 0-2249-

0054, 0-2249-6643 µàÕ 101, 103

 àß„∫ ¡—§√‰¥âµ—Èß·µà«—ππ’È∂÷ß«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π  2012

����� ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈‡æ◊ËÕß“π°√–· ‡√’¬°é ∫â“π‡≥√

· ß∏√√¡·≈–§≥–‡´Õ√å√à“ª√–‡∑»‰∑¬ ®–®—¥°“√

·¢àß¢—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈¢÷Èπ „π«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012

∑’Ë π“¡·¢àß¢—π ‡´Áπ∑√—≈æ√–√“¡ 2 (‡¡‡®Õ√å‚∫«å≈)

‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ π—∫ πÿπ∫â“π‡≥√„À≠à· ß∏√√¡ ·≈–ß“π

 àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°  π„®µ‘¥µàÕ §ÿ≥ π∑¬“ «‘»æ√√≥å

‚∑√. 08-7908-2302  ·≈–§ÿ≥ ¡æ√ πÿ™∫â“πªÉ“

‚∑√. 08-9637-3880

�����¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“§√∫ 14 ªï¡√≥¿“æ ¢Õß

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™¬Õ·´ø ¬«ß π‘µ‚¬ „π«—πÕ—ß§“√∑’Ë 2

µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 11.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

Õ—  —¡™—≠

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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 13 µÿ≈“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π /

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ß

Àπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡ √“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠-

æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-8585

�����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«‘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)

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø ‡∑æ≥√ß§å æÿ¥ “ ·≈– —ß¶“-

πÿ°√¬Õ·´ø ∑‘π°√ ‡À≈◊ÕÀ≈“¬ ‚Õ°“ ©≈Õß

∫â“π‡≥√ø“µ‘¡“ ∑à“·√à Õ.‡¡◊Õß ®. °≈π§√

«—π‡ “√å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.  ‚¥¬

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√   —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π

‡¥Õ ®“‡π‚√ ª√–‡∑»∫√“´‘≈  π„® Õ∫∂“¡

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

0-2681-3900 µàÕ 1505

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

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

‡≈¢“πÿ°“√ 1  µ”·Àπàß   Õ∫∂“¡ ‚∑√. 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-

«‘‰≈)

·Õªæ≈‘‡§™—ππ’È‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ

„π°“√‡¢â“∂÷ßæ√–«“®“æ√–‡®â“

‚¥¬®– ÿà¡æ√–«“®“„π∑ÿ°Ê

§√—Èß∑’Ë°¥ ‡æ◊ËÕπ”∑“ß„Àâ·°à‡√“

æ √ – « “ ® “ æ √ – ‡ ®â “ ‡ ªì π

çÀπ∑“ß §«“¡®√‘ß ·≈–™’«‘µé

ºŸâ„¥ªØ‘∫—µ‘µ“¡¬àÕ¡æ∫§«“¡ ÿ¢

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ : ·Õªæ≈‘‡§™—π çæ√–§” π”™’«‘µé

„™â°—∫ Android Phone

º≈‘µ‚¥¬:  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘° Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
çÕÿ¥¡ “√é ·≈– çÕÿ¥¡»“πµåé

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2012 หนา 17

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

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND)
122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

30 ตลุาคม  -  4 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2012
(ทรปิพเิศษ)

“ย่ำแดนมังกร ตามรอยอวตาร” ฉางซา - อทุยานจาง
เจ่ียเจ้ีย ดินแดนในฝน สวรรคบนดินท่ีสวยงาม
ด่ังดินแดนแหงเทพนยิาย (มรดกโลก)

⌫ 
  

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

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

โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

ทรปิ 2

ทรปิ 1

  



  

 

อทิธิพลของความเช่ือบางอยางท่ีมีอยใูนชีวติเรา จงึถือเปนโอกาสดีทีพ่ระศาสนจักรเริม่ตนการประกาศพระวรสารใหม
อีกคร้ัง  ดวยการเชิญชวนเราทุกคนทบทวนความเช่ือคริสตชน เพื่อกอใหเกิดการฟนฟูความเช่ือน้ันใหเขมแข็ง
มากย่ิงๆ ข้ึน ซ่ึงจะนำไปสูการประกาศความเช่ืออันเปนขาวดีนั้นตอไป ความเช่ือของเราคาทอลิกเปนความเช่ือ
ซ่ึงมาจากชีวติและคำส่ังสอนของพระเยซูเจา โดยมีจดุประสงคมิใชเพยีงเพือ่ความสบายในโลกน้ีเทาน้ัน แตมงุไปสู
ความสุขแทจรงิอันเปนผลมาจากความรอดท้ังครบท่ีเราจะไดรบั อาศัยความเช่ือและการดำเนินชวีติตามคำสอนและ
แบบอยางของพระเยซูเจา ซ่ึงเริ่มแลวต้ังแตในโลกนี้ภายใตเครื่องหมายของการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคน
ในสังคม ดวยความรกัและการชวยเหลอืซ่ึงกนัและกนั...

โอกาสวนัเยาวชนแหงชาติ และปแหงความเชือ่ของพระศาสนจกัร จงึทาทายเราเยาวชนเปนพเิศษ ในฐานะทีเ่รา
ทุกคนเปนความหวังของพระศาสนจักร และของประเทศชาติ การดำเนินชีวิตของเราในแตละวันอยูบนความเชื่อ
ในเรื่องใด?

คำสอน ชวีติของพระเยซูเจา ตลอดจนการปฏิบติัศาสนกิจตางๆ ผานทางพระศาสนจักร ยังคงเปนหลักยึดท่ีมี
อทิธิพลตอการดำเนินชวีติของเราเยาวชนหรือเปลา?  ความเช่ือทีถ่กูสะทอนออกมาเปนกิจศรัทธา ยงัคงเดนชัดและ
ยังปฏิบัติอยางสม่ำเสมออยูในชีวิตของเรามากนอยแคไหน? ทามกลางสังคมท่ีเต็มไปดวยการชวนเชื่อเพื่อนำไปสู
ความสะดวกสบาย? ความเช่ือคริสตชนท่ีไดรับมาจากปูยาตายายพอแม ยังเขมแข็งอยูในชีวิตของเราเพียงพอ
เพื่อเอาตัวรอดไดในท่ีสุดหรือเปลา?

การทบทวนความเช่ือ คือการกลับมาทบทวนจุดยืนในความเปนคาทอลิกของเรา ซ่ึงไดรบัการปลูกฝงมาต้ังแต
เด็กใหชดัเจนและเปนจุดยนืทีแ่ทจรงิมากย่ิงข้ึน รแูละเขาใจวาจะตองใชทรพัยสมบัติในโลกนีอ้ยางไรเพือ่สามารถ
เอาตัวและวญิญาณรอดไดในท่ีสุด  เพราะเม่ือเราสามารถเปนเยาวชนคาทอลกิทีดี่  ยดึคำสอนและรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของพระเยซูเจาเปนหลัก เราก็จะสามารถเปนเยาวชนท่ีดีของชาติที่พรอมจะเคารพกฎระเบียบและขอปฏิบัติ
อนัดีงามในสถานท่ีทีเ่ราอย ูและใชความสามารถเพ่ือประโยชนสุขของสังคมไดในท่ีสุด

พระเยซูเจารักพวกเธอ

คณุพอปราโมทย นลิเพช็ร
ผูอำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

20 กนัยายน “วนัเยาวชนแหงชาติ” เปนหนึง่วนัจาก
365 วนัในรอบป ทีจ่ดัใหเปนวนัของเยาวชนโดยเฉพาะ
เราเช่ือกันวาเยาวชนคืออนาคตของชาติ เพราะเยาวชน
คือผูที่จะเติบโตข้ึนมารับบทบาทหนาท่ีตางๆ ที่ผูใหญ
ในยุคปจจบุนัดำรงอย ูและเพราะเชือ่เชนน้ัน  เยาวชนจึง
เปนความหวังของการดำรงอยูตอไปของสังคมท่ีดีงาม
ในอนาคต  ความเช่ือกอใหเกิดความหวัง ดังน้ันความหวัง
ของสังคมและของชาติจะสดใสหรือไม กข้ึ็นอยกูบัความ
เปนเยาวชนในปจจุบัน จึงเปนส่ิงท่ีทาทายวาเยาวชน
ในปจจุบันน้ันเชื่ออะไร อะไรคือสิ่งท่ีเยาวชนยึดถือ
เปนแนวทางในการดำเนินชีวิต

สังคมปจจุบันเปนสังคมแหงความสะดวกสบาย
อนัเปนผลมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซ่ึงสงผลให
มนุษยพึ่งพาคนอื่นนอยลง และมีโลกสวนตัวสูงข้ึน
โดยเฉพาะในหมพูวกเราเยาวชน อนัเปนชวงวยัของการ
แสวงหา และเทคโนโลยีทีท่นัสมัยกเ็ขามาเปนทางเลือก
หนึง่ของการแสวงหาน้ัน ทางเลือกน้ีเปนท่ีนาสนใจและ
ดึงดูดเยาวชนมากมายใหหลงไปกับมันแบบไมรูตัว
ความสะดวกสบายกลายเปนส่ิงสำคัญในชวีติ จนบางคร้ัง
กอใหเกดิการแขงขันทีน่ำไปสกูารแตกแยก เอารดัเอาเปรียบ
กันในสังคม ยอมเอาศักด์ิศรีเขาแลกเพื่อใหไดมาซ่ึง
ความสะดวกสบายน้ัน ทำใหเยาวชนหลายๆ คนตอง
สูญเสียจุดยืนท่ีม่ันคงในการมุงไปสูอนาคตท่ีดี เพราะ
หลงไปกับความทันสมัยท่ีหวงัวาจะนำมาซ่ึงความสบาย

สำหรับเราเยาวชนคาทอลิกเปนพเิศษ ปน้ีพระศาสน-
จกัรประกาศใหเปนปแหงความเช่ือ เปนการเร่ิมตนการ
ประกาศพระวรสารใหมดวยการกลับไปสพูืน้ฐานท่ีสำคัญ
ของการเปนศิษยติดตามพระเยซูเจา นัน่ก็คือ “ความเช่ือ”
ความเช่ือเปนเสมือนเข็มทิศ ในการช้ีใหเห็นแนวทางท่ี
ถกูตองในการดำเนนิชวีติ เราแตละคนดำเนินชวีติภายใต

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
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เยาวชนจำนวนเปนพันๆ คนจากท่ัวทุกมุมโลก
กำลังไปรวมงานชุมนุมเยาวชนอีกงานหน่ึงท่ี
นาสนใจ งานน้ีมีชือ่วางาน Gen Fest จดัท่ีประเทศ
ฮงัการี มีคนเคยแอบกระซิบดังๆ กบัผมวา งานน้ีเอง
เปนตนกำเนิดของงานเยาวชนโลก ผมไมได
ตามมากนักเก่ียวกับเร่ืองราวในเชิงประวัติศาสตร
หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิดข้ึน แตสามเณรจาก
ประเทศเกาหลี 3 คนท่ีอยบูานเดียวกัน เขาไดรวม
เดินทางไปชมุนุมเยาวชนในครัง้นีด้วย และกอนหนา
นัน้ ผมไดอานบทสัมภาษณพระสังฆราชทานหน่ึง
ทีเ่ปนนักเทศน นกัส่ือสารมวลชน ซ่ึงในการสัมมนา
ระดับเอเชียและในระดับโลกหลายๆ คร้ังเราจะ
เหน็ชือ่ของทานในรายชือ่ผบูรรยายพเิศษ  คาทอลกิ
ไทยคงคนุชือ่ของพระอคัรสังฆราชทานน้ีพอสมควร
พระอคัรสงัฆราชหลุยส อนัโตนิโอ ตาเกล ปจจุบนั
เปนพระอคัรสังฆราชของมะนิลา  ประเทศฟลปิปนส
ทานมีมุมมองที่นาสนใจหลายๆ ประเด็น ไมวา
จะเปนเร่ืองครอบครัว แรงบันดาลใจและแบบอยาง
ที่ทานใชในการดำเนินชีวิต  ส่ือมวลชน  การ
แพรธรรมแบบใหม พระศาสนจักรในเอเชียและ
พเิศษมุมมองเก่ียวกบัเยาวชน

นาสนใจตอไปอกีเม่ือสือ่มวลชนของประเทศ
ฟลปิปนสพรอมใจกนัลงขาวถงึพระคารดินลัทีเ่ปน
ชาวฟลปิปนสทัง้ 3 ทานท่ีเกษียณลง ความคาดหวัง
วาอกีไมนานพระคุณเจาตาเกล จะไดรบัเลอืกใหอยู
ในกลุมของพระคารดินัล และมีสิทธ์ิรวมในการ
เลือกพระสันตะปาปา นั่นคือความคิดเห็นจาก
ส่ือมวลชน แตความคิดเห็นและมุมมองของ
พระคุณเจา ผมขอตัดตอนนำสาระอันนาจะเปน
ประโยชนกับเร่ืองราวของความเช่ือและพระ-
ศาสนจักรในประเทศของเรา จากบทสัมภาษณ
ในนิตยสารนิวซิต้ี ฉบับเดือนมกราคม 2012 ใน
สองหัวขอของหนังสือเลมเดียวกันคือ “การ
แพรธรรมแนวใหม : การเสวนากับผูยากจน,
วฒันธรรมและศาสนา” (อนัน้ีจะสัมพนัธกบัหนาปก
และช่ือตอนของหนังสือในเดือนน้ัน) อีกบท
สัมภาษณหนึ่งคือ “แรงบันดาลใจของพระอัคร-
สังฆราช : ส่ือมวลชนและการรบัใชคนยากจน”

ทัศนคติเรื่องครอบครัว  “ครอบครัวคือ
โรงเรียนแหงแรกท่ีซ่ึงเราเรียนรูคุณคาของชีวิต
พระคณุเจาไดเลาเก่ียวกบัชวีติในครอบครัวซึง่เปน
ชีวิตของครอบครัวปกติสามัญ คุณพอตองต่ืน
แตเชาน่ังรถไปทำงานที่มะนิลา (ครอบครัวของ
พระคุณเจาอยูที่อีมูส หางจากมะนิลา ถารถไมติด
ประมาณ 1 ชั่วโมง แตสวนใหญรถติด...ผูเขียน)
ทานทำงานท่ีธนาคาร ครอบครวัเปนครอบครวัใหญ
ดังน้ันทานจึงเรียนรกูารอยรูวมกับผอูืน่ดวย”

ทัศนคติเรื่องการยึดใครสักคนเปนรูปแบบ
การเจริญชีวิต “การเจริญชีวิตต้ังแตเกิดมาตอง

ที่สำคัญคือ เชื่อ . . .มั่น

พบปะเจอะเจอคนมากมาย ต้ังแตเกิดคงเปนพอแม
ผูปกครอง และเม่ือเติบโตข้ึนคงเปนบรรดามิสชันนารี
ชาวตางชาติ ที่ไดมอบแบบอยางความเช่ือ ความรักตอ
พระ และเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อเผยแผความรัก
ของพระ เม่ือเขาบานเณรก็มีอาจารยในบานเณร และ
เม่ือบวชเปนพระสงฆยังมีพระสงฆรุนพี่ คุณพอเรอ-
เดนเดอร คอรพุซ (Fr.Redendor Corpuz) พระสงัฆราช
ของสังฆมณฑลของตนเอง มากมายท่ีเกบ็เกีย่วระหวาง
สองขางทางชีวติท่ีดำเนนิไป”

ทศันคติเรือ่งส่ือมวลชน “ต้ังแตสมัยบุญราศสีมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ส่ือมวลชนไดถูก
พจิารณาเปนพเิศษวา เปนสนามใหมของงานแพรธรรม
ส่ือมวลชนมาพรอมกับวัฒนธรรมการเจริญชวีติในแบบ
ทีไ่มเคยเปนมากอน สำหรบัการใชส่ือในฐานะสานุศิษย
ของพระคริสตมีสองทางหลักที่สำคัญคือ ทางท่ีหนึ่ง
ใชเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีส่ือนั้นจะทำได และอีก
ทางหนึ่งคือการใชเพื่อใหพบกับคุณคาพระวรสาร การ
เขาถึงท่ีงายข้ึน หรือการใช ส่ือใหมีประสิทธิภาพ
คงไมเพียงแตเราใชในชีวิตประจำวัน แตยังยกระดับ
ความคิด สติปญญา นำไปสูการสรางสันติ และเสวนา
ระหวางกันและกัน”

ทัศนคติเรื่องการแพรธรรมแนวใหม พระอัคร-
สังฆราชยังไดใหขอคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานส่ือที่ได
ทำคือการไดเทศนในรายการโทรทัศน“The Word
Exposed” ของคณะเยสุอิต และมีชองทางขยายส่ือน้ี
ทางยูทูปและเฟซบคุ พระคุณเจาทำมาได 3 ปแลว “โดย
สวนตัวแลวไมไดมีความหมายอะไรกับตนเอง แตเปน
การเผยแสดงพระวาจาของพระ นาสนใจมากข้ึน ตรงท่ี
เม่ือมีโอกาสพบแรงงานฟลิปปนสที่ไปทำงานตางชาติ
แลวมาขอบคุณมาพูดถึง หรือบรรดาเยาวชน มีคำท่ีเรา
ประทับใจมากๆ คือ ผานทางรายการของทาน ทำให
ชาวฟลิปปนสที่อยูทั่วโลกไดติดตอกัน ทานนำผูคน
กลับมาสูบาน”
     ทศันคติเกีย่วกบัเยาวชน พระคณุเจาเลาวา “บางคน
มองวาเยาวชนไมสนใจเร่ืองราวของความเช่ือ เรือ่งราว
ของคุณคาของการเจริญชีวิต จากประสบการณ
งานเยาวชนโลกท่ีตองไปบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย Ateneo
ในวันน้ันมีเยาวชนเขารวม 13,000 คน ในชวงเวลา
23.30 น. เปนโปรแกรมท่ีตองสอนคำสอน แตเปนตาราง
หลังจากมีกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานจากบรรดาศิลปน
ชายและหญิง เราคิดในใจวาจะมีใครสนใจ เวลาท่ีพูด
ลวงเลยมาถึง 1.30 น. เลยเถอะ เราคิด แตบรรดา
เยาวชนกลับไมรูสึกเชนน้ัน เขาอยากฟง มีการตอบรับ
ที่นาสนใจ เราเปดเวทีสำหรับคำถาม ซ่ึงแนนอน เวลา
ไมพอ แตส่ิงท่ีเปนประสบการณที่นาสนใจคือ คน
หนุมสาวจริงๆ แลวกำลังคนหาความหมายใหกับชีวิต
พวกเขาตองการแบบอยางชีวิต และพวกเขาตองการ

หาคนท่ีสามารถพูดคุยเรือ่งความเช่ือกบัเขาได”
ผมปดหนังสือที่บรรจุขอคิดและบทสัมภาษณ

เลมน้ันลง สงความระลึกถึงไปยังงานแพรธรรม
ของพระศาสนจกัรในเมอืงไทย คิด และไตรตรอง
ถึงมุมตางๆ ครอบครัว ส่ือมวลชน การแพรธรรม
แนวใหม เยาวชน ผมไมเชื่อวาเราไมสามารถ
คนพบคำตอบแบบนี้ได ผมเชื่อวากาวแรกๆ ของ
การทำอะไรคือความเช่ือม่ันในกันและกัน สังคม
ไทยอยาใหใครเขาวาไดวาเปนสังคมของความ
ข้ีอิจฉา ชอบนินทา ชอบเรื่องรายๆ ของผูคน
ผมอยากเหน็สังคมไทยเปนสังคมของความชวยเหลอื
เกื้อกูล เปนสังคมท่ียืนอยูบนพื้นฐานของความ
ปรารถนาดีและแบงปน ปแหงความเช่ือนาจะเปน
ปแหงการประสานมือระหวางพระสงฆ นักบวช
และฆราวาส ประสานสัมพนัธระหวางรนุพอ รนุพี่
รุนนอง ประสานความเขาใจระหวางพระสงฆ
นกับวช ทีเ่ปนชายกับนักบวชท่ีเปนหญิง และยอม
เขาใจธรรมชาติของเพศของตนมากกวาคนอ่ืน
ประสานสัมพันธของเราเปล่ียนจากการจับผิด มา
เปนการจบัใหถกูวาเราเปนสมาชิกภาพในครอบครวั
เดียวกนั ถาสวนใดสวนหน่ึงออนแอ หรอืเจบ็ปวด
ไมมีสวนไหนไมกระทบหรอกครับ

พระอคัรสงัฆราชตาเกล ยงัพดูไวในบทสัมภาษณ
วา ทานเปนสมาชิกคนหนึ่งในทีมเตรียมประชุม
สมัชชาพระสังฆราชในเดือนตุลาคมน้ี โอกาส
ปแหงความเช่ือดวย และทัศนคติในสวนงาน
แพรธรรมแนวท่ี เหมาะสมสำหรับเอเ ชียคือ
การเสวนา เสวนากับผูยากไร กับความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม และความแตกตางทางความเช่ือ
ศาสนา

ถาการเสวนาเปนวิธีการท่ีสำคัญสำหรบัปแหง
ความเช่ือ และการแพรธรรมแนวใหม กุญแจท่ีไข
ไปสูความสำเร็จคงหนีไมพนการเปดใจ และ
ปรบัเปลีย่นทศันคติเรือ่งมนุษยกนักอน ไมยากเลย
เพียงแตคิดวา ทุกคนก็เหมือนเรา สุข ทุกข รอน
หนาว ผดิหวงั พลัง้พลาด ปรารถนาด ีมงุม่ัน แสวงหา
เรยีนร ู...ทีส่ำคัญคือ เชือ่...ม่ัน ในกันและกัน

บรรณาธิการบริหาร

ในกันและกัน
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ç‡¬’Ë¬¡æ≈‚∑ ÿπ∑√é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ æ√–Õ—§√ —ß¶√“™·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ æ√âÕ¡¥â«¬ ¡“™‘°

 ¿“¿‘∫“≈Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ‰¥â‡¬’Ë¬¡æ≈‚∑ ÿπ∑√  —π∏π–«π‘™ Õ¥’µ

ºŸâÕ”π«¬°“√ ¿“¿‘∫“≈ ´÷ËßªÉ«¬·≈–æ—°√—°…“µ—«Õ¬Ÿà∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈»‘√‘√“™ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

12  ‘ßÀ“§¡ 2012 ·≈–æ√–§ÿ≥‡®â“‰¥â¡Õ∫√Ÿª·¡àæ√–·≈–√à«¡¿“«π“„Àâ∑à“π¥â«¬

ç‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªïé §≥–¶√“«“ §“√å‡¡‰≈∑å π”‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–¬ÿ∑∏

»√’‡®√‘≠ ®‘µµ“∏‘°“√ ‰¥â®—¥‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï·≈–øóôπøŸ®‘µ„® ¡“™‘° ´÷Ëß¡’ ¡“™‘°

¡“√à«¡‡¢â“‡ß’¬∫∑—Èß ‘Èπ 34 §π „π§√—Èßπ’È‰¥â‡™‘≠§ÿ≥æàÕÕπÿæß…å »√’ ÿ¢ ®“°§≥–

¿√“¥“§“√å‡¡‰≈∑å ¡“·∫àßªíπ‡√◊ËÕßÕ—µ≈—°…≥å¢Õß°“√‡ªìπ§“√å‡¡‰≈∑å·≈–

æ√–«‘π—¬‡¥‘¡¢Õßπ—°∫ÿ≠Õ—≈‡∫‘√åµ √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-4  ‘ßÀ“§¡ 2012 ∑’Ë

∫â“π‡¢â“‡ß’¬∫À“¥Àƒ∑—¬ À—«À‘π

ç‡ °«—¥é ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012  §ÿ≥æàÕ«’√–‡¥™  „®‡ √’ ‡ªìπ

ª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡ªî¥‡ °«—¥πâÕ¬π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“¡π

‚¥¬¡’æ√– ß¶å π—°∫«™ æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…√à«¡„Àâ°”≈—ß„®‡ªìπ®”π«π¡“° ªí®®ÿ∫—π

§ÿ≥æàÕ‚°«‘∑¬å  ®—π∑√—ß…’ ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

ç¡‘ ´“ª√–®”‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡é ™¡√¡§“∑Õ≈‘° ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ª√–®”‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ‘‡»… ”À√—∫‚Õ°“ «—π·¡à·Ààß™“µ‘

¡’π‘ ‘µªí®®ÿ∫—π·≈–√ÿàπæ’Ëπ‘ ‘µ‡°à“‡¢â“√à«¡°«à“ 30 §π ·≈–¡’°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ √â“ß

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß ¡“™‘°„π™¡√¡À≈—ß¡‘ ´“Õ¬à“ßÕ∫Õÿàπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9  ‘ßÀ“§¡

2012 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï  ÿ¢ «à“ß ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

ç»÷°…“¥Ÿß“πé «—π∑’Ë 31 °√°Æ“§¡ 2012 π—°»÷°…“®”π«π 32 §π ®“°

Õ.·¡à√‘¡ ®.‡™’¬ß„À¡à ¡“ —¡º— »÷°…“¥Ÿß“π∫’Õ’´’«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ∑’ËÕ“ π«‘À“√

Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∑à“·√à §ÿ≥æàÕ∑«’™—¬ »√’«√°ÿ≈ ‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ 

·≈– ¿“¿‘∫“≈«—¥ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ·≈–∫√√¬“¬ß“π∫’Õ’´’
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µÕπ∑’Ë 12

 à«πª√–°Õ∫

¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ

(1)

‡√‘Ë¡¥â«¬

°“√¬°‚∑…

Àπâ“ 20

350    ªï æ√– —ß¶√“™≈—ß·∫√µå      ‡¥Õ      ≈“ ¡ÁÕµ
ºŸâ°àÕµ—Èß§≥–¿§‘π’√—°°“ß‡¢π

‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ßÕ¬ÿ∏¬“  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

60 ªï·æ√à∏√√¡¢Õß§≥–√Õ¬·º≈œ
æ√âÕ¡©≈Õß  25  ªï ™’«‘µ ß¶å  ¡“™‘°

™ÿ¡™π»‘…¬åæ√–-

§√‘  µå ·¡àæ√–

√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ

 «√√§å ¿Ÿ‡°Áµ

60 ªï °—∫°“√

·æ√à∏√√¡¢Õß

§≥–√Õ¬·º≈

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 —ß¶“πÿ°√‡∑æ≥√ß§å æÿ¥ “  —ß¶“πÿ°√∑‘π°√ ‡À≈◊ÕÀ≈“¬

∫«™æ√– ß¶å∑à“·√àœ
 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

º ¡ ‰ ª §ÿâ ¬ ° Õ ß

À π— ß  ◊ Õ ‡ °à “ „ π √â “ π

Àπ—ß ◊Õ§√‘ ‡µ’¬π √“§“

·∫∫·®°°Á‰¡à¡’„§√«à“

·µà‡π◊ÈÕÀ“π’ËµâÕß∫Õ°«à“

 ÿ¥¬Õ¥ ‡æ√“–°ÕßÀπ—ß ◊Õ‡À≈à“π—Èπ‡ªìπÀ≈—° Ÿµ√À≈“°À≈“¬ ·µàÕ“®®–‡ªìπªï

∑’Ëºà“π¡“·≈â«  ”À√—∫§√Õ∫§√—«∫â“ß  ”À√—∫‡¬“«™π∫â“ß º¡´◊ÈÕ°≈—∫¡“·∫∫

‰¡à§“¥À«—ß ·µà§«“¡‡™◊ËÕ¡—° Õπ«à“ ‰¡à§“¥À«—ßπ—Ëπ·À≈–¡—°®–‰¥â¡“°°«à“∑’Ë§“¥

ª°„π¢ÕßÀπ—ß ◊Õª√“°Ø§”Õ∏‘∫“¬¢Õß§”«à“ §«“¡‡™◊ËÕ (FAITH) ‡ªìπ

§”Õ∏‘∫“¬·∫∫·¬°·µà≈–µ—«Õ—°…√ÕÕ°¡“ ‡æ◊ËÕ∫àß∫Õ°§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“

§«“¡‡™◊ËÕ ‡√“¡“¥Ÿ°—π∑’ËÕ—°…√µ—«·√°°—π‡≈¬ F ¡“®“°§”«à“ FORGIVENESS

°“√¬°‚∑…

‡√“∑ÿ°§π°”‡π‘¥¡“„π§«“¡∫“ª ·≈–∫“ªπ—Èπ‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…Õ¬à“ßÀ¡¥®¥

®“°Õß§åæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ºŸâ∑√ß ‘Èπæ√–™π¡å·≈–°≈—∫§◊πæ√–™π¡å‡æ◊ËÕ‡√“

ç„πÕß§åæ√–§√‘ µ‡®â“ ‡√“‰¥â√—∫°“√‰∂à°Ÿâ ‡¥™–æ√–‚≈À‘µ §◊Õ‰¥â√—∫°“√

Õ¿—¬∫“ª π’Ë§◊Õæ√–À√√…∑“πÕ—πÕÿ¥¡é (‡Õ‡ø —́  1:7)

‡™◊ËÕ‰¥â‰À¡§√—∫«à“§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“ §«√‡√‘Ë¡®“°°“√‰¥â√—∫°“√¬°‚∑…°àÕπ

·≈â«§àÕ¬Ê ¥Ÿ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢ÕßÕ—°…√µ—«∂—¥‰ª„π —ª¥“ÀåÀπâ“§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§√‘ µ™πµàÕÕß§åæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“

ºŸâ ‘Èπæ√–™π¡å‡æ◊ËÕ‡√“‰∂à‡√“∫π‰¡â°“ß‡¢π
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