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ปกษใตบานเรา
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน

ศรีดารุณศีล อายุ 66 ป เปนประธาน
ฝายส่ือสารสังคม มีแผนกการพิมพ
แผนกวทิยุ และแผนกโทรทศัน

พระคุณเจาประธาน เกิดวันท่ี 9
กุมภาพันธ ค.ศ. 1946 ที่วัดแพรก-
หนามแดง  แตเปนลูกวัดพระตรี-
เอกภาพ หนองหนิ  จ.นครปฐม

เขาบานเณรคณะซาเลเซียน  ที่
หัวหิน ไปศึกษาตอท่ีบานเณรใหญ เกมิซาน อิสราเอล สมัยอยูที่แผนดิน
ศักด์ิสิทธ์ินอกจากศึกษาแลว ยงัรับจ็อบพเิศษ เปนไกดสมัครเลน

บวชวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ. 1975 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่ 6

อภเิษกวันท่ี 28 พฤศจกิายน ค.ศ. 2004 โดยพระคารดินลัเครสเชนซโีอ
เซเป สมณมนตรีสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชน และ
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ วัดแมพระฟาติมา (หวยยาง) บาน
แสงอรณุ จ.ประจวบคีรขัีนธ

สังฆมณฑลสุราษฎรฯ ซ่ึงมีพืน้ท่ียาวเปนดามขวาน จากหัวหนิไปถึงเบตง
ประมาณ 1,000 กโิลเมตร

จากบานชุมพาบาล สำนักมิสซังฯ มาประชุมท่ีกรุงเทพฯ โดยรถยนต
ประมาณ 8 ชั่วโมง และบางคร้ังตองนั่งเครื่องบิน เม่ือเขามากรุงเทพฯ
พักอยูที่บานคณะซาเลเซียน หัวหมาก วัดแมพระองคอุปถัมภ กอนหนาน้ี
เปนอธิการเจาคณะแขวงฯ ในประเทศไทยดวย

เปนสังฆมณฑลท่ีมีชายหาดยาวท่ีสุด มีทะเลขนาบดานตะวันออก
อาวไทย ตะวันตกอันดามัน เขตปกครองท้ังหมดมี 11 จงัหวดั แตทีดั่งท่ีสุด
มีเพยีง 3 จงัหวัด เพราะระเบิดบอย!

งานใหญตั้งแต เปนพระสังฆราชเพียงหนึ่งเดือน  คือ  งานสึนามิ
ค.ศ. 2005 จนบัดน้ียังตอเนื่องมาอีกหลายแหง และงานใหญสมัยนี้ คือ
การกอสรางอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล จากหลังเดิมเหมือนพลกิแผนดิน
ทัง้สูงและใหญโต คากอสรางบานไมรโูรย จากไมถงึรอยกลายเปนรอยสีสิ่บ
ลานบาท เสกวันท่ี 29 กนัยายน 2012

สวนงานรองท่ีทำจนกลายเปนงานหลัก เปนเอกลักษณ คือ “แล็กซิโอ
ดีวีนา”

คำขวญั “ขอใหพระประสงคของพระองคสำเรจ็ไปเถดิ” (Fiat Voluntas
Tua)

สมณสภาเพ่ือการเสวนาระหวางศาสนา
สาสนในโอกาสสิน้สดุเดอืนรอมฎอน

ฉลอง อดีิล้ฟตรี ้ปฮจิเราะหศกัราช 1433 / ค.ศ. 2012
การอบรมเยาวชนคาทอลิกและมุสลิมเรื่องความยุติธรรมและสันติ
เพื่อนพี่นองชาวมุสลิมที่เคารพรักทุกทาน

1. การเฉลมิฉลอง ‘อด้ิีลฟตรี’้ วนัสิน้สดุเทศกาลรอมฎอน ทำใหสมณสภา
เพือ่การเสวนาระหวางศาสนามีโอกาสอกีครัง้หน่ึงในการสงความปรารถนาดี
มายังทาน

เราขอแสดงความช่ืนชมยินดีกบัทานในโอกาสพิเศษน้ีซ่ึงชวยใหเราแสดง
ความนอบนอมอยางสุดซ้ึงตอพระเจาโดยการถือศีลอดและปฏิบัติกิจศรัทธา
อืน่ๆ อนัมีคุณคาอยางย่ิงสำหรบัพวกเรา

นี่คือเหตุผลที่ดูเหมือนจะเปนปที่ดีที่เปดโอกาสใหเรามุงการไตรตรอง
ของเราไปยังการอบรมเยาวชนของเราเก่ียวกบัความยุติธรรมและสันติ ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีจะแยกออกจากกันไมไดจากความจริงและเสรีภาพ

2. เปนท่ีทราบดีอยวูา หากการอบรมสัง่สอนเปนหนาท่ีของสงัคมท่ัวไป
ยอมเปนหนาท่ีแรกท่ีมีความสำคัญเปนพเิศษของพอแม จากน้ันก็เปนหนาท่ีของ
ครอบครวั โรงเรยีนและมหาวิทยาลัย โดยไมอาจท่ีจะลืมหรอืละเวนผทูีมี่หนาท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงโลกแหง
การส่ือสารดวย

เปนความมุงม่ันที่ทั้งงดงามและยากย่ิง ในการชวยเด็กและเยาวชนให
คนพบและพัฒนาทรัพยากรท่ีพระผูสรางทรงประทานให เพื่อสรางความ
สัมพันธที่มีความรับผิดชอบระหวางมนุษยดวยกัน  เม่ือพูดถึงหนาท่ีของ
ผูใหการอบรม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงกลาวยืนยัน
เม่ือไมนานมาน้ีวา “เพราะเหตุนี้ ทุกวันน้ีเราจำตองมีประจักษพยานยิ่งกวา
ยคุใดๆ มิใชเพยีงผแูยกแยะกฎระเบียบและความจริง... ผเูปนประจักษพยาน คือ
ผูท่ีดำเนินชีวิตเปนแบบฉบับแกผูอื่น”  (สาสนวันสันติภาพสากลป 2012)
นอกจากน้ีเราควรระลึกไวดวยวา เยาวชนเองก็ตองมีความรับผดิชอบเชนเดียว
กันในการศึกษาของตนและในการอบรมเก่ียวกับความยุติธรรมและสันติ

3. ความยุติธรรมถูกกำหนดเปนอันดับแรกโดยอัตลักษณของบุคคล ที่
พจิารณากันในตัวตนท้ังครบของเขา  โดยไมสามารถลดระดับไปยังมิติของการ
ส่ือสารและการแบงปนกันเทาน้ัน  เราตองไมลืมวาเราไมอาจท่ีจะไดมาซ่ึง
ความดีสวนรวมไดเลยหากปราศจากซ่ึงความเอ้ืออาทรและความรักฉันพี่นอง
ระหวางกัน  สำหรับผทูีมี่ความเช่ือนัน้ ความยุติธรรมท่ีแทจรงิท่ีนำมาใชในการ
ดำเนินชวีติในมิตรภาพกบัพระเจาจะทำใหความสัมพนัธดานอืน่ๆ มีความล้ำลกึ
ยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนความสัมพันธกับตนเอง กับผูอื่น หรือกับส่ิงสรางท้ังปวง
นอกจากนี้แลวพวกเขายังเช่ือวาความยุติธรรมมีตนกำเนิดในความจริงท่ีวา
มนุษยทุกคนถูกสรางโดยพระเจาและถูกเรียกรองใหเปนหนึ่งเดียวกัน เปน
ครอบครัวเดียวกนั  การมีวสัิยทัศนตอสิง่ตางๆ ดวยความเคารพตอเหตุผลและ
ดวยการเปดใจกวางสส่ิูงเหนือธรรมชาติ จะเรงเราและเชิญชวนมนุษยชายหญิง
ผมีูน้ำใจดีทกุคนใหประสานสิทธิและหนาท่ีเขาไวดวยกนั

4. ในโลกที่กำลังสับสนวุนวายของเรา การอบรมเยาวชนใหมีสันติ
มีความสำคัญเรงดวนอยางยิ่ง  เพื่อที่จะไดดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง เรา
ตองเขาใจธรรมชาติแหงสันติใหดี  มิใชจำกัดอยูที่การไมมีสงคราม หรือเปน
ความสมดุลระหวางพลังอำนาจสองข้ัว แตเปนส่ิงประทานจากพระเจาและ
เปนความพยายามของมนุษยที่จะตองติดตามอยางไมมีวันหยุดย้ัง เปนผล
ของความยติุธรรมและผลของความรัก  จงึมีความสำคัญท่ีผมีูความเช่ือจะตอง
มีความกระตือรือรนอยูเสมอในชุมชนของตน โดยอาศัยการปฏิบัติเมตตากิจ
ความเอื้ออาทร ความรวมมือฉันพี่นอง ซ่ึงเขาสามารถมีสวนรวมไดอยาง
เขมแข็งเพื่อตอบสนองตอการทาทายของยุคน้ี ซ่ึงไดแกการเจริญเติบโต
กาวหนาไปดวยความสมานฉัน การพัฒนารวมศูนย การปองกันและขจัด
ความขัดแยง นีเ่ปนเพยีงบางสวนท่ีกลาวถึง

5. ทายน้ี เราปรารถนาเก้ือหนุนกำลงัใจผอูานสาสนน้ี เยาวชนท้ังคริสต
(อานตอหนา 4)

เตรียมพบกับ
บธูคาทอลกิ

ในงานมหกรรมหนังสือ
ระดับชาต ิครัง้ที ่17
ระหวางวันที่ 18-28
ตลุาคม 2012 ศนูยการประชมุแหงชาตสิิริกติิ์
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และมสุลมิใหพยายามสรางความจริงและเสรภีาพเพือ่ที่
จะไดสามารถเปนผูถือสาสนแหงความยุติธรรม สันติ
และเปนผูสรางวัฒนธรรมที่ใหความเคารพตอศักด์ิศรี
และสิทธิของประชาชนทุกคน  เราขอใหพวกเขามีความ
อดทนและยึดม่ันอันจำเปนเพื่อที่จะบรรลุถึงอุดมการณ
ดังกลาว  อยาไดคลอยตามไปกับการออมชอมท่ีนาสงสัย
ทางลัดท่ีหลอกลวง หรือแสดงการท่ีใหความเคารพ
ตอตัวบุคคลเพียงเล็กนอย  มีแตชายหญิงท่ีเคารพ
ตอความตองการเรงดวนเหลาน้ีเทาน้ันท่ีจะสามารถ
สรางสังคมท่ีจะมีความยติุธรรมและสนัติไดอยางแทจรงิ

ขอใหพระเจาประทานความสงบสุขและความหวัง
แกดวงใจ ครอบครัว และชุมชนของผูที่ปรารถนาที่
จะเปน “เครือ่งมอืแหงสันติ” ดวยเทอญ

สุขสวสัดีวนัอด้ิีลฟตรีแ้กทกุทาน

พระคารดินัลฌอง-หลุยส โตร็อง
ประธานสมณสภาฯ

พระอคัรสงัฆราชปแอร ลยุจ ี เชลาตา
เลขาธิการ

นครรฐัวาติกนั  3 สิงหาคม 2012

พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชัย ประมขุ
สังฆมณฑลนครสวรรค เปนประธานพธิมีสิซาปลงศพ
พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรค พรอมดวยพระคารดินลัไมเกิล้
มชียั กจิบุญช ูพระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนียร สันติสุข-
นิรันดร พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวทิวาณชิ พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษ-
เจริญ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ
จรัสศรี  พระสังฆราชยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
พระสังฆราชกิตติคุณเปโตร บัค และคุณพออิกญาซีโอ
เชฟฟาเลีย อปุทตู ผแูทนพระสนัตะปาปาไดมารวมพธิี
และอานสาสนของพระสันตะปาปา ที่สงมารวมอาลัย
กับครอบครัว สังฆมณฑลนครสวรรค และสภา
พระสังฆราชฯ  เมื่อวันศุกรที่ 7 กันยายน 2012 เวลา
10.30 น. ณ อาสนวหิารนักบญุอนันา นครสวรรค

พระคณุเจายอแซฟ บรรจง อารพีรรค อดีตประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรค อดีตอธิการบานเณรใหญ
แสงธรรมองคแรก ส้ินใจอยางสงบดวยวัย 85 ป  เม่ือ
เวลา 04.00 น. ของวนัท่ี 1 กนัยายน 2012  พระสนัตะปาปา
ทรงสงสาสน รวมคำภาวนาและอาลัยกับสภาพระ-
สังฆราชฯ และสังฆมณฑลนครสวรรค

เชาวันท่ี 1 กันยายน คุณพอศิริชาญ เอียงผาสุข
ไดรบัแจงจากเจาหนาท่ีซ่ึงคอยดแูลพยาบาลพระคณุเจา
วา “พระคุณเจาส้ินใจแลว เม่ือเวลาประมาณตีส่ี” จึง
ไดไปดูอาการและพบวา พระคุณเจาส้ินใจแลว จึงแจง
ใหพระคุณเจายอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย ประมุข

คาทอลกิไทยรวมใจ (ตอจากหนา 1)

สังฆมณฑลทราบ และเวลา 06.00 น. พระคุณเจาได
ถวายมิสซาท่ีสำนักมิสซังฯ และแจงใหพระสงฆ และ
สัตบุรษุท่ีรวมมิสซาในบานทราบ

“อุดมสาร” ไดรับแจงหลังจากน้ันไมกี่นาที ได
ตรวจสอบขอมลูกบัพระคณุเจา และไดแจงขาวผานทาง
เฟซบุค ในเวลาไมนานขาวก็กระจายรับรูทั่วไป สวน
พธีิการตางๆ พระคุณเจาพบิลูยไดนดัประชุมคณะทำงาน
เฉพาะกิจ และไดกำหนดพิธีศพวันท่ี 7 กันยายน เวลา
10.30 น. เพื่อความสะดวกเร่ืองการจัดเตรียมพิธีและ
การเดินทางของผมูารวมพธีิ

ต้ังแตวนัท่ี 1 กนัยายน ถงึวันท่ี 6 กนัยายน มีมิสซา
และสวดภาวนาใหพระคณุเจา ณ อาคารบอนสุ ปสตอร
(Bonus Pastor) ในบริเวณอาสนวิหาร

พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค  เกิดเม่ือ
วนัท่ี 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1927 เปนบุตรคนท่ี 8 ในจำนวน
พีน่อง 13 คน บดิาช่ือ อาจ มารดาช่ือ ฮวา  อารพีรรค 
มีพี่นองเปนนักบวชหญิง 3 ทาน ในคณะรักกางเขน
แหงจันทบุรี  คือซิสเตอรแฉลม อารีพรรค อายุ
86 ป เปนพี่สาว ซิสเตอรพัชรา อารีพรรค อายุ 80 ป
อดีตอธิการิณีเจาคณะฯ และซิสเตอรนอมจิตร อารี-
พรรค อาย ุ76 ป

ในบรรดาพ่ีนองเหลือเพียงซิสเตอรทั้ง 3 ทาน
เทาน้ัน
 

วัยเด็กและการศึกษา
พระคุณเจาเปนลูกวัดอาสนวิหารพระนางมารีอา

ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี เขาเรียนระดับชั้นประถมปที่
1-4 ทีโ่รงเรียนมารียาลัย ตอมาเปล่ียนช่ือเปน “โรงเรียน
มารดาพิทักษ”  เปนโรงเรียนของวัดแมพระฯ สังกัด
สังฆมณฑลจันทบุร ี   เม่ือจบแลวเขาศึกษาตอชัน้มัธยม
ศึกษาท่ีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปนโรงเรียนประจำ
จังหวัดจันทบุรี จนกระท่ังจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6
จากน้ันตัดสินใจเขากรุงเทพฯ  ศึกษาตอที่โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชย (ACC)  แตเรียนไดเพียง 3 เดือน
เกิดวิกฤตการณอันเน่ืองจากสงครามโลกคร้ังท่ีสอง
จึงกลับไปเปนครูสอนเรียนท่ีโรงเ รียนบานเกิด
อยปูระมาณ 6 เดือน

ผลการเรียนอยูในเกณฑดี ดวยนิสัยเรียบรอยและ
รบัผดิชอบ จากการอบรมและความเอาใจใส ความเช่ือ
ศรัทธาของพอแมและชุมชนวัด

สามเณรบานเณรศรีราชา
ค.ศ. 1945  เม่ือสงครามสงบ ตัดสินใจเปล่ียน

เสนทางชีวติ สมัครเขาสามเณราลัยพระหฤทยั ศรีราชา
สถานท่ีแหงน้ีเปนทีฝ่กอบรมเขมขนทัง้จติใจ ความเช่ือ
ศรทัธา และสติปญญา ไดเรยีนภาษาละติน ภาษาฝรัง่เศส
สำหรับบานเณรใหญ ซ่ึงเวลาน้ันตำราตางๆ เปนภาษา
ละตินทัง้ส้ิน  ทานไดรบัแตงต้ังเปน “ครเูณร” รบัผดิชอบ
สามเณรรุนนองๆ   และเปนครูสอนเรียนท่ีโรงเรียน
ดาราสมุทรดวย สมัยของคณุพอมแีชล ออน ประคองจติ
เปนอธิการ คณุพอชิน่ ไชยเจรญิ เปนผชูวย

ตอมาคุณพอมีแชล ออน ประคองจิต ไดรบัแตงต้ัง
เปนพระสงัฆราชปกครองมิสซังทาแร-หนองแสง

หลั งจากใชชี วิ ตสามเณรเ ล็ก ท่ีสามเณราลัย
พระหฤทัย ศรีราชา เปนเวลา 4 ปกวา อธิการไดสง

ไปศึกษาตอที่สามเณราลัยใหญ โปรปากันดา ฟเด
กรงุโรม  ค.ศ. 1950  จนไดรบัปริญญาโท ทางปรัชญา
และเทววิทยา วนัท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1956 และไดรบั
ศีลบวชเปนพระสงฆที่กรุงโรม และกลับเมืองไทย
ค.ศ. 1957  

ระหวางน้ีพี่สาวและนองสาว ก็คอยๆ ตัดสินใจ
เขาเปนนักบวชทีละคนๆ

ประสบการณชีวิตตางประเทศ ที่นครรัฐวาติกัน
กรุงโรม ประเทศอิตาลี นับวาเปนฐานสำหรับชีวิต
พรอมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบในเวลาตอมา  รวมท้ัง
เพือ่นๆ ทีไ่ดศึกษาเลาเรยีนมาดวยกนัท่ีเปนชาวตางชาติ
และคนไทย

ในสมัยนั้นมีพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู
พระสังฆราชยออากิม พเยาว มณีทรัพย เปนท้ังเพื่อน
และญาติ พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปง คุณพอ
ทศัไนย คมกฤส คณุพอสมบูรณ แสงประสทิธิ ์ศ.กรีติ
บุญเจือ รวมกวา 10 คน กำลงัศึกษาอยทูีก่รงุโรมดวยกนั

หนาที่รับผิดชอบ
ค.ศ. 1957 เดินทางกลับประเทศไทย  หนาท่ีแรก

ที่ไดรับมอบหมาย คือ ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญฟลิป
และยากอบ หัวไผ จ.ชลบุรี ในเวลาเดียวกันก็เร่ิมงาน
ต้ังบานเณรบราเดอรคณะฟรงัซิสเซเวยีรของสงัฆมณฑล
จันทบุรี และไดทำหนาเปนอธิการอยูถึง 7 ป บานเณร
แหงน้ีปดลงหลังจากเปดมาไดสิบกวาป (ค.ศ. 1960-
1972)

แมบานเณรจะปด แตบรรดาลูกศิษยบานเณร
ฟรังซิสฯ ยังมีความรักเคารพในพระคุณเจาอยางลึกซ้ึง
แนนแฟน แตละปไดนัดกันไปเยี่ยมเยียน และพบปะ
ชวยเหลอืกนัอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังหมดกวา 100 คน

ค.ศ. 1964 พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร สงวน
สุวรรณศรี ไดสงใหไปศึกษาตอทางวิชาครู ที่ซิดนีย
รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย เม่ือจบแลว
ทานยังคงฝกงานตอที่รัฐวิคตอเรีย นครเมลเบิรน อีก
3 เดือน จงึเดินทางกลับประเทศไทยในป ค.ศ. 1965

ค.ศ. 1966 ไดรับมอบหมายหนาท่ีอธิการสาม-
เณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา จนถึง ค.ศ. 1969  ไดรับ
หนาท่ีเจาอาวาสอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นริมล จันทบุร ีแตอยเูพยีงระยะสัน้ๆ 6 เดือน

ตลอดชีวติสงฆไดเปนเจาอาวาสท่ีนีแ่หงเดียว และ
เพียงระยะส้ันๆ เทาน้ัน เหมือนกับซิสเตอรพัชรา
อารพีรรค นองสาวท่ีตลอดชีวตินักบวช สวนใหญจะเปน
ผูใหการอบรมแกสมาชิกคณะ เปนอธิการิณีเจาคณะ
เวลาท่ีทำงานอยตูามวัดและโรงเรียนเพียงส้ันๆ เทาน้ัน

ค.ศ. 1970 ทานไดรับหนาท่ีเปนอาจารยที่สาม-
เณราลัยใหญ “General College” ปนงั เปนเวลา 1 ป  สอน
วิชาจิตวิทยา ที่สามเณรตางชาติในเอเชียหลายประเทศ
รวมท้ังสามเณรจากประเทศไทยดวย

คนไทยท่ีไปเปนอาจารยมีคุณพอทัศไนย คมกฤส
คณุพอนรนิทร ศริวิริยิานนัท คณุพอเมธ ีวรรณชยัวงศ
คุณพอสมศักด์ิ นามกร แตละองคเม่ือกลับจากปนัง
เกือบทุกคนเปนอาจารยบานเณรใหญแสงธรรมของเรา

การไปเปนอาจารยทีบ่านเณรใหญ ปนงั เปนโอกาส
ไดศึกษาระบบการบริหารจัดการอบรมศึกษาสามเณร

(อานตอหนา 13)
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พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัองัคารท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ วดัแมพระองคอปุถัมภ 32 ถนนกรุงเทพกรีฑา โทร. 0-2731-7100

หวัหมาก บางกะป กรงุเทพฯ
วนัพธุท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ วดัเซนตหลยุส ถนนสาทรใต สาทร กรงุเทพฯ โทร. 0-2211-0220
วนัศุกรท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก ต.บางนกแขวก โทร. 0-3470-3219

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

พิธบูีชาขอบพระคุณ เริม่เวลา 8.30 น.
วนัเสารที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ วดันักบุญโทมัส อไควนัส 6 ซ. รามคำแหง 184 โทร. 0-2518-0320-9

เขต/แขวงมีนบุร ีกรงุเทพฯ

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัอาทิตยที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ วดัพระครสิตประจักษ (วดัเกาะใหญ) 3 หม ู1 ต.ไมตรา โทร. 0-3574-1051-2

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา

“ใครบางคดิวาตนฉลาดและมปีรชีาญาณ จงแสดง
ความฉลาดและปรีชาญาณน้ันอยางออนโยนดวยการ
กระทำและความประพฤติดี  แตถาใจของทานขมข่ืน
ดวยความอจิฉารษิยา และมคีวามทะเยอทะยาน จงอยา
โออวดและอยามสุาตอตานความจรงิ  ปรชีาญาณเชนน้ี
มไิดมาจากเบือ้งบน แตเปนปรชีาญาณตามธรรมดาโลก
ตามแบบวัตถุนิยมและตามแบบปศาจ  ที่ใดมีความ
อิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นยอมมีแต
ความวนุวายและความชัว่รายนานาชนิด  สวนปรชีาญาณ
ที่มาจากเบ้ืองบน ประการแรกเปนส่ิงบริสุทธิ์ แลวจึง
กอใหเกิดสันติ เห็นอกเห็นใจ ออนนอม เปยมดวย

ความเมตตากรุณา
บัง เกิ ดผลที่ ดี ง าม
ไมลำเอยีง ไมเสแสรง
ผูที่สรางสันติยอม
เปนผูหวานในสันติ
และจะเก็บเกี่ยวผล
เปนความชอบธรรม”
(ยก 3:13-18)
ย า กอบผู เ ขี ย น

พระคัมภีรไพเราะ
ตอนนี้ ตามธรรมประเพณีคริสตชน เราหมายถึง
นั กบุญยากอบผู เปนพระสั งฆราชคนแรกแห ง
กรงุเยรูซาเล็ม เช่ือกนัวาส้ินใจเปนมรณสักขใีนป ค.ศ. 62
และยังถือวาทานเปนลูกผูนองขององคพระเยซูเจา
ดัง น้ันจดหมายฉบับน้ีนาจะสะทอนเรื่องราวของ
พระศาสนจักรยุคแรกมากๆ และพระศาสนจักรยคุแรก
อาจจะมีปญหาวาคริสตชนบางคนโดยเฉพาะพวก
หวัหมอถอืวาคำสอนของนักบญุเปาโลท่ีบอกวาไมใชการ
ถอืตามธรรมบัญญัติของชาวยิวท่ีชวยใหรอดพนแตเปน
ความเช่ือในองคพระเยซูเจาท่ีสำคัญ และชวยเราให
รอดพนได และจับเอาขอความน้ีไปตีความบดบังเร่ืองท่ี
ตองลงมือปฏิบัติบัญญัติแหงความรักตามความเช่ือ
เรยีกรองในชีวติประจำวัน นกับุญยากอบเขียนจดหมาย
ฉบบัน้ีเหมอืนสอนเทววทิยาแบบภาษาชาวบาน ชวนอาน
เขาใจงาย เพราะเต็มไปดวยเร่ืองท่ีตองลงมือทำงาน
ความรัก เฉพาะขอความท่ียกมามีความไพเราะ เพราะวา

1. ความมีปรีชาและฉลาด ที่สุดแลวพสูิจนกนัท่ีวา

คนๆ นั้นสามารถนำ
ความปรีชาหรือความ
ฉ ล า ด ท่ี ต น มี ไ ป
ช ว ย เ หลื อ คนอื่ น ท่ี
ลำบากกวาเราไดสำเร็จ
หรือไม ในชีวิตจ ริง
จึงจะเปนความปรีชา
ฉลาดในความหมาย
แบบคริสตชนท่ีแทจริง
ขอนีน้บัวาพระคมัภรีแหลมคมสมเปนพระวาจาของพระ
อยางมาก ไมมีประโยชนอะไรท่ีเราจะเปนคนฉลาดแต
เกร้ียวกราด อารมณราย เอาแตใจตัวเองกบัทุกคนทีเ่ขามาหา
เรา “จงแสดงความฉลาดและปรีชานัน้อยางออนโยนดวยการ
กระทำและความประพฤติดี” (ยก 3:13)

2. นี่ เปนการแกปญหาสังคมท่ีเอาแตพูดใน
พระศาสนจักรยุคแรกไดอยางยอดเย่ียม ความสงบสันติ
ไมมีบาป ความยุติธรรมในสังคม เปนเคร่ืองพิสูจน
ความดีของผูคนซ่ึงเปนผลมาจากพระเปนเจาเบ้ืองบน
มิใชการโออวดสรรพคุณความรูแบบทางโลก

3. ไมมีความดีใดดีจริงหากไมมีผลจากความดีนั้น
เปนความสงบสันติในมโนธรรมของสังคม บอยครั้ง
เราคิดวาเราไดเจอคนมีปรีชา แตทุกคร้ังท่ีพบเจอนำ
ความเสียใจขมข่ืนมายังชีวิตเสมอ ปรีชาญาณเชนน้ี
มิไดมาจากเบ้ืองบนและเขาคนน้ันไมใชคนฉลาด
ในความหมายของพระคัมภีรอยางแนนอน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2012หนา 6

บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

การเลอืกดวยตวัของเราเอง

เราคงจะเคยไดยนิเร่ืองของคนท่ีขับรถและไปหลงทางในหมบูานท่ีหางไกล
แหงหนึง่ เขาหยดุรถถามชาวบานแหงหนึง่วา ถาจะไปยังจุดหมายปลายทางของ
เขา เขาควรจะไปทางไหน ชาวบานเหลาน้ันคิดอยสัูกครหูนึง่ แลวจึงใหคำตอบ
แกเขา คำตอบก็คือ “ถาผมเปนคุณ ผมจะไมเริ่มจากจุดน้ี” หากมีคนมาถามเรา
เกี่ยวกับการเลือกอัครสาวก เราอาจจะใหคำตอบเชนเดียวกับชาวบานเหลาน้ัน
พระเยซูเจาทรงเลือกเอากลุมท่ีไมนาจะอยูดวยกันได โดยเฉพาะมัทธิวซ่ึงเปน
คนเก็บภาษี เขาทำงานใหชาวโรมนั คนอืน่คงจะดูถกูเขา ผสูรางภาพยนตรเรือ่ง
“เยซูชาวนาซาเร็ธ” ชี้ใหเห็นถึงความเกลียดชังระหวางเปโตรและมัทธิว มี
ตอนหน่ึงของภาพยนตรที่พระเยซูเจาทรงเรียกมัทธิวและไปท่ีบานของเขา
เปโตรท่ีคอนขางจะไมพอใจท่ีจะติดตามพระองคไป เขารออยูนอกบาน
พลางมองเขาไปในบาน เซลฟเรรีผูสรางภาพยนตรเรื่องนี้แสดงใหเห็นพระ-
เยซูเจาทรงเลาเร่ืองลกูลางผลาญใหเปโตรและมัทธิวไดยนิ แลวทัง้สองก็คืนดีกนั

ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ทานแสดงใหเหน็วา การคืนดีกนัน้ันเปนส่ิง
ที่พวกเขาไมเคยคิดถึงเลย พวกเขาเปนกลุมท่ีหยิ่งจองหอง พวกเขาไมชอบผูที่
เปนคนใกลชดิกับพระเยซูเจา รวมทัง้พระองคดวย พวกเขาไมกลาโจมตีพระองค
โดยตรง พวกเขาไดแตติเตียนบรรดาศิษยของพระองค คำเตอืนของพระเยซูเจา
ถงึความหมายของคำวา “เมตตากรุณา” คงกระทบถึงพวกฟาริสีโดยตรง พวกเขา
คงจะทราบดีวา พระองคตรัสถงึประกาศกโฮเชยา ผเูคยติเตียนความไมซ่ือสตัย
ของชาวอิสราเอล พวกเขากระทำเชนเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา

พระเยซเูจาทรงเรียกผทูีพ่ระองคทรงพอพระทยัจะเรยีก พวกเรากเ็ปนกลมุ
หลายความคิด ความตึงเครียดอาจเกิดข้ึนทามกลางเรา พระองคทรงประทาน
พระหรรษทานใหเราไดพบกบัความเปนหนึง่เดียวกนั ดังท่ีพระองคทรงกระทำ
กับบรรดาอัครสาวก

“ขณะทีพ่ระเยซเูจาทรงดำเนนิไปจากทีน่ัน่ ทรงเหน็ชายคนหนึง่ชือ่มทัธวิ
กำลงัน่ังอยทูีด่านภาษี จึงตรสัส่ังเขาวา “จงตามเรามาเถิด”

 เขาก็ลกุขึน้ตามพระองคไป” (มทัธวิ  9:9)

ขาแตพระจติเจา เม่ือลกูรบัศีลลางบาปและศีลกำลงั พระองคทรงประทาน
พระพรที่ลูกตองการในอันท่ีจะทำใหจิตใจของลูก
เหมือนกับน้ำพระทัยของพระเยซูเจา หากลูกไมยอม
เปดพระพรเหลาน้ี หรอืปลอยใหจบัฝนุกโ็ปรดทรงฟนฟู
ความรกัของพระองค เพือ่ใหลกูไดยินและติดตามพระองค
ดวยเถดิ ลกูวอนขอในพระนามของพระเยซเูจา อาแมน

มากกวาตาเห็น
ทกุวนัน้ีการส่ือสารรวดเร็วทันใจเขาถึงตัวท้ังวันท้ังคืน
ชวีติแตละวันจึงมีใหต่ืนเตนแทบกะพริบตาไมทนั
ยงัไมทนัจะหายต่ืนตาต่ืนใจก็มีอยางใหมท้ังแทรกท้ังแซง
ความรูสึกยังไมทันตกตะกอนก็ตองปรับตองเปล่ียน

ไปแลว
อยาวาแตคนท่ีรูสึกชาเลยแมคนไวตอความรูสึกก็ยังไมทัน
คนเลยเกาะติดเหตุการณทีเ่กดิข้ึนเฉพาะขอมลูแคเชิงต้ืน
ที่จะเกาะติดในเชิงลึกก็เฉพาะคนท่ีเก่ียวของโดยตรงไมกี่คน
การจะรับรูความรูสึกการจะรวมความรูสึกมีนอยลงเรื่อยๆ
เพราะตดิตามแตละอยางทางขอมลูดวยสมองมากกวาดวยใจ
จติใจท่ีเคยมีตอกนัท้ังยามสุขท้ังยามทุกขมีนอยลงไปทุกวนั
กอนนีร้บัรขูาวสารไปก็รวมทุกขรวมสุขไปดวย
“นาดีใจกับเขาดวย” “นาสงสารจังเลย” “นาเห็นใจ” “นาชวย”
แตเด๋ียวนี้รับรูขาวสารแตละวันเหมือนรับรูขอมูลทั่วไป
ถาเปนเร่ืองดีเรือ่งลาภก็ไดแตคิด “นาจะเปนเราบาง”
ถาเปนเร่ืองรายเร่ืองเปนเร่ืองตายก็ไดแตโลงอก “ดีไมเปนเรา”
กอนนี้ขอมูลขาวสารแตละอยางรวมจิตรวมใจคนเขาดวยกัน
แตเด๋ียวนี้ขอมูลขาวสารเปนแคขอมูลใหรับรูอยางเดียว...

คงเพราะเหตุนีก้ระมังท่ีบางเหตุการณคนพากันใหความสนใจ
อยางมหกรรมกีฬาโอลิมปกท่ีเพิง่จะผานพนไป
คนท้ังโลกพากันติดตามยอมอดหลับอดนอนลนุเหรียญ
แคเขารอบมีสิทธ์ิชงิเหรียญใดไมวาตองสงท้ังใจสงท้ังคำอธษิฐาน
พรอมกันน้ันก็พดูถึงแรงอัดฉีดท้ังเงินท้ังทองท้ังยศท้ังรถยนต
พอไดเหรยีญก็เหมือนคนท้ังชาติไดเหรียญกันทุกคน
พอพลาดเหรียญก็ไมตางกันคนท้ังชาติพลาดเหรียญไปตอหนาตอตา
แลวนัน้กต้ั็งหนาต้ังตารอการกลับมาของ “ฮโีร” แตละคน
ตามดวยการตอนรับการแหแหนการมอบรางวัลของกำนัล
แลวก็เปดตัวออกรายการสัมภาษณทั้งเชิงลึกท้ังเชิงต้ืน
จะรวูามีตัวตนจะรจูกัพอแมจะรจูกัถิน่ฐานบานเกิดก็ตอนน้ัน
ทัง้ท่ีกอนหนาน้ีแทบจะไมมีใครอยากจะรดูวยซ้ำ...

ตางกับมหกรรมกีฬาพาราลมิปกท่ีตามมา
มีการพูดถึงมีการเสนอขาวมีการรายงานเหมือนกัน
แตความสนใจการติดตามการลุนเชียรตางกันลิบลับ
ถงึแมประเทศเจาภาพจะจัดทำพธีิเปดย่ิงใหญไมแพกนั
เพื่อตอกย้ำใหเห็นเปนนัยวาคนปกติคนพิการมีศักด์ิศรีเทาเทียมกัน
แตคนก็ยงัไมวายใหความสำคัญไมเทียมกันอยดีู
ทัง้ท่ีคำนำหนา “พารา” แปลวาคเูคียงกันไป
พาราลมิปกมหกรรมคเูคยีงกนัไปกบัมหกรรมโอลมิปก
นบัต้ังแตป 1960 ทีก่รงุโรมประเทศอติาลีเปนตนมา
แมจะแยกกันจัดแตก็ถือวาเปนยกระดับกีฬาคนพิการไดเยี่ยม
กระท่ังป 1988 จงึเห็นพองใหจดัการแขงขันปเดียวกันในท่ีสุด
พรอมกับคติพจน “spirit in motion” จติท่ีเคล่ือนไหว
เหมือนจะส่ือใหรวูาแมรางกายจะพิการเคล่ือนไหวไมไดไมสะดวก
แตจติใจมนุษยนัน้ไรขอบเขตสามารถเคล่ือนไหวไปไดทกุแหง
เหมอืนจะตอกย้ำใหตระหนกัวาแมรางกายจะผดิปกติไมสมประกอบ
แตจติใจน้ันครบถวนสมบูรณงดงามย่ิงใหญมากกวาท่ีตาเห็น
และจิตใจน่ีแหละคือตัวแปรที่ทำใหคนเปนคนแท
สมดังท่ีคณะกรรมการพาราลิมปกสากลชูเปนเปาหมาย
“เพือ่ความเปนเลิศดานกีฬา” แมจะแตกตางในผลลัพธ
“และเพือ่ใหแรงบนัดาลใจ” ทัง้คนพิการท้ังคนปกติ
“อกีท้ังสรางความต่ืนเตนใหโลก” ในศักยภาพแหงความแตกตาง
เสียดายท่ีคนทุกวันน้ีรับรูขาวสารเพียงแคขอมูลอยางเดียว
เลยพลาดความยิง่ใหญความงดงามความสามารถน้ีไปอยางนาเสียดาย
เพราะพาราลิมปกตองติดตามดวยใจมากกวาดวยตา...จึงเขาถึง
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อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง

ตนไมที่สมบูรณตองมีกิ่ง ใบ ราก ดอกผลฉันใด วัดที่สมบูรณตองบูรณาการคนทุกกลุมใหไดฉันน้ัน

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลนครราชสีมา

ดานงาน “สงเสริมกระแสเรียก” ไมไดหยุดน่ิง
คณะเซอรรากลมุวดัทาแร รวมกบับานเณรฟาตมิาทาแร
คณะอารามรักกางเขนแหงทาแร และศูนยสงเสริมชีวติ
ครอบครัว นำโดยคุณพอสุรชาติ มุลสุทธิ จิตตาธิการ
คณะเซอรรากลุมวัดทาแร/อธิการบานเณรฟาติมาทาแร
เปนประธานพิธีเปดโครงการ “พฒันาจริยธรรม สงเสริม
กระแสเรียก” เม่ือวันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2012 ที่หอง
ประชุมสภาภิบาล อาสนวิหารอคัรเทวดามีคาแอลทาแร
ต.ทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร คุณพอทวีชัย  ศรีวรกุล
เจาอาวาสวัด ไดใหความอนุเคราะหสถานท่ี ในการจัด
อบรมสัมมนา เด็กนักเรียนชั้น ป.6 จากโรงเรียนทาแร
วทิยา และบานจอมแจง  รวม 73 คน ชาย 36 คน/หญงิ
37 คน  และยังทำเปนโครงการตอเน่ืองดวยเพราะเม่ือ
วนัท่ี 24 กรกฎาคม ทีโ่รงเรียนชุมชนนิรมัย ต.กสุุมาลย
อ.กสุุมาลย จ.สกลนคร นายวหิาร  ใจเสรี ผอูำนวยการ
และคณะครู ไดชวยอำนวยความสะดวกและอนุเคราะห
สถานท่ีในการจัดอบรมสัมมนา โดยมีเด็กนักเรียนชั้น
ป.6 รวม 36 คน ชาย 18 คน/หญงิ 18 คน  เขารวมโครงการน้ี
อยางนาสนใจ  ดานการฉลองวัดชวงนี้แมอยูในชวง
หนาฝนทำนา ก็มีใหเราไดรวมยินดีอยูบาง วันท่ี 21
กรกฎาคม  พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันตสุิข-
นิรันดร เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส
ฉลองวัดนักบุญเปโตร ศรีสงคราม คุณพอปริญญา
เสมอพิทกัษ เจาอาวาส จากน้ันวนัเสารที ่28 กรกฎาคม
พระคณุเจาเปนประธานฉลองวัดนักบญุอนันา หนองแสง
(รองอาสนวิหารฯ) คุณพอประสิทธิ์ เครือตาแกว เปน
เจาอาวาส 

เดินเคร่ืองเต็มท่ีกับงานฟนฟูชีวิตครอบครัว ผู-
อำนวยการแผนกครอบครวั คณุพอเฉลมิ กจิมงคล ทีจ่ดั
สัมมนาฟนฟูชีวิตครอบครัว ตามวัดตางๆ โดยใชเวลา
หลังจบมิสซา ลาสุด หลังมิสซาสายวันอาทิตยที่ 26
สิงหาคม 2012 ที่วัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา มีผูเขารวม

15 คน แมตัวเลขจะไมมากมาย แตทุกคนท่ีมาวัด
ในวนันัน้ ไมวารอบไหน เชา สาย ค่ำ ลวนไดรบัเนือ้หา
จากบทเทศนของคุณพอเก่ียวกับชีวิตครอบครัวกัน
ทั่วหนา เพราะคุณพอขอเหมามิสซาทุกรอบในวันน้ัน
แบบไมกลัวเหนื่อยเลยครับ เปนครั้งท่ี 8 แลวกับ
โครงการมารานาธา ของแผนกคริสตศาสนธรรม
(คำสอน) ทีจ่ดัข้ึนระหวางวันท่ี 24-26 สิงหาคม นบัได
วาเปนชวงเวลาที่ดี เพราะมีหลายงานใหญๆ เกิดข้ึน
พรอมๆ กนั ไมวาจะเปนงาน “รวมพลคนรักพระเมตตา
ทั่วประเทศไทย” งาน “ฉลอง 350 ป พระสังฆราช
ลงัแบรต เดอ ลาม็อต ทีอ่ยธุยา”  งาน “สัมมนาเชิงปฏิบติัการ
เพื่อการรณรงคจิตตารมณมหาพรตในโรงเรียน” ถึง
แมจะมีหลายงานชนกนักต็าม กไ็มไดทำใหโครงการนี้
มีผเูขารวมบางตาลงไปเลย ไมรวูา คณุพอเอนก นามวงษ
ผูอำนวยการแผนก มีอะไรมัดใจผูเขารวมโครงการ จึง
เลือกที่จะมาในงานน้ีกันนะครับ ถาอยากรู คงตอง
หาคำตอบกนัในมารานาธา ครัง้ท่ี 9 ทีจ่ะจัดข้ึนระหวาง
วนัท่ี 21-23 กนัยายน กนัดูครับ 

ยินดีตอนรับ  คุณพออัครเดช  วงศอนันต จาก
สังฆมณฑลอุบลราชธานี มาทำหนาท่ีรองอธิการ
บานเณรกลางพระวิสุทธิวงศ แทน คุณพอสมบัติ 
ประทุมป ที่หมดวาระ สวนตำแหนงอธิการยังเปน
คณุพอสเุทพ  วนพงศทพิากร คนเดิม สำหรับสามเณร
กลางรนุท่ี 38 ประจำปการศึกษา 2555 / 2012 มีจำนวน
11 คน จาก 4 สังฆมณฑล หากเทียบกับรนุอืน่ๆ อาจจะ
มีจำนวนนอย เทากับทีมฟุตบอลเพียงหน่ึงทีมเทาน้ัน
เรียกไดวาไมมีตัวสำรอง อีกมุมหน่ึงตองถือวาโชคดี
ที่ทุกคนไดเลนเปนตัวจริงตลอดทัวรนาเมนท ฝกฝน
ใหแกรงไมใชเฉพาะแตละบุคคล แตละตำแหนงเทาน้ัน
แตตองเลนกันเปนทีม เติบโตและพัฒนาไปพรอมๆ กนั
ทำใหพระวาจาของพระเจา “พระบิดาของเราไดทรงรัก
เราอยางไร เรากร็กัทานท้ังหลายอยางน้ัน จงดำรงอยใูน
ความรักของเราเถิด” (ยน 15:11) เปนจรงิผานทางชีวติ
ประจำวัน การดำรงอยูในความรักของพระโดยใชชีวิต
รวมกัน ทั้งในชีวิตกลุมและชีวิตสวนรวม การเรียน
การทำงาน และกิจกรรมตางๆ 

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี รวมไวอาลัยในการจากไป
ของเปาโล ธีระ ดำรงศักดิ์ (บิดาคุณพอพิรัตน ดำรง-

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม
สงมาจากคนเชียงใหมทีส่ามพรานวา ในโอกาสวันเกิด

ของพระสังฆราชกติติคณุยอแซฟ สังวาลย ศรุะศรางค
วันท่ี 25 สิงหาคม 2012 มีตัวแทนพระสงฆ ซิสเตอร
จากสังฆมณฑลเชียงใหม ทีม่าเรียนท่ีวทิยาลัยแสงธรรม
พรอมกับบรรดาสามเณรใหญสังฆมณฑลเชียงใหม
ไดเปนตัวแทนสังฆมณฑล  เขารวมอวยพรและแสดง
ความเคารพรักตอพระคุณเจา แตเน่ืองจากวันตรงน้ัน
บรรดาคุณพอและสามเณรติดภารกิจจึงไปแสดงความ
ยินดีลวงหนา 2 วัน ขอพระคุณเจามีสุขภาพแข็งแรงๆ
เปยมดวยพระพรและพระหรรษทานของพระองค
ตลอดไป พวกเราชาวเชียงใหมอาศัยพืน้ท่ี “อดุมสาร” นี้
กลาวกับพระคุณเจาวา “พวกเรายังรกั คิดถึงพระคุณเจา
เสมอ”  ครับ  คุณพอบุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา
อาจารยประจำวทิยาลยัแสงธรรม ไดทำหนาท่ีประสาน
กับกลุมพระสงฆ นักบวช เชียงใหม ที่มาอยูที่อำเภอ
สามพราน รวมกับทีมงานจากแสงธรรม จัดกิจกรรม
ชุมนุมเยาวชนชาติพันธุ  ที่มาเรียนและมาทำงานใน
กรงุเทพฯ และปริมณฑล ทีว่ทิยาลัยแสงธรรม เม่ือวนัท่ี
26 สิงหาคม โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรตัน  เปนประธานพธีิบชูาขอบพระคณุ และเปน
วิทยากรหัวขอ “ความเช่ือกับเยาวชนในยุคปจจุบัน”
พรอมกับมีบรรดาคุณพอ มาเซอร  ซิสเตอร สามเณร
และเยาวชนจากท่ีตางๆ ประมาณ 350 คน เขารวม
กจิกรรม 

ศกัด ิ)์ ขอองคพระผเูปนเจา ประทานการพักผอนตลอด
นิรันดรแกทานเทอญ ทีมงานเตรียมจิตใจเปด และ
ถวายอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล  เดินทางถึง
เมืองในหมอก ดอกไมงาม ใตสุดสยาม เมืองงาม
ชายแดน  วดันักบุญเปโตร เบตง แลว  คณุพอจาตุรงค
สาระคุณ  ซิสเตอรอารยา ภานุศรี ยินดีตอนรับ  29
กันยายน 2012 ปดวัดนักบุญเปโตร เบตง แลวพบกัน
ทีสุ่ราษฎรธานี  ใกลวนัฉลองแมพระบังเกิดเขามาทุกที
ปนี้โรงเรียนธิดาแมพระคึกคัก จัดกิจกรรมนักเรียน
ประกวดเพลงแมพระ  ซีดีเพลงแมพระถูกกวานซ้ือ
ไมพอจำหนาย  จนตองผลติซ้ำ ตนไมแหงพระวาจา
เบงบาน  เม่ือแผนกคำสอน ศูนยงานอภิบาล บาน
ชุมพาบาล นำแผนพระวาจาประดับในบริเวณอาคาร
ตนไม โตะอาหาร ฯลฯ เหมาะสมยิ่งนักกับการมี
ผอูภบิาลผรูกัพระวาจา 
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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

19 - 21 ตลุาคม ค.ศ. 2012 - ไปสองคอนโดยรถบสั  VIP
18 - 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 - ไปเยี่ยมบุญราศี
สเตฟานหวอง พมา

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
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 - (ทรปิพเิศษ) “ย่ำแดนมังกร ตามรอย
อวตาร” ฉางซา - อทุยานจางเจ่ียเจีย้ ดินแดนในฝน สวรรคบนดิน
ทีส่วยงามด่ังดินแดนแหงเทพนิยาย (มรดกโลก)

⌫ 
  

อติาลี – สวติเซอรแลนด – ฝรัง่เศส – ลรูด  9 วนั
(วนัท่ี 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

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

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

ทานท้ังหลายท่ีเหนด็เหน่ือย และแบกภาระหนกั
จงมาพบเราเถิด เราจะใหทานไดพักผอน...
เพราะเรามใีจสุภาพออนโยนและถอมตน
จิตใจของทานจะไดรบัการพักผอน

(มธ 11:28 - 29)

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
คุณแมมารีอา มะลิ ขุนหมืน่ อายุ 81 ป

เกดิใหมในพระเจา วนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2554
ครบ 1 ป

เทเรซา  สุชานุช  ขุนหมืน่ อาย ุ44 ป
เกิดใหมในพระเจา วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครบ 2 ป
สามีและลูกๆ หลานๆ ครอบครัว “ขุนหม่ืน”

มิสซาระลึกถึงวันอาทิตยที ่23 กนัยายน พ.ศ. 2555 เวลา 16.30 น.
ณ วัดพระเยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค สามพราน นครปฐม
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ครอบครัวคริสตังท่ีมีความเช่ือศรัทธาลึกซ้ึง เปน

ครอบครัวใหญ พอแมมีลูกๆ ถึง 13 คน ไดปลูกฝง
ความเช่ือศรัทธา และการศึกษาใหแกลูกท้ังชายและ
หญิง เปนการวางรากฐานชีวิตท่ีม่ันคง จะเรียกไดวา
“เปนครอบครัวคาทอลิกตัวอยาง” กพ็ดูไดเต็มปากและ
ม่ันใจ เพราะมีนักบวชถึง 4 คน เปนพระสังฆราชและ
เปนซิสเตอรในระดับท่ีเปนหลักใหกับคณะรักกางเขน
แหงจันทบุรมีาตลอด

เม่ือพระคณุเจายอแซฟ บรรจง อารพีรรค จากไป
วันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 2012 อายุ 85 ป ทำใหวันน้ี
เหลือเพียงพี่นองสามทานท่ีเปนนักบวช ขอแนะนำให
ไดรจูกักนับางเปนบางสวน

ซิสเตอรแฉลม อารีพรรค อายุ 86 ป เปนพี่ที่อายุ
หางกันเพียง 1 ป วันน้ีพักอยูที่บานคณะรักกางเขน
ที่จันทบุรี เม่ือจบการศึกษาระดับมัธยมตน ก็สมัครเขา
เปนนักบวช เม่ือถวายตัวแลวคณะไดสงมาเรียน ม.7-8
ที่โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต ผานหนาท่ีความรับ-
ผดิชอบดานการศึกษา เปนครใูหญโรงเรยีนสตรีมารดา
พิทักษ บุกเบิกโรงเรียนมารดาพิทักษที่ตราด เคยเปน
ที่ปรึกษาของคณะ เคยดูแลบานเด็กพัทยา ตอจาก

ซิสเตอรนอมจิตร
ปกติเปนคนย้ิมแยม รูปรางทวมๆ เปนท่ีรักของ

ทกุคน
ใน 2-3 ปทีผ่านมา ไดหกลมและศีรษะกระแทกพ้ืน

ทำใหสมองไดรับการกระทบกระเทือนซ้ำอีกคร้ังหน่ึง
เม่ือคร้ังท่ีดูแลบานเด็กเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ สมองไดรับ
ผลกระทบมาคร้ังหน่ึง  วันน้ีเปนโรคหลงๆ  ลืมๆ
(Alzheimer) จำไดเปนบางคร้ัง เดินไดบาง ตองใช
อปุกรณชวย ชวีติแตละวันตองนัง่รถเขน็เปนสวนใหญ
ซิสเตอรนอมจิตรคอยดูแลปอนขาวให

“เม่ือทราบวาพระคุณเจาเสียชีวิตแลว ไดบอกให
เขาทราบ เขารับรู แตก็ไมไดแสดงความรูสึกอะไร
ตอมากซึ็มๆ เลก็นอย”

ซิสเตอรพัชรา อารีพรรค อายุ 80 ป เปนคนท่ี 11
อดีตอธิการิณีคณะรักกางเขนฯ ถงึ 9 ป

เปนคนเรยีบรอย สุภาพและถอมตน
“ตลอดชีวิตจะไมขอ และไมปฏิเสธส่ิงท่ีผูใหญ

มอบหมายให”
เปนขอต้ังใจของซิสเตอรพัชรา ในวันถวายตัว

เปนนักบวชคร้ังแรก บุคลิกเปนคนเรียบรอย ชอบ
ทำงานอยูเบ้ืองหลัง เสนทางชีวิตนักบวชจัดวางไวให
เปนผใูหการอบรม (formator)

“สมัครเขาเปนนักบวชเมื่อโตแลว และขอแม
เขาอาราม แมยงัใหรอกอน จนกระท่ังจบ ม.6 โรงเรียน
รัฐบาล และรออยูคร่ึงป จึงไดเขาอาราม เปนโนวิส
อยูที่วัดหัวไผ เม่ือถวายตัวแลวไดเรียนตอที่โรงเรียน

มาแตรเดอีวทิยาลัย 2 ป
จบแลวสอนเรียนที่จันทบุรี 4 ป ทางคณะสงไป

เรียนตอภาษาอังกฤษท่ีสิงคโปรกับซิสเตอรพระกุมาร
เยซู 10 เดือน ไปกับซสิเตอรจำรสั อานามนารถ”

ค .ศ .  1981 ไดรับเลือกเปนอธิการิณีเจาคณะ
รกักางเขนจันทบุร ี4 ป เม่ือครบวาระแลว พอดเีปนชวง
เปล่ียนพระวินัย ไดรับหนาท่ีคร้ังท่ีสองอีก 5 ป รวม
ทั้งหมด 9 ป ในฐานะท่ีเปนคุณแมอธิการิณี เปนท่ีรัก
และเคารพ ดวยบุคลิกท่ีสุภาพ เกรงใจคน เม่ือครบวาระ
แลวไดรบัหนาท่ีเบาๆ และพกัในคณะ

เม่ือครั้งท่ีไดมาเย่ียมท่ีนครสวรรค และคุยกัน
ในฐานะพ่ีนอง พระคุณเจาไดบอกวา “ถาพ่ีตาย กข็อให
ฝงพีไ่วกบัพีน่องสัตบุรษุท่ีนครสวรรคนี!้”

ซิสเตอรนอมจิตร อารีพรรค อายุ 76 ป เปน
คนท่ี 13 (คนสุดทอง) อยูกับโรคเบาหวานมา 30 ป
ทำบายพาสส่ีหองหัวใจมาได 7 ป “มีโรคและไมเทา
เปนเพือ่นรกั”

สมัยเปนนักเรียนก็เรียนท่ีโรงเรียนสตรีมารดา
พทิกัษ มีคณุพอบญุช ูระงบัพิษ เปนเจาอาวาส จบช้ัน ม.6
แลว ไดเขามาเรียนในกรุงเทพฯ ทีโ่รงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต เปนนักเรยีนประจำช้ัน ม.7-8

“เม่ือไปรวมพิธีถวายตัวของ “พี่แฉลม” ก็เริ่มคิด
อยากบวช ไดไปขอแมเขาอาราม ทานก็เห็นวาเราเปน
ลกูคนสุดทอง ทำอะไรไมคอยเปน ใหอยขูางนอกตออกี
1 ป จึงไดเขาอารามตอนอายุ 21 ป และไดมาอยูที่
แปดริ้ว”
     เม่ือถวายตัวแลว ไดไปอยูที่โรงเรียนประชา

สงเคราะห หวัไผ จากน้ันไปเปนครูใหญโรงเรยีนอนุบาลเลก็ๆ ตอมาไดเปนครูใหญ
โรงเรียนปญจทรัพย กรุงเทพฯ ซ่ึงซิสเตอรพเยาวไดรับผิดชอบอยูกอนและไป
ศึกษาตอตางประเทศ เปนครูใหญคร้ังแรก ในโรงเรียนเล็กๆ มีนกัเรียนไมถงึรอยคน

หลงัจากน้ันไปศึกษาตอทีฟ่ลปิปนส ทานบรรจงก็แนะวานาจะเรียนดานจิตวิทยา
เพราะมาใชสำหรับตัวเองไดดวย

กลบัมาคุณแมเจาคณะฯ ใหไปทำงานท่ีศูนยซีซี. ทีส่ามพราน อย ู 2 ป รนุท่ี 11
สมัยคุณพอสมบูรณ แสงประสิทธิ์ เปนผูอำนวยการ และพระคุณเจาโรเบิรต รัตน
บำรงุตระกลู เปนผรูบัผดิชอบในนามสภาพระสงัฆราชฯ

เม่ือแรกเร่ิมท่ีคุณพอเรย เบรนนัน คิดจะสรางบานสงเคราะหเด็กพัทยา ชลบุรี
ไดติดตอทางคณะรักกางเขนจะใหไปชวย แตลังเลๆ กันอยู คุณพอก็เลยขอ
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ไปชวยงานอย ู2 ป ผใูหญสงซิสเตอรนอมจิตรไปชวยงาน
ของคณะเปนคนแรก ทำงานอย ู9 ป

กลับไปสอนพวกเตรียมตัวบวชรุนนองๆ อยู 3 ป และเริ่มไมคอยสบาย เริ่ม
มีอาการโรคหวัใจ ตองไปรกัษาโรคหวัใจ ตองทำบายพาสหวัใจ 4 หอง มา 7 ปแลว
แตอายุยืนยาวมาถึงขนาดน้ีได และทำงานเล็กๆ นอยๆ ท่ีทำได สวนอีกโรคหนึ่ง
ทีอ่ยคูกูนัมานาน ไมมีอาการเทาไร คือโรคเบาหวาน เปนมา 30 ปแลว

เม่ือพดูถึงพระคณุเจา พีช่าย อายุหางกัน 9 ป สมัยกอนรสึูกกลวัพีเ่ขานะ เพราะ
เราเองเปนนองสุดทอง

“เปนคนซ่ือๆ ไมคอยพดูนัก ทานเปนคนใจดี รกันองๆ มาก และพวกเราเคารพ
รกัทานมาก”

คุณแมพัชราไดเลาวา มีคุณอาเปนพระสงฆองคหน่ึง คือ คุณพอเอมิล ราช
อารีพรรค มรณะไปต้ังแต ค.ศ. 1967 และมีญาติผูนองเปนนักบวชหญิง คือ
เซอรเอมลิ เพช็ร อารพีรรค อาย ุ77 ป อยทูีเ่ซนตโยเซฟคอนเวนต

ความรักความผูกพันระหวางพ่ีนองทองเดียวกันท่ีเปนนักบวช แตเดิมมี 4 คน
ไปมาหาสูกันบางตามเวลาและโอกาส เน่ืองจากระยะทาง สุขภาพ และภาระหนาท่ี
เปนความสุข มาวันน้ีเหลอืเพยีงซิสเตอร 3 คน ทีเ่ปนพีน่องกนั และดวยอายแุตละทาน
ก็มากและปญหาสุขภาพ กลายเปนซิสเตอรอาวุโส หรือ “สามใบเฉา” ที่มีเรื่องราว
มากมายในอดีต และกำลังเลือนไปกับวันเวลา?



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2012 หนา 11
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นครรฐัวาตกินั (ซนีติ)  เม่ือวนัพฤหสับดีที ่2 สิงหาคม
2012 วิทยุวาติกันไดเปดเผยถึงกำหนดการสำคัญ
บางประการสำหรับปแหงความเช่ือซ่ึงสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศไวต้ังแตวันท่ี
11 ตุลาคม 2012 ถงึวนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2013

ปแหงความเช่ือเริม่ตนวนัท่ี 11 ตลุาคม 2012 โดย
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 จะทรงเปน
ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ บริเวณลานจัตุรัส
เซนตปเตอร รวมกับบรรดาพระสังฆราชและนักเทววิทยา
เชนเดียวกับองคพระสันตะปาปาเอง ผูเคยทำหนาท่ี
เปนสมาชิกหรือผูเชี่ยวชาญในการประชุมสังคายนา
วาติกนั ที ่2 ชวงป ค.ศ. 1962-1965

กำหนดการของพระสันตะปาปาท่ีถือสืบทอดมา
แตด้ังเดิมบางประการไดรับการนำมาจัดไวในชวงป
แหงความเช่ือนี้ดวย เชนการฉลองปดสัปดาหแหงการ
อธิษฐานภาวนาเพ่ือความเปนเอกภาพในวันท่ี 25
มกราคม 2013 และวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2013 วัน
อธิษฐานภาวนารวมกับบรรดาผูถวายตัวเปนนักบวช
เปนตน

เหตุการณสำคัญอื่นๆ ไดเสริมเขามาในปแหง
ความเชื่อดวย เชน วันที่ 6 ตุลาคม 2012 มีงานชุมนุม
ที่ชื่อวา “เวทีสำหรับชนตางศาสนา” ณ เมืองอัสซีซี
ในแควนอุมเบรีย ซ่ึงถือเปนการเตรียมการเขาสูปแหง
ความเช่ือนี้ โดยที่นั่นจะมีทั้งผูมีความเช่ือ และผูไมมี
ความเชื่อมาพบปะพูดคุยกันถึงหัวขอเรื่องความเชื่อ

การประชุมสมัชชาพระสังฆราชสมัยสามัญเร่ือง
การประกาศขาวดีใหมจะรวมฉลองพิธีเปดปแหง
ความเช่ือนี้ โดยการประชุมสมัชชาน้ีจะใชเวลาต้ังแต
วนัท่ี 7-28 ตลุาคม  2012

หลังจากพิธีเปดปแหงความเช่ืออยางเปนทางการ
แลวจะมีการแสดงดานวัฒนธรรมในวันท่ี 12 ตุลาคม
2012 ณ  วัดแหงพระเยซูเจา  เปนเร่ืองของดังเต
อะลิเกียร ีกบัความเช่ือ

สวนกำหนดการสำคัญอืน่ๆ ไดแก
 21 ตุลาคม  2012 พิธีสถาปนานักบุญมรณสักขี

แหงความเช่ือ 6 องค
 26-30 ตุลาคม 2012 งานชุมนุมครูคาทอลิกโลก
 15-17 พฤศจกิายน 2012 การประชุมนานาชาติ

สำหรบัผทูำงานดานสุขภาพอนามยัในหวัขอ “โรงพยาบาล
สถานท่ีสำหรบัการประกาศขาวดี : พนัธกิจเพือ่กายและ

เพือ่จติใจของมนุษย”
 1 ธันวาคม  2012 สมเด็จพระสันตะปาปา

เบเนดิกต ที่ 16 จะทรงสวดทำวัตรเย็น (Vespers)
เขาสูเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา (Advent)
สำหรับสมณมหาวิทยาลัยตางๆ สามเณราลัย และ
วทิยาลัยของพระศาสนจักร

 20 ธันวาคม 2012 - 1 พฤษภาคม 2013 นทิรรศการ
ปแหงความเช่ือ ณ วงักสัแตล ซังตังเยโล

 28 ธันวาคม 2012 - 2 มกราคม 2013 เทเซรวมมือ
กับฝายบริหารสังฆมณฑลแหงโรม จัดงานชุมนุม
เยาวชนยุโรปข้ึน

 ต้ังแตเดือนมกราคม ถงึเดือนพฤศจกิายน ค.ศ. 2013
มีพิธีเปดงานนิทรรศการย่ิงใหญ ณ มหาวิหารนักบุญ
เปาโลนอกกำแพงกรุงโรมท่ีเกี่ยวกับมหาวิหารน้ี และ
สังคายนาวาติกนั ที ่2

 25-26 กุมภาพันธ 2013 งานประชุมนานาชาติ
วาดวยเร่ืองของนักบุญซีริล และนักบุญเมโธดิอุส
ณ สมณสถาบันตะวันออกและ ณ มหาวิทยาลัย
เกรกอเรียน

 4-6 เมษายน 2013 การประชุมของสมาคมคาทอลกิ
วาดวยเรื่องการศึกษาอบรม

 13 เมษายน 2013 งานแสดงคอนเสิรต  “โอ
ลูกชาย” จัดข้ึนท่ีหอประชุมสมเด็จพระสันตะปาปา
เปาโล ที ่ 6

 ตลอดเดือนเมษายน 2013 เชนกัน มีวันสำหรับ
สามเณร และวันสำหรับศึกษาเอกสารตางๆ ของการ
ประชมุสังคายนาวาติกนั ที ่2

 28 เมษายน 2013 พระสนัตะปาปาจะทรงทำพิธี
โปรดศีลกำลังใหเยาวชน และจะทรงพบกับเยาวชน ที่
เพิ่งรับศีลกำลังมาเม่ือเร็วๆ นี้ ในประเทศบานเกิด
ของตน หรอืผทูีก่ำลงัจะไดรบัศีลกำลงัเร็วๆ นี้




(ตอจากฉบับท่ีแลว)
ในบทสรุปของเอกสารฉบบันี ้เนนถงึความสำคัญ

ของพระจิตเจาสำหรับงานประกาศขาวดีแบบใหม
อีกคร้ัง  การประกาศขาวดีคร้ังแรกเร่ิมตนในวัน
พระจิตเสด็จลงมา   พวกอัครสาวกไดรับพระจิตเจา
ขณะท่ีกำลังชุมนุมอธิษฐานภาวนาอยูในหองชั้นบน
พรอมกับพระมารดาของพระเยซูครสิตเจา  นบัแตนัน้
เปนตนมา พระนางมารีย “ผเูปยมดวยพระหรรษทาน”
(ลก 1:28) ก็พบวาพระนางประทับอยูในทุกวิธีการ
ประกาศขาวดี รวมท้ังบนเสนทางปจจุบันน้ี ที่พระ-
ศาสนจักรขออญัเชิญพระจติเจาเสด็จลงมาใหมอกีครัง้
ดังน้ันพระนางมารียจึงไดรับการยกยองอยางถูกตอง
วา “เปนดวงดาวแหงการประกาศขาวดีแบบใหม”

สรปุส้ันๆ คือ งานประกาศขาวดีใหม มิใชหมายถงึ

ขาวดีใหม ทัง้น้ีเพราะ “พระเยซูคริสตเจาทรงเปนองค
เดียวเสมอ ทัง้อดีต ปจจบัุน และตลอดไป” (ฮบ 13:8)
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงใหความหมายไววา “เราตองจุดไฟรอนแรง
เหมอืนยุคแรกข้ึนใหมในตัวเรา และใหตัวเราเต็มเปยม
ดวยความรอนรนทีจ่ะประกาศขาวดีเหมือนอคัรสาวก
หลงัจากท่ีพวกทานไดรบัพระจิตเจา” (Nuovo Millennio
Ineunte, ขอ 40)

ดังน้ัน งานประกาศขาวดีแบบใหมจึงหมายถึง
“การใหเหตุผลสำหรับความเช่ือของเรา โดยการ
ส่ือสารองคพระวจนาตถแหงความหวังใหแกโลก ซ่ึง
แสวงหาความรอดพน” (ขอ 167) บนเสนทางน้ี จำเปน
ที่เราจะตองเริ่มตนใหมจากพระคริสตเจาเอง ที่จริง
พระองคทรงประทานความหวังและความยินดีแก
ผูประกาศขาวดีทุกคน เพื่อวาเม่ือพวกเขาเปยม
ดวยความกระตือรือรนใหมและไมกลัวตอส่ิงใด
พวกเขาจะไดประกาศ  “พระเยซูเจา ขาวดีของพระเจา
แกโลก เพือ่ทกุคนจะไดมีความเช่ือ” (ขอ 169)

 เดือนพฤษภาคม 2013 พระสันตะปาปาจะ
ทรงจารกิแสวงบุญไปท่ีหลมุฝงศพนกับญุเปโตร

 2 มิถุนายน 2013 วันสมโภชพระวรกาย และ
พระโลหิตพระคริสตเจา สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 จะทรงทำพิธีนมัสการศีลมหาสนิท
อยางสงา พระองคทรงขอรองใหทุกอาสนวิหาร และ
วัดทุกแหงจัดพิธีเฝารำพึงภาวนาอยางเงียบสงบตอหนา
ศีลมหาสนิท ในวันและเวลาเดียวกนั

 16 มิถุนายน  2013 พระสันตะปาปาจะทรงเปน
ประธานพิธีเฉลิมฉลองการเปนสักขีพยานของพระ-
ศาสนจักรถึงศักด์ิศรีและคุณคาของชีวิตมนุษยทุกคน

 22  มิถุนายน 2013 งานแสดงคอนเสิรต
สำหรับปแหงความเช่ือ ณ บรเิวณลานจัตุรสัเซนตปเตอร

 7 กรกฎาคม 2013 สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 จะทรงพบปะกับสามเณรและนักบวช
ที่จาริกแสวงบุญมายังกรุงโรม เพื่อแสดงใหเห็นถึง
“ความช่ืนชมยินดีแหงการตัดสินใจติดตามองคพระ-
ผูเปนเจาเขามารับใชพระศาสนจักรของพระองค”

 23-28 กรกฎาคม 2013 งานฉลองวนัเยาวชนโลก
ณ กรงุรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

 18-19 กันยายน 2013 การประชุมเชิงปฏิบัติ
การที่จัดข้ึนโดยสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก
รวมกับสมณมหาวิทยาลัย เพื่อทำการตรวจสอบคุณคา
“การสอนคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลกิ” เกีย่วกบั
การสอนเทววิทยา

 29 กนัยายน 2013 วนัครคูำสอนท่ีจดังานฉลอง
ข้ึนตอพระพกัตรสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16

 13 ตุลาคม 2013 พระสันตะปาปาจะทรงทำ
พิธีฉลองวันพระแมมารีย รวมกับสมาคมพระแมมารีย
ทัง้หลายเปนเจาภาพงานฉลองนี้

  24 พฤศจิกายน 2013 พธีิปดปแหงความเช่ือ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2012หนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 23-29 กันยายน 2012 หนา 13

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาที่
ทีส่ำคญั

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญใหญ ซ่ึงทางสภาพระสังฆราชฯ  กำลังเตรียมที่จะเปด
บานเณรของประเทศไทย

ค.ศ. 1971   ไดกลับมาพักที่สามเณราลัยนักบุญ
ยอแซฟ สามพราน เพื่อชวยคุณพอฮั่วเซ้ียง กิจบุญชู
(พระคารดินลัไมเกิล้ มีชยั กจิบญุช)ู อธกิารสามเณราลยั
นกับุญยอแซฟ และเตรียมการกอสรางสามเณราลัยใหญ

ค.ศ. 1972  เปดบานเณรใหญลุกซ มุนดี (Lux
Mundi) ทัง้  ๆทีบ่านเณรยังสรางไมเสร็จ สภาพระสังฆราชฯ
ไดแตงต้ังใหเปนอธิการสามเณราลัยใหญ ตองไปขอใช
อาคารบานเณรเล็กของคณะซาเลเซียนในบริเวณ
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยชั่วคราว   เปนเวลา 2 เทอม
สมัยนัน้ปหนึง่เรียน 3 เทอม มีสามเณรจำนวนกวา 30 คน
จากทั่วประเทศ

เม่ือสามเณราลัยใหญที่สามพรานสรางเสร็จ
ในบางสวนแลว จึงยายสามเณรมาท่ีสามพราน นับวา
เปนเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับพระศาสนจักรในประเทศ
ไทย บานเณรใหญคอยๆ สราง และพัฒนาพรอมขึ้น
เรื่อยๆ ทั้งอาคาร บริเวณ ที่สำคัญคืออาจารยที่สอน
ในบานเณร และไดเตรียมความพรอมเพ่ือเปดบานเณร
แยกเปน “วิทยาลัยแสงธรรม” ในฐานะเปนวิทยาลัย
เอกชนแหงหนึง่ มีคณุพอจำเนยีร กจิเจริญ เปนอธิการ
ดานวิทยาลัย  เปดรับสามเณรท้ังสังฆมณฑลและ
นักบวชชายและหญิง เพื่อให “วิทยาลัยแสงธรรม”
เปนศูนยการศึกษาอบรมคาทอลิกในประเทศไทย
ทกุอยางตองรอจงัหวะและเวลา กวาจะกาวไปแตละกาว

ค.ศ. 2012 นกัศึกษารนุแรกท่ีจบและไดรบัปริญญา
โทดวย

ค.ศ. 1976 สมเดจ็พระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 ทรง
แตงต้ังคุณพอเปน “พระสังฆราช” ของสังฆมณฑล
นครสวรรค ตอจากพระสังฆราชมารี มีแชล ลังเยร
เ ม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1976  และไดรับ
อภิเษกในวันจันทรที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 
ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค  โดยมีพระ-
อคัรสังฆราชไมเก้ิล มีชยั กจิบุญช ูเปนผอูภเิษก

“ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีพระเจา” เปนขอความจาก
พระคมัภรีภาษาละตินวา “UBI CARITAS ET AMOR
DEUS IBI EST” ซ่ึงพระคุณเจาไดเลือกเปนคติพจน
ประจำตัว

นอกจากหนาท่ีในฐานะเปนประมุขของสังฆมณฑล
นครสวรรคแลว ในสภาพระสังฆราชฯ พระคุณเจา
ยังเปนประธานกรรมการสภาฆราวาสแพรธรรม
ประธานกรรมการการแพรธรรมและกระแสเรียก และ
เคยไดรบัเลือกเปนประธานสภาพระสังฆราชฯ ดวย

ยามวางพระคุณเจาชอบปลูกตนไม รักธรรมชาติ
และสัตวนานาชนิด ชอบฟงมากกวาพูด  ยิ้ม และ
เปนกันเอง ไมถือตัว ทานถือคติ “ความรักอยูที่ไหน
พระเจาอยทูีน่ัน่”

พระคุณเจาปฏิบติัหนาท่ีในฐานะประมุขสังฆมณฑล
นครสวรรค เปนเวลา 22 ป ไดเขียนจดหมายถึง
พระสันตะปาปา ตามกฎหมายพระศาสนจักรกำหนด
เพือ่ขอลาพกัเกษียณเนือ่งจากปญหาสุขภาพ ค.ศ. 1998
ในขณะท่ีมีอายุได 72 ป

ตลอดเวลาทีพ่ระคณุเจาทำหนาท่ีประมุขสังฆมณฑล
ไดวางตัวเปนเหมือน “บิดาผูใจดี” และเปนผูอภิบาล

คาทอลกิไทยรวมใจ (ตอจากหนา  4)

ที่ดี ไปรวมฉลองวัด เยี่ยมเยียนสัตบุรุษ เนื่องจากพื้นที่
และลักษณะเฉพาะของสังฆมณฑลนครสวรรค
สวนหนึ่งเปนภูเขา และมีกลุมชาติพันธุหลายกลุม
ทุกปพระคุณเจาจะเขาปา ข้ึนดอยไปเยี่ยมสัตบุรุษและ
ฉลองปสกากับพวกเขาเปนประจำ

ชีวิตท่ีเรียบงาย มัธยัสถ ต้ังแตการแตงกาย  การ
ใชชีวิตสม่ำเสมอ พระคุณเจาจะพยายามใหเรียบงาย
เพื่อไมเกิดความรูสึกหางไกลกับสัตบุรุษ และการ
พบปะพูดคุยกบัคณะสงฆ นกับวช ทานก็วางตัวเปนท้ัง
พระสังฆราช บดิา และเพ่ือนสงฆ

พระคุณเจาอยากใหคนเรียกวา “พอ” มากกวา
เพราะรูสึกใกลชิด

ลักษณะท่ีเปนคนใจดี ในการปกครองมักจะใชวิธี
ประนีประนอม

สมัยเปนอธิการบานเณร ชอบเลนกีฬากับสามเณร
เสมอ

ชอบสะสมเปลือกหอย และปลูกตนไม
ชอบถายภาพ โดยเฉพาะธรรมชาติ
บุคลิกของพระคุณเจาท่ียิ้มแยม เรียบงาย คุยสนุก

มีอารมณขัน หยอกลอ  และเวลาพูดชอบเลนคำให
สนุกๆ ทำใหเปน “บคุคลท่ีใครๆ อยากเขาหา”

หลังจากลาพัก เกษียณจากตำแหนงประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรคแลว ทานไดพำนักอยูที่บาน
ทรงไทย ภายในบริเวณสามเณราลัยจอหน ปอล
นครสวรรค และยังทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของสาม-
เณราลัย และเปนคุณพอวิญญาณรักษของสามเณรดวย
รวมท้ังถวายมิสซาใหแกภราดาคณะลาซาลเปนประจำ
นอกจากน้ียังเทศนเขาเงียบใหพระสงฆนักบวชอยูบาง

วนัท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ฉลอง 50 ปชวีติสงฆ
ของพระคุณเจา ทีว่ดัเซนตนโิกลาส  พษิณุโลก ชวงน้ัน
สุขภาพของพระคุณเจ า เริ่ ม ซูบผอมลงเล็กนอย
ความจำเร่ิมลืมเลือนไปบาง แตยังเปนคนท่ีมีอารมณดี
ยิม้แยมแจมใส ซ่ึงเปนบุคลกิทีน่ารักของพระคณุเจา

ในโอกาสน้ี พระคุณเจาไดกลาวมีใจความดังน้ี 
“พระเจาสถิตกับทาน...พี่นองเราไดอานและฟง

พระวาจาท่ีนกับุญยอหนเปนผนูพินธข้ึน ใจความท้ังหมด
พี่นองคิดวาส้ันๆ ใจความท้ังหมดน้ันคือรัก นักบุญ
ยอหนเปนนักบุญที่มีชีวิตสนิทกับพระเยซูเจาและ
พระเยซูเจาเองรักนักบุญยอหน นักบุญยอหนก็รัก
พระเยซูเจา ฉะน้ันในความรสึูกนึกคิด และในดวงใจของ
นกับุญยอหนไดใหแงคิดจากพระเยซูเจา

ฉะน้ันจากหนงัสือทีท่านเขียนในพระวรสารนัน้ ได
ย้ำและตอกย้ำชีวิตของเรากับพระเปนเจาน้ัน เปนเรื่อง
ของความรัก ไมใชส่ิงอืน่ กแ็นนอน จะวาไปแลวจะตอน
เริ่มตนก็ไมไดเพราะฉะน้ันความรักของพระเจาน้ัน

รักต้ังแตสรางโลก ความรักของพระองคนั้น ไมมีตน
ไมมีปลาย ฉะน้ันนักบุญยอหนไดนำเรื่องชีวิตของ
พระเยซูเจา นำมาเตือน มาสอน มาบอกเราวา ในชีวิต
ของเรา ไมมีใดอ่ืนมากไปกวาจากความรัก เราจะ
มีความสุข ความเจริญ ความกาวหนา และความจำนน
ก็เพราะความรักซ่ึงเปนความจริงของชีวิตของเรา
จะเปนคริสตชนหรือไมก็ตาม บางทีคำพูดท่ีบอก อาจ
จะมากเกินไป เพราะเราคิดวาพระเยซูเจารักเรานิรันดร
แตเรารกับาง ไมรกับาง รกัของเราไมถาวร หรอืยาวนาน
เกิน รักของเราไมนิรันดร เม่ือเราฟงพระวรสารตอนน้ี
แมเราแตละคนจะรักเหมือนอยางท่ีพระเปนเจารกัไมได
เพราะเราไมใชพระเปนเจา อยางไรก็ดีส่ิงท่ีเราตองทำคือ
รัก และส่ิงท่ีทำและตองไมทำคือ เกลียด เพราะฉะน้ัน
ชวีติของเราถามีแตรัก เกลยีดไมมี กมี็ความสุข”

นี่ เปนการกลาวคร้ังสุดทายอยางเปนทางการ
ตอหนาผคูนเปนจำนวนมากในคร้ังน้ัน

บานเณรจอหน ปอล และบานพกัยามเกษยีณ เปน
ความฝน และความหวงัท่ีไดกลายเปนความจริงในชวง
สุดทายในสมัยของพระคณุเจา ทีไ่ดพยายามสะสมปจจัย
เพื่อสรางบานเณร เพราะถือวาเปนส่ิงท่ีสำคัญของ
สังฆมณฑลนครสวรรค

ซิสเตอรนอมจิตร นองสุดทอง ไดกลาวถึงพระคุณเจา
วา  “พระคุณเจาเปนคนเรียบๆ  ซ่ือๆ  ไมคอยพูด
ชอบเงยีบๆ รกัพีน่องมาก แตกอนรสึูกกลวัๆ เพราะอายุ
หางกัน แตเม่ือยิง่ใกลชดิกัน กย็ิง่รสึูกวา ทานรักพวกเรา
มาก ยิง่เหลือกนัสามส่ีคนเทาน้ัน”

ค.ศ. 2011 เม่ือน้ำทวมนครสวรรค บรเิวณบานพัก
ก็ลำบากมาก พระคุณเจาพิบูลย  วิสิฐนนทชัย  ได
มอบหมายใหคุณพอศิริชาญ เอียงผาสุข อุปสังฆราช
และเจาอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา ปรับปรุง
บานพักเพ่ือใหพระคุณเจาไดมาพัก จะไดสะดวกในการ
ดูแลจนกวาน้ำแหง

เดือนธันวาคม พระคณุเจาตองเขาพักรกัษาสุขภาพ
ทีโ่รงพยาบาลเซนตหลยุสระยะหน่ึง

หลังจากน้ัน พระคุณเจาสุขภาพไมคอยดี และ
ไมคอยลุกข้ึน  จนกระท่ังกอนมรณภาพประมาณ
1 สัปดาห ตองอาศัยเคร่ืองชวยหายใจ ทานอาหาร
ไมคอยได แตอาการภายนอกดสูงบ ไมมีอาการเจบ็ปวด
แตอยางใด

เชาวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา 04.00 น.
พระคณุเจาไดกลบัไปสอูอมกอดของพระบิดาเจา ผทูรง
เปนองคความรัก และรักพระคณุเจา ทรงแตงต้ังใหเปน
ผรูบัใชของพระองค และไดทำหนาท่ีอยางท่ีสุดจนนาที
สุดทาย

เม่ือพีแ่ละนองสาว 3 คน มาเย่ียม พดูคุยกนัถงึชวีติ
และความตาย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะตองเกิดข้ึน และวันเวลา
ใกลเขามา พระคณุเจาไดพดูวา

“ถาพี่ตาย ขอใหทำพิธีฝงท่ีนครสวรรคนี้ เพราะพี่
ไดมาอยทูีน่ีแ่ลว และจะไดอยใูกลชดิกับพีน่องสัตบุรษุ
นครสวรรคตลอดไป”

ขอใหพระคุณเจาไดพักผอนในสันติสุขกับพระ-
เปนเจา แมพระ และนักบุญท้ังหลาย และขอขอบ
พระคณุสำหรบัทุกสิง่ท่ีพระคณุเจาไดทำและมอบใหทัง้
คำพดู การกระทำ และชีวติท่ีเปนแบบอยาง
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«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ

               Õ√—≠ª√–‡∑» ®. √–·°â« ‡≈◊ËÕπ

 ©≈Õß«—¥ªïπ’È  ‡ªìπ‡¥◊Õπ¡’π“§¡

                           2013

                       «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° Õ.°”·æß· π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ —°√‘π∑√å »‘√∫√√‡∑‘ß ‡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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101) °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π  (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å  Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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≠‡∑‡√´“·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

«—¥·¡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’ ‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥®“°«—π‡ “√å∑’Ë  27  µÿ≈“§¡

‡ªìπ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00  π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

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

®.»√’ –‡°… ©≈Õß«—¥·≈–«“ß»‘≈“ƒ°…å«—¥À≈—ß„À¡à

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §≥–π—°√âÕß°√ÿß‡∑æœ º ¡ (§√‘ ‡µ’¬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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

∑’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¶-

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

°“√À¬à“√â“ßé „π«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π 2012 ∑’Ë (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

∫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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

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

9970)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—π¥√Ÿ«å ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6

µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡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

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ÀπÕßæ«ß Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß§ÿ≥æàÕ ¡§‘¥ ‡®√‘≠π“√∂

‚∑√. 08-1876-4758)

«—¥·¡àæ√–·Ààß “¬ª√–§”»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∫ÿ√’√—¡¬å

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

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß ®.π§√√“™ ’¡“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ºŸâªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ÀπÕßÀ≠â“ª≈âÕß

Õ.·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ‚§°

ª√“ “∑ / ª√“ “∑æ√ ®.∫ÿ√’√—¡¬å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡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 ß¥©≈Õß«—¥

ª√–®”ªï 2012

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 39 ª√–®”«—π∑’Ë 23-29 °—π¬“¬π 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

·≈–‡«≈“ 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¡

„πÕ“§“√„À¡à ™—Èπ 2 «—¥æ√–¡À“‰∂à ‡«≈“ 09.00-

12.00 π. ºŸâ π„® “¡“√∂‡µ√’¬¡°“√≈à«ßÀπâ“ ®–¡’¢÷Èπ

∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ µ≈Õ¥ªï 2012

¢Õ‡™‘≠™«π∑ÿ°∑à“π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‚¥¬‰¡à¡’§à“„™â®à“¬

 π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‚∑√. 08-

1781-4504 pslohsiri@gmailcom ¥√. ÿπ∑√’ ‚§¡‘π

‚∑√. 08-9611-7940 komin.suntree@gmail.com

§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-1953

aungkie2002@yahoo.com

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

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

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

Õ“®“√¬åæ√‡∑æ «‘™™ÿ™—¬™“≠ ‡√’¬π∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å  ‡«≈“

13.00-17.30 π. ®”π«π 10  —ª¥“Àå µ—Èß·µà

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

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

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

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

Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°

�����¢Õ‡™‘≠‡ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

«—π»ÿ°√å∑’Ë  12  µÿ≈“§¡  2012 ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈

∫â“π´àß·¬â µ.§”‡µ¬ Õ.‰∑¬‡®√‘≠ ®.¬‚ ∏√ æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª

∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë 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

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

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

·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¶√“«“ 

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

‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√ǻ ’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√–‡∑»∫√“´‘≈  π„® Õ∫∂“¡

‰¥â∑’Ë·ºπ°‡¬“«™π ‚∑√. 08-1812-1916



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 23-29 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 ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 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. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

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

ตดิตอ คณุสมศกัดิ ์ สุเสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

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

พึงเอาอยางพระคริสตเจา
และพึงดูหม่ินความฟุงเฟอทั้งหลายของโลก
บุคคลใดตามขาฯ มา บุคคลน้ันไมงมอยูใน

ความมืด (ยน 8:12) วาทะของพระสวามีเจา
นี่แหละคือวาจาของพระคริสต ที่ตักเตือนใหเรา
เอาอยางความประพฤติและชีวประวั ติของ
พระองค ในเม่ือเราใครไดแสงสวาง อนัแทจรงิ และ
รอดพนจากการมีใจบอดมืดท้ังมวล ฉะน้ันชาวเรา
จงสนใจใหมากๆ ตอการรำพึงชีวประวัติของ
เยซูคริสตเจา

คัดจากหนงัสือ : จำลองแบบพระครสิต

คณุพออาทร  พัฒนภริมย  ทำบุญ     5,000   บาท
สเตฟานี  แฟนนี  เมเยอร  และมาการรตีา  มารอีา
อคัคพร  รจิุรานนท                                  400   บาท
คณุสมชยั  เจรญิวานชิ  อทุศิให

คาธารีนา  ระเบยีบ   เจรญิวานิช  ครบ 1 ป
                                                1,000   บาท

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

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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ไมเชื่อก็ตองเชื่อ หกสิบลานกวาคน สำหรับ
ผูที่เขาไปดู (ในวันท่ีผมเขียนบทความ...ผูเขียน)
บทเพลงและการเตนท่ีชื่อวา “กัมนัมสไตล”
(Gangnam Style) จากศิลปนชาวเกาหลีใต ในนาม
PSY นอกจากผูชมมากมายท่ีเขาไปดู มันยังสราง
ปรากฏการณเลียนแบบ จากประเทศเกาหลีเอง
และจากประเทศเพือ่นบานอยางไทย
ของเรา เม่ือเขามีกัมนัมสไตลได
ทำไมเราจะมี “กำนนัสไตล” ไมได
ละ

กัมนัมสไตลคืออะไร เบ้ืองตน
กัมนัมเปนชื่อยานหรูในกรุงโซล
ประเทศเกาหลี สามเณรชาวเกาหลี
คนหนึ่งเปรียบเทียบใหผมฟงวา
ก็เหมือนยานหรูๆ ในเมืองใหญๆ
สวนเ น้ือหาของเพลงเปนเ ร่ือง
เหมือนกับคนตางจังหวัดเขามา
ในเมืองกรุง แลวก็ทำตัวไมคอยถูก
เทาไร  ตัวนักรองเองบุคลิกเปน
คนตลกขบขัน สวนทาเตนของเพลง
ผมดูแลวเหมือนคนกำลังข่ีมา ถาเร่ืองน้ีจบแค
กระแสก็คงไมมีอะไร แตสามเณรเลาใหฟงตอ
อกีวา มีเอม็วี (มิวสิกวดีิโอ) ทำลอเลยีนบทเพลงน้ี
และท่ีสำคัญมีในเชิงวัดคาทอลิกดวย มากไป
กวาน้ันคือ มันฮติระเบิดเชนกัน มีคนกดเขามาดูถงึ
3 ลานวิวในยูทปู สำหรบัคลปิหรอืเอม็วีตัวนี ้  ผม
มีสองคำถาม หนึ่งบทเพลงกัมนัมสไตลกับคลิปน้ี
ดังมหาศาลข้ึนมาไดอยางไร และในสวนของศาสนา
ที่นำมาลอเลียนกระแสตอบรับเปนอยางไร

คำถามแรกผมคิดวาคงเปนเรื่องของกระแส
ปากตอปาก ปรากฏการณ บางทีอาจจะฟลุค
บางทีอาจจะมีการเตรียมการมาอยางดี แตส่ิงท่ีเรา
ตองยอมรับกันก็คือ อยางนอยมันจุดติดแลวในชวง
เวลาท่ีเหมาะสม คนธรรมดาสามัญคนหน่ึง เขา
อาจจะดังในระดับโลกทีเดียว แตส่ิงเหลาน้ีก็มีอีก
คมหน่ึงเหมือนกัน คือมาไวไปไว

คำถามท่ีสองเม่ือพระสงฆตัวจริงเสียงจริง
ทานหน่ึง กบัสมาชิกในวัด โดยเฉพาะกลมุโรงเรยีน
พระวาจา หลังมิสซาวันอาทิตย สังฆมณฑลโซล
ประเทศเกาหลีใต เกิดลุกขึ้นมาทำเอ็มวีลอเลียน
บทเพลงนี้ และโพสตลงยูทูปเชนกัน กระแส
ตอบรับไมธรรมดา 3 ลานวิว ผมคงไมไดกาวลวง
ถาจะบอกวา คลิปศาสนาบางคลิประดับวาติกัน
อาจจะยังไปไมถึงเลย อันน้ีเรามองในแงของ
จำนวน

ผมลองดูเพียงภาพของเอ็มวี ไมเขาใจเน้ือหา
ยอมรับวากลาเ ส่ียงอยู มิใชนอย  มีภาพ  และ
การแสดงออกท่ีลอแหลม เชน เม่ือลิฟตเปดมา

กัมนัมสไตล กำนันสไตล
พระศาสนจักรสไตล
เยาวชนชายยืนอยูเหนือพระสงฆ พระสงฆทานน้ัน
พยายามคลานออกมา เพื่อจะพูดอะไรบางอยาง ตอนน้ี
ผอูานกำลงันึกถงึคำวาไมเหมาะสมใชไหมครับ อยาเพ่ิง
ดวนตัดสินอะไรกอนที่ยังไมมีขอมูล เรายังไมได
สอบถามเจาของประเทศ ซ่ึงเขาคงรักพระศาสนจักร

เชนเดียวกบัเรา
ผมถามวาภาพที่ เกิดข้ึนน้ี คนในศาสนาคริสต

หรือคนอื่นเขาคิดอยางไร คำตอบที่ไดรับ ทำผมเกือบ
หนาหงาย “คุณพอครบั กระแสตอบรับเปนไปในเชิงบวก
(เขาใชคำวา positive) คนตางศาสนาในเกาหลีใต
มองคาทอลิกวา อนรุกัษนยิม อยเูหนือคนอ่ืน พอมาเห็น
แบบน้ี เหมือนเขามองวาศาสนาพยายามปรับเขามา
หาคนหมมูาก” ผมถามตอไปอกีวา เน้ือหาของบทเพลง
ที่ลอเลียนกลาวถึงอะไร คำตอบยิ่งนาสนใจมากข้ึน
“เนื้อหาในบทเพลงที่เลียนแบบนี้ พูดถึงการปฏิบัติ
ศาสนา ไมใชแตเพียงเปลือกนอก เราตองปฏิบัติ
ทัง้กายและใจ นอกจากน้ันยังเชิญชวนใหมาเขาวัด และ
บงบอกถึงการแตงกายบางอยางท่ีไมควรสวมใสมา
ในวัด” เด็ดขาด และกลาหาญ ในขณะเดียวกนักส็มุเส่ียง
และทาทาย ผมถามดวยความสงสัยวา “คุณรไูดอยางไร
วา พระสงฆในเอ็มวี คือพระสงฆตัวจริงเสียงจริง”
สามเณรคนน้ันตอบผมวา “เขารุนพี่ผมเอง เพิ่งบวช
เม่ือ 2 ปทีแ่ลว”

 คงตอบยากถาถามผมกลับวา ในฐานะท่ีคุณพอ
ทำงานส่ือมวลชนคาทอลิก คุณพอคิดอยางไร และ
มีแนวทางเชนไรกับเร่ืองน้ี ผมคงตอบวา มันทาทายนะ
มันเส่ียงตอกระแสวิพากษวิจารณ  มันลอแหลม
ตอการออกมาทำอะไรในลักษณะแบบน้ี ผมวาย่ิงโลก
ใบน้ีเคลื่อนไปไวแคไหน เรายิ่งตองใหเวลากับการ
ไตรตรองมากข้ึนเทาน้ัน สามเณรเกาหลียงับอกผมอีกวา
“คุณพอครับ  ผมทำเอ็มวีแบบน้ีมาต้ังเยอะเวลา
ที่ผมสอนคำสอน  ผมคิดวา  คุณพอทานน้ีก็คงทำ
ในลักษณะแบบน้ีเหมือนกัน ทำแลวก็เผยแพรลงยูทูป

ดูกันเองบาง  ผมยัง
แปลกใจเลยว าทำไม
มี ค น เ ข า ม า ดู ม า ก
ขนาดน้ัน” ไมตอง
แปลกใจหรอกครับ นี่คือวัฒนธรรมในยุคสมัย

ของเรา
ผมเร่ิมเช่ือขึน้เร่ือย  ๆวาส่ือมวลชน

เปล่ียนวัฒนธรรมการเจริญชีวิต
ของเราจริงๆ มันเปล่ียนความเช่ืองชา
ของขาวสารเปนความรวดเร็วและ
เรงรีบ บางคร้ังใครอยากจะใหราย
ใคร จึงใชชองทางแบบน้ีก็ได มัน
เปล่ียนการบันทึกภาพทีล่ะเอียดออน
การประณีตบรรจง มันเปล่ียนส่ิงท่ีเรา
พกพาไวขางกาย บางทีนำโรค
ประหลาดๆ ที่ไมเคยเปนมากอน
บางทีนำอาชีพบางอาชีพ ชองทาง
ทางการศึกษา หรือหนทางการ
ทำมาหากินของท้ังคนดี ปรารถนา
ความกาวหนา และคนรายหาชองทาง

เอารัดเอาเปรียบคดโกง  มันเปลี่ยนการตอสู
ในระดับโลก สงคราม การทำรายกนั การแบงชนชัน้
การเอาเปรียบ มันสรางการพนันขันตอในรูปแบบ
ใหมๆ  ฯลฯ สารพัดท่ีส่ือมวลชน จะทำไดในบรรยากาศ
ของวัฒนธรรมชีวิต ผมวาคำท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ
เราควรตระหนักและรเูทาทันอยางแทจริง

แนนอนวา เ ม่ือมีกัมนัมสไตลจากเกาหลี
พี่ไทยยอมปลอยมุกโชวความนาท่ึงดวยกำนัน
สไตล เรือ่งแบบน้ีคงไมตองถงึมือทีพ่ระศาสนจักร
จะย่ืนออกมาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แตผมคิดวา
คนในพระศาสนจักรเองควรรับรู ปรับมุมมอง
ทำความเขาใจ ไมตองพูดเร่ืองใหญไปถึงพระ-
ศาสนจักรก็ได เอาในระดับบาน ระดับครอบครัว
ก็เพียงพอแลว ลองไปถามลูกหลาน เยาวชน
หรือบางทีเด็กเล็กๆ ในบานของเรา ผมวาอยาไป
ถามแควาเขาดูหรอืยงั แตควรถามดวยวา เม่ือเราใช
เครื่องมือสื่อสารมวลชน ในรอยเปอรเซ็นตเราใช
เพื่อศึกษาหาความรู หรือเอากันงายๆ วา เราใช
เพื่อสรางสรรคสาระประโยชน หรือมีเพื่อเลน
กนัท้ังวนั เรือ่งแบบน้ีอยาบอกเพยีงวา ถาส่ือมวลชน
ไมทำแลวใครจะทำ ผมวาเร่ืองสือ่มวลชนเปนเร่ือง
ของทุกคน มันเปนวัฒนธรรมไปแลว มันใหญ
เกนิกวากลมุคนเล็กๆ เพยีงหยิบมือ แตมนัมีพลงัได
โลกจึงสรางสรรค คำน้ีวา “รวมมือ” ข้ึนมายังไง
ละครับ เรยีนรส่ืูอ และใชส่ือเพือ่การพัฒนาชีวติ

บรรณาธิการบริหาร
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çª√–™ÿ¡æ√–§—¡¿’√åé æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡¢â“√à«¡

ª√–™ÿ¡ ¡“™‘°ºŸâ∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫æ√–§—¡¿’√å

§√—Èß∑’Ë 6  √–À«à“ß«—π∑’Ë  6-10  ‘ßÀ“§¡ 2012

∑’Ë∫â“πÕÿ√å ÿ≈‘π ∫—π¥ÿß ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬

À—«¢âÕ  çæ√–«“®“¢ÕßÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“„π‚≈°

ªí®®ÿ∫—π¢Õß‡√“é ®—¥‚¥¬ ‘́ ‡µÕ√å‡Õ¡¡“

°Ÿπ—π‚µ §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π ™“«Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ºŸâ-

ª√– “πß“π¢Õß Àæ—π∏åæ√–§—¡¿’√å§“∑Õ≈‘°

‚´π‡Õ‡™’¬Õ“§‡π¬å  ¡’ ¡“™‘°®“°ª√–‡∑»µà“ßÊ

‡¢â“√à«¡ 48 §π

ç‡¢â“‡ß’¬∫é  ¡“™‘°§≥–æ√–¡À“‰∂à ‡¢â“‡ß’¬∫ª√–®”ªï ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ Ÿà°“√¬°∞“π–¢÷Èπ‡ªìπ·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬

∑’Ë»Ÿπ¬å§≥–æ√–¡À“‰∂à æ—∑¬“ √–À«à“ß«—π∑’Ë 20-23  ‘ßÀ“§¡ 2012

çÕ“≈—¬é §ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å æ√âÕ¡¥â«¬∫√√¥“æ√– ß¶å √à«¡æ‘∏’

ª≈ß»æ¢Õß¡“√’Õ“ ‡≈Á° ™“«π“·°â« „π‚Õ°“ π’È §ÿ≥∫√√®∫ ™“«π“·°â« æ√âÕ¡

∫√√¥“≈Ÿ°À≈“π ‰¥â∫√‘®“§‡ß‘π®”π«π 1 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ √â“ßÕ“§“√Õ‡π°ª√– ß§å

∑’Ë«—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 °√°Æ“§¡ 2012

çÕ∫√¡é √–À«à“ß«—π∑’Ë 30-31 °√°Æ“§¡ 2012 »Ÿπ¬å§” Õπ§“∑Õ≈‘° Õ—§√-

 —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ‰¥â®—¥§à“¬Õ∫√¡§ÿ≥∏√√¡·°àπ—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“√’¬å

æ‘∑—°…å æ—ß‚§π

®”π«π 200 §π

∑’Ë‚√ß‡√’¬π¡“√’¬å

æ‘∑—°…å æ—ß‚§π

§ÿ≥æàÕ«’ √–™— ¬

Õÿµ–¡–™– ‡ªìπ

ºŸâÕ”π«¬°“√

ç©≈Õß«—¥¡“√’¬å «√√§å ¥Õπ‡¡◊Õßé «—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012

§ÿ≥æàÕ∏π“°√ ‡≈“À∫ÿµ√ ‡®â“Õ“«“ «—¥¡“√’¬å «√√§å ‰¥â®—¥©≈Õß«—¥ ·≈–√◊ÈÕøóôπ

§Ÿà·µàßß“π 25 ªï ·≈– 50 ªï¢÷Èπ‰ª¢Õß‡¢µ 2 ®”π«π 20 §Ÿà ‚¥¬æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡¥â«¬ §ÿ≥æàÕ

 ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå À—«Àπâ“‡¢µ 2 ·≈–§ÿ≥æàÕ ÿ√æ—π∏å ¥“«æ‘‡»… Õ¥’µ‡®â“Õ“«“ 

·≈–æ√– ß¶å∑’Ë¡“√à«¡Õ’° 22 Õß§å æ√âÕ¡ —µ∫ÿ√ÿ…®“°«—¥µà“ßÊ Õ’°®”π«π¡“°

∫√√¬“°“»‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡»√—∑∏“„π°“√‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ

 «√√§å„πªïπ’È À≈—ß®“°‡¡◊ËÕªï∑’Ëºà“π‰¥â‡°‘¥πÈ”∑à«¡∑—Ë«∑—Èß∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬

¥Õπ‡¡◊Õß √«¡∂÷ß«—¥∑’Ë´÷Ëßª√—∫ª√ÿß„À¡à¥â«¬
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µÕπ∑’Ë 13

 à«πª√–°Õ∫

¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ

(2)

Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å

Õ—π‡ªìπ‰ª

‰¡à‰¥â

µ—«Õ—°…√µ—«∑’Ë 2 ¢Õß

§”«à“ §«“¡‡™◊ËÕ„π¿“…“

Õ—ß°ƒ…§◊Õ µ—« A ‡√“‰ª

µàÕ°—π‡≈¬

A ¡“®“°§”«à“ AVAILABLE „™âª√–‚¬™πå‰¥â

°“√¬°‚∑…¢Õßæ√–‡®â“µàÕ‡√“¡πÿ…¬å ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“·≈–¡’º≈ ”À√—∫∑ÿ°§π

‰¡à«à“‡¢“®–‡ªìπ„§√ (¬ÕÀåπ 3:15) ·µà ‘Ëß∑’Ëπà“æ‘®“√≥“µàÕ‰ª§◊Õ °“√

¬°‚∑…π—Èπ‰¡à„™à‡√◊ËÕßÕ—µ‚π¡—µ‘ ¡—π‰¡à “¡“√∂ àßº≈∑—π∑’∑—π„¥ ‚¥¬§πÊ π—Èπ

‰¡àÕÕ°·√ß„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ‡≈¬

ç§π∑’Ë°≈à“«·°à‡√“«à“ ùæ√–‡®â“¢â“ æ√–‡®â“¢â“û π—Èπ ¡‘„™à∑ÿ°§π®–‰¥â‡¢â“ Ÿà

Õ“≥“®—°√ «√√§å ·µàºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–ª√– ß§å¢Õßæ√–∫‘¥“¢Õß‡√“ ºŸâ ∂‘µ

„π «√√§åπ—Ëπ·À≈–®–‡¢â“ Ÿà «√√§å‰¥âé (¡—∑∏‘« 7:21)

 à«π§”µàÕ¡“§◊Õµ—«Õ—°…√ I ¡“®“°§”«à“ IMPOSSIBLE ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â

π—Ëπ§◊Õ ·¡â«à“°“√„ÀâÕ¿—¬¢Õßæ√–‡®â“π—Èπ®– ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ¡’§ÿ≥§à“ ·µà®–‡ªìπ‰ª

‰¡à‰¥â‡≈¬ ∂â“ª√“»®“°Õ’° Õßµ—«Õ—°…√∑’Ë‡À≈◊Õ§√—∫....

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“ææ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å æ√âÕ¡°—∫∫∑¿“«π“„π°“√∑”

∏ÿ√°‘®·≈–¿“æ§«“¡‡™◊ËÕ„π°“√∑”°“√§â“¢Õßæ’ËπâÕßµà“ß§«“¡‡™◊ËÕ π”¡“

ª√–°Õ∫°—∫§”«à“ ‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â ·µà°Á‡ªìπ‰ª·≈â«§√—∫ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ”‡√Á®„πÕ“™’æ

°“√ß“π Õ–‰√°Á‡ªìπ‰ª‰¥â

¡Õ∫ “ åπ√Õ¡ÆÕπ

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å

·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å

·≈–§≥–  ¡Õ∫ “ åπ„π‚Õ°“ 

 ‘Èπ ÿ¥‡¥◊Õπ√Õ¡ÆÕπ ©≈Õß

Õ’¥‘È≈øîµ√’È ªïŒ‘®‡√“–Àå»—°√“™

1433/§.». 2012 „Àâ·°àºŸâ·∑π

®ÿÃ“√“™¡πµ√’ Õ“®“√¬å ÿ∏√√¡

∫ÿ≠¡“‡≈‘» ∑’Ëª√÷°…“ ·≈–

ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ®ÿÃ“√“™¡πµ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 29  ‘ßÀ“§¡ 2012

∑’Ë ”π—°®ÿÃ“√“™¡πµ√’

§ÿ≥æàÕ‡§≈“¥‘‚Õ  ‡∫√åµÿ´Õ  Õ∏‘°“√‡®â“§≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ (O.M.I.)

√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“ª≈ß»æ§ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π Õ“‡√‘π å, O.M.I. «—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ 2012

∑’Ëª√–‡∑»‡∫≈‡¬’¬¡

ç√–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π Õ“‡√‘π åé ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2012

§≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ ∂«“¬¡‘ ´“§√∫ 1 ‡¥◊Õπ·Ààß°“√®“°‰ª¢Õß

§ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π Õ“‡√‘π å  ∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à  ¡’æ√– ß¶åºŸâ·∑π

®“°À≈“¬ —ß¶¡≥±≈ §≥–π—°∫«™À≠‘ß ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…∑’Ë§ÿâπ‡§¬·≈–‡§“√æ√—°

¡“√à«¡æ‘∏’®”π«π¡“° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡§≈“¥‘‚Õ ‡∫√åµÿ´Õ Õ∏‘°“√‡®â“§≥– ‡ªìπ

ª√–∏“π„πæ‘∏’
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