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ผศ.อารมณ พูลโภคผล

ธรรมล้ำลกึ
ของ

ความเงยีบ

(อานตอหนา 4)

พระวาจาของพระเจา  :  พระนางมารียทรงเกบ็เรือ่งท้ังหมดเหลาน้ี
ไวในพระทัยและยังทรงคำนึงถึงอยู (ลก 2:19, 51)

พระแมมารีย คือสตรีแหงพระวาจาและสตรีแหงความเงียบ ลูกๆ ของ
พระแมตองเขาใจความสำคัญของความเงียบ จึงจำเปนตองไดรับการอบรม
ใหรูจักคุณคาของความเงียบ เพราะพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจา
มคีวามหมายรวมถงึความเงยีบดวย ชวงเวลาของความเงียบน้ีแหละท่ีพระวาจา
ของพระเจาจะซึมซาบเขาสูจิตวิญญาณของเราโดยการกระทำของพระจิตเจา
(VD 66)

ความเงียบของพระเจาเปนประสบการณวาพระเจาทรงอยูหางไกล
(VD 21) ความเงียบสอนใหเรารูวาพระเจาทรงแตกตางจากเราอยางส้ินเชิง
พระองคทรงเปนจดุเริม่ตนและจดุหมายปลายทางของทุกสิง่ ทรงสรรพานภุาพ
ทกุประการ ทรงเปนอยดูวยตัวพระองคเอง ทรงเนรมิตสรางทุกส่ิงและทุกส่ิง
เปนอยูไดก็จากพระองคและโดยพระองคเทาน้ัน พระองคสูงสุดหน่ึงเดียว
ไมมีขอบเขต ความเงียบของพระเจาจึงเปนการเผยแสดงพระธรรมล้ำลึก
ความจริงของพระองค

จากความเงียบของพระเจาซ่ึงเปนการเผยแสดงพระธรรมล้ำลึกความจริง
ของพระองคนี้  นำเราเขาสูความจริงของมนุษย และของส่ิงสรางท้ังมวล
พระเจาตรัสวา  กอนทีเ่ราปนทานในครรภมารดา เรากร็จูกัทานแลว (ยรม 1:5)
ทำใหเรารับรูความจริงวาพระเจาผูทรงสรรพานุภาพทุกประการนี้ทรงรัก
มนุษยมาก รกัต้ังแตมนุษยยงัไมมีตัวตน ต้ังแตมนุษยยงัอยใูนความเงียบ พระเจา
ทรงใชความเงียบของมนุษยเผยแสดงความจริงของมนุษยเอง ในความเงียบน้ี
มนุษยจึงรับรูความวางเปลาของตน รับรูวาพระเจาทรงสรางตนและทุกส่ิง
ทุกส่ิงเปนอยูไดก็จากพระองคและโดยพระองค ทุกส่ิงเปนของพระองค
อยางสมบูรณ  พระวาจานีช้ีช้ดัวา กอนทีเ่ราแตละคนจะเปนรปูเปนรางในครรภ
มารดา พระเจารจูกัเราแลว รกัเราแลว มีแผนการเพ่ือความดีของเราแลว ทัง้ๆ
ทีเ่รายังอยใูนความเงียบของการไมมีตัวตน มนุษยไมสามารถเปนอะไรไดเลย
ถาไมไดมาจากพระเจา ดังน้ัน เพือ่จะเขาใจมนุษย เขาใจภาพลกัษณของมนุษย
เขาใจคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ก็ตองเขาใจในสัมพันธภาพ
กับพระเจาผูทรงสรางเขามา และทรงรักเขามาก

พระเจาทรงใชความเงียบตรัสกับมนุษยทางไมกางเขนของพระเยซู
คริสตเจา (VD 21) ดวยความเงียบของไมกางเขนของพระเยซูคริสตเจา
พระเจาทรงเผยแสดงความรักยิง่ใหญ รกัจนถึงท่ีสุด เปนดวงใจรักของพระบิดา
เจาสวรรคทีมี่ตอมนุษยชาติ ลงมาบังเกิดเปนมนุษย ยอมสละทุกส่ิงจนหมดส้ิน
มารับสภาพดุจทาสเปนมนุษยดุจเรา ทรงยอมรับแมความตาย เปนความตาย
บนไมกางเขน เพื่อผูที่เชื่อในพระองค เปดใจรับความรักย่ิงใหญนี้ เขาก็จะ
กลับมาเปนบุตรของพระเจาในองคพระบุตรเยซูคริสตเจา และมีสวน
ในพระอาณาจักรของพระองค ภาษามนุษยไมสามารถอธิบายความรักที่
เปยมดวยความเมตตาน้ีไดครบถวน แตความเงียบของไมกางเขนเผยแสดง
ความรักนี้อยางครบบริบูรณ

ความเงียบของพระเจาชำระเราใหบริสุทธ์ิและทำใหเราเจริญเติบโต

เมื่ อน้ำ เปนของปลา
ฟาเปนของนก ภูเขาเปน
ของเรา

พระสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร  วีระ  อาภรณรัตน
อายุ  57 ป  ลูกวัดนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร  สามเสน
บิดาช่ือ หวล และมารดาช่ือ
แนงนอย อาภรณรตัน คุณแม
ทำขนมขาย  จึงไดชื่อวา
“ลูกแมคา”

เกิดวันท่ี 3 ตุลาคม ค.ศ. 1955 เปนลกูชายคนโต มีพีน่อง 12 คน
ในสภาพระสังฆราชฯ เปนประธานกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต-

ศาสนธรรม มีงานแผนกพระคัมภีร และแผนกคริสตศาสนธรรม (คำสอน)
รวมอยูดวย

เขาบานเณรเล็กนักบุญยอแซฟ สามพราน ต้ังแตวันแรกท่ีเปดรับ
เขาบานเณรใหญแสงธรรม รนุท่ี 4  ชอบกฬีาทกุชนดิ เปนนกักฬีาของวทิยาลยั
คือ ฟตุบอล และบาสเก็ตบอล ทีช่อบเพราะ “กฬีาคนจน” ไมตองเสียเงินมาก
เม่ือศึกษาทำปริญญาดานคำสอนอยูที่อิตาลี เลนฟุตบอลถึงขนาดขาแขงหัก
ตองพักเขาเฝอก เลือกใชไมค้ำยันชวยเดินอยูหลายเดือน

บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 7 มิถนุายน ค.ศ. 1981 พระอคัรสงัฆราชไมเกิล้
มีชัย กิจบุญชู เปนผูบวชให ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ หลังจากน้ันไป
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ดานอภิบาลเยาวชนและคำสอน
3 ป กลบัมาก็ทำงานดานคำสอนเต็มตัวตลอดมาจนวันน้ี และวันหนา

อภเิษกเปนพระสังฆราชวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 โดยพระคารดินลั
ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู พรอมดวยพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และพระสังฆราชยอแซฟ
สังวาลย ศรุะศรางค  ณ  อาสนวหิารพระหฤทยั เชียงใหม

วนัอภเิษกในขบวนแห แทนท่ีจะน่ังรถเกง กลบัน่ังรถมาแทนลา!
คำสอนเปนเสมือนลมหายใจของพระคุณเจา เพราะเริ่มต้ังแต

เปนสามเณรเล็ก สามเณรใหญ และไดพฒันางาน พฒันาครูคำสอนใหกาวหนา
มากอยางเห็นไดชดั ไดสงครคูำสอนไปศกึษาตอตางประเทศท้ังหมด 40 คน
สวนใหญเปนฆราวาส

“เกิดมาคร้ังหวังทำดีใหที่สุด เพื่อมนุษยทั้งผอง ครองหรรษา ไดรูจัก
รกัรบัใช เจาชวีา อกีพรอมหนา สรางสวรรค ณ แผนดิน” เปนคติพจนประจำ
ชวีติต้ังแตกอนบวช แตผปูระพันธ คือคณุพอประยรู พงษพิศ สมัยเปนหนมุ

สังฆมณฑลเชียงใหม มีมิสชนันารคีณะตางๆ มากพอๆ กบัชนเผากวา 10
เผา ชาวเขาจำนวนมากตองการเรียนคำสอน และลางบาป แตครสูอนคำสอน
ไมพอ พืน้ท่ีกวางสวนใหญเปนภเูขา ภาษาแตกตางกัน ท่ีสำคัญขาดทุนทรพัย

คณุพอเดชา อาภรณรตัน นองชายพดูถึงพีช่ายดวยความภูมิใจ “สวรรค
ใหพอระมาเกิด และใหนองเดชาตามมาเกิด เพือ่ใหเหน็วา คนดีเปนอยางไร
และเดชา....เปนอยางไร”

พระคณุเจาตองเดินทางลงไปประชุม จากเชียงใหมถงึกรงุเทพฯ ระยะทาง
ประมาณ 700 กโิลเมตร ตองใชเครือ่งบินเปนหลกั แตกมั็กจะยังไปไมคอยทนั
เพราะเจอเคร่ืองบินดีเลย นัง่แท็กซ่ีเขามาในเมือง เจอรถติดอีก อยางน้ีสุดวิสัย
ไมรูจะแกไขอยางไร

คำขวญั “ขาพเจาทำทกุอยาง เพราะเหน็แกขาวด”ี (1 คร 9:23)
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เครอืขายงานพัฒนาสังคม (ตอจากหนา 20)
จำนวน 49 คน เมื่อวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2012 ที่
บานซาวโีอ สามพราน นครปฐม

เน่ืองมาจากเม่ือปลายป ค.ศ. 2011 ประเทศไทย
ประสบปญหาอุทกภัยคร้ังใหญ  มีประชาชนจำนวนมาก
ไดรับความเสียหายและไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ดวยเหตุนี้ในเดือนมกราคม 2012  คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนา แผนกสุขภาพอนามัย ไดจัด
โครงการอบรมใหความรดูานสุขภาพใหกบัอาสาสมัคร
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติน้ำทวม
โดยมีเปาหมายเพือ่ใหอาสาสมัครสขุภาพมคีวามตระหนัก

ธรรมล้ำลึกของความเงยีบ (ตอจากหนา 3)
ในความเช่ือ บรรดาผชูอบธรรมท้ังหลายลวนถกูทดสอบ
ดวยความเงียบของพระเจา ขณะท่ีอยากไดยินคำตอบ
และคำปลอบโยนของพระองค (ประตูแหงความเช่ือ
(PF) ขอ 15) เรามนุษยเม่ือมคีวามทุกขเราตองการความ
ชวยเหลือ เราเรียกหาพระเจา แตเม่ือเราตองมาพบกับ
ความเงียบของพระเจา ในขณะท่ีเรากำลังตองการ
ความชวยเหลือจากพระองคมากท่ีสุด เรามักบนวา
พระเจา เราหารูไมวา ความเงียบนี้ของพระเจาเปน
กระบวนการชำระความจองหอง ความไมนบนอบและ
ผลที่ตามมาท้ังหมดท่ีอยูในเรา แลวจะทำใหเราเจริญ
เติบโตในความเช่ือ ซ่ึงเปนความเช่ือที่ถูกกระทำโดย
ความรัก (กท 5:6) ซ่ึงจะกลายเปนมาตรฐานใหมของเรา
(PF ขอ 6)  เรามีความม่ันใจในความเงียบน้ีของพระเจา
ได เพราะพระเยซูคริสตเจาเองไดผานประสบการณ
ความเงียบนีม้าแลว เม่ือทรงถกูตรงึแขวนบนไมกางเขน
พระองคทรงเปลงเสียงรองแสดงความทุกขซ่ึงเกิดจาก
ความเงียบน้ีวา ขาแตพระบิดา ขาแตพระบิดา ทำไม
พระองคจงึทรงทอดท้ิงขาพเจาเลา (VD 21)

ความเงียบของพระเจาเผยแสดงพระยุติธรรมของ
พระองค เราพบเหน็คนอธรรมแสดงอำนาจ ดูเหมอืนเขา
เจริญรุงเรืองดี เราเห็นคนช่ัวมีกินมีใชอยางสุขสบาย
ดูเหมือนพระเจาทรงเงียบในขณะท่ีคนอธรรมกดข่ี
ขมเหงทำรายผชูอบธรรม (ฮบก 1:3)  คนอธรรมใชลิน้
พูดเท็จ ประหน่ึงเปนคันธนูที่ยิงลูกศร ความเท็จไมใช
ความจริงมีอำนาจบนแผนดิน  เขาผานจากความช่ัวหนึง่
ไปสูอีกความชั่วหนึ่ง (ยรม 9:2) เขากลาวเท็จตอกัน
ปากหวานแตขาดความจริงใจ (สดด 12:2) พวกเขาทำส่ิง
เลวราย แตพวกเขาก็ยงัมีความยินดีและปรีด์ิเปรม เขามี
ความเปนอยอูยางฟมุเฟอย อาหารการกินก็อดุมบริบรูณ
(ฮบก 1:15-16)  แตความเงียบของพระเจาเผยแสดง
พระยุติธรรมตามเวลากำหนดไวอยางแนนอน และ
ทุกส่ิงมีสลักไวชัดเจนบนแผนกระดานเพ่ือใหอาน
ไดงาย (ฮบก 2:2) พระเจาบอกเราใหสงบเงียบเฉพาะ
พระพักตรพระองคและเฝารอพระองค อยาเดือดรอน
เม่ือใครสักคนประสบความสำเร็จดวยเลหกล เพราะ
ไมเกิดประโยชนใด (สดด 37:7-8) แตเรามนุษยมักจะ
รบีดวนตัดสินผอูืน่ และตองการใหพระเจาทำตามใจเรา
แตพระเจาใหเวลาทกุคนเสมอ ไมดวนลงโทษคนอธรรม
แตปรารถนาใหเขากลับใจ ความเงียบของพระเจาเผย
แสดงพระยุติธรรมท่ีเต็มเปยมดวยความรักอันหา
ขอบเขตมิไดของพระองค เปนความรักจนถึงท่ีสุด แต
เ ม่ือวันน้ันมาถึงพระยุติธรรมของพระเจาจะแยก
ขาวละมานออกจากขาวสาลีอยางแนนอน (มธ 13:30)

เพือ่จะมีประสบการณกบัธรรมล้ำลึกของความเงียบ
เราตองปฏิบัติความเงียบดวยตนเอง วิธีการปฏิบัตินั้น
เรียบๆ ไมยุงยาก ไมตองการความรอบรู แตตองการ
ความเช่ือและความซ่ือสัตย เพื่อจะรำพึงภาวนาใน
ความสงบเงียบ เราครสิตชนทำดงัน้ี

นัง่ในทาท่ีผอนคลาย สงบ  นิง่  ตัวตรง  หลบัตาสบายๆ
หรอืจะเปดตาก็ได แตต้ังอกต้ังใจ  รตัูวเต็มท่ี  ต่ืนเต็มท่ี
หายใจปกติธรรมดาจากชองทอง  พรอมกับพูดในใจ
คำวา  “เย…..ซู…..”  เปนคำๆ  ชาๆ  ชดัๆ  ตามจังหวะ
ลมหายใจ พูดอยางนุมนวลไมเนนคำ หรือพยายาม
ออกแรง แตกลาวคำ “เย.. ซู..” อยางตอเน่ือง รคูำท่ีพดู

และฟงคำท่ีพดูอยางต้ังใจ    ทมุเทจิตใจท้ังหมดไปท่ีคำวา
“เย…..ซู…..” เพียงคำเดียว ต้ังสติใหรูตัวเต็มท่ีขณะน้ี
เวลาน้ี นี่เปนการทำงานท่ีประสานเปนหน่ึงเดียวกัน
ของกายและจิตใจ ไมคิดถึงอะไร ไมคิดถึงอดีต ไมคิดถึง
อนาคต ไมฟุงซานคิดเร่ืองใด ไมจินตนาการ ไม
วางแผนงาน ไมวเิคราะหอะไร ถามีความคิดใดๆ เขามา
ในสมองเราชวงเวลานี ้ไมวาจะเปนความคิดดี หรอืไมดี
แมกระท่ังความคิดศักด์ิสิทธ์ิ หรอืมีแผนการดีๆ ผดุข้ึนมา
ในสมอง จงปลอยวาง อยาไปสนใจอยาไปหงุดหงิด หรอื
พยายามตอสกูบัความคิดเหลาน้ัน จงกลับมากลาวคำวา
“เย…..ซู…..” อยางต้ังอกต้ังใจตอไป จงซ่ือสัตยพดูคำวา
“เย…..ซู…..” ในใจ  และฟงอยางต้ังใจตลอดเวลาท่ีรำพึง
ภาวนา เม่ือใดรตัูววาหยุดกลาวคำ “เย.. ซู..” ใหหนักลับ
มากลาวตอไปอยางนุมนวล ตลอดเวลาท่ีเรากำหนดไว

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

ในเร่ืองการดูแลสุขภาพของตนเองและรวมมือกับ
ชุมชนดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชนมากข้ึน  และ
ภายหลังรับการอบรมไปแลวบรรดาจิตอาสาเหลาน้ีได
ออกเยีย่มผปูวย ผพูกิาร ผสููงอายอุยางตอเนือ่งสม่ำเสมอ
เม่ือผานไป 5 เดือน คาริตัสประเทศไทย โดยคุณพอ
ไพรชั ศรปีระเสรฐิ เลขาธิการ ไดมอบหมายให แผนก
สุขภาพอนามัยจัดกิจกรรมทบทวนฟนฟูความรูและ
ทักษะท่ีเคยไดรับการอบรมไปพรอมกับจัดใหความรู
ใหมเพิม่เติมอนัจะเปนประโยชนตอทัง้อาสาสมัครและ
กลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน

ดังน้ันแผนกสุภาพอนามัยจึงกำหนดจัดโครงการ
ในสังฆมณฑลตางๆ เพือ่ขยายโอกาสใหกบัเหลาจิตอาสา
ในพื้นท่ีนั้น โดยเริ่มจัดโครงการใหกับจิตอาสาในเขต
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 30-31 กรกฎาคม
อบรมใหกับจิตอาสาสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ในวันท่ี
24-25 สิงหาคม ทีว่ดันักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห จงัหวดัชุมพร
และกลุมจิตอาสาและครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม
วนัท่ี 8-9 กนัยายน ทีศู่นยสังฆมณฑลเชียงใหม จงัหวัด
เชียงใหม

เน้ือหาในการอบรมท้ัง 3 สังฆมณฑล นอกจากฟนฟู
ความรใูนเรือ่งโรคและภยัตางๆ ท่ีเกดิข้ึนในภาวะน้ำทวม
เรือ่งการใชยาและการบริหารจดัการยาสามัญประจำบาน
แลว  ยงัเนนใหผรูบัการอบรมฝกใชอปุกรณวดัสัญญาณชีพ
ฝกเขาเฝอกแขน-ขา   ยงัฝกทกัษะวิชาชพี วธีิทำสบสูมุนไพร
วิธีทำไสกรอกอีสาน  วิธีทำน้ำยาลางจาน  พิมเสนน้ำ
เพือ่ใหจติอาสาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และนำไป
แบงปนใหกบัสมาชิกในเขตวัดของตนตอไป

“ถาผูใดติดตามเรา
โดยไมรักเรา

มากกวาบิดามารดา
ภรรยา บุตร

พ่ีนองชายหญิง
และแมกระทัง่ชวีติ

ของตนเอง
ผูนั้นเปนศิษย
ของเราไมได

ผูใด
ไมแบกกางเขน

ของตน
และตดิตามเรา

ผูนั้น
เปนศิษยของเรา

ไมได
เชนเดียวกัน”
 (ลก 14:26-27)
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เวลานั้น พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยอีกวา
“สมมติวาทานคนหน่ึงมีเพ่ือนและไปพบเพ่ือนน้ัน
ตอนเที่ยงคืนกลาววา “เพ่ือนเอย ใหฉันขอยืมขนมปง
สักสามกอนเถิด เพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทาง
มาถึงบานของฉนั ฉนัไมมอีะไรจะใหเขากนิ” สมมตวิา
เพ่ือนคนนั้นตอบจากในบานวา “อยารบกวนฉันเลย
ประตูปดแลว ลูกๆ กับฉันก็เขานอนแลว ฉันลุกขึ้น
ใหส่ิงใดทานไมไดหรอก” เราบอกทานท้ังหลายวา
ถาคนนั้นไมลุกขึ้นใหขนมปงเพราะเปนเพ่ือนกัน เขา
กจ็ะลกุขึน้มาใหส่ิงที่เพื่อนตองการเพราะถูกรบเรา

เราบอกทานท้ังหลายวา จงขอเถดิ แลวทานจะไดรบั

จงแสวงหาเถิด แลว
ทานจะพบ จงเคาะ
ประตูเถิด แลวเขา
จะเปดประตรูบัทาน
เพราะคนท่ีขอยอม
ไดรบั คนทีแ่สวงหา
ย อมพบ  คนท ี ่
เคาะประตูยอมมี
ผเูปดประตใูห ทาน
ที่ เปนพอ  ถาลูก
ขอปลา  จะให ง ู
แ ท น ป ล า ห รื อ
ถาลูกขอไข จะให
แมงปองหรือ แม

แตทานท้ังหลายท่ีเปนคนช่ัวยังรูจักใหของดีๆ แกลูก
แลวพระบดิาผสูถิตในสวรรคจะไมประทานพระจติเจา
แกผูที่ทูลขอพระองคมากกวาน้ันหรือ” (ลก 11:5-13)

ขอความไพเราะในพระคัมภีร นอกจากจะมีความ
เปนกวนีพินธสูงแลว  บางขอความกลบัไพเราะ งดงาม
เพราะวามีความเรียบงายทางความรูสึกซ่ือๆ ประสา
มนุษยธรรมดาสามัญทีเ่กดิมาในโลกนี ้ ความรสึูกซือ่ๆ
แบบน้ีมีเหมือนกันหมดทุกชาติทุกภาษาท่ัวทุกมุมโลก
ในพระคัมภีรตอนน้ีตอบสนองความตองการรวมกัน
ของมนุษยซ่ือๆ อยางตรงไปตรงมาท่ีวา พระเปนเจา
จะเปนพระเปนเจาท่ียิ่งใหญที่สุดก็ตอเม่ือพระองคทรง
เปนเหมือนบิดาผูมีเมตตาตอลูกๆ กอเกิดความรูสึก
ทีดี่มากเม่ือรวูาพระเปนเจาทรงเปนพอทีเ่รารองขอในส่ิงท่ี
ทำไมไหวและพระองคไมทรงเคยปฏิเสธ

1. เราจะมีพระเปนเจาไปทำไม ถามิใชมีไวเพื่อ
ขอความชวยเหลอืในสิง่ท่ีเราทำไมไหว

2. พระองคจะทรงสรางมนุษยมาทำไม   ถาพระองค
ทรงเฉยเมยและไมทรงชวยเหลือพวกเขา

3. ความชวยเหลือน้ีมาจากความรัก มิใชเพื่อ
ตัดรำคาญ

4. ที่นาท่ึงท่ีสุดก็คือ วิธีอธิบายหรือคำเทศนของ
พระเยซเูจาตอนน้ี ชางเรียบงาย  พืน้บาน  อบอนุ  กนิใจ
ตรงความหมายท่ีจะส่ือโดยไมตองพยายาม ผมเคยไดยนิ
เด็กๆ ทีฟ่งขอความน้ีคร้ังแรก กส็ามารถนำไปพดูซ้ำได
ในทันทีเ ม่ือไดฟง  “ทานท่ีเปนพอ  ถาลูกขอไข
จะใหแมงปองหรอื”  พอแมของหนนูอยคนนัน้ภมิูใจมาก
ที่ลูกของเขาสามารถกลาวทวนขอความพระคัมภีร
ไดทันทีเม่ือกลับจากวัดถึงบาน

5. พระเยซเูจาทรงทาทายเรามนุษย ใหกมศีรษะลง
วิงวอนขอดูสิ  ทำไมลูกไมทำดวยความเชื่อมั่นใน
พระผูเปนพอ

พระองคทรงรูไดอยางไรวาคนท่ีขอก็จะได ใครท่ี
แสวงหาก็จะพบ คนท่ีเคาะประตูก็จะมีคนเปดให
พระเยซูเจาทรงทาทายเราเพ่ือผลประโยชนของเรา
เพราะพระองคทรงรอูยแูลววาพระบดิาไมทรงมทีางเลือก
อื่นใด นอกจากประทานใหแกลูกที่เขามาขอ และ
ลูกไมมีทางเลือกอื่นนอกจากตองเอยปากขอออกมา
จากใจของลูก

ไพเราะดีนะครับ   มันซ่ือดี  ชีวิตกับพระบิดา
“พอของเรา”  ที่จะขอกับพระองคตรงๆ.... ทำไม
ไมเอยปากขอละ?

พระเมตตาสมัพันธ (ตอจากหนา 20)

“คณะพระเมตตาประเทศไทย” ไดจัดงาน “พระเมตตา
สัมพันธ” ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยพระ-
สังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑล
จันทบุรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปน
ประธานในพธิ ีรวมดวยพระสงฆ 23 องค และสตับุรษุ
จากทุกสังฆมณฑลในประเทศไทย เปนจำนวนมาก

ชวงเย็น หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณแลว ยังมี
การทานเลี้ยงพบปะสังสรรคกัน ที่หองประชุมช้ัน 6
โรงเรียนอัสสัมชัญ เพ่ือชมการแสดงและพบปะกับ
พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และพี่นอง
จากสังฆมณฑลตางๆ รวมทั้งรวมยินดีในโอกาสท่ี
พระศาสนจักรทองถ่ินประเทศไทย จะไดรับเกียรติ
เปนเจาภาพจัดงาน “ประชุมธรรมทูตพระเมตตาเอเชีย
ครัง้ท่ี 2” ทีม่หาวิทยาลัยอสัสัมชัญ วทิยาเขตสุวรรณภมิู
ระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม 2012

โ อ ก า ส น้ี
ค ณ ะ พ ร ะ เ ม ต ต า
ประเทศไทย ไดเชิญ
พระธาตุนักบุญโฟส-
ตินา โควัลสกา จาก
สักการสถานพระ -
เมตตา ณ เมืองคราคูฟ

ประเทศโปแลนด มารวมขบวนแหของพระสงฆ
ในพิธีมิสซา  เปดโอกาสใหสัตบุรุษไดจูบแสดง
ความศรัทธาตอพระเมตตาผานทางพระธาตุของนักบญุ
โฟสตินา ผูเปนธรรมทูตขาวสารเรื่องพระเมตตาของ
พระเยซูเจาแกมวลมนุษยชาติ

อนึง่ คณะพระเมตตาไดขออนุญาตพระอัครสังฆราช
แหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อตั้งแสดงพระธาตุ

ของทานนักบุญตลอด 3 เดือน จนจบการประชุม
ธรรมทูตพระเมตตาเอเชีย ในเดือนตุลาคม ที่
วดัแมพระองคอปุถมัภ กรงุเทพกรฑีา

“งานพระเมตตาสัมพันธ” ครั้งน้ีจัดเปนคร้ังท่ี 3
และนำความสุขใจในพระเมตตาของพระเยซูเจามาสู
ผรูวมพธีิมิสซา และงานพบปะในตอนค่ำอยางมากมาย
คณะพระเมตตาประเทศไทย ขอขอบคุณพระอคัรสังฆราช

แหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพอเจาอาวาส
อาสนวิหารอสัสัมชญั คุณพอผชูวย โรงเรยีนอสัสัมชญั
โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต สามเสน
โรงเรยีนเซนตฟรงัซีสซาเวียรคอนแวนต เมืองทองธานี
โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา ผูมีพระคุณทุกทาน
สัตบุรษุทุกคนมา  ณ  โอกาสน้ีดวย
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

ความสวางแหงพระวรสาร
“ไมมใีครจดุเทยีน แลวเอาถงัครอบ”  (ลกูา  8:16)

เรียบงายแตยิ่งใหญ
แมฝนจะตกตอเนื่องอยูหลายวัน
จำนวนคนทีแ่วะเวยีนมามีแตจะเพิม่ข้ึน
กระท่ังเชาน้ันทองฟาเปดสลับกอนเมฆขาวชวยทอน

แดดจา
เหมอืนเปนใจใหการสญัจรสะดวกทัง้สำหรบัคนใกล

คนไกล
พอมาถึงก็ไดรับการตอนรับจากเสียงตามสายชัดเจนท่ัวบริเวณ
มีทั้งน้ำมีทั้งอาหารหวานคาวคอยบริการตอเน่ือง
ดานหลังหมอขาวหมอแกงหมอขาวตมมีคนยืนเชือ้เชิญ
ทาทีเต็มใจแฝงไวซ่ึงความหวงใยย่ิงกวาญาติเกรงวาคนท่ีมาจะหิว
ไดยินแลวชื่นใจอบอุนใหรูสึกหายเหนื่อยหายเมื่อยเปนปลิดท้ิง
จรงิๆ แลวจะวาเหน่ือยจะวาเม่ือยกแ็ทบไมไดคิดดวยซ้ำ
ต้ังแตออกจากบานมาหัวใจอัดแนนดวยความรูสึกอีกอยาง
จนแทบไมมีทีส่ำหรบัความรสึูกอืน่ใดท้ังส้ิน
ความรสึูกอยากจะมาเพ่ือบอกความในใจท่ีฟมูฟกมานาน
แมจะเคยเปรยใหไดยินเปนคร้ังเปนคราวตามโอกาส
แตคร้ังน้ีไมบอกไมพดูตามท่ีใจอยากคงไมไดเสียแลว
ถึงแมผูที่อยากบอกอยากใหไดยินจะไมรับรูอะไรแลว
กระน้ันใจก็ยงัเช่ือมัน่วาตอนน้ีคือเวลาท่ีเหมาะสุด
เปนเวลาที่ไมตองเอื้อนเอยวาจาไมตองสาธยายไมตองแยงกันพูด
จติวิญญาณน้ันรับรแูมส่ิงท่ีคำพดูคำจาไมอาจกลัน่ออกมาส่ือได
รบัรดีูวา “รกัพอมากนะ” “ขอบคณุพอสำหรบัทุกอยาง”
สุขกับความจริงใจท่ีวา “พอเปนยิง่กวาพอ” “ชวีติพอมแีตให”
ถงึใจยังไมพรอมจะออกหางยังไมอยากจะพรากพลดั
แตก ็“พอเหน็ดเหน่ือยมามากแลว หลบัพกัผอนใหสบายนะพอ”
ลกูๆ อยทูีใ่ดหางไกลแคไหนพอตรากตรำไปหาไปรบัรทูกุขสุข
ทั้งบนดอยท้ังในปาทึบรถเขาไมถึงพอไมเคยยอทอ
พอดนด้ันไปเจอะไปเจอดวยแรงรักแรงใจแรงกายแรงแขงขา
ผาขาวมามัดเอวมือกำไมทอนยาวคอยทรงตัวไปขางหนา
ไมตางกับนายชุมพาบาลท่ีออกตามหาลูกแกะในถ่ินทุรกันดาร
จะหยุดจะพักก็แคชัว่เวลาส้ันๆ เหมือนพอกำลงัไลตามบางอยาง
ไลตามความรักของพอทีล่วงหนาไปถงึหมบูานน้ันหมบูานน้ีแลว
 ตลอดชวงวันเวลาย่ีสิบสองปพอขยันแวะเวียนไปเย่ียมเยียนลูกๆ
 วนัน้ีลกูแตละคนตองมาใหได...มาเย่ียมมาบอกลาพอ
วนัน้ีถนนทุกสายตองนำมาหาพอนำมาในทีพ่อจะใชพกักาย
วันน้ีสถานท่ีเคยไปพบเคยไปคุยกับพอเปล่ียนมาท่ีนี่แทน...

ดอกกุหลาบดินสอพองหอกระดาษสีขาวดำเทียนอีกเลมดูนอยไป
ขณะท่ีใจอยากจะมีอะไรมากกวาน้ันเพื่อบอกลาพอเปนคร้ังสุดทาย
ขบวนแหยาวดูไมรจูบเดินหนาตามหลังรางพอไปเงียบๆ
เสียงเพลงละตินตามสายแมทำนองจะชวนศรัทธาแตดูจะนอกที่
ไมใชตอนน้ีตอนท่ีแตละคนอยากเดินไปเงียบๆ กบัพอ
แคเดินย่ำพื้นอมน้ำเขาไปลาพอคร้ังสุดทายก็ตองเบียดเสียด
ตองรบีวางส่ิงท่ีถอืมาตองรบีไหวแลวรบีสวนทางออกมา
กวารถคนสุดทายจะออกจากบริเวณงานตะวันก็คลอยไปมากแลว
ทวาขางหลุมท่ีเพ่ิงจะบรรจุรางของพอยงัมีคนหน่ึงน่ังอยเูงียบๆ
เหมือนยงัมีอะไรจะบอกพอยงัอยากจะอยตูามลำพงักับพออกีพกั
“ตอนนัน้รสึูกเควงควางมากเลย” เขาช้ีแจงในเวลาตอมา
“เรยีนจบแลวแตยงัไมรวูาจะเลือกเสนทางชีวติไหนดี
วนัน้ันพบทานเลยขอมาเขาเงียบสวนตัวกบัทาน...
ทานตอบรับดวยเต็มใจ...เทศนอบรมเชาคร้ังเย็นคร้ัง
นั่งรถไปถวายมิสซาแตละเชาก็มีโอกาสพูดคุยมีโอกาสสวด
กระท่ังตัดสินใจไดในท่ีสุด...”
เปนเรื่องราวที่รับรูกันแคสองคนมานานกระท่ังวันน้ี
จงึอยากจะอยตูอเพ่ือด่ืมด่ำกับความรสึูกดีๆ ใหเน่ินนานกวา
โดยมีหนงัสือปกแข็งสีขาวท่ีมีรปูกบัคำ “Simple Life” วางอยขูางๆ

ทุกๆ  ป บางคร้ังหลายเดอืนกอนวนัครสิตมาส หลายเมอืงในหลายประเทศ
ก็เร่ิมเปดไฟประดับประดาเทศกาลคริสตมาสกันแลว บางคร้ังเขาก็เชิญผูหลัก
ผูใหญหรือดารามาเปนผูเปดไฟเร่ิมแรก ไฟประดับเหลาน้ีเปนการเตรียม
ตอนรบัวันคริสตมาส แตสวนมากเปนการเนนเร่ืองการจำหนายสินคามากกวา
การเตรียมเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูเจา เว็บไซตในประเทศอังกฤษ
แหงหน่ึงเขียนขอความเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา “เม่ือเราเปดไฟเหลาน้ีแลว ถนนหนทาง
ก็มีบรรยากาศการเฉลิมฉลอง ใจเราแตละคนคงจะต่ืนเตนกับจิตตารมณของ
ครสิตมาส เปนโอกาสดีใหเราใชจบัจายซ้ือขาวของเปนของขวัญวนัครสิตมาส”

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณา พระเยซูเจาทรงกลาวถึงพระอาณาจักร
ของพระเจา ซ่ึงเปนขาวดีสำหรับทุกคน พระองคทรงใชเรื่องราวและนิทาน
เปรียบเทียบ เพื่อชวยใหศิษยของพระองคไดเขาใจ พระองคทรงอธิบาย
ใหสานุศิษยของพระองคเขาใจวา พวกเขาไดรับเชิญใหแบงปนขาวดีนี้ มิใช
ปดบังไว

การแบงปนขาวดีของพระคริสตเจามีอยูสองทางดวยกัน เราอาจกลาวถึง
พระเยซูเจากับผูอื่น และเราสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางท่ีพระองคทรง
เชื้อเชิญใหเราทำ คนเขาจะสนใจก็ตอเมื่อชีวิตของเราสอดคลองกับส่ิงท่ีเราพูด
แสงสวางของเราก็คือพระวรสาร มิใชไปหาซ้ือของขวัญเทศกาลคริสตมาส
หนังสือ “สุภาษิต” เตือนใจเราวา การเจริญชีวิตท่ีดีกับเพื่อนมนุษยก็คือการ
เปนคนที่มีเมตตาจิต ไมทะเลาะเบาะแวงกับเขา ลองถามตัวเราเองดูซิวา เรา
เจริญชีวติกับเพือ่นมนษุยของเราอยางไร ทัง้ในแวดวงของเราและโดยท่ัวไป เรา
ใหพระวรสารฉายแสงออกมาในชีวิตของเราหรือเปลา หรือวาเรามัวแตสนใจ
กบัแสงสวางของโลกน้ีเทาน้ัน

ขาแตพระเจา โปรดใหลูกเปยมดวยแสงสวาง
และหนทางของขาวดีแหงพระอาณาจักรของพระองค
โปรดทรงแสดงใหลูกรูจักการดำเนินชีวิต  ดวย
ความสัมพนัธทีดี่ตอบรรดาพ่ีนองของลูก ทัง้ในระดับ
ใกลและไกล ลกูวอนขอในพระนามของพระครสิตเจา
องคพระเจาของลกูทัง้หลาย อาแมน
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อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม
 เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2012  มีการสัมมนาสภาภิบาล

และผนูำวถิชีมุชนวัด อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
เรือ่ง พระวาจาขององคพระผเูปนเจาและพธีิกรรมในชวีติ
ครสิตชน โดยมีพระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันต-ิ
สุขนิรันดร เปนประธานวจนพิธีกรรมเปดการสัมมนา
มีพระสงฆ และสัตบุรษุเขารวมกวา 800 คน ท่ีโรงเรยีน
เซนตยอแซฟ สกลนคร ดานงานเยาวชน เม่ือวนัท่ี 3
สิงหาคม  มีการชมุนุมเยาวชนของอัครสงัฆมณฑลทาแรฯ
(เขตตะวันตก) หัวขอ “เยาวชน วัยสรางสรรค รูเทา
ทนัโลก”  ทีว่ดัแมพระแจกจายพระหรรษทาน ดอนมวย
มีเยาวชน และอาสาสมัคร เขารวมท้ังส้ิน 220 คน
คุณพอวัฒนา สอนนุชาติ จิตตาธิการ สวนวันท่ี 4
สิงหาคม ชุมนุมเยาวชนอัครสังฆมณฑลทาแรฯ
(เขตกลาง)  และเปนโอกาสพเิศษพระคุณเจาจำเนยีร ได
มาอบรมพบปะกับเยาวชนอีกดวย ที่บานเณรฟาติมา
ทาแร มีเยาวชน และอาสาสมัคร เขารวมท้ังส้ิน 160 คน
งานน้ีคุณพอวฒันา สอนนุชาติ จติตาธิการทำงานอยาง
เต็มท่ี  ตอนเชาของวันท่ี 4 สิงหาคม ที่อารามกาปูชิน
ทาแร ฉลองครบ 800 ป การต้ังคณะของนักบญุกลารา
โดยมีพระคุณเจาจำเนียร เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคุณ
ที่วัดราชินีแหงสันติภาพ อารามกาปูชินทาแร มีพี่นอง
พระสงฆ นกับวช สัตบุรษุรวมพธีิจำนวนมาก ปดทาย
ดวยงานอบรม “ผูนำกลุมวิถีชุมชนวัด” อาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ทาแร คุณพอทวีชัย  ศรีวรกุล
เจาอาวาสวัด คุณพอผชูวยเจาอาวาส คณะซิสเตอร และ
คณะกรรมการระดับวัด จัดประชุมผูนำกลุมยอยวิถี
ชุมชนวัด เตรียมความพรอมประจำเดือนสิงหาคม
กอนวันประชุมกลุมยอยในวันพุธ และวันพฤหัสบดี
ทีส่ามของทุกเดือน เม่ือวนัจันทรที ่13 สิงหาคม  เริม่เวลา
19.00 น. ที่ศาลาปติมหาการุญ บานทาแร ทั้งน้ีมีผูนำ
กลมุยอย เด็กและเยาวชน จากวดัทาแรและวดัปาพนาวัลย

เขารวม 214 คน  จากน้ันวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม
คุณพอทวชียั  ศรีวรกลุ เจาอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอล ทาแร พรอมคณะกรรมการระดบัวดั ออกเยีย่ม
กลุมบีอี ซีกลุมยอยชุมชนเฟองฟูกลุม  2  ที่บาน
คุณครูลำพร สารธิยากุล มีผูนำกลุมบีอีซี จากวัดปา
พนาวลัย เขารวมประชุมกลมุยอยในคร้ังน้ีดวย 

ระหวางวันท่ี 18-31 สิงหาคม 2012 คุณพอเอกสิทธิ์
ทัฬหะกุลธร ผูอำนวยการศูนยคำสอนแมริม  จัด
โปรแกรมการฝกอบรมใหนักศึกษาของศูนยคำสอน
สังฆมณฑลเชียงใหม ยอนรอยคนหาประวัติศาสตร
แหงความเช่ือของตนเองและบรรพบุรุษ โดยกลับไป
เยีย่มบานเกิดพรอมจมุตัวศึกษาวัฒนธรรม แนวคิด และ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน จากน้ันนักศึกษาแยกยายกัน
ลงพื้นท่ีไปสัมผัสชีวิตผูแพรธรรมโดยแตละคนถูกสง
ไปยังหมูบานตางๆ รวม 18 หมูบานโดยมีครูคำสอน
รนุพีท่ำหนาท่ีเปนพีเ่ลีย้ง หลงัจากจบชวงสัมผสัชีวติแลว
นกัศึกษาไดกลบัมาทำการรำพงึไตรตรองประสบการณ
โดยมีคณุพอนพิจน เทยีนวหิาร และอาจารย ดร.สุนทร
วงศจอมพร เปนผนูำการไตรตรองในคร้ังน้ี  เชียงใหม
เตรียมเปดปแหงความเช่ืออยางย่ิงใหญ โดยกำหนดพิธี
ประกาศเปดปแหงความเช่ืออยางเปนทางการของ
สังฆมณฑลในวันท่ี 13 ตุลาคม 2012 ที่อาสนวิหาร
พระหฤทัย โดยเร่ิมดวยพธีิบชูาขอบพระคุณ และในชวง
ยืนยันความเช่ือนั้นใหแตละเผามีตัวแทนเผาละ 6 คน
ข้ึนไปถือเทียนนำสวดยืนยันความเช่ือประกอบดวย
ตัวแทนพอบานแมบาน เยาวชนชาย-หญงิ และตัวแทน
เด็กชาย เด็กหญิง พรอมกับกลมุนักขับรองของแตละเผา
จะขับรองบทเพลงประสานเสียงเปนทอนรับ จากน้ัน
ตัวแทนจะไปวางเทียนซ่ึงเปรียบเสมือนแสงสวางแหง
ความเช่ือนีไ้วในสถานทีท่ีจ่ดัเตรียมไว สวนตอนจบพธีิ
บชูาขอบพระคุณแลว จะมีพธีิมอบตะเกียงใหกบัคุณพอ
เจาวัดแตละเขตวัดไปรับตะเกียงของแตละเขตวัด
เพือ่นำกลบัไปจุดท่ีเขตวัดของตนเอง โดยแตละสัปดาห
ใหพีน่องสัตบุรษุมีสวนรวมในการไปเติมน้ำมันตะเกียง
ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนการหลอเลี้ยงความเช่ือของเรา
ใหลกุโชนเสมอน่ันเองครับ 

ทมีงานสังคมภูธร ขอรวมไวอาลัย และภาวนาสำหรับ
ดวงวญิญาณของพระสงัฆราชยอแซฟ บรรจง อารพีรรค
พระสังฆราชกิตติคุณแหงสังฆมณฑลนครสวรรค ขอให
พระคุณเจาไดพักผอนตลอดนิรันดรกับพระเจาเทอญ
กลายกลับมาเปนเจาอาวาส (ชัว่คราว) อกีคร้ัง สำหรบั

คณุพอสามคัค ีชยัพระคณุ เม่ือคณุพอยอหน ลสิซันดรนิ
เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ
(ตัวจริง) เดินทางกลับไปเย่ียมภมิูลำเนาทีป่ระเทศอิตาลี
คุณพอจึงตอบรับเปนผูชวยงานอภิบาล รวมกับคุณพอ
เนสเซลล ี  การเตรยีมจติใจสำหรบัพธีิเปด และถวาย
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล งานน้ีตองบอกวาท้ัง
สังฆมณฑลพรอมเพรียงไมส้ินเสียงภาวนา เม่ือทมีงาน
คุณพอสิทธิโชค แสวงกาญจน และคุณพอไพฑูรย
ยันงาม เดินทางไปเตรียมจิตใจ ถึงหาดใหญ สะเดา
ทับโกบ สวนอีกทีมซิสเตอรสุภา  ทองอำไพ และ
สังฆานุกรดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค เดินทางเลียบฝง
อนัดามัน สลูำเลยีง และปากจ่ัน ตองบอกวาคึกคกัจรงิๆ

ขอรวมไวอาลัยกับคณะรักกางเขน ที่ไดสูญเสีย
ซิสเตอรอันเดร เปรมจิต ปทุมราช สมาชิกท่ีถวายตัว
แดพระในชีวิตนักบวชตลอด 51 ป ซ่ึงพระเปนเจา
ไดเรยีกกลบัสอูอมพระหตัถ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2012
และไดทำพิธีปลงศพในวันท่ี 31 สิงหาคม ทีอ่าสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุร ีโดยพระสงัฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศร ี เปนประธานในพิธี  ทำบุญ
ลุนโชค ลุนรถ กับบัตรการกุศล “กองทุนชวยคารักษา
พยาบาลพระสงฆเจบ็ปวย” จดัทำข้ึนโดยคณะกรรมการ
สวัสดิการพระสงฆจนัทบุร ีทีมี่คณุพอมานพ ปรชีาวฒุิ
เปนผดููแล จำหนายในราคาเลมละ 200 บาท จบัรางวัล
วันท่ี 13 ตุลาคม 2012 ท่ีวัดนักบุญฟลิปและยากอบ
หวัไผ โอกาสเปดปแหงความเช่ือ ฉลอง 25 และ 50 ป
ชวีติพระสงฆ   งานน้ีรางวัลใหญ เปนรถกระบะมาสดา
BT-50 และรางวัลอืน่ๆ รวมมูลคาถึง 1 ลานบาท พีน่อง
ที่สนใจรวมทำบุญลุนโชค จับจองบัตรการกุศลได
ตามวัด ตามโรงเรียนตางๆ ในสังฆมณฑลไดเลยนะครบั

โรม 6:12-14
. . . . . . ดัง น้ัน
อยาใหบาป
ค ร อ บ งำ
ร า ง ก า ย ที่
ตายไดของ
ทาน  จนทาน
ต อ ง ย อ ม
ต า ม ร า ค ะ

ตัณหาของรางกาย  อยามอบรางกายสวนหนึ่ง
สวนใดใหแกบาปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ทำความชั่ว  แตจงถวายตัวของทานแดพระเจา
ดุจดังคนท่ีกลบัคืนชพีจากความตายมามีชวีติใหม
จงถวายทุกสวนของรางกายแดพระเจาเปน

เครื่องมือในการประกอบความชอบธรรมบาป
จะไมเปนนายเหนือทานอีก  เพราะทานไมอยูใต
อำนาจธรรมบัญญัติอีกแลว   แตอยู ใตอำนาจ
พระหรรษทาน

ความซ่ือสัตยสจุรติ
สมุห บัญชีสมชายไดรับคำเสนอรางวัลพิ เศษ

จำนวนหาแสนบาทจากเจาของกิจการ  โดยมีขอแมวา
เขาตองทำตัวเลขบางอยางในบัญชีสำหรับเจาของ
ค่ำน้ัน สมชายปรึกษาเร่ืองน้ีกบัคุณแม

คุณแมจึงถามลูกชายของตนวา “ลูกเอย  ทุกเชา
แมตองมาปลุกเจาเพราะเจานอนข้ีเซา แมเขยาตัวเจา
แลว  เจาก็ยังไมต่ืน  จนแมตองเขยาตัวเจาแรงๆ

ราฟาแอล

เจาจึงจะรสึูกตัว  และลมืตาต่ืนข้ึน แมตองทำเชนน้ี
กับเจาทุกเชาเลย.......  ลูกลองคิดดูวา หากลูกรับ
ขอเสนอของเจานาย  แลวลกูจะตองลืมตาต่ืนท้ังคืน
ดวยความกงัวลเพราะเสยีงมโนธรรมติเตียน หรอื
ลูกยังตองการใหแมมาปลุกลูกทุกเชาเหมือนเดิม
ลกูลองคิดดูเอาเองก็แลวกนั”

สมชายตอบปฏิเสธขอเสนอของเจาของกิจการ
เพราะเขาจะไดหลบัสนิทไดทกุคนื.......

และคุณแมก็ยังตองมาปลุกเขาทุกเชาเชนเดิม

ขอบพระคณุพระเจาท่ีทานเคยเปนทาสของบาป
แตทานเต็มใจเช่ือฟงพระธรรมคำสอนท่ีทานไดรบัมา
และเม่ือเปนไทพนจากบาปแลว ทานก็มาเปนทาส
รับใชความชอบธรรม
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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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถึง
มารีอา ดาลิน หาญพัฒนากิจ

เกดิใหมในพระเจา
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

“ชีวิตน้ีขอพลีไวใหผอ่ืูน
แมจะฝนใจของตัวไมมวัหลง”

โปรดประทานการพกัผอน ตลอดนิรนัดร แกเขาเถดิพระเจาขา

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

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
ยอหน บัปตสิตา
ทว ีศรนีภาวรรณ
เกิดใหมในพระเจา

2 ตุลาคม 2554
ครบ 1 ป

“เราใหสันติสุขแกทาน ไมเหมอืนทีโ่ลกให” (ยน 14:27)

อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, 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

“เราถูกฝงไวในความตาย พรอมกับพระองคอาศัยศีลลางบาป
เพื่อวาพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย

เดชะพระสิริรุงโรจนของพระบิดาฉันใด เราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหมดวยกันฉันนั้น”
(รม 6:4)
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หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

20 - 28 เมษายน ค.ศ. 2013
รวมฉลองแมพระอากิตะ (แมพระรองไห)
อากิตะ - ฮาโกดาเตะ - ทะเลสาบโตยา -

ซัปโปโร
โดยสายการบิน โคเรียนแอร (KE)
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สอบถามไดที ่: แผนกการตลาด โรงพยาบาลเซนตหลยุส
โทรศพัท :  0-2675-5000 ตอ 51303-8

เวลาทำการ จันทร - ศกุร เวลา 8.00 น. - 17.00 น. www.saintlouis.or.th

หมายเหตุ : ภายใตเง่ือนไขท่ีโรงพยาบาลกำหนดเทาน้ัน
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สวดสายประคำ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน
คริสตชนคาทอลิกมีธรรมเนียมสวดสายประคำ

เปนพิเศษในเดือนตุลาคม เพราะวันที่ 7 ตุลาคม ระลึก
ถึงแมพระลูกประคำ ในป ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460)
ระหวางสงครามโลกคร้ังแรก แมพระไดประจักษ ท่ี
ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ทุกวันท่ี 13  ของเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม เปนจำนวน 6 คร้ัง เพื่อขอรอง
และเตือนมนุษยมิใหหันหลังใหกับพระเจา ขอให
สัตบุรุษยึดคำส่ังสอนของพระเยซูเจามาปฏิบัติในชีวิต
ทำพลกีรรมและสวดสายประคำ เพือ่ใหโลกมสัีนติภาพ

แมพระตรัสกับลูเซีย ที่ฟาติมา (13 ตุลาคม ค.ศ.
1917) วา “เราคือแมพระแหงสายประคำ เรามาเพ่ือเตือน
ลกูใหปรับปรุงชีวติจากบาป เราตองไมทำใหพระเปนเจา
ขัดเคืองพระทัยยิ่งกวาน้ี เพราะมนุษยทำบาปมาก  ลูก
ตองสวดสายประคำตอไปทกุวนั”

นักบุญปโอ แหงปเอเตรลชีนา (ค.ศ. 1887-1962)
กลาววา “สายประคำเปนอาวุธของพอ แมพระไมเคย
ปฏิเสธพระหรรษทานแกพอเมื่อสวดสายประคำ จงรัก
แมพระ และทำตัวใหแมพระรักลูก จงสวดสายประคำ
เสมอ”

นาเศราใจ ที่ในอดีตคนสวนใหญไมสนใจส่ิงท่ี
แมพระบอกจึงเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1939-
1945)  เกดิลัทธิคอมมิวนสิต ขาดสันติภาพในประวัติศาสตร
มนุษยชาติ

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) โอกาส
ฉลอง 50 ป แหงชีวิตสงฆของบุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 มีการรณรงค ทั่วโลก
รวมใจสวดสายประคำ (World-Wide Day of Rosary)
ใน 20 ประเทศ ในเม็กซิโกมี 2,600 แหงท่ีมีประชาชน
ประมาณสามลานคนรวมภาวนา และในปจจบุนัมี 170
ประเทศรวมรณรงค

คำขอรองของแมพระยงัเปนเรือ่งเรงดวน จงึขอเชญิ
สงเสริมสวดสายประคำ ดังท่ีหลายประเทศท่ัวโลกได
เริม่แลว ในประเทศไทย  เจาอาวาสวัดแมพระลกูประคำ
(กรุงเทพมหานคร) ไดริเริ่มงาน “ทั่วโลกพรอมเพรียง
ไมส้ินเสียงสายประคำ” ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2006
โดยรวมมือกับสภาภิบาล และคณะพลมารีย จัดการ
สวดสายประคำต้ังแตเวลา 09.00-16.00 น.

วันรณรงคสวดสายประคำ เปนวันเสารแรกของ
เดือนตลุาคม มีวตัถุประสงคคือ

1. ภาวนาเผยแผความรกั ใหโลกมสัีนติภาพ สงเสรมิ

ชีวิต และสันติสุขในครอบครัว   ภาวนาใหเด็กทารก
ทีไ่มไดเกดิมา (เพราะการทำแทง) เพือ่พระสนัตะปาปา
เพื่อกระแสเรียกของการเปนพระสงฆและนักบวชใหมี
จำนวนมากขึน้

2. สวดสายประคำตอหนาศลีมหาสนทิ
3. ถวายตนแดดวงหทัยนริมลของพระนางมารีย
4. จดัใหมีพระสงฆโปรดศลีอภยับาปในวนันัน้
5. เพื่อรับพระคุณการุณยครบบริบูรณ เพราะเรา

สวดสายประคำพรอมกนัหลายคน
6. พยายามต้ังกลมุภาวนา พบกนัอยางนอยเดือนละ

ครัง้
ขอเชญิรวมกนัสวดสายประคำตลอดเดอืนตลุาคมนี้
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ฟอรโนดิโคซเซ อติาลี (ซนีติ)  ประธานคณะกิจการ
พระแมมารีย (โฟโคลาเร) ไดขอให พระอคัรสงัฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช แหงอัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  รับหนาท่ีเปนหัวหนาผู-
ประสานงานกลุมเ พ่ือนพระสังฆราชของคณะ
โฟโคลาเร

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ รับตำแหนงน้ีตอจาก
พระคารดินลัมโิลสลาฟ วลิด (Cardinal Miloslav Vlk)
พระอัครสังฆราชแหงกรุงปราก ที่ปลดเกษียณแลว
พระคารดินลัทำหนาท่ีดังกลาวมา 18 ป

กลุมเพื่อนพระสังฆราชของคณะโฟโคลาเร
มีสวนรวมแบงปนพระพรพิเศษของคณะ  ซ่ึง
พระพรหลักสำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การสงเสริม
ความเปนหนึ่งเดียว

กลมุดังกลาวประกอบดวยพระสงัฆราช 60 องค
และพระคารดินัล 3 องค เพิ่งเสร็จส้ินการชุมนุม
พบปะกันท่ีอิตาลี พวกทานรวมกันจาริกแสวงบุญ
ไปยังท่ีฝงศพของ บุญราศีเคียรา ลูเช  (ค.ศ. 1971 -
1990) สมาชิกวัยเยาวคนหน่ึงของคณะโฟโคลาเร

ซ่ึงถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็ง และไดรับแตงต้ังเปน
บญุราศีในป 2010

พระคารดินัลมิโลสลาฟ กลาวถึงเหตุการณ
ดังกลาวน้ีวา  “ เปนการไปพักอยูกับเคียรา  ลูเช 
เพือ่ขอการปกปองคมุครองชวยเหลือจากทานสำหรับ
การเดินทางของเราไปตามเสนทางชีวิตจิตแหงความ
เปนหน่ึงเดียวน้ี ที่เคียรา ลูบิคไดเปดทางใหแกเรา
เปนเสนทางไปสคูวามศักด์ิสิทธ์ิ”

พระคารดินลัเอน็นิโอ อนัโตเน็ลลี ่อดตีประธาน
ผูปลดเกษียณแลวของสมณสภาเพ่ือครอบครัว
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเดินทาง
มาจาริกแสวงบุญคร้ังน้ี พระคารดินัลกลาวเนน
ในบทเทศนของทานวา เปนการสมเหตุสมผลอยางย่ิง
ที่พวกพระสังฆราชมาเยือนสถานท่ีตางๆ ที่เก่ียวกับ
ทานบุญราศีผูนี้ “เพราะทานไดมีชัยตอความตาย
ดวยความเชื่อ และความกลาหาญย่ิง พระคารดินัล
ยงักลาวดวยวา พวกพระสงัฆราชเดินทางมาแสวงบุญ
มิใชเพือ่ใหส่ิงใด แตเพือ่วอนขอและรบัตางหาก”

 
⌦

นครรฐัวาติกนั  สันตะสำนักวาติกนัไดประกาศถอนช่ือ
“คาทอลิก” และช่ือ “ของพระสนัตะปาปา” (pontifical)
จากมหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในประเทศเปรู หลงัจากมีการ
ถกเถียงโตแยงกนัมาเปนทศวรรษแลวถงึเร่ืองอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยคาทอลิก และหลังจากเกิดความ
ตึงเครียดข้ึนมาระหวางฝายบริหารมหาวิทยาลัยกับ
พระคารดินัลประจำทองถิ่นถึงเรื่องอำนาจควบคุมดูแล
สินทรัพยตางๆ ของมหาวิทยาลัยนี้

พระคารดินัลทารซีซีโอ แบรโตเน เลขาธิการ
นครรัฐวาติกันไดออกกฤษฎีกาฉบับหน่ึงยืนยัน
อยางเปนทางการวา การตัดสินใจดังกลาว “กระทำการ
ตามพ้ืนฐานของพระบัญชาพิเศษของพระสันตะปาปา”

ในคำใหสัมภาษณ มารเซียล รูบิโอ อธิการของ
มหาวิทยาลัย กลาววา กฤษฎีกาดังกลาวนั้น “มิใชเปน
แบบอยางดีที่สุดในเร่ืองการมีขันติและการเคารพ”
เขากลาววากฤษฎีกานั้นเปนเหมือนกับการตองการยุติ
“การทำรายพระศาสนจกัร โดยเฉพาะเรือ่งความสัมพนัธ
ของพระศาสนจักรกับพวกเยาวชนคนหนมุสาว”

ทางวาติกันเปดเผยดวยวา นับแตป ค.ศ. 1967
คณะกรรมการบรหิารของมหาวทิยาลยันี ้ “ไดเปล่ียนแปลง
แกไขกฎธรรมนูญตางๆ อยเูพยีงฝายเดียว ชนดิท่ีกอให
เกิดความเสียหายตอผลประโยชนโดยรวมของ
พระศาสนจักร”

⌫

อัสซีซี  ประเทศอิตาลี  (ซีนิต)  สภาสถาบัน
ผูถวายตัวสากลท่ีทำงานในโลกส้ินสุดการประชุม
ประจำปที่เมืองอัสซีซี ดวยการเลือกต้ังประธานและ
คณะกรรมการบรหิารสภาฯ ชดุใหม สภาสถาบนัผถูวายตวั
ที่ทำงานในโลกเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทำการ
พิจารณาไตรตรองถึงบทบาทของสภาฯ นับแตการ
กอต้ังมาได 60 ปแลว

สถาบันผถูวายตัวท่ีทำงานในโลก (Secular Institutes)
ไดกลายเปนสวนหน่ึงตามกฎหมายพระศาสนจกัรในป
ค.ศ. 1947 เม่ือสมเดจ็พระสันตะปาปาปโอ ที่ 12 ทรง
ออกสังฆธรรมนูญประกาศรับรองฐานะทางกฎหมาย
อยางเปนทางการของสถาบันเหลาน้ี จอรจิโอ มาซโซลา
สมาชิกกรรมการบริหารคนหน่ึงแหงสภาสถาบัน
ผถูวายตัวทีท่ำงานในโลก กลาวใหสัมภาษณในรายการ
วิทยุของวาติกันวา “เราทำงานเปนตัวเช่ือมโยงสถาบัน
นักบวชตางๆ และเช่ือมโยงคณะตางๆ ของบรรดา

ผูถวายตัวท่ีทำงานในโลกเขาดวยกัน”



นครรัฐวาติกัน (ซีนิต)  สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต  ที่  16 ทรงตอนรับคณะกรรมาธิการ
พระคารดินัลผูทำการสอบสวนเร่ืองเอกสารวาติกัน
รั่วไหล สำนักขาววาติกันเปดเผยวา คณะกรรมาธิการ
ไดรายงานขอมูลตางๆ ทีค่นพบใหพระสนัตะปาปาทราบ
พระคารดินัลผู เปนประธานคณะกรรมาธิการนี้คือ
พระคารดินลัจูเลยีน เฮอรรานซ  ประธานสมณสภานิติ
บัญญัติ พรอมดวย พระคารดินัลโยเซฟ ทอมโก และ
พระคารดินลัซลัวาตอเร เด จอรจี

คำแถลงการณนัน้เปดเผยวา “สมเด็จพระสันตะปาปา
ไดรับรายงานใหทราบถึง ผลสรุปที่คณะกรรมาธิการ
พระคารดินัลคณะนี้ทำการสืบสวนถึงความคืบหนา
ตามกระบวนการความผิดอาญาท่ีกำลังดำเนินอยู
ในเวลาน้ี พระสนัตะปาปาทรงกลาวขอบคณุคณะกรรมา-
ธิการสำหรับขอมูลที่พระองคไดรับทราบนี้  และ
ทรงขอใหเจาหนาท่ีของวาติกันดำเนินการตอไปตาม
ทีเ่หน็สมควร”


 

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  เอกสารฉบับหนึ่งจาก
ทางวาติกันท่ีบงถึงการตัดสินใจเลือกหัวขอสาสน
สันติภาพสากล ค.ศ. 2013 ของสมเดจ็พระสนัตะปาปา

เบเนดกิต ที ่16 กลาววา เพราะภัยคุกคามตอเร่ืองเสรีภาพ
ทางศาสนา และตอสิทธิพืน้ฐานตางๆ ของมนุษย เรือ่ง
วิกฤติดานการเงินท่ีมีไปท่ัวโลก รวมท้ังวิกฤติดาน
การเมืองและการศึกษา แสดงถึง “ความวิตกหวงใย
ในเร่ืองประชาธิปไตย”

ในสาสนท่ีพิจารณาไตรตรองหัวขอ “ผูสรางสันติ
ยอมเปนสุข” นี้ เอกสารแถลงการณจากสำนักวาติกัน
ออกมาเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2012 ระบุวาพระสันตะปาปา
จะทรงเสนอ “การพิจารณาไตรตรองดานจริยธรรม”
ตอมาตรการท่ีประชาคมโลกใชในการพิจารณา หรือ
จะนำมาใชในการใหคำตอบตอวกิฤตการณหลากหลาย
ที่สงผลกระทบตอประเทศตางๆ ทั่วโลก

ทางวาติกันประกาศหัวขอดังกลาวสำหรับสาสน
วันสันติภาพสากล 1 มกราคม 2013 ระบุวาสาสน
ดังกลาวของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ซ่ึงตามปกติจะออกมาในเดือนธันวาคมน้ัน จะเปน
โอกาสระลึกการครบ 50 ป แหงพระสมณสาสน “สันติสุข
บนแผนดิน” (Pacem in Terris) ของบุญราศีสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23
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ตัวอกัษรสีดำ หนา เอยีง
และขีดเสนใต ... ตองการ
บอกวาเร่ืองท่ีเลาเปนเร่ือง
สำคัญ

ผู เ ขียนตองการส่ือให
ผู อ านรู ถึ งความคิด ท่ีอยู
เบ้ืองหลงัวา “สำคัญ”

จึ ง มี เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย
บางอยางบอกไว

ตัวอกัษรสีดำ หนา เอยีง
และขีดเสนใต ... คือขอความ
ดานบนสุดของเรื่องราวนี้
ที่ผมจะเลา

เพื่อ เปนอนุสรณแหง
ความคิดคำนึงถึงพระสงัฆราช
ยอแซฟ บรรจง  อารพีรรค...

บดิาแหงดินแดนพันธสัญญา (นครสวรรค) ...พระสงัฆราชแหงความรกั (ทีใ่ดมีรกั
ทีน่ัน่มีพระเจา)

เรื่องสำคัญ ...กอนวันท่ีจะรับศีลบวชเปนพระสงฆของพระคุณเจา เม่ือป
ค.ศ. 1956 บันทึกเร่ืองราวเหลาน้ีที่สะทอนส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดในชีวิต  คือ...
พระเยซูเจา

“ขาแตบิดาผูศักด์ิสิทธ์ิกระผมบรรจงกราบทูลขอพระองคทรงโปรดอวย
พระพรแกกระผมวันรับอุปสมบทกรรมตลอดจนงานสงฆของกระผมและ
เปนตนขอพระองคทรงโปรดอวยพระพรพิเศษเม่ือยามท่ีกระผมจะส้ินใจ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

ดินแดนพันธสัญญา สังฆราชา...แหงความรัก

ดวยเทอญ ถาแกบาปรับศีลไมไดก็ใหออกพระนามอันศักด์ิสิทธ์ิแหงพระเยซูเจา
ดวยปากหรืออยางนอยในใจ”

เร่ืองเหลาน้ีสะทอนชีวิตท่ีเปนประจักษพยานแบบพระเยซูเจา ที่เลือก
พระเยซูเจาต้ังแตแรก ... พระองคผทูรงเปนแบบอยางแหงความรัก ทีมี่ตอพระเจา
และเพือ่นพีน่อง เรือ่งราวแหงความรกัทีพ่ระคณุเจาเปนอยเูสมอ กระท่ังชวงหลงัๆ
ของชีวิตท่ีสุขภาพไมสูจะแข็งแรง ความจำเร่ิมลดลง ... แตส่ิงท่ีไมลืมเลยคือ
“ความรัก”

... ผมอยากเลาเรือ่งตอไปนีเ้พราะวาผมอยใูนเหตุการณ และเปนความประทับใจ
จรงิๆ เม่ือเวลาท่ีพระคณุเจาเดินทางไปเย่ียมคริสตชนบนดอย

... เรือ่งมอียวูาขณะท่ีพระคณุเจาเดินไปหองน้ำซ่ึงตองเดนิไปดวยกนัสามคน
มีผมกับนองเณรอีกคนที่คอยพยุงทานไว แตเนื่องจากถนนบนดอยก็ไมได
ราบเรยีบลาดยางเหมือนในเมือง  วนันัน้มีไมทีมี่ตะปตูอกอยพูรอมทีจ่ะทำอันตราย
ไดทุกเมื่อหากวาใครไปเหยียบมันเขา ผมเห็นก็กลัววามันจะเปนอันตรายก็โยน
มันท้ิงไปเม่ือพระคณุเจาเห็นดังน้ีกต็อวาผม “โยนทิง้อยางน้ีใครมาเหยียบเขาก็เจ็บ
นะซิ”

พระคุณเจาจึงใหนองเณรไปเอาตะปูออก... ทานยังพูดอีกประโยคท่ีนาจดจำ
“เราตองคดิถึงคนอืน่ดวย”
และน่ีเปนเร่ืองราวแหงพระคุณเจายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชา

แหงความรักและใสใจในชีวติคนอ่ืนกอนเสมอแหงดินแดนพันธสัญญา ทีเ่ริม่ตน
จากการฝากชีวิตไวกับพระเยซูเจา เลียนแบบส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีพระองคทรงสอน
คือ “ความรัก”

“ทีใ่ดมีรกั ทีน่ัน่มีพระเจา” จงึเปนตัวหนงัสือสดีำ หนา เอยีง และขดีเสนใต
(ตองขีดสองเสนดวย) สำหรบัพวกเราจริงๆ

ป.ล. คุณพอทานหน่ึงท่ีเคยรวมงานกับพระคุณเจาบรรจง อารีพรรค ... ที่
นครสวรรค เคยต้ังคำถามวา “...จะไมเทศนเรือ่งความรักสักคร้ังไมไดเชยีวหรอื”

พระคุณเจาบรรจงตอบวา “... แลวเธอปฏิบติัไดหรอืยัง” .... นัน่หมายความวา
“ความรัก” เปนส่ิงท่ีสำคัญจริงๆ สมแลวที่พระคุณเจาใชทั้งชีวิตเพื่ออธิบาย
“ความรัก” คำน้ี

(ในภาพ ... บทภาวนาท่ีเขียนโดยพระคุณเจายอแซฟ บรรจง  อารพีรรค กอน
วนัท่ีจะบวชเปนพระสงฆ  คุณพอทานหน่ึงพบโดยบังเอิญท่ีสำนักมิสซังนครสวรรค)
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เด็กสาธุฯ
รายงานตัว “วิถีชุมชนวัด”

(BEC) เม่ือวันท่ี 9-10 สิงหาคม
2012 สภาพระสังฆราชฯ ได
ประชุมฝายงานตางๆ ทั้ง 4 ฝาย
เพื่อรายงานคร่ึงปที่ผานมา และ
ติดตามความคืบหนาของแผน
อภบิาล 5 ป โดยเฉพาะเร่ือง “วถิี

ชมุชนวัด” เรือ่งนีส้ำนักนโยบาย บราเดอรทนิรตัน คมกฤส เปนเจาภาพ และศึกษา
เอกสารเตรียมประชุมสมัชชาพระสังฆราชฯ ทีจ่ะจัดข้ึนท่ีกรุงโรม เดือนตุลาคมน้ี
ผูเขารวมประชุม คือพระคุณเจาท้ัง 10 องค ผูชวยเลขาธิการสภาฯ ทั้ง 4 ฝาย
ผอูำนวยการสำนกั 3 แหง เลขาธิการและผอูำนวยการหนวยงานของสภาฯ และ
อุปสังฆราชดวย ประมาณ 30 คน  “เด็กสภาฯ” ขอแบงปนเร่ืองราวเอามา
พอใหรูวา “มีอะไรในกอไผ” บาง  พระคุณเจาจำเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาพระสังฆราชฯ ไดเชิญชวนใหคุณพอเจาอาวาสทุกวดั สวดภาวนา
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ
ขอใหจัดถวายมิสซาและสวดภาวนาในวันอาทิตยหรือวันอื่นท่ีเหมาะสม

สมัชชาพระสังฆราชฯ เดือนตุลาคม 2012 ที่กรุงโรมคร้ังน้ี พระคุณเจา
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เปนผแูทนท่ีจะเขารวมประชุมเพียงหน่ึงเดียว  โหมโรง
คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร ไดสรุปเอกสารเตรียมประชุมสมัชชาพระสังฆราชฯ
“อินสตรูเมนตุม ลาบอริส” (Instrumemtum Laboris) คนท่ีไดรับฟง ใจลุกรอน
เปนไฟ ที่จะเผชิญกับส่ิงทาทาย และกระซิบวา “ตองกลับใจ” เริ่มตนท่ีตัวเอง
จาก “no” เปน “yes” อัครสังฆมณฑลทาแรฯ คุณพอวีระเดช  ใจเสรี

อุปสังฆราช เลาถึงผูรับผิดชอบ คือคุณพอธัญญา ศรีออน มือบีอีซีของทาแร
มีทุกวัดแลว ข้ันตอมาพยายามทำใหเขมแข็ง เรื่องอานพระคัมภีรกันใหเปน
ชวีติปกติ นอกจากบอีซีีแลว ส่ิงท่ีกำลงัเปนรปูธรรม ชวยเรือ่งปากทอง อยากใหมี
“กลุมเครดิตยูเน่ียน” เพื่อชวยชุมชนวัดแบบย่ังยืน เพราะเปนวิธีการหน่ึงท่ี
สรางคนดี คนซ่ือสัตย ใหกับสังคมและประเทศชาติ อบรมสัมมนา นักการเมือง
ทองถิน่ ทัง้กำนัน ผใูหญบาน อบต. อบจ. รวมเปนคร้ังท่ีสอง มีเขารวมประชุมกวา
200  คน เพือ่สรางความรคูวามเขาใจ สรางผนูำทองถิน่ท่ีมีคุณธรรม กรงุเทพฯ
คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม เพิ่งลงมารับตำแหนงได 2-3 เดือน ใหคุณพอปยะชาติ
มะกรครรภ ผูรับผิดชอบโดยตรงออกมาเลาเร่ือง “บีอีซี” ที่ทำไปแลว หลายคน
เขาใจดีและพรอมท่ีจะเร่ิมตนแลว เพราะไดอบรมทำความเขาใจทุกวัดแลว ไป
ดูงานท่ีทาแร และตางประเทศ ก็ไปดูมาแลว และคนท่ีไปรับการอบรมกลับมา
ก็รวมใจกันพยายามทำ ส่ิงท่ีกำลังทำคือ “36 หัวขอ” เน้ือหาจากแผนอภิบาล
มาสูการปฏิบัติ สำหรับพระสงฆ ต้ังแตศึกษาและเริ่มตนทำกอน หลังจากนั้น
จึงแนะนำสำหรับสัตบุรุษท่ัวไป เว็บไซต www.catholic.or.th รายงานไวพรอม
ศึกษาได นครสวรรค คุณพอศิริชาญ เอียงผาสุข จัดใหความรู ความเขาใจ
กับผูนำฆราวาส สภาภิบาล ในสังฆมณฑลเองท่ีศูนยอบรม “Bonus Pastor” ทีม
วิทยากรสัญจรไปใหความรู สงเสริมการอานพระคัมภีร เน่ืองจากพื้นท่ีกวางและ
หลากหลายผูคน ตองปรับใหเขากับพื้นท่ี ...แตเอาแน คอยเปนคอยไป ความ
มุงหวังของแผนอภิบาล มิใชเปนการเริ่มทุกสิ่งใหม แตเปนการเสริมตอพันธกิจ
ตามแผนทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000 โดยยังคงยึดวิสัยทัศน “ประชากรของ
พระเจา รวมเปนหน่ึงเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซู
ครสิตเจา”  หลกัการเดิมท่ีเนนการมีสวนรวมของทุกคนในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2012หนา 14



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π - 6 µÿ≈“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«—¥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.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́ ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÕŸà∑Õß  ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 20 µÿ≈“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

«—¥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“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« Õ.∫“ßª–°ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

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

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥√“™‘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.

«—¥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√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 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‘∏’

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ‚§√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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—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¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

À≈—ßæ‘∏’µ—È ß»’≈¡À“ π‘∑·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 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¡“√‡¬´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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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

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

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

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

9970)

«—¥π—°∫ÿ≠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

«—¥·¡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 40 ª√–®”«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π - 6 µÿ≈“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡¢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

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡

©≈Õß 72 ªï«’√°√√¡·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß‡®Á¥

·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’

 Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡ Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 15.00 π.

æ‘∏’‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ∑’Ë«—¥ ·Àà»’≈¡À“ π‘∑ ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

·≈–æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’·Àà

æ√–√Ÿª·¡àæ√– (®“°ªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Ÿà —°°“√ ∂“π)

‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡µ√’¬¡®‘µ„® ·≈–

∂«“¬™àÕ¥Õ°‰¡â·¥à·¡àæ√–

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 09.45 π.

µ—¥√‘∫∫‘Èπª≈àÕ¬≈Ÿ°‚ªÉß ∫√‘‡«≥Àπâ“ —°°“√ ∂“π

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√–Õ—§√-

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

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

 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.

����� ¢Õ‡™‘≠√à «¡ß“π«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ 2012

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ 2012 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

·≈– àß∏√√¡∑Ÿµ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀå π

∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ∑’Ë«—¥æ√–·¡à

¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

�����  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ¢Õ‡™‘≠√à«¡®“√‘°

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
§◊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

·Õææ≈‘‡°™—Ëππ’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‘¡ : ·Õææ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§” π”™’«‘µé

„™â°—∫ Android Phone

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

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

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

· «ß∫ÿ≠·ºàπ¥‘π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï-®Õ√å·¥π √à«¡°—∫æ√–-

 —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ·≈–§≥– ß¶å

√–À«à“ß«—π∑’Ë 14-21 æƒ»®‘°“¬π 2012  π„®µ‘¥µàÕ

§ÿ≥«’√™“µ‘ / §ÿ≥ ÿ®‘µ√“ ‚∑√. 08-1816-7661,

0-2451-7341 À√◊Õ»Ÿπ¬å¡‘ ´—ß‡¢µπ§√√“™ ’¡“ ‚∑√.

0-4425-6268 °àÕπ«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2012

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

�����·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 ‚∑√. 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

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

✝ √ÕßÕ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ÀπÕß· ß

®.π§√æπ¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π 2012 ¡‘ ´“

„π ÿ “π∫â“π∑à“§«“¬ ‡«≈“ 19.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2012

- ¡‘ ´“„π ÿ “π π“¡∫‘π ‡«≈“ 07.00 π.

- ¡‘ ´“„π ÿ “πÀ≈—ß«—¥ ‡«≈“ 19.00 π.

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

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ - ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

- ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¢à“«

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

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

Adobe Indesign /  PageMaker / Photoshop  œ≈œ

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com
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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

Tel. 0-2291-3750-4

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

โดย เงาเทยีน
สวสัดีครบันองๆ เยาวชนทีร่กั เสียงเยาวชนฉบบัน้ี

ขอแบงปนและนำเสนอ “บทรำพึง” จากสาสนของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ในโอกาส
วนัเยาวชนโลก  ครัง้ท่ี 27 ค.ศ. 2012 ปนี ้พระสนัตะปาปา
ทรงใหแนวทางกับเราเยาวชน ในหัวขอที่ทรงย้ำเตือน
ในปนี้วา “จงช่ืนชมในองคพระผูเปนเจาทุกเวลาเถิด”
(ฟป 4:4) ซ่ึงในฉบับน้ี เปนตอนแรกนะครับ
เยาวชนทีร่กั...จงช่ืนชมยนิดีเถดิ

เพราะเรา... เปนคริสตชน เปนประจักษพยานแหง
ความเช่ือทีเ่ปยมดวยความช่ืนชมยินดี

เพราะเรา... มีสวนรวมในประวัติศาสตรมนุษย
ที่ พ ระค ริสต เจ า ก ลับกลาย เปนม นุษย คนห น่ึ ง
ทามกลางเราและเจริญชีวิตทุกอยางเหมือนกับเรา

ในแตละวัน เวลาของชีวิต เราคนพบความช่ืนชม
ยนิดีทัง้ใหญเล็กท่ีเกิดข้ึน ธรรมชาติทีง่ดงาม ความสำเร็จ
ความสุข มิตรภาพ ประสบการณตางๆ ในการเรียนรู
และน่ันนับเปนพระพรมากมาย แมในความทุกข
ความผิดพลาด หรือเม่ือพบเจอกับอันตรายตางๆ
เราก็ยงัสามารถคนพบกับความช่ืนชมยินดีทีแ่ทจรงิได

พระเจาทรงเปนตนกำเนิดของความช่ืนชมยินดี

อนัหาขอบเขตมิได ความหมาย คุณคาสูงสุดแหงชวีติ และเหตุผลประการแรกสำหรับความช่ืนชมยินดีของเรา คือ
ความใกลชิดของพระเจาผูทรงตอนรับและรักเรา การพบปะกับพระคริสตเจาจะกอใหเกิดความยินดียิ่งใหญ
ภายในเสมอ จากตัวอยางของศักเคียส “ตอนรับพระองคดวยความยินดี” (ลก 19:5-6) เปนความยินดีที่ไดสัมผัส
กบัความรักของพระเจาท่ีสามารถเปล่ียนชีวติท้ังชีวติของเรายินดีทีเ่ปดใจกวางสคูวามรักของพระเจาและมอบตัวเรา
ใหข้ึนอยกูบัพระองค ขาวดีทีพ่ระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชพี นำความยินดีมาสเูรา ความเช่ือในพระคริสตเจา
พระผูไถบอกเราวาความรักของพระเจาคือชัยชนะ ความยินดีที่เราซึ่งเปนบุตรชายหญิงของพระเจา สามารถเรียก
พระเจาวา “พอ” ได ความยนิดนีีเ้ปนเครือ่งหมายแหงการประทบัอยแูละการกระทำของพระเจาภายในตัวเรา

เยาวชนท่ีรัก จงกลาท่ีจะเส่ียงชีวิต และใหพื้นท่ีกับพระเยซูและพระวรสาร นี่คือวิธีที่จะไดพบกับสันติ
ภายในและความสุขท่ีแทจริง จงเรียนรูใหเห็นวาพระเจาทรงกระทำการในตัวพวกเธออยางไร และจงคนให
พบวาพระองคทรงแฝงอยูในเหตุการณตางๆ แหงชีวิตประจำวันอยางไร เราจะตองไมรูจักเศรา เพราะวาพวกเขา
ไดพบกับพระคริสตเจาผูทรงมอบชีวิตของพระองคเองใหแกพวกเขา จงเรียนรูที่จะอานและรำพึงพระคัมภีร
เธอจะพบคำตอบสำหรับคำถามท่ีลึกๆ ของเธอเก่ียวกับความจริง ทำใหหัวใจของเราเปยมดวยความยินดี
และจะนำเราไปสกูารถวายการสรรเสรญิและการนมสัการ ความรกักอใหเกดิความยินดี “พระเจาทรงรกัผทูีใ่หดวย
ความช่ืนชมยนิดี” ผใูดท่ีใหดวยความยินดี เปนผทูีใ่หมากกวา ความซ่ือสตัยและความยืนหยดัม่ันคงในการกระทำ
ความดีนำมาซึง่ความยินดี ถงึแมวาจะไมเกดิผลใหเหน็ทันทีทนัใดก็ตาม หากเราอยากมีประสบการณกบัความยินดี
แหงความรัก เราตองเปนคนใจกวาง พรอมทีจ่ะรบัใชความดีสวนรวม

นอง  ๆเยาวชนท่ีรกัครบั “จงช่ืนชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4) พบกนัใหมครบั ในฉบับหนาบทรำพึง
(ตอนท่ี 2) สวัสดีครบั

ติดตามอานและดาวนโหลด สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ในโอกาสวันเยาวชนโลก
ครัง้ที ่27 ค.ศ. 2012 ไดที ่http://youth.cbct.net/Documents/Message_of_Pope/message_of_pope.html

เยาวชน...เมลด็พันธุ (ตอจากหนา 2)
ชื่อที่ถูกกำหนดข้ึน เพื่อการจัดงานชุมนุมเยาวชน
ระดับเขตของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ซ่ึงแบงออก
เปน 4 เขต ระหวางวันท่ี 11-12 กุมภาพันธ  2012
ไดจัดการชุมนุมน้ีข้ึน ในเขตแมพระประจักษเมือง
ลูรด (ภาคใตตอนลาง ประกอบดวยจังหวัดสงขลา
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ทีว่ดัแมพระประจักษ
เมืองลูรด หาดใหญ     ระหวางวันท่ี 14-15 กรกฎาคม
2012 ไดจัดการชุมนุมอีกคร้ังท่ี 2 ในเขตแมพระ
ฟาติมา (ภาคใตตอนบน ประกอบดวยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และชุมพร) ที่วัดแมพระฟาติมา
บานแสงอรุณ  และคร้ังท่ี 3 ไดจัดการชุมนุมน้ีข้ึน
ในเขตแมพระองคอุปถัมภ (ประกอบดวยจังหวัด
สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช) เม่ือวนัท่ี 21- 22
กรกฎาคม 2012 ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ พนม
จากการจัดงานชุมนุมเยาวชนในแตละระดับเขต
ครั้งน้ี ไดรวบรวมเยาวชนท่ีไดเขารวมงานชุมนุม
ไดเกอืบ 100 ชวีติ

ดังพระวาจาที่วา “จงหยั่งรากลึกลงในพระองค
และเสริมสรางข้ึนในพระองค จงมีความเช่ืออยาง

ม่ันคง” (คส 2:7)  ออกมาสูกิจกรรมตางๆ มากมาย
โดยมุงเนนใหเยาวชนไดแสดงพลัง ในการเปน
ประจักษพยานยืนยันถึงความเช่ือในองคพระเจา
เชน  เนื้อหาการอบรมเพื่อทำใหพวกเขาตระหนัก
ถึงความสำคัญกับชวงเวลาแหงวัยเยาว (เยาวชน) และ
เรยีนรปูระสบการณชีวิตรวมกันแบบชีวิตคริสตชน
พรอมทั้งมีชวงเวลาของการรื้อฟนชีวิต  และ
ความหมายของศีลอภยับาป (ศีลแหงการคืนดี)   จาก
คณุพอสทิธโิชค แสวงกาญจน (จิตตาภิบาล) รวมกับ
ทมีงานผปูระสานงานเยาวชนของสงัฆมณฑล

ในโอกาสน้ีทางทีมงาน ขอขอบคุณคณุพอยอหน
ลิสซันดริน เจาอาวาสวัดแมพระประจักษเมืองลูรด
หาดใหญ คุณพอศักด์ิชัย ตรีวาอุดม  เจาอาวาส
วดัแมพระฟาติมา บานแสงอรุณ  คณุพอแอนโตนีโอ
มิ เอเล เจาอาวาสวัดแมพระองคอุปถัมภ  พนม
รวมถึงบรรดาพ่ีนองสัตบุรุษทุกๆ ทาน ที่ไดใหการ
สนับสนุนกิจกรรมในคร้ังน้ี ใหสำเรจ็ดวยดี

รายงานโดยฝายส่ือสารสังคม สังฆมณฑล
สุราษฎรธานี
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ไอจอย...พอทกุสถาบัน
ในบรรดาการร่ำเรยีนทัง้หลายท้ังปวง ผมชอบ

การแสดงความคิดเห็น สังคมไทยเราชอบแสดง
ความคิดเห็นเหมือนกนั แตตองวงเล็บวาแสดงกัน
ลับหลัง การแสดงออกทางความคิดซ่ึงๆ หนา
มีนัยสำคัญหลายอยางทีเดียว  อยางแรกก็คือ
ผูแสดงความคิดเห็นตองม่ันใจในส่ิงท่ีคิดและ
มีภูมิความรูในระดับท่ีกลาแบงปนได  สอง
อาจจะตองมีความเช่ือม่ันในตนเองในระดับหน่ึง
และสามตองมีความรับผิดชอบ สวนการแสดง
ความคิดเห็นลับหลังเปนอะไรที่ตรงขามครับ
เชน ความรูก็ไมคอยจะมีเทาไร ม่ันใจไหม อันน้ี
เกบ็ไวเลย สวนความไมรบัผดิชอบในความคิดเหน็
ของตน ฝรัง่อาจจะเรียกวา คุณไมเคารพตนเอง

การศึกษาไทยในชวงเวลาหน่ึงเห็นจุดบอด
ตรงน้ี เลยเรงสรางโครงการเพ่ือใหเด็กไทยกลาคิด
กลาแสดงออก เชน การเรียนในแบบเด็กเปน
ศูนยกลาง ไมใชสอนเพ่ือทองจำ ใหเด็กไดแสดง
ความคิดเห็นกันในหองเรียน ครูไมใชองคความรู
พอไปถึงจุดหน่ึงก็เลิก เพราะบัลลังกแหงอำนาจ
ของผใูหญเริม่ส่ันคลอน วถิชีวีติแหงขนบอันดีงาม
เริ่มถูกทาทาย ขอหาท่ีสาดเขาใสเด็กๆ ในยุคน้ัน
ทันทีคือ กาวราว ในเวทีโลกเด็กไทยอาจจะถูก
สรางมาใหเปราะบางทางความคิด แตเรื่องแบบน้ี
ไมใชส่ิงท่ีพระสรางมาหรอกครับ เราพฒันากันได
และตองพฒันาดวย ตราบใดท่ีพืน้โลกยงักวางใหญ
ใหผูคนไดอาศัยและแบงปน

ในคาบท่ี 4 ของการเรียน เรามักจะแยกกลุม
เพื่อแบงปนคำถามจากช่ัวโมงเรียน ขอคิดตางๆ
ที่ไดรับ หรือชีวิตในบางมุมท่ีคิดวามีประโยชน
ตอกนั ผมชอบชวงน้ันมากกวาชวงบทเรยีนซะอีก
ตอนสายของวันน้ันเรามีกนั 4 คน ผมจากเมืองไทย
สามเณรจากเกาหลี เยาวชนชายจากฟลิปปนส
และพี่นองโปรเตสแตนตจากเยอรมนี หนุมนอย
ชาวเยอรมันคนน้ันเพิง่มาถึง เขาบอกวาเขาอายุเพยีง
18 ป  เพิ่งจบมัธยมปลาย  จะอยูที่นี่ถึงเดือน

พฤษภาคม
และจะกลับ
ไปเรียนตอ
ทีม่หา วทิ ยา-
ลั ย ใ น
เ ย อ ร ม นี
กอนหนาท่ี
จะมาอยูที่นี่
เขาใชชีวิต
3 อาทิตยอยู
ทีแ่ทนซาเนีย
และเหตุผล

ทีม่าท่ีนีเ่พราะพอของเขาเม่ือ 5 ปทีแ่ลว เคยทำโครงการ
รวมกับศูนยสงเคราะหเด็กยากจนของท่ีนี ่ผมจำเขาไดดี
เพราะในมิสซาเย็นเม่ือวานท่ีผมเปนประธาน เขา
เดินออกมารับศีลมหาสนิทและเขาบอกวา ผมเปน
โปรเตสแตนต รบัศีลไดไหม ผมปฏเิสธเขา เขาคืนศีลให
ไมพดูอะไร แตหลงัจากมิสซาผมเดินไปใหขอมลูเกีย่วกบั
ศีลมหาสนิทนิดหนอย

เราแตละคนเดินทางมาดวยหมายหมุดตางกัน แต
เม่ือมาอยตูรงน้ีแลวทกุคนคงแสวงหาไมตางกัน เพยีงแต
วาแสวงหาอะไรเทาน้ันเอง Candy Chang สาวลูกคร่ึง
จนี เธอเปนศิลปนทีมี่ญาติพีน่องอาศยัอยใูนนิวออรลนีส
เมืองแหงเสียงเพลงและงานฉลอง เธอพูดในรายการ
ของ TED (รายการที่เปดโอกาสใหคนท่ีมีกิจกรรมดีๆ
และสรางแรงบันดาลใจมาแบงปนส่ิงดีๆ ใหกับผูที่
สนใจ มีการอัพโหลดลงยูทูปและมีแอพพลิเกชั่น
ของตนเองโดยใชชื่อเดียวกันนี้....ผูเขียน) ในวันท่ีแม
ของเธอจากไปอยางปจจุบันทันดวน พื้นท่ีกวางขวาง
ที่กำแพงบานของเธอ เธอเร่ิมคิดวาจะทำอะไรเพื่อให
เกิดประโยชนตอสังคม เธอใชพืน้ท่ีอนักวางใหญไพศาล
นัน้เขียนคำวา “Before I die I want to…” (กอนฉนัตาย
ฉนัตองการ...)

ไมนาเช่ือวาเพ่ือนบานไมไดผานมาและผานไป
เฉยๆ มีคนเริ่มแบงปนความคิด บางคนเขียนติดตลก
กอนฉันตายฉันจะเปนโจรสลัด บางคนเขียนอยาง

จริงจัง กอนฉันตายฉันหวังจะไดอยูใกลกับคนรัก
บางคนเขียนดวยความคำนึงถึงชีวิต กอนฉันตาย
ฉันตองการมีความสุข มันไมหยุดแคนั้น กำแพง
พืน้ท่ีวางเปลาหลายๆ จดุบนโลกใบนีถ้กูเขยีนคำนี้
เชนเดียวกัน  ที่คาซัคสถาน  ที่แอฟริกาใต  ที่
ออสเตรเลีย ที่อารเจนตินา มันบอกวาเราไมได
อยูเพียงลำพัง มันบอกเราใหระลึกถึงชีวิตท่ีกาว
ออกมาและวันหน่ึงจะจากไป ในมุมของเร่ืองท้ังหมด
มีพลงัเลก็ของความกลาคิดตาง และแสดงความคิด
นัน้

ในการประชุมหลงัเรยีนวนัน้ันผมจับความรสึูก
ของวัยหนุมได คือพวกเขาตั้งคำถามกับส่ิงท่ีเขา
ยืนอยู และแนนอนความเช่ือกับศาสนา เด็กหนุม
เยอรมันคนน้ันไมเชื่อในศาสนา แตก็ไมปฏิเสธ
คุณคาของความดีงาม เรากำลงัแสวงหาความดีงามอยู
ผมเชื่อวาไมเพียงหนุมนอยเยอรมันคนน้ัน แตเรา
ทกุคน

นาสนใจเหมือนกัน ถาในปแหงความเช่ือ ที่
กำลังเดินทางมาถึงในไมชา ที่กำแพงวัดของเรา
คุณพอ เจ า วัดนึกสนุกขึ้นมา เ ขียนคำ ท่ีสร าง
แรงบนัดาลใจ เชน ฉนัตองการอะไรจากการมาวดั
และเดือนถัดไปก็เปลี่ยนคำใหม เชน ความเช่ือ
ชวยฉันได... ฉันรักเพื่อนพี่นองสัตบุรุษในวัด
เดียวกนัเพราะ... ฉนัอยากชวยคุณพอเจาวัดของฉนั
คือ... ฉันจะพาคนไปสวรรคดวยการ.... ฯลฯ มี
หลายประโยคท่ีนาสนใจทีเดียว เอาละท่ีนี่ส่ิงท่ี
นาสนใจไปกวาน้ัน สำหรบัพีไ่ทยคงไมมีใครเขียน
สวนคนท่ีเขียนก็จะโดนติฉนิ นนิทาวารายพอหอม
ปากหอมคอ เชน สงสัยวาจะเอาใจเจาวัด บางที
คนท่ีเขียนอาจจะเปนพวกหนามา ...นาเสียดาย
นะครับ เพราะบางทีเราอาจถนัดแคไปพนสีกำแพง
แสดงความเกงกาจ ในชวงที่ดึกที่สุดและไมมีใคร
เห็น พอถามหาความรับผิดชอบก็ไมเจอ แถม
ยงัเขียนคำไดยิง่ใหญชวนเกรงขาม.... (ไอจอย) พอ
ทุกสถาบัน

บรรณาธิการบริหาร

ผมชอบชื่อนี้ต้ังแตไดยินคร้ังแรก  เราทุกคนมีวันฝนตก ผลงานช้ินลาสุดจาก
นักเขียนสำนวนล่ืนไหล ภาษาสวย และเร่ืองราวงดงาม คนในวัย 40 ปข้ึนไป
ถาใสใจเรือ่งกาพยกลอน หรอืผานตากับบทกลอนวยัรกันกัศึกษาสมยันัน้คงไดคนุเคย
กับชื่อนี้บาง นักเขียนผูใชนามปากกาวา ปะการัง แตเลมน้ีพิเศษกวาตรงท่ีวา
“ความเรียงท้ัง 22 ตอนน้ันไดถกัทอเรียงรอยขึน้ไปหาพระเปนเจา” ปะการังในวันน้ี
จงึเติบโต และมีหนทางลึก กวางและชูชอขึน้สเูบ้ืองบน

บอกตามตรงคือผมยังไมมีโอกาสไดอานหนังสือเลมน้ีแบบเต็มๆ ทั้งเลม

แตบางสวนท่ีไดอาน รวมท้ังความม่ันใจท่ีมี
ตอตัวนักเขียน  และเพียงถอยคำสั้นๆ  ของ
ชื่อเรื่องก็สามารถชวยผูคนท่ีคิดวาทางออก
ที่ดีของวันฝนตก คือหลบฝน ปะการังบอก
กับเราวา ชีวิตไมไดหาท่ีหลบฝนไปวันๆ แต
ใหออกไปเตนรำกับมัน ออกไปเผชิญและ
รบัรมัูน สายฝนในท่ีนีก้เ็ปรยีบเหมอืนความทุกข
ความเจ็บปวด ความยากลำบากที่อาจทำใหเรา
เปยกปอน หรอืเหงือ่ทวมตัว แตในภาวะตรงน้ัน
เราก็บอกตนเองไดวา  ฝนฟาอาจไมตกทุกวัน
แตทกุคนยอมมวีนัฝนตกอยางแนนอน

หา ซ้ือไดตามแผงหนัง สือชั้ นนำ
ทัว่ประเทศ ราคา 179 บาท    

เราทุกคนมีวันฝนตก
   



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π - 6 µÿ≈“§¡ 2012 Àπâ“ 19

ç‡ªî¥ ª.‚∑ ‡´πµå®ÕÀåππ§√ «√√§åé «—π‡ “√å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡

2012  —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å √à«¡¡◊Õ°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬‡´πµå®ÕÀåπ ‡ªî¥°“√

ª∞¡π‘‡∑»π—°»÷°…“√ÿàπ·√° √–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑À≈—° Ÿµ√»÷°…“»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

‚¥¬ ¥√.ª√’™“ ‡√◊Õß®—π∑√å ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å† «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å Õ.™—¬≥√ß§å

¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ª√–∏“π ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–∫√√¥“π—°»÷°…“√ÿàπ·√°

√à«¡„®°—πÕ¬à“ßæ√âÕ¡‡æ√’¬ß

ç‡¬’Ë¬¡ ◊ËÕ¡«≈™πé ´‘ ‡µÕ√å·Õπ‚∑π’‡Õµ“ ∫√Ÿ °“‚µ ¡À“∏‘°“√‘≥’

§≥–∏‘¥“π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ®“°°√ÿß‚√¡ ·≈–´‘ ‡µÕ√å´“¡Ÿ‡Õ≈≈“ ®’‚√π’ ∑’Ëª√÷°…“§≥–

‡¥‘π∑“ß¡“‡¬’Ë¬¡ ¡“™‘°§≥–„πª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–‡¬’Ë¬¡™¡°“√∑”ß“π¢Õß

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ«√¬ÿ∑∏

°‘®∫”√ÿß ºŸâÕ”π«¬°“√ „Àâ°“√µâÕπ√—∫

ç ¿“¿‘∫“≈«—¥ ‡¢µ 2é §≥–°√√¡°“√ ¿“¿‘∫“≈™ÿ¥„À¡à¢Õß‡¢µ 2

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¥√. ¡¬» æß…å»‘√‘æ—≤πå ®“°«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å‚° ª∑ÿ¡∏“π’

‰¥â√—∫‡≈◊Õ°‡ªìπª√–∏“π

ç·≈°‡ª≈’Ë¬π«—≤π∏√√¡é «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡

„π°“√‡¢â“ Ÿàª√–™“§¡Õ“‡ ’́¬πµ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ (ASEAN) „πªï 2015 ®—¥°‘®°√√¡

ASEAN +3 Youth Night 2012 ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡

ª√–‡æ≥’«—≤π∏√√¡·≈–¿“…“ ‡æ◊ËÕ°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π∑à“¡°≈“ß§«“¡À≈“°À≈“¬

∑“ß«—≤π∏√√¡ ‚¥¬‡´Õ√å ¡»√’  ÿ‡¡∏ Õ∏‘°“√∫¥’«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’‡ªî¥

∑’Ë≈“π´“π¡‘‡°≈ «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

çª√–™ÿ¡é §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß (NCCM)

‚¥¬¡’∫â“π‡Õ◊ÈÕÕ“√’‡™’¬ß„À¡à §ÿ≥ºàÕßæ‘» ¡’ß“π ·≈–§ÿ≥ ÿ¡‘µ√ Õÿ∑“‡≈‘» ‰¥â√à«¡

ª√–™ÿ¡°√√¡°“√∫√‘À“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡ß“π‡Õ¥ å §√—Èß∑’Ë 3 ‡æ◊ËÕ

 √ÿª°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√ ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡»Ÿπ¬å§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æœ «—π∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012
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µÕπ∑’Ë 14  à«πª√–°Õ∫¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ (3)

°“√¬âÕπ°≈—∫§◊π
Õ—°…√µ—«∑’Ë 4 ¢Õß§”«à“ §«“¡‡™◊ËÕ„π¿“…“Õ—ß°ƒ…§◊Õ T ¡“®“°§”«à“

TURN ¬âÕπ°≈—∫ À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

‡ âπ∑“ß™’«‘µæ“‡√“„Àâ°â“«∂Ÿ°·≈–°â“«æ≈“¥‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ Àπ∑“ß∑’Ë

§«“¡‡™◊ËÕ‡ πÕ§◊Õ æ¬“¬“¡®–À«π°≈—∫¡“ ŸàÀπ∑“ß·Ààß§” —Ëß Õπ¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“

À≈“¬§√—Èßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“µ√— ‡√◊ËÕß‡ âπ∑“ß ç‡√“‡ªìπÀπ∑“ß §«“¡®√‘ß ·≈–

™’«‘µ ‰¡à¡’„§√‰ª‡ΩÑ“æ√–∫‘¥“‰¥âπÕ°®“°ºà“π∑“ß‡√“é (¬ÕÀåπ 14:6)

πÕ°®“°π—Èπ·≈â« §◊Õ°“√¬Õ¡√—∫æ√–Õß§å‡ªìπºŸâπ”∑“ß

ç‡æ√“–∂â“∑à“πª√–°“»¥â«¬ª“°«à“ æ√–‡¬´Ÿ∑√ß‡ªìπÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·≈–

¡’§«“¡‡™◊ËÕ„π„®«à“ æ√–‡®â“∑√ß∫—π¥“≈„Àâæ√–‡¬´Ÿ‡®â“∑√ß°≈—∫§◊πæ√–™π¡™’æ

®“°∫√√¥“ºŸâµ“¬ ∑à“π°Á®–√Õ¥æâπ °“√‡™◊ËÕ¥â«¬„®®–∫—π¥“≈§«“¡™Õ∫∏√√¡

°“√ª√–°“»¥â«¬ª“°®–∫—π¥“≈§«“¡√Õ¥æâπé  (‚√¡ 10:9-10)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ªÑ“¬®√“®√Àπâ“«—¥ Àâ“¡°¥·µ√Àπâ“«—¥  π—∫ πÿπ

‚¥¬√â“πÕ“À“√¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ÿ¥Ê ¢Õßøî≈‘ªªîπ å ®Õ≈≈’Ë∫’

æ√–‡¡µµ“ —¡æ—π∏å
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ∫à“¬«—π‡ “√å∑’Ë 25  ‘ßÀ“§¡ 2012 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

«—π∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ 2012 æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπ

ª√–∏“π‡ °Õ“§“√ ç‡√¬’π“ ‡™≈’é Õ“§“√ 6 ™—Èπ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

æ√–√“¡ 2 ·ºπ°¿“…“Õ—ß°ƒ… ¿√“¥“«‘ Ÿµ√ «“ªï‚  ‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√

‡ªî¥ Õπ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ 2012 ¥â«¬§«“¡√‘‡√‘Ë¡¢Õß¿√“¥“Õ“π—π∑å

ª√’™“«ÿ≤‘ Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ ”À√—∫

ª√–™“§¡Õ“‡´’¬π¥â«¬

‡§√◊Õ¢à“¬ß“πæ—≤π“ —ß§¡ ¿“æ√– —ß¶√“™œ

π§√ª∞¡ ●  §“√‘µ— ª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡¡◊Õ°—∫§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°

‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ —ß§¡ ·ºπ° ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬  ®—¥ ç‚§√ß°“√Õ∫√¡Õ“ “ ¡—§√

 ÿ¢¿“æ™ÿ¡™πé „Àâ°—∫∫√√¥“®‘µÕ“ “¢Õßæ√–»“ π®—°√ „π 3  —ß¶¡≥±≈

‚¥¬‡√‘Ë¡®—¥„Àâ°—∫®‘µÕ“ “Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

®—¥Õ∫√¡®‘µÕ“ “   3    —ß¶¡≥±≈

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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