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(อานตอหนา 4)

ภราดาทินรัตน  คมกฤส  ผูชวย
เลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย ฝายสำนักนโยบาย
แบงปนถึงนโยบายและทิศทางของ
ฆราวาสกับการเตรียมจิตใจ เตรียม
แผนงานใหสอดคลองกบัความประสงค
ของพระศาสนจักรสากล ในเร่ืองวิถี
ชมุชนวดั และปแหงความเช่ือ

การเตรียมงานฉลอง “ปศักด์ิสิทธิ์”
พระศาสนจักรไทยจะเตรียมฉลอง

“ปศักด์ิสิทธ์ิ”  ในป ค.ศ. 2014-2015  ทางสภาพระสังฆราชฯ ไมไดคิดจะ
เฉลิมฉลองย่ิงใหญภายนอก แตขอใหเราเร่ิมจากขางใน เริ่มจากชีวิตเราโดย
ผนวก “ปแหงความเช่ือ”  เขาไปดวย

การเตรียมความพรอม
การนำแผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสต-

ศักราช 2010-2015 มาทำใหเปนจริง ใหเหน็เปนรปูธรรมท่ีชดัเจนย่ิงข้ึน
มีงานหลกัๆ ทีเ่ปนแกน ซ่ึงทุกคนมีสวนรวมได คือ ทกุเดือนเราจะมหีน่ึง

หัวขอเพื่อใชสำหรับการไตรตรอง คือกลุมชุมชนคริสตชนยอยๆ (BEC)  มี
ประชุมกันทุกเดือนอยแูลว  ฉะน้ัน มีการเสนอวานาจะมีหวัขอขึน้มา 36 หวัขอ
หมายถึง 36 เดือน หรือ 3 ป การท่ีเรากำหนดหัวขอลงไปเลยก็ดีเหมือนกัน
ตอนน้ีเราเริ่มทำเปนเอกสารแลว เราทำออกมาเปนชุดๆ  และเร่ิมกระจายไป
ตามสังฆมณฑลตางๆ

หัวขอที่กำหนดใหแตละเดือน
หวัขอหลกัๆ มาจากแผนอภิบาล ค.ศ. 2000  ซ่ึงตอนน้ันไดทำคมืูอไวเลมหน่ึง

คือ “DUC IN ALTUM” เราพยายามพิมพและแจก เพื่อที่จะทำความเขาใจ
พนัธกิจ 7  สวน คือ   1. พระศาสนจักรในประเทศไทย / ประชากรของพระเจา
2. มุงอุทิศตนฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา โดยอาศัยพระวาจา และ
ศีลศักด์ิสิทธ์ิ แสวงหาและติดตามพระองค 3. รวมเปนหน่ึงเดียวในความรัก
รวมมือและแบงปนซ่ึงกันและกัน 4. แสวงหาคุณคาพระอาณาจักรในบริบท
สังคม 5. เสวนาฉันพี่นองกับผูมีความเช่ืออื่น 6. ประกาศพระเยซูคริสตเจา
และเปนประจักษพยานดวยการดำเนินชีวิตเรียบงาย 7. รักและรับใชปวงชน
โดยเนนผูยากไร

เปนโครงการที่ใหญและหนักเหมือนกัน
ในความเปนจริงแลวใน “ปแหงความเช่ือ” นี้  ไดเนนการเฉลิมฉลอง

50 ปที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ทรงเปดสภาสังคายนา
วาติกนั ท่ี 2 (11 ตุลาคม 1962) และ 20  ปทีบุ่ญราศสีมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ทรงประกาศรับรองหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
(11 ตุลาคม 1992)

ผมคิดวาเราไดพยายามท่ีจะเตรียมประเด็นเพ่ือการไตรตรองเทาท่ีจะทำได
ลกัษณะท่ีทำออกมาเปน 2 แบบ คือ แบบท่ีหนึง่จะมีขอมลู มีอางอิง มีบทเสริม
สำหรับพระสงฆ นักบวช เพื่อนำไปไตรตรอง และใชสำหรบัการเขาเงียบได

บทสัมภาษณ โดย กองบรรณาธิการ

เลาเรือ่งวถีิชมุชนวดั
กบัภราดาทินรตัน  คมกฤส

อีสานแมจะหมายถึงตะวัน
ออกเฉียงเหนือ แตเฉียงก็ยังมีใต
อสีานใต หมายถงึสังฆมณฑลอบุลฯ

พระสังฆราชฟลิป บรรจง
ไชยรา อาย ุ67 ป ลกูวดัพระคริสตราชา
ชางม่ิง สกลนคร ประมุขสังฆมณฑล
อบุลราชธานี สังฆมณฑลน้ีมีชายแดน
ติดกับลาว และกัมพชูา

พระสังฆราชองคแรก คือ
พระสังฆราชเกลาดีโอ บาเยต ตอดวย

พระสังฆราชโรแบรต โกสเต พระสังฆราชแบรทรอล และพระสังฆราช
มคีาแอล บุญเลือ่น หมัน้ทรพัย

พระคุณเจาบรรจงเกิดวันท่ี 30 มกราคม ค.ศ. 1945 เขาบานเณร
คณะพระมหาไถ และไปศึกษาตอบานเณรใหญทีส่หรัฐอเมริกา เปนสมาชิก
แบบลูกหมอมหาไถ

บวชเปนพระสงฆวันท่ี 12 มิถุนายน ค.ศ. 1975 โดยพระอัครสังฆราช
เลโอเน เจ. บรัสต (Leone J. Brust) แหงอัครสังฆมณฑลมิลวอคก้ี
(Milwaukee) ทีส่ามเณราลัยโฮล ีรดีีมเมอร เมืองวอเตอรฟอรด รฐัวิสคอนซิน
สหรัฐอเมริกา

อภเิษกเปนพระสังฆราชวันท่ี 27 มิถนุายน ค.ศ. 2006 โดยพระสังฆราช
มีคาแอล บญุเลือ่น หมัน้ทรัพย ทีอ่าสนวิหารแมพระนริมล อบุลราชธานี

สำนักพระสังฆราชหางจากอาสนวิหาร แตใกลหางสรรพสนิคา เพยีงแค
สองสามนาที

คำขวญั “อยากลวัเลย” (Nolite Timere)
คำขวัญน้ี นาจะสรางกำลังใจใหกับอีกหลายๆ คนท่ีข้ีขลาดตาขาว

ข้ีกลัว อยูแตในร้ัว ในบาน ไมกลาทำอะไรใหมๆ ภาษาโบราณเปรียบวา
“กบอยใูนกะลา” แตวนัน้ีคนชอบ “กบนอกกะลา”

วนัน้ีอาสนวิหารทีอ่บุลฯ กำลังเตรียมปรบัปรงุครัง้ใหญ หมายถงึทุบท้ิง
แลวสรางใหม หลงัจากสรางมาได 48 ปแลว

ในสภาพระสังฆราชฯ พระคุณเจาเปนประธานฝายสังคม ซ่ึงมีหนวยงาน
รับผิดชอบมากท่ีสุด มีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนก
สังคมพัฒนา แผนกยุติธรรมและสันติ แผนกสุขภาพอนามัย แผนกกลุม
ชาติพันธุ แผนกสตรี) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม มี
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนประธาน มีแผนกผูอพยพ
ยายถ่ินและผูถูกคุมขัง แผนกผูทองเท่ียวและเดินทะเล แผนกผูประสบภัย
และผลูีภ้ยั ซ่ึงอยใูนความรับผดิชอบของฝายสังคม

เรยีกประชุมแตละคร้ัง ตองใชเวลา 3 วนั แตละแผนกและคณะกรรมการ
ตองทำงานใหประสานสัมพนัธกนั

ภารกิจหลักของพระคุณเจาในสังฆมณฑลอุบลฯ คือ สรางอาสนวิหาร
แมพระนริมล หลงัใหม

ประวัติศาสตรเมืองอุบลฯ ตองบันทึกพระคุณเจาโรแบรต โกสเต ดวย
เพราะพระสันตะปาปาไดประกาศแตงต้ังแลว หนังสือพิมพสารสาสน
ไดข้ึนปกหนาหนึง่ ฉบบัวนัที ่1 ตุลาคม 1969/2512 แลว ทีไ่มไดรบัพธีิอภเิษก
และเขารับตำแหนง เพราะสุขภาพไมแข็งแรง ไดยืนยันไวกอนหนาต้ังแต
ถามความสมัครใจแลว แตขัดของดานการส่ือสาร ขนาดวาสุขภาพไมคอยดี
วนัน้ีอายุ 82 แลว และคนท่ีแข็งแรงกวา กล็วงลับไปหลายคนแลว!
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จากน้ันนำไปแบงปนใหสัตบุรษุตอไป สวนแบบท่ีสอง
นัน้สำหรับสัตบุรษุ เราเลือกส่ิงท่ีสำคัญของประเด็นน้ันๆ
ออกมาแลวพิมพเปนคูมือเล็กๆ ส้ันๆ เพื่อใหฆราวาส
หรอืสตับุรษุใชเปนเคร่ืองมือในการประชุมกลมุ

ชีวิตคริสตชนของเรา ถาเราไมฟงพระวาจาของ
พระเจาแลว เราจะไปฟงอะไร หรือจะไปเอาคำสอน
มาจากไหน?   ทัง้หมดในพระคัมภรีเปนคมูอืชวีติมนุษย
แตเราคาทอลิกยังออนในเร่ืองฟงพระวาจาน้ี

วถีิชมุชนวดั  อานพระคมัภรี รบัฟง แบงปนประสบการณ
เพ่ืออะไร?

พระวาจาท่ีไดอานน้ันสะกิดใจ หรอืแตะตองใจเรา
บางไหม และเราเคยนำไปใชในการดำเนินชวีติของเรา
บางไหม เคยทดลองใชหรือยัง  เม่ือใชแลวเราแบงปน
ประสบการณซ่ึงออกมาจากใจของเรา หมายความวา
พระวาจาท่ีเรารับฟงน้ัน มีประโยคหรือมีขอความ
ที่แตะตองจิตใจเรา พระวาจาสะกิดใจเราอยางไร นำ
ส่ิงน้ันออกมาแบงปน

การแบงปนพระวาจามิไดหมายความวา ฉันคิด
อยางน้ันคิดอยางน้ี ไมใชความคิดแตเปนชีวิต ชีวิต
ของฉันเปล่ียนไหม พระสัมผัสชีวิตไหม ความเชื่อมี
อะไรที่เติบโตข้ึนบาง เรานำส่ิงน้ีออกมาแบงปน  หรือ
บางทีเม่ืออานพระวาจาแลวรูสึกทอใจ หมดกำลังใจ
คุณก็แบงปนส่ิงน้ันออกมาได  เพราะพระวาจามา
สะกิดใจ แสดงวาพระวาจาทำงานแลวในตัวเรา เรา
ก็แบงปนส่ิงน้ันออกมาไดเลย  ส่ิงเหลาน้ีไมวาจะเปน
บวกหรอืลบ ทีเ่กิดข้ึนในใจเราน้ัน เรานำส่ิงน้ันออกมา
แบงปนเพื่อเราจะไดเกื้อหนุนกัน ประสบการณการ
แตะตองของพระวาจาน้ันมีคุณคา

วถีิชมุชนวดัเปนชวีติ เปรยีบเหมอืนเกาอีท้ีม่ ี4 ขา
- ขาที ่1  การแบงปนพระวาจาเปนส่ิงท่ีจำเปน เพือ่

ใหชวีติคริสตชนไมลม พระวาจาเปนหัวใจ
- ขาท่ี 2  สรางจิตสำนึก โดยเราจะปลุกสำนึกให

สัตบรุษุเขาใจความหมายและความสำคัญของ “ชมุชน”
- ขาท่ี 3  การมสีวนรวม
- ขาที ่4  เราตองฝกผนูำเพือ่มาทำงานนี้
ถาจะมีวถิชีมุชนวัด ตองมีทัง้ 4 ขา ตองไปดวยกัน

คำวา “วิถีชุมชนวัด” นั้น ผมแปลมาจากศัพท A New
Way of being Church หรือความเปนวัด ความเปน
พระศาสนจักร ความเปนชมุชนแบบใหม  บางทีเราไป
รับรูปแบบจากกลุมน้ันกลุมน้ี หรือจากประเทศนั้น
ประเทศน้ีแลวนำมาใช นั่นเปนเพียงการเสริมเขามา
มากกวา  แตเราตองมองวาแกนของมันอยูท่ีไหน  เรา
กำลังกลับไปหาแกน เพราะแกนแทๆ นั้นอยูที่พระ-
เยซูเจา เม่ือพระองคเสด็จมา พระองคทรงเรียกศิษย
มาสรางหมูคณะ(ชุมชน) แลวก็สอนพวกเขา  เชนกัน
เม่ือเรามีพระวาจาเปนชีวติ มีความเปนพีเ่ปนนอง ตอไป
ทกุคนก็ออกไปเทศนา ออกไปแบงปนขาวดี ไปเปนผนูำ
พระเยซเูจาทำอยางน้ีเปนการรวมทัง้ 4 มิติ (ดังเชนเกาอ้ี
4 ขา)

เพราะฉะน้ันพระศาสนจักรจึงตองหันกลับมาท่ี
เรือ่งนี ้ไมใชเนนเพยีงบางเรือ่ง หรอืเนนความเช่ือเพยีง
บางแง หรอืไปเนนพธีิกรรมเพียงอยางเดียว  หวัใจตอง
มาจากพระวาจา เพราะพระวาจาบันดาลใหส่ิงตางๆ

เหลาน้ันเกิดข้ึน  ถาอัครสาวกไมฟงพระเยซูเจากอน
แนนอนวาส่ิงอืน่ๆ เหลาน้ันไมเกดิข้ึน

วถีิชมุชนวดั ตองเริม่ทีว่ดั หรอืทีบ่าน
วิถีชุมชนวัด ตองเริ่มจากวัดหรือไมนั้น คงตอง

อธิบายหนอยวา วดัน้ันหมายถงึชุมชน ซ่ึงนาจะเรยีกวา
วถิชีมุชนบานใกลเรอืนเคยีง เพราะในเมอืงเปนอยางหนึง่
ในชนบทเปนอกีอยางหน่ึง ตองปรับตองประยุกต ไมมี
สูตรสำเร็จ   เราตองเขาใจจุดมงุหมาย   แลวไปดูซิวาจะเปน
ไปไดอยางไร  ฉะนั้นถาเราไปติดอยูกับคำวา “วัด”
ก็จะมีเรื่องใหถกเถียงกันอีกไมจบ แตวาคุณตองเขาใจ
จดุหมายของการทำส่ิงน้ีวา เรามาเปนพีเ่ปนนองกนัไหม?
เรามาสรางความเปนชุมชนเดียวกันไดไหม? บาง
ประเทศใชคำวา “เพือ่นบาน” เพราะวถิชีมุชนวดัไมได
มาดวยลักษณะของความชอบ คือเราไมไดมารวมกัน
เฉพาะบานท่ีเราชอบพอกนั หรอืคนุเคยกัน  เราไมเลอืก
เฉพาะบานท่ีเรามองหนากันไดหรือเลือกเฉพาะคนท่ีมี
อาชีพเดียวกัน แบบน้ีเขาเรียกวาเปนชมรม หรือเปน
คลับ ซ่ึงก็มีมากแลว อยางน้ีไมใชวถิชีมุชนวัด  แตเราตอง
พยายามคอยๆ เขาไปพบกับทุกบานในละแวกเดียวกัน
ไมทอดท้ิงหรอืตัดบานใดบานหน่ึงออกไป  จรงิอยวูาเรา
เริม่จากบานท่ีเราสนิทกันกอน เราตองไมยดึติดกับรปูแบบ
อยางน้ีตลอดไป

เราตองพยายามไปทุกบานท่ีเปนคาทอลิก และหาก
มีพี่นองตางความเช่ือสนใจเราเชิญชวนใหเขามา พระ-
เยซูเจาใหเราออกไปเชิญเขาเขามา เราตองเขาไปหา
คนทีย่งัไมมีโอกาสรจูกัพระองค

เริม่อยางไร? เริม่เมือ่ใด?
หากเร่ิมพบปะกันท่ีบานเรากอน แลวนัดกันวา

ตอไปจะไปพบปะทีบ่านใครกไ็ด  ดูความพรอมของเขา
ดูวาตัวเขาอยูที่บาน และพรอมวันไหน วิถีชุมชนวัด
ไมไดตองการหรือเรียกรองวาเราตองจัดอาหาร หรือ
เตรียมการบริการความสะดวกภายนอก แตเราตองเร่ิม
จากใจของเรา เริม่จากตัวของเราซ่ึงสำคญัท่ีสุด

เราอาจจะนัดพบปะกันเดือนละคร้ัง หรือเดือนละ
สองคร้ัง  ผมเคยไปดูงานวิถีชุมชนวัดของคนทำงาน
โรงงานท่ีประเทศอินโดนีเซีย  เขาบอกผมวา เขามา
พบกันสัปดาหละ 2 ครั้ง คริสตชนของเขาศรัทธากัน
ขนาดไหน ไดยนิอยางน้ันรองโอโห

แลวเรือ่ง “ปแหงความเชือ่”
เราเนนท่ีจะรือ้ฟนชมุชนศิษยพระครสิต  เม่ือเราเริม่

จากความเปนศิษย พระสงฆกเ็ปนศิษย ชวีติของพระสงฆ
ตองเขมขนข้ึน และฆราวาสก็เปนศิษย เขาตองมคีวามเช่ือ
ทีเ่ขมแข็งข้ึน โดยเริม่จากขางใน พธีิการขางนอกเปนส่ิง
ทีช่วยเสริมชวยกระตนุใหเราศรัทธามากข้ึน แสดงออก
มากข้ึน แตจริงๆ แลวขอใหเริ่มจากขางใน โครงการนี้
ไมมีการกำหนดงบประมาณ ทุกคนตองลงทุนจาก
ตนเอง

ผมวาในสามปนี้ (ค.ศ. 2012-2015) ถาเราหันมา
เอาจริงเอาจัง ตองมีการเปล่ียนแปลงแนนอน
คณะกรรมการท่ีทำงานซ่ึงเปนตัวแทนจากสังฆมณฑล
เราเคยปรึกษากันและเลือกกรรมการเฉพาะกิจขึ้น  ซ่ึง
ตองคิดตองทำรวมกัน  ผมดีใจท่ีเห็นมีการเร่ิมคิดหา
วิถีทางกันบางแลว

“วถิชีมุชนวัด” เปนวธีิการหลกัและสำคญัท่ีสุด ใน
การสรางและพัฒนาชุมชนวัด...การสรางเสริมวิถชีมุชน
วดัอยางตอเน่ืองน้ันสำคัญ ขอเพียงอยาส้ินหวงัหรอืหมด
กำลงัใจ  สมัยกอนบรรดาอัครสาวกก็ประสบกับปญหา
ตางๆ มากมาย แตดวยการรวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
โดยมีพระคริสตเจาซ่ึงเขาตระหนักวาอยูทามกลาง
พวกเขาเปนแกนเปนศูนยกลาง  มาวันน้ีเราทุกคนมารวม
เปนหนึง่เดียวกนั ทัง้พระสงัฆราช พระสงฆ นกับวช และ
ฆราวาส ดวยความจริงใจอยางแทจริง  เราเช่ือวา งาน
อภบิาลชุมชนศิษยพระครสิต รวมพนัธกิจแบงปนขาวดี
นี้ จะดำเนินตอไปอยางตอเน่ือง เพื่อใหพระศาสนจักร
นำขาวดี นำความรอด ไปถึงพ่ีนองชาวไทยทุกคน ดวย
การรักและรับใชซ่ึงกันและกัน ตามท่ีพระเยซูเจาทรง
มอบแบบอยางแกเรา

คณุธรีศกัดิ ์ ศรทีพิยอาสน  ทำบุญ          200   บาท
คณุรตันาวลยั  ทรพัยเยน็  ทำบุญ         1,000   บาท

เพือ่อทุศิใหอนัตน  ไพบูลย  ทรพัยเยน็
คณุธงชยั  เจียไพบูลย  ทำบุญ                            200   บาท

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

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

“à¸Íà»š¹ÊØ¢·Õèàª×èÍÇ‹Ò ¾ÃÐÇÒ¨Ò
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ขอเชิญพ่ีนองชาวไทย ทั้งผูที่เปนคริสตชนและ
ผสูนใจเขารวม “การประชมุธรรมทตูพระเมตตาเอเชยี
ครัง้ท่ี 2” ซ่ึงพระศาสนจักรประเทศไทยไดรบัเกียรติจาก
สันตะสำนัก และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ใหรับเปน
เจาภาพจัดการประชุมท่ีจะมีข้ึนระหวางวันที่ 27-29
ตุลาคม ค.ศ. 2012 ณ มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั วทิยาเขต
สุวรรณภมิู

การประชุมคร้ังน้ี ประกอบไปดวยงานภาคสวน
ตางๆ ดังน้ีคือ

1. ภาคสวนกิจศรัทธา มีพิธีมิสซาทุกเชาของ
การประชุม ประธานพิธีโดยบรรดาพระสังฆราช
ที่มาจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย พิธีเปดโดย
พระสงัฆราชจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย
และพิธีปดโดย พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
มีพิธี ต้ังศีลมหาสนิท  สวดสายประคำพระเมตตา
รบัศีลอภยับาปและรับพรศีลมหาสนิทรวมกัน

2. ภาคสวนวิชาการ มีการบรรยายใหความรู
ความเขาใจเก่ียวกบัพลงัอนัยิง่ใหญ แหงพระเมตตาของ
พระเยซเูจา จากบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ ฆราวาส
และผูพรอมจะเปนประจักษพยานถึงพระเมตตาของ

พระเยซูเจา เชน
- “วางใจในพระเมตตาของพระเจา” โดยคุณพอ

เซราฟม มีคาเลนโก, MIC ผู มีบทบาทสำคัญ
ในกระบวนการแตงต้ังบุญราศีโฟสตินา เปนนักบุญ
ในสมัยบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2

- “ความกรุณา คือ สุนทรียสนทนาในคานิยมและ
ความเชื่อของชาวเอเชีย” โดยพระคุณเจาโทมัส เมนัม
ปรัมพิล, SDB พระอัครสังฆราชกิตติคุณจากอินเดีย
วทิยากรรับเชิญจากสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย

- “ความรัก - ความเมตตาในความสัมพันธทุก
รปูแบบ” โดยคณุศรนิทร เมธวีชัรานนท ประจักษพยาน
ชาวไทยผูถายทอดเร่ืองราวชีวิตท่ีพระเมตตาเธอ
ผานหนาหนังสือ “ภูเขาเคล่ือนท่ีได” ชีวิตจริงย่ิงกวา
บทประพนัธ

- “Education for Compassion” ในมุมมองของ
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร ประธานกรรมการโรงเรียน
นานาชาติเดอะรีเจนท

- “แบงปนประสบการณ” จากซิสเตอรผทูำงานใน
คณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรมของบุญราศีเทเรซาแหง
กัลกัตตา

- H.E. Sulpicio M. Confiado ฆราวาสผปูระสานงาน
ธรรมทูตพระเมตตาในประเทศญ่ีปุน แบงปนความ
งดงามในปรากฏการณสึนามิ ตนป 2011 ฯลฯ

3. ภาคทัศนศึกษา ตามรอยประวัติศาสตรการ
แพรธรรมในประเทศไทย โดยนำทุกทานลองเรือ
จากทาน้ำปนเกลา มาเย่ียมชมวัดซางตาครูส (กุฎีจีน)
วดัแมพระลกูประคำ กาลหวาร และอาสนวิหารอสัสัมชญั
ตอนค่ำรวมรับประทานอาหาร ณ หองหลุยส มารี

แกรนดฮอลล ชัน้ 6 โรงเรยีนอสัสัมชญั บางรัก
4. ภาครวมเปนหน่ึงเดียวในเอเชีย มีการแสดง

บนเวทีและเสวนา แลกเปล่ียนวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศในบรรยากาศคริสตชน โดยเฉพาะรวม
รบัประทานอาหารค่ำ และรวมลอยกระทงแหงคำภาวนา
ตอพระเมตตา ณ ศาลาริมน้ำ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

หัวขอ “การประชุมธรรมทูตพระเมตตาเอเชีย
ครั้งที่ 2” นี้ คือ  “ความเมตตากรุณา...วิถีชีวิตของ
ชาวเอเชีย” หวังเปนอยางย่ิงวาพ่ีนองและทานท่ีสนใจ
จะเขารวมการประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงนับเปนโอกาสดีที่
จัดข้ึนในประเทศไทยของเราเอง เพื่อเราทุกคนจะได
รับพระเมตตาของพระเยซูเจาอยางเต็มเปยม และ
กลบักลายเปนธรรมทูต นำความเมตตาของพระเยซูเจา
ไปสผูอูืน่ตอไป

“ไมมีส่ิงใดท่ีมนุษยตองการย่ิงไปกวาความเมตตา
ของพระเจา อนัเปนความรักทีเ่อือ้อาร ี มีพระทยัเวทนา
สงสาร ซ่ึงยกมนุษยข้ึนเหนือความบกพรองออนแอ
ของเขาถึงจุดสูงสุดอันไรที่ส้ินสุดแหงศักด์ิสิทธิภาพ
ของพระเจา  ในสถานท่ีแหงน้ี  เราพึงตระหนักรู
โดยเฉพาะในเร่ืองน้ี  อนัท่ีจรงิแลว  สถานท่ีแหงน้ีนีเ่อง
ที่สารพระเมตตาท่ีพระเยซูเจาพระองคเองทรงเลือก
ถายทอดมายังชนรุนเราผานทางนักบุญโฟสตินา
ไดแพรสะพัดออกไป...”

(บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ตรัส ณ หลมุฝงศพของนักบุญโฟสตินา เมืองลาเจียฟนิกิ
โปแลนด 7 มิถนุายน ค.ศ. 1997)

อาลยัพลโทสนุทร (ตอจากหนา 20)
สันธนะวนิช ในพิธีมิสซาปลงศพ วันที่ 18 กันยายน
2012 ณ วดัเซนตหลยุส สาทร

คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง เปนประธานพิธีมิสซา
ปลงศพพลโทยอแซฟ มารีย สุนทร สันธนะวนิช
พรอมดวยคุณพอวุฒิ เลิศ  แหลอม อุปสังฆราช
คุณพอสานิจ สถะวีระวงส โดยมีพระสงฆ นักบวช
และสัตบุรษุมารวมไวอาลัยคร้ังสุดทายจำนวนมาก

พลโทสุนทร เกิดเม่ือวนัอังคารท่ี 23 ธันวาคม ค.ศ.
ค.ศ. 1930 / พ.ศ. 2473 ที่ตำบลเทพศิรินทร อำเภอ
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนบุตรของ
นายหมุน สันธนะวนิช อาชีพคาขาย และนางจำป
สันธนะวนิช  อาชีพคาขาย เปนบุตรคนเดียวของบิดา
มารดา

พลโทสุนทร สมรสกับนางจารุณี  กิจสวัสด์ิ เม่ือ
วันท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 1961 / พ.ศ. 2504 ที่วัดนักบุญ
เปโตร อำเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม มีบุตร 1 คน
คือนายแพทยธานินทร สันธนะวนิช เปนศัลยแพทย
หัวหนาศูนยกระดูก ไขขอ และกลามเน้ือ ประจำ
โรงพยาบาลเซนตหลยุส  สมรสกับผชูวยศาสตราจารย
ดร.ชอทิพย สันธนะวนิช ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา
และอาจารยประจำภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
มีบตุร 1 คน คือนายธญัเทพ สันธนะวนชิ ปจจุบนัศึกษา
อยูที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชัน้ปที ่4

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนสุรศักด์ิ  ถนนสุรศักด์ิ

เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร
มัธยมศึกษา โรงเรยีนอสัสัมชัญ เขตบางรัก กรงุเทพ-

มหานคร
อดุมศึกษา นติิศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ค.ศ. 1953 / พ.ศ. 2496
อืน่ๆ  ดูงานดานกระบวนการยุติธรรมทหาร กองทัพ

บก-เรือ-อากาศ ประเทศออสเตรเลีย ค.ศ. 1968 / พ.ศ.
2511

ตำแหนงงาน
1. นายทหารพระธรรมนญู กรมสารบรรณทหารบก
2. นายทหารพระธรรมนูญ กองทัพภาคท่ี 4

(นครศรีธรรมราช)
3. ตุลาการพระธรรมนูญฝายศาลทหารกรุงเทพฯ
4. ตุลาการพระธรรมนูญหวัหนาคณะฝายศาลทหาร

กรุงเทพฯ
5. หวัหนากองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนญู
6. ตุลาการพระธรรมนูญหัวหนาคณะฝายศาล

ทหารสงูสุด
7. ผชูวยเจากรมพระธรรมนูญ
8. หัวหนาสำนักตุลาการทหาร และตุลาการพระ-

ธรรมนูญหวัหนาศาลทหารสูงสุด
9. นายทหารพระธรรมนูญของ กอ.รมน. ต้ังแต

ป 2513-2526 อกีหนึง่หนาท่ีจากงานราชการปกติ

10. เกษียณอายุราชการต้ังแตตุลาคม ค.ศ. 1991 /
พ.ศ. 2534 เปนขาราชการบำนาญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณชางเผือก

งานในองคกรคาทอลิก
1. นายกสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย พ.ศ.

2517-2518
     2. ผูอำนวยการสภาภิบาล/กรรมการ  อาสนวิหาร
อสัสมัชัญ พ.ศ. 2512-2543

3. อดีตประธานสถานสงเคราะหคนชราลำไทร
ในความดูแลของมูลนิธิเซนตหลุยส โรงพยาบาล
เซนตหลยุส ชวยเหลือคนชราท่ีขาดท่ีพึง่ทางครอบครัว

4. กรรมการกองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค
(ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย) ของสภาพระ-
สังฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย ประมาณ 25 ป

5. กรรมการและที่ปรึกษา คณะวินเซนเดอปอล
อาสนวหิารอสัสัมชญั

ทานไดปวยดวยโรคมะเร็งตับ และไตวาย เขารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส ต้ังแตวันท่ี 19-28
กรกฎาคม ค.ศ. 2012 หลงัจากน้ันไดยายไปรับการรกัษา
ตัวท่ีโรงพยาบาลศิริราช  ต้ังแตวันท่ี 28 กรกฎาคม-
วันท่ี 5 กันยายน ค.ศ. 2012 หลังจากน้ันยายกลับมา
รักษาตัวตอที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส

ทานไดส้ินใจอยางสงบ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน
ค.ศ. 2012 เวลา 16.05 น. อายุ 82 ป



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่41 ประจำวนัที ่7-13 ตุลาคม 2012หนา 6

บทอธษิฐานภาวนา

ตอนรับกลบับาน

ในพระวรสารทีเ่รานำมาพิจารณาในวันน้ี เปนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเฉลมิฉลอง
เชนเดียวกับการเฉลิมฉลองทีมฟุตบอลนานาชาติที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ มีการ
เดินขบวนฉลองถวยรางวัลและทีมท่ีชนะอยางมโหฬาร แตในกรณีของ
พระเยซูเจา พระองคเพียงแตสงศิษยของพระองคเปนคูๆ เพื่อไปเทศนและ
ทำการบำบดัรักษาโรคภัยไขเจบ็ ถอืวาเปนการทดสอบของพระเยซูเจา เพือ่ทรง
ชวยใหศิษยของพระองคมีความม่ันใจในความสามารถของพวกเขา ทีจ่ะกระทำ
พันธกิจของพระเจา โดยปราศจากการประทับอยูของพระเยซูเจากับพวกเขา
พนัธกิจน้ีประสบความสำเร็จมาก และสาวกท้ังเจ็ดสิบสองคนกลับมาเฉลิมฉลอง
กับพระเยซูเจา ในการเฉลิมฉลองน้ีพระเยซูเจาทรงอธิษฐานภาวนา และใน
บทอธิษฐานภาวนาน้ันทรงแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จของบรรดาสาวกท้ัง
เจ็ดสิบสองคน มิใชเพราะพวกเขามีความสามารถพิเศษอะไร  แตเพราะพวกเขา
ไดรับเลือกโดยพระเยซูเจาใหเปนประจักษพยานใหแดพระเจาในพระองค
พระเยซเูจาทรงเตือนสาวกของพระองควา มีผทูีมี่ความศักด์ิสิทธ์ิและอทิธิฤทธ์ิ
จำนวนมากในประวัติศาสตร ที่อยากจะเห็นและสัมผัสกับส่ิงท่ีพวกเขาไดเห็น
และไดสัมผสั

เปนเร่ืองงายท่ีเราจะวาดภาพในใจวา พวกสาวกเหลาน้ีมีอะไรพิเศษ แตเรา
จะเห็นในพระวรสารคร้ังแลวครั้งเลาวา ไมมีอะไรพิเศษในพวกเขาเหลาน้ีเลย
พวกเขาคอืบคุคลธรรมดาทีต่อบสนองการเรยีกของพระเยซเูจา พระเยซเูจาทรง
สามารถเลอืกและใชพวกเรา ซ่ึงเปนบคุคลธรรมดาสามัญดังท่ีพระองคทรงเลอืก
และใชศิษยของพระองค คำถามก็คือเราพรอมท่ีจะตอบสนองและรับใชพระองค
หรือเปลา?

“นัยนตาของทานเปนสุข ที่มองเห็นส่ิงตางๆ ที่ทานเห็น”
(ลูกา 10:23)

ขาแตพระเจา ไมนาเช่ือเลยวา
พระองคทรงเลอืกลกูใหเปนศิษยของพระองค

แตพระองคทรงเลือกลูกจริงๆ
โปรดทรงบนัดาลใหลกูเหมาะสมกับการเลอืกนี้
เพือ่ลกูจะไดเจริญชวีติเปนประจักษพยาน

ถงึความรักของพระองค อาแมน

บีอซี ี รายงานตวั  (ตอนที ่2)
บอกเล า เ ร่ืองบีอี ซีกันตอ

นะครับ  ราชบุรี  คุณพอไพยง
มนิราช ไดเลาวา คุณพอบุญสง
หงษทอง  ผูรับผิดชอบ ในสังฆ-
มณฑล สมัยกอน เคยลุยเรื่อง
บซีีซี มาแลว ฝายอภิบาลคริสตชน

รับผิดชอบ และไดเริ่ม 5 วัดกอน วัดเพลง วัดแมกลอง วัดโคกมดตะนอย
วดัเพชรบุร ี  ใหอานพระคัมภีรเพิม่ข้ึน อบรมผนูำของวัด ในฐานะนักกฎหมาย
และอาจารยมากวา 20 ป เขียนหนงัสือมากวา 30 เลม การนัตีได ครัง้น้ีเดินหนา
แนนอน แตตองปรับใหเขากับสภาพแตละสังฆมณฑล พรอมท้ังสงเสริม
การศึกษาเอกสารสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ครบเปด  50 ป วันท่ี 11 ตุลาคม
1962 สุราษฎรธานี เมืองคนดี พระคุณเจาประธาน ศรีดารุณศีล แบงปน
ความคืบหนาแทนอุปสังฆราช  สมัยพระคณุเจาประพนธ ชยัเจรญิ ทานไดบกุเบิก
ไวแลวและทำไดดีและเปนเร่ืองเดียวกนักับส่ิงท่ีวนัน้ีเนน “พระคมัภรี” เพยีงแต
ชวงหนึ่งซบเซา หลังจากสรางอาสนวิหารเสร็จ เริ่มลุยตอ “แลกซีโอ ดีวีนา”
เปนเร่ืองท่ีทำอยแูลว เอกลกัษณคือพืน้ท่ียาวสุดเขตเปนพนักิโลเมตร จนัทบุรี
พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี แบงปนแทนคุณพอเฉลิม กิจมงคล  วิถีชุมชนวัด
คณุพอเศกสม กจิมงคล ไดไปรับการอบรมมาโดยตรงและไดต้ัง “ทีมวิทยากร”
ใหความรูความเขาใจกับสัตบุรุษตามวัดตางๆ ต้ังแตระดับพระสงฆ นักบวช
และฆราวาสจันทบุรทีำแบบใหเปนชวีติ ไมเรง “ชาแตชวัร” แตคนท่ีรอนรนมาก
คือ คณุพอวรีะชน นพคุณทอง  โครงการฟนฟชูวีติคริสตชน เดินหนาไปเรือ่ยๆ
ไมรีบเรง “เด็กสาธุฯ” ขอทำการบานมารายงานใหทุกทานไดรับรู เปนเพียง
เศษเส้ียวหนึ่งท่ีนำมาบอกเลากัน สังฆมณฑลอุบลฯ คณุพอวทิยา งามวงศ
เลาวาพระคุณเจาบรรจง ไชยรา ไดประกาศเร่ิมแผนอภิบาล เริ่มเปดวันท่ี 27
ตุลาคม 2011 โอกาสครบ 130 ป การแพรธรรมในเขตอุบลฯ และฉลอง
อาสนวิหารแมพระนิรมล ฝายอภิบาลคริสตชนรับผิดชอบ เปนงานหลักวิถี
ชมุชนวัด  การอภิบาลไดแบงออกเปน 4 เขต ไดประชุมทุกวดัแลว ค.ศ. 2012
เนนพระวาจา และไดทำคูมือบันทึกการอานพระคัมภีรดวย มีรางวัลสำหรับ
คนอานจบ  อีกสามปตอไป เราก็จะทำตอเนื่องเรื่องเหลาน้ี วิถีชุมชนวัด
พระคมัภรี คำสอน ความเช่ือ เอกสารวาติกนั ครัง้ท่ี 2 และทะเบียนครอบครัว
ครสิตชนซ่ึงไดเร่ิมทดลองใชแลว เร่ืองสรางอาสนวิหารใหม อยใูนแผนดวยครับ

นครราชสีมา คุณพอสุข ศรจันทร อยู “ปากชอง” เลาใหคน “ชองนนทรี”
ถึงบีอีซีนครราชสีมา วาจะเปดปแหงความเช่ือ วันท่ี 13 ตุลาคม 2012 สำหรับ
สัตบุรุษท่ัวไปในคณะพระสงฆ เร่ิมเปดวันท่ี 7 ตุลาคม โอกาสเขาเงียบ
สังฆมณฑลฯ ไดเคยมอบพระคัมภีรใหครอบครัวไปแลว และคร้ังน้ีจะมอบ
พระคัมภีรอีก 1,000 เลม อยากใหพี่นองท่ีมีแลวไดอานกัน อีกอยางหน่ึง
ความสัมพนัธของพระสงฆกบัสัตบุรษุ การเยีย่มเยอืนสตับุรษุดวยกนั ญาติพีน่อง
เปนการติดตาม ใหกำลังใจในดานศาสนาและดานทำมาหากิน เรื่องครอบครัว
และมีทีมวิทยากรสัญจรไปอบรมแนะนำสัตบุรุษตามวัดเร่ืองวิถีชุมชนวัด
ไดทำแลว แตเร่ืองความเขมขนเปนข้ันตอไป  อุดรธานี คุณพอโกวิทย
เจริญพงศ อุปสังฆราชใหม แบงปนการทำงาน ในระยะแรกน้ีเปนการทำ
ความเขาใจ ใหความรแูกผนูำ ทัง้พระสงฆนกับวชและผนูำฆราวาส องคกรตางๆ
เรือ่งพระคมัภรี ไดขายแบบราคาพิเศษ มอบใหตามบานกันไปแลวทกุครอบครัว
ส่ิงท่ีทำตอคอื สงเสริมการอาน สวนระดับวัดหลายแหงไดเริม่ไปแลว งานใหญ
ทีเ่ตรียมคือ “125 ป” และฉลอง 25 ปชวีติสงฆ คณุพอสมนึก สุทธ ิหลายอยาง
เปนการตอยอด งานท่ี “พระคุณเจายอด พิมพิสาร” ไดทำไว  เวลาน้ีเปนการ
พัฒนาและฟนฟูใหเขมแข็งยิ่งข้ึน ดวยศีลมหาสนิท และเลือกพระคัมภีรที่มี
ขอความแตละตอนท่ีสอดคลองกัน และส่ิงท่ีพระคุณเจาลือชัย ธาตุวิสัย ริเริ่ม
ทำดานส่ือมวลชน “สารคดีประวัติการแพรธรรมของอุดรฯ เอง  และวิถีชีวิต
ชมุชนของพนัธกิจของอดุรฯ” เพือ่ใหคริสตังเราไดรอูดตีของเรา เพือ่กาวตอไป
ในอนาคต เริ่มเดินหนาแลวครับ  ดานโรงเรียน ครูคาทอลิกจะนัดพบกัน
ทุกวันพุธ และครูจิตตาภิบาล เด็ก 500 คน ตอครู 1 คน งานอ่ืนๆ กำลัง
เตรียมงานกันอยู

เด็กสาธุฯ
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สังฆมณฑลนครราชสีมา

บางคนจำวนัเกดิเพือ่นไดครึง่หอง  แตจำวันเกดิพอแม 2 คนไมได

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลเชียงใหม

 กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ สูปแหงความเช่ือ เขต
ชัยภูมิ... บรรดาพระสงฆในเขตชัยภูมิ สังฆมณฑล
นครราชสีมา นำโดยคณุพออนสุรณ  สุรยิพั ผปูระสานงาน
กิจกรรมเยาวชน ไดจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ สู
ปแหงความเช่ือ เขตชัยภูมิข้ึน ที่โรงเรียนมารียอุปถัมภ
ชยัภมิู วนัเสารที ่15 กนัยายน 2012 โดยบรรดาพระสงฆ
ในเขตไดนำบรรดาเยาวชนเขารวมท้ังหมด 101 คน
กิจกรรมเริ่มดวยการลงทะเบียน เตรียมความพรอม
เพื่อเตรียมตัวรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ หลังจากน้ัน
บรรดาเยาวชนรวมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเปนการ
ขอบพระคุณพระเจาสำหรับชีวิตในการกาวเดินแหง
ความเช่ือ โดยมีคณุพอสมเดช พันธสมบัต ิเปนประธาน
และเทศนโดยคุณพอสมคิด เจริญนารถ หลังจากจบ
พิธีบูชาขอบพระคุณ บรรดาเยาวชนรวมกันรองและ
เตนประกอบเพลงปแหงความเช่ือเพือ่แสดงออกถึงพลงั
ของบรรดาเยาวชน คณุพอสมบัต ิประทุมป และคณุพอ
เกรยีงไกร ยิง่ยง ไดอบรมเยาวชนใหรจูกับทบาท หนาท่ี
และตอกย้ำถึงคุณคาของตนเองเ พ่ือการกาวเดิน
ในความเช่ือของตนและเยาวชนไดรวมกันเขียนขอต้ังใจ
ที่จะกระทำในปแหงความเชื่อ ชวงบายมีการแขงขัน
กฬีาเชือ่มสัมพันธไมตรีระหวางหมบูาน โดยเริม่ตนดวย
กีฬาฮาเฮ และตอดวยฟุตซอล และวอลเลยบอล
บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน มีบรรดาพระสงฆ
เจาอาวาสรวมชม รวมเชียร และรวมเลนกับบรรดา
ลกูวดัของตนเอง เหน็ถงึความนารักของบรรดาพระสงฆ
ทุกๆ องค และสุดทายจบดวยการมอบรางวัลและ
กลาวปดงานโดยคุณพอสมคิด เจริญนารถ ผลจากการ
จัดงานในคร้ังน้ี หวังวาบรรดาเยาวชน จะไดคนพบ
ความงดงามของความเช่ือในพระศาสนจักร ความหมาย
ของชีวติ โดยสงเสริมการพบปะแบงปนประจักษพยาน
ชวีติ   เตรียมพรอมสปูแหงความเช่ือระดบัสังฆมณฑล
คุณพอสุข ศรจันทร อุปสังฆราช ไดเรียกประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานปแหงความเช่ือเพื่อเตรียม
พรอมสำหรับพิธีเปดในวันเสารที่  13 ตุลาคม

ทีอ่าสนวิหารแมพระประจกัษทีเ่มืองลรูด นครราชสมีา
และจะมีพิธีบวชเปนสังฆานุกรของสามเณรออกัสติน
รชตะ  ประทุมตรี และตลอดท้ังปก็จะมีกิจกรรมตางๆ
มากมายเก่ียวกบัปแหงความเช่ือ ทัง้น้ีเพือ่เปนการเตือน
ใหสัตบุรุษเขาใจถึงชีวิตแหงความเช่ือของตน และเปน
แนวทางในการกาวเดินของความเช่ือของคริสตชน
ในเขตสังฆมณฑลตอไป   

  กลบัถงึบานอยางปลอดภัยกนัทุกทานกับโครงการ
ทัศนศึกษาดูงานท่ีประเทศเวียดนาม ระหวางวันท่ี 29
สิงหาคม - วนัท่ี 5 กนัยายน 2012 ทีมี่บรรดาพระสงฆ
เจาอาวาสเขารวมโครงการท้ังหมด 20 ทาน หนึง่ในน้ัน
มีพระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
รวมอยูดวย งานน้ีทุกทานไดแงมุมตางๆ เก่ียวกับ
งานอภบิาลท่ีนัน่กลบัมาเต็มกระเปา เตรียมนำมาขยายผล
ในสังฆมณฑลของเราตอไป   ดูแลหวงใยกันเสมอมา
คณะกรรมการสวัสดิการพระสงฆ จันทบุรี (ส.ส.จ.)
หลงัออกจัดจำหนายบัตรการกุศล “กองทุนชวยคารักษา
พยาบาลพระสงฆเจ็บปวย” ไปแลว(ยังไมหมด) ยังมี
บริการตรวจวัด พรอมประกอบแวนสายตาใหฟรี กับ
พระสงฆท่ีมีปญหาเร่ืองสายตา โดยใชโอกาสฟนฟจูติใจ
พระสงฆประจำเดือน ในวันท่ี 11-12 กันยายน งานน้ี
มีพระสงฆเขารับบริการกันท่ัวหนา  ตอจากน้ีไป
วิสัยทัศนของพระสงฆจันทเราคงยาวไกล และชัดเจน
ยิง่ข้ึนแลวนะครับ ขอขอบคุณ ส.ส.จ. และผสูนับสนุน
ทุกทานดวย  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม
แผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ ที่มีคุณพอศักดา เกียรติเกษม
เปนผูดูแล ไดจัดการประกวดขับรองประสานเสียง
ดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ สังฆมณฑลจันทบุรี โอกาสเปดปแหง
ความเช่ือ วันเสารที่ 13 ตุลาคม ที่วัดนักบุญฟลิปและ
ยากอบ หวัไผ พีน่องท่ีมีเสียงดีดนตรีเดน ขอเชิญเขารวม
กิจกรรมนี้ได และสามารถสมัครไดที่ savio2516@
hotmail.com รางวัลชนะเลิศ 1-3 จะไดรับถวยรางวัล
และเงินสด   ขอแสดงความเสียใจและรวมไวอาลัย
ตอการจากไปของ อันตน วิไล ฉันทพิริยกุล บิดาของ
คณุพอวเิชยีร ฉนัทพิรยิกลุ เม่ือวนัที ่11 กนัยายน 2012
และไดทำพิธีปลงศพในวันท่ี 15 กนัยายน  ทีว่ดัพระผไูถ
เสาวภา ขอใหทานพักผอนตลอดนิรันดรในออม
พระหตัถพระเปนเจา  

 อีกไมไกลเกินรอ การกอสรางอาคารเรียนหลังใหม

ชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑลปนี้ คุณพอ
ไพฑูรย  ยันงาม ผูรับผิดชอบยุวธรรมทูต  ระดับ
สังฆมณฑล  ต้ังเปามากกวา 300 คน เกณฑพระสงฆ
นักบวช ครูคำสอน พี่เลี้ยง  รวมประชุมวางแผน ใช
สถานท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎรฯ
คุณพอสามัคคี  ชัยพระคุณ อธิการ พรอมตอนรับ 
หลังงานชุมนุมยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑล คุณพอ
สิทธิโชค  แสวงกาญจน ผูรับผิดชอบงานกระแสเรียก
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  ไมพลาดโอกาส จัดคาย
กระแสเรียกตอเน่ืองทันที ต้ังเปา 2015 ต้ังบานเณร
แนนอน  แตตอนนี้ขอเตรียมความพรอมใหกับวาที่
สามเณรนอยกอน   เขาเงียบคริสตชนฆราวาสปนี้
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล  เปนผูนำ
การเขาเงียบ ดวยวธีิการแบบ Lectio Divina ยงัคงไดรบั
ความสนใจจากสมาชิกกลุมซีเอฟซี  พระเมตตา
พลมารีย วินเซนเดอปอล  ผูสูงอายุ ฯลฯ รวมแลว
เปนกลมุครสิตชนผรูกัพระวาจา ทีส่มาชิกเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ

คณะผูรับใชฯ เตรียมฉลอง 75 ปคณะในเดือน
ธันวาคมอยางย่ิงใหญ  เปดโอกาสใหโรงเรียนในเครือ
ของคณะทุกโรงเรียนมีสวนรวม  ดวยกจิกรรมมากมาย
ถาไมรจูกัจติตารมณ รกั รบัใช ใหอภยั  คงตกขาว 

ของศูนยคาทอลิกแมปอน ซ่ึงท่ีศูนยแมปอนนี้เปนทั้ง
ศูนยใหการอบรมแกเด็กและเยาวชนในดานคำสอน
และชีวติคริสตชนแลว ยงัเปนโรงเรียนประจำดวย โดย
การประสานงานของคุณพอชาญชัย เต็มอรุณรุง และ
ผมีูจติศรัทธาหลายๆ ทานชวยกันสนับสนุนการกอสราง
อาคารหลังใหมเปนอาคาร 3 ชั้น ตอนน้ีการกอสราง
กาวหนาไปมากแลว กำหนดเปดอาคารเรียนวันที่ 5
มกราคม 2013 ต้ังช่ือวา “อาคารอัสสัมชัญ”  ฝายมรดก
วฒันธรรมของสังฆมณฑล ซ่ึงคณุพอสมพงษ กมัพลกลู
เปนผรูบัผดิชอบ คุณพอไดรวบรวมขอมูลเอกสาร วสัดุ
อปุกรณการแพรธรรมตางๆ ของบรรดามิสชันนารีเพือ่
จดัทำ เปนหองพพิธิภัณฑ แตกจิกรรมทีจ่ะจัดข้ึนเร็วๆ นี้
คือฉลองครบ 60 ปแหงการรับความเช่ือของชนเผา
ปกาเกอะญอ วนัท่ี 4-5 มกราคม 2013 ทีศู่นยแมปอน ซ่ึง
เปนจุดศูนยกลางแรกของการเร่ิมงานแพรธรรมกับ
ชนเผาปกาเกอะญอของคณะเบธาราม ในงานจะมีการ
แสดงละครยอนประวติัศาสตรการแพรธรรมในสมัยแรกๆ
และเชิญมิสชันนารีที่เคยทำงานแพรธรรมกับชาวปกา-
เกอะญอตัง้แตแรกเริม่ท่ียงัมชีวีติอยมูารวม 
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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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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
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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)

Tel. 0-2291-3750-4 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

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ  ออกแบบ  ติดต้ัง  ยาย  ซอม  ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บรกิารหลงัการขาย โดยชางผชูำนาญงาน และ
การทำงานมากกวา 20 ป

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

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง
หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพัก... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรณุาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

เม่ือไรเรายิง่สำรวมใจในตวัตน และ
ปลกีตนออกจากส่ิงภายนอก เม่ือนัน้
เราก็ยิ่งเขาใจเร่ืองลึกซ้ึงตางๆ ได
โดยลำบากไมมากนัก ทัง้น้ีเพราะ

เรารับแสงสวางอันบันดาลความเขาใจจาก
เบ้ืองบน

คดัจากหนงัสือ : จำลองแบบพระครสิต



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่41 ประจำวนัที ่7-13 ตุลาคม 2012หนา 10

สมชัชาชมรมอธกิารณิเีจาคณะนักบวช (ตอจากหนา 20)
และลาว จัดเขาเงียบใหกับมหาธิการิณี / อธิการิณีเจาคณะ และสมาชิก
นักบวชหญิง หัวขอ “Re-imaging Religious Life in Asia: Challenges and
Reponses” โดย Sr.Inigo Joachim ชาวอินเดีย สังกัดคณะนักบวชแหงนักบุญ
อนันา ระหวางวนัที ่19-22 สิงหาคม 2012 ทีบ่านพักหาดหฤทัย ชะอำ จ.เพชรบรุี
เพือ่พิจารณาไตรตรองขอทาทายแหงกระแสเรยีกนกับวชในสภาพการณปจจุบัน
และวิธีการตอบสนองตอขอเรียกรองดังกลาวตามคำแนะนำของพระวรสาร

จากน้ันในวันท่ี 23 สิงหาคม  ไดมีการประชุมสมัชชาประจำป ค.ศ. 2012
โดยท่ีประชุมไดแบงปนประสบการณ กิจกรรม และการดำเนินงานตลอด 3 ป
(ค.ศ. 2009-2012) วาระประธานชมรมฯ ของ เซอรไอรีน ชำนาญธรรม ซ่ึง
บรรดามหาธิการิณีและอธิการิณีเจาคณะ ตางรวมมือกันดำเนินงานแพรธรรม
หลากหลายดาน อันเปนคุณประโยชนตอพระศาสนจักรประเทศไทย รวมทั้ง
การพัฒนาสมาชิกนักบวชผูพิศเพงภาวนาและเปนประกาศกในสังคมไทย
การสรางเครือขายตอตานและปองกันการคามนุษย การใหความรวมมือกับ
บคุลากรของพระศาสนจักรระดับตางๆ

ในชวงสดุทายของการประชมุไดมีการเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิารชมรมฯ
ชดุใหม (วาระป ค.ศ. 2012-2015) ดังน้ี

ประธาน เซอรไอรนี ชำนาญธรรม อธิการิณีเจาคณะแขวง ภคนิเีซนตปอล
เดอ ชารตร

รองประธาน คณุแมเชลยีง เวชยนัต มหาธิการณีิ ภคนิพีระหฤทยัของพระ-
เยซูเจาฯ

กรรมการ 1 คุณแมศรีไพร กระทอง มหาธิการิณี คณะรักกางเขนแหง
จนัทบุรี

กรรมการ 2 ซสิเตอรเจน สินประยรู อธิการิณีเจาคณะแขวง คณะพระกุมาร
เยซู

(อานตอหนา 13)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

 ⌫
กรุงโรม (ซีนิต-
10 สิงหาคม ค.ศ. 2012)

 เราเรยีนรูอะไรบาง
จากนักบุญลอเรนซ

มรณสักขีผนูีท้ีป่ฏเิสธในนามของพระคริสตไมยอมมอบ
ทรัพยสินของพระศาสนจักรแหงโรมใหแกจักรพรรดิ
วาเลเรยีน แตทานกลบันำไปแจกจายใหคนยากจนแทน
ความตายอันนาสยดสยองของนักบุญลอเรนซเปน
แบบอยางแกคริสตชนสมัยนี้อยางไรบาง การเปนสักขี
พยานความเชือ่ของนกับญุลอเรนซสามารถซ้ำรอยเชนน้ัน
ในยุคของเราน้ีไดหรือไม

พระคารดินัลอันเยโล บาญาสโก ประธาน
คณะพระสังฆราชอิตาลีนำเสนอขอรำพึงถึงคำถาม
ตางๆ เหลาน้ันและคำถามอ่ืนๆ โดยทานเปนประธาน
พิธีบูชาขอบพระคุณในอาสนวิหารเมืองเจนัว โอกาส
วนัฉลองนกับญุลอเรนซ องคอปุถมัภของวดัน้ี

พระอัครสังฆราชแหงเจนัวกลาววา ทานนักบุญ
ลอเรนซถูกประหารโดยทานถูกจับมัดติดกับเสาแลว
ถูกเผาไฟอยางทรมานย่ิง เพราะทานขัดพระประสงค
ของจักรพรรดิวาเลเรียนท่ีตองการใหพระศาสนจักร
แหงโรมมอบทรัพยสินท้ังหมดใหจักรพรรดิ แตทาน
นักบุญลอเรนซกลับแจกจ ายทรัพย สินเหลา น้ัน
ใหคนยากจน

พระคารดินลั กลาววา “การปฏบิติัเชนน้ีมีความหมาย
สองประการคือ ในพระศาสนจักร ทรพัยส่ิงของของโลกนี้
ถูกกำหนดไวเพื่อคนยากจน และคนยากจนเปนทรัพย

สมบัติแทจริงของพระศาสนจักร”
พระอคัรสงัฆราชยังกลาวเสริมดวยวา “การปฏบิติั

เชนน้ีของทานนักบุญลอเรนซมิ เพียงแตตอบโต
ความหย่ิงยโสของจักรพรรดเิทาน้ัน แตยงัมีความสำคัญย่ิง
ตอประวติัศาสตรทัง้หมดดวย”

ประธานสภาพระสังฆราชอิตาลีทานน้ีเหน็วา ความเช่ือ
ของนักบุญลอเรนซในพระเยซูเจาเปนพยานยืนยัน
“สำหรบัยคุนัน้ และสำหรบัยคุนีด้วย… อนัทีจ่รงิ การพลีชพี
เปนมรณสักขีของทานก็เปนคำพยากรณลวงหนาดวย
กลาวคือเปนการประกาศความจริงซ่ึงมาจากเบ้ืองบน
เปนส่ิงท่ีมากอนอำนาจแบบมนุษยและการเห็นพองกัน
โดยท่ัวไป”

พระคารดินลับาญาสโก ชีแ้จงวา “คำตอบของทาน
นักบุญลอเรนซตอพระจักรพรรดิที่วา ‘ขาพเจาจะไม
รบัใชพระองค’ นัน้เปนการบอกวา วธีิประพฤติแบบน้ัน
เปนการกระทำแบบเกา และมีเหนือกวาน้ันแลว คือ
ปรากฏมีความเปนจริงใหมข้ึนมาแลว แมจะมีความคิด
สองจิตสองใจอยูบางก็ตามวาโลกใหมนั้นไดมีชัยชนะ
จริงหรือไมในเม่ือตอนน้ียังดูเงียบเฉยอยู”

“นักบุญลอเรนซมิไดปรารถนาตอสูปกปองความ
ม่ังค่ังของพระศาสนจักร ซ่ึงหากไมมีสมบัติตางๆ
เหลาน้ัน ผูคนยากจนท้ังหลายก็มิไดรับความชวยเหลือ
แตทานตองการปกปองเสรีภาพของพระศาสนจักร
เพื่อรับใชทุกคน เปนตนคนท่ีประสบความทุกขยาก
ลำบากท่ีสุดตางหาก”

สำหรับเร่ืองพนัธกิจของพระศาสนจักรเพือ่สังคมน้ัน

⌫⌫
⌫

ทานกลาววา “ขณะน้ี ประชาชนท่ัวไปรสึูกไมปลอดภัยเลย ขาพเจาอยากบอกวา
ชวงเวลาน้ีที่มีพธีิเปดการแขงขันกีฬาโอลิมปกแสดงใหเหน็การเฉลิมฉลองความเปน
พี่นองสากลอันนาชื่นชมยินดีของผูคนท่ัวโลก ชางขัดแยงกันยิ่งนักที่พี่นอง
ชายหญิงของเราในซีเรียตองมีชีวิตยากลำบากย่ิง!”

พระอคัรสังฆราชวยั 66 ปทานน้ีกลาวยืนยนัอกีวา “ถงึกระนัน้ การเฉลมิฉลองกีฬา
โอลิมปก ก็ยังคงเปนเคร่ืองหมายบงบอกถึงความหวัง เปลวไฟแหงความเปน
พี่นองสากลของเราจะไมมีวันดับไปโดยกระแสลมแหงการสังหารพ่ีนองของตน
ซ่ึงกำลังพัดอยูในบางภูมิภาคของโลก เปลวไฟนี้จะถูกจุดข้ึนมาใหมโดยความ
สมานฉันทของนานาชาติ”

พระอัครสังฆราชชาวอิตาเลียนทานน้ีเรียกรองบรรดาผูนำศาสนาท้ังหลายใน
ซีเรียใหใช “อำนาจทางศีลธรรม” ของตน เรียกรองทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
ขัดแยงใหยุติสงครามนองเลือด และความรุนแรงท่ีกระทำตอประชาชนชาวซีเรียน
พระอัครสังฆราชเซนารี เรียกรองวา “ขอใหพวกทานทุกคนมารวมมือกันแสดง
พลังอำนาจทางศีลธรรมของพวกทานเถิด”

“ขอใหพวกทานลงมือชวยกันอยางจริงจังตักเตือนทุกฝายที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยงน้ี ในพระนามของพระเจาใหพวกเขาหยดุความรุนแรงและการกวาดลางกัน ซ่ึง
กำลังนำประเทศชาติไปสูหายนะ ความทุกขทรมานตางๆ และความตาย ขอให
พวกทานชวยเรียกรองพวกเขาใหมีความกลาหาญท่ีจะกระทำการทันทีอยางจริงใจ
หาทางแกปญหาวกิฤตคิรัง้น้ีดวยการรองขอความชวยเหลอืจากประชาคมนานาชาติ”

พระอัครสังฆราชกลาวปฏิเสธไมเห็นดวยกับลัทธิ
สัมพัทธนิยมทางศีลธรรม (moral relativism) เพราะลัทธิ
ดังกลาวนำเสนอใหมนุษยเปนผ ู“โลภและดูหม่ิน” ผอูืน่
ในขณะท่ีผูเปนคาทอลิกไมเพียงแตสงเสริมการทำงาน
ทีดี่เทาน้ัน แตยงัชวยกระตนุมโนธรรมใหผคูนท้ังหลาย
มีความคิดจิตใจใหมแบบมีวุฒิภาวะดวย พระคารดินัล
บาญาสโก มองไปในอนาคตขางหนาดวยการกลาว
ชี้แจงวา “หากไมมีจิตใจท่ีเปยมดวยศีลธรรมและ
มีชวีติจิตแลว ยอมไมมีความสำคัญเดนชัดทางประวัติศาสตร
อยางแนนอน”

“ขาพเจาไมทราบวา หลังจากท่ีนักบุญลอเรนซ
แสดงถึงการเปนสักขีพยานเชนน้ันแลว จักรพรรดิ
วาเลเรียนยอมเปล่ียนแปลงวิธีการปกครองอาณาจักร
และพวกคริสตชนหรือไมเพียงใด แตแนนอนวา
พระจกัรพรรดคิงจะไดคิดถึงส่ิงน้ันท่ีสำหรับพระองคแลว
ดูเหมือนเปนการยืนยันทาทีที่แปลกประหลาดและ
ไรสาระย่ิง”

พระคารดินัลบาญาสโก กลาวยืนยันลงทายวา
“คริสตชนไดเปนมา และจะยังคงเปนเชนน้ีตอไปใน
อนาคตคือ ทำตนดวยความเช่ือมัน่เปนเช้ือแปงในสังคม
มนุษย และเปยมดวยจติตารมณแหงการรับใชเพือ่นมนุษย
ทั้งหลาย โดยตระหนักเสมอวาตนไดรับสมบัติล้ำคาย่ิง
ทัง้วสัิยทศันและคณุคาดานศาสนา ดานความเปนมนุษย
และดานวัฒนธรรมมามากมาย”





ดอนบอส พรศักด์ิ

กรงุดามัสกัส ประเทศซเีรยี (ซนีติ - 1 สิงหาคม ค.ศ. 2012)
 พระอัครสังฆราชมารีโอ เซนารี เอกอัครสมณทูต

วาติกันประจำซีเรีย กลาวขอบพระคุณสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ที่พระองคทรงมีพระดำรัส
แสดงความเปนหนึง่เดียวสนบัสนุนประชาชนชาวซีเรยีน
ผูทุกขทรมานท้ังหลาย

พระอคัรสงัฆราชเซนารีกลาวกับวทิยวุาติกนัถงึ
คำเ รียกรองของพระสันตะปาปาท่ีพระองคทรงมี
พระดำรสัดังกลาวหลงัการนำสวดบทเทวทูตถือสาร  เม่ือ
วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 พระสมณทูต

ประจำซีเรียเรียกรองประชาคมนานาชาติใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแก
ประชาชนชาวซีเรยีน และเรยีกรองใหยติุการนองเลือด

พระอัครสังฆราชเซนารี ซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนพระสมณทูตประจำซีเรีย เม่ือ
ปลายป ค.ศ. 2008 กลาววา “คำเรียกรองของพระสันตะปาปาใหยุติความรุนแรง
ในซีเรีย และการแสดงความเปนหนึ่งเดียวของพระองคกับประชาชนผูทุกขทรมาน
ทั้งหลาย ถือเปนการบรรเทาใจแกเราไดเปนอยางมาก”

พระสมณทตูเซนารี กลาววา สถานการณในซีเรยีขณะน้ี “รายแรงมาก”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่41 ประจำวนัที ่7-13 ตุลาคม 2012หนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 41 ประจำวนัท่ี 7-13 ตุลาคม 2012 หนา 13

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

จัดประชมุเพ่ือวางแผน พบปะ แลกเปลีย่นประสบการณ
ผทูำงานกับผตูดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ระหวางวนัที ่ 10-14
กันยายน 2012 ที่ศูนยอภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
ผูเขารวมประชุมประกอบดวยพระสังฆราช พระสงฆ
นกับวช และฆราวาส จาก 18 ประเทศ  78 ทาน

พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ประธาน
คณะกรรมาธิการฝายสังคม กลาวกับ “อุดมสาร” วา
“พระศาสนจักรใหความสำคัญและสนใจในเร่ืองของ
สุขภาพ โดยฉพาะผูที่เจ็บปวย และผูที่ติดเช้ือเอชไอวี/
เอดส เราไปดูแลรกัษาท้ังเด็ก เยาวชน และผใูหญ  พอดใีจ
ทีใ่นประเทศไทยของเรามีคณะนักบวชท้ังชายและหญิง
ทีไ่ดรวมมือกนัชวยเหลอืในเร่ืองนี ้เชน คณะคามิลเลยีน
ที่ระยอง คณะฟรังซิสกันท่ีลำไทร คณะพระมหาไถ
คาทอลิกเรายังมีอกีหลายคณะท้ังชายและหญิงท่ีทำงาน
กับผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดส  เราจะเห็นวาพระศาสนจักร
ไมเคยทอดท้ิงผูปวยเหลาน้ี

พอประทับใจมากท่ีเห็นวาทุกหนวยงานมีความ
ต้ังใจดี และทุมเทในการท่ีจะมาแบงปนประสบการณ
การทำงาน มาแลกเปล่ียนความรูใหมๆ แตนาเสียดาย
ที่มีเวลาคอนขางนอยสำหรับประเทศตางๆ ที่จะได
แบงปน สวนพอเองไดรบัความรจูากงานดานน้ีมากข้ึน
พอถือวาส่ิงท่ีวทิยากรมาใหความรแูละส่ิงท่ีผรูวมงานได
ทำในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประสบการณจากประเทศตางๆ ที่
พวกเขาไดแบงปนใหเราฟงน้ันมีประโยชนอยางมาก
เปนความร ูเปนประสบการณทีมี่คุณคาสำหรับเราทุกคน”

คณุพอโจวานน ีคอนตารนิ กลาววา “พอเริม่ทำงาน
ดานเอดสมา 19 ปแลว ซ่ึงสมัยนัน้ประเทศไทยยังไมมี
คนพดูถึงเร่ืองเอดส และเราไดพบกบัคนท่ีเปนเอดส เขา
เปนคนนาสงสาร นาชวยเหลือ และเราไดรวมมือกับ
คุณพออาดรีอาโน เปโลซิน เปดบานพักฟน ซอยเรวดี
ถ.ติวานนท จ.นนทบุร ี  2 ป สำหรับผปูวยทีไ่มสามารถ
ไปรกัษาท่ีโรงพยาบาลได หรอืรกัษาท่ีโรงพยาบาลแลว
แตไมสามารถกลับไปบานได กม็าอยทูีน่ี ่ จากน้ันยายไป
เปดท่ีระยอง และเราพัฒนาสถานท่ีข้ึนเร่ือยๆ เราเปด
โครงการอ่ืนท่ีเกีย่วกบัเอดสข้ึน เชน แมและเด็ก งานชวย
ใหผูปวยที่ไดรับยาตานสามารถกลับเขาสูสังคมไดอีก
ครั้งหน่ึง เราไดขยายเปนบานเด็ก บานเยาวชน และ
บานผูใหญ และทำโครงการสำหรับเด็กพิการที่เปน
เอดสใหเขาสามารถใชชวีติกับเด็กอ่ืนในสังคมได

คนทีเ่ปนคนพกิาร และยงัติดเชือ้เอชไอวี/เอดสอกี
เขานาสงสาร และตองการความชวยเหลอืเปนพเิศษ เขา
ตองการความรัก และตองการสถานท่ีทีอ่บอนุเปนพเิศษ
ดวย เพราะเขาไมรูวาเอชไอวี/เอดส คืออะไร แตเขามี
ศักด์ิศรีในความเปนมนุษย และมีสิทธ์ิเหมอืนเด็กทกุคน
เขาตองการโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิต
เหมือนเด็กทุกคน สิง่เหลาน้ีคืองานของคามิลเลยีนโฮม
ที่ลาดกระบัง

ถาเราพูดถึงสถานการณเอดส และผูติดเช้ือใหม
จริงๆ แลวสำหรับประเทศไทยก็ลดลง ขณะน้ีเรามีผูที่
ติดเช้ือประมาณ 10,000-13,000 คน ที่ติดเช้ือเพิ่มข้ึน
ทกุปตามสถิติ แตทีเ่พิม่คือจำนวนของผทูีติ่ดเช้ือมากอน
แลวเริ่มมีอาการ และก็ทานยาตาน ปจจุบันเรามีผูที่
ทานยาตาน 230,000 คน (สองแสนสามหม่ืนคน)
หมายถึงบุคคลที่ตองทานยาตลอดชีวิตทุกวัน และ

ตองไปพบหมอทกุเดือน
ภาพรวมในระดับโลกมีตัวเลขของเอดส ที่เราเห็น

ไดจากประเทศทางดานตะวันตก ยุโรป และอเมริกา
ดวย ตัวเลขของเอชไอวี/เอดส มีเพิม่ข้ึน ซ่ึงไมนาเช่ือวา
จะเปนอยางน้ัน แตเราก็ทราบวาทางดานตะวันออกเอง
ไมมีการพูดหรือเนนเรื่องนี้ เพราะเขาคิดวามียาตาน
อยูแลว เขาสามารถชวยผูติดเช้ือได ที่สุดแลวเขาก็
ไมสนใจ ไมใหความสำคญั  จะเห็นวาการมีเพศสัมพนัธ
ระหวางชายกับชายกำลังเปนท่ีนยิมมากข้ึน หรอืเยาวชน
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีมากข้ึน แตทางเอเชีย
กำลังตอตานเรื่องนี้ โดยอาศัยคุณคาของศาสนา และ
คานิยมของศาสนาของเรา

ทางแกไขปญหาของเอดสนั้น เด๋ียวน้ีเรามียาตาน
ที่จะชวย และเปนการระงับไมใหเชื้อนั้นแพรกระจาย
ไปสูผูอื่น แตเรายังตองพูดในเร่ืองเอชไอวี/เอดส
ตองอบรมในเร่ืองของอนามัยเจริญพนัธ ุอบรมเร่ืองชีวติ
ครอบครัว ใหแกเยาวชนตามโรงเรียน เพราะเมื่อถึง
วัยเจริญพันธุหรือชวงวัยเยาวชน เรื่องเพศสัมพันธ
เรื่องความรักที่แทจริงเปนส่ิงสำคัญ และตองระวัง
เรื่องของส่ือสมัยใหม เชน อินเทอรเน็ต ที่ไมแสดง
คานิยมของเราคาทอลิก”

พระครพิูพิธสธุาทร (พระมหาบญุชวย)  รองอธิการบดี
จฬุาฯ วทิยาเขตเชียงใหม เจาอาวาสวัดสวนดอก เชยีงใหม
ประธานเครือขายองคกรศาสนาดานเอดสประเทศไทย
และเอเชีย  กลาววา “ไดทำงานระหวางศาสนารวมงาน
กันมาเปนเวลา 10 กวาปแลว เปนประสบการณเฉพาะ
ของแตละศาสนา คิดวาประสบการณเหลาน้ันเปนส่ิงท่ี
นาเรยีนร ูและเรามีเครือขายรวมกนัเรากน็ำประสบการณ
ตางๆ นั้นมาแลกเปล่ียนกัน ในแงของการทำงานกับ
ผูติดเช้ือ เราไดรับประสบการณของการทำงานจาก
คาทอลิกอยางมาก โดยเฉพาะในดานการดูแลในลักษณะ
ของโรงพยาบาล  การใหการดูแล การชวยเหลอืทางดาน
จติใจ

จากการประชุมคร้ังน้ี มีแงคิดท่ีสำคัญท่ีจะทำใหพีน่อง
คาทอลิกท่ีทำงานอยูในหลากหลายประเทศ และมี
ประสบการณทำงานท่ีแตกตางกันไดมาแลกเปล่ียน
ประสบการณถือวาสำคัญมาก ซ่ึงในแตละประเทศ
มีประสบการณไมเหมือนกัน ไดมาแบงปนการทำงาน
ไดมาเรียนรซ่ึูงกนัและกัน  ถอืวาไดประโยชนอยางมาก
และยังเปนการกระชับความสัมพันธอันดีของพ่ีนอง
คาทอลิกที่ทำงานในเอเชียแปซิฟก ซ่ึงไดรวมมือกัน
ในการท่ีจะหยุดย้ังการแพรกระจายของโรคเอดส

ตรงน้ีคงไมไดจำกัดวาพื้นท่ีที่ทานทำงานอยูนั้น
เปนศาสนาใด แตเราทำงานดานน้ีเพราะเราเห็นวา
คนเหลาน้ัน เปนมนุษย เปนพีน่องกนั ควรไดรบัการดูแล
หรือหากจะมองแบบคาทอลิกก็จะบอกวา ทุกคนเปน
บุตรของพระเจา จะตองไดรับการดูแล ฉะน้ันการท่ีมา
ชุมนุมกันก็ยิ่งทำใหเกิดความเขาใจในเร่ืองน้ีมากข้ึน
และมีความสัมพนัธกนัมากข้ึน มีการแลกเปล่ียนขอมลู
ที่สำคัญแกกันและกัน และอีกประการหนึ่งท่ีสำคัญ
คิดวา เปนการทำความเขาใจในหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนาเอง บางทีในแงของการตีความหลกัคำสอนของ
ศาสนาน้ันก็เปนเร่ืองใหญ แตหากเรามามองกันอยาง
ลึกซ้ึง และมีผูรูผูใหญ มีพระสังฆราช ที่มีความรู
มีประสบการณในการทำงาน และยอนกลบัไปยงัพระคมัภรี

กจ็ะมีความเขาใจ และตัวผทูีอ่ยใูนเน้ืองานจะไดเขาใจวา
เขาไดทำงานตามพระประสงคของพระเจาแลว”

คุณพอไพรัช ศรีประเสริฐ เลขาธิการคาริตัส
ไทยแลนด ผูอำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย กลาววา
“ในฐานะท่ีเปนงานของพระศาสนจักร หนาท่ีของคาริตัส
และหนาท่ีของแผนกสุขภาพอนามัยคือ พยายาม
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหไดมีโอกาส
พบปะ รวมมือกนั และโดยเฉพาะอยางย่ิงในการตอบสนอง
ตอแผนทศิทางงานอภิบาลของพระศาสนจักรประเทศไทย

เวลาน้ีหนวยงานท่ีทำงานในดานเอดสมี 30 กวา
หนวยงาน เรามีคณะนักบวช มีองคกรเอกชนตางๆ ทีอ่ยู
ภายใตคาทอลิก ซ่ึงมีการพบปะกันเปนประจำ ปหนึ่ง
ประมาณ 3-4 ครัง้ เพือ่ติดตามในเชิงนโยบาย วาเรากำลัง
กาวไปในทิศทางใด มีอะไรทีจ่ะชวยหลอืกนั เชน เงินทนุ
องคความรู นโยบาย จะไดกาวไปสูระดับชาติ ซ่ึงใน
หลายๆ เรื่อง หนวยงานคาทอลิกเปนผูที่อยูเบ้ืองหลัง
การผลักดัน เชน การเขาถึงยาของผูที่ติดเช้ือ การใหยา
มีราคาถูกลง และผูที่เคยใชยาแลวก็ตองใหเขาเขาถึงยา
แพงขึ้นซ่ึงเปนจุดท่ีจะตองเปลี่ยน เราก็ชวยใหเขา
สามารถเขาถึงยาน้ันได นี่คือผลงานทางดานเอดสของ
คาทอลิก”

คุณรุงโรจน ตั้งสุรกิจ ประธานองคกรคาทอลิก
ดานเอชไอวี/เอดสในเอเชียแปซิฟก  กลาววา  “ส่ิงท่ี
ผูเขารวมสัมมนาไดรับคือ 1. ไดเรยีนรจูากการไปดูงาน
2. แบงปนการทำงานในประเทศของตน  3. ไดเรียนรู
ประสบการณที่ใหญข้ึน สวนพิเศษคือเราจะมีเวลาได
ไตรตรองชีวิตจิตในการทำงานของเขา และในวัน
สุดทายมีการวางแผนปฏิบติังาน

ในภาพรวมของงานท่ีเดนๆ สำหรับคาทอลิกไทย
คือ งานดานการดูแลงานเอดส  40% ทั่วโลก เปน
คาทอลิกท่ีทำ สวนท่ีเหลือมาจากหนวยงานตางๆ
กระจายกนัไป เรารวมมือกนัในมิติของดานศาสนา คือ
เริ่มจากคาทอลิกกับโปรเตสแตนต ตอจากน้ันเรา
ไดรวมมือกับทางฝายพุทธดวย โดยเร่ิมจากหนวยงาน
ที่เรารูจัก เราแลกเปล่ียนประสบการณการทำงานกัน
และกัน ปรึกษาหารือกัน และในเวลาน้ีเราไดรวมมือ
กบัทางพ่ีนองมุสลมิดวย”

กรรมการ 3 คุณแมวิไลวรรณ ยนปลัดยศ อธิกา-
รณีิเจาคณะ ภคนิผีรูบัใชดวงหทัยนริมลฯ

เลขาธิการ เซอรซีริล เปลี่ยนบำรุง สมาชิก ภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร

เหรญัญิก ซสิเตอรอรญัญา กจิบุญชู สมาชิก ภคนิี
พระหฤทัยของพระเยซูเจาฯ

ปจจบุนั ค.ศ. 2012 สมาชิกนกับวชหญงิในประเทศ
ไทย มีทัง้หมด 35 คณะ แบงเปนคณะนักบวชแพรธรรม
31 คณะ คณะนักบวชพศิเพงภาวนา 2 คณะ (11 อาราม)
คณะฆราวาสแพรธรรม 2 คณะ

เซอรซรีลิ  เปลีย่นบำรงุ รายงาน

รวมพลงั (ตอจากหนา 20)

สมัชชา (ตอจากหนา 10)

ตดิตอฝายทะเบียนสมาชิก
“อดุมสารและอดุมศานต”
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 41 ª√–®”«—π∑’Ë 7-13 µÿ≈“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«— ¥ · ¡à æ √ – ≈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.

«—¥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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ·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„® Õ∫∂“¡

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

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

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

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

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

‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

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

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

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ

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

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

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

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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

æß»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

����� 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◊ËÕ

À“∑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‡™‘≠‡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

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

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

13  µÿ≈“§¡  2012

‡«≈“ 15.00 π.    «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π.   Õà“πæ√–«“®“ (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

                      ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π.   ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

                  ‚¥¬§ÿ≥ —®®“æ√ »√’ «— ¥‘Ï

‡«≈“ 17.30 π.   √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π.   µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                       «¥ “¬ª√–§”‚≈°

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

‡«≈“ 19.00 π.  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

                   ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å §Ÿ√—µπå

�����Õ“√“¡§“√å‡¡‰≈∑å  “¡æ√“π ©≈ÕßÕ“√“¡·≈–

©≈Õß 50 ªï™’«‘µπ—°∫«™¢Õß§ÿ≥·¡àÕ∏‘°“√‘≥’¡“√å∏“

·Ààßæ√–·¡à “°≈ ß‡§√“–Àå (‡∑‡√´“ ‡¬Áπ®‘µ

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

‡ªìπª√–∏“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“

10.30 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ “¡æ√“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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

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 41 ª√–®”«—π∑’Ë 7-13 µÿ≈“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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¶√“™¬ÕÀåπ

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

¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

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

· «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

����� —°°“√ ∂“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 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)

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° 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.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π 2012 ¡‘ ´“

„π ÿ “π ‡«≈“ 10.00 π.

(∑“ß«—¥¡’‡∑’¬π ¥Õ°‰¡â Õ“À“√‡™â“-‡∑’Ë¬ß

®”Àπà“¬)

√â“π§â“µ‘¥µàÕ ‚∑√. 08-1338-3574

µ‘¥µàÕ
°Õß∫√√≥“∏‘°“√

çÕÿ¥¡ “√é
·≈–

çÕÿ¥¡»“πµåé
 àß¢à“«

ª√–™“ —¡æ—π∏å
«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
¿“æ¢à“«
∫∑§«“¡

‚∑√.
0-2681-3900

µàÕ 1805
‚∑√ “√

0-2681-5401
E-mail :

udomsarn@
gmail.com

§◊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

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡

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

¬“°Õ∫ ‰æ»“≈ √“™°‘® ·≈– —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√

«—π„À¡à »√’ ÿ¢ ‚Õ°“ ‡ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—π‡ “√å∑’Ë

20 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥‡´πµå-

π‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈° ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’‡ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë  11 µÿ≈“§¡ 2012

‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’‡ °√Ÿª§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈“ 

∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß  ª√–∏“π‡ªî¥ª√–µŸªï·Ààß

§«“¡‡™◊ËÕ  «¥¿“«π“ ‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ∂«“¬

™àÕ¥Õ°‰¡â·¥à·¡àæ√–

‡«≈“ 13.00 π. «®πæ‘∏’°√√¡»’≈Õ¿—¬∫“ª

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

‡«≈“ 16.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัท่ี 41 ประจำวนัท่ี 7-13 ตุลาคม 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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดมุ  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกยีรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลกึตางๆ  หลากสสีวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

คุณกมล โกวทิวิสิทธ์ิ
คุณเกรียงไกร โกวทิวิสิทธ์ิ
คุณกฤษภา โกวิทวิสิทธ์ิ
คุณกัลยา โกวทิวิสิทธ์ิ
คุณวิภาพร โกวทิวิสิทธ์ิ

ขอขอบพระคณุ
ผใูหการสนับสนุนในการจัดซ้ืออปุกรณ

ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ (SIGNIS)

พระสังฆราชเซบาสเตียน (ตอจากหนา 2)
จากน้ันทานไดรับแตงต้ังใหเปนพระสังฆราช

องคที่ 5 ของสังฆมณฑลปนัง ซ่ึงมีพื้นที่ติดกับ
สังฆมณฑลสุราษฎรธา นีของประ เทศไทย
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ไดสง
คุณพอนที ธีรานุวรรตน อุปสังฆราช เปนผูแทน
ไปรวมในพธีิอภเิษก เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2012

สวนคุณพอบุญสง หงษทอง (สังฆมณฑล
ราชบุรี) เปนเพื่อนรวมรุน คุณพอเฉลิม กิจมงคล
(สังฆมณฑลจันทบุรี) เปนรุนพี่ 2 ป  นอกจากน้ีมี
คุณพอประสพ เจริญนิตย (สังฆมณฑลจันทบุรี)
คุณพอปรีชา พลอยจินดา (สังฆมณฑลราชบุรี)
คณุพอวรวทิย เวยีรชยั และคณุพอสพุล ยงบรรทม

(อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง)
สังฆมณฑลปนงั มีพระสังฆราชกอนหนาน้ี 4 องค คือ

1. พระสังฆราชฟรังซิส จัน ระหวาง ค.ศ.
1955-1964

2. พระสงัฆราชเกรโกร ียง  ระหวาง ค.ศ. 1967-
1977

3. พระสังฆราชแอนโทนี โซแตร ระหวาง
ค.ศ. 1977-1983

4. พระสังฆราชแอนโทนี แซลวานายากัม
ระหวาง ค.ศ. 1983-2012

ปจจบุนั พระสงัฆราชเซบาสเตียน ฟรงัซิส เปน
ประมุของคที ่5 แหงสังฆมณฑลปนงั

อุดมสารแฟนคลับ
โดยทมี บ.ก.

หางหายไปนาน กลับมาพบกันครั้งน้ี ขอนำ
ภาพบุคคลสำคัญทานหน่ึง ของพระศาสนจักร
มาทบทวนความทรงจำกันดูสิวา บุคคลทานน้ี
คือใคร 1. ชื่อ นามสกุล 2. ตำแหนง 3. ปจจุบัน

อยูที่ใด
ท ร า บ คำ ต อ บ

แลว สงมารวมสนุก
ชิงรางวัลไดเลย

รบีๆ หนอยนะคะ
ของร า ง วั ล มี จำ กั ด
เพยีง 5 ทานแรกเทาน้ัน
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จะอยทูีไ่หนกไ็ทยดวยกนั (1)
ใบประชาสัมพันธกระตุกตอมความอยากรู

อยากเห็น คำหลกัคือ งานหนังสือทีใ่หญทีสุ่ดในมะนิลา
อกีคำหนึง่คือ งานหนังสือนานาชาติ ความไดเปรยีบ
ของบานน้ีเมืองน้ีสำหรับผมเวลาท่ีพูดถึงแหลง
ขอมูลในเชิงศาสนาคือ เปนประเทศท่ีใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาทางการและประเทศน้ีผูคนเปน
คาทอลิกเกือบท้ังประเทศ ผมต้ังใจวางานน้ีใหติด
อะไรก็ตองหาทางท่ีจะไปใหได ผมอยากเห็น
บรรยากาศ ผมอยากเก็บเร่ืองราวมาฝากคาทอลิกไทย
ในฐานะท่ีผูใหญวางใจใหดูแลงานพิมพในสภา
พระสังฆราชฯ

ในท่ีสุดผมก็มาถึงสถานท่ีจัดงาน เปนหอง
SMX คอนเวนชัน่ อยใูนบริเวณเดียวกบัมอลออฟเอเชยี
ซ่ึงก็คือหางสรรพสินคาท่ีใหญเปนอนัดับตนๆ ของ
ฟลิปปนส งานคร้ังน้ีจัดเปนคร้ังท่ี 33 แลว งานมี
5 วัน(ต้ังแตวันพุธ จนถึงวันอาทิตย) ตารางเวลา
โดยละเอียดคลายๆ กับประเทศไทยคือมีพิธีการ
เชน ข้ันตอนการเปด มีการเชิญคนมาบรรยาย
ในประเด็นตางๆ ในเวทีกลาง แตทีไ่มเหมือน คอื
กิจกรรมในเชิงศาสนา เชน มิสซาเปด และการ
แขงขันตอบคำถามพระคัมภรี วนัท่ีผมไปรวมงาน
คือวันเสาร

ผมไปถึงงานเร่ิมไปแลว งานในแตละวัน
จะเริม่ท่ี เวลา 10.00 น. ตอนแรกผมคดิวาจะเหมือน
บานเรา คือเขาฟรี ไมนะครับ สวนรายละเอียด
และขอสังเกตตางๆ ผมขอสรุปเปนประเด็นดังน้ี

หน่ึง รานคาทอลิกมากสมใจ  ผมเดินเขาไป
ตรงโซนของรานหนังสือคาทอลิกพอด ีรานแรกก็
เปาลีเน ขาใหญของวงการส่ือคาทอลิก ขนมาแบบ
จัดเต็ม ทั้งหนังสือ เทป ซีดี รายการโทรทัศน
การเขาชม แบบออนไลน รวมทัง้เปาลีเนเองยงัแยก
เปาลีเนชาย เปาลีเนหญิงดวย ถัดไปไมไกลมีราน
หนังสือที่ใชชื่อตรงๆ กันไปเลย รานหนังสือ
คาทอลิก อันน้ีเราพบกันแลวเพราะเปนรานท่ีอยู
ในบานพักพระสังฆราชท่ีอินทรามูลูส ถัดไปยังมี
งานของสำนักพิมพคาทอลิกที่พิมพงานของโบ
ซานเช นกัเทศน ฆราวาส ชือ่ดัง สำนักพมิพนีช้ือ่
The Shepherds voice มีสำนักส่ือของเยสุอติ ทีผ่ลติ
วิดีทัศนและรายการโทรทัศน ยกหนังสือและส่ือ
มาขายกันมากมาย มีหนงัสือคลายๆ ไบเบิล ไดอารี่
หลากหลายเวอรชัน่ ประมาณวาใครดีใครอยกูนัเลย
มีหนงัสือของมหาวิทยาลัยดังๆ เชน ซานโต โทมัส
หนังสือพิธีกรรม หนังสือพระคัมภีร หนังสือ
แนะนำการเทศน หนังสือสั่งตรงจากสำนักสื่อ
ภาษาอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นาเสียดาย
ที่ผมเลือกดูบรรยากาศมากกวาซ้ือหนังสือ แต
กต็องถอืวางานน้ีจใุจ

สอง ผมวาสเูมอืงไทยไมได มจุีดท่ีตางคือ พ้ืนที่
ในการจัดงาน การเกบ็เงิน ในขณะทีช่ือ่ดูคลายงาน
ในระดับอินเตอร แต...

ตอนแรกผมนึกถึงบรรยากาศงานแบบมีการ
ซ้ือขายลิขสิทธ์ิหนังสือกันดวย และมีความเปน

สากล (อินเตอร) แตผิดถนัด พื้นท่ีที่ใชในการจัดงาน
ถาเทียบกบัประเทศไทย กเ็หมือนจัดอยชูัน้เดียว ของเรา
มีสามจุดหลัก ดานนอกอีก ของฟลปิปนสมีแคจดุเดียว
สวนคำวานานาชาตินั้นก็พอมีหนังสือจากประเทศ
เพื่อนบานบาง ซ่ึงไมมาก หลักๆ มีสเปน เพราะมี
ประวัติศาสตรกันอยูแลว มีกลุมประชาคมอาเซียน มี
หนังสือแนวศาสนาของญ่ีปุน มีเกาหลีบางเพราะ
คนเกาหลีมาเรียนท่ีนี่มาก เน่ืองจากคาใชจายถูกกวา
ประเทศทางแถบยุโรป ภาษาพอสูกันไหว สวน ท่ี
ไมประทับใจคือการเกบ็เงินน่ีแหละครบั แตกไ็มแพงมาก
เรียกวาชวยๆ กนัคนละ 20 เปโซ

สาม ของแลก แจกแถม ลดราคา ยงัคงเปนธรรมชาติ
ของงานหนงัสือ รวมทัง้หนังสือใหมๆ  กท็ยอยกนัมาออก
ในชวงนี้

หนงัสือใหมออกมาบางสำหรบังานนี ้ผมสงัเกตวา
ถาเปนคาทอลิก บคุคลท่ีดูขายไดคือพระคุณเจาของเขา
นัน่เอง พระคณุเจาตาเกล มีหนงัสือท่ีเขียนรวมกับฆราวาส
ที่ผลิตรายการโทรทัศนดวยกัน มีหนังสือที่ทานเพียง
เขียนคำนำ สวนพีน่องคริสเตียนก็เนนพระคัมภรีหลากหลาย
เวอรชัน่ ปฏทินิคาทอลิกมีหลายหนวยงานจัดทำมาขาย
เชนกนั  และทีฮ่อตมากคือบุญราศีเปโดร กาลงุสด  อนัน้ี
ฮติแรงเพราะจะไดรบัแตงต้ังเปนนักบุญในเดือนตุลาคม
ปแหงความเช่ือนี ้ผมมาดูตอนกลับมาถึงบาน อาวน่ีเรา
ไดหนังสือแจกมามากกวาหนังสือที่ซ้ืออีก

ส่ี  ผทูีส่นใจงานในลักษณะนี ้ขอยกนิว้ให... ประเด็น
นี้เอาส้ันๆ ผมวานักบวชหญิง หรือเรียกงายๆ ซิสเตอร
นัน่เอง มีทัง้มาเด่ียว มากลมุ มากันเปนคันรถ (ฮา) แตผมวา
ดูดีนะครับ คนทีส่นใจหนังสือผมวาเปนคนรักความกาวหนา
ในระดับหนึง่เลย

หา มีศาสนภัณฑขายดวย เวลาที่ผมมีสวนในการ
จัดการการออกบูธท่ีงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ
ประเด็นท่ีเราละเอียดออนประเด็นหนึง่คือ การนำศาสน-
ภณัฑไปขาย ไมวาจะเปนรปูพระ สายประคำ เคร่ืองใช
ไมสอยตางๆ ที่นี่จัดกันมาทุกอยางท่ีวาเลย ผมวา
ประเด็นสำคัญของเร่ืองน้ีอยทูีมุ่มมอง บางมุมอาจมองเพ่ือ
ชวยบรกิารผคูน บางมุมอาจมองไดวามีอะไรฉนัขายหมด
รวมท้ังภาพรวมของการนับถือศาสนาในประเทศน้ัน  ๆดวย

หก งานออกแบบตองยกใหโปรเตสแตนต ในการ
ออกแบบปกหนังสือตองยกใหพี่นองโปรเตสแตนต
กันเลย ผมวาออกแบบสวย ดูมีรสนิยม ไมหวือหวา
จนนาตกใจ แตก็ไมเชยจนเหมือนหนังสือเมื่อหลายป
ที่ผานพน ใครจะบอกวาเน้ือหาเปนเร่ืองสำคัญท่ีสุด
คงไมมีใครเถียงคุณ แตภาพรวมของหนังสือเราเห็น
หนาปกกอน รสนยิมของงาน และความสามารถของคน
บางทีมันเริม่จากส่ิงท่ีตนเองเห็นส่ิงแรก ผมวาเราเห็นปก

เจ็ด ขาใหญ ที่นี่ชื่อ National Bookstore รานน้ี
เจาของเปนคาทอลิกวยั 80 ปข้ึนไป (ปจจุบนันาจะ 88 ป)
เธอช่ือ Socorro Ramos เคยใหสัมภาษณนกัคิด นกัเขียน
นกัส่ือสารมวลชน นกัเทศน ฆราวาสช่ือดัง Bo Sacchez
ไวเก่ียวกับเร่ืองราวของความยากลำบากและปรัชญา
การเจริญชวีติท้ังความเช่ือและธุรกจิ ทีเ่ริม่ดวยความยาก

ลำบากในสมัยญ่ีปุนปกครอง ปจจุบันมีสาขาท่ัว
ประเทศกวา 20 สาขา ความเปนขาใหญของ National
Bookstore ทำใหเราไดมีโอกาส เห็นหนังสือนำเขา
มากมาย กระแสหนังสือภาษาองักฤษเลมไหนท่ีวา
แรง ทีว่าโดน ผมพบวา คนรนุใหม หนมุสาว เขาบูธน้ี
กันมากกวารานในเครือศาสนา รวมทั้งความเปน
ขาใหญและหนังสือมาก ทำใหแยกประเภทของ
หนงัสือไดชดัเจน แมวาจะเปนขาใหญแคไหน แต
กมี็มุมหนงัสือศาสนาใหเราเลอืกซือ้เหมอืนกนั

มีหนังสือภาษาไทยเหมือนกัน แตจดัรวมไวกบั
หนงัสือของประเทศในกลมุอาเซียน นยัวาอีกไมนาน
จะมีการรวมกันเปนประชาคมอาเซียน ผมเขาไป
ดูนดิหนอย ดูเจาหนาท่ีไมไดเนนขายอะไร นำมาจัดโชว
มากกวา ใกลๆ กันกลับคึกคักกวาเปนสิบเทา มี
คนมาเย่ียมบูธมากมาย รวมท้ังมีการประชาสัมพนัธ
ดวยกลมุพธีิกรอารมณดีรวม 7 คน

เม่ือไดเวลาอันควรแลว ผมจึงเดินออกมาจาก
สถานท่ีจัดงาน  พบวาในหอประชุมน้ียังมีอีก
หลายงาน ไมวาจะเปนงานสุขภาพ แตงานท่ีดึงดูด
ผคูนใหสนใจท่ีสุดสำหรบัวนัน้ีคงเปนงานเก่ียวกบั
การแตงตัวเลียนแบบตัวการตูน หนุมสาวสวมชุด
ประหลาด หลุดล้ำโลกกันจนดูตัดกับอากาศรอน
ของเมืองมะนิลา หลายคนแตงตัวไดแบบนาอุทาน
เปนคำไทยวา “ชางกลา” วัยรุนอีกหลายคนมาให
กำลงัใจเพ่ือน เพราะอีกไมนานอีกหองสัมมนาหน่ึง
ก็จะมีกิจกรรมนี้ มันคือโลกของวัยรุน หรือโลก
ของคนรนุใหม ผมไมแนใจ แตทีแ่นๆ  คือ คนมางาน
หนงัสือนอยกวางานน้ี และถาวัยรนุดวยแลว อตัรา
สวนคนหางไกลกันลิบ

ผมดีใจท่ีมีโอกาสหยดุ เพือ่มองดู คดิยอนและ
สะทอนมุมมองเหลาน้ันกลับไปใหทานผูอานไดมี
โอกาสรับร ูและพิจารณา ธีมหลักของงานหนังสือ
ครั้งน้ีเขาใหชื่อวา “Words Without Borders”
(ถอยคำอนัปราศจากขอบเขต) เขาใจกันแบบงายๆ
กคื็อเราสามารถใชเรือ่งราวในหนงัสือ ไมวาจะเปน
คำพูด ขอคิด ขอเขียน ฯลฯ เพื่อสื่อความเขาใจ
ความร ูความรักและสันติสุขระหวางกัน มันก็เปน
เชนน้ันสำหรบัเร่ืองราวท่ีผมนำมาเลาใหทานผอูาน
ไดรับรูดวย

ทอนหนึง่ในบทเพลงรักกนัไวเถดิ ดังข้ึนในใจ
มันไมไดดังเพียงคร้ังเดียว ครั้งหนาผมจะพาไป
ดูงาน Open City งานน้ีมีกจิกรรมกลมุยอย (Work
Shop) จากเมืองไทย หน่ึงในกิจกรรมกลุมยอย
หลากหลายท้ัง 15 กลุม และเม่ือบราเดอรจาก
ประเทศไทย จับมือกับบราเดอรจากประเทศลาว
และฟลปิปนส รวมแรงกับเยาวชนคนไทย ทัง้หมด
ไมมีความรเูรือ่งหมัดมวยกันเลย ทาจระเขฟาดหาง
จะออกมาอยางไร องคบากท่ีหลายคนพูดถึงและ
รอคอย จะกลายเปนองคลำบากหรือเปลา? โปรด
ติดตาม

บรรณาธิการบริหาร

คิดถึงงานสัปดาหหนังสอื
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ç§◊π Ÿà‡À¬â“é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2012 ™¡√¡§“∑Õ≈‘° ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“

(°≈ÿà¡‡∑‘¥¡“√’¬å) ®—¥ß“π§◊π Ÿà‡À¬â“ 33 ªï‡∑‘¥¡“√’¬å√”≈÷° ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√”≈÷°∂÷ß

«—π°àÕµ—Èß™¡√¡´÷Ëßµ√ß°—∫«—π©≈Õß·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ‚¥¬™à«ß‡™â“π‘ ‘µªí®®ÿ∫—π‰¥â‰ª

∑”∫ÿ≠∑’Ë∫â“π≈Õ‡√π‚´ Õ.æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’  à«π™à«ß‡¬Áπ»‘…¬å‡°à“·≈–»‘…¬å

ªí®®ÿ∫—π‰¥â√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ·≈–√à«¡ß“π‡≈’È¬ß —ß √√§å

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡∫¥â“ ¬“´“«√å, S.J. ®‘µµ“∏‘°“√™¡√¡ ‡ªìπª√–∏“π

ç80 æ√√…“¡À“√“™‘π’é §ÿ≥æàÕª√’™“ √ÿ®‘æß»å ‡ªìπª√–∏“π«®πæ‘∏’°√√¡

∂«“¬æ√–æ√ 80 æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ „Àâ°—∫

π—°‡√’¬π §√Ÿ ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–ºŸâª°§√Õß‚√ß‡√’¬πæ—π∏–«—≤π“ (‚√ß‡√’¬π¶√“«“ 

‡§√◊Õ —ß¶¡≥±≈) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ 2012

ç°‘®°√√¡π—°‡√’¬πé ‚√ß‡√’¬π¡“√’«‘∑¬“ ª√“®’π∫ÿ√’ π”‚¥¬´‘ ‡µÕ√åÕ—®©√“

 ÿ¢æ‘∫Ÿ≈¬å ºŸâÕ”π«¬°“√ §≥–ºŸâ∫√‘À“√ §≥–§√Ÿ ºŸâª°§√Õß π—°‡√’¬π ®—¥ß“π

ç§ÿ≥ÀπŸ‡√’¬π πÿ°°—∫ Project Approaché √–¥—∫ª∞¡«—¬-ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 3

«—π∑’Ë 6-7  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‚¥¬π“¬æß…åæ‘»“≈ ™‘π ”√“≠ ºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ª√“®’π∫ÿ√’ ‡¢µ 1 ‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥ß“π

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

ç¡Õ∫√“ß«—≈é §≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ (KBS)  àß‡ √‘¡„Àâ ¡“™‘°

Õà“πæ√–«√ “√  ”À√—∫ºŸâÕà“π§√∫∑—Èß 4 ‡≈à¡ ∑“ß§≥–®—¥√“ß«—≈„Àâ‡ªìπ°“√

µÕ∫·∑ππÈ”„®¥’ „π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‚¥¬¿√“¥“À≈ÿ¬ å «‘√‘¬–

©—π∑«‚√¥¡ ®‘µµ“¿‘∫“≈ ·≈–§ÿ≥æàÕÕ¿‘‡¥™  ÿ¿“®—°√å ‡ªìπºŸâ¡Õ∫

ç‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ 80 æ√√…“¡À“√“™‘π’é ¡.√.«. ÿ¢ÿ¡æ—π∏ÿå  ∫√‘æ—µ√

ºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡ªìπª√–∏“πß“π‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ 80 æ√√…“

 ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ «—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π 2012

∑’ËÀÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥‚¥¬°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ √à«¡°—∫§≥–

°√√¡°“√ µ√’§√‘ µ™π‰∑¬
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µÕπ∑’Ë 15

 à«πª√–°Õ∫

¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ

(4)

©“°®∫§◊Õ

æ√–√“™—¬

¿“æ®“°∑’Ë ‡°‘¥ ‡Àµÿ

æ“∑à“πºŸâÕà“π¡“∑”§«“¡

‡¢â“„®°—∫µ—«Õ—°…√¢Õß

§”«à“§«“¡‡™◊ËÕ„π¿“…“

Õ—ß°ƒ… ¡“∂÷ßµÕπ ÿ¥∑â“¬

·≈â«§◊Õµ—«Õ—°…√ H ¡“®“°§”«à“ HEAVEN ·ª≈«à“  «√√§å

∂â“§«“¡‡™◊ËÕ‰¡àπ”æ“ Ÿà «√√§å·≈â«®–¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√?

§«“¡‡™◊ËÕ®÷ß‡√‘Ë¡®“°°“√¬°‚∑…∑—Èß ‘Èπ®“°∫“ª∑’Ë¡πÿ…¬åπ—Èπ¡’ ‡ªìπ°“√¬°∫“ª

Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å·∫∫‚¥¬ºà“π∑“ßÕß§åæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“ ·µà‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â‡≈¬ ∂â“

‡√“‰¡àÀ—π°≈—∫¡“À“æ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ®–‡¢â“ Ÿàæ√–√“™—¬ ‡√◊ËÕß√“«¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ

®÷ß‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡√—°¢Õßæ√–‡®â“π—Ëπ‡Õß √—°®÷ß„ÀâÕ¿—¬ √—°®÷ß¡Õ∫µπ‡Õß

√—°®÷ß Õπ —Ëß„Àâ‡√“‰¥âµ‘¥µ“¡ ·≈–√—°®÷ßª√“√∂π“„Àâ‡√“π—Èπ‰¥â§◊π°≈—∫‰ªÀ“

æ√–Õß§åπ‘®π‘√—π¥√å„π‡¡◊Õß «√√§å

·≈–‡¡◊ËÕ‡√“‰ª ·≈–‡µ√’¬¡∑’Ë„Àâ∑à“π·≈â« ‡√“®–°≈—∫¡“√—∫∑à“π‰ªÕ¬Ÿà°—∫‡√“¥â«¬

‡æ◊ËÕ«à“‡√“Õ¬Ÿà∑’Ë„¥∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬®–Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬ (¬ÕÀåπ 14:3)

Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡∑’Ëº¡π”¡“·∫àßªíπ¡’™◊ËÕ«à“ Life Truths (§«“¡®√‘ß·Ààß™’«‘µ)

‡¢“®∫§”Õ∏‘∫“¬§”«à“§«“¡‡™◊ËÕ¥â«¬§”∑’Ë«à“ ç™’«‘µπ‘√—π¥√ ‡√‘Ë¡µâπ‡¥’Î¬«π’È °—∫

Õß§åæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µ‡®â“é ‡√‘Ë¡µâπ°—π‡≈¬§√—∫

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æ·¡àæ√–‰¥â√—∫ «¡¡ß°ÿÆ‡ªìπ√“™‘π’·Ààß «√√§å

Àπâ“ÀâÕß∑”ß“π§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ µ“‰°‰µ ª√–‡∑»

øî≈‘ªªîπ å ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‚¥¬§≥–π—°∫«™°“ªŸ™‘π

√«¡æ≈—ß √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√§“∑Õ≈‘°∑’Ë∑”ß“π¥â“π‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å„π‡Õ‡™’¬·ª´‘øî°   (Catholic Asia-Pacific Coalition on HIV/AIDS : CAPCHA III)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

 ¡—™™“™¡√¡Õ∏‘°“√‘≥’‡®â“§≥–π—°∫«™
‰∑¬·≈–≈“« ª√–®”ªï   2012

™¡√¡Õ∏‘°“√‘≥’‡®â“§≥–π—°∫«™·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

Õ“≈—¬æ≈‚∑ ÿπ∑√        —π∏π–«π‘™
°√√¡°“√°Õß∑ÿπÕÿ¥¡ “√

Õ¥’µºÕ.  ¿“¿‘∫“≈Õ—  —¡™—≠
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“‚ª√¥°√–À¡àÕ¡

æ√–√“™∑“π¥‘πΩíß»ææ≈‚∑¬Õ·´ø ¡“√’¬å  ÿπ∑√  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
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