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  พระสังฆราช
ยอแซฟ  ชูศักด์ิ
สิริสุทธิ์ เลขาธิการ
สภาพระสังฆราช
ค า ท อ ลิ ก แ ห ง
ประเทศไทย มี
หนา ท่ีรับผิดชอบ
สำ นั ก ง า น ข อ ง
สภาพระสังฆราชฯ
ประสานงาน และ
ติ ดต ามง านของ
สภาฯ เริ่มตนวาระ
นับหนึ่ง เม่ือวันท่ี
21 กันยายน ค.ศ.
2012 อายุ 56 ป

สตับุรษุอาสนวิหารแมพระบงัเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม พระคณุเจา
เปนประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ตอจากพระสังฆราชยออากิม พเยาว
มณีทรัพย

พระคุณเจาเกิดวันท่ี 24 กมุภาพันธ ค.ศ. 1956
เขาบานเณรแมพระนริมล ราชบุร ีและบานเณรใหญ แสงธรรม สามพราน
บวชเปนพระสงฆวนัท่ี 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 พรอมกับเพือ่นพระสงฆ

23 องค โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ณ สามเณราลัยนกับุญ
ยอแซฟ สามพราน

หลังจากบวชแลวไดไปศึกษาตอดานศาสนสัมพันธ ที่แมรี่โนลลสคูล
ออฟทีโอโลยี นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ีมหาวิทยาลัยซานโต
โทมัส ประเทศฟลปิปนส

กลบัมาเปนอาจารยสอนท่ีวทิยาลัยแสงธรรมตอ แตยงัไมทนัไร กไ็ดรบั
แตงต้ังเปนพระสังฆราช

พระคุณเจาเลนกีฬาไดทุกชนิดและเลนไดดีโดยเฉพาะบาสเก็ตบอล
สมัยเรียนอยูที่บานเณรใหญ “โดดเดนท่ีสุด” ในบานเณร เปน “ตัวยืน”
ในทีมของวิทยาลัยและบานเณรตลอด

อภเิษกเปนพระสงัฆราชวันท่ี 10 กมุภาพนัธ ค.ศ. 2007 โดยพระคณุเจา
ยออากิม พเยาว มณีทรัพย ณ อาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด
นครราชสีมา

คำขวญั “เพ่ือพระสิรขิองพระเจา” (Ad Gloriam Dei)
งานในสภาพระสังฆราชฯ พระคุณเจาเปนประธานกรรมาธิการ

ฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ประธานคณะกรรมการคาทอลิก
เพือ่ศาสนสัมพนัธและคริสตศาสนจักรสมัพนัธ และคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อมรดกและวัฒนธรรม มาถึงวันนี้ งานเขามาทุกดานตองมีผูชวย คือ
คุณพอเกรียงยศ ปยะวัณโณ จบดอกเตอรมาใหมๆ  คุณพอสมเกียรติ บุญ-
อนนัตบุตร และคณุพอเสนอ ดำเนนิสดวก

การประชุม จากสำนักมิสซังโคราช มากรุงเทพฯ ขับรถไป-กลับ
ไดภายในวันเดียว สวนใหญพระคุณเจาจะชอบขับรถเอง

ลาสุดพระคุณเจาไดเปนผูประสานงานและผูนำกลุมผูแทนศาสนาพุทธ
อิสลาม เดินทางไปภาวนาเพ่ือสันติภาพที่อัสซีซี ทุกคนประทับใจมาก
กับเหตุการณคร้ังน้ี

ขอรำพึงไตรตรองโอกาสวันแพรธรรมสากล
วนัอาทติยที ่21 ตลุาคม 2012

ถงึพีน่องครสิตชนชาวไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ พีน่องสมาชกิคณะธรรมทตูไทย
พี่นองผูรวมงานกับคณะธรรมทูตไทยและกลุมฆราวาสอาสาสมัครประกาศ
ขาวดี ทีเ่คารพรกัในพระครสิตเจา

ขาพเจาเกิดมีแรงบันดาลใจท่ีจะเขียนบทไตรตรองบทน้ีต้ังแตป ค.ศ. 1993
(พ.ศ. 2536) เชนเดียวกัน ถาพระเปนเจาพระบิดาทรงกำลังพูดกับขาพเจา
ขาพเจาก็จะขอแบงปนถอยคำตางๆ เหลาน้ันในโอกาสวันอาทิตยแพรธรรม
สากลประจำป ค.ศ. 2012 ซ่ึงตรงกับวันอาทิตยที ่21 ตุลาคม 2012 กบัพวกทาน
ทัง้หลาย ดังตอไปน้ี

“พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย พรอมทั้งประชากรแหง
พระประสงคดขีองพระเปนเจา และบรรดาประชากรของพระเปนเจาทัง้หลาย
ผูซึ่งบรรดาทูตสวรรคของพระเจาไดเชิญชวนใหมารวมขับรองบทเพลง
แสดงความช่ืนชมยินดีในคืนวันพระคริสตสมภพ ควรจะตองตระหนักถึง
ศักด์ิศรีในความเปนมนุษยแกบรรดาคนยากคนจนท้ังหลายในประเทศไทย
ไมวาจะเปนชายหรือหญิง คนชราหรือเด็ก และบรรดาเยาวชนหนุมสาว
ทั้งหลาย ผูซึ่งกำลังตกเปนทาสของบาปและความทุกขยากลำบากตางๆ
เพราะความยากจนของพวกเขา”

“อาศัยพระเยซูคริสตเจา โดยพระองคและในพระองคนี้เอง พวกทาน
ทั้งหลายจะสามารถปลดปลอยประชากรผูยากจนเหลาน้ันออกจากอำนาจ
ของผปีศาจ มารราย ความเจบ็ไขไดปวย การไมมคีวามรไูมมกีารศกึษาจนตอง
เกิดการคามนุษยขึ้นในสังคมไมวาจะเปนชายหรือหญิง บรรดาผูปวยที่
ถูกทอดท้ิงและอยูชายขอบสังคม โดยเฉพาะ ผูปวยโรคเอดส ผูปวยวัณโรค
บรรดาเด็กกำพรา บรรดาผตูดิยาเสพติด บรรดาผมูปีญหาทางดานสภาพจิตใจ
บรรดาเยาวชนที่ชอบความรุนแรงและโหดราย และบรรดาพอคายาเสพติด
ที่ผิดกฎหมายตางๆ”

“พวกทานจำเปนท่ีจะตองมีชีวิตจิตชีวิตภายในท่ีโดดเดน โดยอาศัย
การสวดภาวนารำพึงไตรตรองถึงองคพระเยซูคริสตเจา เพราะอาศัยพระเยซู
คริสตเจาน้ีเอง พวกทานจะสามารถท่ีจะนอบนอมเช่ือฟงพระประสงคของ
พระเปนเจาพระบิดา เชนเดียวกบัท่ีพระนางมารียพรหมจารีไดนอบนอมเช่ือฟง
ตอพระประสงคของพระเปนเจาพระบิดาในการรับทรงครรภองคพระเยซู
คริสตเจาพระมหาไถของชาวเรา บรรดาทูตสวรรคของพระเปนเจาก็เชนกัน
ไดลงมาแจงขาวถึงการบังเกิดมาขององคพระเยซูคริสตเจา องคพระมหาไถ
ในคืนอนัเงียบสงบท่ีเมืองนาซาเร็ธ ในขณะท่ีพระองคทรงประสูติอยทูามกลาง
ความยากลำบากและยากจนท่ีเมืองเบธเลเฮม มิหนำซ้ำพระองคก็ยังทรงถูก
เบียดเบียน ถูกตามลาเอาชีวิต จนกระท่ังตองหนีไปลี้ภัยอยูในประเทศอียิปต
และสุดทายก็ตองส้ินพระชนมบนไมกางเขน”

พระเปนเจาพระบิดายังตรัสกับพวกเราทุกคนวา “เราอยูกับพวกทาน
จงอยากลัวเลยลูกที่รักทั้งหลาย เราสรางพวกทานมาตามภาพลักษณของเรา
เราทำใหพวกทานเปนส่ิงสรางใหมในองคพระเยซูคริสตเจาพระบุตรของเรา
ดังน้ัน พวกทานท้ังหลายจงออกไปและทำใหบังเกิดผลอยางมากมาย เราสง
ทานท้ังหลายออกไปเพื่อทำใหหัวใจของบรรดาลูกๆ ของเราทั้งหลายกลับมา
คืนดีและกลับมาหาเราดังเดิม แนนอนในพนัธกิจแหงการคืนดีกนัน้ี พวกทาน
จะพบกับความยากลำบากและความทุกขทรมานตางๆ นานาอยางมากมาย
พวกทานจะตองแบกกางเขนของตนเองทุกๆ วัน ความยากลำบากและ
ความทุกขทรมานตางๆ นานาท่ีพวกทานจะประสบพบเจอน้ันก็มาจากหัวใจ
ที่ด้ือและแข็งกระดางของพวกทานเอง ซ่ึงยังคงตอตาน ขัดแยง ขัดขวางและ
เปนศัตรูกับเราในฐานะพระเปนเจาและบิดาของพวกทาน รวมท้ังหัวใจท่ีด้ือ
และแข็งกระดางของบุคคลตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวพวกทานเองดวย จงอยากลัว
เลยลูกที่รักทั้งหลาย เราจะอยูกับพวกทานตราบจนส้ินพิภพ จงอยากลัวเลย
แตจงไววางใจในเราลูกที่รักทั้งหลาย พวกลูกทั้งหลายจงรักเราสุดจิตสุดใจ
และสุดสติปญญาของพวกลูก  ประวัติศาสตรของมนุษยชาติทั้งหลายอยูใน
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ตกผลึกจากสาสน
วันอาทิตยแพรธรรมสากล ค.ศ. 2012

ของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16
การเตบิโตในความเปนหน่ึงเดียวกัน

การเฉลิมฉลองวันแพรธรรมสากลในป 2012
มีความหมายสำคัญเปนพิเศษ เน่ืองจาก เปนวันครบ  50
ปของการเริ่มประชุมสังคายนาวาติกัน ที่ 2 เปนการ
เปดปแหงความเช่ือ และมีสมัชชาพระสงัฆราชในหัวขอ
“การประกาศพระวรสารแบบใหม” เปนการมสีวนรวม
เพือ่ยนืยนัถงึความปรารถนาของพระศาสนจักร ในการ
ใหคำม่ันอยางกลาหาญและดวยความกระตือรือรน
มากข้ึนในการแพรธรรม เพื่อนำพระวรสาร (ขาวดี)
ไปท่ัวทุกแหงในโลก

การมอบอำนาจใหกับธรรมทูต
จำนวนของผทูีร่อคอยพระครสิตเจายังคงมีมากมาย

สังคายนาวาติกนั ที ่2 และการสอนตางๆ ทีต่ามมาของ
พระศาสนจักรนั้น ยืนยันถึงวิธีการพิเศษของการมอบ
อำนาจใหกับธรรมทูต ซึ่งพระคริสตเจาไดทรงมอบ
ใหกบับรรดาศิษยของพระองค ส่ิงน้ีตองเปนความมงุม่ัน
ของประชากรทุกคนของพระเจา คือพระสังฆราช
พระสงฆ สังฆานุกร นกับวชชาย-หญงิ และฆราวาส

การเพรธรรมดวยการเปนประจักษพยาน

ในปจจุบันน้ีการแพรธรรมไปจนสุดปลายแผนดิน
ตองเปนสวนหน่ึงของความพยายามของพระศาสนจักร
ทุกแหง เอกลักษณของพระศาสนจักรเองนั้น คือ
ไดรับการกอต้ังข้ึนโดยความเช่ือในธรรมล้ำลึกของ
พระเจา ผูทรงเผยแสดงพระองคเองในพระคริสตเจา
เพื่อนำความรอดพนมาสูเรา และจากการแพรธรรม
ดวยการเปนประจักษพยานและการประกาศพระองค
ใหกับโลกจนกวาพระองคจะเสด็จกลับมา เราตองให
ความสนใจกับผทูีย่งัไมรจูกัพระครสิตเจา

ความเชือ่ตองไดรบัการแบงปน
ความหวงใยในการประกาศพระวรสาร (ขาวดี)

ตองไมคงอยูที่ริมขอบของกิจกรรมของพระศาสนจักร
และของชีวติสวนตัวของคริสตชน แตตรงกันขาม ตอง
เปนคุณลักษณะพิเศษอยางแข็งขันของพระศาสนจักร
และของชวีติสวนบคุคล ความเช่ือเปนพระพรทีม่อบให
กับเราซึ่งเราตองแบงปนออกไป เปนความสามารถ
พิเศษ(พรสวรรค)ที่เราไดรับเพื่อใหบังเกิดผล เปน
แสงสวางท่ีตองไมถกูปดบังไว เปนพระพรท่ีสำคัญท่ีสุด
ที่มอบใหกับชีวิตของเรา และซ่ึงเราไมสามารถเก็บ

รักษาไวเพื่อตัวเราเอง

เตบิโตในความเปนหน่ึงเดยีวกนั
ขอขอบคุณสมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม

(PMS) เคร่ืองมือสำหรับความรวมมือกันในการ
แพรธรรมสากลของพระศาสนจักรที่ประสานกัน
ทัว่โลก โดยทางการดำเนินการของพวกเขา การประกาศ
พระวรสาร (ขาวดี) ไมเพียงแตเปนประจักษพยานถึง
พระคริสตเจาเทานัน แตยังกลายเปนการแทรกแซง
เพื่อผลประโยชนของเพื่อนมนุษย เพื่อความยุติธรรม
สำหรบัผยูากจนท่ีสุด เพือ่ความเปนไปไดของการศึกษา
ในหมูบานท่ีอยูหางไกลท่ีสุด เพื่อการชวยเหลือทาง
การแพทยในสถานท่ีถกูแยกใหอยตูางหาก การปลดปลอย
จากความยากจน การกูฐานะของผูที่ถูกดูวาไมสำคัญ
การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาประชากร การเอาชนะ
ตอการแบงแยกเช้ือชาติ และการใหความเคารพตอชวีติ
ในทุกขัน้ตอน

พระหัตถของเราตราบเทาวันส้ินพิภพ เราปรารถนาให
พวกทานไดเผยแสดงอยางแจมแจงและชัดเจนใหกับ
บรรดาประชาชาติทัง้หลายไดเหน็และทราบถึงความรัก
อันยิ่งใหญของเราท่ีมีตอพวกทาน และท่ีมีตอบรรดา
ประชาชาติทั้งหลายเองดวย จงทำทุกส่ิงทุกอยางท่ีเปน
ไปไดสำหรบัพวกเขา ดังน้ีแลว พวกเขาทัง้หลายจะรสึูก
และตระหนักวาพวกเขาไดรับความรักจากเราในฐานะ
พระเปนเจาพระบิดา และอาศัยพวกทานเองผานทาง
องคพระเยซูคริสตเจาพระบุตรของเรา ผซ่ึูงไดทรงมอบ
พลชีวีติของพระองคเองเพือ่พวกเขาทัง้หลาย พวกทาน
เองกเ็ชนเดียวกนั ควรจะมอบและอทุศิชีวติเพือ่พวกเขา
เหลาน้ันดวย จงอยาตกเปนทาสและอยาขายตัวพวก
ทานเองตอสิ่งมายาตางๆ ของโลกนี้ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของความพึงพอใจ ความสุขสวนตัว ความเห็นแกตัว
อำนาจ เงินทองและความมักใหญใฝสูงตางๆ นานาท่ี
โลกภายนอกกำลังหยิบย่ืนมาใหทาน  ตรงกันขาม
จงเปนอิสระจากส่ิงตางๆ เหลาน้ีและอยาตกเปนทาส
ของมันเปนอันขาด อะไรก็ตามท่ีพวกทานกระทำ
จงกระทำดวยน้ำใจอิสระและมีความรักอันบริสุทธ์ิ
อยางแทจริง โดยปราศจากส่ิงตอบแทนหรือความ
คาดหวงัใดๆ ทัง้ส้ิน เราพระเปนเจาพระบิดาทรงเปดเผย
และเผยแสดงส่ิงตางๆ เหลาน้ีแกพวกทานก็เพราะวา เรา
รักพวกทานทุกคนและพวกทานทุกคนก็เปนลูกๆ ของ
เราดวย อาศัยเราเองพวกทานท้ังหลายจะพบตัวเอง

พบศักด์ิศรแีละอิสระเสรภีาพของพวกทานเอง จงนำพา
มนุษยชาติทั้งหลายมาหาเรา ดังน้ีแลว พวกเขาก็จะได
พบกบัตัวเอง พบกบัอสิระเสรีภาพ พบกบัศักด์ิศร ีและ
พบกับความสุขความช่ืนชมยินดีของพวกเขาเองดวย
นีแ่หละคือการรกัและรบัใชทีดี่ทีสุ่ดท่ีพวกทานสามารถ
กระทำกับบรรดามนุษยชาติทั้งหลาย พวกทานจงอยู
ในเราเชนเดียวกบัท่ีเราอยใูนพวกทาน พระจติศักด์ิสิทธ์ิ
ของเราจะทรงบอกพวกทานเอง วาพวกทานจะตอง
ทำอะไรในทกุๆ วนัและทุกๆ นาทีในชีวติของพวกทาน
พวกทานจงขอเราเถอะ อะไรก็ตามท่ีพวกทานตองการ
จากเรา เราก็จะประทานใหกับพวกทาน”

โอขาแตพระเปนเจา ขอโปรดทรงพระกรุณาชวย
ขาพเจาท้ังหลาย ใหสามารถกระทำส่ิงตางๆ เหลาน้ีให
เปนไปไดและเกิดผลสำหรับบรรดาคนยากคนจน ผซ่ึูง
กำลังแสวงหาพระองคและอยากจะพบกบัพระองค โดย
ผานทางชีวิตท่ีเปนประจักษพยานของขาพเจาท้ังหลาย
และขอโปรดทรงพระกรุณาชวยขาพเจาท้ังหลายให
สามารถประทานความหวังใหกับับรรดาผท่ีูส้ินหวงัและ
ประทานความรักใหกับบรรดาผูถูกทอดท้ิงท้ังหลาย
ดวยเทอญ

โอขาแตพระเปนเจา ขอโปรดทรงพระกรณุาดลจิตใจ
ขาพเจาท้ังหลายใหนำบรรดาคนเจ็บไขไดปวยไปหา
พระองคเพื่อพระองคจะทรงเยียวยาและรักษาพวกเขา
เหลาน้ัน ใหนำบรรดาคนบาปท้ังหลายไปหาพระองค
เพื่อพระองคจะทรงอภัยความบาปผิดของพวกเขา

ทั้งหลาย ใหนำบรรดาคนตาบอดไปหาพระองคเพื่อ
พระองคจะทรงทำใหพวกเขาสามารถกลับแลเหน็ไดอกี
ใหนำบรรดาบุคคลตางๆ ที่รูสึกวาตัวเองกำลังตกเปน
ทาสไปหาพระองคเพื่อพระองคจะทรงปลดปลอย
พวกเขาใหเหน็อสิระ

โปรดกรุณาเถิดโอพระเปนเจา ในโอกาสปแหง
ความเช่ือน้ี ซ่ึงไดเริม่ตนแลว เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2012
ไดโปรดทรงดลจิตใจใหบรรดาบุรุษและสตรีทั้งหลาย
โดยเฉพาะบรรดาชายหนุมหญิงสาว ใหสามารถท่ี
จะมอบและอุทิศชีวิตของพวกเขาเองเพ่ือพันธกิจแหง
การรกัและรบัใชพระองคในเพ่ือนมนุษยทัง้หลาย  ดังน้ี
แลว พระนามของพระองคก็จะไดเปนที่รูจักไปท่ัว
ทกุหนทกุแหงในโลก ขอทรงพระกรณุาโปรดใหความ
รักของพระองคไดเขาไปสูในหัวใจและสูชีวิตของ
พวกเขาท้ังหลาย และขอใหพระโลหติขององคพระเยซู
คริสตเจา พระบุตรของพระองคทรงชำระลางบาปและ
มลทินตางๆ ของพวกเขาท้ังหลายใหสูญส้ินไป และ
พระองคก็จะไดรับการสรรเสริญตลอดนิรันดรโดย
บรรดาบุตรสุดท่ีรกัของพระองคทัง้หลาย

ดวยความเปนหน่ึงเดียวในความรัก
ขององคพระเยซูคริสตเจา
คณุพออาดรีอาโน เปโลซนิ
อธิการเจาคณะธรรมทูตไทย

ขอรำพงึไตรตรอง (ตอจากหนา 3)
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ตอนท่ี 74

ความเช่ืออนัเปนชวีติ
“เราทกุคนตางรวูาปลายทางของชวีตินัน้อยตูรงไหน

แตเราไมรวูาจะเริม่ตนอยางไร?... บางทกีารหยดุตัวเอง
และอานเพ่ือศึกษา  กลับกลายเปนการเริ่มตนเดินทาง
ที่ถูกตองครั้งแรกของเรา” (คำโปรยปกหลังหนังสือ
“ความเชื่ออันเปนชีวิต” ของศาสนาคริสต นิกาย
โรมนัคาทอลกิ)

หนงัสือออกใหมเพือ่รวมบรรยากาศ “ปแหงความเชือ่”
ทีส่มเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16 ทรงประกาศ
(เริ่มตนในวันท่ี 11 ตุลาคมน้ี และจะไปจบในวันท่ี
24 พฤศจกิายน ค.ศ. 2013 ปหนา )

ความสุขในชีวิตมนุษย สวนหน่ึงเกิดจากการท่ีเขา
ผนูัน้สามารถอธิบายตัวเองได  เราเปนครสิตังเราสามารถ
อธิบายตัวเองไดบางวา เราเช่ืออะไร? เราคิดอะไร
เก่ียวกับพระเปนเจาและตัวเรา? เราปฏิบัติศาสนกิจ
ตามความเช่ือตองทำอะไรบาง? ฯลฯ หนังสือเลมน้ีจึง
สรปุความคิดหลักเหลาน้ี ทีจ่รงิเปนหนังสือเหมาะท่ีจะ
ใหคนตางศาสนาอานดวย หากเขาอยากรูวา คนคริสต
คิดอะไร? เชื่ออะไร? ปฏิบัติศาสนกิจอยางไร?

ก็อานแลวเขาใจไดในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คำถามท่ีคนตางศาสนาอยากรูเปนเรื่องแรกเชน ทำไมพระเยซูเจา
ตองถูกตรึงบนไมกางเขน มันมาจบลงตรงน้ีไดอยางไร? แลวหลังจากน้ันเปนอยางไรตอไป? เราเปนคริสตัง
เราอธิบายตัวเองไมไดเราก็ทุกข เหมือนเด็กที่ไมรูวาใครเปนพอแม เขาก็ทุกขไมรูวาตัวเองมาจากไหน อธิบาย
ตัวเองไมไดก็เปนปมดอยในชีวิต ใครสนใจศาสนาคริสตมาขอเรียนคำสอนผมก็มอบใหเขาไปอานทำความเขาใจ
ความคิดความเช่ือของคนคริสตมารอบหน่ึงกอนแลวจึงเรียนคำสอนกัน หรือบางทีก็ใชเปนแบบเรียนสอนปูพื้น
กันกอนจะเรียนคำสอนตามหลักสูตรไดงายข้ึน คนตางศาสนาท่ีสนใจใครรูจักศาสนาคาทอลิกผมก็มอบให
ไปอานทำความเขาใจคนคริสตไดในเวลาส้ันๆ “ปแหงความเชื่อ” เรานาจะรูวาตัวเองเชื่ออะไรกันบาง
ชีวิตก็จะมีความสุขครับ

8  ทศวรรษ (ตอจากหนา 20)

จัดงานฉลอง  80  ป  อาคารพระหฤทัย  คลองเตย  และ
ครบรอบมรณกรรม 60  ป  ของคุณแมเซราฟน  เดอ
มาร,ี SPC  ทีอ่ารามพระหฤทยั  คลองเตย   โดยพระ-
อัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมกับพระ-
สังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค คุณพอ
เดวดิ โชคาร ผแูทนอธกิารเจาคณะสงฆมสิซังตางประเทศ
แหงกรุงปารีส และบรรดาพระสงฆจำนวน 15 องค
รวมในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ในงานน้ีคณะไดรบัเกยีรตเิปนพเิศษ จากคณะภคนิี
เซนตปอล เดอ ชารตร นำโดยแมรไอรนี ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจาคณะแขวงแหงประเทศไทยและสมาชิก
ประมาณ  90 ทาน มารวมงานฉลอง อกีทัง้ยงัมีบรรดา
เพื่อนพระหฤทัยฯ และสัตบุรุษของวัดประจำอาราม
พระหฤทัย มารวมขอบพระคุณพรอมกับสมาชิก
คณะพระหฤทยัฯ เชนกนั

การจัดงานคร้ังน้ีเพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระพร
ความรัก  ความเมตตาท่ีพระเจาทรงโปรดประทานบาน
อนัถาวรใหกบัคณะภคินพีระหฤทัยฯ  ณ  ตำบลคลองเตย

เปนเวลา 8 ทศวรรษ ภายใตการนำของคุณแมเซราฟน
เดอ มารี คณะเซนตปอล เดอ ชารตร ทีไ่ดรวบรวมเงนิ
เพื่อซ้ือท่ีดินผืนน้ีและกอสรางอารามข้ึน โดยอาศัย
ความรวมมือของบรรดาเซอรคณะเซนตปอล เดอ
ชารตร ทีม่ารวมงานกับทานและการอุทศิตนของบรรดา
บรรพชนรุนพี่ๆ ในคณะพระหฤทัยฯ ในการทำงาน
อยางหนักโดยไมยอทอ

อาคารพระหฤทัยออกแบบและเขียนแปลนการ
กอสรางโดยนาย  E.Sperrotti  สถาปนิกชาวอิตาเลียน
เปนอาคาร 3 ชั้น ไมรวมหองใตดินและหองใตหลังคา
ความยาวอาคาร 88 เมตร  สถาปตยกรรมแบบโคโล-
เนียล  มีหอสูงรูปแปดเหล่ียม  และช้ัน 3 ของอาคาร
เปนวดันอยสถาปตยกรรมแบบนโีอโกธคิ อาคารหลงัน้ี
ไดรับการเสกอยางเปนทางการในวันท่ี 25 กันยายน
ค.ศ. 1932 โดยพระสงัฆราชเรอเน แปรรอส

โอกาสครบรอบมรณกรรม 60  ปของคุณแม
เซราฟน เดอ มารี, SPC นี้ สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ
ทุกทานไดนอมรำลึกถึงพระคุณของคุณแมเซราฟน
ซ่ึงเปนผทูีว่างรากฐานชีวตินักบวช และเปนมหาธิการณีิ
ทานแรกของคณะ  ทานอุทิศท้ังชีวิตแดพระเจาดวย

จิตวิญญาณของความเปนแมที่เปยมดวยรักและเมตตา
ในการอบรม ดูแล เลีย้งด ูใหสมาชิกของคณะไดเติบโต
ข้ึนเปนนักบวชท่ีดีและครบครัน  หลังจากท่ีทาน
มรณกรรมในวันท่ี 5 สิงหาคม ค.ศ. 1952  รางของทาน
ไดถูกฝงไว ณ สุสานของอารามพระหฤทัยฯ ดัง
ความปรารถนาของทานท่ีจะมีชีวิตอยูและตายใน
ทามกลางลูกๆ ของทาน ทั้งนี้เพื่อแสดงออกใหลูกๆ
ที่เปนสมาชิกของคณะพระหฤทัยฯ วา ทานรัก หวงใย
และพรอมทีจ่ะอยเูคียงขางลูกๆ ของทานเสมอ

คณะพระหฤทัยฯ ยังถือโอกาสนี้แสดงกตัญุตา
ตอบรรดาประมุขของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส  คณะภคินี
เซนตปอล เดอ ชารตร บรรดาจิตตาธิการของคณะ ผมีู
บทบาทสำคัญตอการกอกำเนิดและการเติบโตของ
คณะจนทำใหคณะสามารถรับใชพระศาสนจักร
ในทองถ่ินเร่ือยมาจนถึงปจจุบนั

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการใหความรูเก่ียวกับ
อาคารพระหฤทัยและประวัติความเปนมาของคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ  ที่หอง
ประวัติศาสตรบรเิวณช้ัน 1 ของอาคารพระหฤทัย
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หนาทีเ่ผยแผสนัติภาพ
เม่ือป ค.ศ. 2000 โรงเรียนประถมนักบุญโยเซฟที่ฮารโร ทางตอนเหนือ

ของกรุงลอนดอนไดจัด “สวนสันติภาพ” ข้ึน นักเรียนท่ีจบชั้นประถมหกจะ
วาดภาพบนกอนหินรอบๆ  สวน ที่แสดงใหเห็นถึงสัญลักษณแหงสันติภาพ
ซ่ึงรุนพี่วาดไว รุนนองก็มีโอกาสไดพิจารณาถึงวิธีการสรางสันติภาพ เชน
รูปนกพิราบ (สัญลักษณของสันติภาพ) รุงซ่ึงหมายถึงพันธสัญญากับบรรดา
ส่ิงสราง กางเขนหมายถึงพระเยซูเจา ผูทรงสรางสันติภาพและสัญลักษณของ
การปลดอาวุธ

นักบุญลูกาซ่ึงเราฉลองในสัปดาหนี้ (18 ตุลาคม) มีชื่อเสียงในการเปน
องคอุปถัมภของบรรดาแพทย แตทานมิใชองคอุปถัมภของศิลปน เพราะมี
เรื่องเลาตอๆ กันมาวา นักบุญลูกาเปนศิลปนทานแรกท่ีวาดรูปพระนาง
พรหมจารีมารีย ทานเปนผูบันทึกพระวรสารทานเดียวท่ีจารึกเร่ืองราวท่ีพระ-
เยซูเจาทรงสงสาวกเจ็ดสิบสองคนออกไปประกาศขาวดี ธรรมทูตผูประกาศ
ขาวดีไมตองไปแบกสัมภาระมากมาย เขาควรทักทายทุกคนดวยคำวา
“สันติภาพ” เทาน้ัน เปนสันติภาพที่มีจุดมุงหมายแหงการทาทายขามชาติ
และศาสนา และอคติทีจ่ะพบเห็นอยมูากมายในโลก

ในพระวรสารของนักบุญลูกา เราจะเห็นวาทานเนนความรักเยี่ยงมนุษย
ของพระคริสตเจา พระองคทรงพระเมตตาสงสารคนบาปและผรูบัทุกขทรมาน
ผูที่สังคมทอดท้ิงและผูที่ยากจน บทบาทของสตรีไดรับการเนนในพระวรสาร
ของนักบญุลกูามากกวาพระวรสารอืน่ๆ ขาวดีคือสิง่ท่ีเกีย่วของกบัความยุติธรรม
และสันติภาพสำหรบัมวลมนุษย และเราแตละคนไดรบัการทาทายใหเปนผสูราง
สันติภาพและเปนผูเยียวยารักษาในโลกปจจุบัน

นอกที่
เปนใครก็รับไมได
ในสถานการณสยดสยองสูญเสียเศราโศก
เสียงรองครวญครางเจ็บปวดเสียงร่ำไหระงมไปท่ัว
ในขณะท่ีทกุคนพยายามใหความชวยเหลือคนบาดเจ็บ
อกีกลมุหน่ึงลำเลียงผเูสียชวีติออกมาดวยความทุลกัทุเล
เจาหนาท่ีความปลอดภัยของจีนเดินทางมาถึงท่ีเกิดเหตุ
ไดรบัรายงานวารถบัสคันหนึง่ประสบอุบติัเหตุ
ทำใหมีผเูสียชวีติสามสิบหกคนและผบูาดเจ็บจำนวนมาก
เขากลบัฟงรายงานไปยิม้ระรืน่ไปไมรกูาลเทศะ
ภาพของเขาถูกโพสตบนโลกออนไลน
สรางความไมพอใจใหแกทกุคนท่ีไดเหน็จนกลายเปนกระแส
กระท่ังคณะกรรมการดานวินยัของพรรคคอมมิวนสิตมณฑลสานซี
มีคำส่ังปลดเขาออกจากทุกตำแหนงฐาน “กระทำผิดรายแรง”
ดวยเหตทุีเ่ขาย้ิมระรืน่ระหวางปฏิบติัหนาท่ีอยตูรงจุดเกิดเหตุ
ถึงเขาจะพยายามอางเหตุผลที่ทำเชนน้ัน
“ตอนท่ีผมไปถึงจุดเกิดเหตุผมรูสึกเศราใจมาก
เจาหนาท่ีระดับลางมีอาการต่ืนกลัวอยางมากตอนมารายงาน
ผมจึงพยายามทำใหพวกเขารูสึกผอนคลายขึ้น
แตก็ยอมรับวาผมอาจจะเผลอผอนคลายมากจนเกินไป...”
ใครท่ีเห็นรปูแลวคงรสึูกคงคิดเหมือนกนั
ถึงเขาจะรายเหตุผลแคไหนก็คงฟงไมข้ึนอยูดี
ใบหนาย้ิมละไมในขณะท่ีมีความเจ็บความตายอยูโดยรอบ
ทัง้นอกท่ีทัง้ขัดแยงกันอยางนาเกลียด
และไมเพียงกรณีของเจาหนาท่ีจีนผูนี้เทาน้ัน
แตคนที่อานขาวบานเราตองพบตองเจอไมนอยครั้ง
ทีเ่จาหนาท่ีมูลนธิิอาสาตางๆ กำลงัปฏิบติัหนาท่ี
ทั้งอุบัติเหตุตามทองถนนท้ังเหตุฆาตกรรม
หนาตาของแตละคนระร่ืนนอกท่ีนอกบริบทไมแพกัน
เหมือนจะภาคภูมิใจในผลงานมากกวาการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนรอบขาง
แมจะพยายามเขาใจวาแตละคนคงชินชากับเหตุการณอยางน้ี
จนถอืเปนเร่ืองธรรมดาเปนสวนหนึง่ของงาน...

       เปนสถานการณเดียวกนัทีพ่ระเยซเูจาทรงตองพบพาน
เม่ือศิษยเม่ือสาวกคิดคาดหวังไปคนละทางกับพระอาจารย
ถงึจะทำใจไดหากคิดวาอยดูวยกันรวมงานกันมาสามป
แตเหมอืนอยกูนัแตกายสวนใจไปคนละทศิคนละทาง
ไมนอยคร้ังท่ีการมองการตัดสินเปนเหมือนทางคขูนาน
พระอาจารยมองอยางศิษยมองอยาง
พระอาจารยพูดถึงอาณาจักรพระเจาท่ีมีความรักเปนใหญ
ศิษยคิดแตอาณาจักรโลกท่ีมีอำนาจมีบารมีเปนหลัก
พอพระอาจารยยนืยันวาจะมอบชวีติเพือ่ไถกมูนุษยใหเปนไท
ศิษยจงึรบัไมไดพากนัคัดคานพากนัประทวง
จนพระอาจารยตองชี้หนาเรียกเปนซาตาน
เพราะไมยอมคิดอยางพระเจาคิดแตคิดตามตองการ
พอพระอาจารยย้ำบอกวาจะตองพบกับความเปนอรคิวามเห้ียมโหด
ศิษยรับไมไดศิษยไมยอมเขาใจอะไรท้ังน้ัน
ตีตัวออกหางปลอยใหพระอาจารยเดินหนาโดดเด่ียวตามลำพัง
พรอมกันน้ันก็ถกเถียงกันวาใครจะเปนใหญกวาใคร
จนพระอาจารยตองปรามตองสอนตองเตือนความจำ
หากแกนแหงคำสอนแกนของการเปนศิษยอยูในความรัก
การเปนใหญเปนโตก็ตองมีความรักเปนเกณฑวัดเปนบรรทัดฐาน
ใครรกัมากเปนใหญมากใครรบัใชมากเปนใหญกวา
แคคิดเปนใหญใหคนอ่ืนคอยพินอบพิเทาเอาใจก็ถือวานอกท่ีแลว
นอกจากจะขัดกันกับวิถีของพระอาจารยอยางนาเกลียดแลว
คนท่ีพบเหน็คนท่ีคบคาดวยก็คงรับไมได...เหมือนกัน

“เราสงทานทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขปา” (ลูกา 10:3)

ขาแตพระเจา พระองคทรงเรียกใหนักบุญ
ลูกาเปนศิลปน ผูบำบัดรักษาและเสริมสราง
โปรดไดทรงประทานความรักและการริเริ่ม
เชนเดียวกันแกลูก เพื่อชวยโลกท่ีเปยมดวย
บาดแผลของเรา และปาวประกาศความรัก
สันติภาพ และความยุติธรรมดวยเทอญ อาแมน
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สังฆมณฑลเชียงใหม

“งาน” จะสำเรจ็หรือลมเหลวไมใชเพราะคนอ่ืน แตอยทูีต่วัเราเองเทานัน้

สังฆมณฑลนครราชสีมา

 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2012 บานมารีนา เชียงใหม
ไดจดัพธีิอำลาเยาวสตรทีีส่ำเรจ็การศึกษาวิชาชพีตดัเย็บ
เส้ือผาหลักสูตร 2 ป ของมูลนิธิบานมารีนา และปด
ปการศึกษาภาคเรียนท่ี 1 โดยพระสังฆราชฟรังซิส
เซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธานในพิธีมอบวุฒบิตัร
และถวายมิสซาขอบพระคุณพระเจาในคร้ังน้ี สำหรับ
เยาวสตรีหม ู4 ทีจ่บรนุน้ีมีทัง้ส้ิน 14 คน ซ่ึงพระคณุเจา
ไดใหขอคดิตอนหน่ึงวา “พระเจาทรงรดีู  และพระองค
ทรงมีเหตุผลเสมอ...”  เม่ือวันท่ี 16 กันยายน   เขต
วัดนักบุญยอหนบัปติสต แมโถ ไดจัดประชุมกลุม
แมบานของวัดข้ึน ทีบ่านสวนของวัด บานแมโถ ตำบล
แมโถ อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยมี
คุณพอดุรงคฤทธิ์ กระบวนศิริ เจาอาวาส เปนผูนำการ
ประชุมคร้ังน้ี ไดมีการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ
ถึงสถานการณสังคมปจจุบันเพื่อวางแผนงานอภิบาล
ชวยเหลือกันในการใหการอบรมแกลูกหลานในสังคม
ปจจุบันใหรักษาความเช่ือและพัฒนาความเช่ือให
เขมแข็งยิ่งๆ ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเปนการเตรียมเขาสูปแหง
ความเช่ือนัน่เอง  เม่ือวันท่ี 23 กันยายน เขตอภิบาล
ที่ 5 จังหวัดแมฮองสอน รวมกันจัดอบรมเยาวชน
คาทอลิกที่อยูในศูนยอบรมของวัดตางๆ ประกอบดวย
ศูนยเยาวชนคาทอลิกขุนยวม  แมโถ  และแมลานอย
มีเยาวชนเขารวมอบรมครั้งน้ี 120 คน โดยใชสถานท่ี
ของศูนยคาทอลิกขุนยวม  อำเภอขุนยวม  จังหวัด
แมฮองสอน ในการอบรมคร้ังน้ีโดยคุณพอดุรงคฤทธ์ิ
กระบวนศิริ เจาอาวาสเขตวัดนักบุญยอหนบัปติสต
แมโถ เปนผใูหการอบรม เน้ือหาจะเนนเก่ียวกับศีลสมรส
และการเตรียมตัวเขาสูชีวิตครอบครัวของเยาวชน
รวมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ
สังคมปจจุบนั โดยมีคณุพอทนู ประภาสสันต เจาอาวาส
เขตวัดแมพระลกูประคำ อำเภอขนุยวม ซ่ึงเปนจติตาธิการ
ของเขต 5 เปนผูดำเนินรายการในคร้ังน้ี และปดดวย
พธีิมิสซาประกาศปแหงความเชือ่ 

วนัท่ี 19 ตุลาคม 2012  เจาหนาท่ีโครงการ “คนสชูวีติ”
ของศูนยสังคมพฒันา ทัง้ 10 ศูนยสังฆมณฑล  ประมาณ
60  คน นำโดยเจาหนาท่ีศูนยสังคมพฒันาโคราช  ไดเดินทาง
มาดูงานเกษตรบีอีซีบานหนองไมงาม  โดยมีซิสเตอร
คณะพระกุมารเยซู และคุณคำสิงห วีระโห ไดเปน
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเริ่มตนและความเปนมา
ของงานเกษตรบีอีซีนี้ โดยมีจุดเริ่มตนจากการแบงปน
พระวาจาลงสชูวีติ  เพือ่ความเปนหน่ึงเดียวกันของกลมุ
ครสิตชน ซ่ึงปจจุบนัไดเปดโอกาสใหพีน่องตางความเช่ือ
เขามารวมงานเกษตรมากข้ึน   โอกาสนีก้ลมุแมบานได
นำกระเปาถักมาจำหนายดวย  เราไดลงไปดูแปลงเกษตร
และรับประทานอาหารวางรวมกัน ระหวางวันท่ี
28-29 กันยายน พระสงฆหนุมโคราชจำนวน 12 องค
รวมสัมมนาฟนฟูจิตใจ เตรียมเปดปแหงความเช่ือ ที่
พลอยอิงดาวรีสอรท เขาใหญ โดยมีคุณพอยอหน
คอนตาริน พระสงฆคณะคามิลเลียน มาเปนผูนำการ

พบกับ

หนังสือด ีส่ือคาทอลกิ
ไดที ่บธู M 10 โซน C
ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ

ครัง้ที ่17
ระหวางวันที่

18-28 ตลุาคม 2012
เวลา 10.00-21.00 น.

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ไตรตรองความเช่ือและแบงปนประสบการณในการ
ทำงาน ผลจากการสัมมนาในคร้ังน้ีบรรดาพระสงฆไดมี
โอกาสแบงปนประสบการณในงานอภิบาลทำใหเหน็ถงึ
พระพรท่ีพระสงฆแตละองคมี เห็นความใสใจในงาน
อภิบาลท่ีพระสงฆทำ และเห็นถึงจิตวิญญาณของสงฆ
ในหนาท่ีของการเปนสงฆ กษัตริยและประกาศกอยาง
แทจริง และคุณพอยอหนก็ไดตอกย้ำถึงความเช่ือ
โดยผานทางพระพรแหงความรักและความเมตตา 
“จาริกแสวงบญุ 9 วดั” คณะครูคาทอลกิโรงเรยีนมารีย
วิทยา นครราชสีมา รวมแสวงบุญ 9 วัด ระหวางวันท่ี
28-29 กันยายน ในเขตสังฆมณฑลจันทบุรี โดยมี
คณุพอเฉลมิ กจิมงคล พระสงฆสังฆมณฑลจันทบุร ีเปน
ผูประสานงาน ทำใหคณะครูคาทอลิกมีโอกาสได
หนักลบัมาไตรตรองถึงชวีติความเช่ือของตนเอง พกัจาก
ภารกิจการสอน รวมกิจกรรมตางๆ ดวยบรรยากาศ
ของการสวดภาวนาและความศรัทธา และเปนการ
เตรียมตัวสำหรบัเปดปแหงความเช่ือในปนีด้วย 

ถาพระครสิตเจา
สถิตอยูในทานแลว
แมรางกายของทาน
ตายเพราะบาป
จิตของทาน
ก็มีชีวิต
เพราะ

ความชอบธรรม
(โรม 8:10)

สมัครสมาชิก
อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป
ฝายทะเบยีนสมาชกิ
โทร. 0-2681-3900

ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401
“เลือกสื่อที่ดีไวในบาน
เหมือนใหลกูหลาน

ทานอาหารปลอดสารพิษ”
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พันธกจิการศกึษาคาทอลกิ (ตอจากหนา 20)

เดินทางไปประชุมและดูงานดานการจัดการศึกษา
คาทอลิกของประเทศเวียดนาม จัดโดยสหพันธสภา
พระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) ระหวางวันที่ 15-17
สิงหาคม 2012  มผีเูขารวมประชมุจำนวน 33 คน จาก
6 ประเทศ ไดแก ไตหวัน ฟลิปปนส อินเดีย ศรีลังกา
เวยีดนาม และประเทศไทย

สำหรบัการประชุมคร้ังน้ีเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาคาทอลิกในแตละประเทศ
สมาชิกสหพนัธสภาพระสังฆราชแหงเอเชยี  ในโอกาส
สำคัญของปแหงความเช่ือ (Year of Faith) และการฉลอง
ครบ 50 สังคายนาวาติกัน ที่ 2 และเพ่ือติดตาม
ความเคล่ือนไหว การพฒันาคุณภาพการศกึษาคาทอลิก
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในบริบทของประเทศสมาชิก
FABC ในสภาพปจจุบัน และรวมกันกำหนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงจุดเนน
เกี่ยวกับการประกาศขาวดีแบบใหม  (New Evangeli-
zation)

นอกจากการประชุมสัมมนาแลวยังไดไปศึกษา/
ดูงาน ดานการจัดการศึกษาคาทอลิกในโฮจิมินห ไดแก
โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูใหกับเด็กพิเศษ (Disable)
โรงเรียนประเภทสงเคราะห (Charity School) โรงเรียน
ที่รัฐอนุญาตใหจัดการศึกษาในรูปแบบเนนคุณภาพ
(Vistar School) มีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูถึง
ประสบการณการศึกษา/ดูงานดานการจัดการศึกษา
ทั้ง 3 ประเภท การรวมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบนพ้ืนฐานของมุมมอง (Perspective) ของ
แตละประเทศสมาชิก FABC สรุปสาระสำคัญตลอด
การสัมมนาท้ัง 3 วนั และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาคาทอลิก (Catholic School/Catholic
Education) ในประเทศสมาชิก FABC

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การจดัการศึกษาคาทอลิก
(Catholic School/Catholic Education) ใหความสำคัญ
ตอการประกาศขาวดี   ซ่ึงถือวาเปนพันธกิจท่ีสำคัญ
ของพระศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงไดใชกระบวนการ
จดัการศึกษา เปนกระบวนการของการอบรม (Formation)
ใหบรรดาเด็ก/เยาวชน ไดรูจักกับคุณคาพระวรสาร
(Gospel Value) โดยความพยายามท่ีจะรวมกันรบัผดิชอบ

ของพระศาสนจักรในประเทศตางๆ ซ่ึงสภาพการดำเนิน
การจัดการศึกษาคาทอลิกในแตละประเทศสมาชิก
FABC นั้นมีความแตกตางกัน (ขอมูลจากการนำเสนอ
ของแตละประเทศระหวางการสัมมนา) อยางไรก็ตาม
ในโอกาสท่ีสำคัญของการประกาศปแหงความเช่ือ
(Year of Faith) พระศาสนจักรควรใหการจัดศึกษาอบรม
(Formation) นี้เปนเคร่ืองมือที่สำคัญท่ีจะทำใหงาน
ประกาศขาวดีแบบใหม (New Evangelization) ไดบรรลุ
ตามเจตนารมณทีพ่ระศาสนจักรไดกำหนดไว จงึขอให
แตละประเทศสมาชิกไดใหความสำคัญกับพันธกิจน้ี
โดยมิไดยอทอ แมวาบริบทและสภาพแวดลอมแตละ
ประเทศสงผลใหเกิดปญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาคาทอลิกก็ตาม แตส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดก็คือ
ขอใหรวมกันสรางเอกภาพของเปาหมายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาคาทอลิก โดยมีจดุเนนท่ีกอให
เกิดอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก (Identity of Catholic
School) อยางแทจรงิตอไป
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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

⌫ 


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)

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

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 3 ป

“จงใหคำพูดของทานออนโยน
และถูกกาลเทศะเสมอ จงรูจักตอบทุกคนอยางดีที่สุด”

(คส 4:6)
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ขาพเจาช่ือ.............................................นามสกุล........................................................
ทีอ่ย.ู..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
โทรศพัท.................................โทรสาร............................. E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับญุ................ชือ่.............................นามสกุล..............................อาย.ุ......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี............เดือน............................พ.ศ.........................

ลงจำนวน..............ครัง้ (โปรดสงรปูถายท่ีชดัดวย จำนวน...................รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน.......................................บาท (............................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี................เปนจำนวน.........ครัง้

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ล
ส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที่ 226-0-00604-0

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

   ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
                                   

สังฆานุกรยากอบ ไพศาล ราชกิจ และสังฆานุกร
เปโตร วันใหม ศรีสุข ในวันเสารที่ 20 ตุลาคม
2012 เวลา 10.00 น. ทีว่ดัเซนตนโิกลาส จ.พิษณุโลก
โดยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย  วิสิฐนนทชัย
เปนประธาน

สังฆานุกรยากอบ ไพศาล ราชกิจ เกิดวันท่ี 16
มีนาคม ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525 สัตบุรษุอาสนวิหาร
นกับุญอนันา นครสวรรค เปนบุตรคนท่ี 1 ในจำนวน
พี่นอง 2 คน ของเปโตร สันติ ราชกิจ และมารีอา
สายลม ราชกิจ

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนลาซาล โชติรวี

นครสวรรค
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนยอแซฟ

อปุถัมภ สามพราน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟ

อปุถัมภ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญา

ตรี) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
วทิยาลัยแสงธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรญิญา
โท) สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะมนุษยศาสตร
วทิยาลัยแสงธรรม

ชวีติกระแสเรยีก
ผูสงเขาบานเณร  คุณพอยอหน  บัปติสต

ประจวบโชค ตรโีสภา
บานเณรเล็ก สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

(ม.1-6)
สามเณราลัยจอหน ปอล นครสวรรค (มาสเตอร)
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ โคราช
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

นครปฐม
รับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันที่ 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม วันท่ี 14 สิงหาคม

ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.
2011 โดยพระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

คติพจน “กางเขนของพระคริสตเจา คือ ความรัก
และสันติ”

สังฆานุกรเปโตร วันใหม ศรีสุข  เกิดวันท่ี 1
มกราคม ค.ศ. 1983 / พ.ศ. 2526  สัตบุรุษวัดนักบุญ
อนัตน (บานลานกระบือ) จงัหวัดสุโขทัย เปนบุตรคนท่ี
3 ในจำนวนพ่ีนอง 3 คน ของยอแซฟ ทองสุข ศรีสุข
และมารอีา แตว ศรสุีข

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานลานกระบือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานลาน-

กระบือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาล
โชติรว ีนครสวรรค

ระดับอดุมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตร)ี
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
วทิยาลยัแสงธรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรญิญา
โท) สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะมนุษยศาสตร
วทิยาลัยแสงธรรม

ชวีติกระแสเรยีก
ผสูงเขาบานเณร คณุพอเปาโล มาโนช สมสุข
บานเณรเลก็ สามเณราลยัจอหน ปอล นครสวรรค
บานเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ

โคราช
บานเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน

นครปฐม
รบัแตงต้ังเปนผอูานพระคมัภรี วนัท่ี 15 สิงหาคม

ค.ศ. 2009 โดยพระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
รบัแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 14 สิงหาคม

ค.ศ. 2010 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 13 สิงหาคม
ค.ศ. 2011 โดยพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา
กฤษเจริญ

คติพจน  “ขาพเจาทำทุกส่ิงไดในพระองค
ผปูระทานพละกำลงัแกขาพเจา” (ฟป 4:13)

บวชพระสงฆนครสวรรค (ตอจากหนา 20)
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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





ดอนบอส พรศักด์ิ

 ⌫⌫⌫
กรงุอมัมนั ประเทศจอรแดน (ซนีติ – 2 สิงหาคม

ค.ศ. 2012)  กองกำลังท่ียงัคงภักดีกับประธานาธิบดี
ซีเรยี นายบาชาร อลั อสัซาด ไดทำการโจมตตีอบโต
ฝายกบฏ ในวันน้ี (2 สิงหาคม ค.ศ. 2012) สังหาร
ผคูนราว 70 คน ในกรุงดามัสกสั เมืองหลวงของซเีรยี
นับแต เริ่มความขัดแยง ข้ึนเ ม่ือ เดือนกันยายน
ค.ศ. 2011 เปนตนมามีคนตายไปแลวราว 20,000 คน
สวนใหญทีถ่กูสังหารเปนพลเมอืง

มีประมานการวาผคูนราว 250,000 คน ตองหนี
จากบานของตน ผคูนสวนใหญหนไีปล้ีภยัท่ีประเทศ
จอรแดนท่ีอยูใกลกัน  องคกรคาริตัสจอรแดน
ประมาณการคราวๆ วามีชาวซีเรียเขามาล้ีภัยใน
จอรแดนราว 165,000 คน

ในการใหสัมภาษณกับวิทยุวาติกัน นายเวล
สุไลมาน ผอูำนวยการองคกรคาริตัสจอรแดนบอกวา
ผู คนท่ีหนีลี้ภั ยมาสวนใหญ ส้ินเ น้ือประดาตัว
เขาช้ีเสริมวา “คนพวกนัน้ตองท้ิงทุกส่ิงทุกอยางไวใน
ซีเรีย พวกเขาหนีมาโดยไมมีอะไรติดตัวมาเลย
พวกเขาจึงตองการทุกสิ่งทุกอยาง”

นายสุไลมานบอกวา พวกผลูีภ้ยัเหลาน้ันไมพดูถึง
ประเด็นทางการเมือง “เพราะพวกเขายังหวาดกลัว
กับอำนาจปกครองน้ันอยู”

เขากลาววา “คนพวกน้ันตองอยูภายใตอำนาจ
การปกครองท่ีหามมิใหพูด หรือบางคร้ังมิใหคิด
ดวยซ้ำไป พวกเขาหนมีาท่ีจอรแดนน้ี เพราะพวกเขา

รูวาจอรแดนเปนประเทศสันติ และพวกเขามาเพ่ือ
ขอความชวยเหลือสำหรับครอบครัวของตน”

ผอูำนวยการคารตัิสจอรแดน กลาววาทางคาริตัส
กำ ลังทำงานร วม กับพระศาสนจักรคาทอลิก
ในจอรแดน จดัหาอาหารการใหบรกิารทางการแพทย
และการศึกษา รวมท้ังการฝกอบรมใหแกพวกผูลี้ภัย
เหลาน้ี นายสุไลมาน ยงัใหขอสงัเกตดวยวา ประชาชน
ของจอรแดนมีใจกวาง  รู สึกเห็นอกเห็นใจตอ
เคราะหกรรมของผูคนชาวซีเรีย เขากลาววา
“ชาวจอรแดน เปนคนใจกวางมาก พวกเขารูสึก
เปนมิตรใกลชิดกับชาวซีเรีย เพราะเหตุการณนี้
พวกเขาจึงพยายามใหความชวยเหลือสนับสนุน
ครอบครัวชาวซีเรียเหลาน้ีอยางดีที่สุดเทาท่ีจะทำได
พวกเขาใหพวกลีภ้ยัมาพักอยใูนบาน และจัดหาทุกส่ิง
ทกุอยางท่ีมีใหดวย พวกเขาแบงปนทุกอยางใหผลูีภ้ยั
แมแตครอบครัวชาวจอรแดนท่ียากจน ก็ยังพยายาม
แบงปนส่ิงเล็กๆ นอยๆ ใหผลูีภ้ยัชาวซีเรยีเหลาน้ันดวย”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรง
เรียกรองประชาคมนานาชาติรวมมือกันใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกประชาชนผูตองทุกข
ทรมานจากความขัดแยงน้ี พระองคทรงมีพระดำรัส
เรียกรองคร้ังลาสุดน้ีหลังจากพระองคทรงนำสวด
บทเทวทูตถือสาร เม่ือวันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม
ค.ศ. 2012

⌫


  ⌫ ⌫

(ลอสแซรวาตอเร โรมาโน, ฉบับท่ี 28, วันพุธที่
11 กรกฎาคม ค.ศ. 2012, หนา 11)  ความสำเร็จ
โดดเดนยิ่ งของคณะนักขับรองวัดนอยซิสตินท้ัง
ดานดนตรี และดานการชวยจรรโลงชีวิตจิตจากงาน
แสดงคอนเสิรตเม่ือเรว็ๆ นี ้ณ อาสนวิหารเวสตมินเตอร
ทำ ให เ ร า รู สึ ก ต่ื น เ ต น ท่ี ได มี ป ระสบการณ กั บ
ธรรมประเพณีการขับรองแบบโรมันและแบบอังกฤษ
ณ มหาวิหารเซนตปเตอร และ ณ วดันอยซสิติน เรารสึูก
ขอบคุณพระสนัตะปาปาเปนอยางย่ิงท่ีพระองคโปรดให
การนีเ้กดิข้ึนมาได คณะนักขบัรองยอดเยีย่มสองคณะคอื
คณะนักขับรอง วัดนอยซิสติน และคณะนักขับรอง
เวสตมินสเตอร อบัเบย ถอืเปนตัวอยางธรรมประเพณีทัง้สอง
ชาวลอนดอนรูสึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จตางๆ ของ
คณะนักขับรองเวสตมินสเตอร อบัเบย ของพวกเขาฉันใด
ขาพเจาก็เชือ่แนวาชาวโรมก็คงมีความรสึูกทำนองเดียวกัน
กบัคณะนักขับรองวัดนอยซิสติน เชนกันฉันน้ัน

เหตุการณโดดเดนคร้ังน้ีให มุมมองสองดาน
ดานหนึง่เปนเร่ืองของชวีติจิตและขาวดี กบัอกีดานหนึง่
เปนเร่ืองของดนตรี

ดนตรีกอใหเกิดความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน และ
ความเปนหน่ึงเดียวกันน้ี เปนส่ิงท่ีชุมชนคริสตชนท่ี
แตกตางกันตางแสวงหาเพ่ือบรรลุถึงส่ิงน้ี การแสดง
รวมกันของคณะนักขับรองยอดเย่ียมสองกลุมน้ีคง
ไมอาจเปนไปไดเลย เม่ือ 50 ปที่แลว การรวมแสดง
ดวยกนัน้ี แมจะมีความยากลำบากตางๆ บาง แตกบ็งบอก
ไดเปนอยางดีวาพระศาสนจักรคาทอลิก และแองกลีกนั
ไดพัฒนาความสัมพันธตอกันเร่ือยมาตลอดหลายป
ที่ผานมาน้ี นอยคนนักจะลืมมาฟงคณะนักขับรองทั้ง
สองคณะรวมกนัขับเพลงสรรเสรญิเทิดพระเกยีรตพิระเจา
เราเกิดอารมณสุนทรียิง่เม่ือไดฟงการขับรองบท Credo
จาก Missa Papae Marcelli ของปาเลสตรนีา สวนทายๆ
ของบทประพันธอนัยอดเย่ียมถือวาเปนงานช้ินเอกดาน
การประพนัธ ในชดุมิสซาดังกลาวถือวาเทียบเทากบับท
Sanctus ใน B minor Mass ของบาคไดเลย การมีโอกาส
ฟงการขับรองน้ี โดยแมสโตร วาทยากรของคณะนักขบัรอง
วดันอยซสิตินถอืวายอดเยีย่มจนมอิาจลมืได การขบัรอง
นั้นชางปลุกเราใจและชวยยืนยันความเชื่อไดอยางดียิ่ง

ไมตองสงสัยเลยวา ดนตรีมีบทบาทสำคัญยิ่งตอ
เรื่องคริสตศาสนจักรสัมพันธ (ecumenism) กลาวคือ
ดนตรีไมมีปญหาเร่ืองทางเทววิทยา และชวยทำให

ทั้งผูแสดงและผูฟงช่ืนชอบกับความงดงามและความ
อัศจรรยใจย่ิงแหงสรรพสิ่งสรางของพระเจา พระ-
สันตะปาปาเองทรงกลาวถึงผลงานดานการประกาศ
ขาวดีของดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ การไดฟงการขับรองของ
คณะนักขับรองสองคณะน้ีชวยใหเราเขาใจถึงส่ิงท่ี
พระสันตะปาปาทรงหมายความถึงน้ัน การมีโอกาสได
ฟงดนตรีศาสนาท่ีขับรองอยางยอดเย่ียมน้ันสามารถเปน
ดวงประทีปสองสวาง แกผูไมมีความเช่ือที่มีจิตใจ
เปดกวาง  เปนไปไดอยางไรท่ีเม่ือฟงดนตรีศักด์ิสิทธ์ิแลว
เราจะไม ต้ังคำถามถึงบอเกิดสูงสุดของดนตรีนั้น
ในโลกท่ีประสบความยุงยากดานชีวิตจิตน้ี ดนตรี
ศักด์ิสิทธ์ิทำหนาท่ีเปนรากฐานปลอดภัยดานชีวิตจิต
ทีผ่คูนสวนใหญสามารถเขามาพึง่พาได

การแสดงดนตรีนั้น เปน ท่ีน า อัศจรรย ใจ ย่ิ ง
ธรรมประเพณแีบบองักฤษและแบบโรมัน แตกตางกัน
โดยส้ินเชิง  แตคณะนักขับรองสองคณะน้ันกลับ
ผสมผสานกันไดอยางยอดเย่ียม การควบคุมดนตรี
โดยวาทยากรทั้งสองคือมาสซิโม ปาลอมเบลลาและ
เจมส โอ ดอนเนล มีสวนสำคัญยิง่ตองานดนตรีครัง้น้ี เรา
ไมสามารถจะเอาประเพณีทั้งสองมาเปรียบเทียบกันได
เพราะประเพณีแบบอังกฤษเรียกรองใหตองแมนยำ
ถูกตองที่สุด สวนแบบอิตาเลียนแสดงใหเห็นถึงความ

ละเอยีดประณีตมากกวา แตคณะนักขบัรองท้ังสองคณะน้ัน
ก็สามารถสอดประสานเปนเอกภาพกันไดเปนอยางดี

ในงานแสดงคอนเสิรตท่ีโบสถนอยซิสติน คณะ
นักขับรองเวสตมินสเตอร อับเบย ขับบทเพลงตางๆ
ที่คัดสรรมาจากดนตรีของทางแองกลีกัน นับจาก
บทเพลงประสานเสียงจนถึงเพลงรวมสมัย คณะนักขับรอง
อังกฤษแสดงการขับรองดวยคุณภาพระดับสูงท่ีใหทั้ง
ความรูสึกเราใจ และความแมนยำถูกตอง ขาพเจารูสึก
ต้ืนตันใจยิ่งขณะไดยินคณะนักขับรองวัดนอยซิสติน
ขับเพลง Tu es Petrus ที่ขาพเจาเพิ่งแตงเพลงนี้ข้ึนมา
เม่ือไมนานมาน้ีใหกับงานคร้ังน้ี พวกเขาขับเพลงนี้
อยางมีพลังดวยเสียงกองกังวานใหความรูสึกเราใจย่ิง
บรรดาผชูมไมสงสัยเลยวาพวกเขากำลังฟงคณะนักขบัรอง
ที่มีคุณภาพโดดเดนยิ่ง ขาพเจาขอกลาวช่ืนชมความ
อดทนอันนาท่ึงย่ิงของพวกเด็กชายนักขับรองเหลาน้ี
เราท้ังหลายไดแตพิศวงใจกับวิธีที่เด็กพวกน้ีฝกฝนตน
จนมาถึงโอกาสเชนน้ีได แมพวกเขาตองซอมแลวซอมอกี
เปนเวลานานเพ่ือจะแสดงก็ตาม เด็กพวกนี้ก็ยังคงเปน
แบบอยางแสดงถึงการมีสมาธิแนวแนยิ่ง จนปดบัง
ความเปนเด็กของพวกเขา แตกลับบงช้ีถึงความทุมเท
ของพวกเขาเปนอยางมาก

(อานตอฉบับหนา)
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หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

ศกมารี... เรื่องราวแหงเสียงของพระแมมารีย...
ทีบ่านแปง1
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เด็กสาธุฯ
บีอซี ี รายงานตวั  (ตอนที ่2)

 เชียงใหม คุณพอธงชัย
สุวรรณใจ  มี “ทีมวิทยากร”
จัดอบรมใหความรู  สราง
บุคลากรกอนอื่นใหมี เรื่อง
วิถีชุมชนวัด ใหแกพระสงฆ
นกับวช ครคูำสอน  ระดับเขต

แรกเริ่ม เชิญวิทยากรจากกรุงเทพฯ และระดับชาติ  เชียงใหม ครูคำสอน
มีบทบาทสำคัญมาก ในทีมงาน มีมาสเตอรโกวทิ นำลาภ นายถาวร กมัพลกลู
อาจารยศรีนวล และซิสเตอรกัลยา บุตรสงกา ผูรวมบุกตามดอยดวยกัน

ศึกษาเพ่ิมเติมได ที่เว็บไซตของแตละสังฆมณฑลครับ นอกจากน้ี
คุณวินิตย  ผูสังเกตการณ  ไดให “ฟุโนต” ขอสังเกต “ชีวิตท่ีเปนอยูทุกวันนี้
เหมือนมหาสมุทรอันกวางใหญ มีฝูงปลาท่ีแหวกวายในมหาสมุทร โดยท่ี
บางทีไมไดสำนึกรูตัวเอง รูจักมหาสมุทร และโลกของปลากับสภาพท่ีอยู
เวลาน้ี ชวีติคริสตชนก็เชนกนั วถิชีมุชนวัด เปนวธีิการอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหเหน็
และสำนกึวาชวีติท่ีเราอยนูีแ่หละเปนวถิชีวีติคริสตชนอยแูลว เปรยีบไดชดัเจน
ครับ ทุกวันน้ีคนกลายเปนปลาดิบหรือปลากระปองไปหมดแลว! คุณพอ
เปรมปร ีวาปโส แบงปนงานคำสอนวา หนงัสือคำสอนคาทอลิก ฉบับ ค.ศ. 1992
ไดเคยแปลมาคร้ังหน่ึงแลว บัดน้ี คุณพอทัศไนย คมกฤส กำลงัชำระการแปล
ครัง้น้ีอย ูและคำสอนสำหรับเยาวชน ทีไ่ดใชเม่ือวนัเยาวชนโลก “YOUCAT”
หนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับเยาวชน  (Youth  Catechism – YOUCAT)
พระคารดินัลคริสตอฟ  เชิรนบอนรน  พระอัครสังฆราชแหงกรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย  ไดจดัพมิพเปนภาษาเยอรมัน   เม่ือเดือนมีนาคม  ค.ศ. 2010
ตอมาไดมีการแปลและจัดพิมพเปนภาษาตางๆ  รวมท้ังภาษาอังกฤษ  พิมพที่
แคลิฟอรเนีย  สหรฐัอเมริกา  และเมืองบงักาลอร  ประเทศอินเดีย  เดือนมีนาคม
ค.ศ. 2011  ใชสำหรบังานชุมนุมเยาวชนโลก  ระหวางวันท่ี  10-23  สิงหาคม
ค.ศ. 2011  ทีก่รงุมาดริด  ประเทศสเปน คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่คริสตศาสน-
ธรรม  และคณะเซนตปอล  เดอ  ชารตร  ไดรวมกันแปลเปนภาษาไทย และจัดพมิพ
อนัท่ีจรงิมีทัง้หมด 4 ภาค  รวม  527 ขอ  คือ  1. คาทอลิกเชือ่อะไร  ทำไมเรา
จงึเช่ือ  มี  165 ขอ   2. พธีิกรรม – ศีลศักด์ิสิทธ์ิ  มี  113 ขอ   3. คาทอลิกดำเนนิ
ชวีติอยางไร  มี  190 ขอ  4. คาทอลิกภาวนาอยางไร  มี  59 ขอ  พมิพเสร็จ
เรียบรอยแลว เลมกะทัดรัด หาซ้ือไดแลวครับ เวลาพัก เม่ือมาอยูรวมกัน
ทำใหรูวา เวลานี้มีขโมย และคนท่ีโกหกหลอกลวงพระสงฆ นักบวช ทั้งชาย
และหญิง ทั้งขอใหโอนเงินเพื่อชวยเหลือสารพัดวิธีและเหตุผลที่เอยอาง
โปรดระมัดระวัง สำนักมิสซัง วดัและโรงเรียน ฯลฯ ใหรอบคอบ พระคณุเจา
ยงัโดนเต็มๆ ใครบางท่ีไมเคยโดนหลอก ขโมย ยกมอืขึน้! ไดยนิเรือ่งราวตางๆ
แลวเศราใจครับ  วิถีชีวิตชุมชน คือเราแตละคน เร่ิมตนทำดี มีน้ำใจ
ทกุๆ วนัครับ

ขอพาพี่นองรวมอุดมการณ
ผูรัก “ประวัติศาสตร” ทุกทาน
เ ดินทางไปวัดบ านแป งส มัย
คุณพอปอล ยือแบง (MEP) เปน
เจาอาวาสสมัยนั้นคุณพอตอง
รบัหนาท่ีเจาอาวาสวัดท่ีมีคริสตชน
จำนวนไมนอยเลยครับแถมยัง
ตองมาดูแลกลุมคริสตชนเล็กๆ
ท่ีวดับางขาม2  ดวยซ่ึงตอมาคุณพอ

บวชใหมไฟแรงจากกรุงโรม “คุณพอฮั่วเซี้ยง” หรือ “พระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบุญช”ู ในปจจุบนั มาเปนปลดัวัดบานแปงชวยงานอภบิาลท่ีนัน่

ขอนำเสนอเร่ืองราวของ “วนัที ่15 สิงหาคม ทีว่ดับานแปง” ทีเ่ขียนโดย
คุณพอเจาอาวาสเรือ่งราวถกูบนัทึกในสารสาสน ป ค.ศ. 1955 เรือ่งราวเกดิข้ึน
ในปที่ถือเอาวาเปน “ศกมารี” (ปแมพระ) คุณพอเจาอาวาสไมอยากให
ศกมารีลบเลือนไปจากความทรงจำของบรรดาสัตบุรุษจึงเสนอใหมีอนุสรณ
สักอยางหน่ึงเพือ่ใหจดจำถึง “ศกมารี” นี ้มีคนเสนอวา “ระฆงั” จะเปนอนุสรณ
เพือ่ใหเสียงดังกงัวานน้ี เปนเหมอืนเสยีงของ “แม” ผรูองเรยีกใหลกูๆ ไดสนใจ
ใสใจ ... เพือ่มาหา “แม” ทีว่ดั ระฆังน้ีมีผบูรจิาคเงินและชาวบานแปงก็รวมกัน
สมทบทุนในการจัดซ้ือดวย ทีสุ่ดก็ต้ังช่ือระฆังน้ีวา “แมพระนริมลทนิ”

นอกจากนั้นศิลปนผู เปนชาวประมงริมฝงเจาพระยาซึ่งเปนลูกวัด
บานแปงก็เสนอตัวอยากสรางอนุสรณใหกับ “ศกมารี” ในคร้ังน้ีจึงอาสา
วาดพระรูปพระทรมาน 14 ภาคแทนของเกาท่ีครูมัทเทว3 ไดทำไวเม่ือ
เจาอาวาสเห็นดวยและปรึกษากับครูมัทเทวจึงไดลงมือวาดโดยครูมัทเทวได
สรางกรอบรูปอยางสวยงามใหดวยเปนอันวาศกมารีในคร้ังน้ีมีระฆังและ
พระรปูพระมหาทรมาน 14  ภาคเปนส่ิงท่ีควรจดจำ

ตอมาเปนเร่ืองของวันฉลองคุณพอเจาอาวาสต้ังใจท่ีจะเชิญพระสังฆราช
มาเปนประธานแตเม่ือมาคิดอีกทีวนัท่ี 15 สิงหาคมเปนวันฉลองวัดอัสสัมชัญ
พระสงัฆราชมาไมไดเปนแนเพราะเปนวดัของพระสังฆราช (อาสนวิหาร) มี
หลายกระแสความคิดเหน็จากเพือ่นสงฆ และ “เลือ่นวนั” เปนหน่ึงความคิด
เหน็น้ันดวยทีสุ่ดก็ไมไดเล่ือนวนัดังกลาว คณุพอเบรยจากโคราชมาทำหนาท่ี
ในการเสกระฆังและรูป 14 ภาคดวยการมอบอำนาจจากพระสังฆราช และ
วนัฉลองกม็าถึง

เรื่องราวของศกมารีอยูในความทรงจำของชาวบานแปงเสมอแมวันนี้
“ระฆังแมพระนิรมลทิน” จะถูกแขวนไวเปลาๆ หนาบานพักพระสงฆ และ
เสียงระฆังก็ถูกแทนท่ีดวยระฆังจากเคร่ืองเลนซีดี แตคนบานแปงควร
จดจำทุกคร้ังท่ีไดยินเสียงระฆัง  อยาลืมวาเปรียบเหมือน “แมที่เรียกหาลูก
ใหลูกที่อยูทั้งใกลและไกลมาหาแม” ลูกท่ีอยูใกลคนท่ีเขาวัดอยางสม่ำเสมอ
หรอืลกูทีท่ิง้วดัไมเขาวัด อยาลืมเม่ือไดยนิเสียงระฆังเหมือนเสียงแมทีเ่รยีกหา
ลูก ไมอยากใหความรวมมือจากศกมารีที่ถูกบันทึกไวเม่ือ 57 ปที่แลว
(ณ ป 2012) ภาพความรวมแรงรวมใจของชาวบานแปงตองอยูตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ ในวันนั้นเราผานสารพัดปญหาอุปสรรคก็โดยความรวมมือกัน
ของทุกคน เรานี้วันขางหนาวันไหนๆ หากมีปญหาอุปสรรคมาขวางก้ัน
อยาลืมวา … “เราเคยเอาชนะไดดวยความรวมมือกัน และดวยเสียงของ
พระแมมารีย”

1 วดัพระนามกรเยซู บานแปง สิงหบรุี
2 วดันักบญุลกูา บางขาม ลพบรุี
3 ครคูำสอนซึง่เปนท่ีนบัหนาถือตาของชาวบานแปง

    ทุกเชาวันอาทิตย  ชาย
คนหนึ่งมักจะพูดกับภรรยาของ
เขาวา “ไปวัดซิ และสวดใหเรา

ทัง้สองคนนะ”  แลวเขาก็ไปพดูกับเพือ่นๆ วา “ผมไมจำเปนตองไปวัดหรอก
ภรรยาไปเผื่อผมแลว”  คืนวันหนึ่ง เขาฝนวา เขาและภรรยายืนอยูตรงประตู
สวรรค และคอยทีจ่ะเขาไป เม่ือประตสูวรรคเปดออกชาๆ เขาไดยนิเสยีงหนึง่
กลาวแกภรรยาของเขาวา “เธอเขามาได...เผื่อสำหรับสองคน” ภรรยาเขาไป
และประตูก็ปดลง เสียงประตูปดแรงจนชายผูนั้นรูสึกตัวต่ืนข้ึน ฝายภรรยา
รสึูกแปลกใจมาก เพราะอาทติยถดัมา เม่ือถงึเวลาไปมิสซา สามีของเธอพดูข้ึน
วา “วนัน้ีผมจะไปวัดเปนเพ่ือนคุณ”

พระเจาขา เปนตัวลูกเองท่ีจำเปนตองภาวนา  มิใชพอ แม ญาติพี่นอง
แตเปนตัวลกูเองท่ีจำเปนตองภาวนา มิใชพระสงฆ นกับวช แตเปนตัวลกูเอง
ทีจ่ำเปนตองภาวนา และมิใชใครอ่ืน แตเปนตัวลกูเองท่ีจำเปนตองภาวนา

 จากหนังสือเมล็ดพันธุแหงปรีชาญาณ เลม 2  : คณะภคินีเซนตปอล
เดอ ชารตร
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Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 42 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 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≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ (ÀπÕß®Õ°) °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÀπÕßπ“ß·æ√« Õ.®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π (°“√§¡π“§¡ –¥«° ‡ âπ∑“ß√“™∫ÿ√’ - ®Õ¡∫÷ß

√–¬–∑“ß 26 °‘‚≈‡¡µ√)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ π“§” ∂.·¡à™’  Õ.‡¡◊Õß

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13  µÿ≈“§¡    ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ∫â“π∫ÿàß‰À¡   Õ. «“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00  π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����æ√– ß¶å    ¿“¿‘∫“≈   ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—π‡ “√å∑’Ë   13

µÿ≈“§¡  2012

‡«≈“ 15.00 π.    «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π.   Õà“πæ√–«“®“

                      ·≈–·∫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 ‡ √’ ¬ π ‡ ™‘ ≠ ¡“™‘°§≥–·æ√à∏√√¡·Àà ß

·¡àæ√–ø“µ‘¡“ (§≥–∫≈ŸÕ“√å¡’) ·≈–ºŸâ π„®∑ÿ°∑à“π

‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ ª√–®”ªï 2012 «—π‡ “√å∑’Ë

13 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 09.00-14.00 π. ∑’Ë

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ¥‘π·¥ß

�����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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

10.30 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ “¡æ√“π

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

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

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

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 13.00 π.

����� 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‡ “√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 ‡™‘≠√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§√√“™ ’¡“ ‚∑√. (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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  Õ∫∂“¡·ºπ°‡¬“«™π

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1505

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“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

«—¥·¡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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡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

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

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 42 ª√–®”«—π∑’Ë 14-20 µÿ≈“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡ ° 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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

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

‡ªìπª√–∏“π

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¬“°Õ∫ ‰æ»“≈

√“™°‘® ·≈– —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√ «—π„À¡à »√’ ÿ¢

«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  ®.æ‘…≥ÿ‚≈° ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π 2012 ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 31 µÿ≈“§¡ - «—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π

2012

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2012

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π 2012

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° ÿ “π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π 2012  ‡«≈“ 09.00 π.

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é ·≈– çÕÿ¥¡»“πµåé  àß¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å
«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‡ ° ÿ “π ¿“æ¢à“« ∫∑§«“¡ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com
¢à“«ª√–™“ —¡æ—π∏å àß≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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

·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“‡ªìπ 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¶√“«“ 



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่36 ฉบบัที ่42 ประจำวนัที ่14-20 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

โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับ นองๆ เยาวชนท่ีรกั  ฉบับน้ีขอนำเสนอ

“บทรำพึง” จากสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 ในโอกาสวันเยาวชนโลกคร้ังท่ี 27
ค.ศ. 2012 กนัตอนะครบั “จงชืน่ชมในองคพระผเูปนเจา
ทุกเวลาเถิด” (ฟป 4:4) ซ่ึงในฉบับน้ีนำเสนอเปน
ตอนจบครบั

เยาวชนท่ีรกั อยากลัวหากพระคริสตเจาทรงเรียกเธอ
ใหเปนนักบวช เปนนักพรต เปนธรรมทูต หรือเปน
พระสงฆ   ขอใหเธอม่ันใจไดเลยวาพระองคจะทรงทำให
ทกุคนเปยมดวยความชืน่ชมยินดี ผทูีต่อบสนองตอการ
เชื้อเชิญของพระองคใหสละทุกส่ิงเพื่อที่จะอยูกับ
พระองค อกีทัง้ พระเจาจะทรงประทานความช่ืนชมยนิดี
ยิง่ใหญใหกบัมนุษยชายหญิงท่ีมอบตนเองท้ังครบแกกนั
และกันในการสมรสเพ่ือสรางครอบครัว และเพ่ือเปน
เครื่ องหมายแหงความรักของพระคริสตเจ าตอ
พระศาสนจักร

บางคร้ังหนทางแหงชีวิตคริสตชนไมใชเร่ืองงาย
เราพบอุปสรรค ความผิดพลาด และเม่ือถงึเวลาน้ัน จงไป
แกบาปบอยๆ เพราะศีลอภัยบาปเปนศีลแหงการ
คนพบความช่ืนชมยินดีใหม วอนขอแสงสวางจาก
พระจิตเพ่ือยอมรับความบาปของเธอและทูลขอการ
อภัยจากพระเจา  คริสตชนท่ีแทจริงน้ันไมมีวันที่จะ
ส้ินหวังหรือโศกเศรา ไมกระท่ังเม่ือตองเผชิญกับ

ความทุกขยากมากมาย  พวกเขาแสดงใหเห็นวาความ
ชืน่ชมยนิดีของคริสตชนเปนพลงัเหนือธรรมชาติทีท่ำให
เราชนะทุกส่ิง

เยาวชนท่ีรกั  จงเปนธรรมทูตแหงความช่ืนชมยินดี
เราไมอาจท่ีจะมีความสุขไดหากคนอื่นไมมีความสุข
ความช่ืนชมยินดีตองมีการแบงปนกัน จงออกไป
ประกาศใหเยาวชนอื่นๆ ทราบถึงความช่ืนชมยินดี
ของเธอท่ีไดพบขุมทรัพยประเสริฐซ่ึงไดแกพระเยซู
คริสตเจาเอง  เธอควรเปนคนแรกท่ีจะแสดงใหเห็น
ดานท่ีเปนความสุขและเปนความยินดีของความเช่ือ
พระวรสารเปน “ขาวดี” ที่พระเจาทรงรักเราและเรา
แตละคนก็มีความสำคัญสำหรับพระองค จงแสดงให
โลกเห็นวาน่ีเปนความจริง!

จงเปนประจักษพยานท่ีมีความกระตือรือรนแหง
การประกาศพระวรสารใหม จงไปหาผูที่ทนทุกข
ทรมานและผทูีก่ำลงัแสวงหา จงมอบความช่ืนชมยนิดีที่
พระคริสตเจาตองการประทานใหแกพวกเขาจงนำ
ความช่ืนชมยินดีมาสูครอบครัวของเธอ โรงเรียน
มหาวิทยาลัย ที่ทำงาน และผองเพื่อนของเธอไมวาเธอ
จะอยูที่ไหน เธอจะเห็นวามันจะบังเกิดผลเร็วแคไหน
เธอจะไดรบัตอบแทนเปนรอยเทาพนัทวี ทัง้ท่ีเปนความ
ชืน่ชมยนิดีในความรอดของเธอเอง และความช่ืนชมยนิดี
ที่เห็นพระเมตตาของพระเจากำลังทำงานในดวงใจ

ของผูอื่น และเม่ือเธอตองไปพบ
พระเจาในวันสุดทาย เธอจะไดยิน
พระองคตรัสวา “ดีมาก ผรูบัใชท่ีดีและ
ซ่ือสตัย... จงมารวมยนิดีกบันายของ
เจาเถิด” (มธ 25:21)

ขอพระแมมารียพรหมจารี
รวมเดินทางไปกับเธอ  และนำพวกเธอไปสคูวามช่ืนชม
ยนิดีนัน้ซ่ึงเปนความยินดีทีไ่มมีผใูดสามารถพรากไปจาก
พวกเธอได!

ติดตามอานและดาวนโหลด สาสนของสมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ในโอกาสวันเยาวชนโลก
ครั้งท่ี 27 ค.ศ. 2012 ไดที่ http://youth.cbct.net/
Documents/Message_of_Popemessage_of_pope.html
แลวพบกนัใหมฉบับหนา สวัสดีครบั

งานแบบน้ีที่เมืองไทยเหมือนกัน การจัดงานท่ีเริ่ม
แบบมีเง่ือนไขมากมาย สับสนวาจะเลือกกลุมไหน
เปนหลัก บางทีกลัวจะมีเน้ือหาไมพอ แตอีกใจ
ก็อยากสนุกดวย ผมวาในท่ีสุดแนวคิดยังเปนเร่ือง
สำคญัอยดีู  เราไมสามารถตอบทุกโจทยได แตเรา
ตอบโจทยแนวคิดของเราใหไดกอน “การเสวนา
กบัคนตางศาสนา” เปนการจัดงานของงานเปดเมือง
ในคร้ังตอไป สำหรับผมแลวเรียกวา การต้ังหัวขอ
ครั้งน้ีไมกลัวเสียลูกคาหลักท่ีเปนเยาวชนกันเลย
แตผมวาเม่ือการจัดงานเดินทางมาถึงคร้ังท่ีสาม

คนมารวมอาจจะไมมองท่ีหวัขอแลว พวกเขาสนใจ
บรรยากาศ และบรรยากาศเหลาน้ีเอง ที่กลุม
โฟโคลาเรใชเพือ่ใหเน้ือหาท่ีหนกัแนน และทาทาย
ตอการดำเนนิชีวติรวมสมัย

ผมไมทราบวาครั้งถัดไปคนไทยจะตองชวย
ทำฐานไหม เราจะเรียนรจูากบทเรียนเหลาน้ีแคไหน
แตผมพบวาจริงๆ แลว การทำงานในลักษณะน้ี
ไมเพยีงนำเสนอภาพของแมไมมวยไทย (เพราะเอา
เขาจริงๆ ระดับพวกเราก็ไมไดรูจักศิลปะมวยไทย
เทาไรนัก) เรานำเสนอความรวมมือตางหาก
ความรวมมือจากคนท่ีชวยเหลือและสนับสนุนเรา
ความรวมมือของการทำส่ิงเล็กๆ แตเปดหัวใจสูกัน
เห็นน้ำใจดี  เห็นความงดงามของพระในชีวิต
เรื่องที่ยิ่งใหญกวามักรอเราอยู ภายใตงานเล็กๆ
บางทีการเปดเมือง (Open City) ทีแ่ทหรอืเบือ้งหลงั
ความคิดของท้ังหมดคือการเปดใจ (Open Mind)
เปดใจของกันและกัน และเปดดวงใจของเรา
เพื่อมอบความรักและสันติสุขในเมือง หรือใน
ดินแดนแหงหน่ึงท่ีชวนใหคิดถึงสวรรค ณ แผนดิน

บรรณาธิการบริหาร

หมายเหตุอดุมสาร (ตอจากหนา 18)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

อุดมสารแฟนคลบั
เฉลยคำถาม “อดุมสาร” ฉบบัที ่ 36
1. ครบ 50 ปเปดสังคายนาวาติกนั ที ่2 และครบ
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ศาสนจักรคาทอลิก 2. Parish Missionary Group
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จะอยทูีไ่หนกไ็ทยดวยกนั (2)
ไทยบางอะไรบาง

Open City แปลเปนไทยวา เปดเมือง เปน
กิจกรรมท่ีคณะโฟโคลาเร ซ่ึงมีหลากหลายกลุม
ทีต่าไกไต ประกอบไปดวยกลมุเจน ชายและหญิง
สามเณร พระสงฆ ฆราวาส กลุมครอบครัว
กลุมอาสาสมัครตางๆ และบรรดาผูนำ พวกเขา
รวมกันจัดกิจกรรมนี้สองเดือนครั้ง ผมวาเปนงาน
ทีน่าสนใจ ความนาสนใจของงานทุกงานมักเร่ิมจาก
แนวคิดหลักกันกอน การทำอะไรแบบคิดม่ัวๆ
วันนี้อยาง พรุงน้ีอีกอยาง และยังกลาคิดวาเปน
พระจิตท่ีทำงาน อันนี้ผมไมคอยเชื่อเทาไร ผมได
แลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับกิจกรรมน้ีกับหลายๆ
คน ทกุคนลงความเหน็คลายๆ กนัวา เปนกจิกรรม
ที่มีแนวคิดดี นั่นจึงเปนสาเหตุตนๆ ที่ผมอยาก
จะเลาใหทานผูอานไดรับรูกันบาง

ถ าจะใหคำนิยามกิจกรรมการเปด เ มือง
คงนิยามไดวา เปนกิจกรรมท่ีเชญิชวนบรรดาผสูนใจ
ต้ังแตเด็กๆ เยาวชน ฆราวาส ครอบครัว  เขารวมงาน
ในบรรยากาศแบบเปนกันเอง มาปกนิก มาใช
วันอาทิตยอยางสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีสวน
ของพิธีกรรม มีสวนของภาคบันเทิง มีสวนของ
ความรู มีการแบงปนประสบการณ  มีการเก็บ
คาลงทะเบียนนิดหนอย ทั้งหมดก็คือบรรยากาศ
เมืองแหงพระพรของพระ ในความหลากหลาย
ทั้งของภาษา  วัฒนธรรม  แตหนึ่งเดียวกัน
ดวยความรักและสันติสุขท่ีมอบใหแกกัน นาท่ึง
ไปกวาน้ัน ผมไมเห็นวิธีคิดแบบมารับของแจก
ซะดวยสิ

ถาลงรายละเอียดเปนตารางเวลา งานจะเร่ิม
ดวยการสรางบรรยากาศแบบเยาวชนคือ รองรำ
ทำเพลง เตนสนุกสนาน ดวยบทเพลงที่มีเน้ือหา
ถึงความรักของพระ เรื่องราวของความเชื่อ
ประกอบดวยทวงทำนองที่มีชีวิตชีวา พรอมกับ
วงสตริงคอมโบครบวง หลังจากน้ันจะเขาสู
เนื้อหาหลักในชวงแรก ซ่ึงแตละครั้งจะมีธีม
ของงาน โดยมีวิธีนำเสนอหลากหลาย เชน การ
แบงปนประสบการณ  การฉายวิดีทัศน  การ
บรรยายสั้นๆ การสัมภาษณ หลังจากนั้นเปน
พิธีมิสซา ผมมักมีสวนรวมในการฟงแกบาป
ผมพบวิถีแหงการแกบาปของคนท่ีนี่ คือการมา
นัง่พดูคุย ปรกึษา เหมือนคายเยาวชนท่ีประเทศไทย
เรา พระสงฆนั่งเกาอี้ ผูมาสารภาพบาปน่ังเกาอี้
อกีตัว ไมมีท่ีกัน้กลางระหวางเรา อาจจะดูเขินอาย
ในเบ้ืองตน แตความรสึูกแบบพอลกู ไมมีอะไรก้ัน
อยูแลว พระสงฆฟงบาป แตพระใหอภัยบาป
ของเรา  หลงัจากชวงพธีิกรรมจะเปนกจิกรรมฐาน
หรอืทีน่ีเ่รยีกวา Workshop ตอดวยอาหารกลางวัน
และนำเสนอกิจกรรมฐานท่ีไดไปฝกปฏิบัติมา
งานมักจบดวยบทสรุปท่ีนาสนใจ และการจากลา
ทีท่ิง้ทายไววา เราจะมาพบกัน

กจิกรรมฐานเปนส่ิงท่ีผมอยากจะเลาเปนพเิศษ
มีความหลากหลายมากทีเดียว ผมพยายามอานใจ

ผูจัด ผมคิดวาเบ้ืองตนเรามีผูจัดงานท่ีหลากหลาย เชน
หลากหลายวัย หลากหลายหนาท่ีการงาน หลากหลาย
ประสบการณ หลากหลายเช้ือชาติ กอนหนาน้ันจะมีการ
ประชาสัมพนัธไปทางส่ือเลก็ๆ ทีห่นวยงานมี หนางาน
จะมีการติดบอรดเรียกลูกคา  ฐานในวันน้ันมีดวยกัน
ทัง้หมด 15 ฐาน ไดแก ฐานสำหรบัเด็ก (เปนบรรยากาศ
สนุกสนานแบบเด็กเล็ก เชน กจิกรรมวาดภาพระบายสี
การขับรองเพลง  ผูที่ เขารวมอายุไม เกิน  9 ขวบ)
เทควันโด (ศิลปะการปองกันตัวจากประเทศเกาหลี)
ฐานมิตรภาพโดยผานทางการทำกำไลขอมือ (หัด
ทำกำไลขอมือ และมอบใหกบัเพือ่นเพือ่สรางมิตรภาพ)
เติมเต็มทุกความปรารถนาแหงใจ (อันนี้เปนพิเศษ
สำหรับคูแตงงาน การแบงปนกันถึงการเจริญชีวิตคู)
เสียงเดียวกันบนโลกใบเดียว (ฐานน้ีใชคนมีความ
สามารถในการเรียบเรียงบทเพลง มาทำเพลงกันใหม
และนำเสนอในชวงบาย) คนพบอาชีพ (มาแบงปนกัน
เร่ืองการงานอาชีพ) ทองฟาสีคราม (เปนการขับรอง
บทเพลงโบราณ ใชอปุกรณทีห่าไดงายเปนเครือ่งดนตรี
อาทิ ตะหลิว กระปอง กระทะ ของเลนบางชนิด เชน
นกหวีด  หรือลูกโปง)  เกมสพื้นบานฟลิปปนส
(ใหผูเขารวมฐานไดเลนเกมสแบบพ้ืนบานฟลิปปนส)
ไตชิ (Tai Chi...การออกกำลังกายแบบจีน) อาหาร
พืน้บานของเกาหล ี(การมาทำอาหารพืน้บานของเกาหลี
เชน คิมบ็อป อันน้ีอรอย) เตนเพื่อความเปนหน่ึงเดียว
(เตนเพลงสนุกสนานรวมกัน ซ่ึงเพลงถูกเลือกมาใช
ในวันน้ีคือเพลงกัมนัมสไตล ที่กำลังฮิตมากในขณะน้ี
กลมุน้ีนาสังเกตวารับจำนวนไดมากสุด และคนเขารวม
ก็มากจนลนดวย) ศิลปะรักโลก (การนำของใชแลว
มาสรางสรรคงานศิลปะ) และรอบนีมี้ฐานจากเมืองไทย
ดวย เราใชชือ่ภาษาอังกฤษวา “ONG-BAK Thai Boxing
Exercise” นั่นก็คือ ฐาน “องคบาก การออกกำลังกาย
ในแบบมวยไทย”

ผมยังนึกถึงวันท่ีเราไดรับเทียบเชิญใหทำฐาน
คำตอบงายๆ คือ ได กับ ไมดีกวา เราเลือกตอบวาได
ไมมีความรสึูกอืน่มากไปกวาชวยๆ กนั ความยากลำบาก
ตามมาทันที ทั้งกิจกรรมท่ีจะนำเสนอ เรื่องราวท่ีจะ
ถายทอด ภาษาท่ีจะใช เพราะไมใชเรือ่งม่ัวๆ ทีเ่ราจะทำ
ใหเสร็จๆ ไป การนำเสนอบนเวทีใหญเปนอีกประเด็น

หนึ่งท่ียากพอกัน และท่ียากท่ีสุดคือ
เราจะบอกเรื่องน้ีใหมีคุณคาของชีวิต
และของพระวรสารไดอยางไร แต
ทัง้หมดเราไดรบัความรวมมือทัง้จาก
คนไทยดวยกันเอง บราเดอรจาก
ประเทศลาว และบราเดอรจาก
ฟลิปปนสที่จะมาชวยถายทอดส่ิงท่ี
เราทำให เปนภาษาพื้นเมือง  เพื่อ
ความเขาใจท่ีงายขึน้และชัดเจน

เม่ือวันงานมาถึง ฐานของเรา
เปนฐานท่ี 4 ผูคนทยอยมาลงช่ือ
(ฐานอ่ืน...ฮา) ฐานของเรารับได 20

คน ในชวงเวลาจะปดฐาน มีเพยีง 2 คนจากเยอรมัน
เทาน้ันท่ีมาลงช่ือไว พวกเราเสียกำลังใจนิดหนอย
เพราะออกแรงกนัมาพอสมควร ทัง้ชดุ ทัง้การซอม
ทั้งเตรียมนำเสนอ  สักพักครอบครัวหนึ่งก็นำ
ลูกหลานของตนเองมารวม จริงๆ แลวคงอยากให
กำลังใจพวกเรามากกวา ไมตองแปลกใจเพราะวา
ผเูขารวมสวนใหญเปนผหูญงิ แผนใบปดภาพยนตร
องคบาก มวยไทย ในทัศนคติผเูขารวมอาจดูโหดราย
ไปหนอย เยาวชนสวนใหญคงชอบทำอาหาร รองรำ
ทำเพลง เตนรำ เดอะ โชว มัส โก ออน ดูเหมือนวา
จำนวนไมใชประเด็นหลกั

การถายทอดความรูมวยไทย ดำเนินตอไป
แมคนเพียงแคหยิบมือ แตเม่ือเร่ิมบรรยากาศแบบ
มีเอกลักษณแบบไทย ภาพที่บางคนเคยเห็น
ในจอโทรทัศน ทาแมไมมวยไทย การไหวครู
เสียงเพลงปแบบไทยบรรเลงกอนทีจ่ะมีการชกมวย
ผเูขารวมเริม่สนุกกบัทาชกทีไ่มคนุตา  การเตะ ศอก
เขา การรำมวยไทยแบบวาดมือออกไป เราสรุป
ส่ิงตางๆ ของมวยไทยวา มันคืองานศิลปะ คือการ
ออกกำลงักาย คือการหลอมรวมรางกายและหัวใจ
เขามาเปนหน่ึงเดียวกัน หาใชการประหัตประหาร
คูตอสู ความโหดรายของหมัด หรืออาวุธตางๆ
ในรางกายท่ีปลอยออกไป เปนเพียงการใช
ของประทานจากพระ เพื่อปองกันตัว เพื่อฝก
ที่จะเรียนรูวา มนุษยเราเปนส่ิงสรางของพระ
ที่ครบครันจริงๆ

งานเปดเมืองในวันน้ันยังมีส่ิงอัศจรรยใจ
อีกส่ิงหน่ึง มันเกิดข้ึนในสัปดาหที่ฝนตกทุกวัน
แตวันน้ันฝนตกในชวงเชาเทาน้ัน เม่ืองานเร่ิม
ฝนไมตก และมาตกอีกทีเม่ือจบงาน ผูคนจาก
ครั้งแรกท่ีวาเต็มหองประชุม ครั้งน้ีก็เต็มแนนกวา
ครัง้กอน ผมเชือ่วาวิธีการบางอยางนาสนใจสำหรับ
งานแพรธรรม บางทีเราสงสัยวา ทำไมคนมา
รวมงานนอยเวลาที่จัดกิจกรรม ท้ังในระดับวัด
สังฆมณฑล หรอืประเทศ ผมชอบท่ีงานน้ีจบัถกูจุด
ความหลากหลาย ความสนุกสนาน ความเปน
นานาชาติ สถานท่ีจัดงานอันรมร่ืน ผมอยากเห็น

(อานตอหนา 17)
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ç‡¥‘π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘é  ¡“§¡»‘…¬å‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√å „πæ√–∫√¡

√“™‘πŸª∂—¡¿å √à«¡°—∫‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√å§Õπ·«πµå  ¡“§¡ºŸâª°§√Õß

·≈–§√Ÿ‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√å ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµåø√—ß 35 ®—¥ß“π‡¥‘π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘

‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ∑’Ë ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ß‡®√‘≠

æ√–™π¡æ√√…“ 80 æ√√…“ ·≈– ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ  ¬“¡¡°ÿÆ

√“™°ÿ¡“√ ∑√ß‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“ 60 æ√√…“  ‚¥¬¡’‡´Õ√å ·µ≈≈“ π‘≈‡¢µ

§ÿ≥À≠‘ßªí∑¡“ ≈’ «— ¥‘Ïµ√–°Ÿ≈  º».¥√.Õπÿ√—°…å π«æ√‰æ»“≈ §ÿ≥∏π»—°¥‘Ï

∏π‘µ“ππ∑å √à«¡ß“π ∑’Ë‚√ß‡√’¬π‡´πµåø√—ß´’ ´“‡«’¬√åœ  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡

2012

ç14 °—π¬“ «—πÀ—«„®‚≈°é  ∂“∫—πÀ—«„®‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥‡ «π“

 ÿ¢¿“æ ç∑”...À—«„®...„Àâ‡ªìπ ÿ¢é ‚¥¬¡’π“¬·æ∑¬å∫ÿ≠‡ √‘∞ ™“µ‘≈–ÕÕß

À—«Àπâ“·æ∑¬å ∂“∫—πÀ—«„® √à«¡‡ «π“„Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–·π–π”‡∑§π‘§«‘∏’°“√

ªØ‘∫—µ‘µπ‡Õß ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—πÀ—«„®‚≈°·≈–«—π©≈Õß§√∫ 114 ªï ‚√ßæ¬“∫“≈

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

ç∑—«√å· «ß∫ÿ≠é §≥–°√√¡°“√ ‚¡ √ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥∑—«√å·≈–

· «ß∫ÿ≠ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ªïπ—ß-≈—ß°“«’ ª√–‡∑»¡“‡≈‡ ’́¬ √–À«à“ß«—π∑’Ë 13-15

°—π¬“¬π 2012

ç∑Ÿµ‡¬“«™π·Ààß§ÿ≥∏√√¡é «‘∑¬“≈—¬‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ®—¥‚§√ß°“√§—¥‡≈◊Õ°

∑Ÿµ‡¬“«™π·Ààß§ÿ≥∏√√¡ √ÿàπ∑’Ë 2 (Brand Ambassador 2012) ‡æ◊ËÕ§âπÀ“

‡¬“«™π§π√ÿàπ„À¡à °≈â“§‘¥ °≈â“· ¥ß§«“¡ “¡“√∂ æ√âÕ¡√à«¡‡ªìπµ—«·∑π¢Õß

«‘∑¬“≈—¬„π°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡ 12 ª√–°“√¢Õß ∂“∫—π ‚¥¬¡’‡´Õ√å ¡»√’  ÿ‡¡∏

Õ∏‘°“√∫¥’ ¡Õ∫√“ß«—≈·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√„Àâ·°àºŸâ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°

ç°ÕßÀπâ“√à“‡√‘ßé «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2012 ‡¢µ 6 ®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡

°ÕßÀπâ“√à“‡√‘ß ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ¡’π—°‡√’¬π (ª.1-ª.3) ®“°‚√ß‡√’¬π

µà“ßÊ „π‡¢µ‡¢â“√à«¡∑—ÈßÀ¡¥ 103 §π ‚¥¬π—°‡√’¬π‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∞“πµà“ßÊ

∑—ÈßÀ¡¥ 5 ∞“π

ç√à«¡æ‘∏’¡‘ ´“é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 °—π¬“¬π 2012 §ÿ≥æàÕ —πµ‘ ªîµ‘π‘µ¬åπ‘√—π¥√å

®‘µµ“∏‘°“√‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ∂«“¬¡‘ ´“„Àâ°—∫°≈ÿà¡π‘ ‘µ§“∑Õ≈‘°

¡À“«‘∑¬“≈—¬π‡√»«√ ·≈–‡ °ÀâÕß™¡√¡π‘ ‘µ§“∑Õ≈‘°∑’Ë‰¥â√—∫À≈—ß®“°µ—Èß™¡√¡

Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√‡¡◊ËÕ 3 ªï∑’Ë·≈â«
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µÕπ∑’Ë 16

§«“¡‡™◊ËÕ‡√‘Ë¡∑’Ë©—π

®∫∑’Ë‡√“

(‡æ√“–«—ππ—Èπ

‡√“§◊ÕÀπ÷Ëß)
´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“ √‘§“√å¥

(Sr.Theresa Rickard, OP)

ºŸâ ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ‡°’Ë ¬«°—∫°“√

ª√—∫‡ª≈’Ë ¬πæ‘∏’°√√¡„π™◊ËÕ

Lifting Up Our Hearts:

Praying with the Third Edition of the Roman Missal √«¡∑—Èß¬—ß„Àâ

°“√·∫àßªíπ„π°≈ÿà¡¬àÕ¬‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡™◊ËÕ ¡’¢âÕ§‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë‡∏Õ‡¢’¬π‡°’Ë¬«°—∫

°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π∂âÕ¬§”‰«â‰¥âπà“ π„® ‡∏Õ∫Õ°«à“ „π∫∑¢â“æ‡®â“‡™◊ËÕ∂÷ß ‡ª≈’Ë¬π

®“°§”«à“ I (∑’Ë·ª≈«à“©—π...ºŸâ‡¢’¬π) ¡“‡ªìπ We (∑’Ë·ª≈«à“‡√“...ºŸâ‡¢’¬π) æŸ¥ßà“¬Ê

°Á§◊Õ«à“ °“√¬◊π¬—π§«“¡‡™◊ËÕ„π¡‘ ´“ ∂â“‡ª√’¬∫°—∫¿“…“‰∑¬§◊Õ ¢â“æ‡®â“‡™◊ËÕ„π...

‡ªìπ ‡√“‡™◊ËÕ„π...

§”Õ∏‘∫“¬¬◊¥¬“«∑’Ë´‘ ‡µÕ√å‡≈à“∂÷ß‡∫◊ÈÕßÀ≈—ßæ√–§—¡¿’√å ∫∑¬◊π¬—π§«“¡‡™◊ËÕ

„π·∫∫π—Èπ·∫∫π’È ·≈–æ“¡“ √ÿª∑’Ë§”«à“ ‡√“‡æ√“–... ç‡√“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß

„πæ√–°“¬¢Õßæ√–§√‘ µ‡®â“é

‡∏Õ≈ß∑â“¬«à“ §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§πÊ Àπ÷Ëß‡ªìπ§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡√“§√‘ µ™π¥â«¬

À≈Õ¡√«¡Õ¬Ÿà„πæ√–°“¬¢Õßæ√–§√‘ µå„π¡‘ ´“·≈–°≈—∫°≈“¬‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«

„π°“√ª√–°“»æ√–‡®â“ °≈“¬‡ªìπ‡ ’¬ß·Ààß§«“¡√—°  —πµ‘ ÿ¢∑’Ë‡æ◊ËÕπæ’ËπâÕß

»“ π“‰¥â¬‘π®“°©—π ®“°‡√“ ®“°∑ÿ°§π (º¡„Àâ 5 ¥“«  ”À√—∫§”Õ∏‘∫“¬π’È...

ºŸâ‡¢’¬π)

ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ‡√‘Ë¡°—π·≈â« ¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ „πµÕπ‡Àµÿ‡°‘¥®“°æ√–«“®“

¢Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√∫Ÿ√≥“°“√§«“¡‡™◊ËÕ ¥â«¬µ—«Õ—°…√¬°·ºß®“° A ∂÷ß Z

 Ÿàæ√–«“®“ §«“¡‡™◊ËÕ ß“π ◊ËÕ¡«≈™π æ√âÕ¡¿“æ·ª≈°µ“ ß¥ß“¡Õ¬à“ß‡§¬

æ∫°—π§√—∫

8   ∑»«√√…Õ“§“√æ√–Àƒ∑—¬
§√∫      60   ªï ¡√≥°√√¡

§ÿ≥·¡à‡´√“øîπ     ‡¥Õ    ¡“√’
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  16  °—π¬“¬π  §.».  2012   §≥–¿§‘π’

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

∫«™æ√– ß¶åπ§√ «√√§å
 —ß¶¡≥±≈

π§√ «√√§å ¢Õ

‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢ Õ ∫ æ √ – §ÿ ≥

‚ Õ ° “   ªï · Àà ß

§ « “ ¡ ‡ ™◊Ë Õ · ≈ –

∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

 —ß¶“πÿ°√‰æ»“≈ √“™°‘®  —ß¶“πÿ°√«—π„À¡à »√’ ÿ¢

æ—π∏°‘®°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°µâÕßª√–°“»¢à“«¥’
‡πâπ‡¥Á°    ‡¬“«™π     √Ÿâ®—°§ÿ≥§à“æ√–«√ “√

‡«’¬¥π“¡ ●  §ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ√âÕ¡¥â«¬¿√“¥“‡≈‚Õ «‘»‘…∞å »√’«‘™—¬√—µπå ·≈–

§ÿ≥æàÕ™“µ‘™“¬ æß…å»‘√‘  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå

¿√“¥“‡≈‚Õ «‘»‘…∞å »√’«‘™—¬√—µπå

·≈–§ÿ≥æàÕ™“µ‘™“¬ æß…å»‘√‘

√à«¡ª√–™ÿ¡·≈–¥Ÿß“π

¥â“π°“√®—¥°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°

¢Õßª√–‡∑»‡«’¬¥π“¡

®—¥‚¥¬ Àæ—π∏å ¿“æ√– —ß¶√“™

·Ààß‡Õ‡™’¬ (FABC)

√–À«à“ß«—π∑’Ë 15-17  ‘ßÀ“§¡

2012  ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡

®”π«π 33 §π ®“° 6 ª√–‡∑»

‰¥â·°à ‰µâÀ«—π øî≈‘ªªîπ å

Õ‘π‡¥’¬ »√’≈—ß°“ ‡«’¬¥π“¡

·≈–ª√–‡∑»‰∑¬
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