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ผอ.สำนกันโยบาย
ภราดาทินรตัน คมกฤส
คนคนุหนา สภาสาธฯุ
ในสภาพระสังฆราชฯ มีสำนักหนึ่ง

เรียกวา  สำนักนโยบาย ซ่ึงฟง ดูแลว
ตองบอกวาสำคัญมาก เพราะเปน
หนวยงานท่ีกำหนดทิศทางการทำงาน
และติดตามประเมินผลงานของสภาฯ
หมายถึงในระดับชาติและระดับสังฆ-
มณฑล

ภราดาไมเกิล้ ทนิรตัน คมกฤส อาย ุ69 ป  คณะเซนตคาเบรยีล เสนทาง
การเปนนักบวชจากรั้ววัดและโรงเรียนอัสสัมชัญ  ตัดสินใจตรงสามแยก
ไฟแดงเขามหาวิทยาลัย กลับเขาบานเณรขณะรถติด “อธิการครับ ผมอยาก
ไปเปนเณร” ศึกษาอบรมภายในร้ัวจนถวายตัวคร้ังแรก วันท่ี 5 พฤษภาคม
ค.ศ. 1964 ตอมาไดศึกษาเพิ่มเติมและไตรตรองชีวิตเพิ่มเติมแลวผูใหญ
อนมัุติใหบวชเปนพระสงฆ วนัท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1974 เปน “ภราดาสงฆ”
พรอมกับภราดาวนิเซนต โดยพระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญช ู เปนผบูวช
ใหทีว่ดันักบุญหลุยสมารีย บางแค

ไดรับความไววางใจใหเปนผูอำนวยการ สำนักนโยบายฯ ก็เนื่องจาก
จบด็อกเตอรสาย “พัฒนาองคกร” (Organization Development) จาก
สถาบันไซดี (SAIDI) จึงไดรับมอบหมายใหชวยงานในสภาฯ มาต้ังแต
ค.ศ. 1997 ต้ังแตเตรียมแผนอภิบาลฯ ซ่ึงออกมาเปนเลมสีน้ำเงิน เรียกวา
“ทศิทางงานอภิบาล ครสิตศักราช 2000” ใชสำหรบั 10 ป ซ่ึงถือวาเปนแผน
ที่สุดยอด เปนการระดมคนท้ังพระสงฆ นักบวช ฆราวาสท่ัวประเทศ
ประมาณ 200 คน ชวยกนัทำงานอยางมีระบบ ข้ันตอน จากระดับวัด ข้ึนมา
จนถึงระดับประเทศ

“ไมรูวาหนังสือเลมน้ี พี่นองไดเห็นหนาตา ไดอาน ไดศึกษากันบาง
หรือเปลา นาอานแลวอานอีก เพราะเอกสารตอมา แผนอภิบาลอีก 5 ป
ตอมา (ค.ศ. 2010-2015) ก็ใชเปนตนแบบ และทิศทางในระดับสังฆมณฑล
ก็ยึดถือเลมน้ีเปนแบบอยาง”

ความจริงบราเดอรไมใชคนหนาใหมในสภาฯ  สมัยหนุมๆ ไดทำงาน
แผนกเยาวชนในสภาพระสังฆราชฯ รวมกับ “สงฆหนุม” สมัยโนน
คุณพอเฉลิม กิจมงคล คุณพอประดิษฐ วองวารี คุณพอบัญชา ศรีประมงค
คณุพอประสพ เจรญินิตย ฯลฯ

เน่ืองจากกำหนดนโยบายฯ ไปแลว ทีส่ำคัญเสนทางเดินและเวลา นำพา
ไปศึกษาและลงสูภาคปฏิบัติในวงกวาง เพื่อใหเกิด “การมีสวนรวม”
(Participation) ทำใหบราเดอรตองเดินทางไปรวมประชุม ไปเปนวิทยากร
แบงปนรับร ูติดตาม “วาแผนอภิบาล ไปถงึไหนแลว สงสัย มีปญหา ปรกึษา
และไตถามได”

ที่ทำมากวา 10 ปแลว “เขารูปเขารอยขึ้นมาก มีแนวรวมท่ีเขาใจและ
กาวเขามาเปนทีมงาน เปนวิทยากรรวมมากข้ึน รวมท้ังไปศึกษาดูงานท้ังใน
ประเทศไทย ตามสังฆมณฑลตางๆ เชน ทาแรฯ สุราษฎรฯ  และตางประเทศ
เชน มาเลเซีย สิงคโปร อนิเดีย ศรลีงักา ฯลฯ”

“แตมีบางหนวยงานยังไปกันคนละทิศ คนละทางอยบูาง!”
“เรยีกวา แปรขบวน!”

1. พระเยซูเจาเปนธรรมทูตองคแรกของพระบิดาเจา และทรงสงสาวก
และคริสตชนไปประกาศขาวดี

2. การแพรธรรมเปนงานหลักของพระศาสนจักร เพราะมีบันทึกใน 3
พระวรสาร พระเยซเูจาตรัสวา เราตองไปประกาศ

3. พระเจาส่ังเราไปประกาศ  พระศาสนจักรถูกต้ังข้ึนเพื่อประกาศ
พระวรสาร   ซ่ึงเปนงานหลัก

4. การประกาศพระวรสารเปนการประกาศความเช่ือ และการแบงปน
ความเช่ือทำใหความเช่ือของเราเขมแข็งข้ึน

5. พระจิตเจารอเราในท่ีที่เราจะไป จึงไมจำเปนตองกลัวอะไร
6. งานแพรธรรมไมใชเรื่องใหม เพราะเร่ิมมาไดสองพันกวาปแลว แต

เปนเร่ืองท่ีเราไมคอยสำนึกวาเปนหนาท่ีหลกัอยางหน่ึงของความเปนคริสตชน
7. คนท่ีรักกันจะแบงปนส่ิงท่ีดีที่สุดแกกัน และส่ิงท่ีดีที่สุดท่ีคริสตชน

ใหคนอืน่คือการบอกคนอืน่ใหทราบวาพระเจาคือพระของทกุคน ทรงรักทกุคน
8. เราอาจจะเปนคนเดียวและคนสุดทายในชีวิตของคนๆ หนึ่งท่ีเรา

พบปะ ทีจ่ะพูดเร่ืองพระเจาใหเขาฟง ถาเราไมพดู เขาก็หมดโอกาสท่ีจะรจูกัพระเจา
9. นักบุญเปาโล เขียนวา เราควรประกาศพระเจาท้ังในโอกาสเหมาะ

และไมเหมาะ
10. เรื่องการกลับใจเปนเรื่องของพระเจา เราไมควรเอามาคิดคำนึงให

เสียเวลาเปลา แตการประกาศเปนเรื่องของเราท่ีพระเจาตองการใหเรากระทำ
พระเจาสงเราไป เราจึงมีผสูนับสนุน (ฐาน) ทีแ่ข็งแรงมาก

11. ประชาชนหิวขาวดี หวิคุณธรรม และเราเสนอได ทำไมเราจึงไมทำ
12. ถาหากยังไมแนใจในขอความเช่ือ กค็วรน่ังเรียนคำสอนใหทะลุปรโุปรง

เพราะจะทำใหเราม่ันใจ และการพดูของเรามีน้ำหนัก
13. นกับญุเปาโล บอกวา วบิติัแกขาพเจา ถาขาพเจาไมประกาศพระวรสาร
14. นกับุญเปโตร กลาววา ถาขาพเจาไมพดูไมประกาศพระวรสาร กอนหนิ

กจ็ะพูด
15.  การประกาศพระวรสารเก่ียวกบัความรอดเปนพนัธกิจของพระครสิต

และเปนพนัธกิจของพระศาสนจักรในอดตีและปจจบุนัน้ี และในอนาคตดวย

ใน ค.ศ. 1988-89 ผมไดรับคำส่ังจากผูใหญของอัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง ใหไปชวยคณะมสิซังตางประเทศแหงกรงุปารสี ทีป่ระเทศฝรัง่เศส
ตามคำขอรองของคุณพอเจาคณะมิสซังตางประเทศ  ผมกน็บนอบและพรอม
ที่จะทำงานดวยหัวใจเต็มรอย งานท่ีไดรับมอบหมายคือการไปปลุกจิตสำนึก
ของคริสตชนในประเทศฝร่ังเศสใหยึดม่ันในความเช่ือที่คนฝรั่งเศสถือ
ปฏบิติัมาหลายช่ัวอายุคน และการปลุกจติสำนกึในหมเูยาวชนใหถวายตนเอง
รับใชพระเจาในงานแพรธรรม เปนตนในการเปนมิสชันนารี งานน้ีมีการทำ
ตอเนื่องมาแลวหลายป

เปาหมายประการแรก เม่ือไดเห็นสภาพของพระศาสนจักรในฝรั่งเศส
ในชวงน้ัน กบ็อกไดเลยวา งานน้ีเปนการประกาศพระวรสารใหม เพราะสังเกต
เห็นวา แมในประเทศน้ี ที่คริสตศาสนาสรางพ้ืนเพวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน
ของประเทศ แตศาสนาคริสตถกูลดลงใหเปนเร่ืองของการปฏิบติัสวนตัว ความ
เชื่อขึ้นอยูกับแตละคน  เปนความเช่ือที่ไมตองการข้ึนสังกัดกับวัดวาอาราม
หรือพระศาสนจักร โดยท่ัวไปผูคนละเลยตอการปฏิบัติศาสนา วัดวาอาราม
หลายแหงราง ผูที่ไปรวมมิสซามีคอนขางนอย สวนมากเปนคนชรา และ
เด็กเล็กๆ ที่ติดคุณตาคุณยายไปรวมมิสซา ทำใจไดเลยวา งานน้ีคงหนักกวา
สมัยมิสชันนารีแรกๆ ทำท่ีเมืองไทย เพราะเขารูจักพระแลว แตละเลย
การปฏบิติั  เขาหันหลงัใหพระองค

การออกงานครั้งแรก
มาถึงฝรั่งเศสได 4 วัน   คุณพอหัวหนาทีมแจงงานใหแลว ก็ยื่นกุญแจ

รถยนตให แลวบอกวา “พรงุน้ี พอเริม่ลยุไดเลย” เย็นนัน้ศึกษาเสนทาง เตรยีม
กระเปา เคร่ืองมือทำงานมี เคร่ืองฉายสไลด จอ

วันวานท่ีผานมากับการทำงานแพรธรรม
ในตางแดนของพระคุณเจาจำเนียร สนัติสขุนรินัดร
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เคร่ืองอัดเสียง และธงไทย  เชาตรูก็ออกเดินทาง
โดยมอบทุกอยางไวในพระหตัถของพระเจา  เพราะการ
แพรธรรมเปนงานของพระองค  งานหลักของผมชวงน้ัน
คือภาวนาและเฝาศีลใหมากท่ีสุด จากน้ันออกไปพบ
ทีมแพรธรรม ซ่ึงประกอบไปดวยมิสชันนารีชาย-หญิง
ชาวฝรั่งเศส ที่กลับมาพักจากประเทศมิสซัง ในแถบ
ทวีปแอฟริกาและลาตินอเมริกา การออกไปทำงาน
แตละคร้ังใชเวลา 7-8 วนั ไปในสังฆมณฑลจองมาเปนป
จบการแพรธรรมแตละครั้งดวยการฉลองใหญของเขต
พอเจาวัดของทุกวัดในเขตน้ันๆ และสัตบุรุษของ
วัดตางๆ มารวมมิสซาเพ่ือขอพรจากพระเจา  ตางวัด
ตางมีธงประจำวัดของตน ดูสงาและเครงขรึมด ี บรเิวณ
พระแทน ติดประกาศขอสรุปขอต้ังใจของแตละวัด

ระบบการทำงาน
เนือ่งจากสมาชิกทมีของเราแตละคร้ังมีไมถงึ 10 คน

ขอบเขตการทำงานก็มักจะเปนเขตใดเขตหน่ึงของ
สังฆมณฑล ประกอบดวย 10-20 วัด  คุณพอเจาวัด
แตละแหงกดี็ใจท่ีมีคนไปชวย จงึตอนรบัขับสเูตม็ท่ี

ปกติแลววันแรกเปนวันพบปะกับพอเจ า วัด
กรรมการวดั เพือ่ทราบสถานการณและวางแผน จากน้ัน
ก็แบงงานใหทราบวา ใครทำอะไร พบกับใคร ที่ไหน
เม่ือไร และอยางไร

การพบปะกับผูคนประเภทตางๆ เชน ผูสูงอายุ ที่
บานคนชราหรือโรงพยาบาล สวนมากเปนกลางวัน
พบเด็กนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาก็ตอง
เวลาเรยีน  พบพอบานแมเรอืนหลงัอาหารเยน็ ซ่ึงบอยครัง้
เราคุยกันจนถึงเท่ียงคืน

อปุกรณทีใ่ชในการเสนอเวลาประชุมกลมุท่ัวไปคือ
สไลดเรื่องการแพรธรรม สวนมากเปนงานแพรธรรม
ในประเทศมิสซังท่ีมิสชันนารีเอามาดวย ผมเองก็พูด
เรื่องเอเชียโดยทั่วไป และพูดเรื่องพระศาสนจักรใน
ประเทศไทยเปนพิเศษ ซ่ึงหลายแหงผูคนรูจักในนาม
ของสยาม และเม่ือทราบวา มีมิสชันนารีฝรั่งเศสแหง
คณะมิสซังตางประเทศเคยกอต้ังพระศาสนจักรในหลาย
พื้นท่ีในประเทศไทย และผมเองก็เปนผลผลิตของ
การแพรธรรมของมิสชันนารีประเทศฝร่ังเศส พวกเขา
ก็ดีใจและภูมิใจมาก  หลายคนเริ่มต้ังคำถามวา ทำไม
มีพระสงฆหนาตาเอเชียมาพูดคุยเรื่องพระเจากับเขา
มันตรงกันขามกับอดีต...

เม่ือหัวใจการแพรธรรมคือการไปพบปะกับผูคน
ส่ิงแรกท่ีทำคือการฟงเขาพดู หลงัจากคุยกนัในเร่ืองตางๆ
แลว เราก็วกเขาสูแกนการทำงานของเราคือการถกกัน
เรื่องศาสนา พระเจาและเรื่องการปฏิบัติศาสนา แม
โดยท่ัวไป การพบปะดำเนินไปดวยดี แตกมี็บางคร้ังท่ีมี
การตอตาน อยางเชนมีครัง้หน่ึง เขาโรงเรียนมัธยมปลาย
เพือ่พบปะกับนักเรียน ผมถอืโอกาสทักทายกับหนมุสาว
ระหวางพัก คุยกันไมถึง 10 นาที มีครูคนหน่ึงสะกิด
จากขางหลงั จงึหนัไปพบเขาเหน็หนาตาเครงเครยีดมาก
“คุณๆ ไมทราบหรือวาท่ีนี่คุณไมมีสิทธ์ิที่จะพูดคุย
กับเด็กๆ เรื่องศาสนา เพราะเปนท่ีสาธารณะ ถาคุณ
อยากจะคุยกับเด็กๆใหเขาหอง และรอคนที่อยากจะคุย
กบัคุณเทาน้ัน” ฟงแลวคิดไมถงึวา ประเทศฝร่ังเศสเคย
มีชื่อวาเปนลูกสาวคนแรกๆ ของพระศาสนจักร เคย

สงมิสชันนารีไปประกาศพระวรสารท่ัวโลก... ผมเดิน
เขาหองนัน้ ไมนานก็มีเด็กขอพบ 4-5 คน สวนมากมาจาก
ครอบครัวคริสตังดี และมีปญหาคือถกูลอเลยีนจากท้ังครู
และนักเรียนดวยกันเม่ือรูวาเขาปฏิบัติศาสนกิจ ทำให
พวกเขาเกิดความทอแท…

วันหนึ่งเดินไปเยี่ยมครอบครัวในท่ีแหงหนึ่ง พบ
คุณยายคนหนึง่เดินสวนทางกัน  เขาถามวา “คุณวา สวรรค
มีจรงิไหม ถามี ทำไมคนไมอยากไปกันละ”

วันเวลาลวงไปอยางรวดเร็ว  อยูได  1 ปคร่ึง
ก็ตองกลับประเทศไทย ขอบคุณพระเจาท่ีใหโอกาส
ทำงานท่ีทาทายน้ี และยังจำเหตุการณตางๆ ไดอยาง
ไมลืมเลือน

แหงประเทศไทย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ
อาภรณรัตน ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ครสิตศาสนธรรม พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี
ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
บรรยายพเิศษหัวขอ “ปแหงความเชือ่ในชวีติครคูำสอน
ไทยปจจุบัน” ในงานชุมนมุครคูำสอนระดับชาติ ครัง้ท่ี
4  ระหวางวันที่ 17-19 ตุลาคม 2012  ที่อาคารมารดา
พระผูไถ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน มีครูคำสอน
จากท่ัวประเทศเขารวมประมาณ 770 คน

พระคุณเจาจำเนียร สันติสุขนิรันดร แบงปนถึง
หวัขอ “ปแหงความเช่ือในชวีติครูคำสอนไทยปจจบุนั”
วา  “โดยอาศัยพระญาณสอดสองของพระเปนเจาและ
พระสันตะปาปา  จึงถึงเวลาที่จะตองมีการรื้อฟน
ความเช่ือ ความศรัทธา ใหกบับรรดาพีน่องสตับุรษุใหมี
ความเช่ือที่เขมแข็งมากย่ิงข้ึน โดยยึดพระเยซูเจาเปน
แบบอยาง พระองคทรงประกาศขาวดีอยางเขมแข็งและ
ใหเราประกาศขาวดีนี้ตอๆ ไป ทั้งคุณพอ ซิสเตอร
นกับวช และครูคำสอน ซ่ึงบุคคลเหลานีเ้ปนกำลังสำคัญ
จะตองชวยกนัประกาศขาวดีของพระเปนเจา ของพระ-
เยซูเจาน้ันใหคนอ่ืนๆ ไดทราบ โดยเฉพาะบรรดาครู
สอนคำสอน บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 เคยตรัสไววา ความเช่ือและขาวดีของพระเยซูเจา
นั้นยิ่งแบงปนใหคนอื่นมากเทาไร ความเช่ือความ
ศรทัธาของผนูัน้จะยิง่เขมแข็ง ยิง่เติบโตขึน้เทาน้ัน

ครูคำสอนก็คือผูที่ใหความรูแกเด็กๆ ใหตัวอยาง
ชวีติแกเด็กๆ ตัวครูคำสอนทกุคนมีบทบาทสำคัญมากๆ
แนนอนวาตัวครูคำสอนเองก็ตองเพ่ิมพูนความเช่ือ
ความศรัทธาของตนเอง ตองหลอเลี้ยงความเช่ือของ
ตนเองใหเขมแข็ง

ความเปนครูคำสอนน้ันมีคุณคามากในสายตาของ
พระศาสนจักร เรยีกวาเปนมือทัง้ซายและขวาของพระ-
ศาสนจักร ถาสังฆมณฑลไหน วัดไหน โรงเรียนไหน
มีครูคำสอนท่ีดีมาก พอถือวาสังฆมณฑลน้ัน วัดน้ัน
โรงเรียนนั้นโชคดีมากๆ แลว และส่ิงที่ครูคำสอน
สามารถนำมาหลอเลีย้งชวีติของตัวครคูำสอนเองไดนัน้
คือ 1. สวดภาวนา และอยาลืมสวดลูกประคำดวย 2.
ครูคำสอนจะตองอานพระคัมภีร ตองอานพระคัมภีร
ตลอดชีวิต เพราะใครท่ีอานพระคัมภีรก็จะเห็นทิศทาง
ทีจ่ะเดิน 3. ครคูำสอนจะตองเช่ือมัน่วา พระเยซเูจาอยกูบั
เราในศีลมหาสนิท จึงตองหมั่นเฝาศีล ตองมีเวลา
แวะเวียนไปเฝาศีลไปพาพระเยซูเจาผูเปนตนแบบของ

ครูคำสอน 4. ครูคำสอนตองการรูจักพลีกรรม เพื่อให
พลังของจิตใจเขมแข็ง เพื่อที่จะไดชวยเหลือคนอ่ืน
คนยากจน คนพิการ คนท่ีมปีญหาในชวีติ 5. ครูคำสอน
ควรแกบาปอยางนอยเดอืนละ 1 ครัง้ ไมควรลมื เพือ่เรา
จะไดมีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิจะไดติดตอกับพระเปนเจา มี
พระเปนเจาเปนศูนยกลางของชีวิต การแกบาปจึงเปน
ส่ิงท่ีควรทำอยางสม่ำเสมอ

นอกนัน้ครคูำสอนควรเขากลมุบีอซีี เพราะในกลมุน้ี
เราจะไดยินพระเปนเจาตรัส ไดยินพี่นองพูด และเรา
กส็ามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ได และพอขอใหบรรดา
ครูคำสอนไดเปนผูที่รักษาความเช่ือของพี่นอง และ
วอนขอพระเปนเจาท่ีจะใหพวกเราไดปฏิบัติส่ิงท่ีจะทำ
ใหพวกเราไดเปนหน่ึงเดียวกับพระเปนเจา”

พระคุณเจาสิริพงษ  จรัสศรี ไดแบงปนโดยกลาว
ชื่นชมใหกำลังใจบรรดาครูคำสอนวา “สำหรับบรรดา
ครูคำสอนทุกคน งานท่ีประเสริฐท่ีสุดก็คือการประกาศ
ขาวดีของพระเจา เพราะการประกาศพระวาจาของพระเจา
ใหเพือ่นพีน่องและรวมงานกับพระศาสนจกัร พอถอืวา
ไมมีงานอะไรนาภาคภูมิใจไปกวาน้ีแลว

หวัใจของการสอนคำสอน และบทบาทของการสอน
คำสอนน้ันคือการแสดงความเช่ือ เปนการเตรียมทาง
ใหพระเจาเสด็จ ครคูำสอนตองชวยเตรียมจิตใจเหมือน
ที่ทานนักบุญยอหน บัปติสต ที่ไดมาเตรียมจิตใจผูคน
ใหรอคอย และเราตองวอนขอพระเปนเจาใหเรามี
ความเช่ือ ใหพระเจามามีบทบาทในชีวติของเรา

การท่ีพระสันตะปาปาไดประกาศใหปนีเ้ปนปแหง
ความเช่ือ ก็เพื่อวาบนหนทางแหงความเช่ือของเราท่ีมี
อยูนั้นอาจจะออนลา จึงตองมีการฟนฟู มีการรื้อฟน
ใหความเช่ือของเรามีชีวิตชีวา เพราะบนโลกทุกวันน้ี
มีส่ิงทาทาย มีส่ิงย่ัวย ุเสนอความสนุกสนาน ความสะดวก
สบายตางๆ ทางโลก พระศาสนจักรจึงเรียกรองใหเรา
ไดฟนฟูตัวเราเองแตละคน ฟนฟูจติใจ ฟนฟูชวีติภายใน
ของเรา พวกเราในฐานะท่ีเปนครูคำสอนเราตองหมั่น
ตรวจสอบความเช่ือของตัวเองใหเขมแข็งอยเูสมอ

เม่ือ 350 ปทีแ่ลว พระสังฆราชลงัแบรต เดอ ลาม็อต
เดินทางมาถึงอยุธยา และน่ันเปนจุดเร่ิมตนของขาวดี
ของความเช่ือที่มาถึงประเทศไทย ในแผนดินสยาม
ของเรา เปนตนไมแหงความเช่ือและคอยๆ เติบโตข้ึน
เปนพระศาสนจักรในประเทศไทยในปจจุบัน นี่เปน
ผลของการถายทอดความเช่ือของบรรพบุรุษของเรา
และพวกเราบรรดาครูคำสอนตองชวยกันสานตอ
ความเช่ือน้ีไปยังลกูหลานตอๆ ไป

จากพระสมณลิขิตประตูแหงความเช่ือน้ัน ไดบงช้ี
และนำเราไปสูชีวิตแหงความเปนหน่ึงเดียวกับพระเจา
และเราก็เห็นวามีนอยคนเหลือเกินที่จะเลือกเดินเขา
ทางประตูแหงความเช่ือ อันเปนประตูแหงความรอด
ของชีวิตนิรันดร แตกลับไมคอยมีคนเลือกประตูนี้
เพราะในโลกปจจุบันน้ีก็ยังมีประตูอื่นๆ อีกดวย เปน
ประตูที่นำเสนอความสะดวกสบาย สนุกสนาน แสงสี
ส่ิงสวยงาม นัน่แหละเปนประตูแหงความช่ัว ทีห่ลอกลวง
เราตองระวงัประตูแบบน้ี  แตเม่ือเราเปนผสูอนคำสอน
สอนความเช่ือ เราก็ตองเปนแบบอยาง และตองนำ
เพ่ือนพ่ีนอง เยาวชน และเด็กๆ ใหเขาทางประตูแหง
ความเช่ือนี้”

ชมุนมุครคูำสอน (ตอจากหนา 20)

(อานตอหนา 5)
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“แลวเราจะพูดอะไรอกีในเร่ืองน้ี ถาพระเจาทรงอยู
ขางเรา ใครจะสูเราได พระองคมิไดทรงหวงแหน
พระบุตรของพระองค แตทรงมอบพระบุตรเพ่ือเรา
ทุกคน แลวพระองคจะไมประทานทุกสิ่งใหเราพรอม
กับองคพระบุตรหรือ  ใครเลาจะฟองรองผูที่ทรง
เลือกสรรไวแลวได พระเจาประทานความชอบธรรม
ใครเลาจะตัดสินลงโทษ พระคริสตเยซูส้ินพระชนม
ทัง้ยงัทรงกลบัคนืพระชนมชพี ประทบัอยเูบือ้งขวาของ
พระเจา ทรงวอนขอแทนเราอีกดวย ใครจะพรากเรา
จากความรักของพระคริสตเจาได ความทุกขลำเค็ญ
หรือ ความคับแคนใจหรือ การเบียดเบียนขมเหงหรือ
การขาดอาหารและเครื่องนุงหมหรือ ภยันตรายและ
คมดาบหรอื  ดังทีม่เีขยีนไวในพระคมัภรีวา

“เพราะพระองค ขาพเจาท้ังหลายจึงถูกประหาร
ตลอดเวลา เขาจัดวาขาพเจาทั้งหลายเปนเหมือนแกะ
สำหรับนำไปฆา”

แตในการทดลองทั้งหมดน้ี เราชนะไดงายอาศัย
พระผทูรงรกัเรา เพราะขาพเจาเชือ่มัน่วา ไมวาความตาย
หรอืชวีติ ไมวาทตูสวรรคหรอืผมูอีำนาจปกครอง ไมวา
ปจจุบันหรืออนาคต  ไมวาฤทธิ์อำนาจใดหรือความสูง
ความลกึ ไมมสีรรพสิง่ใดๆ  จะพรากเราไดจากความรกั
ของพระเจา ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู องคพระผู
เปนเจาของเรา” (รม 8:31 - 39)

 นักบุญเปาโลเปนธรรมทูตเดินทางแพรธรรม
จากแผนดินปาเลสไตนไปสูทวีปยุโรปรอบทะเล
เมดิเตอรเรเนยีนก็จรงิ แตตลอดเสนทางแพรธรรม ชวีติ
ของทานตองถูกเพื่อนรวมชาติชาวยิวอิจฉาไมพอใจ
ที่เห็นทานกลับใจมาเช่ือในองคพระเยซูเจาและคอยดัก
ปองรายทานตลอดเวลา

 เราสัมผัสไดวาคำศัพทที่ทานใชมาจากจิต
ใตสำนึกของผท่ีูกำลงัถกูตามฆาถูกเบียดเบียน เปนผทูีมี่
ฝายปรปกษไมพอใจและคดิรายตอทานก็คือกลมุชาวยวิ
ดังกลาวนีเ้อง เชนทานใชคำวา “ถาพระเจาทรงอยขูางเรา
ใครเลาจะสูเราได”

 แมคำ ศัพทที่ เ ขียนจะมาจากจิตใตสำนึก
แตขอความตอนนีท้านมิไดพดูถงึตัวทานเลย ทานหมายถงึ
ทุกคนท่ีกลับใจ และไดมาอยูขางเดียวกันกับพระองค
พระเยซูเจา  เชื่อและยอมรับองคพระเยซูเจาเปน
พระคริสตเจา พวกเขาปลอดภัยจากอำนาจของบาป
และส่ิง ช่ัวร ายอย างแนนอนเพราะการกลับคืน

พระชนมชีพของพระบุตร พระเจาก็ทรงมอบเปนสินไถ
บาปแกเราแลว อยางอ่ืนไมตองพูดถึง

- ใครจะมาฟองเรา เพราะพระเจาประทานความ
ชอบธรรมใหแกเราแลว

- ใครจะตัดสินลงโทษเรา เพราะพระบุตรไดส้ิน
พระชนม เสด็จกลับคืนชีพประทับเบื้องขวาพระบิดา
เพื่อวอนขอแทนเราอีกดวย
แลวขอความนี้ไพเราะอยางไรเลา?

ดวยภาษา  และวิธีเขียนอยางมีศิลปะ  ก็ทำให
ขอความน้ีไพเราะอานร่ืนห ูและงดงามดุจบทกวี

นักบุญเปาโลยังสามารถผสมอุปสรรคสวนตัว
ที่ทานพบเจอทั้งการถูกเบียดเบียนปองรายหมายชีวิต
การหนีเอาชีวิตรอดท้ังทางบกและทะเล การรับใช
พระเปนเจาอยางสมถะยากจน และนำมาเสนอแกเรา
ผอูานวา อปุสรรคทุกขยากเหลาน้ี ไมมีความหมายใดๆ
เม่ือนำมาเปรียบเทยีบกบัความรักของพระทีท่รงมตีอเรา
ความรักของพระที่ทรงชวยเราใหรอดพนอุปสรรค
ทั้งมวล ใครนอมรับความรักของพระเปนเจามาเปน
คูชีวิต คนน้ันก็มีทั้งผูแกตาง ผูพิพากษาตัดสินยกโทษ
แกเรา ผูชดเชยใชโทษให

ชวีติของใครทีเ่ปนเชนน้ี
ยอมมีแตความสุขและความรอดพน เพราะเขา

จะไมถกูแยกออกไปจากความรักของพระเปนเจาอีกเลย
แมอาจจะมีอปุสรรคอยบูางก็ตาม

พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน กลาววา “พอทำงาน
รวมกับพระสงฆ นักบวช และบรรดาครูคำสอนทำให
ทราบความเปนไปตางๆ ในเขตวัดในพ้ืนท่ีทำงาน เรา
ทำงานดานคำสอน เราสอนคำสอนของพระเยซูเจา
สอนคำสอนดานสังคมเพือ่ใหสอดคลองเกดิเปนชมุชน
เขมแข็ง สรางวิถชีมุชนวัด

พอเคยพูดกับพี่นองพระสงฆในสังฆมณฑลวา ถา
เราไมประกาศขาวดี กเ็ทากับเราประกาศขาวราย เพราะ
ปญหาความช่ัวราย การคอรรปัชัน่ หรอืยาเสพตดิ หรอื
แมแตเรื่องการสงเสริมประชาคมอาเซียน เปนส่ิงท่ี
ดูเหมือนกำลังไดรับความสนใจกันมากข้ึน เด็กและ
เยาวชนสนใจเร่ืองภาษาตางประเทศ และใชเคร่ืองมือ
ส่ือสารสมัยใหมกันมากข้ึน คนในหมูบานต่ืนตัวกัน
มากข้ึนกับส่ิงใหมๆ  แตกอ็ดคิดไมไดวาส่ิงตางๆ ทีเ่กดิข้ึน
นีมี้สวนชวยเสริมความศรัทธาหรือความเช่ือของพ่ีนอง
ชนเผา หรือกลุมตางๆ หรือไม จะเปนปญหาในเร่ือง
วัฒนธรรมประเพณีหรือไม จึงตองทำความเขาใจกับ
ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน เรามีอาสนวิหารอยูตรงกลางเชียงใหม
ซายมือเปนแหลงบันเทิง ความสนุก ความเจริญ แสงสี
เสียง และขวามือมีโรงเรียนคาทอลิก มีอาสนวิหาร มีบาน
นักบวช จึงเกิดคำถามข้ึนมาวา  พี่นองจะเลือกไป
ดานไหนซายหรือขวา เม่ือเปนอยางน้ีตองมีผูนำ หรือ
ครคูำสอนท่ีชวยชีแ้นะ

พอดใีจท่ีมีพระสงัฆราช พระสงฆ นกับวชทัง้ชาย-
หญงิ มีบราเดอร มารวมงานกับเรา พอต้ังใจวาจะพยายาม
ให “หนงัสือคำสอนของพระศาสนจักร” เปนท่ีรจูกักบั
พวกเรามากข้ึน พอจะสนับสนุนทุนการศึกษาตางๆ ท่ี
สภาพระสังฆราชฯ มอบใหเพือ่ทำใหศูนยคำสอน ทัง้ 10
สังฆมณฑลเขมแข็งมากย่ิงข้ึน เปนพิเศษหากทางศูนย

เลอืกใครใหมาเรียนท่ีวทิยาลัยแสงธรรม กจ็ะเปนส่ิงท่ีดี
เพราะวาความเช่ือไมใชแคความรูสึก แตความเช่ือเปน
ความร ูเปนทักษะ และเปนความรักจริงๆ

พอขอเชิญชวนพวกเราใหชวยใหมีคนมาขอรับศีล
ลางบาป มารูจัก มารักพระเยซูเจา อยางนอยพวกเรา
ทีน่ี ่770 คน ไดชวยกนั พอขอขอบคณุบรรดาพระสงัฆราช
พระสงฆ นักบวชทุกทานท่ีไดสงเสริมสนับสนุน
ครูคำสอนทุกคน ขอบคุณครูคำสอนท่ีไดพยายาม
ทำหนาท่ีอยางดีแมลำบาก และมารวมงานในวันน้ี
“เพราะความรักของพระคริสตเจาผลักดันเรา” ขอ
พระเปนเจาโปรดอำนวยพรแกครูคำสอนไทยทุกคน
ใหเปนพยานถึงความรักเมตตาของพระองคในสังคม
ไทย โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของแมพระและบุญราศี
ไทยทุกองค”

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกครสิตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย จัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ
ครัง้แรก ค.ศ. 1989 ครัง้ท่ี 2  ค.ศ. 1998 ครัง้ท่ี 3  ค.ศ.
2004  สำหรับครัง้ท่ี 4 คณะกรรมการมีมติรวมกันในการ
จัดงานเพ่ือสอดคลองกับแผนอภิบาลคริสตศักราช
2011-2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
และในโอกาสทีส่มเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16
ทรงประกาศ ปแหงความเช่ือ 2012-2013 จึงเปนการ
สงเสริม “ปแหงความเช่ือในชีวิตครูคำสอนไทย”
ในโอกาสน้ีดวย

ชมุนมุครคูำสอน (ตอจากหนา 4)

เปดปการศกึษา (ตอจากหนา 20)
พระสงฆ นักบวช และครูคำสอนนักศึกษาไทยได
นดัหมายกันเพือ่รวมภาวนาโอกาสเร่ิมปการศึกษาใหม 
และตอนรับนักศึกษาใหม  อีกท้ังเปนโอกาสพิเศษ

วันแพรธรรมสากล  โดยคุณพอวินัย  เปลี่ยนบำรุง
พระสงฆจากคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงเปนพระสงฆ
รุนพี่ที่จบจากโรมไปเม่ือปที่แลวและมาประชุมท่ี
กรงุโรม  มาเปนประธานในพิธี

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ  มีการกลาวตอนรับ
และมอบของท่ีระลึกแกนักศึกษาใหม ไดแก คุณพอ
โชคชยั  ครูตันสุวรรณ (กรงุเทพฯ) ศึกษาดานการอภิบาล
สุขภาพและอนามัย ที่มหาวิทยาลัยคามิลเลียน คุณพอ
คมทวน  สุขสุทิพย (ธรรมทูตไทย) ศึกษาดานชีวิตจิต
ทีม่หาวทิยาลยัเกรโกเรยีน คณุพอองัคาร  เจรญิสัตยสิริ
(จนัทบุร)ี ศึกษาดานกฎหมายพระศาสนจักร ทีม่หาวทิยา-
ลัยอูรบานีอานา  คุณพอสุพัฒน  หลิวสิริ (กรุงเทพฯ)
ศึกษาดานเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน และ
ซสิเตอรปรชิาติ  ราชจำป (รกักางเขนแหงทาแร) ศึกษา
ดานคำสอน ทีม่หาวิทยาลัยอรูบานีอานา

การรวมพธีิบชูาขอบพระคุณของบรรดานักศึกษาไทย
และบรรดาฆราวาสชาวไทยในโรม จัดข้ึนเปนประจำ
ทกุป  นอกเหนอืจากการจัดฉลองคริสตมาสและปสกา 
โดยในปนีมี้คณุพอสรุศกัดิ ์ อมัพาภรณ ซ่ึงเปนประธาน
นักศึกษาไทยในโรมทำหนาท่ีประธานจัดงาน  โดยมี
จุดประสงคเพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสภาวนาและพบปะ
สังสรรคทำความรจูกักนัมากข้ึน

ในคร้ังน้ีมีบรรดาพ่ีนองชาวไทยมารวมงานพอสมควร
รวมท้ังไดรบัการเอ้ือเฟอสถานท่ีจากคณะปเม และอาหาร
ไทยจากบรรดาพ่ีนองชาวไทยท่ีมารวมงาน  ทำใหการ
พบปะกันในคร้ังน้ีเปนอีกคร้ังหนึ่งท่ีทุกคนตางมี
ความสุขและอ่ิมทองกลับกันไปทุกคนในบรรยากาศ
ที่อบอุนเปนกันเอง การนัดหมายคร้ังตอไปจะมีข้ึน
ในวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2012 เพื่อรวมกันฉลอง
พระครสิตสมภพ
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สังฆมณฑลเชียงใหม

จงพดูจาแตนอย เพ่ือใหความยงุยากหมดสิน้ไป

สังฆมณฑลนครราชสีมาคณะกรรมการแพรธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม นำโดย
คุณพอเปโตร เมลอตตอ คุณพอจูเซฟเป แบรตี และ
คณะทำงาน จดัสัมมนามิสชันนารีในหัวขอ “มิสชันนารี
กบังานแพรธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม” ระหวางวันท่ี
24-26 ตุลาคม 2012 ที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม ทั้งน้ี
เนื่องจากมีมิสชันนารีทั้งชายและหญิงจากตางประเทศ
และหลากหลายคณะ ไดเขามารวมงานแพรธรรม
ในสังฆมณฑลเชียงใหม ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนั ดังน้ัน
กลุมมิสชันนารีเหลาน้ีจำเปนท่ีจะตองเรียนรูเพิ่มเติม
เก่ียวกับบริบทสังคมไทย และสังคมภาคเหนือ อันเปน
ทีต้ั่งของสังฆมณฑลเชียงใหม ปจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดเวลาและรวดเร็ว รวมถึงการเรียนรูเกี่ยวกับ
บริบทของการแพรธรรมของสังฆมณฑลเชียงใหมดวย
ทัง้น้ีเพือ่ใหมีความรวมมือกับสังฆมณฑล และคณะตางๆ
อยางดีและเหมาะสมกับสภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วนี้ เพื่อการดำเนินงานแพรธรรมจะไดกอใหเกิด
ผลอยางดีและกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ๆ ข้ึน  การจดัสัมมนามีวตัถุประสงคเพือ่
ใหมิสชนันารไีดเรยีนรเูพิม่เติมเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง
ของสังคมไทย ใหมิสชันนารีไดเรียนรูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การแพรธรรมตามแนวทางสหพันธสภาพระสังฆราช
แหงเอเชีย (FABC) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย และสังฆมณฑลเชียงใหม และเพ่ือให
มิสชันนารีสามารถดำเนินงานและรวมงานแพรธรรม
ในสังฆมณฑลเชียงใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งๆ ข้ึน โดยมีกลุมเปาหมายผูเขารวม
ประกอบดวยมิสชันนารีคณะตางๆ ทั้งชายและหญิง
ทีท่ำงานในสังฆมณฑลเชียงใหมทัง้หมด 53 คนดวยกนั
โดยศาสตราจารย ดร.ยศ สันตสมบัต ิคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดบรรยายในหัวขอ “การ
เปล่ียนแปลงสังคมไทยดานศาสนา วัฒนธรรม สังคม
การเมือง และเศรษฐกิจ”  สวนหัวขอ “การแพรธรรม
ตามแนวทางสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย
(FABC) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

และสังฆมณฑลเชียงใหม” นั้น พระสังฆราชฟรังซิส
เซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม
บรรยายรวมกับคณุพอวชัศลิป กฤษเจรญิ   และคณุพอ
วีรศักด์ิ วนาโรจนสุวิช  นอกจากน้ันไดมีการแบงกลุม
แลกเปล่ียนประสบการณการแพรธรรมในการเตรียม
และรับคริสตชนสำรอง ความสำเร็จ อุปสรรค และ
ส่ิงทาทาย” ดำเนนิการโดยพระคุณเจาวีระ อาภรณรตัน
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหมเอง   

พระสังฆราช พระสงฆสังฆมณฑลนครราชสีมา
รวมเขาเงียบประจำป 2012 ระหวางวันท่ี 5-9 พฤศจกิายน
ที่ เคนซิงตัน  อิงลิช  การ เดน  เขาใหญรีสอรท
(KENSINGTON ENGLISH GARDEN RESORT
KHAOYAI) โดยมีคุณพอชาย ขันทะโฮม, C.Ss.R.
เปนผูเทศนเขาเงียบในปนี้  ในโอกาสเขาเงียบในปนี้
คุณพอชาย ขันทะโฮม ไดเชิญชวนพระสงฆทุกทาน
ไดหนักลับมาและใหเวลาในการอยรูวมกันเปนชวงเวลา
Vacation with the Lord นัน่คือเราจะไดมีเวลาอยกูบัพระ
ฟงการแบงปนจากคุณพอผูเทศนและมีโอกาสทบทวน
ชีวิตสงฆแหงการรับใช... พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักด์ิ  สิริสุทธิ์ พรอมดวยบรรดาพระสงฆ พี่นอง
สัตบุรุษและแขกผูมีเกียรติไดรวมพิธีเสกพื้นท่ีและ
วางศิลาฤกษวัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เขาใหญ โดยมี คณุบุญเกยีรต ิ- คณุทพิาภรณ โชควฒันา
และครอบครัว พรอมกัลยาณมิตร และบริษัทในเครือ
สหพฒัน เปนผถูวาย ซ่ึงสถานท่ีกอสรางวัดหลังน้ีผกูอต้ัง
ไดแรงบันดาลใจใหพืน้ดินน้ีเปนศูนยปฏบิติัธรรม และ
ขยายผลเปนธุรกิจโรงแรมในนามเคนเซงตัน อิงลิช
การเดน เขาใหญ รีสอรท โดยทางเขาเดิมเปนเพียง
ถนนเล็กๆ เลียบลำรางสาธารณะ ซ่ึงไมสะดวกและ
ไมปลอดภัยในการสัญจรเขาออก ดวยแรงอธิษฐาน
ของคุณทิพาภรณ โชควัฒนา ไดภาวนาผานบุญราศี
นโิคลาส บญุเกิด กฤษบำรุง ขอใหพระเจาประทานท่ีดิน
เพื่อทำทางเขาเชื่อมถนนกับโรงแรม ซ่ึงไมใชเรื่องงาย
ที่จะรวบรวมท่ีดินหลายแปลงติดตอกันไดพอดี ทำให
การสัญจรท่ียากลำบากกลับกลายเปนสะดวกปลอดภัย
เพื่อประกาศความศักด์ิสิทธ์ิในการอธิษฐานดังกลาว
ของคุณทิพาภรณ โชควัฒนา ประกอบกับการไดรับ
แรงสนับสนุนจากคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา และเพ่ือนๆ
จงึทำใหมีวดัแหงน้ี เพือ่ถวายแดบญุราศีนโิคลาส บญุเกดิ
กฤษบำรุง และยังประโยชนใหกับคริสตศาสนิกชน

ในอำเภอปากชองและบริเวณใกลเคียง รวมถึงนักทองเท่ียว
ที่มาพักผอนในวันหยุดสุดสัปดาหจะไดมีวัดเพื่อรวม
พิธีกรรมทางศาสนาไดสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย และ
วนัอืน่ๆ ทีเ่ปนวันสำคญัทางศาสนาอีกดวย 

ภราดาหลุยส  ชาแนล  ทำบุญ            10,000   บาท
คณุสุเทพ  พูลโภคผล      200   บาท
บรษัิท  รงุเรอืงแสงเพชร  จำกดั            1,000   บาท
คณุพิพัฒน  -  คณุพิชญา  ธญัญาพิทกัษ  200  บาท
คุณสุมาลี  จันทรชลอ    4,000  บาท

เพือ่อทุศิใหมารอีา  ละออง  จันทรชลอ
ยอแซฟ  สวสัด์ิ  -  มารอีา  รศัม ี  จันทรชลอ
ยาโกเบ  อนุรกัษ  -  เปาโล  สุรศกัดิ ์ จันทรชลอ
วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง

“ลกูหลาน”  อทุศิใหมารอีา  ลออวิจง    300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธ์ิฤทัยกุล”

อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ              300   บาท
อุทิศใหวิญญาณผูลวงลับ       300   บาท
เปาโล  สุวทิย  บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ      300   บาท

ทำบุญเพ่ืออทุศิใหภราดาวิจารณ  ทรงเส่ียงชยั
ครบ 10 ป                    3,000   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
เลขทีบั่ญช ี186-2-01976-5

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

“à¸Íà»š¹ÊØ¢·Õèàª×èÍÇ‹Ò ¾ÃÐÇÒ¨Ò
·Õè¾ÃÐà¨ŒÒμÃÑÊá¡‹à¸ÍäÇŒ¨Ðà»š¹¨ÃÔ§”
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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)

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

เปาโล อึง้เย้ียง
แซเลา

เกดิใหมในพระเจา
11 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1999

ครบ 13 ป

มารีอา ปราณี
แจมศิรโิสภณศิลป

เกดิใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ครบ 2 ป
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ ยอแซฟ แสงชยั แซเลา

เกดิใหมในพระเจา 30 กนัยายน พ.ศ. 2555

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

“ความรวมมือในงานธรรมทูตนัน้หมายถึง รปูแบบใหมๆ  ดวย
ซึ่งไมใชเปนเพียงการใหความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจเทานั้น

แตดวยการมีสวนรวมโดยตรงดวย”
พระพนัธกจิขององคพระผไูถ ขอ 82

สมณลขิติ ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

สุภาทัวร แสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

14 -17 ธันวาคม ค.ศ. 2012 - ฉลองวัดสองคอน
ไปเวยีงจนัทน
24 - 26 ธันวาคม ค.ศ. 2012 - ฉลองคริสตมาส
ทีส่กลนคร ชมการแหดาว

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

3. โปแลนด - สาธารณรัฐเชก็ (ตามรอยเทานักบุญ
โฟสตินาและฉลองพระเมตตา)
(2-11 เมษายน ค.ศ. 2013)

2. จอรแดน - อสิราเอล
(14-21 มกราคม ค.ศ. 2013)

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ ์- ซไีน - อยีปิต
    (9-17 ธันวาคม ค.ศ. 2012)
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

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

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

นกับุญ..........ชือ่................................นานสกุล.............................อายุ.......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

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

 กรณลีงตดิตอกนั 3 ครัง้
แถมใหฟร ี1 ครัง้ (รวมเปน 4 ครัง้) 

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ในโอกาสท่ี สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม รวมกับ แผนกพระคัมภีร อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ จะจัดกิจกรรมแขงขนัตอบคำถามพระคัมภรี
“Saengtham Bible Contest  ครัง้ที ่2” ซ่ึงเปนกจิกรรม
วิชาการดานหนึ่งเพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
รักการอานพระคัมภีรซ่ึงเปนพระวาจาของพระเจา อีก
ทั้งเปนการรวมงานวิชาการกับทางสาขาวิชาคริสต-
ศาสนศึกษาดวย

ดัง น้ัน จึงขอเชิญเขารวมแขงขันตอบคำถาม
พระคมัภรี “Saengtham Bible Contest  ครัง้ที ่2”   โดย
ใชพระคัมภีรพระวรสารนักบุญมาระโกฉบับแปล
คาทอลกิ   ในวนัศกุรที ่ 7 ธนัวาคม 2012 เวลา 08.30-
15.00 น. ทีห่องประชมุ Lux Mundi  วทิยาลยัแสงธรรม
โดยจัดการแขงขนัฯ เปน 4 ระดบั  คอื ชัน้ประถมศกึษา
ที ่4-6  ชัน้มธัยมศกึษาปที ่1-3  ชัน้มธัยมศกึษาปที ่4-6
ระดับอุดมศึกษา และมีวิธีการแขงขัน  คือ  สะสม
คะแนนจากการตอบคำถาม 2 รอบ (โดยใชคำถาม
หลากหลายรูปแบบ : ตัวเลือก ถูกผิด เติมคำ เรียง

ขอความ ฯลฯ) และรวมคะแนนของแตละรอบ

รายละเอียดสำหรับ เขาแขงขัน
1. ใบสมัคร  (กรอกตัวบรรจงใหครบถวน) 2. คาสมัคร
200   บาท  ตอ 1 ทมี ( ทมีละ 2 คน)
รางวลั-เกยีรตบัิตร-กฟิทเซท็พระคมัภรี

รางวลัชมเชย ระดบัละ 2 รางวลั : เกยีรติบตัรและ
กฟิทเซ็ทพระคัมภรี

ทกุทมีทีเ่ขาแขงขนัจะไดรบัของท่ีระลกึ :  กระเปา
ผาท่ีระลกึ Saengtham Bible Contest   คนละ 1 ใบ

สนใจติดตอไดที่ :   อาจารยสุดหทัย นิยมธรรม

ระดับชัน้
ชัน้ ป.4-6
ชัน้ ม.1-3
ชัน้ ม.4-6
อุดมศึกษา

รางวัลที ่1
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท

รางวัลที ่2
1,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
2,000 บาท

รางวัลท่ี 3
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท

วทิยาลยัแสงธรรม   20 หม ู6 ถนน
เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท  0-
2429-0100 ถงึ 3 โทรสาร 0-2429-
0819 E-mail : christ.studies2000
@gmail.com (ดาวนโหลดใบสมัคร

และขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : www.saengtham.ac.th,
www.thaicatechesis.com, www.catholic.or.th,
www.kamsonbkk.com )

กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน
2012



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 36 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012 หนา 11

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

  
⌫

(อานตอฉบับหนา)

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
เราตองใหความสนใจเปนพิเศษกับปญหาเร่ือง

ภาษาดวยเม่ือพูดถึงเร่ืองภาษา ขาพเจาตองการกลาวถึง
รปูแบบการสนทนาของเรา วธีิติดตอส่ือสารของเรา และ
คำศัพทของเรา ถอืเปนเร่ืองธรรมดา ทีจ่ะสังเกตเห็นวา
สไตลการสนทนาในแวดวงดิจทิลั โดยเฉพาะทีร่จูกักนั
ในนาม web 2.0 นัน้เปนแบบการพูดคุยกันมีปฏสัิมพนัธ
โตตอบกัน และการมีสวนรวมซ่ึงกันและกันในฐานะ
เปนพระศาสนจักร เราคุนเคยมากกวากับการเทศน
การสอน และการออกประกาศยืนยันตางๆ นี่เปน
กจิกรรมสำคัญยิง่ แตการสนทนาแบบดิจิทลัในรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพที่สุดน้ัน คือ แบบท่ีเขาเก่ียวของกับ
ผูคนเปนการสวนตัว แสวงหาคำตอบตอคำถามพิเศษ
เฉพาะของพวกเขา และพยายามใหมีการเสวนากัน
เราจำเปนตองทำความเขาใจใหดีข้ึนถึงวิธีที่ผูฟงซ่ึง
แตกตางกันไดยินและเขาใจสารของเรา เราไดเนนถึง
เรื่องเน้ือหาของคำสอนของเราเสมอมา เวลาน้ีเราตอง
ต้ังใจฟงผูฟงท้ังหลายของเราหรือผูฟงของเราที่เรา
พูดดวย และทำความเขาใจถึงความสนใจและคำถาม
ของพวกเขา เราจำเปนตองคำนึงถึงและทำความเขาใจ
ถึงความสนใจและคำถามของพวกเขา เราจำเปนตอง
คำนึงถึงและทำความเขาใจใหดีข้ึนกับบริบทและ
สภาพแวดลอมตางๆ ที่พวกเขาจะพบกับพระวจนาตถ
ของพระเจา  อินเทอรเน็ตชวยเปนตัวกลางสราง
ปฏสัิมพนัธ ซ่ึงผใูชอนิเทอรเน็ตอยากทำตนเปนผกูระทำ
การมากกวาจะเปนแคผูใช เชิญชวนเราใหพัฒนา
รูปแบบการสอนและการนำเสนอแบบดิจิทัลใหชัดเจน
ยิง่ข้ึน การปรับปรุงวิธีใหเปนแบบดิจทิลัมากข้ึนเปนการ
ดำเนินแผนสำคัญและการทาทายดานทรัพยากรแตเรา
สามารถดึงความหวังมาจากแบบอยางของคุณพอ
โนลได ซ่ึงมีเร่ืองเลาวาทานเขียนตอบจดหมายทุกฉบับ
ที่ทานไดรับภายในวันเดียวทั้งๆ ที่มีจดหมายตองตอบ
มากมาย ปจจบุนัน้ีเม่ือเราตอบบล็อกตางๆ หรอืวจิารณ
บทความและตำแหนงหนาที่ตางๆ หรือโตแยงยืนยัน
จุดยืนของเราในส่ืออื่นๆ นั้นเรามิใชเกี่ยวของกับ
คูสนทนาของเราเทาน้ัน แตกับสาธารณชนและผูฟง
ในวงกวางดวย

ภายในพระศาสนจักร เราคนุเคยกับการใชตนฉบับ
(text) เปนวิธีการส่ือสารตามปกติของเรา เว็บไซต
มากมายท่ีสถาบันตางๆ ของพระศาสนจักรพฒันาข้ึนมา
ยังคงใชภาษาเชนน้ีอยู บนเว็บไซตเราสามารถหา

บนเทศน คำกลาวปราศรยั และบทความดีๆ มากมายได
แตไมชดัเจนนัก ถาส่ิงเหลาน้ันพดูกับผฟูง คนหนมุสาว
ซ่ึงถนัดคุนเคยกับภาษาท่ีแตกตางไป เปนภาษาท่ีมี
รากอยูที่การรวมกันของตนฉบับ เสียงและภาพดวย
เราจำเปนตองคนพบใหมถึงความสามารถทางศิลปะ
ดนตรี และวรรณกรรม เพื่อแสดงออกซ่ึงธรรมล้ำลึก
แหงความเช่ือ และเพ่ือสัมผัสจิตใจและหัวใจของผูคน
ทัง้หลาย

ดังเชนท่ีภาพกระจกสีตามวัด  ในยุคกลางพูด
บอกกับผูฟงท่ีไมรูหนังสือฉันใด เราตองพบรูปแบบ
การแสดงออกแบบดิจิทัล ซ่ึงเหมาะสมกับชนรุนหน่ึง
ทีเ่รยีกไดวา “เปนผรูหูนงัสือแลว” เราคนุเคยมานานแลว
กบัการเลาเรือ่งราวของเรา เวลานีเ้ราอยากแสดงใหเหน็
วาเราเปนใครและเราเปนอะไร เราจำเปนตองเรียนรู
ที่จะแสดงถึงวิธีที่ เราเฉลิมฉลองความเชื่อของเรา
วิธีที่ เราอยากจะรับใชและวิธีที่ชีวิตของเราไดรับ
พระพรจากพระเจา

เราตองส่ือสารดวยการเปนพยานของเรา กลาวคือ
เพียงการประกาศขาวดีไมอาจเขาถึงใจของผูคนได
ไมอาจสัมผัสเสรีภาพของเขา ไมอาจเปลี่ยนชีวิตเขาได
ส่ิงท่ีดึงดูดใจผคูนเหนอือืน่ใด คือการไดพบปะกบับุคคล
ผูมีความเชื่อ ที่ดึงดูดผูอื่นโดยทางความเช่ือของตน
เขามาสูพระหรรษทานของพระคริสตเจาโดยการเปน
พยานถึงพระองค (พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะ
ปาปาเบเนดิกต ที ่16 ณ ฟาติมา ค.ศ. 2010)

เราตองเอาใจใสคำศัพทท่ีเราใชใหมากข้ึน ภาษา
ทางศาสนาและของพระศาสนจักรของเราสวนใหญ
มักจะไมเปนท่ีเขาใจแมกระท่ังแกผูมีความเช่ือ รูปภาพ
และสัญลกัษณทางศาสนาสวนใหญนัน้จำเปนตองไดรบั
การอธิบายใหผูคนรวมสมัยของเราเขาใจ เราไมอาจ
คาดคิดไปเองวาบรรดาเยาวชน แมแตที่อยูในประเทศ
ที่มีบรรดาคริสตมายาวนานน้ัน คุนเคยกับความเช่ือ
พื้นบานของเรา

ในชีวประวัติของคุณพอโนล มีคำช่ืนชมทาน
ตอนหน่ึงวา คุณพอโนลเปนผมีูหวัใจ จติวิญญาณ และ
ปากกาของนักหนังสือพิมพ....งานของทานคือสอน
โดยเขยีนแบบงายๆ ธรรมดาๆ ใหผคูนในสมัยของทาน
เขาใจ ไมมีใครจำเปนตองมีปรญิญาทางเทววิทยา หรอื
ตองใชพจนานุกรม เพื่ออานหนังสือบทความตางๆ
ทีเ่ขียนโดย J.F.N.

ขาพเจาแนใจวา ส่ือคาทอลิก ทัง้ส่ือมืออาชีพแตละคน
และองคกรสื่อตางๆ ยังคงมีบทบาทวิพากษวิจารณ
ในการชวยใหพระศาสนจักรเรียนรูวิธีติดตอสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ เราโชคดีที่มีบุคคลเปยมดวย
พรสวรรคมากมายในหมูพวกเรา ทั้งนักเรียน นักพูด
ชางภาพ ผูสรางภาพยนตร และผูเชี่ยวชาญส่ือใหมๆ
ซ่ึงเขาเหลาน้ันยอมตองมีทักษะ ความกระตือรือรน
และความคิดสรางสรรคในการทำภารกิจของตน

อีกลักษณะหน่ึงของแวดวงส่ือใหมซ่ึงสามารถ
กอใหเกิดการทาทายเฉพาะตอการพยายามส่ือสารของ

พระศาสนจักรคอืวา สือ่ใหมนีใ้นโลกดิจทิลักลาวไดวา
เปนพืน้ฐานท่ีเปดกวาง เปนอสิระ และเปนแบบเพ่ือนถงึ
เพือ่น ส่ือดิจทิลัมิไดรบัรโูดยอตัโนมัติ หรอืใหอภสิิทธ์ิ
กับการแบงปนของฝายผูมีอำนาจหนาท่ีหรือสถาบัน
ทีมี่อยแูลว ในสภาพแวดลอมเชนวาน้ีอำนาจเปนเรือ่งที่
ตองขวนขวาย  อำนาจมิใช เปนเพียงมีเชื่อเทาน้ัน
หมายความวาบรรดาผูนำสังคมท้ังหลาย จำเปนตองหา
วธีิจดัรูปแบบการส่ือสารของตนใหม เพือ่วาการแบงปน
ของพวกเขาใหกับการส่ือสารน้ีจะไดรับความสนใจ
รบัฟงอยางเหมาะสมตามสมควร เรากำลงัเรียนรเูพือ่ไป
ใหไกลกวาการเทศนบนธรรมาสนและสัตบุรุษฟงเรา
เพราะใหความเคารพตอหนาท่ีของเรา เวลาน้ี เราจำเปน
ตองแสดงตัวตนของเราออกมาในแบบท่ีทำใหคน
ทัง้หลายเชือ่มัน่ แลวเขาจะไดนำความคิดของเราไปแบงปน
กับมิตรสหายและคูสนทนาของเขา การสื่อสารแบบ
โยงใยถึงกันเชนน้ีสามารถสงเสริมใหมีข้ึนไดแนนอน
หากเรา จัดใหการเปน ส่ือดิจิ ทัลแบบคาทอลิกมี
โครงสรางท่ีสอดประสานกัน

ในบริบทดังกลาว ฆราวาสคริสตชนเขามามี
บทบาทสำคัญยิ่ง เราจำเปนตองเอาใจใส “เสียง”
ของคาทอลิกมากมายท่ีมีอยูตามบล็อก ตามเครือขาย
สังคม และตามเวทีดิจิทัลตางๆ เพ่ือพวกเขาจะได
สามารถประกาศขาวดี แบงปนความรู เรื่องขาวดี
นำเสนอคำสอนของพระศาสนจักร และตอบคำถาม
ตางๆ ของคนอ่ืนได ในเร่ืองน้ีเชนกันท่ีความคิดของ
คุณพอโนลชัดเจนย่ิง ทานบอกวา คาทอลิกทุกคนตอง
เปนอัครสาวก แสดงใหเพ่ือนรวมงานและผูคนรอบ
ขางเห็นวาพระศาสนจักรนี้นาเชื่อถือ หากเปนที่รับรู
กันวาท่ีเขาเปนคนเอาใจใสงาน เพราะไดรับความยินดี
มาจากความเช่ือของตน และรูวาอุดมการณตางๆ
ของเขาสูงสง ของผูอื่นอยางเดนชัดแลว ผูคนทั้งหลาย
ตองรสึูกดึงดูดใจโดยไมรตัูว ใหเขาหาศาสนาท่ียนืหยดั
เพื่ออุดมการณเหลาน้ัน

ความคิดดังกลาวของคุณพอโนล ยังใชการไดดี
ในโลกดิจิทัล  และนำหนามากอนพระดำรัสของ
พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทีว่า มีวธีิแบบคริสตอยู
ในโลกดิจิทัลวิธีที่วาน้ีเปนการติดตอส่ือสารแบบ
ซ่ือสัตย เปดเผย มีความรับผิดชอบและใหความเคารพ
ตอผอูืน่ การประกาศขาวดีโดยทางส่ือแบบใหม หมายถึง
มิใช เพียงแคสอดแทรกเน้ือหาทางศาสนาเขาไป
ในแวดวงส่ือดานตางๆ เทาน้ัน แตยังหมายถึงการเปน
สักขีพยานอยูเสมอ ทั้งในการใชชีวิตดิจิทัลของตนเอง
และในวิธีทีเ่ขาส่ือสารทางเลือก การชอบและการตัดสิน
ตางๆ ของตนซ่ึงยึดม่ันอยูเสมอกับขาวดี แมเม่ือมิได
บอกกลาวออกมาเปนพิเศษ (สารวันส่ือมวลชน
ค.ศ. 2011)
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โรงเรยีนอสัสัมชญัจัดทำพิพิธภณัฑ
เ

(ตอจากหนา 20)

ในครอบครัวยังมีคุณพอทัศไนย คมกฤส “พี่ใหญ” อาจารยพระคัมภีร
หมายเลขหน่ึงของไทย เหมือน “เอน็ไซโคปเดียเคล่ือนท่ี” อาย ุ77 ป อานหนังสือ
เลมไหนๆ ตองเห็นผิดพลาด “อานอุดมสาร - อุดมศานต” เหมือนการบาน
พิสูจนอักษร คุณพอพรอมชวยเหลือใหคำแนะนำ เปนท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
เรื่องคำ เรื่องศัพท โทรหาคุณพอไดทุกที่ ทุกเวลา “ยินดีเสมอแตอยาปลอยไก
ทุกคำท่ีใชถูกตอง ชัดเจน เชื่อถือได”  นี่คือคำท่ีพูดฝากไวกับกองบรรณาธิการ
ถาคุณพอพบคำผดิครัง้ใดจะหงุดหงดิและโทรมาตอวา “ปลอยไกอกีแลว”

ภราดาทินรัตน อายุหางกัน 8 ป วันนี้ปมะโรง อายุ 69 ป แมอายุจะยัง
ไมมากนัก รางก็ใหญโต แตชีวิตวัยนี้ “ใกลชิดหมอ” ไมใชหมอชิต เพราะ
“เด๋ียวก็เจ็บ เด๋ียวก็โอย” แมจะเปนพี่นองกัน แตบุคลิก นิสัยหลายอยางตางกัน
แตส่ิงท่ีเหมือนกันคือ “เกง”

เม่ือในแผนอภิบาลฯ ของสภาฯ โดยสำนักนโยบายกำหนดใหวิถีชุมชนวัด
(BEC :  Basic Ecclesial Community) เปนเครื่องมือหรือวิธีการที่จะชวย
พฒันาชวีติคริสตังแบบยัง่ยนื เหมาะกับยคุสมัยนี ้ทีผ่านมา 2-3 ปทีแ่ลว ทกุระดบั
จงึกลายเปน “BEC Fever” หรอืเรยีกกวา “บอีซีี. ข้ึนสมอง”

สวนเร่ืองท่ีพูดกันมากในสภาสาธุฯ วันน้ี ไมใชเรื่อง “ประชาคมอาเซียน”
แตเปน “ไฟแนนเชียล” คือการใชเงินของสภาฯ ตองจำกัด ตองเขมขน
ตรวจสอบได และงานท่ีทำทุกสวนตองสอดคลองและเปนไปตามแผนอภิบาลฯ
มิฉะน้ันงานน้ันๆ “BEC : Be Ended Community” เรียกวา “ปดสภาฯ”

ผอ. สำนักนโยบาย (ตอจากหนา 3)

พระองคทรงสอนขาพเจาใหรจัูกทางแหงชวีติ
พระองคจะทรงทำใหขาพเจา

เปยมดวยความยินดี
เฉพาะพระพักตรของพระองค (กจิการ 2:28)

พิธีลงนามสัญญาจัดทำ “พิพิธภัณฑเพื่อการเรียนรู โรงเรียนอัสสัมชัญ” ระหวาง
โรงเรยีนอสัสัมชัญ กบั คณุสรรเพชญ สิขเรศ กรรมการผจูดัการ บรษัิท วนัดีสถาปนิก
จำกัด โดยมีคณุสุรยีรตัน  วงศเสงีย่ม รองอธิบดีกรมศิลปากร นายวสุิทธิ ์มณรีชัตวรรณ 
ผแูทน บรษัิท แปลนโมทิฟ จำกัด ภราดาพิสูตร วาปโส ผอูำนวยการโรงเรยีนอสัสัมชญั
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พรอมท้ังตัวแทนครู ผปูกครอง และนักเรยีน รวมเปนสักขีพยาน
ทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร

พิพิธภัณฑการเรียนรู โรงเรียนอัสสัมชัญ มีแนวความคิดหลักของการออกแบบ
และวตัถุประสงค คือ เพือ่เฉลมิฉลอง 130 ป ของโรงเรยีนอสัสัมชัญ ทีจ่ะมาถึงในอีก
3 ปขางหนา แบงการนำเสนอออกเปน 3 สวน 8 โซน สวนท่ี 1 ไดนำเสนอ 130 ป ของ
การเดินทางของโรงเรียน สวนท่ี 2 เรือ่งราวเกีย่วกบัสุภาพบรุษุนักเรียนอสัสัมชญั และ
สวนท่ี 3  เปนบทสรุปถงึความต้ังใจ ปณิธาน ปรชัญา วสัิยทศัน ในการวางเปาหมาย
อนาคตของโรงเรยีนอสัสัมชญั ทีย่งัคงยดึม่ันนบัต้ังแตวนัแรกของการวางรากฐานของ
การศึกษา และไดถูกพัฒนาตอยอดความคิดอยางไมหยุดย้ังเพื่อกาวสูความเปนเลิศ
ทางการศึกษาในระดับสากล ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะส่ือสารผานรูปแบบการนำเสนอท่ี
ผสมผสาน ทนัสมัย  การจัดแสดงแบบ 4 มิติ

ภราดาอานันท  ปรีชาวุฒิ ผูอำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ กลาววา “ในโอกาส
ที่โรงเรียนจะกาวเขาสูปที่ 130 ในอีก 3 ปขางหนา คณะผูบริหาร ไดมีความเห็นวา
ควรจะจดัทำ แหลงการเรยีนรขูองโรงเรยีนอสัสัมชัญ ทีมี่เรือ่งเลาในอดีต ปจจบุนั และ
อนาคต ผานนิทรรศการสื่อผสมในหลากหลายรูปแบบท่ีเหมาะแกการเขามาศึกษา
หาความรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียน  นักศึกษา  ผูปกครองและประชาชน
ทั่วไป สามารถเรียนรูและสรางประสบการณ จากโครงการตางๆ ของทางโรงเรียน
ทั้งอดีต  ปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงพิพิธภัณฑแหงน้ี จัดทำข้ึนท่ีชั้น 11 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ ทางโรงเรียนตองขอขอบคุณ คุณสุรียรัตน
วงศเสง่ียม รองอธิบดีกรมศิลปากร ที่ใหเกียรติกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญ มาใหคำ
แนะนำในการดำเนินการจัดทำพิพธิภัณฑใหถกูตองตามหลักวชิาการ ทัง้ในการอนุรกัษ
และการนำเสนอในคร้ังน้ี”

คนโบราณรุนปูยาตายาย
สอนนักสอนหนา “นกนอย
ทำรังแตพอตัว” มาถึงวันน้ี
ไดเหน็ชดัเจนวา “ถกูตองครับ!”

 “คาทอลิกไทย เทิดไท
มหาราชา มหาราชนิ”ี เพือ่ถวาย
คำภาวนาขอพระเปนเจา และ

แมพระ โปรดประทานพระพรมายังท้ังสองพระองค โอกาสเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา 84 พรรษา และ 80 พรรษา ทัว่ประเทศเชิญรวมมิสซา และภาวนา
พรอมเพรียงกัน และวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 พิธีอาเศียรวาท
วจนพิธีกรรม และคอนเสิรตฯ การแสดงและดนตรี 4 ภาค “1. องคอุปถัมภ
การศึกษา 2. ศาสนา ธ เกือ้กลู 3.  ทรงเพิม่พนูสายสัมพนัธ 4.  ทกุคืนวนัชืน่ชม
พระบารมี” ณ หอประชุมทรีนิต้ี โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต  เริ่มเวลา
19.00 น. พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน สวนทีมงานคุณพอ
วิทยา คูวิรัตน คุณพอฉลองรัฐ สังขรัตน อ.ศรินทร จินตนเสรี และทีมงาน
อีกเปน 100 ชีวิต เชิญไปรวมงานและโปรดติดตอบัตรเน่ืองจากท่ีนั่งมีจำกัด
ขอบคุณครับ  “อุดมศานต” รายเดือนปกหนาเดือนพฤศจิกายน แปลกตา
ดวยฝมือ คุณนิมิตร อานามนารถ หนุมวัดจันท สงมารวม เปนสุสานของ
อาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธินริมล จนัทบุร ีเบือ้งหลงัการถายทำนาสนใจ
มากครับ ขอบคุณ และอาจจะมี “ช็อต” ตอไป สวนภาพเกาเลาเร่ือง (อดีต)
“ใครเปนใครในภาพ” รุนเดอะๆ ทั้งน้ันครับ พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู คุณพอจำเนียร กิจเจริญ และคุณพอทัศไนย คมกฤส ผูอยูในภาพ
หมายถึง 63 ปแลว ไดรวมเฉลย แตก็ยังไมรอยเปอรเซ็นต คุณพอดำรง
กูชาติ “หมายเลข 42” ผูอยูในภาพเปดตัววา “ผมเอง” ขอบคุณพระคุณเจา
และคุณพอทกุทานครับ รายละเอียดจะเพ่ิมเติมอกีครัง้  วไีอพ.ี คณุกฤตวิทย
สามะพุทธิ อดีตผูจัดการการพิมพคาทอลิก “อุดมสาร/อุดมศานต” พบกัน
เม่ือวันสวด คุณพอจีน แบรี่ และดร.จาคส อัมโยส ที่บานเซเวียร ฝาก
ความคิดถึงและระลึกถึงมายังเพ่ือนอุดมสารรุนเกาดวย ยังสบายดี และ
รวมระลึกถึงบิดา ยวง-มารีย กริต และมารดา อักแนส สวาท (สิงหเสนี)
สามะพุทธิ ขอบคุณและระลึกถึงทานในคำภาวนาเสมอ  สภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย กับโครงการ  “Growing Good” สงเสริมความ
ซ่ือสัตยสุจริต ถือวาเปนพันธกิจ “ทวนกระแสคร้ังใหญ ด่ังคล่ืนสึนามิไทย
และแซนด้ี สหรัฐฯ” เพื่อความอยูรอดของประเทศชาติ เกียรติศักด์ิศรี
ของคนไทยในอนาคต นี่แหละครับ “อัตลักษณอยางหน่ึง” ที่เดนชัด ทำให
เปนชีวิตปกติ ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ “ผูรักการศึกษา ดุจแกวตา”
และ “รักชีวิตนักบวช ดุจดวงใจ”  ทั้งชีวิตถวายพระ และเพ่ือการศึกษาของ
เด็กไทย สวนเพ่ือนรวมรุนกันมาต้ังแตเปนนักเรียน ภราดาหลุยส ชาแนล
ฉนัทวโรดม อยโูรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุร ีสงกำลงัใจใหเพือ่นรักดวย กฬีา
จตุรมิตร โดยโรงเรียนอัสสัมชัญ คริสเตียน สวนกุหลาบ เทพศิรินทร เพ่ือ
เชื่อมความสามัคคี และสงเสริมคุณความดีแกชาติบานเมือง ภราดาอานันท
ปรีชาวุฒิ อธิการ พรอมครูนักเรียนเหน่ือยเปนพิเศษ กับการเชียรและ
แปรอักษรที่สวยงาม ยังไงถือหลัก “แพเปนพระ ชนะก็ดี” “ศูนยศิษยเกา
สามเณราลัย” ผานมาหลายสมัย ต้ังแตรุนบานเณรศรีราชา ยอแซฟอุปถัมภ
วันนี้ สงไมมาถึงเวทีมวย คุณสุดใจ หอประเสริฐกิจ รวมเพ่ือนๆ ที่ต้ังหลัก
ปกฐานได อยากทำอะไรๆ เพือ่บานเณรครบ 50 ปและอธิการเกาๆ กรรมการ
ประชุมกันใชวดัธรรมาสนนกับุญเปโตร บางเชือกหนัง สวนรนุพีใ่หญ เปนฝาย
สนับสนุน ควักกระเปา?! รวมอาลัยและระลึกถงึในคำภาวนา คณุยายแพรว
สาตรพันธ อาย ุ84 ป มรณะวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2012 สวดอุทศิท่ีวดัออมใหญ
อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณแมของซสิเตอรกฤษดา สาตรพันธ  คนสภาสาธุฯ
ซิสเตอรเปนลูกคนเดียวที่ไดมาเปนคริสตังและเปนนักบวชคณะพระหฤทัยฯ

พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเดน ครั้งท่ี 30  วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2012
ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล พรอมแลว ขอรวมยินดีกับผูที่ไดรับรางวัล
ทุกคนทุกรายการดวย  สายประคำหาแสนสาย แมจบโครงการ แตสวดตอ
ขอแมพระ ใหโลกมสัีนติสุข ใหคนประเทศไทยมีสันติสุข

เด็กสาธุฯ
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

การเก็บเกี่ยวครั้งสุดทาย

ยิ่งใหญใหจริง
พายุแซนด้ีทิ้งรองรอยความพินาศความเสียหาย

ทัง้ชีวติท้ังทรัพยสิน
ทกุอยางจมหายไปตอหนาตอตาถกูกระหน่ำแตกสลาย

ไปในพริบตา
ประเทศมหาอำนาจดูไรซ่ึงอำนาจใดตอหนาอำนาจ

โหดของธรรมชาติ
ทีเ่คยส่ังเปนท่ีนัน่ส่ังตายท่ีนีส่ั่งเปล่ียนแปลงท่ีโนนลมืไปไดเลย
ที่จะตอบโตดวยมาตรการเด็ดขาดใชยุทธศาสตรล้ำหนาคงไรผล
จะทำไดก็แคจำยอมหาทางเยียวยาแกไขบำบัดซอมแซม
และถึงจะรีบเรงมงุม่ันคืนความปกติบำรงุขวัญผคูนดวยทุกอยางท่ีมี
แตคงลบลางความรสึูกความหวาดหว่ันในจิตใจคนไมได
ทัง้คนท่ีอยใูนสถานการณทัง้คนท่ีติดตามสถานการณรอบขาง
มีบางอยางท่ีประเทศมหาอำนาจแบบพวกเขาควบคุมไมไดเอาไมอยู
ถึงจะสามารถบอกลวงหนาไดอยางแมนยำท้ังเวลาท้ังความรุนแรง
แตทีจ่ะยบัยัง้ไมใหกอกนัไมใหเกดิอยเูหนอืความสามารถโดยส้ินเชิง
และไมเพียงแตเหตุการณทางธรรมชาติที่เกิดตามครรลองของมัน
ทวายังมีอีกหลายอยางท่ีมนุษยสามารถรูสามารถเขาใจได
แตกไ็มมีอำนาจตอรองไมมีสิทธิเ์รียกรองใดๆ ทัง้ส้ิน...

ในสังคมท่ีมีการพฒันามีความสำเรจ็มีความล้ำหนาทุกดาน
คนมักจะเผลอวาตนน้ันย่ิงใหญทรงพลงัทรงอำนาจกวาหมด
กระท่ังฮึกเหิมยกตนเทียบช้ันเทพช้ันพระช้ันเทวา
แลวเท่ียวอวดเบงเท่ียวเรียกรองเที่ยวประกาศบารมี
ทำตัวท้ังใตฟาท้ังเหนือฟาตามใจอยากตามสัญชาตญาณตองการ
ท่ีเคยนับถือกราบไหวเปนพระเปนเจาเปนเทพ
ก็ลดช้ันลงมาคอยเอ้ือประโยชนใหคอยทำเฉพาะท่ีตองการใหทำ
พระเปนแคสวนเกินศาสนาเปนแคพิธีบวงสรวงเพื่อเปนเคล็ด
เม่ือบงัอาจลดช้ันพระชัน้เทพไดกไ็มลงัเลหนัมาลดช้ันคน
คนรอบดานเห็นแคผลประโยชนเห็นแคจำนวนเห็นแคเปลือกนอก
เงินคือมาตรตวงวัดท้ังศักด์ิศรีทัง้คุณคาคน
มีทรัพยสินเงินทองมากมีศักด์ิศรีมากเปนคนชนิดไหนไมตองพดูถึง
ใหประโยชนมากมีคุณคามากเปนคนอยางไรไมตองคำนึง
คนในประเทศชาติเดียวกันภายใตกฎหมายเดียวกัน
มีสิทธิมีหนาท่ีเหมือนกนัแตกไ็มเหมือนกนั
กฎหมายขอบังคับเดียวกันแตดวยมาตรฐานหลายหลาก
คนในประเทศร่ำรวยยากจนไมเทากันยังไมพอ
ยงัมีสิทธิยงัมีหนาท่ีไมเทาเทียมกันอกีตางหาก
คนจนแทบไมมีขาวสารกรอกหมอตองเสียภาษี
ในขณะท่ีคนรวยนับทรัพยสินไมถวนกลับมีทางเล่ียงภาษี
จะวาคนทุกวนัน้ีมีอำนาจมากลนฟาก็ไมถกู
ยงัไงก็ยงัเปนคนเหมือนกันทุกคนน่ันแหละ
เพยีงแตเต็มใจยกอำนาจสิทธ์ิขาดใหเงินใหทรัพยสินเกินความเปนจริง
จากท่ีเคยมีไวเพื่อใชจายเอ้ือความสะดวกใหชีวิตความเปนอยู
ก็ประเคนอำนาจใหลนฟาเหนือคนเหนือศีลธรรมจรรยาบรรณ
กระท่ังส่ังเปนส่ังตายส่ังทำส่ังเวนส่ังโกงส่ังหลอก...ไดหมด
แทนท่ีจะเปนเจาของแทนท่ีจะเปนนายเหนือเงินทองส่ิงของ
กลบัยอมเปนทาสเงินทาสส่ิงของดวยเต็มใจไมคิดเสียดายศักด์ิศรี...

พายแุซนด้ีนาจะเตือนใหคนสำนึกอกีครัง้
วาถึงอยางไรคนก็ใชจะใหญลนฟามีอำนาจลนจักรวาล
เหนอืคนเหนือฟายังพลงัแหงธรรมชาติ
เหนือธรรมชาติยงัมีผสูรางผบูนัดาลทุกส่ิงทุกอยาง
คิดจะใหญคับฟาเม่ือไรนาจะสำเหนยีก
ใหญไดไมนานก็ตองจอยตองพายกาลเวลาพายสังขาร
ในขณะท่ีผทูรงย่ิงใหญจริงคงอยชูัว่ฟาดินสลาย
เจียมตัวเจียมใจไวน่ันแหละ...ดีกวาหมด

สีสันของชุดท่ีเราใชในพธีิบชูาขอบพระคณุน้ันมีความสำคัญ หลงัสังคายนา
วาติกัน ที่ 2 ในพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผูลวงลับ สีดำท่ีนาโศกเศรา
เปล่ียนเปนสีขาว ซ่ึงเปนสัญลกัษณของชยัชนะแหงการกลับคืนชพี เปนส่ิงท่ีดี
ทีเ่ราเนนถงึแสงสวางแหงการกลบัคืนชพี แตกน็บัวามีความจำเปนท่ีเราจะตอง
ไมหลงลืมความมืดมนแหงการถูกตรึงกางเขนของพระเยซูเจา จำเปนท่ีเรา
จะตองมีทั้งสอง แตหากไมใหความสนใจกับความโศกเศราแหงความตาย
เราอาจจะหลงลืมการพิพากษาคร้ังสุดทายก็ได

บทอานจากพระธรรมวิวรณท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี กลาวถึงการเก็บเก่ียว
คร้ังสุดทาย กลาวถึงการมารวมตัวกันของผูที่รอดพน แตก็กลาวถึงการตัดสิน
ผูที่ด้ือรั้นในความช่ัวของตน และไมยอมกลับใจ พวกเขาจะตองเผชิญกับ
“พระพิโรธของพระเจา”

บางคนไมเหน็ดวยกบัวธีิเขียนหนงัสือพระธรรมววิรณ เพราะมกีารใชภาษา
เก่ียวกับสงครามและความรุนแรง แตอันท่ีจริงแลวเปนการกลาวถึงความจริง
ที่ยังอยูในโลกของเรา หากเราไมยอมเผชิญกับความจริงท่ีรุนแรงเหลาน้ี เราก็
จะไมสำนึกถงึขอบเขตแหงชยัชนะของพระคริสตเจา หนงัสือพระธรรมวิวรณ
จะเปนอนัตรายกต็อเมือ่เรามองดกูารกลาวถงึสัญลกัษณตางๆ ตรงตามตัวอกัษร
และนำไปใชเพือ่ไปทำนายถงึส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในวันส้ินพภิพ วาจะมีอะไรเกิดข้ึน
ภาษาท่ีมีชีวิตชีวาเก่ียวกับสงคราม เปนวิธีกลาวถึงสัญลักษณของสงคราม
ระหวางพระเจากับพลังแหงความช่ัว แตมิไดเปนการปลุกระดมใหคริสตชน
หยิบอาวุธข้ึนตอสูกับศัตรู พระคริสตเจาทรงมีชัยชนะดวยการนอมรับ
ความรุนแรงแหงไมกางเขน พระองคจึงทรงมีชัยชนะตอความตาย ดวยการ
กลบัคืนพระชนมของพระองค

“เวลาเกบ็เกีย่วมาถงึแลว” (ววิรณ 14:15)

ขาแตพระเยซเูจา พระองคทรงไถบาปของลูกดวยการนอมรบัความเจ็บปวด
แหงความจริงของความรุนแรงในโลกน้ีบนไมกางเขน
แลวทรงมีชัยชนะ เดชะการกลับคืนพระชนม
ของพระองค โปรดทรงบันดาลใหลูกนอมรับ
ความจริงเก่ียวกับความช่ัวท้ังหลาย และโปรดทรง
ชวยใหพวกลูกไดรับชัยชนะ เดชะพระอานุภาพ
อนัยิง่ใหญของพระองคดวยเทอญ อาแมน
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 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 25 ªï«—¥ «—πæÿ∏∑’Ë 5

∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑-

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡. 8 ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

‡ªìπª√–∏“π ·≈–√à«¡©≈Õß 50 ªï»’≈∫«™‡ªìπæ√– ß¶å

¢Õßæ√–§ÿ≥‡®â“ (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥ªí≠®∑√—æ¬å  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����¢Õ‡™‘≠ ç≈Ÿ°»‘…¬åæàÕ·∫≈é ·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–

∑ÿ°∑à“π√à«¡ «¥¿“«π“ ·≈–∫Ÿ™“¡‘ ´“·¥à§ÿ≥æàÕ

Õ“·∫≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈–

§√Ÿ∫“Õ“®“√¬åºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√

„π«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2012 ‡«≈“ 10.00 π.

·≈–√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π©—πæ’ËπâÕß (·®âß™◊ËÕ

·≈–®”π«πºŸâ√à«¡ß“π∑’Ë§ÿ≥§√Ÿ ‘√‘  ’™¡æŸ ‚∑√. 08-

1792-4908)

����� «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–‡®â“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π 2012

æ‘∏’‡ °¬“πæ“Àπ– ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π  Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√. 08-1857-1026

·ºπ°Õ¿‘∫“≈ ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 115 À√◊Õ

‚∑√. 08-9151-2047

�����  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

√à«¡°—∫ ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠ ‡¢â “√à «¡·¢à ß¢—πµÕ∫§”∂“¡æ√–§—¡¿’ √å

çSaengtham Bible Contest §√—Èß∑’Ë 2é ‚¥¬„™âæ√–

§—¡¿’√åæ√–«√ “√π—°∫ÿ≠¡“√–‚°©∫—∫·ª≈§“∑Õ≈‘° „π

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ 2012 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡≈ÿ°´å ¡ÿπ¥’

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ‚¥¬®—¥°“√·¢àß¢—πœ ‡ªìπ 4 √–¥—∫

§◊Õ ™—Èπª√–∂¡»÷°…“∑’Ë 4-6 ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-3

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4-6 ·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“  π„®

µ‘¥µàÕ‰¥â∑’ËÕ“®“√¬å ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

20 À¡Ÿà 6 ∂ππ‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√»—æ∑å  0-2429-0100 ∂÷ß 3

‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail : christ.studies

2000@gmail.com (¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√·≈–¢âÕ¡Ÿ≈

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë  www.saengtham.ac.th, www.

thaicatechesis.com, www.catholic.or.th, www.

kamsonbkk.com) °√ÿ≥“ àß„∫ ¡—§√¿“¬„π«—π∑’Ë 20

æƒ»®‘°“¬π 2012

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥ ‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡

2012 §ÿ≥æàÕ ÿ™“µ‘ Õÿ¥¡ ‘∑∏‘æ—≤π“ ‡ªìπª√–∏“π æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß (À≈—ßæ‘∏’¡’·Àà

æ√–∏“µÿ)

����� —°°“√ ∂“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 9 ∏—π«“§¡ 2012 ‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√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)

����� ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“ Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß∫â“π‡≥√

«—π®—π∑√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. (Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√

‡ªìπª√–∏“π

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

2012 ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ

 Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

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

(World Community for Christian Meditation)

°“√ª√–™ÿ¡Ωñ°Õ∫√¡®–¡’¢÷Èπ∑ÿ°«—π‡ “√å ÿ¥∑â“¬

¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ µ≈Õ¥ªï 2012 ∑’Ë«—¥æ√–¡À“‰∂à

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

§à“„™â®à“¬  π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–-

«‘√‘¬»‘√‘ ‚∑√. 08-1781-4504  E-mail : pslohsiri@

gmailcom ¥√. ÿπ∑√’ ‚§¡‘π ‚∑√. 08-9611-7940,

E-mail : komin.suntree @gmail.com §ÿ≥Õ—ß°’È  ‚ ¿‘≥-

æ√√—°…“ ‚∑√. 08-9815-1953, E-mail :

aungkie2002@yahoo.com

�����·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 Õ’‡¡≈å cyctforever@

hotmail.com ‡«Á∫‰´µå http://youth.cbct.net

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“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√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‚æπ ŸßπâÕ¬ Õ.∫â“π¥ÿß

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

Õ.‡¡◊Õß ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’
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·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¶√“«“ 

‡ ° ÿ “π
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡°√“§¡ 2013

‡«≈“ 09.00 π. ·≈–‡«≈“ 16.30 π. §ÿ≥æàÕ

 ÿ‡∑æ æß…å«‘√—™‰™¬ ‡ªìπª√–∏“π (ºŸâ®—¥°“√À≈ÿ¡ ∑’Ë

¢“¥°“√µ‘¥µàÕ°—∫∑“ß ÿ “π (§â“ß§à“∫”√ÿß) µ—Èß·µà

10 ªï¢÷Èπ‰ª ¢Õ„Àâ√’∫¡“µ‘¥µàÕ ‡æ√“–„π‡¥◊Õπ

∏—π«“§¡ 2013/2556 ®–∑”°“√‡°Á∫°√–¥Ÿ°À≈ÿ¡

∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

✝ «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

✝ «—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ Õ.∑à“¡–°“

®.°“≠®π∫ÿ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π.

«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ 2012

10.00 π. √—∫æ√–∏“µÿæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

16.30 π. πæ«“√·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå·≈–‡∑»πå

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

17.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™ —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å

¡’æ‘∏’‚ª√¥»’≈¡À“ π‘∑§√—Èß·√°

·≈–»’≈ ßà“

À≈—ßæ‘∏’ ¡’·Ààæ√–∏“µÿæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ∏—π«“§¡ 2012

07.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ ÿ√™—¬ ™ÿà¡»√’æ—π∏ÿå

09.30 π. ¡‘ ´“µ√’«“√«—π·√°

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

«—π®—π∑√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ 2012

19.00 π. ¡‘ ´“µ√’«“√«—π∑’Ë Õß

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

∑’Ë«—¥πâÕ¬‡∫‡π¥‘°µå

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 4 ∏—π«“§¡ 2012

19.00 π. ¡‘ ´“µ√’«“√«—π∑’Ë “¡

‚¥¬ §ÿ≥æàÕ®‘µµæ≈ ª≈—Ëß°≈“ß, C.Ss.R.

∑’Ë«—¥πâÕ¬‡∫‡π¥‘°µå

«—πæÿ∏∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ 2012

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

‡™‘≠√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√à«¡°—π

  ‡«≈“ 13.00 π. - ·¢àß¢—π∫“ ‡°Áµ∫Õ≈

(∑’¡æ√– ß¶å ·≈–∑’¡§√Ÿæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå)

- ·¢àß¢—πøÿµ´Õ≈ ( “¡‡≥√

¬Õ·´ø ‚√ß‡√’¬πø“µ‘¡“·≈–‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“œ)

           æ√âÕ¡∑’¡‡™’¬√åæ√–¡“√¥“œ

 ¿“¿‘∫“≈«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå
«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ  1 ¡.5 ´.π«¡‘π∑√å 81 ∂.π«¡‘π∑√å ·¢«ß§≈Õß®—Ëπ ‡¢µ∫“ß°–ªî °∑¡. 10240

‚∑√. 0-2375-8294 ∂÷ß 6  ·ø°´å 0-2733-4055

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√
‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡‡¥‘π°“√°ÿ»≈

‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õß“π “∏“√≥°ÿ»≈

 —ß¶¡≥±≈∑—Ë«ª√–‡∑»

≥  «π≈ÿ¡æ‘π’  °√ÿß‡∑æœ

«—π‡ “√å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2012

‡«≈“ 05.30-10.00 π.

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

µ‘¥µàÕ ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1301

�����ß“π™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‚≈°§√—Èß∑’Ë 28 ªï 2013 ∑’Ë√’‚Õ

‡¥Õ ®“‡π‚√ ª√–‡∑»∫√“´‘≈  Õ∫∂“¡·ºπ°‡¬“«™π

‚∑√. 08-1812-1916

����� °√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand)

¿“¬„µâ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¡’§«“¡ª√– ß§å®–√—∫ ¡—§√∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°‡¢â“∑”ß“π

„πµ”·Àπàßß“π “√ π‡∑» ®”π«π 1 Õ—µ√“ µ‘¥µàÕ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1502

����� ¢Õ ‡™‘≠√à «¡°‘ ®°√√¡ ‡¥‘π -«‘Ë ß ¥√ÿ≥“ -π“√’

¡‘π‘Œ“≈åø ¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 8 «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2013 ‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå (Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ß-

π°·¢«°) ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π¢Õß‡¥Á°

π—°‡√’¬π¥’·µà¢“¥·§≈π µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚√ß‡√’¬π

¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-3210  §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“

§ßª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-9757 À“°µâÕß°“√

 π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√»÷°…“·≈–∫√‘®“§ “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ ¡“§¡»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-π“√’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ

 “¢“∫“ß§π∑’ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ‡≈¢∑’Ë 508-0-069064

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¶√“«“ ª√–°“»¢à“«¥’ª√–®”«—¥

(PMG) ª√–®”ªï 2013 √ÿàπ∑’Ë 5 ¢Õ‡™‘≠§√‘ µ™π

¶√“«“ ∑ÿ°Õ“™’æ ∑ÿ°Õß§å°√ ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

∑’Ë‡¢â¡¢âπ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß¶√“«“  (PMG) ªï 2013

√ÿàπ∑’Ë 5 Õ∫√¡ 5  —ª¥“Àå / «—π»ÿ°√å‡¬Áπ-«—πÕ“∑‘µ¬å‡∑’Ë¬ß

‡√‘Ë¡ 1-3 / 8-10 / 15-17 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

·≈–  5-7 / 19-21  ‡¡…“¬π 2013 §à“≈ß∑–‡∫’¬π

3,000 ∫“∑  ∂“π∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à

¡À“°“√ÿ≥¬å) ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

 ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å ‚∑√. 08-4613-1125

§ÿ≥Õ√«√√≥  ‚∑√. 08-5235-7778 §ÿ≥æÕ≈ »√’®—π∑√å

‚∑√. 08-1550-5333

����� ¡—§√ ¡“™‘° çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé ΩÉ“¬

∑–‡∫’¬π ¡“™‘° ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1810

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“µ√— «à“ ç∑à“πÕ¬“°„Àâ‡√“∑”Õ–‰√„Àâé
§πµ“∫Õ¥∑Ÿ≈«à“ ç√—∫‚∫π’ „Àâ¢â“æ‡®â“·≈‡ÀÁπ‡∂‘¥é

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“µ√— °—∫‡¢“«à“ ç‰ª‡∂‘¥§«“¡‡™◊ËÕ
¢Õß∑à“π‰¥â™à«¬∑à“π„Àâ√Õ¥æâπ·≈â«é

(¡“√–‚° 10:51-52)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 36 ฉบับที่ 48 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2012หนา 18

เพลงภาษาพื้นเมืองฟลิปปนสดังมาจากพากาซา (เหมือนศูนยการเรียนรู
เพื่อชวยเหลือเด็กและครอบครัวที่ดอยโอกาส...ผูเขียน) ตรงขามกับหองพัก
ของผม ทวงทำนองฟงดูคึกคกัมชีวีติชวีา ประกอบกบัสียงเครือ่งเคาะใหจงัหวะ
เราใจ  น้ำเสียงจากบทเพลงดูมีเอกลักษณสนุกสนานแตเรียบงาย รื่นเริง
แตหมองหมนโอดครวญ ไมมีภาษาใดจะอธิบายทวงทำนองของดนตรี
หรือบทเพลงไดดีเทา ลองเปดหูและเปดใจสดับฟง ทวงทำนองของความรัก
การชวยเหลือ และการแบงปนก็เชนกัน ไมมีน้ำเสียงและคำบรรยายท่ีเปยมคา
เทากับน้ำใจคนท่ีหยบิย่ืนใหกนั คนไทยมีน้ำใจ ไมไดแปลวาคนชาติอืน่แลงน้ำใจ
เราพบไดจากเหตุการณทัว่ๆ ไป ผมพบน้ำใจไทยเสมอท่ีบานแหงน้ี

วันท่ีกิจกรรมเปดเมือง (Open City) หวนคืนกลับมาอีกคร้ังในอาทิตยที่ 2
ของเดือนพฤศจิกายน หลายคนนึกถึงกิจกรรมกลุมของตนเอง แนนอนคนไทย
ยอมนำเสนอกิจกรรมบางอยางดวย และในคร้ังน้ีเราเลือกกิจกรรมท่ีใชชื่อวา
“เทศกาลไทย ลอยกระทง” (Thai Festival : Loy Krathong) นอกจากการ
มีสวนรวมกับกิจกรรมของกลุมแลว  เรายังอยากใหผู เขารวมได เขาใจ
ความสวยงามของประเพณีไทย แตมากไปกวาน้ันคือรบัรถูงึการเคารพธรรมชาติ
ส่ิงสรางของพระท่ีใหเราไดมีโอกาสดำรงชีพ แตใครจะนึกวา เราคนไทย
ยังรวมกันสรางสรรคบรรยากาศของท่ีนี่ไดมากไปกวาน้ัน

การรณรงคเพือ่หางบประมาณในการกอสราง เสริม เติมแตงอะไรบางอยาง
ของท่ีนี่ เรียกรองใหเราไดรับรูรวมกัน ถึงความยากลำบากในการไดมา
ซ่ึงงบประมาณแตละกอน นาสนใจท่ีเราคนไทยเปนตัวต้ังตัวตีในการกำเนิด
ความคิดเพื่อกระตุนเพ่ือนรวมชายคาบาน ใหลุกข้ึนมาทำอะไรสักอยางเพ่ือ
การมีสวนรวมน้ัน

ปอปคอรน 100 ถุงคือสิ่งท่ีเราต้ังใจทำรวมกัน เงินลงทุนจากเงินบริจาค
ของผสูนใจ ทนุประเดิมสรางความม่ันใจจากรนุพีค่นไทยอีกคน เม่ือวนัใกลงาน
ทนุท่ีระดมมานับตัวเลขไดรวม 1,000 ถงุ ภาชนะท่ีจะใชใสปอปคอรน เพือ่เปน
ชองทางเล็กๆ ในการเติมเต็มชีวิต  เราติดถอยคำเล็กๆ เปนพระวาจาของพระ
และรณรงคเพ่ือความรักและสันติภาพ จากจุดแข็งของความหลากหลายของ
คนนานาชาติทีม่าใชชวีติรวมกัน คนละไมคนละมือ ไมเพยีงผลงาน และเม็ดเงนิ
ที่มากมาย แตทุกบาททุกสตางค ทั้งตนทุนและกำไร เราก็มอบใหกับโครงการ
การตอเติมบาน หรือกอสรางอะไรบางอยางขององคกรที่นี่ ผมคิดวาถาเก็บเงิน
เราอาจจะไดเงินมากกวาน้ัน แตเราไมสามารถหาท่ีไหนไดเลย กับราคาของ
ความสามัคคี ความเปนน้ำหนึง่ใจเดียวกัน และราคาของน้ำใจท่ีถกูทอดรวมกัน
ในปอปคอรนแตละถุงๆ ผมภูมิใจมากกวาน้ันก็คือ คนตนคิดคือเพื่อนรวมชาติ
ถาเปนเพยีงกจิการเดียวในบานผมคงไมรสึูกมาก แตมันยงัมีเร่ืองอืน่อกี

อีกไมนานหลักสูตรของท่ีนี่จะจบลง หลายคนท่ีบานน้ีคงแยกยายกันไป
ตามเสนทางของตน แนนอนบางคนยังอยูตอ บางคนอาจจะตองฝกวิทยายุทธ
เพิ่มเติมในมุมอื่นๆ อีก แตคนสวนใหญของบานท่ีผมอยูกำลังจะกลับบาน
เราคิดถึง “ของท่ีระลึก” ระหวางกัน ในวันน้ันความคิดท่ีงายและเปนไปไดกคื็อ
ดีวีดีบันทึกภาพของชีวิตรวมกันท่ีนี่ เราเรียกวา “บทบันทึกแหงการแบงปน
ชวีติ ความรัก และความเปนหน่ึงเดียว” (The Memory of Sharing…Life Love
and Unity)

ดีวดีีชดุน้ันคอยๆ เปนรปูเปนรางข้ึนดวยบทตางๆ ถงึ 4 บท แตครอบคลุม
ทกุมิติ ไมวาจะเปนเรือ่งราวของสถานที ่การใหสัมภาษณของคุณพออธิการบาน
ถึงจุดกำเนิด เปาประสงค และสารแสดงความช่ืนชมในการใชชีวิตรวมกัน
มีคำพูดจากใจของสมาชิกในบาน คำของเพื่อนบาน และภาพสรุปกิจกรรม
ทั้งหมดโดยแยกเปนสีรุงเจ็ดสี ตามนิยามของการแบงสัดสวนในชีวิตตาม
จติตารมณของคณะ  ฯลฯ  ผมพบความสามารถ พรสวรรค ทกัษะความสามารถ
ตางๆ เพลงบทใหมๆ ที่ถูกแตงข้ึนท่ีนี่ มันไมเพียงแตเปนของท่ีระลึกเทาน้ัน
แตยังเปนที่ระลึกสำหรับกลุม เหมือนเปนบทสรุปชีวิต แตเปนบทสรุปชีวิต

ที่ไมไดจบแคตรงน้ี แตเปนการกาวออกไปเจริญชีวิตตอดวยความเปนน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน มันชางสวยงาม เพราะมันยังแตกตอไปยังความคิดเร่ืองส่ือสมัยใหม
กับการสงสารแหงความเช่ือเพื่อรวมมือสนับสนุนกันในงานแพรธรรมตาม
พระประสงคขององคสมเด็จพระสันตะปาปาในปแหงความเช่ือ เราจึงพยายาม
ที่จะสรางชองสัญญาณรวมกันในยูทูป หรือแมกระท่ังเพื่อการจัดกิจกรรมแบบ
ส่ังลาเล็กๆ โดยเชิญทุกคนมารวมกันท่ีบานของเรา และสงมอบของขวัญ
ชิน้พเิศษน้ีใหกบัหมคูณะ ผรูวมเรียนรชูวีติในเสนทางเดียวกนัตลอดหลายเดือน
ที่ผานมา มันดูนาสนใจ มันดูเหมือนการจุดประกายการมีสวนรวม แตทุกอยาง
ยอมตองมจีดุต้ังตน  จดุต้ังตนกม็าจากสมาชิกในบานท่ีเปนคนไทยอกีละครับ

บทรำพึงแหงน้ำใจไทยท่ีผมสัมผัสไดถึงความงดงาม ไมวามันจะเบงบาน
ณ สถานท่ีใดก็ได ในประเทศ นอกประเทศ มันก็สรางความชุมช่ืน ความสุข
และรอยย้ิมใหกับผูที่ไดรับ น้ำใจไทยไมไดเกิดจากความมีมากกวาในส่ิงของ
หรือทรัพยสิน แตมาจากความโอบออมอารีที่ถูกปลูกฝง ชีวิตในแบบไทยๆ
ของเรา คำโฆษณาเกาๆ จากสินคาช้ินไหน ผมจำไมไดแลว “เรานับถือน้ำใจ
คนไทย” ลองคิดแบบน้ีดูบางสิครับ บางทีอาจจะทำใหบานเมือง สำนักงาน
ชีวิตรอบดานของเราแตละคนเย็นลง การห้ำหั่นประหัตประหาร เชือดเฉือน
ดาทอ กาวราว จับผิด เอาเปรียบ มุงทำลายกัน สารพัดวิธีที่ไมสรางสันติ
และปดก้ันส่ิงดีงามท่ีถกูหวานในชีวติของคนไทย เสยีดายนะครบั

น้ำใจไทย และน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตชนคนไทย ตองชวยกันลาดลด
พืน้แผนดินท่ีแหงผาก จากความเห็นแกตัว แบงขาง และทำลายความเปนหน่ึงเดียว
กัน เพราะน้ำที่มีชื่อวาน้ำใจ เชื่อเลยวาลดลงไปท่ีใด มันก็ทำใหที่นั่นชุมชื่น
เรายังพดูไดใชไหมครับวา “เรานับถือน้ำใจคนไทย”
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ

ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงค ชัย หมั่น ศึกษา สังฆมณฑลจันทบุ รี : คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บัวขันธ  สังฆมณฑลราชบุ รี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรงุเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา
10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND)
122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

1. เรยีน 1 คน  ชัว่โมงละ 300 บาท
2. เรยีน 2 คน  ชัว่โมงละ 400 บาท
3. เรยีน 3 คน  ชัว่โมงละ 500 บาท

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

Tel. 0-2291-3750-4

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

อะลูมิเนียม-กระจก, เลื่อน-สวิง, บานเกล็ด
ฝาเพดาน-ทีบาร-ฉาบเรียบ, ผนังเบา
โครงหลังคาเหล็ก,  ประตูเหล็ก, มุงลวด,
เหล็กดัด, กันสาด
ผามาน, วอลลเปเปอร, พรม, ฉากกั้นหอง
มู ล่ี และรับซักผามานทุกชนิด

ผลิตและจำหนายสายประคำ หินสีและแกวคริสตัล
http://www.mary-lamb.com

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 0-2598-4878,  08-1830-1613

แฟกซ 0-2598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 0-2566-3393, 08-1817-5260
แฟกซ 0-2566-3201

NEW!

ต.รุงโรจนต.รุงโรจนต.รุงโรจน กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

7-12 ธนัวาคม 2012 :
เชญิทานแสวงบุญโอกาสฉลอง 100 ป อาสนวิหาร
เชียงตุง สหภาพพมา & เยี่ยมคารวะมรณสักขี
คุณพอสเตฟาน หวอง (เชยีงราย-เชยีงตุง-อาสนวิหาร
แมพระนิรมล-วดันักบุญยูดาห-ดอยเหมย)

ปฏญิาณตลอดชีพ (ตอจากหนา 2)
โดยคุณพอเปาโล เชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการ
เจาคณะแขวงประเทศไทย เปนประธาน  ในวนัเสารที ่8
ธันวาคม 2012 เวลา 10.00 น. ที่วัดพระเยซูเจาเสด็จ
ขึน้สวรรค  อ.สามพราน จ.นครปฐม

บราเดอรมีคาเอล ฝาม มินห กวน เกิดวันท่ี 8
ตุลาคม ค.ศ. 1977 ที่ จ.เกียนยาง ประเทศเวียดนาม
สัตบุรษุวัดตราโก  เปนบุตรคนโต ในจำนวนพ่ีนอง 6 คน
ของ วนิแซนต  ฝาม วนั ตาว และมารยี  ฝาม ท ีธู

ปจจบุนั  กำลงัศึกษาคณะศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
วชิาเทววทิยา ชัน้ปที ่2 วทิยาลยัแสงธรรม  จ.นครปฐม

ประวตัชิวีตินกับวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2001 ที่โฮจิมินหซิต้ี

ประเทศเวียดนาม
เขาโปสตุลันต วันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 2005 ที่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ศรีราชา จ.ชลบุรี
เขานวกภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 ที่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จ.ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008

ทีค่ามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จ.ปราจนีบุรี
คติพจน “ขาพเจาเปนผรูบัใชของพระเจา” (ลกูา 1:38)

บราเดอรโยเซฟ เหงยีน หงอก อนัห   เกดิวันท่ี  25
ธันวาคม ค.ศ. 1979 ที่หลากลัม เดินเยืยง จ.ลัมโดง
ประเทศเวียดนาม  สัตบุรษุวัดหลากลัม เปนบุตรคนท่ี 6

ในจำนวนพ่ีนอง 6 คน ของโยเซฟ เหงียน วัน หมั่น
และมารยี เหงยีน ถิ เดิน

คณุพอโยแซฟ โด ด๊ึก ฟ ู ผสูงเขาบานเณร

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียน QUANG TRUNG-DALAT
มัธยมศึกษา โรงเรียน QUANG TRUNG-DALAT
อดุมศึกษา HO CHI MINH CITY UNIVERSITY

OF LAW
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม
ปจจุบนั สาขาวิชาเทววิทยา ชัน้ป 2 วทิยาลัยแสงธรรม

จ.นครปฐม

ประวตัชิวีตินกับวช
เขาคณะคามิลเลียน ค.ศ. 2000 ที่โฮจิมินหซิต้ี

ประเทศเวียดนาม
เขาโปสตุลนัต  วนัท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ที่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร ศรีราชา จ.ชลบุรี
เขานวกภาพ วนัท่ี  1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 ที่

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร จ.ปราจีนบุรี
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

ทีค่ามิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร จ.ปราจนีบุรี
คติพจน   “Come and See” (Jn 1:39)

บราเดอรปอล เหงยีน ยอื เฮีย้ว เกดิวันท่ี 15 ตุลาคม

ค.ศ. 1972 ที่ลองคั้ญ จ.โดงนาย ประเทศเวียดนาม
สัตบุรษุวัดฟบูีน่  เปนบุตรคนท่ี 2 ในจำนวนพีน่อง 5 คน
ของ Nguyen Nhu Bao และ Dau Thi Kim Lien

คณุพอ Augustine Nguyen Viet Chung ผูสงเขา
บานเณร

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา 1978 -1984 ที่ไซงอน ประเทศ

เวียดนาม
มัธยมศึกษา  1985-1990 เรียนท่ีไซงอน ประเทศ

เวียดนาม
อุดมศึกษา 1991-1997 เรียนที่มหาวิทยาลัยแพทย

ทีไ่ซงอน ประเทศเวียดนาม
ค.ศ. 1997-2006 ทำงานท่ีโรงพยาบาลที่ไซงอน

ประเทศเวียดนาม
ปจจุบัน กำลังเรียนเทววิทยาช้ันป 4 ที่วิทยาลัย

แสงธรรม จ.นครปฐม

ประวตัชิวีตินกับวช
เขาคณะคามิลเลยีน ค.ศ. 2006
เขาโปสตุลนัต  วนัท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 2007
เขานวกภาพ วนัท่ี  1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008
ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัที ่1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วนัที ่8 ธันวาคม ค.ศ. 2012
คติพจน   “ทานไดรบัมาโดยไมเสียคาตอบแทนก็จง

ใหเขาโดยไมรบัคาตอบแทนดวย” (มธ 10:8)
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‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡µ÷° ”π—°ºŸâÕ”π«¬°“√ ‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 48 ª√–®”«—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π - 1 ∏—π«“§¡ 2012Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 21 ®“°

A ∂÷ß Z §«“¡¥’

 ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (4)

æ√–§ÿ≥‡®â“®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

™ÿ¡πÿ¡§√Ÿ§” Õπ√–¥—∫™“µ‘    §√—Èß∑’Ë   4
çªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ„π™’«‘µ§√Ÿ§” Õπ‰∑¬ªí®®ÿ∫—πé
π§√ª∞¡ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 µÿ≈“§¡ 2012 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ª√–∏“π ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

‡ªî¥ªï°“√»÷°…“π—°»÷°…“‰∑¬„π‚√¡
‡¡◊ËÕ

«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 21

µÿ≈“§¡

2012

‡ªìπÕ’°

‚Õ°“ Àπ÷Ëß

∑’Ë∫√√¥“

 ✠  (Õà“πµàÕ

Àπâ“ 5)

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠
®—¥∑”æ‘æ‘∏¿—≥±å‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ

ºà“π°“√®—¥· ¥ß
·∫∫   4   ¡‘µ‘

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19

°—π¬“¬π 2012 ¿√“¥“Õ“π—π∑å

ª√’™“«ÿ≤‘ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠ ‡ªìπª√–∏“π·∂≈ß¢à“«

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 13)

D (Decide) µ—¥ ‘π„®

∑’Ë®–¡’§«“¡ ÿ¢

‡§≈Á¥≈—∫·Ààß§«“¡ ÿ¢

¡“°¡“¬ ®“°·∫∫ ”√«®

µà“ßÊ ·≈– ”π—°µà“ßÊ

ºŸâ · «ßÀ“∑“ßÀ≈ÿ¥æâπ

∫“ß∑’§«“¡ ÿ¢‡√‘Ë¡®“°µ√ßπ’È

çµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–¡’...§«“¡ ÿ¢é

∫“ß§π®÷ß«“ß§«“¡ ÿ¢‰«â

∑’Ë§«“¡ ”‡√Á® ∫“ß§π«“ß‰«â∑’Ë√Õ¬¬‘È¡¢Õß§π∑’Ëµπ√—°  π„® À√◊ÕÕ¬“°

§√Õ∫§√Õß ∫“ß§π«“ß‰«â∑’Ë ‘Ëß∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ·µà∫“ß§π‡≈◊Õ°«“ß‰«â∑’Ë ‘Ëß‡≈Á°Ê

πâÕ¬Ê ∫“ß§πÕÕ°‡¥‘π∑“ß‡æ◊ËÕ§âπÀ“·≈– —¡º— ¡—π ·µà∫“ß§π·§àÕ¬Ÿà°—∫∫â“π

‡ªî¥‡æ≈ßøíß ¡’‡«≈“«à“ß‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õß ∫“ß§π‡≈◊Õ°∑’Ë®–„™â‡«≈“ —ß √√§å

°—∫‡æ◊ËÕπΩŸß ·µà∫“ß§π‡≈◊Õ°∑’Ë®– π∑π“°—∫æ√– ≈ß≈÷°‡¢â“‰ª¬—ß ¿“«–·Ààß®‘µ„®

∫“ß§πÕÕ°‡¥‘π∑“ß ∫“ß§π§âπÀ“ ∫“ß§π∫Õ°«à“°“√Õ¬Ÿà∑à“¡°≈“ß§π¥’

¡’πÈ”„®§◊Õ§«“¡ ÿ¢ ·µà∫“ß§π°≈—∫‡≈◊Õ°Õ–‰√‰¡à‰¥â‡≈¬ ‡¢“µâÕß‡º™‘≠°—∫

 ∂“π°“√≥å∑’ËÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“ ∂â“‰¡àµ—¥ ‘π„®∑’Ë®–¡’§«“¡ ÿ¢ ∫“ß∑’§«“¡ ÿ¢°Á

‰¡à‡¥‘π∑“ß‡¢â“¡“„πÀ—«„® §”µÕ∫‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà„π “¬≈¡ §”µÕ∫Õ¬Ÿà„π°“√µ—¥ ‘π„®

¢Õß‡√“

ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬®ßÕ¬à“ – ¡∑√—æ¬å ¡∫—µ‘∫π·ºàπ¥‘ππ’È‡≈¬ ∑’Ëπ’Ë∑√—æ¬å ¡∫—µ‘

∑—ÈßÀ≈“¬∂Ÿ° π‘¡·≈–¢¡«π°—¥°‘π ·≈–∂Ÿ°¢‚¡¬‡®“–™àÕß‡¢â“¡“¢‚¡¬‰ª‰¥â ...

‡æ√“–∑√—æ¬å ¡∫—µ‘¢Õß∑à“πÕ¬Ÿà∑’Ë„¥ „®¢Õß∑à“π°ÁÕ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ¥â«¬é (¡—∑∏‘« 6:19, 21)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ º¡¡—°„™â‡«≈“„π«—π«à“ß‰ª‡¬’Ë¬¡«—¥ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å

‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥‡ªìπ™◊ËÕ¢Õß«—¥π’È Õ¬Ÿà‰¡àÀà“ß®“°∑’Ëæ—°π—° ‡ªìπ«—¥„À≠à∑’‡¥’¬« —ß‡°µ‰¥â

®“°√Õ∫¡‘ ´“„π«—πÕ“∑‘µ¬å §≥–ƒÂ…’ø√—ß´‘ °—π¥Ÿ·≈
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