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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2013
ในพระวรสารนักบุญลูกา บทถวายพระพรของเศคาริยาห ในบทท่ี 1 ขอ 78-79 มีขอความวา “เดชะพระเมตตากรุณาของพระเปนเจาของเรา พระองคเสด็จ

มาเย่ียมเราจากเบ้ืองบนดังแสงอรโุณทยั สองแสงสวางใหทกุคนท่ีอยใูนความมืดและเงาแหงความตาย เพือ่จะนำเทาของเราใหดำเนนิไปในทางแหงสันติสุข”
และในบทท่ี 2 ขอ 11-15 ยังบอกใหเราทราบวา “ในวันน้ี ในเมืองของกษัตริยดาวิด พระผูไถประสูติเพื่อทานแลว” และบอกตอไปดวยวา “เราจงไปเมือง

เบธเลเฮมกันเถิด จะไดเห็นเหตุการณที่พระเจาทรงแจงใหเรารู”
เม่ือเฉลมิฉลองตอนรบัวนัพระครสิตสมภพ แมสายตาจะมองไมเหน็พระองค แตกส็ามารถสัมผสัไดดวยใจ เหมอืนกบัเนือ้รองบทเพลง “วนัพอ” ทีว่า
“ในโลกนีมี้แคหนึง่ ใหหนึง่คนน้ีเปนทีห่นึง่ ผชูายคนนีท้ีร่กัเราเกนิใคร”
ขอพระกุมารเจานำพระพรแหงความช่ืนชมและความสุข สันติมาสูโลก ประเทศชาติ และพวกเราทุกคน เพื่อนำเทาของเราใหดำเนินไปตามทางแหงสันติสุข

ตลอดปใหมและตลอดไป

ขออำนวยพร
พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

พระอคัรสงัฆราชกติติคณุแหงกรงุเทพฯ

ไดทราบจากผูจัดทำ “อุดมสาร” วาในชวงเทศกาลพระคริสตสมภพและ
ปใหม ไมเหน็มีคำอวยพรจากอดีตประธานส่ือมวลชนคาทอลิก กเ็ลยขอถือโอกาส
นี้สงพรพระคริสตสมภพและปใหม ค.ศ. 2013 มายังผูอาน “อุดมสาร” ทุกทาน
โดยเฉพาะบรรดาเพื่อนอุดมสารท่ีติดตามและสนับสนุน “อุดมสาร” มาอยาง
เสมอตนเสมอปลาย น้ำใจดีของทานเปนกำลังใจท่ีสำคัญสำหรับเจาหนาท่ีทกุทาน
ใหทุมเทท้ังกำลังกายและกำลังใจ เพ่ือให “อุดมสาร” มีรูปแบบและบทความ
ทีน่าสนใจเก่ียวกบัพระศาสนจักรในประเทศไทย ดังท่ีปรากฏใหทานเห็นในแตละ
สัปดาหตลอดท้ังป

ขอพระเจาทรงตอบแทนน้ำใจดีของผูสนับสนุนและเจาหนาท่ีทุกทาน และ
ทานผเูปนแฟน “อดุมสาร” อยางสม่ำเสมอตลอดมา ขอใหเทศกาลพระคริสตสมภพ
และปใหม ค.ศ. 2013 นี้ เปนเทศกาลและปแหงพระพรอันประเสริฐสำหรับ
ทุกทานตลอดไป

อวยพรมาในพระเจาผูทรงบังเกิดเปนมนุษยทามกลางเรา
พระสงัฆราชยอรช ยอด พิมพสิาร, C.Ss.R.
พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

เ น่ืองในโอกาสวันคริสตมาส ซ่ึงคริสตชนท่ัวโลกเฉลิมฉลองกัน
ทุกปดวยความช่ืนชมยินดีไมรูเบ่ือ ใหเราสรรเสริญขอบพระคุณพระบิดาท่ี
“ทรงรักโลกอยางมาก จนถึงกับประทานพระบุตรแตพระองคเดียวของพระองค
เพื่อทุกคนท่ีมีความเช่ือในพระบุตรจะไดไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” (ยอหน
3:16) บุตรพระเจาทรงบังเกิดเปนบุตรมนุษย เพื่อใหบุตรมนุษยเกิดใหมเปน
บตุรพระเจา เปนทายาทของพระครสิตเจา พระบดิาทรงสละพระบตุรของพระองค
เปนของขวัญแกเรามนุษย เทศกาลคริสตมาสจึงเปนเทศกาลแหงความเสียสละ
แบงปนตามแบบฉบับพระบิดาเจา ใหเราแบงปนความรัก ความสุข ความยินดี
ส่ิงท่ีเราเปนและส่ิงท่ีเรามีแกกนัและกัน โดยเฉพาะแกผยูากไร ผมีูทกุข คนเจ็บปวย
คนชรา เด็กกำพรา ผูถูกทอดท้ิง ฯลฯ และในปแหงความเช่ือ ใหเราแบงปน
ความเช่ือแกกันและกันในครอบครัว ในที่ทำงาน ในชีวิตสาธารณะ ทั้ง
ครสิตชนและมิใชครสิตชน

ใหเราขอบพระคุณพระเปนเจา สำหรับวันเวลาท่ีพระองคเมตตาประทาน
แกเรา ใหเราต้ังใจท่ีจะปรับปรุงชีวิตใหดีข้ึน มีความเช่ือมากข้ึน ขอใหปใหมนี้
เปนปแหงความกาวหนา ปแหงการกลบัใจ

ขอครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิอำนวยพรเราทุกคน ทุกครอบครัว ทุกหมูคณะ ใหมี
ความเช่ือ ความหวงั ความรกั ความสุขสันติทัง้กายและใจ ตลอดเทศกาลครสิตมาส
และปใหม และตลอดไป

อวยพรมาดวยความรัก
พระสงัฆราชลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต
พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลจันทบุรี

Merry     Christmas and Happy New Year! สุขสันตวนัพระคริสตสมภพ และสวัสดีปใหม แดพีน่องท่ีรกัทุกๆ ทาน ในโอกาสสมโภชพระคริสตเจา
ทรงบังเกิด สงทายปเกา 2555 และตอนรับปใหม 2556 นี ้ผมภาวนาวิงวอนขอพระเปนเจาไดทรงโปรดประทานพระพรอันอดุมแดพีน่องทุกทาน ใหมีความสุขกาย
สบายใจ มีความเจริญกาวหนาในชีวิต หนาท่ีและการงานตางๆ และเปนพิเศษสำหรับปแหงความเช่ือนี้ ขอพระเปนเจาทรงโปรดใหพี่นองมีความเช่ือที่เขมแข็ง
ม่ันคงในพระองค ใหความเช่ือเปนแสงสวาง และเข็มทิศนำพ่ีนองไปในหนทางแหงความรอด ตามพระประสงคของพระองคเสมอ เพื่อสักวันหน่ึงพ่ีนองจะไดยิน
พระสุรเสียงของพระองคทีจ่ะตรัสกับพีน่องวา “ความเช่ือของทานทำใหทานรอดพนแลว” (ลก 17:19) สวัสดีปใหมครบั

                                                                                                                     อำนวยพรมาดวยความรกั
                        พระสงัฆราชยอแซฟ สังวาลย ศรุะศรางค

พระสงัฆราชกติติคณุ สังฆมณฑลเชยีงใหม
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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2013
“ปแหงความเช่ือ” ตามท่ีไดรบัการประกาศในพระศาสนจักรทุกระดับ  ทกุวถิชีมุชนวัดและทุกภาคสวนท่ัวโลกแลวน้ัน ในนามพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ

ไทยและในเขตอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
พอขอรวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกันกับพี่นองชาวคาทอลิกไทยทุกหมูเหลา  กราบนมัสการพระกุมารเยซูองคพระผูไถผูเสด็จมาบังเกิดในจิตใจของเราเปนพิเศษ

ในเทศกาลพระครสิตสมภพนี ้ เพือ่วาพระองคจะทรงบันดาลประทานพรนานัปการตามความจำเปน  เปนตนพระพรแหงความเช่ือในพระองคนัน่เอง
ขอใหปแหงความเช่ือตลอดปใหม ค.ศ. 2013 นี้  เปนปที่เราทุกคนสามารถเร่ิมตนกลับใจฟนฟูความเช่ือของตนตอพระเจาในทุกมิติ  จนกระท่ังนำพลังจาก

ประสบการณความเชื่อนั้นไปแบงปนและปาวประกาศเปนขาวดีสำหรับพี่นองรอบขางท้ังผูที่มีความเช่ือเดียวกันและตางกัน  เพื่อยืนยันวาเราทุกคนลวนเปนลูกของ
พระเจาองคเดียวกันโดยแทจริง

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันตสุิขนรินัดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

พรคริสตสมภพปนี้ที่พอปรารถนาจะวอนขอองคพระผูเปนเจา สำหรับ
พี่นองแตละทาน แตละครอบครัว แตละกลุมองคกรฆราวาส หมูคณะนักบวช
และพระสงฆทุกทานก็คงจะเปนพระพรที่เกี่ยวกับ “ปแหงความเช่ือ” และ “การ
ประกาศขาวดีใหม” เน่ืองจากพอเพิง่กลับมาจากการไปรวมประชุมสมัชชาพระสังฆราช
ทีก่รงุโรม และไดรวมในพิธีเปดปแหงความเช่ือ พรอมกับสมเดจ็พระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที่ 16 และพระพรที่พอวอนขอนั้นก็คือขอใหคริสตชนคาทอลิกทุกคน
ดำเนินชีวิตในความรักตอกัน ในครอบครัว ในกลุมวิถีชุมชนวัด ในกลุมองคกร
คาทอลิกท่ีตนสังกดั ในหมมูวลสมาชกินกับวชแตละคณะ และคณะสงฆในแตละ
สังฆมณฑลดวย เพือ่กอเกิดพระเยซูเจา องคความรักของพระเจาทามกลางสองสาม
คนท่ีรวมกันในนามของพระองค เปนการสืบทอดการประทับอยูของพระเยซู
ครสิตเจา ทามกลางชุมชนคริสตชนเสมอไป พระองคผไูดเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย
ในคืนคริสตสมภพครั้งแรก เม่ือ 2000 ปที่แลว และไดทรงกอบกูมนุษยทุกคน
ใหรอดพน อาศัยการส้ินพระชนมและการกลับคืนชนมชีพของพระองคทาน
และพระองคยังคงประทับอยูกับพระศาสนจักรตอไป ในความรักและความเปน
น้ำหน่ึงใจเดียวกันของบรรดาคริสตชนศิษยพระคริสตเจา ทั้งน้ีเพื่อเราคริสตชน
จะสามารถเปนพยานถึงพระเจาองคความรักใหแกทุกคนท่ีเปดใจตอนรับพระองค
    “สุขสันตวนัพระคริสตสมภพ แดครสิตชนทุกคนและพ่ีนองทุกทานผมีูน้ำใจดี”

พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ป ค.ศ. 2012 กำลังจะผานพนไป ความรูสึกและความประทับใจของเรา
แตละคนในของปนี ้  คงจะมีความหลากหลาย   มีทัง้ท่ีรสึูกวาเปนปแหงความเจริญ
รงุเรอืง  ประสบความสำเร็จ บางคนอาจรสึูกเปนปแหงความโชคราย มีความลมเหลว
และผิดหวัง  แตอยางไรก็ตาม ส่ิงเหลาน้ีกำลังจะผานพนไป  ไมหวนกลับคืนมา
ขอใหเราเลอืกเกบ็ส่ิงดีๆ ไวในความทรงจำ ส่ิงท่ีทำใหเรามกีำลงัเม่ือคดิถงึ   ขอให
เราเตรียมตัวเตรียมใจตอนรับปใหมที่กำลังจะมาเยือน  ขอเชิญเราท้ังหลายปดปนี้
ดวยบรรยากาศแหงความปติยนิดี  ฉลองครสิตมาส

ขอบคุณพระเจา ที่พระองคมาประทับอยูกับเรา เพื่อชวยพวกเรา ไมวาเรา
จะเปนคนอยางไร พระเจายังคงรักเราเสมอ ขอพระเกียรติรุงโรจนจงมีแดพระเจา
เปนนิตย

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์ สิรสุิทธิ์
เลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

พรปใหม
 ส่ิงท่ีประเทศไทยตองการมากทีสุ่ดในขณะน้ี คือลดความเกลยีดชงั และสราง

ความปรองดอง
ความแตกตางระหวางแนวคิด สีเหลือง สีแดง เปนสิทธิสวนบุคคล ฝายคาน

ฝายรัฐบาล กเ็ปนโครงสรางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  พอคากับชาวนา
ก็พึ่งพิงกันมาตลอด เพียงแตปจจุบัน รัฐบาลใหโอกาสชาวนามากกวา เพราะเขา
ยากจนมาท้ังชวีติ

การยอมรับความเปนจริง ทำใหปรบัใจอยกูบัความจริง จติใจก็เย็นลง
ครอบครัวจะเขมแข็ง ก็ตองการบางคนทำหนาท่ีเปนพอ บางคนเปนแม และ

บางคนเปนลกู ทกุฝายมีหนาท่ีแตกตางกัน จงึตองเคารพเกยีรตแิละศักด์ิศรขีองกนั
และกัน เพือ่เขาจะมีกำลังใจรักและรบัใชสมาชิกในครอบครวั ดวยจิตใจท่ีเอือ้อาทร

พระเจาของเราเปนบิดาของคนท้ังมวล ขอพระองคชวยหลอมรวมใจ
ใหคนไทย มีความรักเอ้ืออาทรตอกัน โปรดประทานความสงบรมเย็นใหมี
บรรยากาศทำงาน หาเลีย้งชวีติของตนตลอดปใหมนีเ้ทอญ

พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย  วสิิฐนนทชยั
เหรัญญิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค

สขุสันตวนัพระครสิตสมภพและสวสัดีปใหม ค.ศ. 2013 แกพีน่องทุกทาน
โอกาสแหงความสุขท่ีพระเยซคูรสิตเจาทรงบังเกดิมาเปนมนุษย เพือ่ชวยเหลอืเรา
ใหพนจากบาปและความทุกข และนำเราไปสคูวามบรมสุขท่ีแทจรงิในเมืองสวรรค
ความสุขในเมืองสวรรคดังกลาวนี้เปนความสุขท่ีพระเปนเจาประทานใหเปลา
แกเรา เพียงแตขอใหเราดำเนินชีวิตปราศจากบาปและมุงกระทำกิจเมตตา (เทียบ
CCC. 1725-1729)

ความสุขแทจริงน้ันไมพบในความร่ำรวยหรือการกินดีอยูดี ในเกียรติยศ
ชื่อเสียงของมนุษยหรือในอำนาจ หรือความสำเร็จของมนุษย  เพราะส่ิงตางๆ
เหลาน้ีไมสามารถพาเราใหพบความสุขแทไดนอกจากในองคพระผเูปนเจาเทาน้ัน
ผเูปนบอเกดิแหงความดีทัง้ปวงและความรักท้ังมวล (เทียบ CCC 1723)

พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
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สาสนอวยพรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2013

สวสัดีพีน่องพระสงฆ นกับวช และคริสตชนท่ีรกั
ฉลองคริสตมาสและปใหมเวียนมาบรรจบครบวาระอีกครั้งหนึ่ง เปน

ธรรมเนียมปฏบิติัทีเ่รามักจะใหพรซึง่กนัและกันในโอกาสน้ี เปนความปรารถนาดี
ทีเ่รามีตอกนั และอยากใหบคุคลท่ีเรารกัมคีวามสุข

เม่ือไมนานมาน้ี พอไดขอใหนกับวชทานหน่ึงในอารามชีลบัแหงหน่ึงภาวนา
เพือ่บคุคลท่ีมีความทุกข เพือ่ขอพระเจาชวยบรรเทาใจเขา นกับวชทานน้ันตอบวา
“ตอนน้ีเขาก็มีความสุขอยแูลวนี”่ แลวเธอก็พดูตอไปวา “มีความสุขในความทุกข
ดีกวามีความทุกขในความสุข” คำตอบของเธอทำใหพอนำไปครนุคิดอยหูลายวัน
ทำใหเหน็สัจธรรมความจริงท่ีไมเคยคิดมากอน

พระเยซเูจา พระวจนาตถผเูสด็จมารบัธรรมชาติมนุษย ทรงนำความสุขลงมา
ในชวีติมนุษยผมีูความทุกข ทรงรวมทกุขกบัมนุษยเพือ่ใหมนุษยมีความสุข พระองค
มิไดยกความทุกขออกไปจากโลก แตเพื่อมา “รวมทุกขกับมนุษย” เปนเพื่อน
รวมทาง และกำลังใจแกเรา

ขอพระเยซูเจาทรงบังเกิดในเรา เพื่อเปนขาวดีแกพี่นองผูมีทุกข และเปน
ความหวังแกผทูีต่องการในเทศกาลคริสตมาส ปใหม และตลอดไป

สุขสันตวันคริสตมาสและปใหมแดทุกทาน
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี “พระทรงบังเกิดโลกจงยินดี ชุลีนอมรับพระเจา” เปนเสียงเพลง
ของคริสตชนโหรองยินดี สาธุการโมทนาคุณพระเจา พรอมสงความปรารถนาดี
ความหวังดี ตอกันและกัน อันแสดงออกถึง “จิตตารมณ” เทศกาลคริสตสมภพ
ในปลายเดือนธันวาคมถึงเทศกาลปใหมของทุกป วันคริสตสมภพปนี้เวียนมาถึง
และวันปใหมก็กำลังเคล่ือนใกลเขามา จึงขอสงความปรารถนาดี พรอมอวยพร
มายังพี่นอง คริสตชนทุกๆ คน ชาวไทยทุกๆ ทาน และคนทุกๆ เชื้อชาติที่พำนัก
ในประเทศไทย จงพบแตความสุข ความเจริญ สมหวัง พนทุกข ไมมีภัย มี
ความสมัคคีปรองดองกนั แมจะตางความคิดกัน เพราะเราตางก็เปนบตุรของพระเจา
ขอพระเปนเจาองคแหงความรัก จงคุมครองรักษาทุกคนตลอดป 2556 นี้
โดยท่ัวหนา  ทุกคนสามารถทำให  “จิตตารมณคริสตสมภพ” เกิดข้ึนได
ณ ทกุสถานที ่ทกุขณะเวลา ทกุวนัตลอดชวีติตน

พระสังฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงประกาศปแหงความเชื่อ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศปการฟนฟูชุมชนศิษย
พระคริสต  (15  สิงหาคม  ค.ศ. 2012 - 2015)  และสังฆมณฑลเชียงใหม  เนน
ค.ศ. 2013  ปผปูระกาศขาวดี

พอจึงขอพระเจาทรงอวยพรใหผูประกาศขาวดี  ตระหนักในชวงเวลาแหง
พระพร  ดวยการศึกษาพระวาจาของพระเจา   หนังสือคำสอนพระศาสนจักร
คาทอลกิ  และเอกสารของสภาพระสงัคายนาวาตกินั ที ่2  เพือ่ฟนฟชูมุชนของเรา
ใหมีความยุติธรรมและสันติสุขย่ิงข้ึน

พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร  วรีะ  อาภรณรตัน
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

ขาวดีของการฉลองคริสตมาส คือ “อิมมานูเอล – พระเจาสถิตกับเรา”
การประทับอยูของพระเจามีความหมายตอชีวิตของเราและทำใหชีวิตของเรา
มีความหมาย

ในโอกาสปแหงความเช่ือ ขอพระพรแหงความรักและสันติสุขของ “อิมมา
นเูอล – พระเจาสถิตกับเรา” จงอยกูบัทุกทานเสมอและตลอดไป

สุขสันตครสิตมาสและสวัสดีปใหม 2013
พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

พ่ีนองที่รักคริสตมาสเปนวันแหงความสุขสำหรับเราทุกคน เพราะ
พระเยซูเจาไดเสด็จมาเพ่ือความรอดพนของเรา ยิ่งกวาน้ัน คริสตมาสยังเปนวัน
แหงความรักอีกดวย เพราะในวันนี้พระบิดาเจาสวรรคไดทรงแสดงใหเราเห็น
ความรักอันยิ่งใหญของพระองคที่ทรงมีตอเราดวยการมอบของขวัญท่ีล้ำคาท่ีสุด
ใหแกเราน่ันคือ พระบุตรสุดท่ีรักของพระองค เพื่อวาโดยทางพระบุตรน้ี
เราทุกคนจะไดมีสวนรวมในพระสิรริงุโรจนของพระองค ความรักมีไวเพือ่แบงปน
ดังน้ัน จึงเปนหนาท่ีของเราที่จะตองแบงปนความรักของพระเจาท่ีแสดงออกมา
ผานทางพระเยซูเจาใหกับผูอื่น คงไมมีของขวัญใดท่ีล้ำคาสำหรับพระเยซูเจา
ในโอกาสวันเกิดของพระองคมากเทากับการทำใหคนอ่ืนมารูจัก รัก และรับใช
พระองค ซ่ึงเปนกิจการแหงความเช่ืออยางหน่ึงท่ีเราสามารถทำเพ่ือพระองค
ในปแหงความเชื่อที่เรากำลังเฉลิมฉลองอยูนี้ สุขสันตวันคริสตมาสและสวัสดี
ปใหม ค.ศ. 2013

พระสังฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
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ของขวญัจากพระเจา

เรื่องราวเก่ียวกับพระคริสตสมภพนับวาเปนเร่ืองท่ียิ่งใหญ และไดดลใจ
ศิลปนหลายทานในยุคสมัยตางๆ ใหวาดเปนภาพ แตงเปนเพลงและสราง
เปนภาพยนตรและละครมากมายหลายเร่ือง พวกเด็กๆ ชอบแสดงในละคร
เก่ียวกบัเร่ืองราวของพระคริสตสมภพ โดยสวมบทบาทตางๆ พวกเขาชอบมีสวน
ในการแสดงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ดวยความต่ืนเตน

แตในมิสซาท่ีสาม ซ่ึงเปนมิสซาสุดทายของวันพระคริสตสมภพ นักบุญ
ยอหนนำเรายอนกลับไปถึงยุคกอนสรางโลก ทานเนนวา แมในชวงน้ัน พระ-
ครสิตเจาก็ทรงพระชนมและกระทำพนัธกิจขององคพระบตุรเฉพาะพระพกัตร
พระบดิา พระบตุรพระองคนีเ้สด็จเขามาในโลกเปนแสงสวางและชีวติของโลก
พระบุตรทรงรับเอากายเปนมนุษยเหมือนเราทุกอยางเวนแตบาป พระองค
เสด็จมาประทับอยูทามกลางประชากรของพระองค แตนาเสียดายท่ีประชากร
ของพระองคเองกลับปฏิเสธพระองค พวกเขาไมทราบวาพระองคคือองค
พระวจนาตถ ทีพ่ระเจาพระบิดาทรงเผยแสดงใหเราไดเหน็

แตเรือ่งราวมไิดจบลงเพยีงเทาน้ี เหตุวาเม่ือพระองคเสด็จมา ยอหน บปัติสต
เปนประจักษพยานถึงพระองค และบัดน้ีพระคริสตเจาองคพระบุตรไดเสด็จ
กลับไปหาพระบิดาแลว กลุมคริสตชนเปนประจักษพยานวาพวกเขาไดเห็น
พระสิริรุงโรจนของพระเจาตอไป เม่ือพระเยซูเจาตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย
พระองคทรงประกาศวา “หากเจาเพียงแตรู จักพระพรของพระเจา”
แตละปพระองคก็ตรัสเชนเดียวกับเรา เม่ือเราฉลองพระคริสตสมภพ พระสิริ
รงุโรจนของพระองคอยทูีน่ัน่ ใหเราไดเหน็สืบตอไป

“พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย
และเสด็จมาประทับอยูทามกลางเรา

เราไดเห็นพระสิริรุงโรจนของพระองค” (ยอหน 1:14)

ขาแตองคพระผูเปนเจา ในชวงเวลาท่ีพระองคประทับอยูกับลูกในโลกนี้
พระองคทรงรักษาคนตาบอดและคนใบ  ในเทศกาล
พระคริสตสมภพนี้  โปรดใหลูกมีตาท่ีมองเห็น และหู
ที่ไดยินความจริง  ซ่ึงอยู เ บ้ืองหลังเ ร่ืองราวเก่ียวกับ
พระคริสตสมภพ  เพื่อลูกจะไดเปนประจักษพยานถึง
พระคุณความดีของพระเจาในเร่ืองน้ีดวยเถิด อาแมน

สันติสุขอีกคร้ัง
กวาสองพันปทีโ่ลกใบน้ีไดอิม่เอิบดวยสันติสุข
เม่ือพระเจาเสด็จมาอยูทามกลางมนุษย
มาเปนมนุษยเฉกเชนมนุษยในทุกอยางเวนบาป
อันท่ีจริงต้ังแตแรกท่ีมนุษยถือกำเนิดมา
พระเจาทรงประสงคใหมนุษยเปนสุขทุกดาน
ไมเพยีงโปรดใหมนุษยมีทัง้กายท้ังจิตวิญญาณ
สามารถเปนสุขไดในทุกมิติ
แมธรรมชาติรอบขางก็ทรงโปรดใหพรอม
เอือ้ใหชวีติมนุษยมีครบถวนเพือ่เปนสุข
มีทัง้อาหารมทีัง้ยามีทัง้ความงดงามท่ีหลากหลาย
เพียงแคมนุษยอยากเปนสุขอยางแทจริงอยางถาวร
แตมนุษยกลบัเลือกเปนสุขตามใจชอบ
ทำตัวแปลกแยกจากพระเจาจากแผนการแหงความรักของพระ
กลายเปนความแตกแยกลึกลงในแกนแหงตน
นำไปสคูวามขัดแยงในส่ิงท่ีเปนกบัส่ิงท่ีควรเปน
สันติภายในตัวตนก็มีอนัหมดลงฉับพลนั
ลามไปถึงความขัดแยงกับธรรมชาติรอบดาน
กลายเปนความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย
เหตุเพราะความแตกแยกภายในตัวตน
สงผลกระทบความสัมพนัธกบัคนรอบขางอยางเล่ียงไมได
กระน้ันก็ดีความรักของพระเจาไมเปล่ียน
เปนความรักที่อยูเหนือเง่ือนไขใดๆ
ถึงมนุษยเลือกทำตามใจชอบ
เลือกความผิดคิดวาจะไดมาซ่ึงความสุข
ทั้งท่ีพระเจาทรงย้ำเตือนย้ำบอก
ความสุขแทคือความถูกตองอยางเดียว
เลอืกตนเองคิดวาจะบันดาลไดทกุอยาง
ทั้งท่ีพระเจาทรงกำชับทรงชี้แนะ
พระองคผูเดียวที่ทรงบันดาลใหมนุษยเกิดมา
เลือกคลกุคลกีบัส่ิงของหลงผิดวาจะพบความสุข
ทัง้ท่ีพระเจาทรงพร่ำสอน
มนุษยถกูสรางมาสูงสงเกนิวาส่ิงของจะหยบิยืน่ความสุขใหได
กวามนุษยจะรตัูววาหลงผิดหลงประเด็น
ก็ตองบอบช้ำกับผลกระทบจากความขัดแยงครั้งแลวครั้งเลา
สติสัมปชัญญะเลอะเลือนจนลืมท่ีมาท่ีไป
ไดแตวนเวียนอยใูนวังวนแหงความหลงผิด
ที่ผิดก็คิดวาถูกที่ถูกก็คิดวาผิด
แตกแยกขัดแยงในจิตสำนกึจนหมดสันติหมดความสุข
กระท่ังวันน้ันท่ีพระเจาทรงเห็นความจำเปนตองเร่ิมทุกอยางใหม
ทรงลงมาบังเกิดเปนมนุษยรวมชีวติมนุษยรวมชะตากรรมมนุษย
เพื่อบอกใหมนุษยรูถึงท่ีมาท่ีไป
เริ่มจากการตอกย้ำใหมนุษยเห็นในศักด์ิศรี
แตละคนย่ิงใหญขนาดเปนถึงลูกพระเจา
คืนความเปนหน่ึงใหกบัตัวมนุษยเอง
ขจัดความแตกแยกความขัดแยงในแกนแหงตัวตน
พรอมกับตอกย้ำมนุษยเห็นในศักด์ิศรีของกัน
แตละคนย่ิงใหญในความเปนลกูพระเจา
คืนความเปนหน่ึงมนุษยกบัมนุษยดวยกัน
ขจัดความแตกแยกความขัดแยงระหวางกันและกัน
ทำใหสันติทำใหความสุขกลบัคืนมาเหมือนเมือ่แรกเริม่
นับต้ังแตทูตสวรรครองประกาศกองฟากฟาเมืองเบธเลเฮม
“...สันติสุขจงมีแกมนุษยที่พระเจาทรงโปรดปราน”
คืนท่ีพระเจาทรงบังเกิดเปนมนุษย
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(อานตอหนา 8)

คริสตชนรวมใจอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ
สภาคริสตจักรในประเทศไทย และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

จัดงาน “วันอธิษฐานภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชน”  ในหัวขอ  “เราจะเปล่ียนแปลง
ดวยชยัชนะของพระเยซูครสิต” โดยมีพระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สิรสุิทธิ ์ประธาน
คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ศาสนสัมพนัธและครสิตศาสนจักรสมัพนัธ เปนประธาน
เม่ือวนัอาทิตยที ่ 29 มกราคม 2012 ทีอ่าคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ขอบคณุ – อำลาพระสมณทตูโจวานนี ดานเีอลโล
สถานเอกอคัรสมณทูตวาติกนัประจำประเทศไทย จดังานเล้ียงขอบคณุและอำลา

พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
โอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงแตงต้ังใหไปรับหนาท่ี
ณ สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2012
ทีโ่รงแรมอโนมา พระสมณทูตโจวานนีประจำทีป่ระเทศไทยเพียง 1 ป 6 เดือน  (22
กนัยายน 2010 - 10 กมุภาพนัธ 2012)

พระสมณทตูใหม พระอัครสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นัม
สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ที ่ 16  ทรงแตงต้ังพระอคัรสงัฆราชพอล ชาง

อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศยูกันดา ใหมารับหนาท่ีเอกอัคร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พมา และลาว เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม
2012  พระสมณทตูพอล ชาง อนิ-นมั เดินทางมาถึงประเทศไทยวันที ่15 พฤศจกิายน
และพระศาสนจกัรประเทศไทย จดัพธีิตอนรบัอยางเปนทางการวันท่ี 9 ธันวาคม  ที่
อาสนวหิารอสัสัมชญั

ผูนำศาสนารวมลงนามเดินหนาฝาวิกฤติคอรรัปชั่น
พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย รวมลงนามในปฏิญญา “รวมพลังเดินหนาฝาวิกฤติ
คอรรปัชัน่” พรอมผนูำศาสนาพุทธ อสิลาม ซิกข โดยมีเลขาธิการสำนักงานปราบปราม
การทุจรติแหงชาติ ผแูทนภาคีภาครฐั ผแูทนภาคีภาคเอกชน ผแูทนภาคีฝายสังคมและ
ส่ือมวลชน รวมลงนาม เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2012 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด
คอนเวนช่ัน และโอกาสน้ีนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
เปดงาน

กอนหนาน้ีคุณพอเดชา อาภรณรัตน เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไดรวมลงนามกับศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สมาคมศิษยเกาสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร  เปด
หลกัสตูร “โตไปไมโกง” และไดจดัอบรมใหแกคณะครูโรงเรยีนในเครือสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ   เม่ือเดือนมีนาคม 2012 ทีส่ถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร (นดิา)

ในขณะท่ีชมรมนักธุรกจิคาทอลิก นำโดย ดร.วรีชยั เตชะวจิิตร ประธานชมรม
นกัธุรกจิคาทอลิก จดังานสัมมนาเชิงปฏบิติัการ “โกงบางไมเปนไร...แลวประเทศไทย
จะอยไูดหรอื”  เม่ือวนัเสารที ่10 มีนาคม 2012 ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

วิถีชมุชนวัด (BEC) เขมขน
แผนอภบิาลครสิตศักราช 2010-2015 ของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศ

ในรอบปที่ผานมา มีเหตุการณขาวสารเกิดข้ึนหลายอยางและเคยผาน
สายตาของผูอานหนังสือพิมพ “อุดมสาร” มาแลว แตเพื่อประมวลสถานการณ
ในรอบป 2012 ที่ผานมา โดยกองบรรณาธิการไดรวบรวมและสรุป 10 ขาวเดน
ดังน้ี

ไทย มุงการอภิบาลชุมชนศิษยพระคริสต รวมพันธกิจแบงปนขาวดี ในงานอภิบาล
ฟนฟูชีวิตคริสตชน งานธรรมทูต งานคริสตศาสนจักรสัมพันธ งานศาสนสัมพันธ
งานอภิบาลเชิงสังคม  โดยมีภราดาทนิรตัน คมกฤส ผอูำนวยการสำนักนโยบายทศิทาง
งานอภิบาล ออกเอกสารกระบวนการฟนฟชูมุชนศิษยพระครสิต 36 เดือน และไดจดั
อบรมหลกัสูตรเทววิทยาวิถชีมุชนวัด ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 2 พฤศจกิายน - 2 ธันวาคม 2012
ทีบ่านผหูวาน โดยมีพระสงฆจากสังฆมณฑลตางๆ นกับวชหญงิ และฆราวาส เขารวม
จำนวน 33 ทาน เปนพระสงฆ 22 ทาน ซิสเตอร 9 ทาน จาก 4 คณะ มาจากประเทศ
พมา และธรรมทูตไทยในกัมพชูา 1 ทาน สังฆานุกร 2 ทาน

รวมยินดีวาระครบรอบ
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค ครบ 25 ปการอภิเษกเปน

พระสังฆราช วนัท่ี 6 มกราคม 2012  ครบ 50 ปชวีติสงฆ วนัท่ี 22 ธันวาคม 2012
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ครบ 25 ป

ชวีติสงฆ วนัที ่9 พฤษภาคม 2012
คณะนักบวชคามิลเลียนแหงประเทศไทย ครบ 60 ป วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2012
คณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิแหงประเทศไทย ครบ 60 ป วนัท่ี 19 สิงหาคม 2012
สหพนัธคณะภคินรีกักางเขนแหงประเทศไทย ลาว และกัมพชูา จดังาน “ฉลอง

350 ป พระสงัฆราชลงัแบรต เดอ ลาม็อต เดินทางมาถึงอยธุยา เม่ือวนัที ่22 สิงหาคม
ค.ศ. 1662” เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2012

คณะพระมหาไถสถาปนาเปนแขวงประเทศไทย วนัท่ี 22 กนัยายน 2012
คณะพระกุมารเยซู ฉลอง 350 ปงานแพรธรรมของคณะ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2012
คณะผรูบัใชดวงหทัยนริมลของพระแมมารีย ฉลอง 75 ปการกอต้ังคณะ วนัท่ี 8

ธันวาคม 2012

พระสงัฆราชยอแซฟ บรรจง อารพีรรค มรณภาพ
พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชยั ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค เปน

ประธานพิธีมิสซาปลงศพ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค อดีตประมุข
สังฆมณฑลนครสวรรค  เม่ือวนัศุกรที ่ 7 กนัยายน 2012 ทีอ่าสนวิหารนักบุญอนันา
นครสวรรค

พระคุณเจายอแซฟ บรรจง อารพีรรค อดีตประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค อดตี
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ อดีตอธิการบานเณรใหญแสงธรรมองคแรก
ส้ินใจอยางสงบดวยวัย 85 ป เวลา 04.00 น. วนัท่ี 1 กนัยายน 2012

พระสงฆใหม 2012
พระศาสนจกัรประเทศไทย รวมยนิดีกบัพระสงฆใหมในปนี ้จำนวน 20 องค
สังฆมณฑลเชียงใหม มี 1 องค ไดแก คณุพอยอแซฟ ศรชยั ดิพอ บวชวนัท่ี 7

มกราคม ทีว่ดัแมพระปฏสินธินริมล บานเมืองงาม อ.แมอาย จ.เชยีงใหม
อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง มี 3 องค ไดแก คณุพอเปโตร วลัลภ จันทรดวง

บวชวันท่ี 1 กุมภาพันธ ที่วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู อ.พังโคน จ.สกลนคร คุณพอ
ยอแซฟ เทพณรงค พุดษา และคณุพอยอแซฟ ทนิกร เหลอืหลาย บวชวันท่ี 6 ตุลาคม
ที่บานเณรฟาติมา ทาแร

สังฆมณฑลนครสวรรค มี 3 องค ไดแก  คณุพอดอมนิโิก สินธิ ์หนุนทรพัย บวช
วนัท่ี 28 เมษายน ทีว่ดัเซนตนโิกลาส พษิณุโลก คณุพอยากอบ ไพศาล  ราชกจิ  และ
คณุพอเปโตร วนัใหม ศรสุีข บวชวันท่ี 20 ตุลาคม ทีว่ดัเซนตนโิกลาส พษิณุโลก

สังฆมณฑลอุดรธานี มี 1 องค ไดแก  คณุพอเปาโล เปรม คณุโดน บวชวันท่ี 19
พฤษภาคม ทีอ่าสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห

คณะภราดานอย กาปูชนิ  มี 1 องค ไดแก คณุพอเปโตร พนมกร สงาวงศ บวช
วนัท่ี 19 พฤษภาคม ทีว่ดัพระนามเยซู ชลบุรี

สังฆมณฑลนครราชสีมา มี 1 องค ไดแก คุณพอโทมัส อไควนัส สมชาย
หมอกครบุรี บวชวันท่ี 26 พฤษภาคม ที่อาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด
นครราชสีมา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มี 3 ไดแก คือ คุณพอยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร
คณุพอยอหน บัปตสิต สักรนิทร ศริบรรเทงิ และคณุพอเปโตร สมภพ เรอืงวฒุชินะพชื



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่52 ประจำวนัที ่23-31 ธนัวาคม 2012หนา 8

บวชวนัท่ี 27 พฤษภาคม ทีส่ามเณราลัยนกับญุยอแซฟ สามพราน
สังฆมณฑลจันทบุรี มี 4 องค ไดแก คุณพอยอหน บัปติสตา นุพันธุ ทัศมาลี

คุณพอเปโตร นันทพล สุขสำราญ  คุณพอโทมัส อภิชาติ ชินวงค และคุณพอ
ออกสัติน กฤษณพงษ อตชิาติธานนิทร บวชวนัท่ี 16 มิถนุายน ท่ีวดัพระหฤทยัแหง
พระเยซูเจา ศรีราชา

สังฆมณฑลราชบุร ีมี 1 องค ไดแก คณุพอโดมนีโิก ซาวโีอ ศราวนิ พัดศรเีมอืง
บวชวนัท่ี 17 มิถนุายน ทีอ่าสนวหิารแมพระบงัเกดิ บางนกแขวก

คณะคามิลเลยีน มี 2 องค ไดแก  คณุพอยอแซฟ หว ูอนั หวง และคณุพอยออากมิ
เหงียน วนั ถ่ัน (ชาวเวียดนาม) บวชวันท่ี 16 มิถนุายน ทีว่ดัพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา
ศรีราชา

พระศาสนจกัรในประเทศไทย เปดปแหงความเชือ่
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เชิญชวนใหทุกสังฆมณฑลเปด

ปแหงความเช่ือโดยพรอมเพรียงกัน เพื่อนอมรับพระประสงคของสมเด็จพระ-
สันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทีท่รงประกาศใหวนัท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 - วนัท่ี 24
พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เปนปแหงความเช่ือ ซ่ึงเปนการฉลอง 2 เหตุการณสำคัญ
ในชีวิตพระศาสนจักร คือ 50 ป ที่บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
เปดสภาสังคายนาวาติกนั ที ่ 2 (11 ตุลาคม 1962) และ 20 ป ที่บุญราศีสมเด็จพระ-
สันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดประกาศรับรองหนงัสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
(11 ตุลาคม 1992)

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกาศปการฟนฟูชุมชนศิษย
พระครสิต  (15  สิงหาคม  ค.ศ. 2012 - 2015)

สมัชชาพระสังฆราชท่ัวโลก
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเปนประธานการประชุมสมัชชา

สมัยสามัญ คร้ังท่ี 13  เรือ่ง “การประกาศขาวดีแบบใหม เพือ่การถายทอดความเช่ือ
คริสตชน” ที่กรุงโรม โดยมีพระสังฆราชทั่วโลกมาประชุมกวา 258 องค ระหวาง
วันท่ี 7-28 ตุลาคม 2012 ณ หอประชุมเปาโล ที่ 6 ในวาติกันโดยพระอัครสังฆราช
ฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ เขารวมประชมุในฐานะผแูทนสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย

พระองคทรงสรุปการประชุมสมัชชา ครัง้ท่ี 13 นีว้า การประกาศขาวดีแบบใหม
เก่ียวของกับทุกสวนในชีวติและพันธกิจของพระศาสนจักร โดยมีกลมุเปาหมายหลัก
อยู 3 กลุมดวยกัน เปาหมายแรกเก่ียวของกับงานอภิบาลคริสตชนท่ีปฏิบัติศาสนกิจ
เปนประจำอยแูลว เปาหมายท่ีสองไดพดูถึงงานธรรมทูต พนัธกิจของพระศาสนจักร
คือการประกาศขาวดี ขาวดีแหงความรอดพนใหแกผูที่ยังไมรูจักพระเยซูคริสตเจา
เปาหมายท่ีสาม สำหรับสวนงานอภิบาลคริสตชนท่ีไดรับศีลลางบาปแลวแตไมได
เจริญชวีติตามท่ีไดใหสัญญาไวเม่ือรับศีลลางบาป

คริสตชนรวมใจถวายพระพรพระเจาอยูหัว
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย จัดงาน “คาทอลิกไทย เทิดไท

มหาราชา มหาราชินี” เพื่อนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และถวายคำภาวนาขอพระเปนเจาและแมพระ โปรดประทานพระพร
มายังท้ังสองพระองค โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12
สิงหาคม  2555 เม่ือวนัเสารที ่17 พฤศจกิายน ทีห่อประชมุทรีนต้ีิ โรงเรยีนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
รองประธานสภาพระสังฆราชฯ เปนประธาน และขอใหทั่วประเทศรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณและภาวนาโดยพรอมเพรียงกัน

วนัท่ี 2 ธนัวาคม รวมใจเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั โอกาส
85 พรรษา  พรอมกับประชาชนชาวไทย กวา 5,000 คน ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง

วันท่ี 4 ธันวาคม รวมวจนพิธีกรรมอธิษฐานภาวนา ขอพระเปนเจาประทาน
พระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงพระเจริญ เปนม่ิงขวัญของปวงชน
ชาวไทย  พรอมกับศาสนิกชน 5  ศาสนา  ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง

ขาวเดน ในรอบป 2012 (ตอจากหนา 7)

ตารางพิธกีรรมครสิตมาส และปใหม  2013
อาสนวิหารอัสสัมชญั

วนัจันทรที ่24 ธันวาคม  (งดมิสซารอบ 06.00 น. และ 17.15 น.)
18.30 น.  เริม่การจำหนายบัตรอาหารเคร่ืองด่ืมตางๆ
เปดงานคริสตมาสแฟร 2012
เปดเลนเกมสการกุศล
ชมการแสดง และดนตรี จากสโมสรเยาวชนฯ และนักเรยีนไตรอสัสัมชญั
22.00 น. ยุติการเลนเกมส
22.30 น. เริม่ฟงแกบาป/ฉาย วดีิทศันเตรียมจิตใจในอาสนวิหาร
23.00 น. ยุติการจำหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม
24.00 น. เร่ิมพธีิบชูาขอบพระคุณ
คำนับพระอคัรสงัฆราชเกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ  ในโอกาสพระครสิตสมภพ
พระคุณเจาจับสลากและมอบของรางวัลใหสัตบุรุษผูโชคดี
เดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ
วนัองัคารท่ี 25 ธันวาคม (งดมิสซารอบ 06.00 น.)
08.30 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ภาษาไทย
10.00 น. มิสซาสมโภชพระครสิตสมภพ ภาษาอังกฤษ
17.00 น. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ภาษาไทย

วดัแมพระฟาติมา   ดินแดง
วนัจันทรที ่ 24  ธันวาคม
18.00  น. ต้ังศีลมหาสนิท - สวดทำวตัร - อวยพรศีลมหาสนิท
18.30-21.30   น. การแสดงและเกมสสอยดาว
21.30-22.00   น. การขับรองของคณะนักขับรองวัดแมพระฟาติมา
22.00  น. มิสซาสมโภชพระครสิตสมภพ
วนัอังคารท่ี  25  ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ   เวลา  09.00  น.

และ 19.00  น.
วนัจนัทรที ่  31  ธันวาคม วนัสงทายปเกา
18.15  น. ต้ังศีลมหาสนิท     ชัว่โมงศักด์ิสิทธ์ิ
19.00  น. มิสซาขอขมาโทษและขอบคุณพระเปนเจา โอกาสสิน้ป
วนัอังคารที ่ 1  มกราคม 2013 วนัข้ึนปใหม  เวลา   09.00  น.  สมโภชพระ-

นางมารียพระชนนพีระเจา
หมายเหตุ :  คืนวนัเสารที ่  24  ธันวาคม กรณุาจอดรถฝงโรงเรยีน  หรอืตึก

พเีอ็ม  (ตึกพเีอ็ม นำบัตรจอดรถ มาประทับตราวัด  ชำระเงนิราคาพิเศษ 30 บาท)

วดัเซนตหลยุส
วนัจนัทรที ่24 ธันวาคม
06.00 น. มีมิสซาเชาปกติ งดมิสซารอบ 17.30 น.
18.00-21.00 น. งานร่ืนเริงคริสตมาส 2012
22.00 น. มิสซาสมโภชพระครสิตสมภพ
วนัองัคารท่ี 25 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระครสิตสมภพ เวลา 10.00 น.และ

17.30 น. งดมิสซารอบ 06.00 น.
วนัจนัทรที ่31 ธันวาคม  เวลา 19.00 น. มิสซาสงทายปเกา (งดรอบ 17.30 น.)
วนัองัคารท่ี 1 มกราคม 2013 เวลา 09.00 น. มิสซาสมโภชพระนางมารีย

พระชนนพีระเจา (งดมิสซารอบ 06.00 น. และ17.30 น.) หลงัมิสซามีจบัสลาก
แจกรางวัล

วนัท่ี 5 ธันวาคม พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สิรสุิทธิ ์เลขาธิการสภาพระสงัฆราช
คาทอลกิฯ เขาเฝาทูลละอองธลุพีระบาท โอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา 85 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระท่ีนั่ง
อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต  เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพระบรม
วงศานุวงศ และประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และรับ
พระราชทานพระราชดำรัสเปนสิรมิงคลแกทกุคนในวันน้ันดวย
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หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดตดิตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799,  0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

3-11 เมษายน ค.ศ. 2013
ฮงัการ-ีโปแลนด-เชค็-ออสเตรยี 8 วนั 5 คืน

  ⌫

เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

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

⌫ ⌫
⌫⌫
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สุภาทัวร แสวงบุญ

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

24 - 26 ธนัวาคม ค.ศ. 2012
ฉลองครสิตมาสท่ีสกลนคร ชมการแหดาว

Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทัง้กิจการ
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.
สำนักบญัช ี อาบิบรษัิท แมทธวิ แอคเคานติง้ จำกดั

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

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)

จงเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน

อยามักใหญใฝสูง

แตจงยอมทำส่ิงต่ำตอยเถิด

อยาทะนงวาตนฉลาด

(รม 12:16) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 เมษายน - 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
หรอื 10-16 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
ฝรัง่เศส-สเปน-อติาลี 7 วนั 4 คืน

โดยสายการบิน กาตาร แอรเวย
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Tel. 0-2291-3750-4



ตดิตอ:  คณุครแูอด  0-2465-1906

โรงเรยีนอนบุาลซางตาครสู  ตรงขามวัดซางตาครสู
วฒุปิระถมวัย   ไมจำกัดอายุ   มีทีพ่กัให

พระทัยดี
ของ
พระเจา
ทรงมี
เพือ่

นำทาน
ให

สำนกึ
ผดิ
และ

กลบัใจ
(รม 2:4)

พระเยซูเจาประทานขาวดีแกโลกวาพระเจาทรง
เปนบิดาของเรา  เราจึงเปนพ่ีนองกัน

หลายปมาแลว  ระหวางการเดินทางไปดินแดน
ศักด์ิสิทธ์ิ  (อสิราเอล)  เจมส  มารตนิ  ไดซ้ือชดุการบงัเกดิ
ของพระเยซูเจากลับบาน  มีรูปพระเยซู  แมพระมารีย
นกับุญโยเซฟ  และคนเล้ียงแกะ

เม่ือมารตินไดมาถึงสนามบินท่ีเทล  อาวิฟ  เพื่อ
เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา  เจาหนาท่ีตรวจ
เขมงวดมาก  ไดเอกซเรยดูทกุรปูเพ่ือความปลอดภัย  แม
แตรูปพระกุมารเยซู

เจาหนาท่ีไดขออภยักบัมารติน  กลาววา  “เราตอง
แนใจวาไมมีระเบิดในรูปชุดน้ี”
     หลงัจากน้ัน  มารตินไดคิดในใจวา  “เจาหนาท่ีนาจะรู
วาชุดพระกุมารเยซูนีมี้พลงัระเบิดมากท่ีสุดในโลก”

พลงัระเบิดท่ีมารตินหมายถงึ  มีพลงัไมมีส้ินสุด  มาก
ยิ่งกวาพลังระเบิดนิวเคลียรของสหรัฐอเมริกา  และ
สหภาพโซเวยีตรวมกนัซะอกี

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

พระพร
แหงวันคริสตมาส

พลังที่วาน้ีคืออะไร
ไมใชพลงัไมมีขอบเขตของพระเจาท่ีทรงสรางโลก

แต เปนพลังท่ีพระเยซูเจาทรงนำมาใหโลกในคืน
คริสตมาสคร้ังแรก  เปนพลังท่ีไมเหมือนพลังอื่นใด
ที่โลกเคยรูจักจนถึงวันนั้น

พลงัน้ันคือ  วถิชีวีติท่ีพระเยซเูจาเสด็จมาอยทูามกลาง
เราในโลก

พระเยซูเจามิไดเสด็จมาในฐานะเจาชาย  ดำเนิน
ชวีติในคฤหาสนหรหูรา  ในชาติมหาอำนาจ  แตพระองค
เสด็จมาในโลก  ฐานะลูกชายชางไมจนๆ  ทรงเร่ิมชีวติ
ในคอกสัตวสกปรก  ในชาติหนึง่ท่ีเลก็ทีสุ่ดในโลก

พระเยซูเจาเสด็จมาในโลกเหมือนคุณและผม
เปลือยเปลา  ไรทีพ่ึง่  ออนไหว  เจบ็ปวยได  เหมือนเรา
แตละคน  พระองคตองรอใหคนอ่ืนมาชวยดแูลเอาใจใส
พระองครูจักหิว  รูจักกระหาย  รูจักเจ็บปวด  ทรงถูก
ดูหมิน่  ทรงถกูทอดทิง้  ทรงส้ินพระชนมแบบแยทีสุ่ด
ทีใ่ครเคยประสบ  คือ  ถกูตรึงไมกางเขน
     และเม่ือพระองคเสด็จมาในโลก  ไมมีผนูำใหญโต
มาตอนรบั  ไมมีนายพล  ไมมีงานเล้ียงฉลอง  มีแตบรรดา
คนเล้ียงแกะยากจนเปนพยาน
     พระเยซูเจาเสด็จมาในโลกแบบคนจน  รับทุกข

ทรมาน  ไรอำนาจ  แมถูกตัดสินวาเปนนักโทษ  ส่ิงท่ี
พระเยซูเจาทรงกระทำน้ีนำพลังมาใหเรา

พลังยิ่งใหญที่พระเยซูเจาทรงนำมาใหโลก  เปน
พลังท่ีบรรจุอยูในเน้ือหาสาระท่ีพระองคนำมา  2
ประการ  คือ

ขาวดวีาพระเจาแหงฟาดินทรงรกัเราแตละคน  โดย
ปราศจากขอยกเวน  พระองคทรงสงพระบุตรของ
พระองคมาบอกเราโดยตรง  และพระเจามิไดทรงรกัเรา
เทาน้ัน  แตเปนพระบิดาของเรา  เราทุกคนเปนพี่นอง
กนั  เราตองรักกนัและกัน

ขาวดีนี้เปนพระพรแหงวันคริสตมาสแกเราทุกคน
ส่ิงท่ีเราพึงกระทำในเทศกาลคริสตมาส  ใหเปนของขวัญ
แดพระเจา คือ  แสวงหาผทูีห่ลงทาง  รกัษาผบูาดเจ็บ  ให
อาหารผหูวิโหย  และนำสนัติสุขมาสพูีน่องของเรา

แปลจากบทความของ  Mark  Link, S.J.
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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
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ประชาคมอาเซยีน
ทุกวันน้ี “ประชาคมอาเซียน” กลายเปนเรื่องที่

พูดคุยกนัทัว่ไป ทัง้ยนิดีตอนรบั กงัวล และหวาดกลวั
ความรูสึกตางๆ คงจะมีอีกมาก “อุดมสาร” ขอนำ
เรือ่งราวเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาคริสตคาทอลิก
ในกลมุประเทศอาเซยีน มาใหรบัรกูนับาง เริม่ตามตัว
อักษร ภาษาองักฤษกอนนะครบั ขอมลูนี ้แปลมาจาก
คาทอลกิอลัมาเนก็ (Catholic Almanac) ค.ศ.2012

ประเทศบรูไน  มีเขตสังฆรักษ 1 เขต มีวัด


⌫

นครรัฐวาติกัน (ซีเอ็นเอส)  การประกาศขาวดีมิใช
เปนงานโครงการ แตหล่ังลนออกมาตามธรรมชาติจาก
การมีประสบการณกบัพระคริสตเจาและพระศาสนจักร
ของพระองค ซ่ึงเปล่ียนแปลงชีวิต และทำใหชีวิตน้ี
มีความหมายและความช่ืนชมยินดี นี่เปนส่ิงท่ีประมุข
ของพระศาสนจักรแองกลีกนักลาวกับสมเด็จพระสันตะ
ปาปาเบเนดกิต ที ่16 และท่ีประชุมสมัชชาพระสังฆราช

พระอคัรสงัฆราช โรเวน วลิเลยีมส แหงแคนเตอร
บิวรี่ ประมุขของพระศาสนจักรแหงอังกฤษกลาววา
“ผูที่รูเพียงเล็กนอย หรือสนใจผิวเผินกับสถาบัน และ
ฐานานุกรมตางๆ ของพระศาสนจักรในยุคน้ี ยังรูสึก
ถูกดึงดูด  และถูกทาทายจากคริสตชนหลายคนที่
แสดงออกมาทางการดำเนินชีวิตของตนวาพวกเขาได
รบัการเปลีย่นแปลงจากการทีไ่ดพบปะกบัพระครสิตเจาจริงๆ”

ประมุขของพระศาสนจักรแองกลีกัน ไดตอบรับ
คำเชิญจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
เพือ่กลาวสุนทรพจน ในวันท่ี 10 ตุลาคม ค.ศ. 2012 กบั
ที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราช เรื่องการประกาศขาวดี
แบบใหม พระอัครสังฆราชวิลเลียมสเริ่มตนดวยการ
หวนรำลึกถึงสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 โดยกลาววา
“สภาสังคายนาวาติกันท่ี  2 เปนเคร่ืองหมายช้ีวา
พระศาสนจักรน้ีเขมแข็งพอที่จะต้ังคำถามสำคัญ
บางอยางกับตนเองวา วัฒนธรรมและโครงสรางตางๆ
ของพระศาสนจักรน้ี พอเพียงแลวหรือไมกับภารกิจ
แบงปนขาวดีแกโลกยุคใหมนี้ที่มักมีความคิดสับสน
มักคิดตอตาน หรือไมเคยมีใจสงบสุขเลย”

พระอคัรสงัฆราชวิลเลยีมส ยงักลาวดวยวาการประชุม
สมัชชาพระสังฆราชเร่ืองการประกาศขาวดีแบบใหมนี้
เปนการตองานของสภาสังคายนาวาติกนัท่ี 2 ในหลายทาง
ทเีดียว การนำเสนอขาวดีหมายถึงการมีความเช่ือมัน่วา
ขาวดีนั้นมีสารที่ใหชีวิตพิเศษมีความเชื่อมั่นในสารน้ี
มิใชในตนเอง สามารถปลูกฝงข้ึนมาไดโดยทางการ
รำพึงภาวนาเทาน้ัน

3 แหง พระสงฆ 4 องค (เปนสงฆสังฆมณฑล 3 องค
และสงฆนกับวช 1 องค) สามเณรใหญ 1 คน ภคนิี
1 คน ผรูบัศีลลางบาป 200 คน คาทอลกิ 1,900 คน
คิดเปน 0.6%  ของประชากรท้ังหมด 398,000 คน

ประเทศบรูไนมีชื่อทางการวา บรูไน ดารุซ -
ซาลัม เปนรฐัอสิระ เม่ือป ค.ศ. 1984 ต้ังอยทูางตอน
เหนือของเกาะบอรเนียว เมืองหลวงชื่อ บันดาร
เสรี เบกาวัน ศาสนาอิสลามเปนศาสนาทางการของ
ประเทศ สวนศาสนาอ่ืน ไดรับอนุญาตโดยมี
ขอจำกัดท่ีตองถือปฏิบัติ ชาวคาทอลิกสวนใหญ
เปนพวกชางเทคนิคและคนงานท่ีมีทักษะมาจาก
ประเทศตางๆ และมิใชผูอยูถาวรในบรูไน โดยอยู
ภายใตอำนาจปกครองทางพระศาสนจักรของ
สังฆมณฑลมิรีแหงมาเลเซีย ยังเปนสังฆมณฑลและ
ผูปกครองมีฐานะเปนสังฆรักษ ยังไมเปนสังฆราช
(Bishop) ทกุวนัน้ี การเดินทางไปมา และติดตอกัน
ใกลชดิมากข้ึน

นครรัฐวาติกัน  (ซีเอ็นเอส)  สมเด็จพระสันตะ
ปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงแสดงความเห็นอกเห็นใจ
บรรดาผูประสบภัยจากพายุเฮอรริเคนแซนด้ี พระองค
ทรงใหกำลังใจพวกที่ทำงานเพ่ือชวยกอบกูใหพนจาก

  
นครรัฐวาติกัน (เซนิต – 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012) 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงเปนประธาน
พิธีฉลองครบ 500 ป แหงการกอสรางวัดนอยซิสติน
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจูลอิสุ ที ่2 พระสันตะปาปา
ตรัสวา “ผลงานช้ินเอกน้ีของไมเคิล อันเยโล บอกถึง
เรื่องของแสงสวาง การปลดปลอยและการชวยให
รอดพน งานช้ินน้ีบงบอกถึงความสัมพันธของพระเจา

กับมนุษยชาติ”
พระสนัตะปาปาทรงต้ังคำถามวา “ทำไมเราจึงระลึกถงึ

เหตุการณดานวิจิตรศิลปทางประวัติศาสตรนี้ ในดาน
พิธีกรรมเลา แลวพระองคทรงชี้แจงวา โดยธรรมชาติ
การเปนวัด วัดนอยซิสติน ถือเปนสถานท่ีประกอบ
พธีิกรรม วดันอยซสิตินนีมี้ความสำคัญในฐานะเปนวดั
ประจำสันตะสำนักวาติกนัของพระสนัตะปาปา ยิง่กวาน้ัน
เปนเพราะงานวิจิตรศิลปที่ประดับตกแตงวัดนอยนี้
โดยเฉพาะชุดภาพวาดแบบเฟรสโกตามเพดานและ
ผนังในวัดนอยน้ี เปนภาพตามสภาพและบริบทท่ี
แสดงออกไดดีทีสุ่ดในพิธีกรรมถงึความงดงามเย่ียมยอด
อีกทั้งความหมายของภาพเหลาน้ันพัฒนาเร่ือยมา
เปนลำดับดวย ระหวางการประกอบพิธีกรรมภาพตางๆ
ที่สอดประสานลงตัวกันเปนอยางดีนั้นดูเหมือนกลับมา
มีชีวิต ตามความหมายดานชีวิตจิต แตก็งดงามย่ิงดวย
ทัง้น้ีเพราะการรบัรรูปูแบบงานวิจติรศิลป เปนธรรมชาติ
ของมนุษย และเชนน้ีก็เก่ียวของกับประสาทความรูสึก
และจิตใจดวย สรุปคือ ยิง่เราพิศเพงพรอมการอธิษฐาน
ภาวนา วดันอยซิสตินย่ิงงดงามและมีเอกลักษณเฉพาะย่ิง
เผยใหเหน็ความงดงามวิจติรย่ิงนัก”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ท่ี 16 ตรัสวา
“ภายในวัดนอยซิสตินน้ี ทุกส่ิงทุกอยางมีชีวิต ทุกส่ิง
ทุกอยางสะทอนเสียงกังวาน  จากการติดตอกับ
พระวจนาตถของพระเจา”




ความหายนะ พระสนัตะปาปาตรัสเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม
ค.ศ. 2012 วา “ขาพเจาทราบดีถึงภัยพิบัติจากพายุ
เฮอรริเคนท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายฝงตะวันออกของสหรัฐ
อเมริกา ขาพเจาอธิษฐานภาวนาสำหรับผูประสบภัย
ทกุทานเหลาน้ัน และขอรวมเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกับผทูี่
กำลงัทำงานกอบกพูืน้ฟทูกุส่ิงใหเปนปกติ”

พายแุซนด้ีแผขยายตัวกวาหน่ึงพนัไมลไปจนถงึหมู
ทะเลสาบใหญ เฉพาะวันท่ี 31 ตุลาคม ค.ศ. 2012
พายแุซนด้ีทำใหคนตายถึง 55 คน ใน 7 รฐั และเปนเหตุ
ใหบานและธุรกิจของผูคนถึง 8 ลาน 5 แสน คนไมมี
ไฟฟาใชต้ังแตรัฐคาโรไลนาจนถึงรัฐโอไฮโอ

วันท่ี 31 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ที่เกิดพายุเฮอรริเคน
ทัว่หมเูกาะในบริเวณทะเลคาริบเบียน เจาหนาท่ีทางการ
บอกวาพายแุซนด้ีทำใหคนตายไปถึง 69 คน ซ่ึง 50 คน
ในพวกน้ันเปนชาวไฮติและเกิดน้ำทวมทำความเสียหาย
มากมายแทบท่ัวเกาะไฮติท่ียากจนอยูแลวดวย

หลังจากพระองคทรงนำสวดบทเทวทูตถือสารฯ
เม่ือเท่ียงวันอาทิตยที ่28 ตุลาคม ค.ศ. 2012 แลว สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงเรียกรองให
อธิษฐานภาวนาและใหรวมกันชวยเหลือประชาชน
ทัง้หลายของควิบา ไฮต ิจาไมกา และหมเูกาะบาฮามาส
อยางจริงจัง ซึ่งเปนบริเวณท่ีพายุเฮอรริ เคนโจมตี
หมเูกาะเหลาน้ันโดยตรงทีเดียว ระหวางการเขาเฝาของ
ผูคนมากมายเม่ือวันพุธท่ี  31 ตุลาคม  ค .ศ .  2012
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ทรงกลาวถึง
ความสำคัญของพระศาสนจักรที่ตองรักษาความเช่ือ
และถายทอดความเช่ือสชูนยคุตอ  ๆไปตลอดประวัติศาสตร
มีผูคนราวหน่ึงหม่ืนคนชุมนุมกันบริเวณลานจัตุรัส
เซนตปเตอรกลางฝนในวันน้ันเพื่อฟงพระดำรัสของ
พระสันตะปาปา

(อานตอฉบับหนา)
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กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

7-19 เมษายน 2013 :
แสวงบุญฉลองปแหงความเช่ือ&เยี่ยมคารวะแผนดิน
ศักด์ิสิทธ์ิ ถิ่นกำเนิดคริสตศาสนา ที่ประเทศอิสราเอล
และไปตามรอยการแพรธรรมของทาน น.เปาโลท ี ่
เอเฟซัส คัปปาโดเซีย ประเทศตุรกี

อสิราเอล : เซซารียา-นาซาแร็ธ-คานา-คาเปอรนาอุม-
เยริโก-คุมราน-เดดซี-เยรูซาเล็ม-เบธเลแฮม

ตรุก ี: กรุงอิสตันบูล-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-เพอรกามัม-
คูซาดาซี-เอเฟซัส-ปามุคคาเล-คัปปาโดเซีย

จงชื่นชม

ยินดี

ในความหวงั

จงมี

ความอดทน

ตอ

ความทุกข

ยาก

จง

พากเพยีร

ในการ

ภาวนา

(รม 12:12)
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«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“«

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 27 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 18.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶-

√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥ª√–®”‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å  °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

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

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2992-1363-4)

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12

¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” ®.√–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ∫â“πª“ßÕÿãß Õ.·¡à·®à¡

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 21 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å-

√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µ ¡¿æ Õ.‡¡◊Õß ®.°”·æß‡æ™√

©≈Õß«—¥·≈–‡ °ÀÕª√–™ÿ¡π—°∫ÿ≠Õ—π‡¥√ «—π‡ “√å∑’Ë

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����™¡√¡π—°∏ÿ√°‘®§“∑Õ≈‘° ‡™‘≠√à«¡ß“π çCBEG

Xû MAS PARTY 2012é ß“π©≈Õßæ√–§√‘ µ ¡¿æ

ª√–®”ªï 2012 √à«¡æ∫ª– —ß √√§å √âÕß‡æ≈ß§√‘ µå¡“ 

·≈–√—∫¢Õß¢«—≠ ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 3 »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈

æ√–¡À“‰∂à ́ Õ¬√à«¡ƒ¥’ «—πæÿ∏∑’Ë 19 ∏—π«“§¡  2012

∫—µ√√“§“ 600 ∫“∑/∑à“π ø√’!!  ”À√—∫ºŸâ∑’Ë ¡—§√

 ¡“™‘°À√◊ÕµàÕÕ“¬ÿ ¡“™‘° µ‘¥µàÕ ”π—°ß“ππ∏§.

0-2630-7711 / 0-2234-1730 / 08-4549-3085

/ 08-5723-5571 ®Õ¥√∂‰¥â∫√‘‡«≥™—Èπ„µâ¥‘π¢Õß

»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈æ√–¡À“‰∂à

�����§≥–‡¬ ÿÕ‘µ¢Õ‡™‘≠»‘…¬å‡¬ ÿÕ‘µ-∫â“π‡´‡«’¬√å∑ÿ°∑à“π

√à«¡ß“π ç§◊π Ÿà‡À¬â“...™“«‡´‡«’¬√å...√à«¡·√ß√à«¡„®...

‡¥‘πÀπâ“‰ª¥â«¬°—πé «—π‡ “√å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2012

∑’Ë«—¥∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘ ‡√‘Ë¡ 17.00 π.

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥™◊Ëπ ÿ¢ (µÿà¡) ‚∑√. 08-1869-

5212 §ÿ≥≥—Ø∞«‘∑¬å (µÿ≈¬å) 08-9773-5018 ·≈–

§ÿ≥ ‘√‘¡“» (∑√“¬) 08-5915-5900

�����©≈Õß§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘ÏÕß§åÕÿª∂—¡¿å  “¡‡≥√“≈—¬

æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å (∫â“π‡≥√°≈“ß)«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 ¡°√“§¡

2013 ‡«≈“ 18.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡©≈Õß

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

©≈Õß¿“¬„π«—π»ÿ°√å∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2013 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π.  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ”√«¬

°‘® ”‡√Á® ‡ªìπª√–∏“π

©≈Õßª√–®”ªï «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2013

µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑ ‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ·≈–√—∫æ√»’≈¡À“ π‘∑

‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π  („πªïπ’È¡’¡‘ ´“©≈Õß 10.00 π.

¡‘ ´“‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ)

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

Lectio Divina   §.». 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“° «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3 ¡°√“§¡ /

«—πæÿ∏∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π®—π∑√å∑’Ë 4 ¡’π“§¡ / «—π

»ÿ°√å∑’Ë 5 ‡¡…“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 10 æƒ…¿“§¡ / «—π

®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡ /

 ‘ßÀ“§¡ ß¥ ·µà¡’‡¢â“‡ß’¬∫¶√“«“ ∑’Ë≈“¥°√–∫—ß

22-25 / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 °—π¬“¬π / «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 3

µÿ≈“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 13

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

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

8585

����� ¢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√“ §ß-

ª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 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∫∂“¡

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

12 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ·ÀàßÕ—  ’́́ ’ À“¥·µß Õ.»√’ «— ¥‘Ï

®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ·°âß§√âÕ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

·≈–√à«¡©≈Õß 25 ªï·Ààß™’«‘µ ß¶å ¢Õß§ÿ≥æàÕ¡“√å‚°

 ‘∑∏‘™—¬ ‡æÁ≠§” §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø π‘√—π¥√å »‘≈“¡ß§≈

§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå æ‘æ—≤πå √ÿàß‡√◊Õß°π°°ÿ≈ §≥–

√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

Õ “   π «‘ À “ √ · ¡à æ √ – ª √ – ®— ° …å ∑’Ë ‡ ¡◊ Õ ß ≈Ÿ √å ¥

π§√√“™ ’¡“ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å

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

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

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

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

‚∑√. 08-1550-5333

����� ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

ºŸâ π„®®–√à«¡ß“π°—∫ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°œ ‡ªìπ

ß“π¥â“π‡Õ° “√ „™â‚ª√·°√¡æ◊Èπ∞“π MS Word,

Excel  “¡“√∂®¥∫—π∑÷°- √ÿª°“√ª√–™ÿ¡‰¥â∑”ß“π

∑’Ë ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°œ Õ“§“√·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘

¬°¢÷Èπ «√√§å ́ .ππ∑√’ 14  π„®µ‘¥µàÕ ‚∑√.0-2681-

3852-3 À√◊Õ 08-9158-7294

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

µâÕß°“√√—∫ ¡—§√æπ—°ß“πª√–®” ”π—°ß“π ¡’

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßπ’È‡ªìπ§“∑Õ≈‘°  ”‡√Á®°“√»÷°…“µ—Èß·µà

√–¥—∫ª«™. - ª« . ∑“ß¥â“π‡≈¢“πÿ°“√ À√◊Õ√–¥—∫

°“√»÷°…“ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª  “¡“√∂„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

‰¡‚§√´Õø∑åÕÕøøî»‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¡’ª√– ∫°“√≥å

∑”ß“πÕ¬à“ßπâÕ¬ 1 ªï “¡“√∂ª√– “πß“πµ‘¥µàÕ‰¥â

‡ªìπÕ¬à“ß¥’ À“°¡’ª√– ∫°“√≥å À√◊Õ¡’§«“¡ “¡“√∂

∑“ß¥â“π¥πµ√’®–æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»… ºŸâ∑’Ë π„®

 “¡“√∂µ‘¥µàÕ ¡—§√‰¥â∑’Ë·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïœ

‚∑√. 08-1832-0066 À√◊Õ®—¥ àßª√–«—µ‘¡“∑’Ë E-mail

: nidangna@gmail.com

�����‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM (World Commu-

nity for Christian Meditation)  ”À√—∫ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª

¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π. ∑’ËÀâÕß

ª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å «—¥æ√–¡À“‰∂à ́ Õ¬√à«¡ƒ¥’

‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√

 π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsir i

@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π

komin.suntree @gmail.com, 08-9611-7940 ·≈–

§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ aungkie2002@yahoo.com,

08-9815-1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan

@gmail.com, 08-9117-9100
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Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“  50 ªï™’«‘µ ß¶å

(22 ∏—π«“§¡ 1962) ¢Õß

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å

»ÿ√–»√“ß§å

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2012

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π.

∑’Ë«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

Õ.  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

¢Õ§”¿“«π“‡æ◊ËÕ√–≈÷°∂÷ß

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·ºπ°Õÿ¥¡ “√
¢Õ‡™‘≠ àß¿“æ∂à“¬ ç∂È”æ√–°ÿ¡“√é

‡¢â“ª√–°«¥™‘ß√“ß«—≈
≈—°…≥–¿“æ ‡ªìπ¿“æ∂È”æ√–°ÿ¡“√∑’Ë∫—π∑÷°„π‚Õ°“ æ√–§√‘ µ ¡¿æªïπ’È

ª√–‡¿∑¿“æ ¿“æ∂à“¬ ( àß‰ø≈å¿“æµâπ©∫—∫∑’Ë‰¡àºà“π°“√µ°·µàß æ√âÕ¡°—∫¿“æ∑’Ë¢¬“¬ 8x10 π‘È«)

®”π«π¿“æ  àß‰¥â‰¡à®”°—¥®”π«π

°“√ àß¿“æ ºŸâ àßµâÕß‡¢’¬π¢âÕ¡Ÿ≈°“√∂à“¬¿“æ ™◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë∂à“¬¿“æ¥â“πÀ≈—ß∑ÿ°¿“æ À“°„™âπ“¡·Ωß

À√◊Õπ“¡ª“°°“‚ª√¥√–∫ÿπ“¡®√‘ß¥â«¬  àß¿“æª√–°«¥‰¥â∑’Ë ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ ·ºπ°Õÿ¥¡ “√ 122/11

´Õ¬ππ∑√’ 14  ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æœ 10120 («ß‡≈Á∫¡ÿ¡´Õß : ª√–°«¥¿“æ∂à“¬ ç∂È”æ√–°ÿ¡“√é)

§≥–°√√¡°“√µ—¥ ‘π¿“æ¡’ ‘∑∏‘Ï°”Àπ¥«‘∏’°“√µ—¥ ‘π §«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ∑’Ë ‘Èπ ÿ¥

‡ß◊ËÕπ‰¢°“√ª√–°«¥ ¿“æ∑’Ë àß‡¢â“ª√–°«¥∑ÿ°¿“æºŸâ®—¥¡’ ‘∑∏‘Ï§—¥‡≈◊Õ°‡æ◊ËÕπ”ÕÕ°· ¥ß„π∑’Ëµà“ßÊ ‚¥¬‰¡àµâÕß®à“¬§à“µÕ∫·∑π„¥Ê ·°à‡®â“¢Õß¿“æ

ºŸâ àß¿“æ‡¢â“ª√–°«¥¡’ ‘∑∏‘Ï‰¥â√—∫√“ß«—≈ Ÿß ÿ¥‡æ’¬ß√“ß«—≈‡¥’¬«

ªî¥√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2013 ª√–°“»º≈°“√µ—¥ ‘π„π çÕÿ¥¡ “√é

√“ß«—≈ √“ß«—≈∑’Ë  1 ‡ß‘π ¥ 3,000 ∫“∑ √“ß«—≈∑’Ë  2 ‡ß‘π ¥ 2,000 ∫“∑

√“ß«—≈∑’Ë  3 ‡ß‘π ¥ 1,500 ∫“∑ √“ß«—≈™¡‡™¬ (®”π«π 3 √“ß«—≈) ‡ß‘π ¥ 1,000 ∫“∑

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå
§≥–π—°∫«™´“ ‡≈ ‡´’ ¬π·Àà ß

ª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¥“«‘¥ «‘‡™’¬√· ß

°Õßµ√–°Ÿ≈¥’ «—π‡ “√å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2013

‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.À—«À‘π

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

‡ ° ÿ “π
✝ «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—π®—π∑√å∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 16.00 π.

✝  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)

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â «—π‡ “√å∑’Ë

19 ¡°√“§¡ 2013 ‡«≈“ 19.00 π.

§≥–ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡
·≈–§≥–°√√¡°“√»‘…¬å‡°à“· ß∏√√¡

¡’§«“¡¬‘π¥’¢Õ‡√’¬π‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™
»‘…¬å· ß∏√√¡ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π

√à«¡©≈Õß 40 ªï
·Ààß°“√°àÕµ—Èß ∂“∫—π· ß∏√√¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2013 ß“π§◊π Ÿà‡À¬â“
™ÿ¡πÿ¡»‘…¬å‡°à“· ß∏√√¡

14.00 π. °‘®°√√¡ Walk Rally ¿“¬„π
· ß∏√√¡ ‡ªìπ∑’¡ ·≈– / À√◊Õ ‡ªìπ§√Õ∫§√—«

18.00 π.  —ß √√§å»‘…¬å‡°à“·≈–æ‘∏’°µ—≠êÿµ“
«—π‡ “√å∑’Ë 26  ¡°√“§¡ 2013 ©≈Õß¢Õ∫§ÿ≥
æ√–‡®â“

09.00-10.30 π.  °“√‡ «π“ ‚¥¬§≥–»‘…¬å‡°à“
ç· ß∏√√¡ ºŸâπ”§«“¡‡™◊ËÕé

10.40 π. æ‘∏’¡‘ ´“‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈
¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ·≈–§≥–æ√– —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π
∑’Ë«—¥ª√–®” “¡‡≥√“≈—¬· ß∏√√¡  “¡æ√“π
π§√ª∞¡
(À≈—ßæ‘∏’‡™‘≠√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√)
     (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‡√◊ËÕß∑’Ëæ—°°—∫§ÿ≥«π‘¥“ »√’¥«ß
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อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมอืนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

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

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

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... 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

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เส้ือ,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ของท่ี
ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

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

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

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

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

NEW!
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เสียงหวานของ Sarah Geronimo ในอัลบั้มพิเศษ Your Christmas Girl
หนึ่งในซีดีเพลงคริสตมาสท่ีผมเลือกมาฟง ไหนๆ ก็อยูบานเมืองเขาแลว
นอกจากอาหาร การเดินทาง การใชชีวิต ภาพยนตร ผมวาบทเพลงฟลิปปนส
กไ็มเลวทเีดียว

ไมมีใครปฏิเสธความสามารถดานดนตรีของชาวฟลปิปนส เขามีพรสวรรค
ในดานการรองรำทำเพลง ความรักของพระรายลอมชีวิตเรา จริงๆ บางคน
ไดส่ิงน้ันไป บางคนไดส่ิงน้ีไป แมมีไมครบ แตเม่ือเติมเต็มซ่ึงกันและกัน ก็
ไมมีใครขาด แตโลก
และลัทธิบริโภคนิยม
ชอบสรางการผูกขาด
เอาเปรยีบเพือ่มมีากกวา

ผมไดฟงเร่ืองการ
ตลาดของบางผลติภัณฑ
ที่ทำเปนใจดีใหฟรี แต
ส่ิงท่ีไดกลับไปกลับมี
มูลคามากกวาส่ิงของ
ที่ใหกับเรา คำพูดน้ียัง
ใชไดเสมอ “ในโลกนี้
ไมมีอะไรไดมาฟรีๆ”
โลกบริโภคนิยม สราง
ความอยากใหกับเรา
สรางความไมสมบูรณ
ใหกบัขาวของเครือ่งใช
เม่ือมไีอโฟน 1  มันกพ็า
เรามาถึงไอโฟน 5 เม่ือ
เราถามหาความตางบางคนอาจตอบไมได แตถาถามวามีหรือยังอาจสนใจ
ที่จะตอบมากกวา เร่ืองของการมีจึงสำคัญกวาเร่ืองของการเปน มีแลวแตใช
ไมเต็มประสิทธิภาพก็ไมเปนไร ทำไมตองมีเพราะคนเขามีกัน ไมมีใครช้ีหนา
วาผิดถูก ผมคิดวาเรามีสิทธ์ิ ไมมีใครลวงเงินออกจากกระเปาคุณ แตวิธีคิด
ตางหากทำใหคนตางกัน บางคนจึงเปนเพียงเหยื่อ แตบางคนสามารถหยิบฉวย
ส่ิงท่ีมีอยูบนโลกใบนี้ เพื่อเติมเต็มคำในชองวางท่ีพระเปนเจาสรางมนุษย
ใหปกครอง ดูแล และสืบเผาพนัธแุหงพระฉายาลักษณของพระองค

นิตยสารรายสัปดาหยักษใหญมียอดจำหนายท่ัวโลกอยางนิวสวีค
(Newsweek) ประกาศปดตัวเอง ดวยฉบบัสุดทายปลายปนี ้และหันไปใชโซเชยีล
เน็ตเวิรคในการผลิตขาว นักอานขาวเขาใจดีถึงคูแขงท่ีเบียดกันมาตลอดคือ
นติยสารไทมส (Times) มันเรงปฏิกริยิาใหผมอยากหามาอานมากข้ึน ดีทีอ่าจารย
ภาษาอังกฤษของผมรับเปนสมาชิก และเขาถือมาทุกสัปดาห มากกวาขาวและ
คอลัมนตางๆ ผมเหน็ส่ิงท่ีเขาพยายามทำใหเราเช่ือ

ไมแปลกท่ีใครบอกวาสื่อมีอิทธิพล แนนอนในขณะท่ีส่ือจากฝงอเมริกา
บอกวาตนเองดี เกง ปกครองโลก รักโลก และช้ีหนาฝายตรงขามวา แยชะมัด
ไมเขาทา โหดราย  ผมวาส่ือฝายตรงขามก็พูดถึงอเมริกาไมตางกัน เพียงแต

ภาษาสากลกท็ำใหบางประเทศ
ไดเปรียบกวาบางประเทศ
โลกบริโภคนิยมไมไดเส้ียม
ใหเราบริโภคอยางเดียว  แตยงั
สรางฐานความคิด ความเช่ือ
ใหกับชีวิตคนดวยซ้ำ อยาหา
วาผมโฆษณาชวนเชื่อเชนกัน
ถาจะบอกวา วันเวลาเหลาน้ี

นาจะทำใหเราหนักลบัมามองส่ือศาสนา ส่ือของพระศาสนจกัรมากขึน้
วันๆ หนึ่งเราคงรับส่ือมากกวาหนึ่งอยาง ผมอยากใหทุกวันตอจากนี้

เรามีส่ือศาสนาในมือบาง เชน เราต่ืนมาตอนเชาเรายกโทรศัพทข้ึนมาดู
พระวาจาของพระสงผานทางขอความเขามายังโทรศัพทของเรา เราอาบน้ำ
แตงตัว จดัเตรียมขาวของ พรอมกบัเพลงศาสนา หรอืรายการวทิยคุาทอลกิทีโ่หลด
เก็บไวฟง เดินทางไปโรงเรียน ไปทำงานพรอมกับซีดีเพลงศาสนา หรอืบทเทศน
ใครจะแปลงไฟลไปอยางไร ก็เอาเถอะครับ ขอใหมีส่ือศาสนาไวใกลมือ

ถึงท่ีทำงานพรอมกับ
“อดุมสาร” รายสัปดาห
หรือ  “อุดมศานต”
ร า ย เ ดื อ น บ น โ ต ะ
ไบเบิล ไดอาร่ี หรือ
อะไรทำนองน้ี  เ ม่ือ
จะเปดเช็คเมลขอให
มีเมลกลุมศาสนาท่ีสง
ต อ จดหม า ยอิ เ ล็ ก -
ทรอนิกส เ ร่ืองพระ-
วาจา เรื่องการแบงปน
บทเทศน  เ ร่ืองเลา
แอพพลิเกช่ัน  หรือ
บล็ อกศาสนา ท่ี เ ร า
ติดตาม ถาเราเปนแมบาน
พอบาน  ผู สูงอายุ  มี
รายการวิทยุมากมาย
แตดวยขอจำกัดเร่ือง

ของทุน มันอาจถูกฝงไวในอินเทอรเน็ต ลองหัดใชและเรียนรู อยาเปนศัตรู
กับความเจริญ แตเรียนรูที่จะใชสวนท่ีดีของมัน มีหนังสือศรัทธามากมาย
ทัง้หนักทางสาระและใหขอขบคิด ถาหาอะไรใกลตัวไมได บอกรบัเปนสมาชิก
อดุมสาร 400 บาทขาดตัว ทัง้รายสัปดาหและรายเดือน ผมเช่ือวาหนึง่ในคอลัมน
ของอุดมสารและอุดมศานตตองทำใหเราพบพระ  มีหนังสือจากสำนักพิมพ
คาทอลิกอกีมาก ทีร่อใหเราไดซ้ือหาไปอาน ผมเชือ่วาคนพิมพหนงัสือไมไดสนใจ
เรื่องการขายไดมากกวาคุณคาของตัวอักษรในนั้นที่บอกเลาเรื่องราวของ
ความเช่ือ พยายามปดแตละค่ำคืนดวยชีวิตคริสตชน การสวดภาวนารวมกัน
การรับส่ือศาสนารวมกัน คำถามยอดฮิต ส่ือศาสนาไมรูจะไปหาที่ไหน
คำตอบยอดฮิตกวา ไมมีอะไรแสวงหายากเกินกวาความต้ังใจของเรา ทีจ่ะตามไป
ใหพบ เราแสวงหาขาวของเคร่ืองใช รานแสนหายากแตอรอย สถาบันการศึกษา
ทีอ่ยากใหลกูเขาเรียน สถานท่ีทำงานท่ียากเยน็แสนเข็ญในการเดินทาง เรือ่งราว
ของศาสนากับการพยายามแสวงหาคงไมตางกัน

ผมเช่ือวาหนาท่ีของคนท่ีนั่งอยูตรงมุมของส่ือศาสนาคาทอลิกไมใชเพียง
ทำส่ิงพิมพ รายการโทรทัศน รายการวิทยุ ส่ือออนไลน ของตนใหดีที่สุด
แตอกีนัยหนึง่คือ เปดทางใหคนไดสนใจส่ือศาสนามากข้ึน รบัและเสพเพ่ือทำให
ศาสนาไดหลอเลี้ยงชีวิต ทุกวันตอจากน้ีกับขอต้ังใจมากมายของคริสตมาส
และปใหมที่จะมาถึง ผมขอฝากพิจารณาสักหน่ึงขอ “ในทุกวันท่ีเราเสพและ
รับส่ือ ขอใหมีส่ือศาสนาอยางนอยที่สุดหน่ึงอยาง ในแตละวันควบคูไปดวย”
 ถาขอไดมากกวาน้ัน ผมขอให “อดุมสาร” เปนตัวเลอืกแรกนะครบั (ฮา)

ขอใหพบกับวันท่ีดี และมีความสุขกับความรักของพระในทุกวันของชีวิต
ครับ

บรรณาธิการบริหาร

ทกุวนั ตอจากน้ี
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ç©≈Õß™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëª“°™àÕßé æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï √à«¡∂à“¬¿“æ°—∫æ√–§√Ÿ«—™√– ªí≠≠“¿√ ‡®â“§≥–µ”∫≈ª“°™àÕß ‡¢µ 1

‚Õ°“ ©≈Õß«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª“°™àÕß «—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2012

ç ◊∫ “πµ”π“π‰∑¬é »Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡´πµåÀ≈ÿ¬ å (≈”‰∑√) ®—¥ß“π

«—π≈Õ¬°√–∑ß ç ◊∫ “πµ”π“π‰∑¬é ¡’°“√ª√–°«¥π“ßπæ¡“»-°√–∑ß ·≈–

°“√· ¥ß¢Õßæπ—°ß“π ¡’ºŸâ¡“√à«¡ß“π 200 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π 2012

çøóôπøŸ®‘µ„®‡®â“Àπâ“∑’Ëé §ÿ≥æàÕæ—≤π“ Õÿª°“√ ‡®â“Õ“«“ Õ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“ π«‘À“√  ‡®â“Àπâ“∑’Ë

®“° ”π—°¡‘ ´—ßœ ‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“œ ‡ªìπ°“√À≈àÕÀ≈Õ¡™’«‘µ®‘µ ‡æ◊ËÕ

„Àâ°“√∑”ß“π„πÕß§å°√‡°‘¥§«“¡√—°§«“¡ “¡—§§’ ‡ª√’¬∫‡À¡◊Õπ§√Õ∫§√—«„À≠à

∑’Ë§ÿ≥æàÕ®–µâÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫∫√√¥“≈Ÿ°Ê  “¡“√∂∑”ß“π√—°·≈–√—∫„™â

„π —ß¶¡≥±≈√à«¡°—πÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢ „π«—π»ÿ°√å∑’Ë Õß¢Õß∑ÿ°Ê ‡¥◊Õπ

ç‡´Õ√å√à“√ÿàπ∫ÿ°‡∫‘°°≈ÿà¡∑¥≈Õß„À¡àé «—π∑’Ë 16 °—π¬“¬π 2012 Õ.™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬ ∑’Ëª√÷°…“§≥–‡´Õ√å√à“ §ÿ≥Õ—≠™—≠ ®“µÿ°—≠≠“ª√–∑’ª

Õ¥’µª√–∏“π‡´Õ√å√à“ª√–‡∑»‰∑¬ ·≈–§ÿ≥§√Ÿ∫ÿ…“  π„® «à“∑’Ëª√–∏“π‡¢µ‡´Õ√å√à“ 140 æ√âÕ¡¥â«¬ ¡“™‘°‡´Õ√å√à“®“°°≈ÿà¡π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ≈æ∫ÿ√’ ·≈–°≈ÿà¡æ‘…≥ÿ‚≈° ‰¥â

‡¥‘π∑“ß‰ª∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈  —πµ‘ ÿ¢ Õ.«‘‡™’¬√∫ÿ√’ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å ‡æ◊ËÕ„Àâ§”·π–π”‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫§≥–‡´Õ√å√à“·≈–°“√∑”ß“π àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬° ®÷ß‰¥â¡’°“√

µ°≈ß®—¥µ—Èß°≈ÿà¡‡´Õ√å√à“‡ªìπ°≈ÿà¡∑¥≈Õß¢÷Èπ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ™◊ËÕ°≈ÿà¡‡´Õ√å√à“Õ—§√‡∑«¥“§“‡∫√’¬≈ «‘‡™’¬√∫ÿ√’ ¡’§ÿ≥§√Ÿ™π‘µ“ »‘≈“‚§µ√ ‡ªìπ

ª√–∏“π°≈ÿà¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ¡πµ√’ ‡æ’¬√√ÿàß‡√◊Õß ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ ¡’ ¡“™‘°‡∫◊ÈÕßµâπ 25 §π ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë 4 ¢Õß —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‚¥¬¡’°≈ÿà¡π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ≈æ∫ÿ√’

‡ªìπ°≈ÿà¡æ’Ë‡≈’È¬ß

çµâÕπ√—∫ ¡“™‘°„À¡à¢Õßæ√–»“ π®—°√é ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ∏—π«“§¡

2012 ∑’Ë«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ §ÿ≥æàÕæ√™—¬ ‡µ™–æ‘∑—°…å∏√√¡

‚ª√¥»’≈≈â“ß∫“ª ‡¥Á° 4 §π ¥.™.ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ≥—∞«—≤πå ‡µ™–æ‘∑—°…å∏√√¡

¥.™.‡∫‡π¥‘° ¿“§‘π §√‘ µ‰∑¬ ¥.™.Õ‘≠≠“ ’́‚Õ æ—∑∏π—π∑å  ÿ«√√≥°‘®‡®√‘≠

¥.≠.¡Õπ‘°“ æ‘¡æåπ¿“  ÿ«√√≥°‘®‡®√‘≠
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