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(อานตอหนา 4)(อานตอหนา 4)

สภาพระสังฆราชฯ  ตอนรบัพระสมณทูต (ตอจากหนา 1)
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ตอนรับพระอัครสังฆราช

พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย อยางเปน
ทางการ โอกาสเขารับหนาท่ีเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส  จำเนียร  สันติสุขนิรันดร  ประธานสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ
รวมกบัพระอคัรสงัฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช รองประธาน
สภาพระสงัฆราชฯ พระคารดินลัไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร วรีะ อาภรณ-
รัตน พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวิสัย พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราช
เปโตร บัค คุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย เลขานุการสถานเอกอัครสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย พรอมบรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และ
สัตบุรุษมารวมแสดงความยินดีและใหการตอนรับจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9
ธนัวาคม 2012 ทีอ่าสนวหิารอสัสัมชญั บางรกั

โดยพิธีเริ่มตนดวยการตอนรับพระสมณทูตท่ีหนาอาสนวิหารอัสสัมชัญ
วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญ  บรรเลงเพลง March Pontifical พระคุณเจา
จำเนียร  พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ  คุณพอสานิจ สถะวีระวงส ใหการตอนรับ
พระสมณทูต และมอบมาลัยกร กอนท่ีจะนำพระสมณทูตเขาไปสวดภาวนา
หนาพระแทนและถวายชอดอกไมแดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค

จากน้ันเริ่มพิธีมิสซา คุณพออิกญาซีโอ เชฟฟาเลีย อานสารแตงต้ังพระ-
อัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ปฏิบัติหนาท่ีเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย กมัพชูา พมา และลาว

“พระคุณเจาทราบดีแลววาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงแตงต้ังพระคุณเจา
พอล ชาง อิน-นัม พระอัครสังฆราชเกียรตินามแหงอามันซีอา เปนเอกอัคร-
สมณทูตประจำราชอาณาจักรไทย พระสมณทูตทานน้ีรูสึกเปนเกียรติที่จะนำ
จดหมายฉบับน้ีมาใหพระคณุเจาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติและความชำนาญงานของพระอัครสังฆราชทานน้ี ชวนใหขาพเจา
หวงัวาทานจะปฏิบติัหนาท่ีซ่ึงไดรบัมอบหมายดวยความเอาใจใสอยางดี ไมตอง
สงสัยวาความสามารถในการทำงานของทานจะเกิดผลอยางอดุมสมบูรณยิง่ข้ึน
ในราชอาณาจักรไทย ถาไดรับความชวยเหลือรวมมือจากพระคุณเจาและ
บรรดาสมาชิกของสภาพระสังฆราชท่ีพระคุณเจาเปนประธาน

พระคุณเจาท่ีเคารพ ขาพเจาจึงขอรองพระคุณเจาและบรรดาพระสังฆราช
ของประเทศไทยไดกรุณาชวยเหลือดวยความรักฉันพี่นองใหพระสมณทูต
ทานน้ีปฏิบัติหนาท่ีได  ขาพเจาจึงขอขอบคุณในพระนามของสมเด็จ
พระสันตะปาปาไวดวย

พระคุณเจาท่ีเคารพ ขาพเจาขอถือโอกาสน้ีแสดงความเคารพนับถือแด
พระคณุเจา และพระสังฆราชสมาชิกทุกทานของสภาฯ นีต้ลอดไป”  ลงนาม
โดยพระคารดินัลทารซีซีโอ แบรโตเน เลขาธิการรัฐวาติกัน คุณพอทัศไนย
คมกฤส ผูแปล

จากน้ันพระสมณทูตมอบสารแตงต้ังใหแกพระคุณเจาจำเนียร สันติสุข-
นรินัดร ประธานสภาพระสังฆราชฯ

หลงัรบัศีลมหาสนทิ พระคณุเจาจำเนียร กลาวตอนรบั ในนามพระศาสนจักร
ไทยและมอบมาลัย พระคารดินัล มอบดอกไม พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ และ
พระคุณเจาชูศักด์ิ มอบของขวัญ จากน้ันคุณแมศรีไพร กระทอง ผแูทนจาก
สหพนัธอธิการเจาคณะนักบวชในประเทศไทย มอบดอกไม  ผูแทนฆราวาส
มอบของขวัญ

พระสมณทูต กลาวปราศรัย โดย อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
เปนผูแปล ความวา  “ขาพเจามีความยินดีอยางย่ิงท่ีวันน้ีไดพบกับชุมชน
คาทอลิกในประเทศไทยเปนครั้งแรก นับต้ังแตที่ขาพเจาไดเดินทางมาถึง

คณุพอไพรัช ศรปีระเสริฐ
คาริตสั ไทยแลนด

ผูประสานความชวยเหลือ
สูคนยากไร

คณุพอรอ็ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ   คณะ
คามิลเลียน ลูกวัดเซนตร็อค ทาไข แปดร้ิว

จ.ฉะเชิงเทรา อดีตเจาคณะแขวงสองสมัย สลับกับคณุพอเชดิชัย เลศิจิตรเลขา
เปนเกาอ้ีดนตรี  บวชวันท่ี 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 พระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบุญชู เปนผบูวชให ณ บานเณรยอแซฟ

ในสภาสาธุฯ  เปนผูชวยพระสังฆราชฝายสังคม มีพระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา เปนประธานงานหลักๆ เปนเลขาธิการฝายฯ ตอจาก
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เม่ือทานไดรับแตงต้ังเปน
พระสังฆราชรวม 3 ป เปนผูอำนวยการแผนกสุขภาพและอนามัย แผนก
ผสููงอายุ  และคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่สงเสริมงานเอดส 14 ปแลว

ฝายสังคมน้ี เรียกใหเปนสากลวา “คาริตัส ไทยแลนด” (Caritas Thailand)
มีหนวยงานท่ีสังกัดฝายน้ีมากท่ีสุด ทัง้งาน  บคุลากร และเงินท่ีใชทำงาน

งานน้ันทำกันมานานแลวในช่ือ ไดแซก (DISAC : Diocesan Social
Action Center) ระดับสังฆมณฑล  สังคมพัฒนา เครดิตยูเนี่ยน โคเออร
ยุติธรรมและสันติ แตชื่อ “คาริตัส ไทยแลนด” เพิ่งจะคุนหูเม่ือตอนสึนามิ
ค.ศ. 2004 และน้ำทวม ค.ศ. 2011 นีเ่อง

สนามงานกวางใหญ แตเงินทำงานนอย จึงพยายามเนนสรางเครือขาย
การประสานงาน และเปนฐานขอมูลใหระดับสังฆมณฑล โดยเฉพาะเร่ือง
องคความรู การอบรมการเขียนโครงการตางๆ ซ่ึงตองพยายามเขียนใหเปน
ขอใหได เพราะแมในประเทศเอง กมี็เงินชวยเหลอืของทางรัฐ หรอื ส.ส.ส.
ดวย

คณะคามิลเลียนในประเทศไทย
นกับญุคามิลโล เกดิ ค.ศ. 1550  ไดกลบัใจ  ค.ศ. 1575 และไดต้ังคณะฯ

ค.ศ. 1584 ประมาณ 400 ปมาแลว คณะคามิลเลยีนเขามาทำงานในประเทศ
ไทย เม่ือคอมมวินสิตไดยดึครองประเทศจนี มิสชนันารตีองออกจากประเทศ
จนี และมาทำงานในประเทศไทย ค.ศ. 1952

สมาชิกท่ัวโลกมีประมาณ 1,000 กวาคน จำนวนกวา 20 ประเทศ
ในประเทศไทย มีบาน 8 แหง และอีก 2 ศูนย มีโรงพยาบาล 2 แหง

คามิลเลียน กรุงเทพฯ ซานคามิลโล บานโปง บานผสููงอายุ 3 แหง เชียงราย
มีศูนยเด็กชาวเขาอยู 200 คน ศูนยคนพิการอีกกวา 10 คน บานเณรเล็ก 40
คน ศูนยอภิบาล และศูนยภาคใต ฝงอันดามัน ที่เคยโดนสึนามิ ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิต มีคนพิการอีก 85 คน และจากท่ีนี่ มีคลินิกอีก 4 แหง
ทีจ่งัหวดัระนอง ซ่ึงมีพวกแรงงานอพยพจากพมาตามชายแดนมาก

ศูนยทีล่าดกระบัง เปนท้ังศูนยเด็กพกิาร และศูนยอบรมสัมมนา กลายเปน
ที่ประชุมของฝายสังคมในสภาสาธุฯ เพราะไปมาสะดวก ทั้งในและ
ตางประเทศ หางจากสนามบินสุวรรณภมิู 10-15 นาทีเทาน้ัน

วันท่ี 10-14 กันยายน ค.ศ. 2012 ไดประชุมเครือขายองคกรคาทอลิก
ที่ทำงานดานเอชไอวี/เอดสในเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี 3 เรียกวา “คัปชา 3”
(CAPCHA : Catholic Asia-Pacific Coalition on HIV/AIDS) คุณรุงโรจน
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ประเทศไทย
ขาพเจาขอขอบพระคุณ พระคณุเจาหลยุส จำเนยีร

สันติสุขนิรนัดร พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง และประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลกิแหงประเทศไทย และพีน่องพระสงัฆราชทุกองค
ของไทย สำหรบัคำเชญิและท่ีไดใหการตอนรบัขาพเจา
อยางอบอุน  อีกท้ังยังไดมอบของขวัญท่ีสวยงาม
ในโอกาสนีด้วย

ขาพเจาใครขอขอบพระคุณพระคารดินัลไมเก้ิล
มีชยั กจิบุญช ูทีพ่ระคุณเจาไดใหเกียรติมารวมพธีิในวันน้ี
และสำหรับการตอนรับในวันท่ีขาพเจาเดินทางมาถึง
ขาพเจาขอขอบพระคุณอยางสูง และใครขอคำแนะนำ
ตางๆ เย่ียงบิดาจากพระคุณเจาและขอพระคุณเจาไดโปรด
อวยพรพันธกิจของขาพเจาในประเทศน้ีดวย

ขาพเจาใครขอขอบคุณบรรดาพระสงฆ นักบวช
ชาย-หญิง บรรดาผูแทนฆราวาส ที่กรุณามารวมพิธี
ในเย็นวนัน้ี พระศาสนจักรขอขอบคณุงานอภบิาลตางๆ
ของพวกทานในสังคมไทย ทีพ่วกทานตางเปนประจักษ
พยานถึงพระคริสตเจา และการประกาศขาวดีแหงความ
รอดของพระองค ขาพเจาขอพวกทานไดโปรดภาวนา
และรวมมือกับขาพเจาเพ่ือขาพเจาจะไดปฏิบัติหนาท่ี
ของขาพเจาในฐานะผแูทนขององคสมเด็จพระสนัตะปาปา
ในประเทศน้ีดวยดี และเพื่อขาพเจาจะไดรับใชพระ-
ศาสนจักรทองถ่ินแหงน้ีดวยความรัก ดวยความเคารพ
ดวยจติตารมณของการรับใชและความสุภาพถอมตน

ขาพเจาขอขอบคุณพระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร
เกรียงศักด์ิ โกวทิวาณิช พระอคัรสังฆราชแหงอัครสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ อุปสังฆราช และคุณพอเจาอาวาส
แหงอาสนวิหารน้ี ทีไ่ดจดัทุกส่ิงทุกอยางสำหรับพิธีบชูา
ขอบพระคุณในอาสนวิหารอัสสัมชัญท่ีสวยงามแหงน้ี

โอกาสน้ีขาพเจาใครขอนำคำทักทายเย่ียงบิดาของ
สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต ที่ 16 และพระพรของ
พระองคมายังพวกทาน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรัก
พวกทาน และระลึกถึงพวกทานเสมอในการภาวนา
ประจำวันของพระองคตามท่ีทานไดยนิในบทเทศนของ
พระคุณเจาจำเนียรวา สมเด็จพระสันตะปาปาไดทรง
ประกาศใหปนีเ้ปนปแหงความเชือ่ (11 ตุลาคม 2012 -
24 พฤศจิกายน 2013) เพ่ือระลึกถึงโอกาส 50 ปของ
การเปดการประชมุสังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี 2

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหเรื่องของพระเจา
สำคัญทีสุ่ด โดยมีองคพระครสิตเจาเปนศูนยกลาง และ
วาความสุขที่แทจริงของมนุษยจะพบไดในองคพระเจา
ผูทรงเผยพระองคในองคพระเยซูคริสตเจาเทาน้ัน
เปนการเช้ือเชิญในพวกเราทุกคนไดคนพบกันใหม
ถึงความเปนศูนยกลางขององคพระคริสตเจาในชีวิต
ของเรา

ในฐานะพระศาสนจักร พวกเราไดรับการเรียกให
ประกาศองคพระเจาในโลกน้ี เราแตละคนตองรับรูวา
เราเปนผนูำพระเจามาสโูลก “พระเจาคือขุมทรพัยเดียว
เทาน้ัน ทีม่นุษยปรารถนาจะไดพบในตัวเรา (ผเูปนสงฆ)
ในฐานะพระศาสนจักรและในฐานะสงฆ เราประกาศ
องคพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ผูทรงเปนองคพระคริสตเจา
ผถูกูตรงึกางเขน และกลบัคืนพระชนม ผทูรงครองราชย
ตลอดกาลนิรนัดร ความจริงนีต้รงกับความคาดหวังจาก

สวนลกึสดุของหวัใจมนุษยชาติ”
พีน่องทีร่กัในพระครสิตเจา เรากำลงัอยใูนเทศกาล

เตรียมรับเสด็จฯ เปนการเตรียมจิตใจเพ่ือการสมโภช
คริสตมาส เราตองการตอนรับพระเยซูคริสตเจาผูทรง
มาประทับอยูทามกลางเราในลักษณะของกุมารนอย
ในรางหญาท่ีชวยเหลือตัวเองไมไดเลย และเราเช่ือวา
พระองคคือพระบุตรของพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ
พระผูไถผู เสด็จมายังโลกน้ี ขอใหทานท้ังหลายจง
เฉลมิฉลองครสิตมาสอยางศักด์ิสิทธ์ิและดวยความชืน่ชม
ยนิดี โดยอาศัยคำเสนอวงิวอนของพระนางมารีย มารดา
พระศาสนจักร ขาพเจาขอพระเจาทรงอวยพระพรแด
ทานท้ังหลายอยางอุดม”

หลังพิธีมิสซามีงานเล้ียงท่ีหอประชุมหลุยส-มารี
แกรนด ฮอลล ชัน้ 6 โรงเรยีนอสัสัมชญั โดยมีการแสดง
ของนักเรียนจากโรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล โรงเรียน
พระมารดานิจจานุเคราะห กลมุนักขบัรองประสานเสียง
ครสิตชนเกาหล ีมัลติวชิัน่การเดนิทางมาถึงประเทศไทย
และภารกิจของพระสมณทูต โดยส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย

ความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักร
ไทยและนครรัฐวาติกัน

เอกอัครสมณทูต (Papal Nuncio : Apostolic
Nuncio) ในทางการทูตระหวางประเทศคือผูแทนถาวร
หรือหัวหนาคณะทูตของสันตะสำนักประจำรัฐเอกราช
หรือประจำองคการระหวางประเทศ มีลำดับชั้นเสมอ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็ม

ในทางพระศาสนจักร พระสมณทูตไดรบัสมณศักด์ิ
เปนพระอัครสังฆราช สันตะสำนักไดแสดงออกถึง
สัมพนัธภาพกบัพระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศตางๆ
ดวยการแตงต้ัง “สมณทูต” ของสมเด็จพระสนัตะปาปา
ไปประจำยังประเทศตางๆ ในขณะเดียวกัน สมณทูต
ยังไดรับสถานภาพทางการทูตในระดับเดียวกับ
ทูตานุทูตประเทศท้ังหลายอันเน่ืองจากความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางนครรัฐวาติกันกับประเทศท่ีมี
พระศาสนจักรคาทอลิกกอต้ังข้ึน

สำหรบัประเทศไทยผแูทนท่ีทางสันตะสำนักแตงต้ัง
มาเปนทูตประจำในชวงแรก อยูในระดับ “ผูแทน
ทางการทูต” หรอื Apostolic Delegate เน่ืองจากในชวง
เวลาน้ันประเทศไทยและรัฐวาติกนั ยงัไมไดมีสัมพนัธภาพ
ทางการทูตตอกันอยางเปนทางการ

ตอมาในวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ.  1969  สัมพนัธภาพ
ทางการทูตระหวางประเทศไทยและนครรัฐวาติกัน
หรือสันตะสำนัก หรือที่ชาวไทยสวนใหญรูจักในนาม
“รฐัวาติกนั” ไดยกระดับข้ึนสรูะดับ “เอกอคัรสมณทูต”
(Apostolic Nuncio) ซ่ึงเปนระดับข้ันเอกอัครราชทูต
ทั้งฝายพระศาสนจักรและฝายรัฐ จึงเห็นไดวาดวย

สัมพันธภาพดังกลาวน้ี  พระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทยไดรับไมตรีจิตมิตรภาพสูงยิ่งจาก
สันตะสำนัก ที่ไดสงผูแทนองคสมเด็จพระสันตะปาปา
มาจนถึงปจจุบนันับเปนเวลา 50 ป

นับต้ังแตมีการสถาปนาความสัมพันธระหวาง
ประเทศไทยกับนครรัฐวาติกัน ไดมีการพัฒนาระดับ
ความสัมพันธทางการทูตข้ึนเปนลำดับ โดยเริ่มต้ังแต
ระดับผูแทนสมเด็จพระสันตะปาปา ระหวางป ค.ศ.
1962-1969 ระดับอัครสมณทูต ระหวางป ค.ศ. 1969-
1993 และเอกอคัรสมณทตูผมีูอำนาจเตม็ ระหวางป ค.ศ.
1993 จนถงึปจจบุนั

นับแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีพระ-
สมณทูตมาประจำท้ังส้ิน 11 องค ไดแก

ระดับผแูทนสมเด็จพระสันตะปาปาประจำประเทศ
ไทย (Apostolic Delegate to Thailand)

1. พระอคัรสงัฆราชยอหน กอรดอน (10 กมุภาพนัธ
1962 - 1965)

2. พระอคัรสงัฆราชอนัเจโล เปโดรนี (10 เมษายน
1965 - 1967)

3. พระอัครสังฆราชยัง ยาโดต (24 กุมภาพันธ
1968 - 28 สิงหาคม 1969)

ระดับอัครสมณทูต (Apostolic Pro-Nuncios or
Vatican Ambassadors)

4. พระอคัรสงัฆราชโจวานน ีโมเรต็ตี (9 กนัยายน
1971 - 13 มีนาคม 1978)

5. พระอัครสงัฆราชซลิวโีอ ลโูอนี (15 พฤษภาคม
1978 - 1980)

6. พระอัครสังฆราชเรนาโต ราฟาแอล มารตีโน
(14 กนัยายน 1980 - 3 ธันวาคม 1986) ตอมาในวันท่ี 10
ตุลาคม 2003 ทานไดรับการสถาปนาสมณศักด์ิพระ-
คารดินัล

7. พระอคัรสงัฆราชอลัแบรโต ตรกีารโีก (28 กมุภา-
พนัธ 1987 - 26 กรกฎาคม 1987)

เอกอัครสมณทูต หรือเอกอัครราชทูตวิสามัญผูมี
อำนาจเตม็ (Apostolic Nuncio)

8. พระอคัรสงัฆราชลุยจ ีแบรสซาน (26 กรกฎาคม
1993 - 25 มีนาคม 1999)

9. พระอัครสังฆราชอาเดรียโน แบรนารดินี (24
กรกฎาคม 1999 - 26 เมษายน 2003)

10. พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ (20
กนัยายน 2003 - 8 พฤษภาคม 2010)

11. พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล (22
กนัยายน 2010 - 10 กมุภาพนัธ 2012)

พระสมณทตูท้ัง 11 องค ลวนเปนชาวยโุรปทัง้ส้ิน
และองคปจจุบันเปนลำดับท่ี 12 คือ พระอัครสังฆราช
พอล ชาง อิน-นัม เปนชาวเกาหลี และเปนเอกอัคร-
สมณทูตวาติกนัประจำประเทศไทย องคแรกทีเ่ปนชาว
เอเชีย

ตัง้สุรกจิ เปนผปูระสานงาน  คร้ังตอไปเปน “ชะ..ชะ..ชา”
คุณพอมีคติพจนวันบวช “การเปนนักบวชน้ันยาก

แตเปนนักบวชท่ีดีนัน้ยากย่ิงกวา”
และขอเสริมวา “เปนนักบวชคามิลเลียนที่ดีนั้น

ยากท่ีสุด!”

คณุพอไพรชั  ศรปีระเสรฐิ (ตอจากหนา 3)
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 ⌫
    ⌫ 
ขาพเจาไดเห็นทองฟาใหมและแผนดินโลกใหม

เพราะทองฟาเดิมและแผนดินโลกเดิมนั้นหายไป
หมดส้ินแลว และทะเลกไ็มมอีกีแลว

ขาพเจา  คือยอหน  ได เห็นเมืองบริสุทธิ์  คือ
กรุงเยรูซาเล็มใหม เลื่อนลอยลงมาจากพระเจาและ
จากสวรรค กรุงนี้ไดจัดเตรียมไวพรอมแลว เหมือน
อยางเจาสาวแตงตัวไวสำหรบัสามี

ขาพเจาไดยินเสียงดังมาจากสวรรควา “ดูเถิด
พลับพลาของพระเจาอยกูบัมนุษยแลว พระองคจะทรง
สถิตกับเขา เขาจะเปนชนชาติของพระองค และ
พระเจาเองจะประทบัอยกูบัเขา และจะทรงเปนพระเจา
ของเขา พระเจาจะทรงเชด็น้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขา
ความตายจะไมมอีกีตอไป ความคร่ำครวญ การรองไห
และการเจ็บปวดจะไมมีอีกตอไป เพราะยุคเดิมนั้นได
ผานพนไปแลว”

พระองคผูประทับบนพระท่ีนั่งตรัสวา “ดูเถิด
เราสรางส่ิงสารพัดข้ึนใหม” และพระองคตรัสกับ
ขาพเจาวา “จงเขียนไวเถิด เพราะวาถอยคำเหลาน้ีเปน
คำสัตยจริงและสัตยซือ่” (วว 21:1-5)

ทามกลางถนนในเมืองน้ันและรมิแมน้ำท้ังสองฟาก
มีตนไมแหงชีวิต ซึ่งออกผลสิบสองชนิด ออกผล
ทุกๆ เดือน และใบของตนไมนั้นสำหรับรักษาบรรดา
ประชาชาติใหหาย

จะไมมีการสาปแชงใดๆ อีกตอไป พระที่นั่งของ
พระเจาและของลูกแกะจะต้ังอยใูนเมืองน้ัน และบรรดา
ผรูบัใชของพระองคจะปรนนิบัตพิระองค

เขาเหลาน้ันจะเห็นพระพักตรพระองค  และ
พระนามของพระองคจะประทับอยูที่หนาผากเขา

กลางคืนจะไมมีที่นั่น เขาไมตองการแสงเทียน
หรือแสงอาทิตย เพราะวาองคพระผูเปนเจาคือพระเจา
ทรงประทานแสงสวางแกเขา และเขาจะครอบครองอยู
ตลอดไปเปนนิตย  (วว 22:2-5)

• นมิิตท่ีทานนักบญุยอหนเขียนไวในหนังสือววิรณ
ตอนน้ี เปนขอพสูิจนวาทานเปนผศัูกด์ิสิทธ์ิและเปนกวี
อยางแนนอน  ขอเขียนท่ีทำใหผอูานจินตนาการตามได
อยางงายดายและเต็มเปยมไปดวยถอยคำทีใ่หความหวัง
และกำลังใจแกชีวิตผูรับใชของพระเจาท่ีถูกเบียดเบียน

• ประโยคเดียวเทาน้ันกเ็พยีงพอแลวทีพ่รงุน้ีเรากจ็ะ
ออกไปรับใชพระเปนเจาอีก  แมวนัน้ีเราถูกเบียดเบียน
ปางตาย “ พระองคจะทรงเชด็น้ำตาทุกหยดจากนัยนตา
ของเขา”

• กอนหนาน้ันมองไปทางไหนรอบตัวก็มีแต
เสนขอบฟาของผืนน้ำและทองนภา ไรแผนดิน ลองลอย
เรอืชวีติดวยความหวังจะกลับบาน...ทีสุ่ด “ไมมทีะเลอกี
ตอไป” เม่ือพระคริสตเจาองคเจาบาวเสด็จมา เรือชีวิต
ของเราก็แลนกลับเขาหาฝงแผนดินสวรรคปรากฏอยู
เบ้ืองหนา

•  เราสลักแผนหินบนหลุมศพดวยขอความ
พระคัมภีรตอนน้ีแกผูลวงลับ นับเปนความบรรเทาใจ
แกญ า ติพี่ น อ ง ท่ี ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู ข า งห ลั ง อ ย า ง ย่ิ ง
“จะไมมีความตายอีกตอไป จะไมมีการคร่ำครวญ
การรองไหและความทุกขอีกตอไป เพราะโลกเดิม
ผานพนไปแลว”

•  ณ  หลุมฝงศพน้ัน  แผนหินท่ีสลักถอยคำน้ี
จึงประกาศขาวดีของลูกแกะผูประทับบนบัลลังก และ
ถอยคำไพเราะหลอเลี้ยงจิตใจท่ีประดุจใบซ่ึงใชทำยา
รักษาโรคของนานาชาติ
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

เตรียมตัวรับพายุ
เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณของคริสตชนรุนแรก คือเรือท่ีแลนอยูบน

ทองทะเล เปนเคร่ืองหมายของการเดินทางในโลกน้ีของพระศาสนจักร กลาวคือ
เรือที่ถูกซัดไปมาในทองทะเล พระศาสนจักรในโลกก็เชนเดียวกัน จะถูกพลัง
อันรุนแรงจูโจมมาจากทุกดาน ซ่ึงสวนมากเปนไปในทางลบ องคกรเกี่ยวกับ
ความสัมพนัธระหวางพระศาสนจักรนิกายตางๆ ซ่ึงมีสำนักงานอยทูีก่รงุเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด มีรูปเรือเล็กๆ เปนสัญลักษณ โครงการตางๆ ของ
องคกรน้ีจะสนับสนุนความยุติธรรม สันติภาพ และความเปนหน่ึงเดียวของ
บรรดาส่ิงสราง แมจะมีพลังดานการเมืองและเศรษฐกิจคอยซุมโจมตีพันธกิจ
ขององคกรนีก้ต็าม

เร่ืองการดำเนินเหนือน้ำทะเลของพระเยซูเจา แสดงใหเห็นวาพระองคคือ
องคพระผูเปนเจา และทรงมีอำนาจเหนือพลังธรรมชาติ การท่ีพระองคทรง
ดำเนนิเหนอืทะเลและทรงบนัดาลใหทะเลสงบลง พระเยซเูจาทรงแสดงใหเหน็
วาพระองคทรงมีพระอานุภาพและทรงมีอำนาจเหนือพลังธรรมชาติและพลัง
แหงชีวติ

เรื่องราวจากพระวรสารสอนใหเรารูวาพระเยซูเจาคือผูใด สอนเก่ียวกับ
การเดินทางของพระศาสนจักรในโลกน้ี และยังสอนเก่ียวกับชีวติแหงความเช่ือ
ของผมีูความเช่ือแตละคน ทามกลางวิกฤติของชีวติของผทูีมี่ความเช่ือแตละคน
ในทามกลางวกิฤตการณ พระเยซเูจาเสด็จมาเพือ่ทรงบนัดาลใหมีสันติภาพและ
ความเปนหนึ่งเดียวกัน หากเราต้ังใจฟงจริงๆ เราจะไดยินพระสุรเสียงอัน
ออนโยนของพระองค เหนือพายุ ดังทวนกระแสลม หากเราไดรบัการดลใจจาก
พระองคซ่ึงดังผานเสียงพายุทีก่ระหน่ำลงมาวา “จงมีความกลาหาญ นีคื่อเราเอง
อยาหวาดกลัวไปเลย” หากเรามีความเช่ือ หากเราเชือ่ในพระวาจาของพระองค
และเชญิพระองคใหมาประทับอยกูบัเรา เรือ่งวกิฤตกิจ็ะละลายหายสูญไป ขอให
เราเพียงแตมีความเช่ือในองคพระเยซูเจาผูจะทรงชวยเราใหรอดพนและ
นำความบรรเทาใจมามอบใหแกเรา บางคร้ังความทุกขทรมานแสนสาหัส
อาจจะทำลายส่ิงท่ีไมจำเปนในชีวติของเรา และเปนการเตรียมทางใหเรามีพลงั
มากกวาเดิม

“ทำใจใหดี เราเอง อยากลัวเลย” (มาระโก 6:50)

ขาแตพระเจา โปรดทรงเพ่ิมพนูความเช่ือของลูก
เพื่อวาเม่ือใดท่ีมีพายุผานเขามาในชีวิตของลูก ลูก
จะไดยึดม่ันอยูกับพระองค ขอใหลูกไววางใจ
ในพระอานุภาพขององคพระเยซูเจา  มิใชไวใจ
ในตัวลกูเองและความออนแอของลูก อาแมน

ส้ินปเกาเริ่มปใหม
ถงึโลกไมส้ินตามท่ีเกรงกลัวกนั
แตปเกาก็ส้ินสุดและผานไปเปนประวัติศาสตร
ทีเ่คยพดูกัน “วนัส้ินป” กค็งไมตางกับ “วนัส้ินโลก”
หากคำนงึวาปหนึง่ส้ินไปแลวสำหรบัแตละคน
ส้ินปแตความดีความช่ัวท่ีทำกันไวยงัคงอยู
เปนดังผลกรรมท่ีตามแตละคนกาวเขาสูปใหม
ถึงการกระทำแตละอยางกลายเปนอดีตไปแลว
แตผลการกระทำยังคงอยใูนตัวตนในสังคมในส่ิงแวดลอม
เหมอืนกบัชวีติท่ียงัคงตอเนือ่งจากปเกาสปูใหม
แตละการกระทำสานทอเปนชีวิตเปนปจจุบัน
แมจะผานไปแลวอภัยกันไปแลวแตก็คงแตมแตงชีวิตตอเนื่อง
แตละอยางฝงลึกอยูในจิตเปนหลักแมอาจกระทบทางกายดวย

มักจะพดูกันวา “ปใหมชวีติใหม”
ฟงดูดีแตกใ็ชจะเปนจริงตามน้ันในความหมายแหงคำ
จริงๆ แลวกย็งัคงเปนชวีติเดียวกนัท่ีกาลเวลาทำใหดูเหมอืนใหม
หากจะพูดวา “ปใหมวถิชีวีติใหม”
นาจะเปนจริงนาจะเปนไดมากกวา
และเพ่ือจะดำเนินชีวิตดวยวิถีชีวิตใหม
คงตองเริ่มต้ังแตความนึกคิดทัศนคติตอเนื่องไปถึงพฤติกรรม
เรียนรูจากประสบการณชีวิตปที่ผานมา
เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาชีวิตปใหมที่เปดอยูขางหนา
ผลการกระทำท่ีดีผานมาในปกอนนาจะดีตอไปดียิ่งข้ึน
ผลการกระทำไมดีผานมาในปกอนนาจะลดละหลีกเลี่ยง
เพื่อใหความดีละลายความไมดีทีละอยาง
เพราะการแกไขลบลางส่ิงไมดีแตละอยางแตละชนิด
จะอยูแคลดละเลิกแคนั้นยังไมพอ
ถงึอยางไรส่ิงไมดีกย็งัคงอยแูมไมไดทำเพิม่
คนเราจะดีเพียงเพราะไมทำช่ัวคงไมดีแท
อยางมากก็เปนไดแคไมเปนคนชั่ว
หากแตจะเปนคนดีตองหมัน่ทำหม่ันสะสมความดี
ฉนัใดก็ฉนัน้ัน
หากตองการจะลบลางผลกระทำช่ัวผลกระทำผิด
คงตองลบลางดวยผลการกระทำดี
เฉกเชนการแกนิสัยไมดีตองแกดวยนิสัยดี
อยากแกนิสัยเกียจครานหลังยาวเฉ่ือยชา
ก็ตองแกดวยความขยันขันแข็งฉับไวกระตือรือรน
อยากแกนิสัยเห็นแกตัวเอาแตไดไมเคยมองอะไรเลยตัว
กต็องแกดวยความใจกวางเห็นอกเหน็ใจเอาใจเขามาใสใจเรา

ส้ินปเกาเร่ิมตนปใหมนาจะถือเปนโอกาส
ในบานอยากมีอะไรใหมก็ควรทิ้งอะไรเกาไป
ขืนเก็บของเกาเอาของใหมเขาบาน
ก็ไมตางกับการมีของเกาเต็มบานเหมือนเดิม
ของใหมอยูเคียงขางของเกาทำใหของใหมเกาไปโดยปริยาย
ส้ินปเกาเร่ิมตนปใหมนาจะถือเปนขอต้ังใจ
นสัิยเกานิสัยเสียนสัิยไมสรางสรรคนาจะปลอยไวกบัปเกาท่ีผานไป
สรางนิสัยใหมนสัิยดีนสัิยสรางสรรคใหสมกับปใหม
ปใหมจะไดเต็มดวยผลการกระทำทีดี่ทีน่าช่ืนชม
จะไดเปนสิรมิงคลตามพรปใหมทีส่งใหกนั
สมพรปากทัง้คนท่ีใหสมพรปากทัง้คนรับ...ตลอดป
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สังฆมณฑลเชียงใหม

จงยิม้เขาไว  ยิม้เปนโรคติดตอตัง้แตปฐมกาล  ไมเชือ่ลองย้ิมดสูิ

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

ความร ูกต็กหลมุ ติดอยกูบันโยบายเหลาน้ี ดังน้ัน ส่ิงท่ี
อยากฝากก็คือ คอรรัปช่ัน มีความหมายมากกวาทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง และคอรรัปชั่นไมใชความหมาย
เฉพาะเร่ืองเงิน แตการโกหกประชาชนก็เปนหน่ึงของ
การคอรรัปชั่น ตราบใดท่ีเรายังเห็นคนท่ีมีอำนาจ มี
ความรับผิดชอบออกมาหลอกประชาชนทุกวัน วันละ
3 ม้ือ อยาหวงัวาจะแกปญหาคอรรปัชัน่ในประเทศไทย
ได การท่ีจะแกปญหาดังกลาวในประเทศไทยไดนั้น
จะตองทำใหคนไทยรสึูกวา เงินท่ีโกงกิน เปนเงินของเรา
เรามีสวนเปนเจาของ อีกท้ังกลุมท่ีทำงานเร่ืองการ
ตอตานคอรรปัช่ันตองบูรณาการกระทำของคน ทกุกลมุ
รวมกัน จงึจะไดประสิทธิภาพมากข้ึน

สภาการศกึษาคาทอลกิฯ (ตอจากหนา 10)

วัดนักบุญเปาโล แมสะเรียง ไดจัดพิธีเสกวัดนักบุญ
มอนิกา บานขนุน เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2012 โดย
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน เปน
ประธานในพิธี  วดันักบุญมอนิกา บานขนุน เปนหมบูาน
พี่นองชาวปกาเกอะญอ เปนวัดสาขาของวัดนักบุญ
เปาโล แมสะเรยีง ปจจบุนัมีคณุพอธนยั สุวรรณใจ เปน
เจาอาวาส และคณุพอศศนิ โหมโพ เปนผชูวยเจาอาวาส
หมบูานขนุนมีสมาชิกหมบูานท้ังหมด 36 หลงัคาเรือน
แบงเปนครอบครัวคาทอลิก 11 ครัวเรือน และพี่นอง
คริสเตียน 25 หลังคาเรือน สำหรับการสรางวัดหลังน้ี
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจาก
คณุนิโคลาส ชชูาต ิกลัปมาพิจิตร (เจาของปางชางแมสา)
สวนวัสดุอุปกรณสวนใหญมาจากวัดหลังเดิม และ
ชาวบานชวยกันบริจาคไมสำหรบัทำเสาของวัด รวมท้ัง
คาแรงงานท้ังหมดจำนวน 100,000 บาท หนวยงาน
ชีวิตสงฆของสังฆมณฑลเชียงใหม ไดจัดเขาเงียบ
ประจำปของพระสงฆสังฆมณฑลเชียงใหม ระหวาง
วนัท่ี 19-24 พฤศจกิายน ทีบ่านเขาเงียบของคณะเซนต-
คาเบรียล “เซนตหลุยสธรรมสถาน” ดอยสุเทพ  การ
เขาเงียบประจำปของพระสงฆสังฆมณฑลเชียงใหมปนี้
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐนนทชัย เปนผูเทศน
พระคณุเจาไดเนนเร่ืองของชีวติสงฆคือ “ครอบครวัสงฆ
และชีวิตสงฆ” โดยมีพระบิดาเจาเปนผูมอบบทบาท
หนาท่ีใหกับเราไปประกาศขาวดีเชนเดียวกับพระบุตร
คือพระเยซูเจาท่ีทำตามน้ำพระทัยพระบิดา และมี
พระจิตเจาคอยชี้นำทางใหพลังใจเราในการทำหนาท่ี
เราจึงกลายเปนครอบครัวสงฆที่จะตองอุทิศตนเปน
ตัวกลางเช่ือในคำภาวนาระหวางสัตบุรุษกับพระเจา
โดยการถวายบูชาขอบพระคุณ โอกาสน้ีพวกเราสงฆ
สังฆมณฑลเชียงใหม ขอขอบคณุบราเดอรองัเดร  แกกงั
ผูดูแลบานเขาเงียบและคณะเซนตคาเบรียล ที่ไดให
พวกเราไดใชสถานที่สำหรับฝกจิตภาวนาและเขาเงียบ
เสมอมา รวมท้ังขอบคุณซิสเตอรแมปอนท่ีไดจดัเตรียม
อาหาร คณะเซอรจากเชียงดาวท่ีใหน้ำชา และอาสน-

วิหารพระหฤทัยโดยซิสเตอรพระหฤทัยฯ  ที่ได
จดัเล้ียงอาหารมือ้สดุทายใหกบัพวกเรารวมกบักลมุบุญ
บญุราศีนโิคลาส นำโดยคณุมานพ เลาหบตุร คณุณรงค
สุขหทยันรินัดร และคณุพรชยั   ขอพระโปรดตอบแทน
น้ำใจดีแดทกุทานครบั เขตวัดนักบญุไมเกิล้การกีอยส
เชยีงดาว จดัฉลองวัดพระคริสตกษัตริย บานหวยปทูอง
ประจำป  วนัอาทิตยที ่ 25 พฤศจกิายน  โดยพระคณุเจา
วรีะ  เปนประธาน วดัพระคริสตกษัตริย  หวยปทูองน้ี
เปนวัดสาขาของเขตวัดนักบุญไมเ ก้ิลการีกอยส
เชียงดาว เปนหมูบานพี่นองชาวอาขา มีครูคำสอน
“อาสุ ชิหม่ือ” เปนครูคำสอนท่ีคอยใหการอบรมสอน
คำสอน และโอกาสฉลองวัดประจำปคร้ังน้ีมีรับศีล
ลางบาปผใูหญเพิม่ 2 คน และสมัครเปนคริสตังสำรอง
เพื่อขอรับศีลลางบาปผูใหญเพิ่มข้ึนอีก 50 คน ซ่ึงถือ
เปนขาวดีสำหรับเขตวัดท่ียังมีพี่นองสมัครเขาเปน
คริสตังสำรองเพิม่ข้ึนทกุป 

คณะสงฆ สภาภิบาล และบรรดาสัตบุรษุ อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ไดฉลองวันเกิด
แดพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี กอนใคร ใน
สังฆมณฑล เม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม ในพิธีฉลองชมุชนแหง
ความเช่ือ อาสนวิหารพระนางมารีอาฯ จันทบุรี ที่
พระคุณเจาเปนประธานในพิธี แตไมวาจะกอนหรือหลงั
ตางก็มีความหวงัเดียวกนั นัน่กคื็อ ขอใหพระคณุเจามีแต
ความสุข มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ขอพระคมุครองตลอดไป
นะครับ แฮปปเบิรธเดย  ขอแสดงความยินดีกับ
คณุกเูกยีรต ิปานทพิสุข สัตบุรษุวดัราชนิแีหงสันติภาพ
อรัญประเทศ และคุณเทวัญ คุณประภากร สัตบุรุษ
อาสนวิหารพระนางมารีอาฯ จันทบุรี จากสังฆมณฑล
จันทบุรี ทั้งสองทาน ที่ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ
“พอคริสตชนคาทอลิกตัวอยาง” ประจำปคริสตศักราช
2012 จากสมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย เม่ือวนัเสาร
ที ่8 ธันวาคม 2012   โดยพระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร 
เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ ทีอ่าสนวิหารอสัสัมชัญ บางรัก
ขอพระเจาโปรดอำนวยพรแดคุณพอคริสตชนตัวอยาง
ทัง้สองทาน และครอบครัว ใหดำเนินชีวติตามแบบอยาง
คริสตชนท่ีดี และมีความสุข ความเจริญสืบๆ ไป 
รบีแจงกันลวงหนาวาขอเล่ือนการเปดเสกและฉลองวัด
นกับุญอนัตน พนมสารคาม เดิมวันท่ี 19 มกราคม 2013
เปนวันท่ี 6 เมษายน 2013 พีน่องอยาหลงไปกันวนัเดิม
นะครับ เด๋ียวคุณพอสุพจน นัมคณิสรณ เจาอาวาส

ชมุชนศิษยพระคริสตแมพระฟาติมา แสงอรุณ นำโดย
คุณพอศักด์ิชัย  ตรีวาอุดม ไดเฮปนี้ เม่ือฝนตกกอน
และหลังโมทนาคุณ บอน้ำ แหลงน้ำตางๆ ปริ่มกัน
ทั่วหนา หลังจากตองซ้ือน้ำใชกันมานานแสนนาน 
คณุพออรรคเดช  ทบัปง เจาอาวาส อาสนวิหารอคัรเทวดา
ราฟาเอล ไดแขนขาเพิ่มเติมแลว เม่ือกลุมพลมารีย
เปดคูเรียอยางเปนทางการ ภายใตชื่อคูเรียพระราชินี
แหงสันติสุข คณุพอสามัคค ี  ชยัพระคณุ รบับทพ่ีเลีย้ง
รวมประชุม ซิสเตอรสุธิดา  พรหมภักดี เปนประธาน
คูเรีย คณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ จัดสัมมนา
ประจำป ปนีเ้นนคิดบวก ชวีติบวก เชญิคณุพอสมพงษ
ฉตัรบรรยงค เปนวิทยากร “สุนทรียสาธก” จบดวยการ
สังสรรค โอกาสคริสตมาส ปใหม คุณพอจีระศักด์ิ
ยงบรรทม รับรางวัลใหญ “ทิชชูหอทอง”  คุณพอ
ทรงราชย  ศรีระหงษ จัดชุมนุมยุวธรรมทูต โรงเรียน
วันทามารีอา คุณพอไพฑูรย  ยันงาม จิตตาธิการ
ยวุธรรมทูตระดับสังฆมณฑล รบับทวิทยากร พรอมคหูู
คณุพอสิทธโิชค  แสวงกาญจน   75 ป คณะผรูบัใชฯ
ปดฉากลงอยางสวยงาม ทามกลางพระสังฆราช
พระสงฆ  นกับวช ทีม่ารวมขอบพระคุณพระเจา พรอม
กบักิจกรรมมากมาย อบรมเตรียมจิตใจสมาชิก ผรูวมงาน
ชุมนุมนักเรียน ภาวนาเทเซ การแสดงยอนรอย
ประวัติศาสตร งานน้ีทีมงานคณะสงฆสังฆมณฑล
สุราษฎรธานีทุมสุดตัว  เช็คช่ือ  100 เปอร เซ็นต
ไปรวมงานครบ 

ทานจะตอนรับไมถกู 
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สุภาทัวร แสวงบุญ

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

สวัสดีปใหมกบัสมาชิกทกุคนทีย่งัรกักนัเหนียวแนน
ขอบคุณคะ

12 มกราคม ค.ศ. 2013 เชญิบวชพระสงฆที่
วดันักบญุเทเรซา หัวหนิ

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพเิศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-12 มกราคม 2013หนา 10

Tel. 0-2291-3750-4

พระทัยดี
ของ
พระเจา
ทรงมี
เพือ่

นำทาน
ให

สำนกึ
ผดิ
และ

กลบัใจ
(รม 2:4)

สภาการศกึษาคาทอลกิฯ (ตอจากหนา 1)
เขารวมงาน “โปรงใสยามบาย : คนไทยไมโกง” จัดโดย
องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย รวมกับ
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มี ฯพณฯ อานันท ปน-
ยารชุน ประธานองคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศ
ไทย พรอมดวย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการ
รวมเปนประธานจัดงาน เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2012
เวลา 15.00-18.00 น. ที่หองแกรนดบอลรูม ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด
(ก.ม.1) กรงุเทพมหานคร

ภายในงานมีการจดันิทรรศการของโรงเรยีน อกีทัง้
การประกาศผลรางวัลขาวทุจริตเชิงสืบสวนสอบสวน
ยอดเยี่ยมประจำป 2012 และรางวัลอื่นๆ ในหลักสูตร
โตไปไมโกง ทั้งเปดโอกาสใหผูรวมอุดมการณและ
เจตนารมณในการสงเสริมความโปรงใสในสังคมไทย
และการตอตานการทุจรติคอรรปัชัน่ ไดมีโอกาสพบปะ
สังสรรค และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน

ด.ญ.จิราวัน ล่ำซำ ชั้น ม.1 โรงเรียนมาแตรเดอี
วิทยาลัย ใหสัมภาษณถึงการรวมงาน และการแสดง
ผลงานหลกัสูตร “โตไปไมโกง” วา “หนมูาในนามของ
โรงเรียนในสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ส่ิงท่ีนำหนูมา
แสดงเปนงานปน ชื่อ “หมูบานของความซ่ือสัตย” คือ
ทุกบานจะไมมีรั้วกั้น เพราะทุกบานอยูดวยกันอยาง
ไววางใจกัน เราไมตองกังวลเร่ืองการท่ีจะมีขโมยมาข้ึน
บาน ไมมีการฆากัน ไมมีการฉอโกง ทุกบานอยูดวย
ความไววางใจกัน การท่ีบานแตละหลงัไมมีการลอมร้ัว

แสดงใหเหน็ถงึความซ่ือสตัย”
ด.ญ.ภัทราภา  เกษมสำราญ ชั้น ป.6 โรงเรียน

มาแตรเดอีวิทยาลัย เปนผูแทนนักเรียนข้ึนแบงปน
บนเวทีเรือ่ง “นองรวมคิด มิตรตานโกง” วา “หนไูมชอบ
คำวา “โกง” หรอื “คอรรปัชัน่” ทัง้สองคำน้ีมีความหมาย
ที่แสดงออกถึงการกระทำท่ีไมดี และเม่ือไดยินคำวา
โกง หนูจะรูสึกไมดี การโกงหรือคำวาโกง หมายถึง
การแบงคนออกเปนสองกลุม ซ่ึงกลุมหนึ่งเปนผูถูก
เอาเปรียบ และอีกกลุมหนึ่งเปนผูเอาเปรียบ ฉะน้ันเรา
ไมควรเอาเปรียบผอูืน่โดยการโกง  และหนูขอขอบคุณ
บรรดาผใูหญใจดีทัง้หลายท่ีไดคิดหลักสูตรโตไปไมโกง
ใหพวกหนูไดเรียน อีกทั้งพวกทานยังเปนแบบอยาง
ที่ดีแกพวกหนู และหนูจะเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก
รนุตอไป หลกัสูตรน้ีทำใหพวกหนมีูอนาคตท่ีดี”

ด.ญ.มนสิชา เลิศสุวรรณโรจน ชั้นป.6 โรงเรียน
มาแตรเดอีวิทยาลัย ผูแทนนักเรียนข้ึนแบงปนบนเวที
เรือ่ง “นองรวมคิด มิตรตานโกง” วา “สำหรบัหนูคำวา
โกง มันไมดี คือ คนท่ีโกงก็จะชอบเอาเปรียบไปเลย
สวนคนท่ีไมโกงก็จะเสียเปรียบไปเลย และเราควร
ปลูกฝงเร่ืองน้ีกันต้ังแตเด็กๆ และสำหรับหลักสูตร
โตไปไมโกงน้ันทางโรงเรียนมาแตรฯ ของเราไดมี
บรรจุอยูในหลักสูตร และในวิชาจริยศึกษา และเสริม
ในวิชาอ่ืนๆ ดวย และในเร่ืองน้ีเองก็มีอยูในสัญลักษณ
ของโรงเรียนอยูแลวก็คือเซอรเวียม ซ่ึงหมายถึง “รัก
และรบัใช”  และหนอูยากใหมีหลกัสตูรน้ีตอไปเรือ่ยๆ
เพราะเปนหลักสูตรท่ีดีมาก และทำใหคนเรามีความ
ซ่ือสตัย”

ฯพณฯ อานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี
กลาวปดงาน โปรงใสยามบาย คนไทยไมโกง ตอนหนึง่
ถึงการคอรรัปชั่นในประเทศไทย วา เปนเน้ือราย
ที่ เรื้อรัง  และอาจนำไปสูหายนะของประเทศได
โดยเฉพาะในชวงหลาย 10 ปทีผ่านมา ระดับคอรรปัชัน่
ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนสูงมาก       

“ปนี้ผมมีอายุครบ 80 ป และเปนปแรกท่ีตอง
ขอสารภาพดวยความจริงใจ บริสุทธ์ิและไมมีอคติวา ปนี้
ผมมีความหวงใยเร่ืองคอรรัปชั่นในเมืองไทยมากท่ีสุด
ต้ังแตเกิดมา เพราะในอดีตการคอรรัปชั่นเปนเร่ือง
การใหคาน้ำชา คาสินบน การใหของชำรวย ชวยเหลอื
ในดานตางๆ ระหวางบุคคลกับบุคคล หรอืกลมุกับกลมุ
เทาน้ัน แตปจจุบนัคอรรปัชัน่มีความลึกลบัมาก ไมใชแค
คาน้ำชา สินบน แตมีการวางยุทธศาสตร มีการวางแผน
การ สำคัญทีสุ่ดก็คือ มีการบูรณาการกนัอยางพรอมเพรยีง
ไมใชเรื่องของคนตอคน หรือกลุมตอกลุมอีกตอไป
ขณะน้ีเปนเครือขายกันหมด ครอบคลุมถึงนักการเมือง
ขาราชการ พอคา นักธุรกิจ สื่อ องคกรตางๆ ทั้ง
รัฐวิสาหกิจ หรือแมแตองคกรอิสระท่ีรัฐธรรมนูญ
สรางข้ึน สุดทายส่ิงเหลาน้ีนำไปสูการยึดครองพื้นท่ี
ของประเทศท้ังหมด ทุกพื้นท่ี ทุกกิจกรรม ทุกสวน
สมัยนีจ้งึไมใชเรือ่งการโกงกิน ทจุริตฉอราษฎรบังหลวง
แตเปนการ ‘กินเมือง’ อะไรขวางซ้ือหมด อำนาจเงิน
กลายเปนอำนาจสงูสุด คนไมมีคา”

ฯพณฯ อานันท กลาวอกีวา นโยบายปจจุบนัจะนำ
ความหายนะมาสูประเทศ ซ่ึงตนเศราวาคนดีๆ ที่มี

(อานตอหนา 7)
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(อานตอฉบับหนา)

ประเทศตีมอร เลสเต ประเทศท่ีเกิดใหมลาสุด
มีประชากรเพียงลานกวา เปนประเทศท่ีเปรียบกับ
เด็กๆ กเ็รยีกวา “กำลังต้ังไข” ยงัตองใชเวลา และใช
ประสบการณ และพี่ เลี้ยงคอยดูแลอีกนาน กวา
จะพรอม

ประเทศติมอร เลสเตหรอืตมิอร ตะวันออก มีเขต
ปกครอง 2 สังฆมณฑล พระสงัฆราช 2 องค วดั 53 แหง
พระสงฆ 201 องค (สงฆสังฆมณฑล 93 องค และสงฆ
นกับวช 108 องค) สามเณรใหญ 191 คน สังฆานุกรถาวร
1 คน ภราดา 33 คน ภคนิ ี441 คน ครูคำสอน 803 คน
ผูรับศีลลางบาป 25,164 คน คาทอลิก 972,000 คน
คิดเปน 89% ของประชากรทัง้หมด 1,115,000 คน

ประเทศติมอรเลสเตเปนรัฐอิสระเม่ือเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2002 เดิมเปนอาณานิคมของ
โปรตุเกสประชาชนสวนใหญเปนคาทอลิก แต ค.ศ. 1975
อินโดนีเซียเขารกุราน และถกูผนวกเขาเปนดินแดน
ของอนิโดนีเซีย ในปตอมา ประเทศนานาชาติสวนใหญ
ไมเห็นดวยกับการกระทำคร้ังน้ี  พระศาสนจักร
คาทอลิกทำงานเพ่ือใหเกิดสันติภาพข้ึนระหวาง
รัฐบาลอินโดนีเซียกับกองกำลังกองโจรตางๆ ที่
ตองการอิสรภาพของติมอร พระสังฆราชคารลอส

ฟลปิเป ซเิมเนส เบโล อดีตตัวแทนสันตะสำนักท่ีกรงุ
ดิล ีผไูดรับรางวัลโนเบิล ไพรซ สาขาสันติภาพ เม่ือ
ค.ศ. 1996 จากการอทุศิตนทำงานเพ่ือสรางสันติภาพ
ในติมอร และพระคุณเจาเคยมาปฐกถาพิเศษเร่ือง
สันติภาพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิดวย

ค .ศ .  1999 ประชาชนหลายสิบคนรวมท้ัง
คาทอลิกกว า  2 0  คน  ที่วัดคาทอลิกแหงหน่ึง
ถูกฆาตายจากความรุนแรงนากลัวท่ีกองกำลัง
คล ายหนวยทหารที่สนับสนุนอินโดนี เ ซียได
ปฏิบัติการในคร้ังน้ัน ขณะท่ีเตรียมการลงคะแนน
ในเดือนสิงหาคมเพื่ออิสรภาพของติมอรตะวันออก
กองทหารอินโดนีเซียถอนกำลังออกไป และ
ในเดือนสงิหาคม ค.ศ. 2001 ติมอรตะวนัออก มีการ
เลอืกต้ังคณะรัฐบาลเปล่ียนถายอำนาจ พระศาสนจักร
ทำงานสรางสันติภาพและความปรองดองเพ่ือสราง
สำนึกถงึดานสังคมแกประชาชน

ประเทศไทยเราก็ไดมีสวนรวมในการสราง
สันติภาพและการพัฒนาประเทศติมอรเลสเตดวย
วันน้ีไดรับอิสรภาพแลว แตการปกครองและปญหา
อีกมากท่ีกำลังเผชิญ เพื่ออิสรภาพและเอกลักษณ
ของตนเอง

 
 

เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม ค.ศ. 2012 พระสังฆราช
262 องค มาชุมนุมกนัท่ีกรงุโรม เพือ่การประชมุสมัชชา
พระสังฆราชสมัยสามัญ ครั้งท่ี 13 เรื่อง “การประกาศ
ขาวดีแบบใหมเพื่อการถายทอดความเช่ือคริสตชน”
ความสนใจแรกสุดประการหน่ึงของผูเขารวมประชุม
โดยเฉพาะบรรดาผูนำพระศาสนจักรในซีกโลกเหนือ
ทีมี่ความเจริญมาก คอืทำอยางไรจึงจะเขาถึงคาทอลิกที่
เหนิหางไปจากชุมชนคริสตชนได

ในวันเดียวกันน้ี หางออกไปราวคร่ึงโลกท่ีเมือง
เบเธสดา นักวิจัยขององคกรพิว ฟอรัม (Pew Forum)
ที่ศึกษาคนควาเร่ืองศาสนาและชีวิตสาธารณะ กำลัง
รายงานใหที่ประชุมนักเขียนเร่ืองศาสนาทราบวาพวก
เขามีขอสรปุสำคญัเปนขอบงชีใ้หม 2 ประการ เกีย่วของ
กับการนับถือศาสนาในสหรัฐอเมริกา เปนครั้งแรก
นับแตองคกรนี้ไดเร่ิมทำการศึกษาคนควาเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาว ที่ประเทศสหรัฐฯ มิใชมีคนสวนใหญเปน
โปรแตสแตนทอีกตอไป ชาวอเมริกันผูใหญหนึ่ง
ในหาคนเวลาน้ียนืยันวาเขาไมถอืสังกัดอยกูบัศาสนาใด
แมวาศาสนจักรคาทอลิกมิไดบงช้ีชัดเจนวาสมาชิก
โดยรวมลดจำนวนลงก็ตาม  เดชะบุญที่ มีผูอพยพ
หลั่งไหลเขามามากมาย แตเราทราบวาชาวคาทอลิกใน
สหรฐัฯ กำลังออกไปจากพระศาสนจักรในชวงไมกีป่มาน้ี
นบัลานๆ ทเีดียว ในพวกน้ันเปนเยาวชนกอนอายุ 18 ป

เปนเวลาหลายปแลวจนถงึบัดน้ีที ่ “การประกาศขาวดี
แบบใหม” เฝารอคนหาอัตลักษณ มัวแตใฝฝนปรารถนา
มากกวาจะต้ังใจทำใหเปนจริงชัดเจน ใหเปนการ
ประกาศขาวดี “แบบใหม” จรงิๆ ความอึดอัดไมสบายใจ
ขณะอภิปรายกันถึงคำท่ีอธิบายไดยากน้ี เห็นไดจาก
เรื่องราวท่ีสงทางโทรสาร ซ่ึงใหภาพสภาพการณและ
เนื้อหาของคำกลาวสุนทรพจนเปดประชุมสมัชชา
พระสังฆราชโดยพระคารดินัลโดนัลด เวิรล แหง
วอชงิตัน

พระคารดินัล เวิรล กลาววา พระศาสนจักรตอง
พยายามเขาถึงสมาชิกด้ังเดิมของตน โดยแสดงใหพวก
เขาเห็นความสำคัญเดนชัดของความเช่ือ “โดยไมให
สูญเสียรากเหงาท่ีฝงอยูในธรรมประเพณีความเช่ือของ
พระศาสนจักร” ทานคารดินัลกลาวเปนภาษาละตินตอ
ทีป่ระชมุของบรรดาสมณะผถูอืโสด แสดงความเสียใจวา
คาทอลกิไมรบูทภาวนาและคำสอนพืน้ฐาน และไมเขาใจ
วาทำไมจึงเปนเร่ืองสำคัญยิ่งท่ีเขาตองไปรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณและไปสารภาพบาป วธีิแกปญหาของทาน
คือ ใหเราเขาหาพวกเขาและสอนพวกเขาใหรูเนื้อหา

คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
บางทีนัน่คือแผนงาน แตการวเิคาระหดังกลาว และ

การแกปญหาตามท่ีเสนอแนะน้ัน ดูเหมือนไรชีวิต
ปราศจากเลือดและจินตนาการ เหมือนเชนชุมชนวัดท่ี
คนพวกนัน้ทยอยจากไปเรือ่ย  ๆการประกาศขาวดีแบบใหม
จะยงัคงเปนการกระทำโออวดและใหแตปญญา เวนแตวา
ผทูีร่วมในความสำเร็จทีสุ่ดกับพระศาสนจกัรนีจ้ะเต็มใจ
ยอมเส่ียงเทาน้ัน

ส่ิงท่ีเราไดยินมากมายเก่ียวกับ การประกาศขาวดี
แบบใหมนั้นเปนญัตติเพียงดานเดียวทำนองน้ีวา
“เรามีคำตอบอยูแลว เรารูวาพวกนาสงสารท่ีสูญเสีย
วิญญาณน้ัน ตองการอะไร” หากเรารีบมงุแตหาคำตอบ
เราอาจลมืคำถามจริงๆ เหลาน้ันไปได

งานศึกษาคนควาขององคกรพิว ฟอรัม บงบอก
ชดัเจนวา พวกทีไ่มสังกดัอยกูบัศาสนาน้ัน มิไดโกรธศาสนา
ที่เปนองคกร พวกเขาเพียงแตไมตองการเก่ียวของ
กับส่ิงใดมากกวาน้ี ผูไมสังกัดศาสนาสวนใหญนั้น
เช่ือในพระเจา และพวกเขามากมายเรียกตนเองวา
ผใูฝหาชีวติจิต

ในท่ีประชุมสมัชชา พระอัครสังฆราชหลุยส
อันโตนิโอ ตาเกล แหงมะนิลา ชาวฟลิปปนส ใหขอ
สังเกตวา “สังคมมนุษยในยคุของเรานีท้ีดู่เหมอืนเฉยเมย
และไรซ่ึงจุดหมาย กำลงักระตือรอืรนแสวงหาพระเจา”
เปนไปไดหรือไมวา “ผูไมสังกัดศาสนา” เหลาน้ัน
สามารถสอนบางส่ิงถึงพระเจาแกเรา หรืออยางนอย
เราสามารถเรียนรูบางส่ิงไดหรือไมจากการฟงคำถาม

ของพวกเขาเหลาน้ัน งานทาทายของพระศาสนจักรมิใช
การจัดคำตอบตางๆ ใหพวกเขา แตเปนเพื่อนรวมทาง
แสวงหาชีวติจิตไปกับพวกเขาตางหาก

พระอคัรสังฆราชตาเกล บอกวา เพือ่ทีพ่ระศาสนจักร
จะเปนท่ีซ่ึงผคูนพบพระเจาได พระศาสนจักรจำเปนตอง
เรียนรูสามส่ิงท่ีสำคัญจากแบบฉบับของพระเยซูเจา
ไดแก ความสุภาพถอมตน การใหความเคารพตอบคุคลอืน่
และพลังแหงความเงียบ พระคุณเจาตาเกล กลาววา
“เม่ือพระศาสนจักรพบกับความทุกขเศรา ความสงสัย
ไมแนใจตางๆ ของผคูนท้ังหลาย พระศาสนจักรไมอาจ
แสรงทำเปนแคใหทางแกปญหาแบบงายๆ ในพระเยซูเจา
ความเงียบกลายเปนวิธีแหงการต้ังใจฟง การเห็นอกเห็นใจ
และการอธิษฐานภาวนา นีเ่ปนวถิทีางสคูวามจริง”

(อานตอฉบับหนา)

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-12 มกราคม 2013หนา 12



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-12 มกราคม 2013 หนา 13

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

พัชรสมโภชคณะภคนิผีรูบัใชฯ (ตอจากหนา 1)
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค และพระสังฆราชเอ็นริเก ฟกาเรโด อัลวากอนซาเลซ ประมุข
สังฆมณฑลพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ที่อาสนวิหารแมพระบังเกิด
บางนกแขวก ทามกลางพระสงฆ นักบวช และสัตบุรุษที่มารวมพิธีจำนวนมาก

สำหรับการเตรียมฉลองปพชัรสมโภช คณะไดจดัชวงเวลาสำหรับเตรียมจิตใจ
ใหกบัสมาชิก และบุคคลทุกกลมุท่ีเกีย่วของ ทัง้ผฝูกหดั ครู นกัเรยีน ผรูวมงาน
ทกุกลมุของคณะโดยใชหวัขอเดียวกนัในการไตรตรองชีวติ ต้ังแตป 2010-2012

ในป 2010 ตลอดท้ังปใชหวัขอ “ความรัก” ในการฟนฟจูติใจ จดัการอบรม
การส่ือสารอยางสันติ  โดยมีคณุนรศิ มณขีาว เปนวทิยากร

ป 2011 ใชหวัขอ “การรบัใช” ในการฟนฟจูติใจ จดัการอบรม “เพิม่ประสิทธิภาพ
ทมีงานดวยหวัใจ” โดยมคีณุณัฎฐวทิย  แสงเทยีน และอาจารยศิรพิงศ  รงศริกิลุ
เปนวิทยากร นอกจากน้ันปนี้ยังไดจัดการอบรม “ชีวิตหมูคณะและการจัดการ
กบัความขัดแยงในหมคูณะ โดยมีซสิเตอรสมปอง  ทบัปง  และซสิเตอรสายทพิย
ระดมกิจ เปนวิทยากร ปเดียวกันนี้ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2012 คณะไดเปดป
พัชรสมโภช ดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดนอยอารามเซนตเมร่ีคอนแวนต
ราชบุร ีโดยมีพระคณุเจาปญญา เปนประธานในพิธี หลงัจากน้ันไดมีการอบรม
จติใจสมาชิก โดยการศกึษารากเหงา ประวติัศาสตรของคณะ

ป 2012 ใชหวัขอ “การอภยั” เริม่ตนดวยการเขาเงียบประจำป โดยมีคณุพอ
แพทริก มชัโชน ีเปนผเูทศนในหวัขอ “ผรูบัใชฯ ทีใ่หอภยั” ตามแบบพระเยซเูจา
พระแมมารีย ในแบบอยางคำสอนของคุณพอบอสโก และพระสังฆราชปาซอตตี
บดิาผต้ัูงคณะ นอกจากน้ันตลอดท้ังปยงัจัดการอบรมอยางเขมขนสำหรบัสมาชิก
คือ การอบรมบทบาทผนูำกับการใหอภยั  โดยมคีณุพอสมเกยีรต ิ  ตรนีกิร และ
คณุศรนิทร  เมธวีชัรานนท  เปนวิทยากร และการอบรมการจัดการกับความขัดแยง
ในชีวติหมคูณะ

นอกจากน้ันแลว ยงัมีกจิกรรมเสริมพลงักลมุฆราวาสผรูบัใชฯ ใหมีจติตารมณ
รกั รบัใช และใหอภยั เพือ่มีสวนรวมในชีวติและภารกิจของคณะอยางเขมขน  ดวย
การปลุกเราจิตใจครู ผรูวมงาน สัตบุรษุ ผปูกครอง ศิษยเกา  ใหมีความกตัญูรคุูณ
บรรดาธรรมทูต สมาชิกรนุแรกๆ ของคณะ และผมีูสวนรวมในการริเริม่กิจการ
งานตางๆ ของคณะผานทางกิจกรรมการอบรมสัมมนา

3 วนัสุดทาย กอนการฉลองปดปพชัรสมโภช วนัท่ี 5 ธันวาคม 2012 ภาคเชา
มีการชมุนุมนักเรยีนแกนนำจากโรงเรียนในเครือคณะผรูบัใชฯ จำนวน 109 คน
เพือ่สงเสริมบทบาทการเปนผนูำ และผชูวยงานเฉลิมฉลอง ในชวงบายมีการฟนฟู
จติใจ และรบัศีลอภยับาป โดยพระคณุเจาสิรพิงษ  จรสัศร ี เปนผเูทศน ภาคค่ำ
มีการภาวนาเทเซ  ในวันท่ี 6 ธันวาคม 2012 เปนการชุมนุมนักเรียนโรงเรียน
ในเครือของคณะจาก 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี โรงเรียน
ถนอมศรีศึกษา จ.ยะลา โรงเรียนดรุณศึกษา จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียน
ดาราสมุทร จ.ภเูกต็ โรงเรยีนธิดาแมพระ จ.สุราษฎรธานี โรงเรยีนนริมล จ.ชมุพร
และโรงเรียนหทัยนิรมล กรุงเทพฯ จำนวน 3,000 คน โดยแบงเปนกิจกรรม
การแสดงบนเวที นำเสนอชีวิตพันธกิจของคณะ กิจกรรมเกมฐาน การแขงขัน
กฬีา และทกัษะโปรแกรมคอมพวิเตอร  และจบดวยการภาวนาเทเซ ในวนัที ่ 7
ธันวาคม 2012 มีการภาวนาเทเซของบรรดาซิสเตอรรวมกับนักเรียน เยาวชน
และพ่ีนองสัตบุรษุ

การเฉลมิฉลองและขอบพระคณุพระเจา สำหรบัปพชัรสมโภช จบลงอยาง
ประทับใจในเชาวันท่ี 8 ธันวาคม 2012 มีการเปดนิทรรศการประวัติความเปนมา
ชวีติและพันธกิจของคณะ โดยมีพระคุณเจาประธาน  ศรีดารุณศีล เปนประธาน
จากน้ันเปนการแสดงส่ือผสม ยอนรอยประวัติศาสตรของคณะ โดยใชนกัแสดง
กวา 300 คน จากตัวแทนซิสเตอร คณะครู นักเรียนโรงเรียนในเครือคณะ
ผรูบัใชฯ รวมกับนักแสดงจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา หลังจากจบการแสดง
แลวในเวลา 10.30 น. ขบวนแหของคณะภคินีผูรับใชฯ พรอมกับพระสงฆ
พระสังฆราช ไดแหเขาภายในอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก เพื่อ
ขอบพระคุณพระเจาดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ ทามกลางคณะนักบวช และ
สัตบุรษุท่ีมารวมแสดงความยินดีเปนจำนวนมาก

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค

ส.ค.ส.
ภาพเกา...

หนึ่ ง ภ าพ เก า ฯ . . .
คอลัมนกรอบเล็กๆ ในหนา
“อุดมสาร” เดินทางมาไกล
จนถึงปใหมแลว เปนโอกาส
ดีที ่“ณ สวรรค” จะไดขอบคุณ
และขอพรพระกุมารเจาเพื่อ
พี่นองสมาชิกอุดมสารทุกๆ
ทาน
....

ผมคิดเสมอวา ภาพบางภาพโดยเฉพาะภาพเกามักใหความรูสึกดี
จนบรรยายไมถูก ... เรื่องจริงครับ เรื่องราวในอดีตบางเร่ืองราว ก็ทำใหเรา
รกัคนในปจจุบันมากขึน้ ... และน่ีกเ็ปนเร่ืองจริงอกีแหละครับ
...

ณ สวรรค ณ วนันี ้จงึเปนการเชญิชวนพีน่องสมาชิกอดุมสารท่ีมีภาพเกา
เกี่ยวกับ “ความเช่ือ” อันเปนท่ีมาแหงเร่ืองราว “ความรัก” ของตนเอง หรือ
กลุมคริสตชน ... อันเปนภาพที่ส่ือความหมายกินใจ และแนนอนครับ เรื่อง
เหลาน้ันเปนเรือ่งราวทีถ่กูบนัทึกลงทีห่วัใจ และจะกระจายความรักนัน้แผไป
ยงัหวัใจของผอูืน่

สงมาท่ีกองบรรณาธิการไดเลยครับ หรือ nasawan_kamsornway@
hotmail.com

ณ วนัน้ี จงึนำภาพเกาท่ีลงตีพิมพในสารสาสน ฉบับแรกของป ค.ศ. 1962
อันเปนปกหนาของสารสาสนในฉบับนั้น ... และยกเอาบางประโยคมาเปน
คำอวยพรสมาชกิอุดมสารทุกทานดวยครบั

“วันเดือนปหมุนรวดเร็วยิ่งกวาใสปก ไดพาทานมาประสบกับวันใหม
ปใหม อีกวาระหน่ึง ... เปนโอกาสใหชาวเราหยุดตรึกตรองสักประเด๋ียว
คิดถึงชีวิตในรอบขวบปที่แลว 365 วันท่ีพระเจาทรงประทานแกเราน้ัน
เปนอยางไรบาง เราไดประกอบความดีอะไร ที่เปนคุณคาแกตนและสังคม
...โอกาสวันปใหม พอดีตรงกับวันฉลองพระนาม “เยซู” นับเปนวันฉลอง
สำคัญและเหมาะมาก ... นักบุญเปาโล กลาวสดุดีใจความวา พระองคทรง
สภาวะพระเปนเจา แตกลบัถอมพระองคเหนอืมนษุยธรรมดา ทรงนอบนอม
จนส้ินพระชนม และสิน้พระชนมบนกางเขน พระเปนเจาจึงยกยองพระองค
ขึ้น ประทานพระนามที่ยิ่งใหญกวานามท้ังหลาย ซึ่งเมื่อไดยินช่ือ “เยซู”
ชาวสวรรคกย็นิดี ชาวโลกกดี็ ชาวนรกกดี็ จะตองยอเขาลง” (รกัษาการเขียน
ตามเอกสารตนฉบับ)

ณ วันน้ี วันปใหม “ณ สวรรค” จึงขอเร่ิมตนปดวยการสรรเสริญ และ
ขอบคณุใน “ความรัก” ทีพ่ระเจาประทานใหเรามนุษย ขอบคุณในแบบอยาง
ทีดี่มากสำหรับเราทุกคนท่ีจะรักพระเจาเหนือสิง่อืน่ใด และรักเพือ่น พี ่นอง
เสมอ และท่ีสุดอยากท้ิงทายดวยขอความท่ีถูกบันทึกไวในบทความแรก
ทีเ่ขยีนโดยบรรณาธิการสารสาสนฉบับแรกของป ค.ศ. 1962   .. และเปนด่ัง
คำอวยพรใหสมาชิกผอูานอุดมสารในวันน้ีทกุทานดวยครับ

“... ภารกิจเบ้ืองแรกของชาวเราในวาระข้ึนปใหม : จะขอโทษสำหรับ
ความบกพรองลวงเกินตอพระองค สมนาพระคุณตางๆ ที่ไดรับมาตลอดป
และวอนขอพระพรอนัอดุมสำหรบัปใหมตอไป

.. ขอพระกมุารเยซ ูโปรดอำนวยพรแกสมาชกิ... ทกุทาน” (รกัษาการเขียน
ตามเอกสารตนฉบับ)
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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

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

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

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

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)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)

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึกของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ของท
ี่ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

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

   



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 1-2 ª√–®”«—π∑’Ë 1-12 ¡°√“§¡ 2013 Àπâ“ 15

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–-

‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ª∑ÿ¡∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 ¡°√“§¡

‡«≈“ 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 ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.00 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.00 π.

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

«“≥‘™    ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 21 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

‡ª‚µ√ ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß

µ√’«“√ «—π»ÿ°√å∑’Ë 22 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

¬Õ·´ø ®‘πµ»—°¥‘Ï  ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈

µ√’«“√ ·≈–·Àà√Ÿªπ—°∫ÿ≠  «—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å

‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ‰æ±Ÿ√¬å  ÀÕ¡®‘π¥“)

À¡“¬‡Àµÿ  ®”Àπà“¬ ‘π§â“  ‚ª√¥µ‘¥µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë

¢Õß«—¥≈à«ßÀπâ“ ‚∑√. 0-2865-2371 ∂÷ß 2

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

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

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

¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß· π ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ Õ.‡¡◊Õß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“¡°√‡¬´Ÿ ∫â“π·ªÑß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π  ( Õ∫∂“¡

§ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å ‡ ß’Ë¬¡·°â« ‚∑√. 08-7573-7415)

«—¥æ√–§√‘ µ ¡¿æ Õ.‡¡◊Õß ®.°”·æß‡æ™√

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

12 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.‡¡◊Õß ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����©≈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 ‚°«‘∑-

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

¡‘ ´“‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ)

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

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡°√“§¡ 2013

15.00   π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30   π. Õà“πæ√–«“®“ ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30   π. ·∫àßªíπæ‘‡»…‚Õ°“ ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈

18.00   π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

          ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∏’√æ≈ °Õ∫«‘∑¬“°ÿ≈

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

����� ‡ªî¥-‡ ° Õ“§“√‡√’¬π‚√ß‡√’¬π¡“√’¬å·°âß§√âÕ

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 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

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ÀπÕßæ≈«ß

Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏ ‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå π“ß√Õß ®.∫ÿ√’√—¡¬å

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 10.30 π.

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

®.™—¬¿Ÿ¡‘ «—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 ‡«≈“

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

ª√–∏“π

�����‚§√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

����� ¿“°“√»÷°…“§“∑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

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)
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§◊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

§≥–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
‚∑√. 0-2429-0100-3)

µ“√“ß‡«≈“æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ√–§√‘ µ ¡¿æ

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

«—π∑’Ë 24  ∏—π«“§¡ 2012

19.00-21.30 π. æ√– ß¶å‚ª√¥»’≈Õ¿—¬∫“ª

21.30 π. ≈–§√»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

22.00 π. (4 ∑ÿà¡) æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

 ¡‚¿™æ√–§√‘ µ ¡¿æ

25  ∏—π«“§¡ 2012

06.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (√ÿàßÕ√ÿ≥)

09.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (°≈“ß«—π)

31  ∏—π«“§¡ 2012

19.00 π. ™—Ë«‚¡ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï / «®πæ‘∏’°√√¡

»’≈Õ¿—¬∫“ª

20.00 π.  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

1  ¡°√“§¡ 2013

09.00 π.  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–¢Õæ√

ªï„À¡à  (À≈—ß¡‘ ´“‡ °√∂¬πµå)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë

«—π∑’Ë 24  ∏—π«“§¡ 2012

24.00 π. (‡∑’Ë¬ß§◊π) æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

 ¡‚¿™æ√–§√‘ µ ¡¿æ

25  ∏—π«“§¡ 2012

19.00 π. (1 ∑ÿà¡) æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

1  ¡°√“§¡ 2013

10.00 π.  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¢Õæ√ªï„À¡à

‡ ° ÿ “π
✝  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 ¡°√“§¡

‡«≈“ 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 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 19.00 π.

✝ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 2

°ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 09.00 π.

✝ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√  ∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß °∑¡.

«—π‡ “√å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.00 π. ∑“ß«—¥

®—¥‡µ√’¬¡¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π ”À√—∫∫√‘°“√®”Àπà“¬

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✝ «—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å

✝ «—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë 16

°ÿ¡¿“æ—π∏å  ‡«≈“ 09.00 π.  „π ÿ “π

✝ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë≈Ÿ√å¥ ∫“ß§≈â“ ®.©–‡™‘ß‡∑√“

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å   ‡«≈“ 09.30 π. „π ÿ “π

✝ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬° «—π»ÿ°√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“

19.30 π. „π ÿ “π «—π‡ “√å∑’Ë 16 ‡«≈“ 10.30 π.

„π ÿ “π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

‰¡‚§√´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®—¥ àß

ª√–«—µ‘¡“∑’Ë E-mail : nidangna@gmail.com

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

munity for Christian Meditation)  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ¬—ß§ß¡’Õ¬Ÿà∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡„π∫â“πæ—°æ√– ß¶å

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞

‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘ ‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ π„®‚ª√¥µ‘¥µàÕ

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri @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

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

§ÿ≥ ”Õ“ß§å  «‘æÿ∏“πÿæß…å      200  ∫“∑
§ÿ≥ ÿ√™—¬  ∫ÿ≠µ—π√—µπå  ∑”∫ÿ≠          500  ∫“∑

‡æ◊ËÕÕÿ∑‘»„Àâ¬Õ·´ø µ—π ∫—ßŒ° ¡“√’Õ“ ≈’È ∫ÿâπ °ÿπ
§ÿ≥®ÿ√’  ÀÕ«‘®‘µ√      200  ∫“∑
§ÿ≥∑—»π’¬å   π‘∑ ¡                      200  ∫“∑
§ÿ≥ª√–«‘∑¬å  «ß»å∏π–™—¬                200  ∫“∑
§ÿ≥∑—»π’¬å  ¡“π– ÿ√“ß°Ÿ≈                200  ∫“∑
π“¬·æ∑¬å‚°¥¡  Õ“√’¬“

‚Õ°“ §√∫Õ“¬ÿ 80 ªï            2,000  ∫“∑

 ”À√—∫∑à“π∑’Ëª√– ß§å®– ¡∑∫°Õß∑ÿπœ ‚ª√¥

 àß∏π“≥—µ‘  —Ëß®à“¬„ππ“¡ ç´‘ ‡µÕ√å»—°¥‘Ï»√’ ß“¡«ß»åé

ª.≥. ¬“ππ“«“  122/11 ´.π“§ ÿ«√√≥ ∂.ππ∑√’

·¢«ß™àÕßππ∑√’ ¬“ππ“«“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 10120

‡™Á§ —Ëß®à“¬ ç°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘°é À√◊Õ‚Õπ‡ß‘π

‡¢â“∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ™◊ËÕ∫—≠™’ ç°Õß∑ÿπ°“√æ‘¡æå

 √â“ß √√§åé ∏π“§“√∑À“√‰∑¬  “¢“‡´πµåÀ≈ÿ¬ å

‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 186-2-01976-5

À¡“¬‡Àµÿ ‡¡◊ËÕ∑à“π àß‡ß‘π·≈â«°√ÿ≥“·®âß„Àâ∑√“∫

¥â«¬∑“ß‚∑√ “√ 0-2681-5401 ‡æ◊ËÕ®–‰¥â àß

„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π„Àâ∑à“π¥â«¬§«“¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ∫°—∫∫∑‡æ≈ß·Ààß√—°·≈–°”≈—ß„®

‚¥¬π—°·µàß‡æ≈ß 2 ∑à“π (¿—»¡–·≈–≈“´“√— )

„π™◊ËÕ™ÿ¥ ç§‘¥∂÷ß·≈–Àà«ß„¬é

‡À¡“–°—∫‡ªìπ¢Õß¢«—≠„π∑ÿ°Ê ‚Õ°“ 

√“§“ 100 ∫“∑



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 1-2 ประจำวันที่ 1-12 มกราคม 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวัสด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ

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






 

คุณภรณ ี(เจย้ิม) รวมกบับรษิทัทวัรกรูู

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ
เจยิม้ โทร. 08-4768-7799 / 0-2463-7431-2 หรอืทวัรกรู ูคณุประภาศร ี/
คณุอรกญัญา โทร. 0-2291-7711 / 08-0236-0009 / 08-0237-0009

นำแสวงบญุ 2 ทรปิ
ฉลองพระเมตตาวนัที ่7 เมษายน

พรอมพระสงฆทัว่โลก และพระสงฆไทย 6 ทาน
ทรปิ 1  ฮงัการ ี- โปแลนด - เชค็ - ออสเตรีย 4 ประเทศ  8 วนั 5 คนื

(วนัที ่3-11 เมษายน พ. ศ. 2556)
• ฮงัการี : ชมกรงุบูดาเปสท ปอม Fisherman’s Bastion มหาวหิารแมททิอสั

อนสุาวรียจตุรสัวีรชน และลองเรือชมความงามสองฝงแมน้ำดานูบ
• โปแลนด : ชมเมืองวาโดวิซ เมืองเกิดขององคสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที ่2
• เยี่ยมชมวัดและอารามพระเมตตา รวมพิธีมิสซา ณ สถานที่พระเยซูเจา

องคพระเมตตาประจักษแกนกับุญโฟสตินา เมืองโบราณเชสโตโชวาของโปแลนด
• ชมอารามยาสนาโกรา แมพระฉวดีำรวมพธีิมิสซา ชมเหมอืงเกลอืวลีซิกา

ใตดินท่ีเกาแกยเูนสโกใหเปนหนึง่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• เช็ค : ชมมืองบรโูน  เมืองอตุสาหกรรมท่ีใหญทีสุ่ด ชมกรงุปราคเมืองแหง

ปราสาทรอยยอด  มหาวิหารเซนตวตัิสประดับดวยกระจกสสีแตนกลาสท่ีงดงาม
• เดอะโกลเดนเลน จตุรสัเมืองเกา เต็มไปดวยรานขายคริสตัล ทีพ่ระราชวงั

นิยมใชเปนเครื่องประดับ ชมนาฬิกาโบราณมีตัวตุกตาออกมาทุกชั่วโมง และ
สะพานชารลส ทีท่อดขามแมน้ำวลัตาวา โดยกษตัรยิ ชารลสที ่4

• ออสเตรยี : กรงุเวยีนนา นครหลวงแสนสวยแหงเมืองจติกวี อทุยานแหง
พระราชวงัเบลวาแดร ไดรบัรางวัลเปนพระราชวงัท่ีสวยงาม

• สตัลทพารค สวนสาธารณะกลางเมือง แมน้ำดานูบ มหาวิหารเซนตสตีเฟน
• วหิารเซนตชารล วหิารท่ีใหญทีสุ่ด

ทรปิ 2 ฝรัง่เศส - สเปน - อติาลี 3 ประเทศ 7 วนั 4 คนื
(วนัท่ี 6-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

• กรุงปารีส : ชอปปง รวมพิธีบูชาขอบพระคุณท่ีโบสถนอย ที่แมพระ
เหรียญอัศจรรยปรากฎองคมาพบซิสเตอรคัทรนิลาบูเร ชมเกาอ้ีทีแ่มพระประทับ
นัง่สนทนากับซิสเตอรคัทริน แลวไปคารวะพระศพนักบุญคัทรีนในโลงแกว

• รถไฟดวน TGV สเูมืองลูรด รวมพธีิมิสซาแมพระท่ีใตถนุโดม โดยพระคารดินัล
และพระสงฆ 200-300 องค รวมขับรองเพลงประสานเสียงอยางไพเราะ

• เดินรูป 14 ภาค ณ เนินเขากัลวาริโอจำลอง พรอมรูปปนฝมือศิลปน
มีชือ่กองโลก รวมแหโคมและขับรองเพลง และรับพรจากแมพระ

• สเปน : เมืองซาราโกซา วหิารแมพระเสาศักด์ิสิทธ์ิ อนุสาวรยีครสิโตเฟอร
โคลัมบัส ชมตลาดดอกไมและสินคาพื้นเมือง เมืองบารเซโลนา ชมพระอาราม
นกิายเบเนดิก สักการะพระแมฉวีดำ

• อิตาลี (โรม) วิหารแมพระแหงหิมะ มหาวิหารนักบุญเปโตรและ
นักบุญยอหน ชมแมพระมหาทุกข รูปแกะสลักหินออนขาวอันลือชื่อของ
ไมเคิล แองเจลโล  เคารพพระธาตุ บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2
สนามกีฬาโคลีเซ่ียม น้ำพุเทรว่ี ยานบันไดสเปน ชมสุสานชาวคริสเตียน
และยิว Catacomb ศตวรรษท่ี 2

โดย เงาเทยีน

สวสัดีครบั นองๆ เยาวชนทีร่กั
ความสุข ความช่ืนชมยินดี
จากคืนวนัสมโภชคริสตสมภพ
การบังเกิดของพระกมุารนอย
ยงัคงท้ิงรองรอยของความช่ืนชม
ยินดีที่ยังคงอยูในใจของเรา

ทกุคนนะครับ...สำหรับเราคริสตชน การบังเกิดขององคพระคริสตคือรุงอรุณ
ของวันใหม เปนการเฉลิมฉลองแหงความหวัง ของขวัญช้ินเลิศย่ิงใหญ หาคามิได
ที่พระเจาประทานใหเราแบบใหเปลา “อิมมานูเอล” พระบุตรของพระเจาท่ีมอบ
พระองคเองใหอยูทามกลางเรา

นั่งยอนนึกไปถึงคริสตสมภพคร้ังแรก เปนคริสตสมภพแหงความยากจน  แหง
ความปลดเปล้ืองตนเองและฐานันดรตางๆ  แตก็แฝงไวดวยความหวัง ความยินดี
เปนงานฉลองที่มีเสียงเพลง ที่สำคัญการมาชุมนุมรอบครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิ โดยมี
พระกุมารนอยเปนจุดศุนยกลางของการเฉลิมฉลอง และในอีกมุมมอง กเ็ปนความจริง
เชนกันท่ีในชวงเทศกาลคริสตมาส ตอเนื่องมาจนถึงปใหม อาจจะมีการจับจายกัน
อยางฟมุเฟอย ทัง้ในการซ้ือของขวัญและการจัดงานเล้ียงอันเกินขอบเขตความตองการ
และมีคนจำนวนไมนอยทีต่กเปนทาสของอิทธิพลของส่ือโฆษณาโดยไมรตัูว จนตัวเอง
เปรียบเสมือนเจริญชวีติในโลกของตนเทาน้ัน ในความสุขและความสนุกสนานเฮฮา
นาเสียดายท่ีมีพวกเราจำนวนไมนอยเฉลิมฉลองคริสตสมภพ โดยปราศจากองค
พระครสิต และลมืวาองคพระครสิตคือแกนใจกลางของงานฉลองนี ้ครสิตสมภพทีแ่ทจรงิ
จำเปนท่ีแตละคนตองใชเวลา หยัง่คิดถึงส่ิงท่ีเกดิข้ึนรอบตัว ในสังคมบริโภคนยิมท่ีเรา
กำลังเจริญชีวิตอยู โดยไมปลอยใจเปนทาสหรืออยูใตอิทธิพลของวัตถุจนไมเหลือ
สภาพมนษุย วตัถุทีล่้ำคาตองไมมาแทนท่ีองคพระกมุารเยซ ูการเฉลมิฉลองครสิตสมภพ
ทีแ่ทจรงิคือ  การรจูกักลับใจ ปรบัเปล่ียนจิตใจกลับไปสคูวามเรียบงายท่ียิง่ใหญ เปดใจ
คิดถึงความเอ้ืออาทรผอูืน่  การประกาศยืนยนัความเช่ือของตนตอการประทับอยอูนัทรง
ชีวิตของพระคริสตเจาทามกลางพวกเรา

เราเดินทางมาถึงปใหม 2556 ปใหม วนัใหม เวลาใหม คงจะมีอะไรใหมๆ  เขามา
ในชีวติของเรา โครงการตางๆ ทีเ่ราคิดและต้ังใจไววาจะทำใหสำเร็จในปนี.้..เปนกำลังใจ
ใหกนัและกันเพือ่จะทำทุกอยางท่ีต้ังใจรวมกันใหสำเร็จไปนะครับ...สำหรับทางแผนก
เยาวชนเอง ปนี้ถือวาเปนปที่สำคัญอีกปหนึ่ง เปนปที่ แผนกเยาวชน คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือครสิตชนฆราวาส (สภาเยาวชนคาทอลิกแหงประเทศไทย) มอีายคุรบ 36
ป ในวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ 2556 จงึนับเปนโอกาสท่ีดีอกีวาระหน่ึงท่ีจะจัดใหมีการเฉลมิฉลอง
“36 ป งานเยาวชนคาทอลิกไทย” ข้ึน โดยจะเนนท้ังภายในระดับคณะกรรมการ
อำนวยการ และในระดับภายนอกซ่ึงจะนำไปผนวกไวในคายผูนำเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 นอกจากนี้ การเฉลิมฉลองมีจุดประสงคเพื่อทบทวนและศึกษา
เรียนรูจุดเร่ิมตนและความเปนมาของการกอต้ังสภาเยาวชนฯ และศึกษาเรียนรู และ
มองไปสูกาวตอไปของสภาเยาวชนฯ ใหงานอภิบาลเด็กและเยาวชน เปนของเด็ก
และเยาวชน เพื่อเด็กและเยาวชน และโดยเด็กและเยาวชน ทั้งน้ี เพื่อใหการสืบสาน
พันธกิจงานเยาวชนเชิงอภิบาลท่ีสอดคลองกับสถานการณเยาวชนในปจจุบนั ซ่ึง
ทางแผนกจะมีการรณรงค ในระดับขององคกรสมาชกิ และจะประชาสมัพนัธ ใหทราบ
เปนระยะๆ ตอเน่ืองกันไปตลอดปครบั...

ปนี้ยังเปน “ปแหงความเช่ือ” ดวยนะครับ เชิญชวนนองๆ เยาวชนท่ีไดพบกับ
ประสบการณแหงความช่ืนชมยินดีในองคพระผเูปนเจาทุกเวลา (เทียบ ฟป 4:4) รวมเปน
ผูประกาศพระวรสารแนวใหมเพื่อการถายทอดความเชื่อของคริสตชน ตามที่
พระสนัตะปาปาเรียกรองเราเยาวชนในปนี้ “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษย
ของเรา” (เทียบ มธ 28:19) ดวยการเปนพยานชีวิตแหงความเช่ือแกกันและกัน...
แลวพบกนัใหม ฉบับหนาครับ
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สรางทายาททางความเชือ่

ผมถามรุนนองชาวฟลิปปนสวา บทเพลงนี้
ชื่ออะไร เขาบอกวา บทเพลงน้ีมีชื่อวา Araw ng
pasko ผมถามตอไปอกีวา แลวมนัมีความหมายวา
อยางไร รุนนองตอบผมวา ความหมายหลักๆ
ของมันคือชวงเวลาของคริสตมาสเปนบรรยากาศ
แหงความสุข รื่นรมย ทุกคนอยากกลับมารวมตัว
กันท่ีบาน แตบทเพลงเพลงน้ีมีทวงทำนองและ
เน้ือหาเปนพิเศษสำหรับคนไกลบาน  คนท่ี
ไมสามารถกลับมาอยูกับครอบครัวของตนเองได
ผมไมแปลกใจเลยเพราะทวงทำนองมันดูถวิลหา
มันดูไพเราะแตใหความรูสึกหงอยเหงาอยูในที
ผมไดฟงมาสองครัง้แลว จากคนสองกลมุ กลมุหนึง่
เปน เห มือน เจ าหน า ท่ีและค รูที่ รั บผิ ดชอบ
บานสงเคราะหเด็ก สวนกลมุลาสุดเปนกลมุเยาวชน
อายุระหวาง 12-17 ป โฟโคลาเรเรียกกลุมน้ีวา
เจน 3 (เหมือนเปนกลมุเด็กเยาวชนตอนตนๆ)

ผมยนืฟงกลมุเจน 3 รองเพลงอวยพรครสิตมาส
อยูขางหลัง  อดย้ิมไมได  ที่ เห็นกลุมเยาวชน
ทำกจิกรรมดีๆ  ดวยกนั ผมไมเคยเลกิศรัทธาในพลงั
ของพวกเขาเลย ผมเห็นพวกเขาทุกคร้ังเหมือนผม
เหน็ความหวัง ไมงายท่ีจะเขาใจพวกเขา ในบางมุม
ในวัยทีห่างออกไปทุกที การรองเพลงของพวกเขา
ยังไมจบดี แตพวกเขาคั่นการรองเพลงในวันน้ัน
ดวยการแบงปนประสบการณชีวิต ไมเลวทีเดียว
เพราะแมวาจะรองเพลงไดไพเราะแคไหน มันก็
ไมกระแทกใจเทาเร่ืองราว

เด็กผหูญงิเลาเร่ืองของเธอใหฟงวาเธอไมชอบ
เพื่อนเธอคนหน่ึง เขาดูวุนวาย เสียงดัง รบกวน
สมาธิในการเรียนของเธอ เธอคิดในใจวา จะยายหอง
เพื่อไมตองรับรู สุงสิง หรือวุนวายกันอีก แต
พระวาจาของพระที่เธอไดพบ จากบทรำพึงของ
เคียรา ผูกอต้ังคณะโฟโคลาเร ที่เธอสังกัดเปน
 เจน 3 ไดสอนเรือ่งการรกัเพือ่นพีน่อง เธอลองฝก

ที่จะรักเพื่อนคนน้ันดู วันเวลาไดทำใหเธอเปล่ียนจาก
ศัตรูเปนมิตรแท ปจจุบนัท้ังสองเปนเพือ่นรักกนั ผมวา
เปนของขวญัครสิตมาสช้ินนอยๆ จากเด็กเลก็ๆ คนหนึง่
แตมีพลังมหาศาล ทั้งตัวเธอและหลายคนท่ีเปนผูใหญ
แลวน่ังอยตูรงน้ัน

หลังจากเด็กผูหญิงคนน้ันเลาเสร็จก็มาถึงคิว
เด็กผูชาย ตามการใหเกียรติสุภาพสตรี เลด้ีเฟรส (ฮา)
หนุมนอยคนน้ันเลาวา เขาเห็นเพื่อนเดินไปโรงเรียน
ดวยเทาเปลา เขารูวามันไกลแคไหน ระหวางบานของ
เพื่อนกับโรงเรียนของพวกเขา เขาทราบดีวารองเทา
ที่เขาใสก็ไมใชของเขาเชนกัน แตเขาคิดวาเขาคงหาได
เพราะเขาสังกัดเจน 3 เขามีผูใหญที่ดูแล มีเพื่อน และ
อีกไมนานจะถึงวันคริสตมาส ไมแนเหมือนกันวา
ของขวัญท่ีเขาจับสลากในปนี้อาจจะเปนรองเทาใหม
สักคูหนึ่ง เขาตัดสินใจใหรองเทาท่ีเขาใสประจำกับ
เพือ่นคนน้ัน

ความฝนเปนจริงเม่ือเขาไปหาผูรับผิดชอบกลุม
ของเขาท่ีสำนกังานนิตยสารนิวซต้ีิ และเลาเรือ่งทัง้หมด
ที่เกิดข้ึน วาเขาไดสงสารเพ่ือน และปฏิบัติความรัก
ตามคำสอนของพระเยซู ดวยการใหส่ิงท่ีเขามี แมไมรวูา
จะเกิดอะไรขึน้ขางหนา แตเขามีความหวงั ผรูบัผดิชอบ
เขาทำใหความหวังของเขาเปนจริง รองเทาคูใหม
เปนรางวลัตอบแทนความดี แตไมใชแคนัน้

การจับของขวัญวันคริสตมาสเร่ิมข้ึนและจบลง
พรอมกับกลองรองเทาอีกคูในมือ เขาไดรองเทา 2 คู
สำหรับคริสตมาสในปนี้ นอกจากการใหจะบันดาล
ความสุขใจแลว การใหยงัไดรบัมากกวาท่ีเขาคิดเสียอกี
คำส่ังสอนของพระเยซูเจาไมเคยลาสมัยเลย เม่ือมี
คนหน่ึงเริ่มตระหนักถึงคำส่ังสอนของพระ รำพึง
เรียนรู นำไปใชจริง และแบงปนซ่ึงกันและกัน ก็เปน
เหมือนการเติมเช้ือไฟแหงความรักของพระใหยงัคุกรนุ
อยูในโลกของเรา ที่นาท่ึงไปกวาน้ันคือ คนกลุมน้ี
เปนเด็กเยาวชน

การสรางทายาททางความเช่ือ ผมวาเปนส่ิงท่ี
นาคิด เราเขาใจอยแูลววาพระวาจาเปนเร่ืองท่ีสำคัญ
แตเรามีวิธีไหนท่ีนอกจากรูวาสำคัญแลว ทำให
สำคัญดวย เม่ือพูดมาถึงตรงน้ีเราคาทอลิกชอบ
เปรียบเทียบวา เราไมเหมือนพี่นองโปรเตสแตนต
เราไมไดเนน เราไมถนัด เราไมมีโอกาส หรอือะไร
กสุ็ดแลวท่ีเราจะคิดและพดูไป พอจะใหเด็กนักเรยีน
หรือเด็กเยาวชนแบงปนพระวาจา กลายเปนยา
หมอใหญไมรูจะเร่ิมอยางไร ไปสักพัก ก็โทษเด็ก
วาพวกเธอไมไดเรื่อง ไมสนใจ ไมใหเกียรติพระ
เราก็เลยหลงอยใูนวงัวนและไมออกมากนัเสยีที

ผมมองโลกงายไปไหมถาจะบอกวา เด็กๆ ควร
อยูใกลชิดพระวาจา และมีโอกาสไดพูดเร่ืองพระ
มากกวาน้ี ตองเร่ิมกันท่ีพอแม คร ูอาจารย คุณพอ
ทีเ่ทศนในวัด เอกสารงานส่ือมวลชน เขาควรจะได
รับฟงเร่ืองราวของคนท่ีดำเนินชีวิตตามพระวาจา
และไดรับส่ิงท่ีดีในชีวิตมากข้ึน  และบอยขึ้น
ดวยวิธีใดก็ตาม จะคิดจากถามของคณะไหน
หรือกลุมใด สังกัดโรงเรียนในแบบสังฆมณฑล
นักบวช หรือฆราวาส ผมวาเราสรางทายาทได
ทั้งส้ิน ทายาททางความเช่ือ ผมเห็นความพยายาม
มากๆ จากทางสันตะสำนักไมวาจะเปนทวิตเตอร
8 ภาษาของพระสันตะปาปา หรือแอพพลิเกช่ัน
แตมากไปกวาน้ันเราตองใหพวกเขาไดสัมผัส
ดวยชวีติ พระวาจาทรงชีวติ ชวีติในพระวาจา

เด็กๆ กลมุน้ันรองเพลง Araw ng pasko เปน
เพลงสงทาย เสียงปรบมือใหกำลังใจ ผมและ
กลุมเณรอีก 2-3 คนยืนโบกมือใหกำลังใจอยู
ขางหลัง สำหรับทักษะในการขับรองบทเพลง
คงตองฝกกันอีก แตทักษะการเจริญชีวิตในแบบ
คริสตชนท่ีอาศัยพระวาจาหลอเลี้ยง บางทีพวกเขา
ไปไกลกวาท่ีเราคิดถึงพวกเขาเสียอีก

บรรณาธิการบริหาร
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25 ªï ∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  ∫â“π‡∫∏“π’
§≥–¿§‘π’ºŸâ√—∫„™â§πªÉ«¬·Ààßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ (´‘ ‡µÕ√å§“¡‘≈‡≈’¬π) ‰¥â®—¥ß“π

©≈ÕßÀ‘√—≠ ¡‚¿™∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∫â“π‡∫∏“π’ ´÷Ëß‡ªìπÀπ÷Ëß„π‚§√ß°“√¢Õß

¡Ÿ≈π‘∏‘´‘ ‡µÕ√å§“¡‘≈‡≈’¬πÕπÿ √≥å „π«—π∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ 2012 ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ π“¬ ¡∫Ÿ√≥å

»‘√‘‡«™ π“¬Õ”‡¿Õ∫â“π‚ªÉß  ‡ªìπª√–∏“π∑“ß¿“§√—∞„πæ‘∏’‡ªî¥ªÑ“¬·æ√ ç25 ªï

∫â“π‡∫∏“π’ √—°·≈–√—∫„™âé π“ß “«√—™π’ µ√—¬µ√÷ß»å‚°»≈ æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡

¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ ·≈–π“¬‡™’È¬« ®‘√«—≤π“æ—π∏å π“¬°Õß§å°“√∫√‘À“√

 à«πµ”∫≈ «π°≈â«¬ ¡“√à«¡ß“π©≈Õß§√—Èßπ’È √«¡∑—Èß∫ÿµ√À≈“π¢ÕßºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–

·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√µ‘∑ÿ°∑à“π „π‚Õ°“ π’È∑“ß®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’√à«¡°—∫ ”π—°ß“πæ—≤π“

 —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’‰¥â¡Õ∫‚≈à‡°’¬√µ‘§ÿ≥ ‡æ◊ËÕ· ¥ß«à“

¡Ÿ≈π‘∏‘´‘ ‡µÕ√å§“¡‘≈‡≈’¬πÕπÿ √≥å ‡ªìπÕß§å°“√ «— ¥‘°“√ —ß§¡¿“§‡Õ°™π ∑’Ë®—¥

 «— ¥‘°“√ —ß§¡·≈– —ß§¡ ß‡§√“–Àå·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ√âÕ¡°—∫¡’°“√¡Õ∫¢Õß¢«—≠

‡ªìπ∑’Ë√–≈÷° ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®”π«π 6 ∑à“π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà∑’Ë∫â“π‡∫∏“π’π“π ·≈–

¡’Õ“¬ÿ¬◊π ®“°π—Èπ¡’°“√¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√„Àâ°—∫ºŸâ¡’®‘µ»√—∑∏“∑’Ë π—∫ πÿπ°‘®°“√¢Õß

∫â“π‡∫∏“π’¡“µ≈Õ¥ 25 ªïπ’È¥â«¬

ç√–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ¥Õπµåé «—π®—π∑√å∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π 2012 §≥–

¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬œ ®—¥æ‘∏’√–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕÕ“≈Õ¬ å Õ—≈øÕß å ¥Õπµå ºŸâ ∂“ªπ“§≥–

‚¥¬¡’æ‘∏’‡ªî¥·À≈àß°”‡π‘¥§≥–æ√–Àƒ∑—¬ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–æ‘∏’ ¥ÿ¥’

§ÿ≥æàÕÕ“≈Õ¬ å Õ—≈øÕß å ¥Õπµå ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π

ç√à«¡¬‘π¥’é æ√– ß¶å π—°∫«™ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ… √à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’„πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  37 ªï

·Ààß°“√Õ¿‘‡…°‡ªìπæ√– —ß¶√“™

¢Õßæ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™

¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12

∏—π«“§¡ 2012 ∑’ËÕ“√“¡°≈“√‘ 

°“ªŸ™‘π Õÿ¥√∏“π’
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H (Harvest) ‡°Á∫‡°’Ë¬«ª√– ∫°“√≥å

∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π·µà≈–«—π

 «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß∑ÿ° ∂“π∑’Ë

·≈–°‘®°√√¡¡—°®–¡’§”«à“ª√–‡¡‘πº≈

∫∑‡√’¬πµ≈Õ¥ 6 ‡¥◊Õπ¢Õß∑’Ëπ’Ë°”≈—ß

®–®∫·≈â« ‡¢“„Àâæ«°‡√“∑’Ë ‡¢â“√à«¡

√—∫§«“¡√Ÿâµ—Èß·µà·√°®π∂÷ß«—π∑â“¬Ê

µÕπ∑’Ë 25 ®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (8)

®—∫§Ÿà·≈–µÕ∫§”∂“¡∂÷ß§«“¡ª√–∑—∫„®·≈– àß¢âÕ‡ πÕ·π–‡æ◊ËÕ∑”„Àâ§Õ√å 

·∫∫π’Èæ—≤π“¢÷Èπ‰ªÕ’°

‡¡◊ËÕ‰¡à¡’„§√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¡“°π—° ºŸâπ”®÷ßÀ—π¡“∑“ßº¡·≈–∂“¡«à“

§ÿ≥æàÕ§‘¥Õ¬à“ß‰√ º¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµ“¡∑’Ë‰¥âæŸ¥§ÿ¬°—∫√ÿàππâÕß∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿà„°≈â°—π

·µà ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ëº¡æŸ¥®“°§«“¡§‘¥¢Õßº¡‡Õß§◊Õ çº¡™Õ∫∑’Ë§π Õπ„™â™’«‘µµπ‡Õß

 Õπ¥â«¬é

º¡®”‰¥â∂÷ß°“√·∫àßªíπ¢Õß§√Õ∫§√—«Àπ÷Ëß´÷Ëß‡√◊ËÕß·µà≈–‡√◊ËÕß‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë

∏√√¡¥“· π®–∏√√¡¥“ §«“¡µà“ß·µà¬Õ¡‡æ◊ËÕ°—π·≈–°—π º¡¡“ –¥ÿ¥µ√ß§” Õπ

 ”À√—∫≈Ÿ°∑’Ë°”≈—ß‡µ‘∫‚µ‡ªìπ«—¬√ÿàπ ‡¥Á°∑’Ë‡ÀàÕ¢â“«¢Õßµ“¡°√–·  ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈

¢Õß‡æ◊ËÕπ√ÿπ·√ß°«à“§«“¡§‘¥µπ °“√Õ¬“°‰¥âÕ¬“°¡’ °“√‡ÀàÕ ‘π§â“·∫√π¥å‡π¡

‡¢“ Õπ≈Ÿ°¢Õß‡¢“¥â«¬°‘®°“√·≈–§”Ê π’È ç‡√“„™â ‘Ëß¢Õß‡æ√“–‡√“®”‡ªìπ ‰¡à„™à

‡æ√“–‡√“µâÕß°“√é (need not want) º¡‡™◊ËÕ«à“∫∑‡√’¬π∑’Ë∑√ßæ≈—ß¡—°¡“®“°

∫∑¢Õß™’«‘µ àßµàÕ Ÿà™’«‘µ

‡°Á∫‡°’Ë¬«∑ÿ°™à«ß‡«≈“¢Õß™’«‘µ‰«â ·≈– –∑âÕπ„Àâ‡ªìπ∫∑‡√’¬π¢Õß‡√“ „π

·µà≈–«—πº¡¡—Ëπ„®‡À≈◊Õ‡°‘π«à“ æ√–‡ªìπ‡®â“∑‘Èß∫∑‡√’¬π∑’Ë‡¬’Ë¬¡¬Õ¥„Àâ°—∫‡√“‡ ¡Õ

‡°Á∫¡—π„Àâ‰¥â ‡°’Ë¬«¡—π„Àâ‡®Õ

ç≈Ÿ°∑—ÈßÀ≈“¬‡Õã¬ ®ßøíß§” —Ëß Õπ¢ÕßæàÕ ®ßµ—Èß„®‡æ◊ËÕ®–‡√’¬π√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®é

( ÿ¿“…‘µ 4:1)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ·¡àæ√–∂Ÿ°µ°·µàß„Àâ «¬ß“¡„π·∫∫¢Õß ‡ªπ

„π«—¥Àπ÷Ëß ¬à“π¥— ¡“√’π“ 

æ√–»“ π®—°√ª√–‡∑»‰∑¬ µâÕπ√—∫æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡ ‡Õ°Õ—§√ ¡≥∑Ÿµ«“µ‘°—πª√–®”ª√–‡∑»‰∑¬
«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ∏—π«“§¡ 2012  ≥ Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ ∫“ß√—°
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