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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 3 ประจำวนัท่ี 13-19 มกราคม 2013 หนา 3

(อานตอหนา 4)(อานตอหนา 17)

คุณพอวชัศลิป กฤษเจรญิ
คนสารพดัเกง

พดูถึงใครแลว มีแตชืน่ใจ
คุณพอวัชศิลป  กฤษ-

เจริญ ลกูวดันักบญุมาการิตา
บางตาล ราชบุรี สังกัด
สังฆมณฑลราชบุรี มาจาก
ครอบครัวใหญ  บิดาช่ือ
ประสาน มารดาช่ือ สมปอง
มีพี่นองท้ังหมด  10 คน
แตละคนก็มีการศึกษาและ
ประสบความสำเร็จในชีวิต
ดวยกันทุกคน

สวนในแวดวงศาสนา
มีพระสังฆราชยอหน บอสโก
ปญญา กฤษเจรญิ เปนคนท่ี 3, คุณพอวัชศิลป เปนคนท่ี 6, คุณพออภิสิทธิ์
กฤษเจรญิ คนท่ี 9

ในสภาสาธุฯ คุณพอวัชศิลปเปนผูอำนวยการเรียกสั้นๆ วา พีเอ็มเอส.
(PMS) สมณองคกรสนับสนุนงานแพรธรรม รับไมตอจากคุณพอวีรศักด์ิ
วนาโรจนสุวิช

หนาท่ีความรับผิดชอบ การประสานงาน สนับสนุนหนวยงาน องคกร
ทีท่ำงานแพรธรรม  ทำงานรวมกบัคณะธรรมทูตไทย (TMS : Thai Mission
Society) คณุพออาดรีอาโน เปโลซิน เปนอธิการ เริม่ตนมาไดเกอืบ 20 ปแลว
เวลาน้ีมีพระสงฆ และซิสเตอรคนไทย ที่ทำงานเปนรูปรางบางแลว กำลัง
“ต้ังไข” และรวมกอต้ังพเีอ็มจี. (PMG : Parish Mission Group) กลมุประกาศ
ขาวดีประจำวัด

การไปประชุมเพ่ือรายงานและขอความชวยเหลือแตละคร้ัง ตองมี
ความรอบรใูนการเสนอ การเจรจาตองรจูงัหวะ กลบัมาแตละคร้ัง จงึมีถงุเงิน
ตดิมือมาชวยเหลือหนวยงานตางๆ เสมอ

จากบานเณรเล็กราชบุรี บานเณรกลางรุนแรก และแสงธรรมรุนท่ี 5
ทกุอยางผานตลอดเปนสีสันใหกบัเพือ่นๆ และสถาบัน ฯลฯ

เรื่องกีฬา เลนไดดีทุกชนิด โดยเฉพาะกีฬาท่ีไมตองใชสตางค ใชเพียง
เทา มือ หวั ต้ังแตฟตุบอล บาสเก็ตบอล ตะกรอ และเร่ืองดนตรี จบัช้ินไหน
ข้ึนมาดังเปนเพลงไพเราะๆ   เรือ่งการพดูคุย ไดรบัเชิญใหเปนพธีิกรดำเนิน
รายการ ทกุระดับเม่ือจบัไมโครโฟนจะไดหวัเราะและสาระ เปน “ทอลกโชว”

จบจากแสงธรรมแลวทำงานประสาคนหนุม ตามวัดและโรงเรียน
ไปศึกษาตอดานคำสอนท่ีกรุงโรมไดปริญญาโทกลับมาทำงาน กมหนา
กมตาทำงาน  เปนวิทยากรอบรมต้ังแตนักเรียนจนถึงครูอาจารย ลาสุด
สภาวิทยาลัยฯ เชิญเปนอาจารยสอนท่ีวิทยาลัยแสงธรรม สอนไดระยะหนึ่ง
ทางวิทยาลัยสงใหเรียนตอ กำลังทำปริญญาเอก เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ประโยชนเต็ม มีทีป่รกึษา คือ คุณพออภสิิทธ์ิ  นองชาย จบด็อกเตอรลวงหนา
ไปแลว

เม่ือไปเรียนตอเมืองนอกกลับมา ไดท้ังความรู ประสบการณ ภาษา
อังกฤษ อิตาเลียน ที่สำคัญอีกอยางคือ “ภาษาคน” ดานมนุษยสัมพันธ

ฉลอง  50 ป ชวีติสงฆ พระคณุเจาสังวาลย (ตอจากหนา 20)
ธนัวาคม 2012  อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดจัดฉลอง 50 ป ชวีติสงฆ ใหกบั
พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค พระสังฆราชกิตติคุณแหง
สังฆมณฑลเชยีงใหม  ทีว่ดัพระเยซเูจาเสด็จข้ึนสวรรค สามพราน

โอกาสน้ี พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำประเทศไทย พรอมดวยพระคาร ดินัลไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย
สมานจิต พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี พระสังฆราช
ยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย และบรรดาพระสงฆจำนวนมาก ไดมารวมพธีิ

พระคณุเจาสังวาลย ไดเทศนใหขอคดิวา “มีคำกลาวไวในบทสุดดีที ่ 116
วา ขาพเจาจะตอบแทนพระยาหเวหไดอยางไร ใหสมกับท่ีทรงดีกับขาพเจา
อันน้ีเปนความรูสึกของผมเองในวันน้ี เวลาน้ี และตลอดปนี้ เม่ือมองดูเวลา
ทัง้หมดท่ีบวชมาแลวจนวนันีค้รบ 50 ปพอด ีผมกท็บทวนดูชวีติวา พระเจาน้ัน
ไดจดัเตรียมหนทาง ซ่ึงในแตละหนทางและในแตละกาวนัน้มีพยานสอดสอง
จากพระเปนเจาเปนอยางดีเพื่อทำใหผมมายืนอยูที่นี่ ขอบคุณพระเปนเจา
พรอมกับพีน่องทัง้หลายทีท่ำใหผมบวชเปนพระสงฆครบ 50 ป หลงัจากทีไ่ด
เปนพระสังฆราช 22 ปกวาๆ  ไดลาเกษียณมาอยูที่บานอับราฮัม ในชวงน้ี
ที่ไมมีภารกิจอะไร ทำใหมีเวลาคิดทบทวนดูชีวิตมากมาย  ก็เห็นวา คติพจน
ที่ใชตอนเปนพระสังฆราช คือ “พระเจาทรงรักเพียงนี้” พระเปนเจาเลือกใช
คนท่ีอยูบานนอก และเม่ือเปนพระสงฆก็ไดกลับมาท่ีกรุงเทพฯ งานในแตละ
ตำแหนง ปญหาเยอะท้ังน้ัน ยิ่งไปเปนพระสังฆราช ปญหาเร่ิมมากข้ึนไปอีก
บางคร้ังทออยากจะถอย แตพระหรรษทานของพระเปนเจาเพียงพอนะครับ
ไดชวยเหลอืใหผานพนอปุสรรคทัง้หลายเหลาน้ันมาไดจนมาถึงวันนี ้ พระเจา
ทรงรักผมมากจนขนาดน้ัน ผมจะตอบแทนพระองคไดอยางไรใหสมกับท่ี
พระองคทรงดีตอผม  เพราะฉะน้ันในวันน้ีหลังจากท่ีไดลาเกษียณมา 2-3
ปแลวไดคิดถึงเรื่องนี้อยูตลอดเวลาและชีวิตของผมในเวลาน้ีก็เปนชีวิต
แหงการขอบคุณพระเปนเจา ในเม่ือไมมีหนาท่ีรับผิดชอบอะไรอยางเปน
ทางการ แตมีเวลามากท่ีจะขอบคุณพระเปนเจา และพรอมกับขอบคุณ
พระเปนเจาก็ขอบคุณทุกคนที่มีสวนในชีวิตผม ในวันน้ีคงจะไมสามารถ
กลาวไดวาใครมีสวน แตไดขอบคุณพระเปนเจาเพื่อตอบแทนบุคคลเหลาน้ัน
ที่ไดรวมมือกับพระเปนเจาไดแสดงน้ำใจดีชวยเหลือผมในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะอยางยิง่เม่ือไปเปนพระสงัฆราชท่ีเชียงใหม มีผมีูน้ำใจดีไดชวยเหลอื
ผมมากมาย เพราะฉะนั้นชวงชีวิตน้ี เปนชวงชีวิตของการระลึกถึงพระคุณ
ขอบพระคุณพระเจา ขอบพระคุณพี่นองทุกทานท่ีไดมีสวนชวยใหชีวิต
ของผมเปนอยางน้ี   ผมกย็งัคิดวาจะตอบแทนพระองคเทาไรก็ไมสมกับท่ีพระองค
ไดประทานฐานันดรศักด์ิสงฆ  ฐานันดรของการเปนพระสังฆราช จงึขอรอง
ใหพี่นองท่ีมาในวันน้ี  ชวยผมขอบคุณพระเปนเจาสำหรับพระพรท่ีผมไดรับ
ผมคนเดียวขอบคณุไมไหว ชวยขอบคณุพระเปนเจาแทนดวย ในเวลาเดียวกนั
เม่ือขอบคุณแทนผมดวยแลว ขอพี่นองทุกทาน ทั้งพระสังฆราช พระสงฆ
ใหแตละคนขอบคุณพระเปนเจาสำหรับพระพรท่ีแตละคนไดรับดวย”

“พระวรสารวันน้ี พระเยซูเจาเปนผู เลี้ยงแกะท่ีดี พระองคนั้นรูจัก
แกะของพระองค และแกะของพระองคกร็จูกัพระองค ประโยคน้ีกนิใจผมมาก
พระเยซูเจารจูกัแกะของพระองค ผมบวชมาใหมๆ  อยวูดัซางตาครสู  เปนปลัด
รจูกัแกะเกอืบทกุบาน แตเปนเจาวดัใหญข้ึนจนกลายเปนพระสงัฆราช ทีเ่ชยีงใหม
มีลกูส่ีหาหม่ืนคน  ไมสามารถรจูกัหมดได เพราะฉะน้ัน เวลาอานพระวรสารน้ี
รสึูกมีความบกพรองในตัวเองนดิๆ วา เราไมสามารถกลาวอยางพระเยซูเจาวา
เรารูจักแกะของเรา รูสึกวายังไมไดเปนผูอภิบาลท่ีดีเหมือนพระเยซูเจา
ทั้งๆ ที่ต้ังใจจะเปน ไมใชจำช่ือแกะไมได ยังไมเสียสละเพื่อแกะเพื่อฝูงแกะ
พระเยซูเจายินดีพลชีวีติเพ่ือฝงูแกะของพระองค แตผมมองยอนหลงั ผมยงัพลี
นอยไป  เลือดยังไมตกยางยังไมออกเพื่อฝูงแกะของพระองค  อันน้ี
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ฉลอง 50 ป ชวีติสงฆ (ตอจากหนา 3)

ก็มีความรูสึกเสียใจนิดๆ ถายอนกลับไปได ผมคิดวา
ผมจะต้ังเข็มทิศใหมและทำใหดีมากกวาน้ีอีก ตอนน้ี
อยากจะใหพระสงฆรนุนองๆ ไดคิดแบบท่ีผมคิดตอนน้ี
จะไดไมตองมาพูดเหมือนผมตอนอายุบวชครบ 50 ปวา
เราไดทำเต็มท่ีแลว ผมยอมรับวาผมบกพรอง ผม
ยังทำไดไมเต็มท่ี โอกาสนี้พรอมกับขอบคุณแลว ก็คง
ตองกลาวอีกคำหน่ึงวา “ขอโทษ” ขอโทษพระเปนเจา
ดวยท่ียังไมไดทำอะไรท่ีดีหลายสิ่ งหลายอยาง ท่ี
ควรจะทำและทำได แตไมไดทำ อันน้ีเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ขอบคุณและขอโทษดวย”

จากน้ัน พระอัครสังฆราชพอล ชาง อนิ-นมั ไดกลาว
แสดงความยินดีพรอมมอบของขวัญใหกับพระคุณเจา
ตามดวยพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ กลาวแสดงความยินดี
และพระคุณเจาชูศักด์ิ ในนามของสภาพระสังฆราชฯ
มอบของขวัญใหกับพระคุณเจา ตอมาพระคารดินัล
ไดกลาวแสดงความยินดีพรอมอธิบายความหมายของ
ของขวัญท่ีจะมอบใหพระคุณเจาสังวาลย คือ ชาง 5
เชือก ซ่ึงแตละเชือกกลาวถึงชวงชีวิตของพระคุณเจา
จากน้ัน คุณพอประทีป กีรติพงศ อธิการสามเณราลัย
นักบุญยอแซฟ เปนผูแทนทุกคนกลาว และมอบ
ของขวัญ และปดทายดวยการกลาวความในใจของ
พระคุณเจาสังวาลย พรอมมอบของที่ระลึกแดพระ-
สมณทูต พระคารดินลั และพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ

คณุนพัิทธ  สิรพิรรณยศ รายงาน

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เปนประธานในพิธีมิสซา
ปลงศพ คุณพอยอหน บัปติสต สิรนนท สรรเพ็ชร
พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ  ชูศักด์ิ  สิริ สุทธิ์
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
รวมดวยคุณพอเชิดชัย เลิศจิตรเลขา อธิการเจาคณะ
คามิลเลียน  คุณพอยอด  เสนารักษ  อุปสังฆราช
สังฆมณฑลจันทบุร ีคณุพอไพยง มนริาช อปุสงัฆราช
สังฆมณฑลราชบุร ี  คณุพอวฒุเิลศิ แหลอม อปุสงัฆราช
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีพระสงฆคณะ
คามิลเลียน พระสงฆจากสังฆมณฑลตางๆ นักบวช
ชาย-หญิง และสัตบุรุษจำนวนมาก มารวมไวอาลัย
ครั้งสุดทาย ที่วัดอารักขเทวดา โคกวัด เมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2012

คุณพอยอหน บปัติสต สิรนนท สรรเพช็ร  พระสงฆ
คณะนักบวชคามิลเลียน สัตบุรุษวัดอารักขเทวดา
โคกวัด จ.ปราจีนบุร ีเกิดวันท่ี 23 มิถนุายน ค.ศ. 1962 /
พ.ศ. 2505 ที ่อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ีมีพีน่องท้ังหมด
8 คน คุณพอเปนบุตรคนท่ี 4 บิดาช่ือ ยอหน บัปติสต
ไพรชั สรรเพช็ร มารดาช่ือ อากาทา กาญจนา สรรเพช็ร

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทวรักษ โคกวัด

จ.ปราจีนบุรี
ระดบัมัธยมตน โรงเรยีนวดัใหมทรงทอง ศรีมหา-

โพธิ ์จ.ปราจีนบุรี
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

สามพราน จ.นครปฐม
ระดับปริญญาตรี สาขาปรัชญาและเทววิทยา

วทิยาลยัแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม
ระดับปรญิญาโท เทววทิยา สาขาการอภิบาลผปูวย

(Theology of Pastoral Health Care) สถาบัน
Camillianum กรงุโรม ประเทศอติาลี

ประวตัดิานชีวตินักบวช
สมัครเขาบานเณรเล็ก เม่ือวันท่ี  19 พฤษภาคม

ค.ศ. 1980 / พ.ศ.2523  ที่บานเณรเล็กคามิลเลียน
สามพราน

ฝกอบรมขั้นโปสตุลันต  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม
ค.ศ. 1982 / พ.ศ.2525  ที่บานเณรเล็กคามิลเลียน
สามพราน

ฝกอบรมข้ันนวกชน เม่ือวันท่ี  25 พฤษภาคม
ค.ศ. 1983 / พ.ศ. 2526  ทีค่ามิลเลยีน โคกวัด ปราจีนบุรี

ปฏิญาณตนคร้ังแรก เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม
ค.ศ. 1984 / พ.ศ.2527  ที่บานเณรเล็กคามิลเลียน
สามพราน

ปฏญิาณตนตลอดชีวติ เ ม่ือวันที่  11 มิถุนายน
ค.ศ. 1989 / พ.ศ. 2532  ที่บานคามิลเลียน สามพราน
นครปฐม

แตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม
ค.ศ. 1988 / พ.ศ. 2531  ท่ีบานเณรใหญแสงธรรม
นครปฐม

แตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม
ค.ศ. 1989 / พ.ศ. 2532 ที่บานเณรใหญแสงธรรม
นครปฐม

อาลยัรกัคณุพอสรินนท (ตอจากหนา 20)

บวชเปนสังฆานุกร เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 1990
/ พ.ศ. 2533  ที่คามิลเลียน โคกวัด ปราจีนบุรี โดย
พระสงัฆราชลอเรนซ  เทียนชยั สมานจิต

บวชเปนพระสงฆ  เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1992
/ พ.ศ. 2535  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดย
พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

ประวัติดานการทำงาน
ค.ศ. 1988-1989 ผชูวยอธกิารบานเณรเลก็ ศรรีาชา

ผชูวยจติตาภิบาล โรงพยาบาลซานคามิลโล บานโปง
ค .ศ .  1990 ผู ดูแลโปสตุลันต  บานนักบวช

คามิลเลียน สามพราน
ค.ศ. 1992 ผชูวยอธกิารบานเณรเล็ก ศรีราชา
ค.ศ. 1993-1995 ศึกษาตอดานเทววิทยา ทีส่ถาบัน

Camillianum กรงุโรม ประเทศอติาลี
ค.ศ. 1995-1998 จิตตาภิบาล และผูอำนวยการ

ศูนยอภบิาลดานสุขภาพอนามัยคามิลเลยีน โรงพยาบาล
คามิลเลียน กรงุเทพฯ

ค.ศ. 1999 จิตตาภิบาลแผนกสุขภาพอนามัย
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ค.ศ. 2001-2004 ผชูวยผอูำนวยการและจติตาภิบาล
โรงพยาบาลซานคามิลโล บานโปง จิตตาภิบาล
แผนกสุขภาพอนามัย สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย

ค.ศ. 2004-2007 อธิการคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร ระยอง

ค.ศ. 2007-2009 อธิการโรงพยาบาลซานคามิลโล
บานโปง และท่ีปรึกษาอธิการเจาคณะคามิลเลียน
ประเทศไทย

ค.ศ. 2009-2012 อธกิารบานพักผสููงอาย ุคามิลเลยีน
โซเชียล เซนเตอร จนัทบุรี

อดีตจิตตาธิการชมรมเวชบุคคลคาทอลิก อดีต
จติตาธิการสงเสริมชีวติ (Pro-Life) และอดีตคอลัมนิสต
“อดุมสาร”  คอลัมน Pro-Life ต้ังแตเดือนมีนาคม   2005 -
เดือนธนัวาคม 2010  โดยใชนามปากกาวา “นนทเพช็ร”

คุณพอมรณภาพ วนัศุกรที ่28 ธันวาคม 2012 เวลา
ประมาณ 05.45 น. ทีโ่รงพยาบาลพระปกเกลา  จ.จนัทบุรี
ดวยโรคปอดตดิเชือ้อยางรนุแรง  รวมอาย ุ50 ป
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ตอนท่ี 85
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ยึดเอาเนื้อหนังเปนที่พึ่งยึดเอาเนื้อหนังเปนที่พึ่งยึดเอาเนื้อหนังเปนที่พึ่งยึดเอาเนื้อหนังเปนที่พึ่งยึดเอาเนื้อหนังเปนที่พึ่ง
ทะเลทราย และพุมไมทะเลทราย และพุมไมทะเลทราย และพุมไมทะเลทราย และพุมไมทะเลทราย และพุมไม  โกรนโกรนโกรนโกรนโกรน
องคพระผูเปนเจาตรัสดังนี้ “คนที่วางใจในมนุษย

ยอมถูกสาปแชง เขาพ่ึงพลังของมนุษย ใจของเขาหัน
ออกจากองคพระผูเปนเจา เขาเปนเหมือนพุมไมในถ่ิน
ทรุกนัดาร ไมเหน็ความดใีดๆ ทีม่าถึง...”

“คนทีว่างใจในองคพระผเูปนเจายอมไดรบัพระพร
องคพระผเูปนเจาทรงเปนความหวงัของเขา เขาจะเปน
เหมอืนตนไมทีป่ลกูไวรมิน้ำ ซึง่หยัง่รากออกไปทีล่ำน้ำ
เมือ่ความรอนมาถึง เขากไ็มกลวั ใบของเขาคงเขยีวอยูเสมอ
เขาจะไมกงัวลใจในปทีแ่หงแลง จะไมหยดุออกผล”

จิตใจหลอกลวงมากกวาส่ิงอืน่ท้ังหมด ไมอาจแกไข
ผใูดจะรจัูกใจได “เราองคพระผเูปนเจา สำรวจจติ และ
ทดสอบใจ เพือ่จะตอบแทนแตละคนตามความประพฤติ
ของเขา” (ยรม17:5-10)

แตไหนแตไรมา แมจะลกุขึน้จากท่ีนอนเพือ่สวดภาวนา
ยามเชาตรูกอนทุกคนในบานจะต่ืน หลังจากนั้นก็จะ
ทำงานบานเตรียมอาหารม้ือเชาใหลกู  ๆพอสายไดชำระลาง

รางกายอกีรอบหนึง่แลวทานกจ็ะมาน่ังสวดภาวนาหนา
หิ้งพระอีกที แตปจจุบันหลังจากสวดคร้ังน้ีทานจะเอา
แผนซีดีบนัทึกบทเทศนรายการ “คาทอลกิบอกเลาเกาสิบ”
ทีผ่มพดูตลอดท้ังปมาน่ังฟงอยางมีความสุข ทานมีครบชุด
ทุกอาทิตยในปพิธีกรรมและมีอยูทุกปต้ังแตผมเริ่มพูด
มาได 9 ปแลว เม่ือทานฟงทุกแผนแลวคราวน้ีทานก็จะ
เลือกเอาแผนท่ีทานชอบมาใสเครื่องเสียงฟงทบทวน
เร่ืองราวในพระคัมภีร บางแผนทานจะฟงแลวฟงอีก
เหมือนไดกลบัไปโรงเรียนเรียนคำสอนใหมอกีครัง้หน่ึง
เพือ่ทบทวนบทเรียนทีฟ่งคร้ังแรกยังไมเขาใจ บางแผน
ทีท่านฟงบอยๆ กไ็มใชเพือ่ทบทวนแตเพราะพระคัมภรี
บทน้ันโดนใจไพเราะและรูสึกไดรับการหลอเลี้ยงจาก
พระวาจาของพระเปนเจา พระคมัภรีทีเ่พิง่มาเขาใจยามชรา
ทำใหแมเหมอืนไดกลบัเขาไปในโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั
แมแมจะไมเคยไปโรงเรียนและอานหนังสือไมออก
ชีวิตที่ผานมาจึงไดแตใชความเชื่อสวดสายประคำ
รวมถวายมิสซาอยางซ่ือสัตยตอพระเปนเจาเพียง
อยางเดียว แตเพราะแมผานมหาวิทยาลัยชีวิตมาแลว
การฟงพระคัมภีรครั้งนี้เหมือนจะเขาใจหัวใจของผูคน
ในพระคมัภรีอยางทะลปุรโุปรง เปดหนาตางชวีติบานอืน่ๆ
ที่เคยปดอยูใหแสงแหงพระวาจาสองเขามาในจิตใจ
ของแมอยางสวางไสว กิจวัตรประจำวันของทานจึงมี
ความสุขเพิม่เขามากับการไดฟงเนือ้หาพระคมัภีรเหลาน้ี
เราลูกๆ พอเห็นทานเปดกลองบรรจุซีดี เราก็รูไดทันที
วาเวลาแหงความสุขของแมมาแลว แลวเราก็จะไม
รบกวนทาน ทานเปดแผนเรียบรอยแลวก็จะเอนตัวลง
บนเกาอ้ีหวายตัวเกง และก่ึงน่ังก่ึงนอนฟงการอธิบาย

พระคัมภีร3บทท่ีอานในพิธีมิสซาวันอาทิตยอยางมี
ความสุข จนกวาจะถึงเวลาลุกไปทำงานบานอื่นๆ
ใหรางกายไดใชชวีติอยางสมควรตอไป

• ผมเคยถามแมวาในบรรดาแผนซีดีพระคมัภรีทีฟ่ง
แผนไหนชอบท่ีสุด ทานบอกวามีหลายแผนและหน่ึงใน
แผนท่ีชอบตลอดเวลาทุกคร้ังท่ีไดฟงก็คือ ตอนท่ีกำลัง
จะพดูถึงกันในตอนน้ีนีเ่อง...ทานชอบอะไรในตอนน้ี

• ทานบอกวา ทานรูสึกวาพระคัมภีรเปนเหมือน
เพ่ือนมาเปนพยานวาท่ีเราซื่อสัตยตอพระเปนเจาและ
ไวใจในพระองคเพียงอยางเดียวมาตั้งแตยังสาว ไมวา
ชวีติจะยากลำบากเพียงใดน้ันสมหวงั สำเรจ็เปนความจรงิ
บัดน้ีเรารสึูก “เปนตนไมอยรูมิน้ำซ่ึงหยัง่รากของมนัไป
ที่ริมน้ำ เมื่อความรอนมาถึง เขาก็ไมกลัว ใบของเขา
คงเขียวอยูเสมอเขาจะไมกังวลใจในปที่แหงแลง จะไม
หยุดออกผล “ทานคิดวาทานเพียงแตรักและไวใจใน
พระเปนเจาซ่ือๆ ไมนกึวาพระคมัภรีเขยีนยนืยนัเรือ่งนี้
มากอนแลวและชีวิตของทานจนปานน้ีถึงจะไดมา
สังเกตส่ิงท่ีพระคัมภีรไดกลาวไวในวันที่ไดทำไปกอน
แลวและประสบความจริงเชนน้ันทานยังชอบประโยค
ทีช่วนใหขำและหดหวูา

• “คนทีว่างใจในมนษุยและยดึเอาเนือ้หนงัเปนท่ีพ่ึง
เขาเปนเหมือนพมุไมโกรนทีอ่ยใูนทะเลทราย จะไมเหน็
ส่ิงดีที่มาถึง”

• สำหรบัผม พระวาจาตอนน้ีไพเราะอยางไร?..
• ผมชอบทีมั่นหลอเลีย้งดวงใจของแมได พระวาจางายๆ

ทำใหแมฟงแลวฟงอีกและซาบซ้ึงในสัจธรรมท่ีเราเดิน
(อานตอหนา 14)
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บทอธษิฐานภาวนา

ความเกลยีดชงัทีท่ำลายชวีติ

มีหญิงคนหน่ึงซ่ึงอาศัยอยูที่เกาะเกรนาดาในทะเลคาริเบียน นองชาย
ของเธอถูกสังหารในชวงป ค.ศ. 1983 ซ่ึงมีการปฏวิติัอนัรนุแรงท่ีเกดิข้ึนในชวง
เวลา 25 ปเธอไมยอมแมกระทั่งคิดท่ีจะใหอภัยแกผูที่สังหารนองชายของเธอ
แตเธอรสึูกมากข้ึนวา ชวีติของเธอมีแตความขมข่ืน และปดตัวเองออกจากโลก
ภายนอก เดชะพระหรรษทานของพระเจา เธอตัดสินใจท่ีจะไปเย่ียมเรือนจำ
และยกโทษใหผูที่สังหารนองชายของเธอ เธอรูสึกโลงอกเหมือนถูกปลด
จากแอกท่ีแบกมานาน และอยากจะทำอะไรสักอยางเพื่อฟนฟูชีวิตของเธอ
เธอจึงตัดสินใจจะชวยบรรดาเดก็ๆ ทีห่มดหวงั

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพจิารณาในวันน้ี พระเยซเูจาทรงบำบัดรกัษาคนท่ี
เปนอัมพาต และทรงใหอภัยบาปของเขา ชายผูนี้ตองการความชวยเหลือจาก
ผอูืน่ในอันท่ีจะนำเขาไปหาพระเยซูเจา เขาไปเองไมได พระเยซูเจามิไดตรัสวา
ชายผนูีเ้ปนอมัพาตเพราะเขาทำบาป แตพระองคทรงเห็นวามีอะไรท่ีลกึซ้ึงลงไป
กวาการเปนอัมพาตภายนอก มีเหตุผลที่ลึกซ้ึงไปกวาน้ัน ความสัมพันธ
กับพระเจาของเขาอาจส้ินสุดลง และน่ีก็คือบาปน่ันเอง พวกฟาริสีเปนเดือด
เปนแคน เนือ่งจากพระเยซเูจาทรงประกาศท่ีจะทรงบำบัดรกัษาดวยการใหอภยั
การบำบัดรกัษาของชายผนูัน้นับเปนเคร่ืองหมายอกีขอหนึง่ของพระอาณาจกัร
เหตุวาพระเยซูเจาทรงชวยใหโลกพนจากผลของบาปซ่ึงทำใหมนุษยเปนอมัพาต

เราอาจเปนอัมพาต เราทราบดีวาพระเจาทรงใหอภัยแกเราได แตเรา
ไมสามารถยกโทษใหผูอื่น เราไดรับความเจ็บปวดอยางรายแรงจากสมาชิก
ในครอบครัวของเรา หรือจากเพื่อนของเรา และความโกรธของเราลึกซึ้งและ
ขมข่ืน การใหอภัยอาจเปนส่ิงท่ีลำบากมากสำหรับเรา แตถาเราดำเนินไป
ในหนทางแหงความโกรธเคือง ความเจ็บปวดของเราก็จะลึกมากย่ิงข้ึน ซ่ึง
เปนเหตุใหเรามีความขมข่ืน การใหอภัยนับวาลำบากมาก แตหากเราเลือก
ดำเนินไปตามหนทางแหงความเกลียดชัง ก็เปนการแสดงใหเห็นวาเรา
ไรความเช่ือในพระอานุภาพแหงความรอดพนของพระเยซูเจา เราก็ยังคงเปน
อัมพาตตอไป เราสามารถปลดแอกและไดรับการบำบัดรักษาของพระเยซูเจา

“พระเยซูเจาตรัสแกคนอัมพาตวา ‘ลูกเอย บาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว’ ” (มาระโก 2:5)

ขาแตพระบิดาเจาผทูรงสรรพานภุาพ พระองคทอดพระเนตรทะลุปรโุปรง
ลึกลงในจิตใจของลูก และทรงทราบถึงความตองการของลูก
โปรดสงพระจิตของพระองคมาบำบัดรักษาลูกท้ังกายและใจ
แลวโปรดทรงสงลูกออกไปพรอมกับพลังของพระองค
ใหลกูยกโทษใหอภยัผทูีท่ำใหลกูเจ็บปวด และทำผิดตอลกู เพือ่
จติใจของลูกจะไดสะอาดหมดจดตลอดไปดวยเทอญ อาแมน

นบัไปขางหนา
ไดนบัถอยหลงักันสมความต้ังใจแลว
ทีน่บักันในเมืองก็พากนัไปรวมตัวตามจุดสำคญั
มีทัง้อาหารการกินมีทัง้ดนตรีมีไฟประดับมีทัง้พไุฟพรอม
ทีน่บักนันอกเมืองกห็าทำเลเหมาะหาสถานทีเ่ปนใจ
มีทัง้อาหารการกินมีทัง้ดนตรีมีไฟประดับมีทัง้พไุฟพรอม
กินด่ืมไปรองรำทำเพลงไปรอใหถึงเวลาใกลเที่ยงคืน
แลวนัน้ทกุอยางหยุดน่ิงดังตองมนตรรอสบิวนิาทีสุดทาย
กอนจะเริม่นับถอยหลงัเสียงดังฟงชดั
ยงัไมทนัส้ินเสียงนับศูนยกมี็เสียงเฮเสียงโหรองกกึกอง
ตามดวย “สวัสดีปใหม” พรอมเพรียงเหมือนนัดกันไว
สลับปรับแทรกดวยเสยีงพไุฟเสยีงประทัดสน่ันไปท้ังบรเิวณ
จบัไมจบัมือคนใกลตัวสวมกอดคนรใูจอวยชยัใหพรกนัใหแซด
ทีต้ั่งใจรอแคชวงเวลาสงทายปเกาตอนรบัปใหม
ตางก็พากันแยกยายกันเขาท่ีพักหลับนอนดวยเหนื่อยออน
ทีต้ั่งใจอยเูปนเพือ่นปใหมทีเ่พิง่ยางกรายเขามา
ตางก็หันกลับไปสนุกกับเสียงดนตรีเคลาอาหารเคร่ืองด่ืมถูกปาก
กระทัง้ฟาสางจางปางสาดหนาแดงก่ำตาริบหรี.่..

การนับถอยหลังกลายเปนพิธีกรรมตองทำในแตละป
ถงึอยางไรก็ตองอยรูอใหไดต่ืนใหทนั
เพือ่นบัสิบเกาแปดเจ็ดหกหาส่ีสามสองหน่ึงศูนย
แลวกน็บัจบลงแคนัน้...แคนัน้จรงิๆ
เหมือนตั้งใจนับถอยหลังไลลาปเกาอยางเดียว
แตกลบัไมสนใจเร่ิมนับปใหมวนิาทีนาทีชัว่โมงวันเดือน
จะวาไปแลวการเริ่มนับวินาทีแรกของปใหมนาจะมีความหมายกวา
เพราะถึงอยางไรปใหมกต็องผานพนจบส้ินไปโดยปริยาย
แตปใหมเสียอกีท่ีเพิง่เร่ิมท่ียงัคงอยตูอหนาตอตา
เริ่มนับวินาทีแรกนาทีแรกช่ัวโมงแรกวันแรก
แลวนบัตอไปแตละวันทีละวันดวยความมงุม่ันจรงิจังขันแข็ง
เติมเต็มแตละวันดวย “การเปน” ดวย “การทำ” อยางเต็มรอย
นบัแตละวันท่ีมากดวยคุณคาไมตางกับนับเงินสะสมสมบัติ
แลวนับถอยหลังแตละวันเหมือนทำบัญชีกำไรขาดทุน
กอนทีจ่ะนับหนึง่วันใหมดวยความมงุม่ันต้ังใจแนวแน
ใหวันน้ันกำไรคุณคามากกวาขาดทุน
แตละวันทุกวนัจนครบสามรอยหกสิบหาวัน
สามรอยหกสิบหาวันแหงคุณคา
ตามคำแนะนำของผูที่เขาถึงแกนแหงปชีวิตคน
“ปนี ้จงพยายามเสาะหาความจริง
เพราะความจริงจะทำใหคุณเปนไท
ปนี ้จงดูแลสขุภาพใหสมบูรณ
เพราะเปนการลงทุนท่ีคมุคา
ปนี ้จงทำใหความฝนของคนอ่ืนเปนจริง
เพราะความฝนของคณุจะไดกลายเปนจรงิเชนเดียวกนั
ปนี ้จงทำอะไรท่ีคุณไมเคยทำมากอน
เพราะคุณจะไดรบัในส่ิงท่ีไมเคยไดมากอน
ปนี ้จงแสวงหาองคพระผเูปนเจาอยางสุดความสามารถ
เพราะคุณจะตองแปลกใจกับส่ิงท่ีคุณไดรับ
ส่ิงท่ีทกุคนอยากได แตหลายคนก็ไมได
เพราะมัวแตมองหาผิดท่ี”...

จะทำเชนน้ีไดหากนบัแตละวนัทุกวนัดวยความจริงจัง
นับไปขางหนาแตเชาตรูไปตลอดท้ังวัน
จนไมมีเวลาจะนับถอยหลัง
แทบไมทนัสังเกตแทบไมทนัรตัูววาวนัผานไป
จะวาผานไปก็ไมถกูนกั...หากมองจากแงของคุณคาแหงวนั

บ.สันติสุข
www.salit.org
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สังฆมณฑลเชียงใหม

ความมธัยสัถ เปนหนทางแหงความร่ำรวยทีย่ิง่ใหญ

สังฆมณฑลจนัทบรุี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

 เขตวัดนักบุญไมเก้ิลการกีอยส เชยีงดาว จดัฉลองวัด
พระคริสตกษัตริย  บานหวยปูทอง  ประจำป เ ม่ือ
วันอาทิตยที่ 25 พฤศจิกายน 2012 โดยพระสังฆราช
ฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน ซ่ึงเปน
วัดสาขาของเขตเชียงดาว เปนหมูบานพ่ีนองชาวอาขา
มีครูคำสอน “อาสุ ชิหมื่อ” ชาวอาขา เปนครูคำสอน
ทีค่อยใหการอบรมสอนคำสอน และในโอกาสฉลองวดั
ประจำปคร้ังน้ีมีรบัศีลลางบาปผใูหญ  2 คน และสมัคร
เปนคริสตังสำรองเพ่ือขอรับศีลลางบาปผูใหญเพิ่มข้ึน
อกี 50 คน โอกาสวันพอแหงชาติทีผ่านมา สังฆมณฑล
เชียงใหม ไดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปนพิเศษเพ่ือ
สวดภาวนาถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั และ
จดัฉลองศาสนนามแดพระคณุเจาวีระ ในวันท่ี 5 ธันวาคม
ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม เวลา 17.30 น. มี
พระสงฆ นักบวชทั้งชาย-หญิง และตัวแทนหนวยงาน
องคกรกิจกรรมคาทอลิก และพ่ีนองคริสตชนเขารวม
ยินดีกับพระคุณเจา และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
พระคุณเจานำบรรดาพระสงฆ นักบวชชาย-หญิง และ
พี่นองคริสตชน สังฆมณฑลเชียงใหม จุดเทียนชัย
ถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ระหวางวันท่ี 19-22 พฤศจิกายน  คณุพอหลยุส ซวีเีอโร
อธกิารเจาคณะปเม จดัสัมมนาประจำปของคณะท่ีสำนัก
มิสซังเชียงใหม โอกาสครบ 40 ป การทำงานในประเทศ
ไทย โดยมีสมาชิกรวม 12 องค ทีท่ำงานในประเทศไทย
ครบ 40 ป ซ่ึงเร่ิมทำงานท่ีวัดพระแมมหาการุณย
นนทบุร ีและในสังฆมณฑลเชียงใหมอกี 4 แหง คือ ที่
อ.ฝาง จ.เชยีงใหม อ.แมสรวย จ.เชยีงราย อ.งาว จ.ลำปาง
และ จ.แพร นอกน้ันคณุพออาดรีอาโน เปโลซนิ ยงัเปน
อธิการคณะธรรมทูตไทยอีกดวย ซิสเตอรคณะภคินี
แพรธรรมแหงพระนางมารียผปูฏสินธินริมล (ซิสเตอร
แมปอน) โดยการนำของ คณุแมประพรรณ หม่ันศึกษา
อดีตอธิการิณีเจาคณะ นำสมาชิกทำสมัชชา (ครั้งท่ี 2)
วันท่ี 26-30 พฤศจิกายน ที่ศูนยมิสซังเชียงใหม โดยมี
คณุแมสมปอง ทบัปง อดีตมหาธิการิณีเจาคณะผรูบัใชฯ

และซสิเตอรพนารัตน  เพงพินจิ ไดมารวมชวยสมัชชา
ครัง้น้ี มีซิสเตอร 23 คน ทีเ่ปนผแูทนเขารวมสมัชชา จาก
สมาชิกท้ังหมด 43 คน วนัสุดทายสมาชิกคณะไดลงมติ
เลอืกซสิเตอรเซซเีลยี ลาวา ปลูอื เปนอธิการิณีเจาคณะ
ซ่ึงซิสเตอรเปนสมาชิกคณะคนแรก  

สัปดาหนี้ ยังคงอยูกับความช่ืนชมยินดีกับอายุของ
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ที่เพิ่มข้ึนมาอีก
1 ป เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2012 โดยบรรดาพระสงฆ
เจาหนาท่ีและพนักงาน ที่ประจำศูนยสังฆมณฑล
ทุกๆ คน ไดเขารวมแสดงความยินดีโอกาสวันคลาย
วันเกิด กอนท่ีจะมีการประชุมสภาภิบาลระดับสังฆ-
มณฑล  ไดรับคำอวยพรแตเชา  ทำใหการประชุม
ในคร้ังน้ีราบรื่นไปตลอดวันเลยทีเดียวครับ หลัง
เสรจ็ส้ินการประชุมสภาภิบาล ในวันท่ี 10 ธันวาคม กต็อ
ดวยการเขาเงียบพระสงฆประจำเดือน ในวันท่ี 11
ธันวาคม จบเขาเงียบก็ตองรีบเก็บกระเปาออกเดินทาง
ขามประเทศ ไปยงัประเทศเวียดนาม เพือ่เขารวมประชมุ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC) อีก 1
สัปดาห กลับมาก็ตองเปนประธานเสกอาคารเรียน
ที่มารีวิทยา กบินทรบุรีตออีก นี่ยังไมนับมิสซาฉลอง
คริสตมาสเชาท่ีแมร่ี เย็นท่ีศูนยสังฆมณฑลนะครับ
ปฏทินิงานแนนขนาดน้ี พรพเิศษโอกาสครบรอบวนัเกดิ
ครสิตมาส และปใหม สำหรับพระคุณเจาสิรพิงษ จรสัศรี
คงไมมีอะไรดีไปกวา เรือ่งของสุขภาพแนนอน แข็งแรง
ทั้งกายใจนะครับ กิจกรรมดีๆ ปละคร้ัง ที่เจาหนาท่ี
สำนักงานศูนยสังฆมณฑล  รวมตัวกันออกไปมอบ
ความสุข สนุกสนาน ผานกิจกรรมสอยดาว ที่จัดข้ึน
ทีศู่นยธารชีวติเพือ่สตรี อ.บางละมุง โดยมีคณุพอเฉลมิ
กิจมงคล หัวเรือใหญ ประสานงานกับ คุณพอเสกสรร
สุวิชากร กำลังหนุน งานน้ี “ยิงปนนัดเดียว ไดนก
สองตัว” กันเลยทีเดียว เพราะนอกจากไดพาเจาหนาท่ี
ไปมอบความสุขใหแกผอูืน่แลว ยงัไดความเปนน้ำหน่ึง
ใจเดียวกันที่แนนแฟนเพิ่มข้ึนในหมูคณะอีกดวย

ขอรวมไวอาลัยในการจากไปของฟลิป ฉลอม ดีศรี
(บิดาคุณพอภัทรพล  โสภณเขมสกุล) เจาอาวาสวัด
นกับญุฟรงัซิสเซเวียร จ.ตรัง มิสซาปลงศพและบรรจุศพ
ที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ คริสตมาสปนี้
วดั โรงเรียน  หนวยงาน องคกรตางๆ บรรยากาศคึกคัก
อบอุน เปยมดวยพระพรของขวัญจากพระกุมาร
ทามกลางกระแสวันส้ินโลก  โรงเรียนอุปถัมภวิทยา
พนม คุณพอนพพร ยอแซฟ ผูอำนวยการถือโอกาส
ฉลอง 40 ปแหงการกอต้ังโรงเรียน  สวนคณุพอสามคัคี
ชัยพระคุณ หลังจบงานคริสตมาสวิทยาลัยเทคโนโลยี
ดอนบอสโก สุราษฎรฯ ก็ลองใตไป 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ชวยคณุพอสขุสนัต  ชาวปากน้ำ   และ
บรรยากาศคึกคัก ต่ืนเตนไมแพกัน คงตองยกให
อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ปนี้ฉลองคริสตมาส
คร้ังแรกในอาสนวิหาร พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน
ศรดีารณุศลี ประมุขสังฆมณฑล เปนประธาน  แตทีดี่ใจ
ที่สุด คงตองยกใหชุมชนศิษยพระคริสต นักบุญโธมัส
ปาละอู ที่ทุกปพระคุณเจาจะรวมฉลองคริสตมาสดวย
ปนี้ยืนยันพรอมแลวสำหรับการกอสรางวัดหลังใหม
ทานใดสนใจรวมสมทบทุนติดตอไดที ่คณุพอทรงราชย
ศรีระหงษ เจาอาวาส  หมายเลขโทรศัพท  08-6369-
9117 แมไมไดฉลองคริสตมาสในวัด เน่ืองจาก
วัดกำลังบูรณะ ชุมชนศิษยพระคริสต อัครเทวดา
มีคาแอล  สมหวัง  ก็ยังคึกคักไดรับการหลอเลี้ยง
ดานชีวิตคริสตชนอยางเขมขน จากคณะทำงานวิถี
ชุมชนวัดกระชับพื้นท่ี เย่ียมเยียน สงความสุขตามบาน
โอกาสพระคริสตสมภพ คุณพอยุทธการ ยนปลัดยศ
เจาอาวาส ยืนยันเสร็จทันฉลองวัดเดือนมีนาคม 2013
แนนอน ชุมชนศิษยพระคริสต พระชนนีพระเจา
ทบัโกบ เริม่ตนปใหม 1 มกราคม ทกุปดวยบรรยากาศ
อบอนุของการฉลองวัด อวยพรปใหม และเจิมผสููงอายุ
คริสตชนจากมาเลเซียมารวมฉลองคึกคักหลายป
ติดตอกัน ปนี้ขอรวมรับพรดวย คุณพอยอหน ลิสซัน-
ดริน เจาอาวาส แมงานจะหนัก แตก็ยังย้ิมไดอยาง
มีความสุข  

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบัทุกดวง
วญิญาณในไฟชำระและวญิญาณท่ีไมมใีครคดิถึง

“จงละความกระวนกระวายทั้งมวลของทานไวกับพระองค
เพราะพระองคทรงหวงใยทาน” (1เปโตร 5:7)
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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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
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รวมพธีิเสกวัดแมพระแยมสรวล
ราชอาณาจักรกมัพชูา 3 วนั 2 คืน

โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย PG
22 - 24 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2556

อัตราคาบริการ
พกัหองค ู ทานละ 19,000 บาท  ( สำหรบักรปุ 40  ทานข้ึนไป )

- เก็บเงินคาต๋ัวและทัวร+สำเนาหนาแรกหนังสือเดินทาง
  ไมเกนิวนัที ่18 มกราคม 2556
- โอนเงิน ABROAD INTER CO., LTD. ธนาคารกรงุเทพ สาขา ลมุพินี
   กระแสรายวัน เลขทีบ่ญัชี 124-3079-116

หมายเหตุ :
ถามีการยกเลิกทัวรหลังจากที่เก็บเงินทั้งหมดแลว บริษัทฯไมคืนเงินคาทัวร

ทัง้หมด ซ่ึงเปนคายกเลิกต๋ัว / ทวัรและคาใชจายในการดำเนินงานท้ังหมดของกรปุ

ตดิตอจองทีน่ัง่ไดที่
บรษัิทอบัรอด อนิเตอร  คุณฉันทกา (เดือน)

โทร 0-2611-3000 ตอ 111 โทรสาร 0-2611-2088
อเีมล abroadtours@hotmail.com Attn : คุณ ฉนัทกา (เดือน) หรอื

คุณเทวี เหลอืงธาดา มือถอื 08-1867-7877
และ คุณนวลฉว ีควูริตัน  มือถอื  08-1845-8122

อาลยัรกัคณุพอองัเยโล (ตอจากหนา 20)
คุณพออังเยโล กัมปาญอลี (Angelo Campagnoli)

เกิดวันท่ี 30 มีนาคม ค.ศ. 1936 เปนบุตรคนโต
มีนองสาว 2 คน เขาคณะปเมท่ีมอนซา ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 1954 บวชเปนพระสงฆ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1960
พรอมกับเพ่ือนในคณะรวม 11 องค หลังบวชแลว
ไดเริม่ชวีติธรรมทูต

หลงัจากบวชไมถงึ 1 ป ผใูหญสงมาทำงานในเอเชีย
ที่สังฆมณฑลเกงตุง ประเทศพมา วันที่ 4 ตุลาคม
ค.ศ. 1961-1966 รวม 5 ป

ไปดีทรอยต สหรัฐอเมริกา อภิบาลกระแสเรียก
เยาวชน ค.ศ. 1966-1969 รวม 3 ป

ตอมาไดกลับไปทำงานดานเยาวชนท่ีสังฆมณฑล
มิลาน ประเทศอิตาลี ประจำบานเณร  ค.ศ. 1969-1972
และไดไปทำงานท่ีบงัคลาเทศแบบไปๆ มาๆ ดวย

เดือนธันวาคม ค.ศ. 1972 คณะปเมมาเร่ิมงาน
แพรธรรมในประเทศไทย มีสมาชิกรนุแรก 3 องค ไดแก
คุณพออังเยโล คุณพอซิมบัลดี และคุณพอซิลวาโน
มายสิตราลี เริม่งานท่ีสังฆมณฑลเชียงใหม

ค.ศ. 1985 กลับไปประเทศอิตาลี  ทำหนาท่ี
ผูอำนวยการศูนยแพรธรรม

ค.ศ. 1989 กลับประเทศไทย เปนเจาอาวาส
ที่วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จ.แพร พัฒนาวัด และ
โรงเรยีนจนมีชือ่เสียงข้ึน

วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2001 ไดรับแตงต้ังเปน
อุปสังฆราชของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย

ศรุะศรางค เปนเวลา 1 ป ตอมาสุขภาพไมดี ตองกลับไป
รักษาตัวที่ประเทศอิตาลี 1 ป จึงขอลาออกจากหนาท่ี
อปุสังฆราช

ค.ศ. 2004 กลับไปประเทศอิตาลี พักท่ี Sotto il
Monte

ค.ศ. 2007-2010 มาอยู เมืองไทย รับผิดชอบ
บานเขาเงียบคริสตินา อยูในบริเวณวัดพระแมมหา-
การุณย นนทบุร ีและชวยงานอภิบาลของวัด ซ่ึงมีคณุพอ
ราฟาแอล มาแนนติ อธิการเจาคณะแขวง เปนเจาอาวาส

ค.ศ. 2010 กลบัไปประเทศอิตาลี ไดรบัมอบหมาย
ใหดูแลบานแพรธรรมของคณะท่ีมิลาน

คุณพอเคยไดรับแตงต้ังเปนอธิการเจาคณะแขวง
หลายสมัยๆ ละ 3 ป

คุณพอมีคติพจน คือ “พระเจาทรงเรียก ทรง
มอบหมายใหประกาศขาวดี” (โรม 1:1)

ระยะสุดทายไดปวย แมแพทยก็ไมทราบสาเหตุ
เขาโรงพยาบาลที่ Lecco และมรณภาพเชาวันท่ี 28
ธันวาคม 2012 รวมอาย ุ76 ป

คุณพออังเยโลไดเปนมิสชันนารีในประเทศไทย
กวา 30 ปเปนพเิศษท่ีจงัหวัดแพรและเชียงใหม ไดมีสวน
สรางบานพกัพระสงฆและบานเยาวชนชายท่ีแมลานอย
ดวย

คุณพอรักเมืองไทยมาก  ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง
ทกุอยางท่ีคุณพอทำเพือ่ประเทศไทย เปนอยางดี

บวชพระสงฆซาเลเซยีน (ตอจากหนา 20)
สังฆานุกรดาวิด วเิชยีรแสง กองตระกลูด ีหรอืชือ่

ปกาเกอะญอ (Karen) วา  Wahpoo  เปนสัตบุรุษ
วดันักบญุเซซีลอีา หวยตนนนุ  เกดิเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม
ค.ศ. 1979 ทีบ่านแมกิ ๊ต.แมกิ ๊อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
บิดาช่ือนาย Taj laiciv (ชื่อไทย นายเกรียงไกร กอง-
ตระกลูด)ี มารดาช่ือ นาง  Nauj Blavhpau (ชือ่ไทย นาง
ศิริลักษณ กองตระกูลดี) ไดรับศีลลางบาปเม่ือวันท่ี 2
กันยายน ค.ศ. 1979 โดยคุณพอเปเดบิโด พระสงฆ
คณะเบธาราม และไดรับศีลกำลังเม่ือวันที่ 10 เมษายน
ค.ศ. 1996 โดยพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย ศุระ-
ศรางค

สังฆานุกรวิเชียรแสง กองตระกูลดี เปนบุตร
คนสุดทองในจำนวนพ่ีนอง 7 คน ในจำนวนน้ีเปน
ผชูาย 4 คน และผหูญงิ 3 คน  พระเจาทรงเรยีกสมาชกิ
2 ทานในครอบครัวใหมาดำเนินชีวิตเปนนักบวช  คือ
ซิสเตอรลูเซีย จันทรเพ็ญ กองตระกูลดี เปนนักบวช
คณะกลาริส กาปูชิน และสังฆานุกรดาวิด วิเชียรแสง
กองตระกูลดี  เปนนักบวชคณะซาเลเซียนของคุณพอ
บอสโก

ประวัติดานการศึกษาและการทำงาน
สังฆานุกรวิเชียรแสง เริ่มตนการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาที่โรงเรียนบานแมกิ๊ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนท่ีโรงเรียนขุนยวมวิทยาคม เ ม่ือตัดสินใจ

(อานตอหนา 13)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
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และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423  website : http://www.assumption.ac.th
สำหรบัหลักสตูร ENGLISH PROGRAM (ACET) Tel.  0-3487-2040  ถึง  43  website : www.acet.ac.th





ดอนบอส พรศักด์ิ

⌫
⌫

 
 

(ตอจากฉบับท่ีแลว)
พระสงัฆราชไบรอนั เจ ดุนน  แหงอันติโกนชิแควน

โนวา สโกเทีย สังฆมณฑลของทานเส่ือมเสียไปเพราะ
วกิฤติเรือ่งการลวงละเมดิทางเพศ พระคณุเจาดุนนกลาวถึง
ผลลพัธทีต่ามมาวา “เกิดการสับสนข้ึนมาก จนนำไปสู
การไมไวใจในหลายรูปแบบกับคำสอนและคุณคาตางๆ
ที่สำคัญยิ่งสำหรับผูเปนศิษยติดตามพระคริสตเจา”
การจะใหเกิดความไววางใจกลับมาใหมนั้น ตองการ
มากกวาการจัดการตามข้ันตอนท่ีสาธารณชนผไูมพอใจ
เรียกรองพระคุณเจาดุนน ยอมรับเสียงเรียกรองใหมี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสรางของพระศาสนจักร
และย่ิงกวาน้ันทานยังเสนอดวยวา  “จำเปนตองมี
การเปล่ียนแปลงอยางลึกซ้ึงย่ิง เรื่องความคิดจิตใจ
ทัศนคติและหัวใจของเราในวิธีที่เราทำงานกับบรรดา
ฆราวาสดวย”

พระอัครสังฆราชโสกรานเตส สิญกาส แหง
ลนิกูเยน็-ดากูปน ประเทศฟลปิปนส เรียกรองใหมีการ
เปลีย่นแปลงทำนองน้ีเชนกัน ทานกลาววา “การประกาศ
ขาวดีถูกทำรายเร่ือยมา และยังคงถูกขัดขวางเพราะ
ความโออวดของผูส่ือขาวดีนั้นเอง เม่ือความหย่ิงยโส
ซึมผานเขาสหูวัใจของพระศาสนจักร การประกาศขาวดี
ก็ถูกทำราย”

ผอูานบางทานอาจต้ังคำถามกับบทบรรณาธิการน้ีวา
ทำไมเราจึงพูดถึงแตเร่ืองของพระสังฆราช เราไดเขียน
บทบรรณาธิการ เรือ่งการเปนประชากรของพระเปนเจา
และพบพลังในศีลลางบาปของเรา เราตองยอมรับวา
พระสังฆราชมีหนาท่ีปกครองดูแลดวย การท่ีเรากลาว
วิพากษวิจารณพวกทาน เปนเพราะวาพระสังฆราช
ตองนำเอาเร่ืองฆราวาสเขามาเปนสวนสำคัญภายใน
ของแผนงานของทานดวย

การประกาศขาวดีแบบใหม เรียกรองฆราวาส
ใหสำรวจตรวจสอบเขาไปภายในตนเองอยางลึกซ้ึง
ถึงสัญชาตญาณความปรารถนาสำคัญยิ่งอยากติดตอ
สัมพนัธกบัพระเจาแหงชีวติ การประกาศขาวดีแบบใหม
ยังเรียกรองพระสังฆราชเองใหพิจารณาไตรตรอง
เขาไปภายในตนเองดวย ในลักษณะของการสำรวจ
ตรวจสอบแบบศีลศักด์ิสิทธ์ิที่ทานอยากเห็นดอกไม
ผลิบานข้ึนอีกคร้ังในหมูคริสตชน การจัดใหมีตนแบบ
การทำงานแบบเชนวาน้ันนาจะเปนการเร่ิมตนท่ีดี
สำหรับการอภิปรายพูดคุยถึงเร่ืองการประกาศขาวดี
แบบใหม

ประเทศอนิโดนีเซยี
เพือ่นบานท่ีนบัวาเปนประเทศกวางใหญ ท่ีภมิูศาสตร

และจำนวนประชากรมากกวาประเทศตางๆ ในเอเชีย
อาคเนย และมีเกาะมากท่ีสุดในโลก

อนิโดนีเซีย : สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกนับวา
มากกวาประเทศไทยมาก มีคาทอลิก 7,082,000 คน
คิดเปน 3% ของประชากรท้ังหมด 231,370,000 คน
แบงออกเปน 10 อคัรสังฆมณฑล กบั 27 สังฆมณฑล
พระคารดินัล 1 องค พระอัครสังฆราช 12 องค
พระสังฆราช 34 องค วัด 1,256 แหง พระสงฆ
3,935 องค (สงฆสังฆมณฑล 1,658 องค และสงฆนกับวช
2,277 องค) สังฆานุกรถาวร 13 องค ภราดา 3,515 คน
ภคินี 8,456 คน ครูคำสอน 27,747 คน ผูรับศีล
ลางบาป 219,807 คน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนประเทศหมูเกาะ
ประกอบดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ  เมืองหลวง
ชื่อ กรุงจาการตา มิสชันนารีไดเขามาเผยแผศาสนา
ต้ังแต ค.ศ. 1511 นกับญุฟรงัซิสเซเวยีร เคยมาประกาศ
ขาวดีอยูราว 14 เดือน ศาสนาคริสตไดหวานลง
และหย่ังรากบนหมูเกาะเหลาน้ี

ราว ค.ศ. 1600  ศาสนาอิสลามเร่ิมเขามามีอทิธิพล
ยิ่งในชวงเดียวกันน้ัน บริษัทอินเดียตะวันออกของ
ชาวดัตชซ่ึงเขามาควบคุมการคาขายแทบท้ังหมด
ในศตวรรษท่ี 17 ไดออกกฎหามการประกาศ
พระวรสารของบรรดาธรรมทูตชวงระยะหน่ึง
แตตอมาพระสงฆและนักบวชชาวดัตชเองก็เขามา
เผยแผศาสนา

ค.ศ. 1841 พระศาสนจักรไดกอต้ังเทียบสังฆมณฑล
แหงปตตาเวียข้ึนสำหรับพวกท่ีข้ึนอยกูบับริษัทอนิเดีย
ตะวันออกของชาวดัตช มีการจัดต้ังฐานานุกรมขึ้น
ค.ศ. 1961

จาก ค.ศ. 1981 ถงึ ค.ศ. 1996 เกดิความขัดแยงข้ึน
ระหวางคาทอลิกกับโปรเตสแตนตบางกลุม ถึงกับ
ยกพวกปะทะกันกวา 40 ครัง้ สาเหตุเกิดจากมีคาทอลิก
กลมุหนึง่ เหน็โปรเตสแตนตอยางนอย 3 คนไดทำการ
ทุรจารศีลมหาสนิท เลยถูกพวกคาทอลิกทำราย
จนตายจากการปะทะท่ีเกิดข้ึน

ปลายทศวรรษที่ 1990 ชวงที่ เศรษฐกิจของ
อนิโดนีเซียกำลงัย่ำแย มีความรุนแรงมากข้ึนระหวาง
ชาวมุสลิมกับชาวคริสต โดยเฉพาะแถบหมูเกาะ
โมลุกกะ บรรดาผนูำพระศาสนจักรเรียกรองใหสงบ

สันติและทำการเสวนากัน ถึงกระท่ังพระสังฆราช
องคหนึ่งย่ืนเร่ืองขอใหองคการสหประชาชาติเขามา
แทรกแซงเพ่ือปองกันส่ิงท่ีทานเห็นวาอาจเกิดมีการ
ฆาลางเผาพนัธชุาวครสิตเกิดข้ึนได  กลมุนิยมความ
รุนแรงถูกหาวาเปนตนเหตุกอใหเกิดความรุนแรง
สวนใหญนั้นสลายตัวไปชวงปลาย ค.ศ. 2002
บรรดาผูนำพระศาสนจักรแสดงความหวังวาจะมี
สันติภาพแทจรงิได

เพื่อนบานใกลชิด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สวสัดีเจา ประเทศท่ีเรยีกไดวา ใกลชดิกันมากทีสุ่ด
ทั้งรูปรางหนาตา ชีวิตความเปนอยู และภาษาท่ีใช
ส่ือสารกันในชีวติประจำวัน ใกลเคียงกนั ส่ือสารกนัเขาใจ
ประวติัศาสตรบางชวงกเ็ปนสวนหนึง่ของกันและกัน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ
เรียกสั้นๆ วา “สปป.ลาว” สำหรับพระศาสนจักร
คาทอลิกแบงออกเปน 4 เทียบสังฆมณฑล พระสงัฆราช
4 องค วัด 77 แหง พระสงฆ 17 องค (เปนสงฆ
สังฆมณฑลท้ังหมด) สังฆานุกรถาวร 1 องค สามเณร
ใหญ 20 คน ภคนิ ี93 คน ครคูำสอน 294 คน ผรูบัศีล
ลางบาป 909 คน คาทอลกิ 43,000 คน คิดเปน 0.7%
ของประชากรท้ังหมด 6,128,000 คน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังอยู
ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมืองหลวงช่ือ
นครเวียงจันทน การประกาศพระวรสารอยางเปนระบบ
เริ่มโดยธรรมทูตชาวฝรั่งเศสราวป ค.ศ. 1881
หลงัจากเคยมีความพยายามดังกลาวกอนหนาน้ีแลว
ส้ินสุดไป เม่ือ ค.ศ. 1688 มีการต้ังเขตมิสซังเปน
คร้ังแรก ค.ศ. 1885 สวนเทียบสังฆมณฑลไดรบัการ
จดัต้ังข้ึน ค.ศ. 1899 พวกธรรมทูตชาวตางชาติถกูขับ
ออกจากประเทศเม่ือพวกคอมมิวนสิตเขายึดครองลาว
ค .ศ .  1975 ยังคงหามมีโรงเรียนคาทอลิกและ
รัฐบาลลาวอนุญาตใหธรรมทูตชาวตางชาติเขามา
ในประเทศไดในฐานะ “ผูนำดานสังคม” เทาน้ัน
ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชแหงเอเชียเม่ือ
ค.ศ. 1998 พระสังฆราชจากประเทศลาวทานหน่ึง
กลาวรายงานวา การถือปฏิบัติศาสนาทำไดเกือบ
จะปกติใน 2 ของ 4 เทียบสงัฆมณฑลในลาว สวนอืน่น้ัน
ยงัยากลำบากเพราะถูกควบคมุเครงครดั ศาสนาพุทธ
ถือเปนศาสนาประจำชาติ

(อานตอฉบับหนา)

พี่นองท้ังหลายจะมีประโยชนใด
หากผูหนึ่งอางวามีความเช่ือแตไมมีการกระทำ

ความเชือ่เชนนีจ้ะชวยใหเขารอดพนไดหรอื (ยากอบ 2:14)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

เขารับการอบรมในคณะนักบวชซาเลเซียน ไดเขารับ
การศึกษาระดับมัธยมปลายท่ีโรงเรียนสารสิทธ์ิพทิยาลัย
หลังจากถวายตัวเปนนักบวชซาเลเซียนแลว บราเดอร
เขารับการศึกษาดานปรัชญาท่ีวิทยาลัยแสงธรรม
ควบคูไปกับการศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

หลั งจ าก น้ันบรา เดอร รั บหน า ท่ี เปนผู ดู แล
อภิรติกชนท่ีบานเณรนาซาเร็ธ และผูดูแลนักเรียน
ประจำท่ีวทิยาลัยดอนบอสโก บานโปง กอนจะเดินทาง
ไปศึกษาตอดานเทววิทยาท่ี Catholic Theological
College, เมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย และกลับมา
รับหนาท่ีเปนผูดูแลนักเรียนประจำท่ีโรงเรียนสารสิทธ์ิ
พิทยาลัยจนถึงปจจบุนั

การติดตามกระแสเรียกในคณะนักบวชซาเลเซียน
จุด เริ่มตนกระแสเรียกของสังฆานุกรดาวิด

วิเชียรแสง กองตระกูลดี  เริ่มจากการไดรับแรง
บันดาลใจและเห็นแบบอยางจากพระสงฆองคหน่ึง
ของสังฆมณฑลเชียงใหม  รวมทั้งการไดมีโอกาสรูจัก
กับชีวประวัติของนักบุญยอหน บอสโก ผู ต้ังคณะ
นักบวชซาเลเซียนโดยผานทางคุณครูทานหน่ึงของ
โรงเรียนเซนตดอมินิกที่ไปจัดคายใหกับเด็กๆ และ
เยาวชนท่ีแมฮองสอน ในท่ีสุดเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 บราเดอรตัดสินใจเขาศึกษากระแสเรียกการเปน
นักบวชคณะซาเลเซียน ที่บานเณรนาซาเร็ธ ในป ค.ศ.
1996

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2001 ปฏญิาณตนคร้ังแรกเปน
นักบวชคณะซาเลเซียนของคุณพอบอสโก

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2007 ปฏิญาณตนตลอดชีวิต
เปนนักบวชคณะซาเลเซียนของคุณพอบอสโก

วันที่  26 พฤศจิกายน 2011 รับศีลบวชเปน
สังฆานุกร ทีว่ดัเซนตจอหน บปัติสต เมลเบริน ประเทศ
ออสเตรเลีย

คติพจนประจำตัว
บราเดอรไดแบงปนขอคิดและคติพจนที่ เลือก

ไวดังน้ี  “สำหรับผมเอง  การดำเนินชีวิตอยางมีคุณคา
ในโลกใบเล็กของเรามนุษยนัน้  ไมวาเราจะอยใูนวัยเด็ก
วัยรุน วัยผูใหญ หรือวัยใดๆ ก็ตาม ตางก็มีหนทาง
ในการดำเนินชีวิตท่ีมีคุณคาเพ่ือมุงสูความศักด์ิสิทธ์ิ
และครบครันท่ีแตกตางกันไป  สวนตัวผมเองไดเลือก
แนวทางและคติพจนประจำตัวของผมเพ่ือเตือนใจ
อยูเสมอ  นั่นก็คือ  ‘พระองค (พระเยซู) คือ หนทาง
ความจริง และชวีติ’ (เทียบ ยน  14:6)”

บวชพระสงฆซาเลเซยีน (ตอจากหนา 10)แสงธรรม ไบเบ้ิล คอนเทสต (ตอจากหนา 2)
คณาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชา  รวมกันจัด
ดำเนินงานเกี่ยวกับวันวิชาการ  เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม
2012 ทีห่องประชมุลกุซ มนุดี  และบริเวณลานหนาวดั
บานเณรใหญ วิทยาลัยแสงธรรม  มีผูเขารวมงาน
ทัง้หมด 420 คน

โดยมีคุณพอชาติชาย พงษศิริ อธิการบดี  เปน
ประธานวจนพิธีกรรมเปดงานวันวิชาการและการ
แขงขันตอบคำถามพระคัมภีร  แสงธรรม  ไบเบ้ิล
คอนเทสต  ครัง้ท่ี 2

ในวจนพิธีกรรมเริ่มตนดวยการแหพระคัมภีร
ดวยบทเพลง   Pilgrim Dance อานพระวาจาของพระเจา
และคุณพอเทศนใหขอคิด

กจิกรรมงานวชิาการ ประกอบดวย    1. นทิรรศการ
สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา   2. นทิรรศการพระคมัภรี
3. กิจกรรมฐานพระคัมภีร  4. การจำหนายหนังสือ
พระคัมภีรจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย และ
สำนักพิมพอัลเลลูยา  5. การจัดแขงขันตอบคำถาม
พระคัมภีร แสงธรรม ไบเบ้ิล คอนเทสต ครั้งท่ี 2
โดยศึกษาพระวรสารนักบุญมาระโก ตามมติจาก
การประชุมของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต-
ศาสนธรรม แผนกพระคมัภรี สภาพระสงัฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย

มีทีมเขารวมการแขงขันตอบคำถามพระคัมภีร
แบงออกเปนระดับชัน้ตางๆ ดังน้ี

1. ระดับประถมศึกษา ชัน้ปที ่4-6  จำนวน 37 ทมี
2. ระดับมัธยมศึกษา ปที ่1-3  จำนวน 34 ทีม
3. ระดับชัน้มัธยมศึกษา ปที ่4-6   จำนวน 36  ทมี
4. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 17 ทมี
ในการแขงขันตอบคำถามพระคัมภีรในภาคเชา

มีคณุพอทศัไนย คมกฤส และคุณพอวชัศิลป กฤษเจรญิ
เปนประธานการแขงขัน  และภาคบายมีคุณพอ
ธรรมรตัน เรอืนงาม และอาจารยมนตสิงห ไกรสมสขุ
เปนประธานในการแขงขัน  มีคุณครูคำสอน 6 ทาน
คือ คุณครูกมลา สุริยพงศประไพ คุณครูพิมพิไล
ตั้งเมธากุล คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ คุณครูสาวินี
เกษตรบริบูรณ คุณครูชูศี มธุรสสุวรรณ และคุณครู
นงนุช เจริญสุขใส เปนกรรมการตรวจคำตอบ
ดำเนินการแขงขัน  โดยอาจารยทัศนีย มธุรสสุวรรณ
อาจารยสุดหทัย นยิมธรรม และนักศึกษาสาขาวิชา

ผลการแขงขันพระคัมภีร แสงธรรม ไบเบ้ิล
คอนเทสต  ครัง้ที ่2
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปที่ 4-6

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สังฆมณฑลจันทบุรี
โรงเรยีนปรชีานศุาสน   1.  เดก็ชายธนตัถ  ปฏสินธิธาภา
2.  เดก็ชายเกรยีงศกัด์ิ  บุญวเิชยีร

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1.  เดก็ชายภาณพุงศ
จันทรเทศ  2.  เดก็หญงิแกวทพิย   คณุภทัรสกลุ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ โรงเรยีนอสัสัมชญัคอนแวนต สีลม 1. เด็ก-
หญิงพรอมพิชญ  ธนัติไตร 2.  เด็กหญิงสินีพิชญ
อัมพรกลิ่นแกว

4. รางวัลชมเชยอันดับ 1 สังฆมณฑลราชบุรี
โรงเรียนธีรศาสตร 1.  เด็กหญิงผไทมาศ จงเจริญ

2.  เดก็หญิงพิชญาภา แสงเทยีน
5. รางวัลชมเชยอันดับ 2 สังฆมณฑลจันทบุรี

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  1. เด็กหญิงพัชนิดา
จำหนายผล 2.  เด็กหญิงวรศิรา กมทุะรตัน

ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่ 1-3
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ โรงเรียนเซนตคาเบรียล  1.  เด็กชายดอม
รงุเรอืง 2.  เด็กชายธาม มนตรมีขุ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ  โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวสกุาน-
ดา เหตุผล  2.  นางสาวฉัตรชนก  กจิสกุล

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สังฆมณฑลจันทบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  1.  เด็กชายนนัทพงศ   มิง่-
ขวญั 2.  เด็กหญงิวรญัญา สุขกจิ

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนก EP.
1.  เด็กหญิงบุณยานุช สุภาพันธ 2.  เด็กหญิงญาณิฐา
ไมมงคล

5. รางวัลชมเชย สังฆมณฑลราชบุรี   โรงเรียน
ดำเนินวิทยา 1.  เด็กหญิงนิรชา เฮงประเสริฐ  2.
นางสาวธัชนชา แซลิ้ม

ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปที ่ 4-6
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อัครสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ  โรงเรยีนอัสสัมชัญคอนแวนต  1.  นางสาว
ชมพนูทุ ชมพนูทุ ณ อยธุยา 2.  นางสาววรจุยา   วรขจติ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ แผนกชาย 1.  นาย
สมชาย   เชอมอื  2.  นายอาซา มาเยอะ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โรงเรียนมาลาสวรรค 1.  นางสาวศิดารัตน
เกสโล  2.  นางสาวกรกนก เชียนพลแสน

4. รางวัลชมเชยอนัดับ 1 อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โรงเรียนนักบุญเปโตร 1.  นางสาวดลยา จำปาชาติ
2.  นางสาวจุฑาพร พงศประเสรฐิสิน

5. รางวัลชมเชยอันดับ 2 สังฆมณฑลราชบุรี
โรงเรยีนดรณุาราชบรุ ี 1.  นายบวรพชัร  บุญพิทกัษสกลุ
2.  นายนทิศัน   นยุปอม

ระดับอุดมศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สามเณราลัยนักบุญ

ยอแซฟ  1.  นายอัครนนท  กิจเจริญ  2.  นายสาโรช
เมธีพิทักษกุล

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1 วิทยาลัยแสงธรรม
1.  นายทองแดง แกวประกอบ  2.  นายอิฏฐวรรธน
ยิ้มสุข

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยแสงธรรม
1.  นายนนทชัย รทิ ู 2.  นายรติ    พรหมเดน

3. รางวัลชมเชยอันดับ 1 วิทยาลัยแสงธรรม
1.  นายคฑาวุธ สทิธโิชคสกลุ  2.  นายสมาบตั ิ  เสง็-
เจริญ

4. รางวัลชมเชยอันดับ 2 วิทยาลัยแสงธรรม
1.  นายณฐันนัท ปญจะ  2.  นายวชิชกุรณ   ลขิติธรรม
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กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
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 ี: กรงุอิสตันบูล-ชานัคคาเล-เมืองทรอย-เพอรกามัม-
คูซาดาซี-เอเฟซัส-ปามุคคาเล-คปัปาโดเซีย

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

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

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

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

ขอคำภาวนาอุทศิแด
เปโตร โชคชยั อากรนิธ์ิ

ผูเกิดใหมในพระเจา
ชาตะ 12 กรกฎาคม 2512
มรณะ 20 มกราคม 2555

ขอใหดวงวญิญาณ
เปโตร โชคชัย อากรนิธ์ิ

ไดพักผอนในความรักของพระเจาตลอดนิรันดร

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

จาก ฟรงัซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลกู) แอน โอ ออฟ (หลาน)

ขอความดีความรักอันศักด์ิสิทธ์ิ
โปรดตามติดช่ัวฤดีชีวีขาฯ
เขาพำนักในนิเวศนมโหฬาร
แหงพระเจาจอมราชาตลอดกาล

ระลึกถึงพอ-แม ในคำภาวนา
ฟรงัซิสเซเวียร ชอบ มณีนอย

เกดิใหมในพระเจา 31 มกราคม 1983
มารีอา ประสาร มณีนอย

เกดิใหมในพระเจา 3 มกราคม 2002

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

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

3. ลรูด-เบลเยีย่ม-แหพระโลหติศกัดิสิ์ทธิ-์ ฮอลแลนด
(พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

1. แผนดินศกัดิสิ์ทธิ์
    (มีนาคม ค.ศ. 2013)

ตามรอยเทาแม ไมมีวันท่ีเราจะซาบซ้ึงเทาแม
จนกวาเราจะตองผานชีวิตไปเทาแม และไดเห็น
ฉากตางๆ ของชีวิตผูคน ชีวิตตนเอง ชีวิตคนท่ี
ไมทิง้พระ ศรทัธา สวดอยเูสมอ และชวีติของคนท่ี
ดวนหันหลังใหพระไปในเวลายังหนุมยังสาวเปน
ดังพมุไมโกรน

• ประกาศกเยเรมีย เปนศิลปน บทเทศนของ
ทานมีการแสดงประกอบคลายศิลปะประเภท
“แสดงสด” (HAPPENNING ART) วธีิพดูสัจธรรม
ของทานในท่ีนีจ้งึเปนท่ีประทบัใจของผคูน ศิลปะท่ี
เขาถึงมวลชนจึงอาจเปนส่ิงราบเรียบงายๆ เพยีงแค
ตนไมทีง่อกรากชอนไชไปยงัริมน้ำ ในวันแหงแลง
ใบก็ยังดกและเขียวสด และตนไมชีวิตท่ีไวใจใน
เนื้อหนังหางไกลจากพระเจา ก็เปนพุมไมโกรน
ไมเหน็ส่ิงดีทีม่าถึง

• แมยังน่ังฟงคำอธิบายพระคัมภีรตอนอ่ืนๆ
เหมือนนั่งพักผอนริมน้ำในขณะท่ีแมทองจำข้ึนใจ
ในประโยคของเยเรมียนี้ไดแลว

ผหูวานดวยน้ำตา (ตอจากหนา 5)
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«“≥‘™ ‡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√–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√–§√‘ 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

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ™—ØªÉ“À«“¬ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 20 ¡°√“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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√–§”‚≈°

 ‚¥¬§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¡“°  «—πæÿ∏∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å /

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—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

®.™—¬¿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

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

®.°“≠®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§√√“™ ’¡“

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

‰¡‚§√´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-

ni ty for Chris t ian Medita t ion)  ”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√–‡ √‘∞

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 3 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 ¡°√“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§≥–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)

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

‚≈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

‡ ° 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. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «—™√–

‡ Áß‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“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»ÿ°√å∑’Ë 15 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 19.30 π. „π ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 16 °ÿ¡¿“æ—π∏å ‡«≈“ 07.30 π. „π ÿ “π

✝ «—¥‡´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

§◊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

°”Àπ¥°“√

15.15 π. - ∑ÿ°∑à“πæ√âÕ¡°—π∑’ËÀÕª√–™ÿ¡

  √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

- æ√– ß¶å·µàßµ—«∑’ËÀâÕß·µàßµ—«

15.30 π. - æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

16.30 π. - À≈—ßæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

●  ™¡«‘¥’∑—»πå™’«ª√–«—µ‘

   æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

●  æ‘∏’§”π—∫·≈–· ¥ß§«“¡¬‘π¥’

17.30 π. - √à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ (´ÿâ¡Õ“À“√®“°‡¢µµà“ßÊ)

  ™¡°“√· ¥ß √—∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°

19.00 π. - ‡¥‘π∑“ß°≈—∫‚¥¬ «— ¥‘¿“æ

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°
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‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 3 ประจำวนัท่ี 13-19 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 10 ทาน
ทรปิ 1  ฮงัการ ี- โปแลนด - เชค็ - ออสเตรีย 4 ประเทศ  8 วนั 5 คนื

(วนัที ่3-11 เมษายน พ. ศ. 2556) ราคา 79,900 บาท
• 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

สิง่ท่ีตาไมเคยเหน็ และหูไมเคยไดยนิ
และจิตใจของมนุษยคดิไมถงึ

คอืสิง่ทีพ่ระเจาทรงเตรยีมไว สำหรบัผทูีร่กัพระองค
(1คร 2:9)

คณุสมบัตขิองผสูมัคร : สำเรจ็ช้ัน ม.3 หรือเทยีบเทา
ติดตอสอบถามเพิม่เติม : โทร.        0 - 2311 - 1546, 0 - 2741 - 8550

            โทรสาร  0 - 2741 - 8220
           School Website : www.ijconvent.ac.th

โรงเรยีนพระกุมารเยซวูทิยา
Convent of the Holy Infant Jesus

763 สุขมุวทิซอย 101 พระโขนง กรงุเทพฯ 10260
“มงุพัฒนานักเรยีนสคูวามเปนเลศิ ทางวชิาการ
คณุธรรม และความเอือ้อาทรตอกนัและกัน”

 ⌫
- โรงเรยีนเปดสอนหลกัสตูรเลขานกุารเปนเวลา 50 ป
- ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือในการเรียนการสอน
- หลักสูตรประกอบดวย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร วิชาภาษา

ตางประเทศสมัยใหม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร วิชาคณิตศาสตร
วชิาธุรกจิการพาณชิย วชิาจรยิศึกษา และวชิาพมิพดีด

- ผูที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเปนจำนวนมาก ไดรับการ
บรรจเุขาทำงานทันทีในบริษัท และองคกรธุรกจิตางๆ หรอืศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา

- โรงเรยีนเปดรบัสมัครนกัเรยีนใหม ปการศกึษา 2556 ตัง้แตวนัที ่3 มกราคม
2556 เปนตนไป

กับผูคน จะพูดกับใคร พูดถึงใคร เร่ืองอะไร แมคนพิการ ตาบอด ก็คุยกัน
ไดลงตัว ฟงแลวอยากจะตาบอดบาง!

สมัยเพิง่บวชใหมๆ  ยงัเปนสงฆหนมุ ลกุข้ึนพดูในหองประชุมใหญประจำป
ผูสรางวลีเด็ดทำเอาคนฟงงงงัน “....พระสงฆเปรียบกับสัตวสามประเภทคือ
เปนลิง....ควาย ......เปนสุนขั....”

เม่ือพดูเสร็จแลวหยดุเวนวรรค แลวตองรีบอธิบายตอ กอนท่ีจะสายเกินไป
ในสภาฯ  “ลงิเปนสัตวทีอ่ยนูิง่ไมเปน ชอบกระโดดโลดเตน ซุกซน หอยโหน
โจนทะยาน ยงัทำอะไรไมเปนชิน้เปนอนั อยใูนวัยเรยีนร ูมีน้ำใจ...เปรยีบไดกบั
สงฆหนมุ...ผมเองกอ็ยใูนกลมุน้ี....ฮาๆๆ”

“สวนควายเปนสัตวชอบทำงาน เอาทุกอยาง หนักเอาเบาสู ทั้งแรงกาย
และสมอง ขวิด ลุยน้ำลุยโคลน ไดเน้ือไดงาน มีผลงานท่ีเห็นได เปรียบไดกับ
พระสงฆรนุพี่ๆ   เปนเสาหลักใหกบัพระศาสนจักร วดั องคกร”

“สวนสุนัขเปนสัตวที่มีความซ่ือสัตย จงรักภักดีตอเจาของ มีความกตัญู
รคุูณ เปรียบไดกบัพระสงฆรนุป ูของพวกเรา  ทานผานพบประสบการณมานาน
หนกัหนา ชวีติน่ิง ซ่ือสัตยตอชวีติพระสงฆ เปนตนแบบตัวอยางใหกบัผคูนได”

“ออกจากหองประชุมคร้ังน้ัน ใครเปนอะไร ผมก็จำไมคอยไดแลวครับ!”
ชือ่ของคุณพอ มีคนชอบเขียนเปนภาษาอังกฤษ วา “Fr.Watch a sin!”

คณุพอวชัศลิป   กฤษเจรญิ (ตอจากหนา 3)
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เม่ือผานกางเขน จะพบแสงสวาง
อมตะวาจา หวงเวลามิลบเลือน

ยิง่ผมออกเดนิทางไปไกลแคไหน ผมยิง่นึกถงึจุดต้ังตน
ผมยังจำเหตุการณเม่ือ 7 เดือนที่แลวไดอยางชัดเจน

มันเหมือนเพิ่งผานไปไมนานน้ีเอง ผมมีความจำเปนตอง
เดินทางไกล แมหนทางอาจดูไมไกลมากนัก แตระยะเวลา
1 ปในตางแดนชางเปนความรสึูกทีแ่ปลกใหม  ความต่ืนเตน
กังวล ความไมม่ันใจในหลายส่ิงแมวาจะพยายามทำ
ความเขาใจกับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน  แตเรื่องเหลาน้ีตองรอ
สถานการณจรงิ  บคุคลทีผ่มจดัเวลาไววาตองไปพบ  ร่ำลา
และขอพรกอนเดินทางคือพระคารดินัลไมเกิ้ล  มีชัย
กิจบุญชู

พระคุณเจารับนัดอยางงายดาย ไมมีข้ันตอนพิธี สาย
ของวันนัดหมาย ผมกับพระสงฆรุนพี่ไปพบพระคุณเจา
ที่บานอับราฮัม พระคุณเจาในวันน้ันยังยิ้มแยมแจมใส
พดูคุยทักทาย หยอกลอ และเปนกันเอง พระคุณเจาไมไดใหคำแนะนำเก่ียวกับ
สถานท่ีไป แตพระคุณเจายืนยันใหนบนอบตามคำแนะนำของผูใหญ ผมนึกถึง
ประโยคท่ีพระคุณเจาเลือกเปนคติธรรมในชีวิต “เมื่อผานกางเขน จะพบ
แสงสวาง” พระคุณเจาคงเช่ือม่ันในทางสายน้ัน แตผมคงตองเรียนรอูกีมาก

กอนกลับพระคุณเจามอบดอลลารใหผม พระคุณเจาบอกวา จำนวนเงิน
แมไมมากนัก แตเปนเงินท่ีไดมาจากสมเด็จพระสันตะปาปา ซ่ึงมอบใหกับ
พระคุณเจา พระคุณเจาตองการใหเรารูสึกวา ไดรับส่ิงน้ีจากพระสันตะปาปา
เชนกัน ความสุขใจในชีวิตสงฆกับบรรยากาศครอบครัวใหญหนึ่งเดียวของ
พระศาสนจักรสากล คงคุมครองวันเวลาท่ีผมจะใชชีวิตในสถานท่ีท่ีไมคุนชิน
ภายใตปกแหงรักที่คุมโอบและปองกันเราไว  ผมมั่นใจมากข้ึนกับหนทาง
ขางหนา แมไมรวูาจะผานกางเขนไปพบกับแสงสวางเม่ือใด

วันออกเดินทาง ผมปดกระเปากอนขึ้นเคร่ืองพรอมกับการตัดสินใจ
หยิบหนังสือ “เดินทางไกล ไปกับพระคารดินัล” หนังสือที่มีโอกาสเรียบเรียง
เรื่องราวของการเดินทางรวมกันของคาทอลิกกลุมหน่ึง ในชวงเดือนมิถุนายน
ค.ศ. 2008 จัดพิมพในโอกาสฉลอง 50 ปในการบวชเปนพระสงฆของ
พระคารดินัล ผมไมไดคิดอะไรมากไปกวาถาจะมีหนังสือภาษาไทยติดตัวไป
ขอเปนเลมน้ี ไมนาเชื่อวา การเดินทางของหนังสือเลมน้ี เม่ืออยูที่ประเทศ
ฟลิปปนส ยังถูกหยิบยืมจากผูคนมากมาย ทั้งจากเจาของประเทศท่ีเราไป
เยีย่มเยอืนในหวงเวลาน้ัน คนท่ีสนใจวาผมทำอะไรทีเ่มืองไทย และคนท่ีไดยนิ
ชือ่เสียงของพระคารดินลัมานานแลว ผมคิดวาผมคิดไมผดิท่ีหยบิหนังสือเลมน้ี
ไปดวย ชือ่ของมันตอบโจทยชวีติไดจรงิๆ

เม่ือผมไปถึงฟลิปปนสไดไมนาน ในวันท่ีโทรศัพทกลับมาท่ีบาน แมเลา
ใหฟงวา พระคารดินัลถามถึงผานทางพอพี่ ผมไมทราบหรอกวา พระคุณเจา
ถามวาอยางไร แตรับรูไดทันทีอยางไมเขาขางตัวเองวา พระคุณเจาเปนหวง
เปนใย ความรสึูกแบบน้ีไมไดเกิดข้ึนกับผมคนเดียว ทกุทานคงทราบดี ผมเช่ือวา
สามารถเกิดข้ึนกับพวกเราพระสงฆทุกองค ทั้งสังฆมณฑลเดียวกัน และ
ตางสังฆมณฑล ทัง้พ่ีนองนักบวช รวมท้ังฆราวาสดวย

ยิง่ผมออกเดินทางไปไกลแคไหน ผมยิง่นึกถงึจุดต้ังตน
พอถึงวันน้ีผมจบการอบรมท่ีโรงเรียนพระสงฆแหงเอเชียที่ตาไกไต

7 เดือน แลวกำลังเริ่มเขารับความรูเพิ่มเติมในสถาบันใหมที่ชื่อวา “สถาบัน
อภบิาลเอเชียตะวันออก” (EAPI : East Asia Pastoral Institute) ซ่ึงอยใูนพืน้ท่ี
ของมหาวิทยาลัยอนัเตเนโอ ของคณะเยสุอติ ในหลกัสูตรท่ีชือ่วาผนูำการอภบิาล
ในงานแพรธรรม (Pastoral Leadership for Mission) โดยการสนับสนุนของ
พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  หลักสูตรนี้มีคนไทยเขารวมเพียง

2 คนเทาน้ันในปนี้
การอบรมเร่ิมจากคำนิยามผูนำในเชิงอภิบาล มุมมองท่ีนาสนใจ ผูสอน

พูดถึง “ผูอภิบาลท่ีดี” และยังใหความหมายเพ่ิมเติมวา ผูอภิบาลท่ีดี ตอง
“ใสใจ” (Care) มากไปกวาน้ันคือตองผูกมัดตัวเองและมีความรูสึกรวมทุกข
รวมสุขกับผูใตบังคับบัญชา หรือผูตามน่ันเอง ผมอดไมไดที่จะนึกถึงผูนำ
ของพระศาสนจักรในเมืองไทย การเปนผูอภิบาลท่ีดี เปนภารกิจอันย่ิงใหญ
ไมวายุคใดสมัยใคร  เราในฐานะลูกแกะคงตองติดตามผูอภิบาลอยางดี
ดวยความเช่ือมัน่วาเบ้ืองหลงัทุกอยางคือการนำทางของพระองค

ครั้ งหน่ึงท่ี เรามีผูอภิบาลในช่ือพระคาร ดินัลไมเก้ิล  มีชัย  กิจบุญชู
ผมไมแปลกใจเลยทีพ่ระคารดินลัจดจำชือ่ของพวกเราไดอยางละเอยีด  เลยไปถงึ
ญาติพี่นอง ครอบครัว ถาใครจะบอกวาพระคารดินัลความจำดี ผมไมเชื่อวา
แคระดับสติปญญา แตระดับหัวใจท่ีพระคุณเจามอบใหกับผูคน ผมไมแปลกใจ
ที่พระคารดินัลมองการเคล่ือนไหวทางสังคมดวยสายตาท่ีเรามองไมเห็น
ผมโชคดีที่พระคุณเจาไดเลาบางเร่ืองเปนวิทยาทานใหฟง เราเห็นวาบางเร่ือง
แมวาคนจะเขาใจผิดพระคุณเจาไม เลือกที่จะเคลียรหรือทำใหกระจาง
มากกวาคำวาโปรงใส มันยังมีคำที่ภาษามนุษยอาจไปไมถึง เปนการมอง
การณไกล และเปนการมองเพ่ือเราคาทอลิกไทย ผมไมแปลกใจท่ีทำไม
ทุกการฉลองวัดเราเหมือนรอคอยท่ีจะพบพระคุณเจา ปฏิภาณไหวพริบ
ที่หยิบเรื่องใกลตัวมาหยอกเอิน แตก็โดนใจใหบทสอน ทุกอยางมาจาก
ความใสใจไมผดิเพ้ียนกับคำนยิาม เรือ่งผนูำการอภบิาลในแบบผอูภบิาลท่ีดี

พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ในวันน้ี แมวาจะพักเกษียณไปแลว
แตพระคุณเจายังทำงานอยูอีกหลายอยางเพ่ือสังฆมณฑล ยังคงเปนท่ีพึ่งทางใจ
เปนท่ีปรกึษาอีกหลายประเด็น ยงัเปนตำนานของพระศาสนจักรท้ังในเมืองไทย
และในระดับสากล ยงัเปนตำราใหเปดอานไมรจูบ

ในโอกาสอายุครบ 84 ป ผมในนามหนังสือพิมพคาทอลิก “อุดมสาร”
ขอกราบขอบพระคุณเปนพิเศษ พวกเราจะทำ “อุดมสารและอุดมศานต”
ใหดีที่ สุด ใหสมกับเจตนารมณและความต้ังใจของพระคุณเจาตลอดมา
ทีพ่ระคณุเจาไดหยบิยืน่ความชวยเหลอืมาใหกบัส่ิงพมิพคาทอลกิ

หนังสือเดินทางไกล ไปกับพระคารดินัล ยังถูกจัดวางไวบนโตะทำงาน
ของผม แบงคดอลลารใบน้ันยังอยูในกระเปาอยางดี ความระลึกถึงพระคุณเจา
ยังทำใหรูสึกอบอุนและมีที่พึ่ง มากไปกวาน้ัน แบบอยางแหงการเปนผูนำ
ผูอภิบาลท่ีดี ยังมีมุมหลากหลายใหเราไดกาวตามและเลียนแบบ ชื่นชม
และพบวาทางแหงกางเขน มีปลายทางเปนแสงสวางใหเราพบพระคริสตเจา
ทีน่ีเ่อง

บรรณาธิการบริหาร
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æ√–™π¡æ√√…“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ª√–®”ªï 2555 §ÿ≥æàÕ‡ πÕ

¥”‡π‘π ¥«° »®. ¡‡°’¬√µ‘  «√√≥»√’ „ππ“¡§√‘ µ™π ‡¢â“√à«¡ß“π —ª¥“Àå

 àß‡ √‘¡»“ π“·≈–®√‘¬∏√√¡ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 29 æƒ»®‘°“¬π ∑’Ëµ÷° —πµ‘‰¡µ√’

∑”‡π’¬∫√—∞∫“≈

ç¢Õæ√ªï„À¡àé §ÿ≥æàÕ∑πÿ ‡®…Æ“æß»å¿—°¥’ ‡®â“Õ“«“ «—¥‡´πµå‚∏¡— 

´Õ¬ππ∑√’ 14 ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‚¿™æ√–π“ß¡“√’¬åæ√–™ππ’

æ√–‡®â“ ·≈–¢Õæ√æ√–‚Õ°“ «—π¢÷Èπªï„À¡à 1 ¡°√“§¡ 2013 æ√âÕ¡Ω“°¢âÕ§‘¥

‰«â«à“ ç§«“¡§‘¥√â“¬Õ¬à“„Àâ¡’ §«“¡§‘¥¥’Õ¬à“„Àâ¢“¥ ∑’Ë‡À≈◊Õæ√–®–‡µ‘¡„Àâ‡µÁ¡é



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 3 ª√–®”«—π∑’Ë 13-19 ¡°√“§¡ 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 26 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (9)
I (Ignite) ®ÿ¥‰ø„πÀ—«„® ¥â«¬§«“¡À«—ß

º¡™Õ∫√Ÿª∑—Èß Õß·¡â¡—π®–‰¡à‡¢â“°—π §πÀπ÷Ëß°”≈—ß¡’§«“¡À«—ß„π°“√

 √â“ß§√Õ∫§√—«„À¡à ·≈–∫ÿµ√∑’Ë°”≈—ß®–‡°‘¥¡“ Õ’°°≈ÿà¡§πÀπ÷Ëß®“°‰ª ‡æ◊ËÕ‡√“

®–¡’§«“¡À«—ß«à“‡¢“®–‰ªæ∫°—∫æ√–

§«“¡À«—ß √â“ß™’«‘µ„Àâ «¬ß“¡ ‡√“‰¡à‰¥â¡’§«“¡À«—ß‡æ√“–‡√“À«—ß ·µà‡√“

À«—ß«à“¡—π§◊Õ§«“¡®√‘ß∑’Ë‡√“®–æ∫‡®Õ–‡®Õ —°«—π ...«—π∑’Ë§«“¡ ÿ¢‡ªìππ‘√—π¥√å

·≈–§«“¡À«—ß‡ªìπ®√‘ß

ç·≈â«‡√“®–æŸ¥Õ–‰√Õ’°„π‡√◊ËÕßπ’È ∂â“æ√–‡®â“∑√ßÕ¬Ÿà¢â“ß‡√“ „§√®– Ÿâ‡√“‰¥â

æ√–Õß§å¡‘‰¥â∑√ßÀ«ß·Àπæ√–∫ÿµ√¢Õßæ√–Õß§åé (‚√¡ 8:31)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ

¿“æß“π·µàßß“π

„π·∫∫§√‘ µ™π

°—∫¿“æ¡ÿ¡Àπ÷Ëß

„πæ‘æ‘∏¿—≥±å

π—°∫ÿ≠ÕÕ°— µ‘π

‡ªìπ∑’Ë∫√√®ÿ»æ·≈–

√Ÿªªíôπæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

©≈Õß   50  ªï ™’«‘µ ß¶å
æ√–§ÿ≥‡®â“ —ß«“≈¬å      »ÿ√–»√“ß§å
π§√ª∞¡ ●  «—π‡ “√å∑’Ë 22  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

Õ“≈—¬√—° §ÿ≥æàÕ ‘√ππ∑å      ß¶å§“¡‘≈‡≈’¬π
ª√“®’π∫ÿ√’  ●  æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

Õ“≈—¬√—°§ÿ≥æàÕÕ—ß‡¬‚≈     °—¡ª“≠Õ≈’
§ÿ ≥ æà Õ Õ— ß ‡ ¬ ‚ ≈

¡‘ ™—ππ“√’§≥–ªï‡¡

∑”ß“π„π —ß¶¡≥±≈

‡™’¬ß„À¡à °«à“ 30 ªï

¡√≥¿“æ·≈â« ‡¡◊ËÕ

«—π∑’Ë 28 ∏—π«“§¡

2012 ¥â«¬«—¬ 76 ªï

∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)

∫«™æ√– ß¶å´“‡≈‡´’¬π
§≥–π—°∫«™´“‡≈‡´’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å

„À¡à  —ß¶“πÿ°√¥“«‘¥ «‘‡™’¬√· ß °Õßµ√–°Ÿ≈¥’

´÷Ëß‡ªìπ™“«ª°“‡°Õ–≠ÕÕß§å·√°¢Õß§≥–

«—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  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 10)
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