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บรรณาธิการ
 วันพฤหัสบดี  สัปดาห ศักด์ิสิทธ์ิ

ถือเปนวันที่พระเยซูเจาทรงต้ังศีลบวช
ข้ึนในศาสนาคริสตคาทอลกิ

  ทุกแหงก็จะมีพิธีรำลึกถึงเหตุการณ
ที่พระเยซูเจาทรงทำพิธีลางเทาอัครสาวก

และใหอคัรสาวกและศิษยไปทำเชนเดียวกนั นัน่คือ “รบัใช” ผอูืน่
วันท่ีแตละคนบวชหรือถวายตัวตอพระเจา มีหลายข้ันตอนท่ีสำคัญ แตที่

ประทับใจและเห็นไดชัด คือการนอนราบไปกับพื้น และลุกข้ึนมา ซ่ึง
หมายถึงยอมทุกอยาง สละทุกอยาง ความเปนตัวตนของตนเองหรือตาย
จากตัวเอง และเกิดใหม เปนคนใหมมีจิตใจเหมือนพระเยซูเจา คือมีชีวิต
เพื่อผูอื่น

พรอมทีจ่ะถอืคำปฏญิาณ 3 ประการ 1. ถือพรหมจรรย  2. ความยากจน
3. นอบนอมเชือ่ฟง

การบวชเปนการอุทิศตนทั้งชีวิต เพื่อพระเปนเจา และเพื่อเพื่อนมนุษย
ทั้งหลาย และเปนการถวายตัวตลอดชีวิต

กอนบวช กมี็ข้ันตอนท่ีตองอบรม เตรียมตัวคอนขางนาน เพือ่ดูตนเอง และ
ผูใหญที่รับผิดชอบจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ความมุงม่ัน จริงจัง
ที่จะอุทิศตนเอง เปนการรวมมือระหวางผูบวช ผูใหญ และเหนืออื่นใด
พระเจาทรงเลือกสรรดวยพระองค

โดยแกนแทแลว นักบวชเปนผูที่สละละวิถีชีวิตแบบโลก เพื่อตัวตน
ชื่อเสียง ทรัพยสินเงินทอง ครอบครัวของตน ฯลฯ เพื่อฝกฝนตนเอง
ปลอยวางสิ่งเหลาน้ี มุงแสวงหาดานจิตใจของตนเอง บางคณะก็ปลีกตัว
อยูในร้ัวอาราม สวนบางคณะก็กลับออกมาทำงาน ชวยสังคม ชวยเหลือ
ผคูนในสังคม “มีชวีติอยใูนโลก แตตองไมยดึติดจิตตารมณของโลก”

การทำงานชวยผูอื่นใหดีข้ึนโดยเฉพาะผูยากไร ผูดอยโอกาส เพื่อพัฒนา
ใหมีชีวิตท่ีเปนอยูอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนมนุษย และในเวลา
เดียวกัน กิจกรรมเหลาน้ี เปนเคร่ืองชวย โอกาสใหพัฒนาตนเองพรอมกัน
ไปดวย

“การมีชีวิตทามกลางโลก แตตองไมเปนคนของโลก” เปนส่ิงท่ีทาทาย
นักบวชมาตลอด หากไมระมัดระวังตัว จิตใจของตน ก็อาจจะพลาดได
เพราะกระแสโลกทุกวนัน้ีรนุแรง และมาเปนด่ังน้ำปา หรอืสึนามิทีร่นุแรง และ
จโูจมตลอดเวลา และมาในรูปแบบท่ีสวยงาม สะดวกสบาย ฯลฯ”

ตลอดเวลา นักบวชแตละคณะ แตละคน จึงตองมีเวลา ทบทวน ฟนฟู
ชีวิตจิตของตนเอง เปนระยะ เปนการปดฝุน ขัดเกลาจิตใจ ไมใหสนิม
หรอืเน้ืองอกเกิดในชีวิต ฯลฯ

แตละแหง แตละยุคสมัย  แตละสังคม ผูคนมีความแตกตางกัน บรรดา
นักบวชตางๆ  ที่ต้ังใจอุทิศตนทำงานก็พยายามตอบสนองความตองการของ
สังคมสมัยนัน้และพ้ืนท่ีนัน้ๆ

ดังน้ัน คณะนักบวช จึงเกิดข้ึนตามความตองการของสังคมสมัยน้ัน
และเพิม่มากข้ึนเร่ือยๆ  ท้ังนักบวชชายและหญิง

สถิติคูมือคาทอลิก ค.ศ. 2010 รายงานวา  มีพระคารดินัล 207 องค
พระอคัรสังฆราช 1,039 องค พระสังฆราช 3,855 องค  พระสงฆ 412,236 องค
(สังฆมณฑล 277,009 องค  สังกัดคณะนักบวช 135,227 องค) ภราดา
54,665 คน และซิสเตอร 721,935 คน มีคาทอลิก 1,195,671,000 คน ประชากร
โลกมี 6,848,550,000 คน (Catholic Almanac 2013, p.335)

ทุกวันน้ี ชีวิตพระสงฆนักบวช ไมวาจะเปนใคร ตองเปน “ออนนอก
แข็งใน” หมายถงึตองเปนคนสุภาพ ออนนอม ถอมตน และจติใจตองเขมแข็ง
ไมยึดติดหรือโอนออนไปตามกระแสโลก ดังเห็นไดจากท่ัวโลก “ชีวิต
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” ต้ังแตเริ่มชีวิตนักบวชเปนตนมา
จนกระทัง่วนันี้

พระสงฆนักบวชกบัคำสญัญา

(อานตอหนา 13)

คณุพอเปโตร ปราโมทย นลิเพช็ร
สงฆหนมุเพือ่หนมุสาว

พระศาสนจักรไดเห็นและใหความสำคัญแกเยาวชนเปนพิเศษ และ
โดยเฉพาะสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2 ไดกำหนดใหมีการชุมนุม
เยาวชนโลกเปนเหมือนวนันัดพบระหวาง “พอกบัลกู”

วันน้ี แผนกเยาวชนไดกอต้ังมาครบ 36 ป มีพระคุณเจาสิริพงษ
จรัสศรี เปนประธาน และคุณพอปราโมทย นิลเพ็ชร สังฆมณฑลราชบุรี
เปนผอูำนวยการ เขามารับไมตอพรอมกับทีมงาน 3-4 คน

สมัยบุกเบิกใหมีสภาเยาวชน ก็มีคุณพอบัญชา ศรีประมงค คุณพอ
ทินรัตน คมกฤส คุณพอไพโรจน สมงาม คุณพอประดิษฐ วองวารี ฯลฯ
และมีพระคุณเจาเทียนชัย สมานจิต และพระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค
เปนประธาน

คุณพอปราโมทย บวชวันท่ี  16 มิถุนายน ค.ศ. 2002 พรอมกับคุณพอ
รุงเรือง สารสุข คุณพอสมเกียรติ จูรอด โดยพระคุณเจามนัส จวบสมัย
ทีว่ดัอคัรเทวดามีคาแอล ดอนกระเบ้ือง ปนีย้างเขา 11 ป

เขาบานเณรเล็ก ม.1 จบ ม.8 แลวไปบานเณรกลางท่ีโคราช มีเณรท้ังหมด
32 คน เขาบานเณรใหญแสงธรรม รนุท่ี 23  ในรนุท้ังหมดบวช 12 องค

ชีวิตหลังจากบวชแลว พระคุณเจาใหเปนผูชวยคุณพอวิชาญ กิจเจริญ
เจาอาวาส อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก และตอมาเปนผูชวย
คณุพอบญุสง หงษทอง วดันักบญุอันตน โคกมดตะนอย แหงละ 1 ป  และ
เพือ่เตรียมไปเรียนตอตางประเทศ ไดไปเรียนวชิาการธรรมทูต (Missiology)
ประเทศฟลปิปนส 2 ป กลบัมาแลว พระคณุเจามอบหมายใหไปรบัผดิชอบ
งานเยาวชน และงานคำสอน ตอจากคุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ ทำมานาน
4 ป

ค.ศ. 2012 พระคุณเจามอบหมายใหมาทำงานแผนกเยาวชน ของสภา
พระสังฆราชฯ เปนผูอำนวยการสภาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ซ่ึงบทบาท
หนาท่ีของระดับชาติ เนนเร่ืองการประสานงานในสังฆมณฑลและหนวยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวของ เชน ครอบครัว  สงเสริมชีวิต (Pro-life) การอานพระคัมภีร
ฯลฯ ซ่ึงเม่ือรับผิดชอบงานระดับสังฆมณฑลก็ไดรวมมือกับสวนกลางและ
ประสานงานกันอยางใกลชิดอยูแลว

แตละงานเดนๆ คือ คายเยาวชนประจำป หมนุเวยีนไปตามสังฆมณฑล
จำนวนผเูขารวมงานกจ็ะมี 200-300 คน การภาวนาเทเซ และการประสานงาน
สงเยาวชนไปเทเซ ฝรั่งเศส และวันท่ี 20 กันยายน วันเยาวชนของประเทศ
ไทย กร็วมมือกนักบัภาครัฐ

งานเยาวชนชวงน้ี สวนใหญกจ็ะเงียบๆ มีสังฆมณฑลเชียงใหมคอนขาง
คึกคัก แข็งขันมาก เม่ือป 2012 สังฆมณฑลเชียงใหมไดกำหนดใหเปน
ปเยาวชน มีการชมุนุมเยาวชน รวมแลวเกอืบ 1,000 คน

งานเยาวชนโลก ครัง้ท่ี 28 จะจัดข้ึนระหวางวันท่ี 22-28 กรกฎาคม 2013
ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ภายใตพระวาจา “เพราะฉะน้ัน
ทานท้ังหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28,19)
“Go and make disciples of all nations” (Mt 28, 19) กิจกรรมในชวงงาน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่16-17 ประจำวนัที ่14-27 เมษายน 2013หนา 4
เสกน้ำมนัศกัดิสิ์ทธิ์ (ตอจากหนา 20)

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวิทวาณิช เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เสก
น้ำมนัศกัดิสิ์ทธิ ์ พิธรีือ้ฟนคำสัญญาแหงการเปนพระสงฆ
และฉลอง 50 ปชวีติสงฆ ของคณุพอรอ็ค วศิษิฏ หรพิงศ
รวมกับพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัคร-
สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระคารดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบูญชู พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ
สังวาลย ศุระศรางค พระสงฆแหงอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ นักบวชชาย-หญิง และบรรดาสัตบุรุษ
มารวมพิธี  ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ  บางรัก  เมื่อ
วนัพฤหัสบดีที ่28 มนีาคม 2013

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ เชิญชวนใหทุกคนรวมใจ
เปนหนึง่เดียวกนัภาวนาเพือ่พระสงฆจะไดเปนผอูภบิาล
ผูประกาศขาวดี ตามแบบอยางพระเยซูเจาผูอภิบาล
ที่ดี และเปนประธานประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ
เสกน้ำมันศักด์ิสิทธ์ิ  รวมกบับรรดาพระสงฆของอัครสังฆ-
มณฑล เพือ่แสดงออกถงึความสนิทสัมพนัธเปนอนัหนึง่
อนัเดียวกนัของพระสงฆกบัพระสงัฆราช เปนการฉลอง
สังฆภาพของผรูบัศีลบวชเปนพระสงฆ ฉลองพระสงฆ
ผูเปนศาสนบริกรของพระศาสนจักร ในเวลาเดียวกัน
ก็เปนการฉลองสังฆภาพรวมกันท่ีคริสตชนทุกคน
มีสวนรวมโดยทางศีลลางบาป

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิไดเทศนใหขอคิดมีใจความ
โดยสรุปวา “เราทุกคนไดทราบถึงขาวดีที่ เราไดมี
พระสันตะปาปาพระองคใหมแลว พระองคทรงใช
พระนามวา “ฟรังซิส” ซ่ึงเปนนามของทานนักบุญ
ฟรังซิสแหงอัสซีซี กระน้ันก็ดีเปนการรวมถึงนาม
ของทานนักบุญฟรังซิสเซเวียรดวย ซ่ึงเปนผูกอตั้ง
คณะและเปนองคอุปถัมภดวย ต้ังแตสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาฟรังซิสเปนพระสันตะปาปา และเขารับ
ตำแหนง ประมาณ 2 สัปดาห ทั่วโลกรูสึกประทับใจ

ในพระองคทานอยางมาก พระองคไดสะทอนความเปน
ผูอภิบาลของพระองคออกมาใหทุกคนท่ัวโลกรับรู”

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิยังไดเชิญชวนใหรวมกัน
ไตรตรองพระดำรสัของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซิส
จากบทอานและพระวรสารมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ
“ความเคลื่อนไหว  ในบทอานท่ีหนึ่ง เปนการเดินทาง
ความเคลื่อนไหว ในบทอานท่ีสอง เปนการกอราง
สรางพระศาสนจักร และความเคล่ือนไหวในพระวรสาร
นัน้ก็คือ ความเปนประจักษพยาน ดังน้ันจงึมีการกาวเดิน
การสราง และการเปนประจักษพยาน โดยสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสวา ส่ิงแรกที่พระเจาตรัส
กบัอบัราฮมัคือ เจาจงเดินทางไปในหนทางของเรา นัน่
หมายถึงเราทุกคนตองเดินทางในสายพระเนตรของ
พระเปนเจาเสมอ ภายใตแสงสวางสองทางของพระองค
เพื่อเสาะหาหนทางดำเนินชีวิตอยางไรตำหนิ”

“การสราง หมายถึงการมีสวนรวมในการเสริมสราง
พระศาสนจักร และส่ิงท่ีเราใชในการสรางก็คือ ศิลา
เพราะเปนวสัดุทีค่งทน แขง็แรง และสมเด็จพระสนัตะปาปา
ฟรังซิส ตรัสวา ศิลาท่ีพระเยซูเจาตรัสหมายถึงศิลา
ทรงชีวิต หมายถึงพวกเราคริสตชนท่ีเปนศิษยของ
พระคริสตเจา ที่ไดรับการเจิมจากองคพระจิตเจาก็เปน
สวนหนึ่งของพระศาสนจักร เปนเจาสาวเปนคูชีวิต
ของพระครสิตเจา และศิลาเหลาน้ีมารวมกนัในการสราง
และมีพระเยซเูจาเปนศิลาหวัมุม เปนรากฐานของพระ-
ศาสนจักร”

“และการเปนประจักษพยาน คนเราใชชวีติใชเวลา
แลวก็ผานเลยไป และเราก็สรางบางส่ิงบางอยางเพ่ือ
ความจำเปน แตหากวาชีวติของเราไมเปนประจักษพยาน
ถงึพระคริสตเจา ส่ิงเหลาน้ีไมมีคุณคาใดๆ เลย เราก็คง
กลายเปนองคกรสาธารณกุศลรปูแบบใดรูปหนึง่เทาน้ัน
แตเราเปนพระศาสนจักรผูเปนเจาสาวเปนคูชีวิตของ
พระคริสตเจา เม่ือเราไมกาวเดินตอไป ชีวิตของเรา

ก็หยุด แตเม่ือไรท่ีเราสรางฐานชีวิตของเราโดยมี
พระเยซูเจาเปนศิลาหัวมุม เราก็ม่ันคงข้ึนในความเช่ือ
โดยอาศัยการสวดภาวนาขอตอพระเปนเจา”

“ดังน้ันจงึเปนเรือ่งของการกาวเดิน การสราง และ
การเปนประจักษพยาน 3 ประการดวยกนั แตส่ิงเหลาน้ี
จะเปนเรือ่งงายเพราะเรากาวเดินไปในทิศทางแหงความเช่ือ
และการกาวเดิน การสราง และการเปนประจกัษพยาน
ตองมีเรื่องของไมกางเขนขององคพระเยซูเจา การรวม
เปนประจักษพยานถึงพระเยซูเจาโดยไมเขารวมกับ
กางเขนกับพระองคนั้น เราไมเปนศิษยขององคพระ-
ผูเปนเจา”

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขอใหเราตองมี
ความกลาในการกาวเดินไปโดยมีพระเปนเจาประทับ
อยกูบัเรา พรอมกับกางเขนของพระองคดวย ใหพวกเรา
เขารวมในการเสริมสรางพระศาสนจักรพรอมกับ
พระองค และใหเราเปนประจักษพยานถึงพระสิรริงุโรจน
ของพระองคอันเปนพระสิริรุงโรจนของพระคริสตเจา
ผูถูกตรึงกางเขน พระศาสนจักรของเราจึงจะกาวหนา
ใหพวกทานกาวเดินตอไปในทิศทางแหงความเช่ือ ให
พวกทานรวมงานเสริมสรางพระศาสนจักร และเปน
ประจักษพยานถึงองคพระเยซูคริสตเจา”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณพระคุณเจามอบเทียน
ปสกาแกวดัในเขตตางๆ ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ
55 วัด และวัดประจำโรงเรียนอีก 51 วัด ปนี้คุณวนิดา
วศิวพรบุตร เปนเจาภาพเทียนปสกา

จากน้ันพระคารดินลัมอบมาลัยกรแสดงความยินดี
กบัคุณพอรอ็ค วศิิษฏ หรพิงศ โอกาสบวชเปนพระสงฆ
ครบ 50 ป  พระคุณเจาเกรียงศักดิ์ มอบใบพรพระ-
สันตะปาปา คณุพอวฒุเิลศิ แหลอม อปุสังฆราช กลาว
อวยพรในนามของอัครสังฆมณฑล  ปจจุบันคุณพอ
วศิิษฏ เกษยีณอาย ุและพกัอยทูีบ่านอบัราฮมั สามพราน
นครปฐม

คณุพอชารลส  โกแตนท (ตอจากหนา 20)
แบบอยางชีวิตพระสงฆที่เรียบงาย สม่ำเสมอ ซื่อสัตย
ตอหนาท่ีและชีวิตนักบวช อุทิศชีวิตทั้งหมดไวบน
แผนดินไทย

วันศุกรที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2013 พระคุณเจาฟลิป
บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี และ
อดีตอธิการเจาคณะพระมหาไถ เปนประธานมิสซา
สงวิญญาณของคุณพอชารลส เอ็ดเวิรด โกแตนท ที่
วัดพระมหาไถ  พรอมกับพระคุณเจายอรช ยอด
พิมพิสาร  คุณพออภิสิทธิ์  กฤษราลัมณ อธิการ
เจาคณะแขวง รวมกับคณะสงฆ นักบวช และพี่นอง
สัตบุรษุจนเต็มวดั

พระคุณเจายอด ในฐานะสมาชิกคณะพระมหาไถ
คนไทยคนแรก อดีตประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ได
กลาววา “เม่ือแรกเริ่มเขาคณะพระมหาไถ คุณพอยอลี
เปนคนพามาเปนเณรคณะพระมหาไถ ไดพบกบัคุณพอ
โกแตนทเปนคนแรก สมัยที่เพิ่งมาประเทศไทยใหมๆ
และมีวัดนอยเรียกวา “วัดนอยอูรถยนต” และไดเปน
ผูแนะนำชีวิตฝายจิต”

พระคุณเจายอด พูดถึงความประทับใจชีวิตของ
คุณพอวา “ทุกคนท่ีไดเรียนคำสอน รับการอบรม ได
สัมผสัชีวติของคุณพอ รสึูกไดวา ทานเปนมิตรท่ีจรงิใจ

ชีวิตของคุณพออุทิศชีวิตใหสัตบุรุษอยางแทจริง ทาน
เปนคนของพระเจา เปนคนท่ีอุทิศชีวิตจิตใจใหกับ
ประชากรของพระเจา การสัมผัสชีวิตของทานเหมือน
กบัไดสัมผสัชีวติพระคริสตเจาเอง”

พระคุณเจายอด เนนย้ำวา “ส่ิงท่ีคุณพอโกแตนท
พูดบอยๆ  คือเรื่องยกโทษ “จงใหอภัย และจงลืมเสีย”
(Forgive and Forget)

“คุณพอชอบเลนดนตรี และไดแปลเพลงภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทย ซ่ึงมีความหมายและลึกซ้ึง
และชอบมากท่ีสุดช่ือ “พกัพงิในพระเจา”

คุณพออภิสิทธ์ิ ไดกลาวถึงคุณพอโกแตนทวา
“คุณพอเปนพระสงฆธรรมดา ทีไ่มธรรมดา ทีว่าธรรมดา
ก็เหมือนคนอื่นๆ มีชีวิตท่ีเรียบงาย พยายามทำหนาท่ี
ของทานทุกอยางในฐานะพระสงฆ เม่ือเทียบกับเพื่อน
คนอ่ืนๆ หลายคนมีผลงานเดนๆ  แตที่ไมธรรมดาคือ
ทานทำอยางสม่ำเสมอ เสมอตนเสมอปลาย คุณพอ
มีระเบียบวินัยในตัวเอง  ตอชีวิตสงฆและหนาท่ีดวย
ความซ่ือสตัยมาตลอดชีวติ”

คุณพอไพโรจน สมงาม ไดอานจดหมายจาก
ครอบครัวญาติจากหลานและนองสะใภของคุณพอ
โกแตนทสงมารวมอาลัยและแสดงถึงความเคารพรัก

ที่ มีตอคุณพอ ซ่ึงคุณพอเปนลุง  เปนพี่  เปนเพื่อน
ทีเ่ปนกันเอง อารมณขัน เปนผใูหกำลังใจแกญาติพีน่อง
ทกุๆ คน เปนนักบวชคณะพระมหาไถทีซ่ื่อสตัยตลอดมา

คุณพอไพโรจน ไดกลาววา “คุณพอโกแตนท รัก
ประเทศไทย ตองการตายและฝงในประเทศไทย
ที่คุณพอรัก”

พระคุณเจาฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดเขียน
ในคำไวอาลัยวา “คุณพอโกแตนท ไดสรางวัดท่ีไมได
สรางดวยอฐิดวยปูน แตเปนแสงสวางแหงความจริงและ
ความเช่ือ”

พระคุณเจายอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย ประมุข
สังฆมณฑลอุดรธานี ไดกลาวในคำไวอาลัยวา “สังฆ-
มณฑลอุดรธานี ตระหนักและสำนึกถึงดวยความรัก
และความเสียสละท่ีธรรมทูตผูยิ่งใหญทานน้ี ไดทุมเท
ใหกบังานรบัใชพระเจาและเพ่ือนมนุษยตลอดระยะเวลา
ทีท่านไดทำงานอภิบาลท่ีวดัตางๆ ในสังฆมณฑลอุดรฯ”

คุณพอโกแตนท เปนมิสชันนารีจากสหรัฐอเมริกา
เกิดท่ีเมืองดีทรอยต รัฐมิชิแกน วันท่ี 8 มกราคม ค.ศ.
1916 บิดาช่ือ เจมส และมารดาช่ือ เอเตล โกแตนท

(อานตอหนา 5)
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ถวายตัวครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1935 และ
ตลอดชีวติ วนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 1939 บวชเปนพระสงฆ
วนัท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ.1941

เดินทางมาเปนธรรมทูตในประเทศไทย วันท่ี 26
กนัยายน ค.ศ. 1949 เปนรนุท่ีสองพรอมกับคณุพอไดน
คุณพอเกิดท่ีเมืองดีทรอยต  นั่งรถไฟมาถึงทาเรือ
ที่ซานฟรานซิสโก และโดยทางเรือ จากซานฟราน-
ซิสโก มาถึงฟลิปปนส ฮานอย ปจจุบันชื่อ โฮจิมินห
และกรงุเทพฯ รวมเวลา 1 เดือน

หนาท่ีความรับผดิชอบเม่ือแรกเริม่จนวาระสุดทาย
เม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทยใหมๆ   ไดพกัทีอ่าสนวิหาร
อัสสัมชัญ 4-5 วัน และพักท่ีวัดนอย ซอยนายเลิศ
กรงุเทพฯ ค.ศ. 1949-51

วดัพระตรีเอกภาพ  ชางม่ิง สกลนคร ค.ศ. 1951-58
วดัแมพระลกูประคำ เวียงคุก รวมท้ังวัดบริเวณใกลเคียง
จงัหวัดหนองคาย สกลนคร เลย อดุรธานี และขอนแกน
ค.ศ. 1958-67

วดัพระมหาไถ ซอยรวมฤดี กรงุเทพฯ ค.ศ. 1967-70
วดันักบุญอลัฟอนโซ หนองคาย ค.ศ. 1970-73
วดัแมพระฟาตมิา เมืองพล ขอนแกน ค.ศ. 1973-75
บานเณรคณะพระมหาไถ ศรีราชา ชลบุรี ค.ศ.

1975-80
วดัพระมารดานิจจานุเคราะห  ค.ศ. 1980-82
วดัพระมหาไถ ซอยรวมฤดี กรงุเทพฯ ค.ศ. 1982-
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ประจำอยูที่วัดพระมหาไถ ในฐานะผูเกษียณ และ

ชวยงานอภิบาล ค.ศ. 1993-2013  มรณะวันท่ี 24 กมุภา-
พนัธ ค.ศ. 2013

คุณพอทำงานอภิบาลสวนใหญอยูในอีสานกับ
พี่นองท่ียากจนอยูนาน และอยูที่กรุงเทพฯ เปนชวง
หลังจากไมคอยสบาย

คุณพอไดทำงานเทศนมิสช่ันตามวัดหลายแหง
สอนคำสอน และอภิบาลคูแตงงาน ชวยถวายมิสซา
ภาษาอังกฤษท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียน
มาแตรเดอีวทิยาลยั ใหซิสเตอรคณะอุรสุลนิ ฯลฯ

คุณพอโกแตนทอายุ 97 ป เปนพระสงฆที่อายุ
มากท่ีสุดในประเทศไทย และของคณะพระมหาไถ
ในระดับโลก คุณพออยใูนประเทศไทย 64 ป และบวช
เปนพระสงฆ 72 ป ปฏิญาณตนเปนสมาชิกคณะ
พระมหาไถ 78 ป

คุณพอชารลส โกแตนท ไดมอบชีวิตท้ังส้ินแด
พระเปนเจาและพ่ีนองชาวไทยจนวาระสุดทาย  ณ สุสาน
วดัเซนตนโิคลสั พทัยา ชลบรุี

คณะพระมหาไถ ทั่วโลกมีประมาณ 5,000  องค
ในประเทศไทย มี 52 องค และมิสชันนารี เปน
ชาวอเมริกันอีก 5 องค คือ คุณพอมารติน คุณพอ
โกโทร คุณพอเทรวิส คุณพอไมเกิล เช และคุณพอ
โจเซฟ ไมเออร

พระคุณเจายอด เปนคนไทยคนแรกท่ีไดเปน
พระสงฆ และพระสังฆราชท่ีเปนสมาชิกคณะพระ-
มหาไถ องคที่สองคือ พระคุณเจาบรรจง  และเม่ือป
ที่แลว คณะพระมหาไถในประเทศไทย ไดรับแตงต้ัง
ใหเปน “แขวงประเทศไทย” ซ่ึงแตเดิมข้ึนเปนกิง่แขวง
ข้ึนตอแขวงเซนตหลยุส สหรัฐอเมริกา

คณุพอชารลส  โกแตนท (ตอจากหนา 4) ปลงศพซิสเตอร (ตอจากหนา 20)
วาริน  นามวงศ  ที่
อ า ร า มพ ร ะห ฤทั ย
คลองเตย กรุงเทพ-
มหานคร พิธีเริ่มเวลา
10.00 น. สมาชิก
ในคณะ พรอมดวย
คณะสงฆ ครอบครัว
ของซิส เตอร ลูซี อ า
แบรฆมันส  รวมถึง

สัตบุรษุรวมพธิปีดหีบศพ โดยซสิเตอรชวาลา เวชยนัต
เปนผอูานประวตัแิละชวีติการทำงานของซสิเตอรลซูอีา
แบรฆมันส จากนั้นผูมารวมงานทุกทานอำลาซิสเตอร
ลูซีอา  แบรฆมันส  กอนที่จะทำพิธีปดหีบศพและ
เคลื่อนศพไปยังวัดนอยอารามพระหฤทัยเพื่อจัดพิธี
บูชาขอบพระคณุแดผลูวงลบั  โดยคณุพอประยรู นาม-
วงศ เปนประธานในพธิ ีรวมกบัพระสงฆ 47 องค

ซิสเตอรลซีูอา แบรฆมันส เกดิวันท่ี 4 มิถนุายน  ค.ศ.
1917 เปนสัตบุรุษวัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ขลุง

ทานมีพี่นอง 7 คน และเปนบุตรคนเล็กของครอบครัว
เขาอารามในวันท่ี 12 กนัยายน ค.ศ. 1931 โดยมีคณุพอ
เทโอฟาน เปนพระสงฆผูรับรอง และซิสเตอรเยตรูเด-
บรีชิด สงเขาอาราม วันท่ี 23 กันยายน ค.ศ. 1938
ซิสเตอรไดสมัครเขานวกภาพ ซิสเตอรไดปฏิญาณตน
ครัง้แรกในวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 1941 และปฏิญาณตน
ตลอดชีวิต ในวันท่ี  28 เมษายน ค.ศ. 1951  ซิสเตอร
ไดฉลองครบ 25 ปแหงการปฏิญาณถวายตัวในวันท่ี 1
พฤษภาคม ค.ศ. 1957 และฉลองครบ 50 ปแหงการ
ปฏญิาณถวายตวัในวนัที ่11 เมษายน ค.ศ. 1992

เม่ือซิสเตอรลูซีอา แบรฆมันส ไดปฏิญาณตน
ตลอดชีวิตแลว ทานถูกสงไปทำงานแพรธรรมและ
ใชชีวิตสวนใหญในการรวมมือกับพระสงฆในงาน
อภิบาลตามวัดตางๆ ไดแก วัดมารียสมภพ บานแพน
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก วัดแมพระประจักษ
แหงภูเขาคารแมล สองพ่ีนอง สามเณราลัยยอแซฟ
สามพราน  สำนักศูนยกลาง วดันักบญุเปโตร  สามพราน
บานพระหฤทยั นนทบุร ีบานพระหฤทยั ดำเนนิสะดวก
และสุดทายทานกลับมาพักในวัยเกษียณอายุที่บาน
พระแมผปูฏสินธินริมล

ในบ้ันปลายชีวติ ซิสเตอรลซีูอา แบรฆมันส  ตอง
เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนตหลุยสบอยครั้ง และ
ทีสุ่ดในวันอาทิตยที ่24 มีนาคม ค.ศ. 2013 ทานอาเจียน
และหวัใจเตนผดิปกติจงึทำใหตองรบีนำสงโรงพยาบาล
และพระเปนเจาไดมารับทานไปอยางสงบ ในเวลา
09.45 น.  รวมอายุของซิสเตอร 95 ป 9 เดือน และอายุ
แหงการปฏิญาณถวายตัว 72 ป

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

พระเจาทรงดูแลและหลอเลี้ยงเรา

บ.สันติสุข
www.salit.org

เม่ือป ค.ศ. 1979 คุณแมเทเรซาไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
กอนหนาน้ันเม่ือป ค.ศ. 1950 ทานไดต้ัง “คณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม”
โดยมีจุดประสงคใหสมาชิกรักและดูแลผูที่ไมมีใครเหลียวแล งานของคณะ
เร่ิมท่ีประเทศอินเดีย แตในปจจุบันไดแผขยายออกไปท่ัวโลก ทานเคยกลาว
ไววา “ใหเราสัมผสัผทูีก่ำลังจะส้ินชวีติ ผยูากจน ผทูีอ่ยโูดดเด่ียว และไมมีใคร
ตองการ เราอยารสึูกอบัอาย หรอืเฉือ่ยชาในการทำงานท่ีต่ำตอยนี”้ ทานยงัเสริม
ตอไปอีกวา “พวกเขาแตละคนคือพระเยซูเจาผูทรงจำแลงพระวรกายมา”

ในวันนี้ พระเยซูเจาทรงเตือนเราวา หากเราเขามาหาพระองค พระองค
จะไมทรงขบัไลเรา พระเยซเูจาคือปงท่ีบนัดาลชีวติ ซ่ึงประทังชีวติ และหลอเลีย้ง
เราในการดำเนินชีวิต

เราสามารถดำเนินชีวิตท่ีไมหันหลังใหกับผูใด เราสามารถเปนผูที่ใหการ
ตอนรับ มีใจเมตตาเอ้ือเฟอเผื่อแผ และเปยมดวยความรัก เราสามารถดูแลผูที่
ถกูผอูืน่เขาขับไล เหตุวาเรามองเห็นพระคริสตเจาในพวกเขาแตละคน ในโลก
ที่เนนเร่ืองเงินทอง ผูที่มีนอยหรือไมมีอะไรเลยถูกดูหม่ิน คนเปนจำนวนมาก
ถูกขับไลจากบานท่ีเขาพักอาศัยอยู เพราะถูกทรมานหรือถูกขูวาจะไดรับ
ความรุนแรงโดยรัฐบาลของพวกเขาเอง ประเทศท่ีพวกเขาล้ีภัยไปอาศัยอยู
ก็กลัวพวกเขา และหลายคร้ังจะไมยอมเชื่อสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับพวกเขา แมเด็กๆ
ซ่ึงเปนลูกหลานของพวกเขา ก็ถูกกักขังไวในเขตจำเพาะ ปจจุบันมีความ
หวาดกลัวเกิดข้ึนมากจากผูลี้ภัยเหลาน้ี ซ่ึงไมไดเขากับสังคมของประเทศ
ทีเ่ขาล้ีภยัไปอาศัยอย ูเราอานในหนาหนังสือพมิพเกีย่วกบัผอูพยพเหลาน้ีวา เขา
ไมมีงานทำ ไมมีทีอ่ยอูาศัย หรอืไมกถ็กูกกัขงัตัวไว ในฐานะท่ีเราเปนคริสตชน
เราลองถามตัวเราเองดูซิวา เรามีความรักความเมตตาตอพวกเขาบางหรือเปลา
ซ่ึงรวมไปถึงบรรดาผทูีไ่ดรบัการปฏิเสธและดูหมิน่ท้ังหลาย

“ผูที่มาหาเรา เราจะไมผลักไสไปเลย” (ยอหน 6:37)

ขาแตพระเยซเูจา พระองคทรงเปนปงบันดาลชีวติ
พระองคทรงหลอเลีย้งลกูตลอดชีวติของพวกลกู

โปรดใหลูกรักผูอื่น
ดังท่ีพระองคทรงรักลกู เดชะพระอานุภาพ

ขององคพระจิตเจา อาแมน

ใจพระองคทานยิ่งใหญ
ใครท่ีรกัท่ีชอบเสียงนกรอง
ไดยินทีไรใหรูสึกเหมือนอยูกลางปาเขาลำเนาไพร
ยิ่งคนอาศัยอยูในเมืองอยูกลางปาคอนกรีต
ไดยนิไดฟงทีไรกย็ิง่ใหรสึูกสดช่ืนหัวใจเปนทวีคูณ
จะวาไปแลวน่ันคือเสียงดนตรีแหงธรรมชาติ
นกแตละตัวคือเคร่ืองดนตรหีนึง่ช้ิน
บรรเลงไปตามทำนองเพลงท่ีฝงอยูในธรรมชาติ
สมุเสียงจงัหวะชางอสิระเสรีแจวเจือ้ยไปตามหัวใจบอก
นกชนดิเดียวกนัคอืบทเพลงหนึง่บท
นกหลากหลายชนิดคือหลายหลากบทเพลงกลอมโลก
ต้ังแตเชาตรูตะวันเบิกฟาควบคูกับเสียงดนตรีแหงธรรมชาติ
ไปจนอาทิตยอสัดงความมืดคอยคลานคืบก็ยงัใหไดยนิจนดึกด่ืน
แมแตละตัวแตละชนิดจะเรงรีบออกหาอาหารตามเมนู
งวนบินไปตามแมกไมกิ่งกานสูงต่ำเพื่อลาเหยื่อลาผลไม
แตก็ไมเคยจะวางเวนสงเสียงเพลงกลอมฟากลอมดินเปนระยะ
อิม่ทองก็เกาะอยใูนรมเงาไมสงเสียงใหไดยนิไปไกล
เหมือนวาการรองเพลงเปนงานหลักสลับกับการกิน
กระท่ังกอนบินกลบัเขารังยามเย็นน่ันแหละจึงโหมรองสุดเสียง
เหมอืนจะร่ำส่ังลาวันท่ีกำลงัจากไปพรอมกบัแสงอาทิตยสุดทาย
ไดยนิไดฟงแลวเหน็ไดถงึความนารักของพระผสูราง
ใหมนุษยเกิดมามีชวีติอาศัยอยใูนโลกใบน้ีทัง้ที
ก็ยังทรงบันดาลใหทุกอยางรอบขางเอื้อใหมนุษยเปนสุข
ไมวาปาเขาลำเนาหวยทะเลมหาสมุทรภูเขาท่ีราบสลับเนิน
แถมแสงอาทิตยแตละวันท่ีปายทองฟาหลากสีหลากอารมณไมซ้ำ
อาหารการกนิไมขาดจะเจ็บจะปวยมสีมุนไพรเยยีวยาใหพรอม
ใครไมเปนสุขก็เปนเร่ืองของเขาแลวหละ
ที่ไมรักดีเท่ียวหาทุกขหาเศราสรางเร่ืองเขาตัวใหคนอ่ืน...

แอบช่ืนชมเสียงนกมานาน
ไมนอยครั้งก็เผลอแสดงทาทีออกนอกหนา
กระท่ังเพือ่นรใูจเสนอใหนกมาเล้ียงไวฟงเสียงโดยเฉพาะตัว
“นกชนิดน้ีนยิมเล้ียงกันมาก...” เพือ่นพาไปถึงตำหนกัไวเลีย้งนก
เสียงรองของนกเกอืบยีสิ่บตัวในกรงหลากหลายขนาดเหมือนมนตสะกด
แคปลดผาคลุมกรงแคใหนกถูกแสงแดดยามเชา
เสียงเพลงก็พรั่งพรูออกมาเหมือนเปดเคร่ืองเสียง
“ไมใชทกุตัวจะรองเกงรองเพราะ...” เพือ่นเริม่บรรยาย
“คนรกันกเทาน้ันจะรวูาเพลงของแตละตัวตางกันอยางไร...
จงัหวะและสมุเสียงคือจดุขายจุดเดนจุดกวาดรางวัล
นอกนัน้ลูกคอเสียงย้ำเสียงตวาดคือคะแนนนำ...”
เพื่อนบรรยายไปมือก็ปลดนกลงมาทีละกรง
“ตัวนีแ้ขงรองลารางวัลมาแทบไมมีทีเ่กบ็...”
มองกรงมองผาคลมุกรงกร็วูานกตัวนีไ้มธรรมดา
“นอกจากกลวยหอหนงัสือพมิพแลวยงัตองมีอาหารเสรมิ
ผลตำลงึสุกทำใหนกอารมณแจมใสหนอนเปนๆ เสริมโปรตีน
ทีส่ำคญัอาหารสูตรเด็ดจากเบลเย่ียม...ตัวออนแมลง ไขเชือ้
น้ำผึง้ กลวยหนิ...เพือ่ความสมบูรณ ดุดันอยางนกปา
และชวีติยาวนาน” เพือ่นสาธยายสรรพคุณอยางเปนสุขในที
“เชาก็เอาออกมาแขวนใหไดแดดออนเยน็กแ็ดดนิดหนอยกอนนอน...
ตองนอนเรว็หนอยจะไดพกัผอนมากๆ  แคนีก้ร็องใหฟงไดทัง้วนั...”
เพือ่นกำชบัเชงิฝากฝงกอนมอบนกช่ือ “เพชร” พรอมกรง
ทีเ่คยคิดจะมีนกรองอยรูมิหนาตางเปนสวนตัวเริม่ไมแนใจ
เม่ือคำนงึถงึการเล้ียงดูเอาใจใสใหน้ำใสหนอนลางข้ีนก
เพราะแคไหนอยางไรก็คงสูธรรมชาติเลี้ยงดูไมได
แตเม่ือคำนึงวามาถึงขนาดน้ีแลวคงตองเดินตอ
รวมมือกบัพระผสูรางเล้ียงดูแลนกสักตัว...เพิม่รสชาติใหชวีติอีกนดิ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่16-17 ประจำวนัที ่14-27 เมษายน 2013 หนา 7

ประกาศสังฆมณฑลอุบลราชธานี
เร่ืองการแตงตัง้
โยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพื่อความเหมาะสมกับงานอภิบาลและเปนไปตาม

ขอกำหนดของสังฆมณฑล ขอประกาศแตงต้ังเปล่ียน-
แปลงหนาท่ีพระสงฆในสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ดังน้ี

เขตอุบลราชธานี
1. อาสนวิหารแมพระนิรมล อุบลราชธานี วัดนักบุญ
ยอหน บัปติสต พิบูลมังสาหาร วัดแมพระประจักษ
เมืองลูรด บานปากเซนอย วัดนักบุญอันตน บาน
ดวงเจรญิ (ก.ม. 5) - โรงเรยีนพระกมุารอบุลฯ

คุณพอแอนดรวู วทิยา งามวงศ เจาอาวาส
คุณพอเคลเมนต พเิชษฐ วงศอนนัต ผชูวยเจาอาวาส
คุณพอฟรงัซิส ญาณารณพ มหตักุล ผชูวยเจาอาวาส

2. วัดอัครเทวดาราฟาแอล บานบุงไหม โรงเรียน
เทพพิทักษพิทยา

คุณพออนัโตนโิอ สำรอง คำศรี เจาอาวาส
บราเดอรเปาโล พรอมพงษ ศรีหารัตน ผูชวย

เจาอาวาส
3. อารามซสิเตอรคณะกาปชูนิ

คุณพออนัโตนโิอ สำรอง คำศรี  จติตาภิบาล หนึง่
คุณพอเปาโล ชาญวิทย งามวงศ จติตาภิบาล สอง

4. วดัพระหฤทัย บานทัพไทย
คุณพอดาเนียล วรีะชยั บญุประสม เจาอาวาส

5. วดัแมพระฟาติมา บานนาคำ - ศนูยครสิตศาสนธรรม
คุณพอวิกเตอร คำดี ทองมาก เจาอาวาส และ

ผอ.ศูนย
6. วดันักบญุยอหน บัปตสิต วารนิชำราบ

คุณพอแบรนารด กลิแมง็ เจาอาวาส
7. วัดแมพระเสด็จเยี่ยม บานคูสวาง วัดนักบุญเปโตร
บานทาขอนไมยงู - บานมารยีรกัษ

คุณพอฟรังซิสอัสซีซี  บุญพฤกษ  ทองอินทร
เจาอาวาส
8. วดันักบญุอันนา บานบัวทา

คุณพอมีคาแอล สัมฤทธ์ิ แสงวงศ เจาอาวาส
9. วดัพระครสิตราชา บานพลาญชัย วดัพระชมุพาบาล
บานหญาคา

คุณพอเปาโล ชาญวิทย งามวงศ เจาอาวาส
10. บานเณรครสิตประจกัษ

คุณพอชารล โบโรเมโอ ประภาส ทองอนิทร อธิการ
บานเณร

คุณพอเปาโล ชาญวิทย งามวงศ ผูชวยอธิการบาน
11. อารามซิสเตอรคณะรักกางเขนแหงอุบลฯ

 คุณพอลอเรนซ ชาย ขันทะโฮม  จติตาธิการอาราม
รักกางเขน
12. อารามซิสเตอรคณะนักบุญยอแซฟแหงการ
ประจักษ

พระสงฆจากอาสนวิหารแมพระนิรมลอุบลฯ
13. ประจำสำนักพระสังฆราช

คุณพอเบเนดิกโต บุปผา สลับเช้ือ เกษียณ - ดูแล

วัดนอย
14. บานพักพระสงฆมสิซังตางประเทศแหงกรงุปารสี

คุณพอโยเซฟ เตรบาออล เจาคณะ - กรงุเทพฯ
คุณพอโบรนิสลาส ปาแซ็ก อธิการ - จิตตาธิการ

ศูนยภาวนา
คุณพอโรเบริต กอสเต ศูนยอบรมรักกางเขน
คุณพออฟี เลอเบซือ ดูแลบานพัก
คุณพอยงั โดรวาล ชวยดูแลบานพกั (เกษียณ)
คุณพออารสิติค คามิโอ อาจารยสอนบานเณรปากเซ

และทาแขก

เขตหนองทามนอย
1. วัดนักบุญยอแซฟหนองทามนอย วัดนักบุญเปาโล
กลบัใจ บานสรางเหลา โรงเรยีนมารดาทรงธรรม

 คุณพออันดรูว ประยูร สมศรี เจาอาวาส
บราเดอรอาทิตย นยิมธรรม ผชูวยเจาอาวาส

2. วัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ วัดนักบุญเปาโล
กลับใจ ขุนหาญ – ขุขันธ วัดนักบุญเปโตร ราษีไศล
(โรงเรยีนมารยีวทิยา)

คุณพอยอแซฟ ณัฐพล ศรมีะณี เจาอาวาส - จติตา-
ภิบาลโรงเรียน
3. วดัพระหฤทัยบานสีถาน - บานขาม

คุณพอเอากุสติน สำราญ พนัธวไิล เจาอาวาส
4. วัดนักบุญเปาโลบานหนองรุง  - วัดนักบุญเปโตร
บานทาสวาง วดันักบญุเทเรซากนัทรลกัษ  -  (โรงเรยีน
มารียอุปถัมภ)

คุณพอเปาโล ลขิิต เหลอืหลาย เจาอาวาส - จติตา-
ภิบาลโรงเรียน
5. วัดแมพระเปนท่ีพ่ึงบานโนนสวาง  วัดแมพระ
ประจักษเมืองลูรด บานสะพาน

คุณพอนโิคลสั ถวลัย พนัธวไิล เจาอาวาส
6. วัดแมพระสันติภาพบานหนองดินดำ วัดนักบุญ
ฟรงัซิส น้ำยนื วดันักบุญเทเรซาบานโนนแสบง - ชมุชน
ดอนช ีเดชอดุม
     คุณพอเปโตร อมรรตัน บญุสขุ เจาอาวาส

เขตหนองคู
1. วัดพระวิสุทธิวงศ บานหนองคู วัดนักบุญยอแซฟ
บานนาจาน - โรงเรยีนวสุิทธวิงศ

คุณพอเปโตร ไพฑรูย แสนสวัสด์ิ เจาอาวาส
บราเดอรยออากมิ นราธิป งามวงศ ผชูวยเจาอาวาส

2. วัดแมพระถือศีลชำระบานเอือดนอย วัดนักบุญ
เปโตร บานโนนเพ็ก - วดันักบุญเทเรซาบานนาสามขา

คุณพอแอนดรูว อรรณพ ใจทาน เจาอาวาส
3. วดันักบญุยอแซฟบานเซซง วดันักบญุเปาโล บานนาดูน
     คุณพอยอหน เสกสรร สมศรี  เจาอาวาส
4. วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค อำนาจเจริญ
วดัคาทอลกิบานปากอ (โรงเรยีนอาเวมารอีา อำนาจเจรญิ)

คุณพอเปโตร ประสิทธ์ิ ตรงสหพงศ เจาอาวาส -
จิตตาภิบาลโรงเรียน
5. วดัครสิตประจกัษ ชานมุาน - วดัพระหฤทยัเขมราฐ
วัดนักบุญยอหนอัครสาวก บานหวยกระแสน นักบุญ
ลกูา บานดอนบาก – วดันักบญุอนันา บานดงเยน็

คุณพอเปาโล โอสถ ลอืเรือ่ง เจาอาวาส
6. วัดนักบุญยอแซฟ บานหนองฟานยืน วัดนักบุญ

เทเรซา บานโนนสวาง (ดงตาหวัง) วัดนักบุญอันนา
บานปากถลาง และบริเวณ

คุณพอมคีาแอล สมยศ แสวงนาม เจาอาวาส

เขตซงแย
1. วัดอัครเทวดามีคาแอล บานซงแย วัดนักบุญอันตน
บานหนองแก โรงเรยีนซงแยทพิยา

คุณพอดอมินกิ ธวัชชยั จนัทรกาญจน เจาอาวาส
คุณพอมีคาแอล รงัสันต วงอาษา ผชูวยเจาอาวาส

2. วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด หนองคนูอย โรงเรยีน
มารยีนเุคราะห

คุณพอมคีาแอล วรีเดช ศิลาโคตร เจาอาวาส
3. วัดแมพระรับสาร บานดงขี้นาคโนนมาลี วัดนักบุญ
อันนา บานโคกกลาง วัดนักบุญเปโตร และเปาโล
บานเหลาอาง วดันักบุญเทเรซา บานหนองแสง

คุณพอเฮนร ีวนิยั ระติเดช เจาอาวาส
4. วัดแมพระสากลโลก ยโสธร วัดนักบุญเปาโล
บานหนองแวง   วดัแมพระประจกัษ บานมะหร่ี  ศนูย
เลีย้งเดก็มารียพิทักษ

คุณพอเปาโล เติมศักด์ิ  เจรญิบุญ เจาอาวาส
5. วดัแมพระมหาชัยรอยเอด็ โรงเรยีนพระกมุารรอยเอด็

คุณพอมทัธิว เชาวฤทธ์ิ สาสาย เจาอาวาส
6. วัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค มหาสารคาม
โรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม วัดนักบุญเปโตร
วาปปทุม

คุณพอมทัธิว เชาวฤทธ์ิ สาสาย เจาอาวาส
7. วัดแมพระองคอุปถัมภ พยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียน
พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย วัดแมพระประจักษ
เมอืงลรูดสุรนิทร - โรงเรยีนพระกมุารสุรนิทร

คุณพอสเตเฟน บญุเลศิ พรหมเสนา เจาอาวาส

สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ (บานเณรกลาง)
คุณพอยากอบ อคัรเดช  วงศอนนัต

ศึกษาตอ
ประเทศฟลิปปนส
1. คุณพอยอหน บปัติสต พทิกัษ จนัทรกาญจน
2. คุณพอเปาโล ประดับสิน ดวงทอง
ประเทศฝรัง่เศส
1. คุณพอยอแซฟ สานิตย พลมาก

สำหรบัหวัหนาหนวยงาน และคณะกรรมการตางๆ
จะประกาศแตงต้ังภายหลัง ทั้งน้ีใหพระสงฆเขารับ
หนาท่ีใหมอยางชาในวันท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

ประกาศ ณ วันท่ี 26 มีนาคม ค.ศ. 2013 โอกาส
เสกน้ำมันศักด์ิสิทธ์ิ

พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนงัสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

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

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

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

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

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

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชเีลขที ่226-0-00604-0

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดียว
กับพระคริสตเจา

และกบัผอูืน่
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ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206E-mail : airclubinter@hotmail.com

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

2. แผนดินศักดิสิ์ทธิ-์จอรแดน-เพทรา
(6-14 มิถนุายน ค.ศ. 2013)

3. แมพระรองไหทีอ่ากตีะ ญ่ีปนุ
(18-23 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

1. ตามรอยเทา นกับุญโฟสตินา (โปแลนด-ปราก)
    (22-31 พฤษภาคม ค.ศ. 2013)

4. ฉลองเซนตแอนนทีป่นงั
(26-28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

“รับมวลสารฯ ที่สะอาด ปลอดภัย เพิ่มพูน ความสงบสุข
ตอสุขภาพสรางคุณคาแกจิตใจอยางมีความหมาย

ทามกลางบรรยากาศ (ระดับโอโซน)”
ส่ิงอำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐานดังน้ี
-หองพักและหองน้ำสวนตัวพรอมน้ำอุน
-ระบบอุปกรณสาธารณูปโภคครบ
-มีระบบการส่ือสารดวยเทคโนโลยีปจจุบัน
-มีกิจกรรมและนันทนาการ สรางมวลความสุขแบบกลุมคณะ
-อาหารครบหมูหลักโภชนาการ 3 ม้ือตอวัน พรอมอาหารวาง
-มีพระวาจาที่ทรงชีวิต และสิ่งปลูกสรางท่ีใหคุณคาตอจิตใจ

สนใจโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มโดยตรงท่ี
คุณวิชัย โทร. 08-1916-3363, 08-7335-3363

ระหวางเวลา 10.00-15.00 น. ในวันจันทร ถึง วันเสาร

งานบริการแดผมีูประสบการณ (ส.ว.)
ของบานโอบรัก วังน้ำเขยีว จ.นครราชสีมา

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

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

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

⌫ 
โรงเรยีนอนบุาลซางตาครสู ตรงขามวัดซางตาครสู

- นกัเรียนอนุบาล
- คร ูวฒุปิระถมวัย ไมจำกัดอายุ มีทีพ่กัให

ติดตอ : คุณครูแอด 0-2465-1906

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลัด  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

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึกของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ของท่ี
ระลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ
อักแนส เนย นพคุณ

อายุ 63 ป

ยอแซฟ คำ นพคณุ
เกิดใหมในพระเจา

3 พฤศจกิายน 2503 ครบ 53 ป

โทมาส ธวัช ศรีสวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา
29 เมษายน 2530

ครบ 26 ป เทเรซา จ ูศรีสวสัดิ์
เกิดใหมในพระเจา 30 มถุินายน 2531 ครบ 25 ปี

“ขาแตพระเยซเูจา โปรดประทานการพกัผอนตลอดนรินัดรแกทานท้ังส่ีดวยเถดิ” จากลกูหลาน

สมัครสมาชิกอุดมสาร
และอุดมศานต
ตออายุสมาชิก

ติดตอฝายทะเบียน
สมาชิก

โทร. 0-2681-3900
ตอ 1810
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⌫


เธอ
กำลงั
ไปไหนพระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

มีเรือ่งเลาเก่ียวกับนักบุญเปโตร  สอดคลอง
กับภาพยนตรเรื่องเซนตปเตอร  นักบุญบุตร
สวรรค  ที่โอมาร  ชารีฟ  แสดงเปนนักบุญ
เปโตร  นักประวัติศาสตรอาจไมเห็นดวยวา
นกับุญเปโตรเคยมากรุงโรม  แตเราเช่ือวาทาน
เคยไป

เ ม่ือการเบียดเบียนคริสตชนเ ร่ิมข้ึน
ในกรุงโรม  ในสมัยจักรพรรดิเนโร  เปโตร
ไดคิดหนักวาจะทำอยางไรดี  ทีสุ่ดตัดสินใจวา
ตองหนีออกจากกรุงโรมโดยดวน  ขณะท่ีเปโตร
กำลังรีบไปตามถนนอัปเปยน ออกจาก

กรงุโรม  ทานไดพบพระเยซเูจากำลงัเดินสวนทางกับทานเขาไปยังกรงุโรม  เปโตร
จงึถามพระองคเปนภาษาละติน  “Quo vadis Domine?” แปลวา “ทานกำลังไปไหน
องคพระผูเปนเจา”  พระเยซูเจาตรัสตอบวา “กลับไปกรุงโรมเพื่อถูกตรึงกางเขน
พรอมกบัประชาชนของเรา” แลวพระองคถามกลับวา “เธอกำลังไปไหน  เปโตร”

เปโตรน้ำตาคลอเบาดวยความสำนึกผิด  ทานจึงหันกลับมุงสูกรุงโรม  ตาม
ประเพณีคริสตชนเราทราบวา  เปโตรถูกตรึงกางเขนกลับหัวลง  เพราะทานรูสึกวา
ตนไมสมควรตายในลักษณะเหมือนพระเยซูเจา

คำถามของพระเยซูเจาตอเปโตร  พระองคทรงถามเราดวย “เธอกำลังไปไหน”
ทานกำลังไปกับพระคริสตเจา  หรอืทานกำลังหนีจากพระองค  นีเ่ปนคำถามสำคัญมาก
สำหรับเราคริสตชนทุกคน  ไมเปนไรวาเราเดินทางไกลสักเทาใด  แตส่ิงสำคัญคือ
เรากำลังไปทางไหน

เรากำลงัสมโภชปสกา  ฉลองความเช่ือของเราในพระเยซคูรสิตเจาผทูรงยอมรบั
ความทุกขทรมาน  ทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขนและทรงกลับคืนพระชนมชีพ

พีน่องบางคนในเขตวัด  ในชมุชนเปนครสิตชนใหมไดรบัศีลศักด์ิสิทธ์ิแหงการ
เริ่มชีวิตคริสตชน คือ ศีลลางบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง  กวาท่ีพวกเขาจะ
ตัดสินใจใหเวลามารับการอบรมคริสตศาสนธรรมจนถึงวันน้ี  โดยมีพีเ่ลีย้ง  ครูคำสอน
และพอแมอปุถัมภคอยชวยเหลือ  เราตองสนใจ  ทกัทาย  ใหกำลงัใจพวกเขา

บุญราศสีมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2  ทรงรบัรองวันฉลองพระเมตตา
(ในวันอาทิตยที ่2 เทศกาลปสกา) เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 1978  และทรงมีสมณลิขิต
เรือ่งพระเมตตาของพระเปนเจา (Dives in Misericordia- 30 พฤศจกิายน 1980)  ทรง
ยนืยนัวา “พระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา  ทรงแสดงความรักยิง่ใหญตอเรา  เม่ือเรา
ตายไปแลว  เพราะการลวงละเมิด  พระองคก็ทรงบันดาลใหเรากลับมีชีวิตกับ
พระคริสตเจา” (อฟ  2:4-5)

ขอขอบพระคณุสมเด็จพระสันตะปาปากติติคณุเบเนดิกต ที ่16  ทีเ่ปนแบบอยาง
ความสุภาพแกเรา  และอุทศิชีวติในการภาวนาเพ่ือพระศาสนจักร

ขอขอบพระคณุสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรงัซสิ  ทีก่ลาตอบรับพระประสงคของ
พระเจา  และเลอืกชวีติสมถะในการบูรณะพระศาสนจกัร  ตามแบบอยางของนกับญุ
ฟรงัซิส ชาวอสัซีซี
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2556  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423  website : http://www.assumption.ac.th
สำหรบัหลักสตูร ENGLISH PROGRAM (ACEP) Tel : 034-872-040 ถึง 43 website : www.acep.ac.th

บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนที ่4 วนัเบาๆ กบัเรือ่งราวของคนไทยในโรม

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ
วนัเสารที ่9 มนีาคม 2013

คณุนกและคณุคลาวดโิอ มารอรบัพระคณุเจาแตเชา
เพราะคุณนกมีเรือ่งมาปรึกษากับผมเก่ียวกบัคนไทยท่ีนี่
ต้ังใจจะแสดงความยินดีกับพระคุณเจาโอกาสวันเกิด
ครบ 84 ปที่ผานมาแลว และรวมยินดีกับแมรมีเรียม
กิจเจริญโอกาสครบ 50 ปถวายตัวในเดือนสิงหาคมน้ี
ดวย ไหนๆ พระคุณเจาก็มาอยูที่นี่แลว หลังมิสซา
วันอาทิตยนี้ที่คนไทยจะมาภาวนาเพ่ือการเลือกตั้ง
พระสันตะปาปาท่ีวัดนอยบานพักท่ีพระคุณเจาพักอยู
ก็จะไปทานอาหารและฉลองรวมกันไปเลย คุณนก
เอาหนังสือทีผ่มเขียนเก่ียวกบัการเลอืกต้ังพระสนัตะปาปา
ในป 2005 มาใหดู มีชือ่เธอและสามีอยดูวยแตเขียนชือ่
สามีผดิไป สามีเธอเลยถามวาเธอไปอยกูบัใครมา เกอืบ
ทำใหสามีภรรยาเขาใจกันผดิ  ดีทีย่งัแกตัวทนัในตอนน้ี

ครั้งน้ีคุณนกนอกจากชวยหลายตอหลายอยางแลว
ยังมาใหขาวตางๆ แกผมไดอยางรวดเร็วทันใจเพราะ
ภาษาเธอดีมากและใกลชิดกับเรื่องนี้ไดมากกวาผมมาก
ลืมบอกไปนะครับวาเธอทำงานใหกับพระคารดินัล
มารติโน

วันน้ีคงเปนวันสุดทายแลวท่ีพระคุณเจาตอง
ทำหนาท่ีในการประชุมของคณะพระคารดินลั ไดยนิวา
บายน้ีไมมีประชมุดวย ต้ังแตรกูนัวาการประชุมคอนเคลฟ
จะเร่ิมข้ึนวันองัคารน้ี  บรรยากาศของนักขาวก็เปล่ียนไป
บาง ผอนคลายหลังจากอยากรมูาหลายวัน คราวน้ีกม็าถึง
เวรของตัวเกง็กันแลวรวมท้ังขอมลูการเลือกต้ัง กฎเกณฑ
ระเบียบตางๆ คอยๆ ออกขาวจากที่ตางๆ มากมาย
ตอนน้ีผมเร่ิมงงๆ กับการรักษาความลับของท่ีประชุม
คณะพระคาร ดินัลนิดหนอยเหมือนกันวาอะไรท่ี
พระคารดินัลพูดได อะไรไมไดทำนองน้ี ดูเหมือนวา
คุณพอเฟเดริโก ลอมบารดี โฆษกวาติกัน จะแถลงขาว
การประชุมทุกวนัวามีพระคารดินลัก่ีองคทีข่อพดูอภปิราย
นอกวาระ หวัขออะไร มีใครขาดการประชมุ ไดรบัรอง
อะไรในการประชุม มีพูดรวมแลวกี่คน เขาใชคำวา
intervention พระคุณเจาอธิบายคำน้ีวาคนท่ีตองการพูด
ตองยื่นเร่ืองขอพูดตอประธานท่ีประชุมกอนและก็จะ
ไดรับอนุญาตตอนชวงใด สรุปมีพระคารดินัลที่ขอทำ
intervention ไปจนถึงวันน้ีรอยกวาองค  คุณพอ
ลอมบารดีแถลงวามีหัวขอสำคัญๆ เร่ืองความสัมพันธ
ระหวางศาสนาตางๆ วฒันธรรมในโลกปจจบัุน ศีลธรรม
ดานชีววิทยา ความยุติธรรมในโลก ในพระศาสนจักร
ภายใตคำสอนเร่ืองความรักและเมตตา การบริหารและ
การทำงานในพระศาสนจักรคาทอลิก นอกจากนี้วานนี้

เปนวันสตรีสากล พระคารดินัลทั้งหลายยังไดพูดคุย
ความสำคัญของสตรีในพระศาสนจักรดวย กดู็เหมือนวา
ใหรายละเอียดคอนขางมาก เพียงแตไมบอกวาใครพูด
และพดูเร่ืองอะไรเทาน้ันเอง มินาละการประชุมถงึตอง

ใชเวลาคอนขางมากใหทุกคนรูวาพระสันตะปาปา
องคใหมจะตองพบกับอะไรบางและใครจะเหมาะสม
สำหรับภารกิจอนัย่ิงใหญนีค้รับ หนงัสือพมิพของวาติกนั
วนัน้ีเลยแจกรูปภาพพรอมท้ังช่ือของพระคารดินลั 115
องคใหกับทุกองค แตผมสังเกตเห็นมีองคหนึ่งคือ
พระคารดินัลวอลเตอร กาสเปอร ชาวเยอรมัน เกดิวันท่ี
5 มีนาคม 1933 นั่นหมายความวาทานครบ 80  ปไป
เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2013 แตทำไมยังมีชื่อและรูปภาพ
ของทานในคณะพระคารดินัลผูเลือกต้ังได อยางน้ี
ตองถามครับ วนัน้ีอากาศท่ีโรมดีสุดยอด เหมือนตอนรบั
การประชุมเลือกต้ังพระสันตะปาปา พระอาทิตย
ใหความอบอุนในบรรยากาศท่ีเย็นพรอมลมออนๆ
เดินไปทางไหนก็เห็นผูคนท่ีมาเย่ียมวาติกันยิ้มแยม
หนาตามีความสุขกันทุกคนเลย บายน้ีพระคุณเจา
พอมี เวลา เพราะไม มีประชุมจึงนัดคุณพ อวิ ษ ณุ
ธัญญอนันต มาพบ ไหนๆ ก็วางแลวผมเลยขอไป
เดินเลนแถวๆ ปอซัซา นาโวนา และชวนคณุพอสพัุฒน
หลิวสิริ คุณนอต และอาจมีคณุพอสุรศกัด์ิ อมัพาภรณ
ไปทานอาหารแถวน้ันกัน ใหคุณพอวิษณุทานกับ
พระคุณเจาแทนผม  ภารกิจของพระคุณเจาเกือบ
จะสมบูรณแลว ตอนน้ีเหลือประชุมเชาวันจันทรอีก
ครั้งเดียว ซ่ึงพระคุณเจาก็แปลกใจเหมือนกันวาทำไม
มีประชุม  อาจเปนเพราะเกีย่วกบัการไปอยใูนตึกซางตา
มารธาของบรรดาพระคารดินลัซ่ึงตองใหมีการรับทราบ
รายละเอียดบางอยางก็ได นอกน้ันก็รวมมิสซาเปด
การประชุมคอนเคลฟ วันอังคารท่ี 12 มีนาคม ครับ

รอจนไดพระสันตะปาปาใหมกันเลย จะรวมในพิธี
ทางการหรือเปลาตองดูวากำหนดเม่ือไร ถานานไป
ทานคงกลับบานแนๆ เทาน้ีผมก็นับถือแลววาพระ-
คุณเจาเราน่ีสุดยอดแลว

พรุงน้ีจะมีมิสซาท่ีบานพักของเราเพ่ือสวดภาวนา
เพื่อการเลือกต้ังพระสันตะปาปา จะมีคนไทยในโรม
มารวมดวยพอสมควรนำโดยคุณพอสุรศักด์ิ ที่ตอนน้ี
เปนประหน่ึงหัวหนาพระสงฆที่ เ รียนในโรมเปน
ผูจัดการและหลังมิสซาก็จะรับประทานอาหารเท่ียง
ดวยกนั วนัน้ีระหวางเดินไปท่ีปอซัซา นาโวนา ตองผาน
castel d’angelo ราวสีโ่มงคร่ึงทองฟาสวยมาก ผมหยดุ
ถายรปูท่ีนีเ่ปนตอนท่ีรบัแสงพอดี รปูท่ีออกมาสวยมากๆ

วนัอาทิตยที ่10 มนีาคม 2013
พระคารดินลัสวนใหญวนัน้ี

ไปสวดและทำมิสซาท่ีวัดประจำ
ตำแหนงของตนในกรุงโรม เพื่อ
การเลือกต้ังพระสันตะปาปาใหม
สำหรบัพระคุณเจาประสงคจะสวด
และถวายมิสซารวมกับพระสงฆ
และคริสตชนไทยในโรมจึงเชิญ
ชวนกันมาท่ีบานพักพระคุณเจา
นอกจากสวดและมิสซาแลวจะไดมี
เวลาที่จะสนทนากันในเรื่องตางๆ

ไดสะดวก ถาไปท่ีวัดซาน ลอเรนโซ ก็จะหาเวลา
แบบน้ียาก เรื่องน้ีเขาไมไดบังคับนะครับ เพียงแต
เชิญชวนและพระคารดินัลหลายองคก็ไมไดไปเพราะ
ที่วัดไมพรอมบางและพระคารดินัลเองไมพรอมก็มี
พูดถึ งพระคาร ดินัลก็ มี เ รื่ อง เล าแต เช า เลยครับ
พระสงฆที่ทานอาหารเชาดวยกันเลาวาครั้งท่ีแลวที่มี
การเลือกต้ังในป 2005 พระคารดินัลมาโฮนี ของ
อเมริกามาเลือกตั้งดวย ปกติเอกสารทุกชิ้นในโบสถ
ซิสตินจะตองถูกทำลาย หรือไมก็ถูกเก็บไวในหอ
จดหมายเหตุลับของวาติกัน พอออกมาจากประตู
โบสถซิสตินทานก็เห็นมีโซเลก็ๆ เสนหนึง่ท่ีเขาใชคลอง
ประตู ทานก็กมลงเก็บและก็นำมาเปนท่ีระลึกดวย
ปจจุบนัเก็บไวในพิพธิภัณฑของสังฆมณฑล กลายเปน
ของท่ีมีความหมายไปได อยางน้ีแหละครับท่ีเขา
เปรียบเทียบเปนเหมือนศิลาหัวมุมท่ีชางกอสราง
ไดทิ้งแลว อีกเร่ืองหน่ึงครับก็คุยกันถึงเร่ืองวัดประจำ
ตำแหนงพระคารดินัล พอเขาก็ใหขอสังเกตวาพระ-
คารดินัลอเมริกันมักจะไดวัดเกาๆ แกๆ ของโรม
เปนวัดประจำตำแหนง สงสัยพระสันตะปาปาคง
ตองการใหพระคารดินัลชวยซอมแซม นี่พอเขาก็เลา
สนุกๆ นะครับ พระคารดินลัเราจึงชวยอธิบายวาวัดตางๆ
ที่ สันตะสำนักมอบใหนี้ เปนวัดเกาๆ ทั้งน้ันไมใช
เฉพาะกับพระคารดินัลอเมริกันอยางเดียวเพราะเปน
การใหเกียรติอยางสูงเพราะยิ่งเกาก็ยิ่งมีคุณคา พวกนี้
กช็างมีความคิดกันนะครับ

(อานตอฉบับหนา)
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โดยวันท่ี 24 กมุภาพันธ 2013 บรรดาพระสงฆ นกับวชและฆราวาสท่ีกรุงโรม
ไดรวมกันจัดกิจกรรมเพือ่ฟนฟจูติใจข้ึน ทีบ่านศูนยกลางของคณะอุรสุลนิแหง
สหภาพโรมัน ดวยความเอ้ือเฟอจากซิสเตอรสมจิตร ครองบุญศรี ที่ปรึกษา
มหาธิการิณี และสมาชิกของคณะอุรสุลนิแหงสหภาพโรมัน

การฟนฟูจิตใจเร่ิมตนดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ กอนเริ่มพิธีคุณพอสุรศักดิ์
อัมพาภรณ ประธานกลุมนักศึกษา ไดกลาวถึงเร่ืองการสละตำแหนงของ
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 หลังจากน้ันพิธีบูชาขอบพระคุณ
จงึเริม่ตนข้ึน ซ่ึงในคร้ังน ีค้ณุพอชชัชยั รวมอราม เปนประธานในพิธี หลงัจาก
จบพธีิบรรดานกัศึกษาไดรวมกนัเพือ่สวดภาวนาสำหรบัสมเด็จพระสนัตะปาปา
และสำหรบัการเลอืกตัง้สมเด็จพระสนัตะปาปาองคใหมใหผานไปอยางราบรืน่
ทุกประการ ตอจากน้ันซิสเตอรสมจิตรไดกลาวแบงปนประวัติศาสตรของ
คณะอุรสุลินและประวัติของบานศูนยกลางคณะท่ีกรุงโรม ซ่ึงไดถูกสรางข้ึน
เม่ือราว 80 ปมาแลว

เม่ือพิธีการตางๆ จบลงทุกคนก็ไดรวมกันรับประทานอาหารซ่ึงไดรับการ
เอือ้เฟอจากบรรดาฆราวาสชาวไทยทีอ่าศัยอยใูนกรงุโรม โดยหวัขอการสนทนา
สวนใหญจะเก่ียวกบัการเลือกต้ังสมเด็จพระสันตะปาปาองคใหม สุดทายกอนท่ี
ทุกคนจะกลับบาน ซิสเตอรสมจิตรไดกรุณาพาเท่ียวชมบานของคณะซ่ึง
มีความสวยงามและรมร่ืนเปนอยางย่ิง

รายงานโดย คณุพุฒพิงศ พุฒตาลศรี
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เด็กสาธุฯ “เดือนเมษายน อากาศรอน
ตับจะแตก!!!”  ทุกขเกิดจากน้ำมือ
มนุษย อากาศย่ิงวันย่ิงรอน อนัเน่ือง
มาจากบานเมืองมีแตตึก แตละตึก
ตองติดแอร รถยนตบนถนนก็มาก
ข้ึน แตละคนก็ตองพนท้ังควันไฟ
และความรอนออกมา ชวยอบ

กรงุเทพฯ เหมือนเตาใหรอนย่ิงข้ึน แตละเดือน แตละป ตึกใหม สูงๆ เพิม่ข้ึน
ชวยปดทิศทางลม และชวยสะทอนความรอนใหแกกนัดวย แลวอยางน้ีอนาคต
อันใกลนี้จะอยูกันอยางไร? นี่แหละครับ ความฉลาดท่ีจำกัดของมนุษย!
สวนในตางจังหวดั แมน้ำ ลำคลอง หนองบงึท่ีเคยทวมกลบัแหงถงึกน การทำไร
ทำนา ปูปลาจะหมด สวนคนอีกกลุมหน่ึง กักเก็บไวสำหรับสวนตัว นึกถึง
“สารคดีเรือ่งดอกไมไรพรมแดน” ดูแลวใชเลย คนท่ียงัไมเคยดู ตองหามาชม
ใหได ตดิตอทีส่ื่อมวลชนคาทอลิกฯ ชือ่นักบุญของสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรงัซิส สมัยเปนพระคารดินลั “ฮอรเก” (Jorge) ในภาษาสเปน สวนภาษาอังกฤษ
ยอรช (George) ตรงกับชื่อนักบุญของพระคุณเจายอรช ยอด พิมพิสาร
เหมือนกนั เพยีงแตคนละภาษา ปดเทอม ฤดกูาลงานนักบวช คณะนักบวช
ตางๆ มักจะใชชวงเวลาปดเทอมจัดงานของคณะ เพื่อหลีกเล่ียงงานประจำ
โดยเฉพาะสวนใหญทำงานอยูกับโรงเรียน เริ่มต้ังแตวันท่ี 20 เมษายน
“การดเชิญ-การดชน” คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ คุณแม
เชลียง เวชยันต  และคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี คุณแมศรีไพร กระทอง
งานน้ีคนท่ีไดรับการดเชิญ ตองปนหัวกอยกัน สวนวันที่ 1 พฤษภาคม
คณะพระกุมารเยซู และวันท่ี 4 พฤษภาคม คณะเซนตปอล เดอ ชารตร  และ
ยังมีอีกหลายคณะท่ีการดกำลังเดินทาง อยางไรก็ดีขอรวมแสดงความยินดี
กับสมาชิกทุกคณะดวยครับ และชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สามารถเปนแบบอยางใหกับเราแตละคนไดอยางดี  สังฆมณฑลตางๆ
ประกาศแตงต้ังโยกยายออกมาแลว แตชวงนี้ เรียกวา “ยายเล็กๆ” กะปริด
กะปรอย ทกุชวง 5 ป ถงึจะมี “ยายใหญ” โปปรพีอรต (Pope Report)  ตลอด
การเลือกต้ังพระสันตะปาปาท่ีผานมา ขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว ทนัตอเหตุการณ
ขนาดบางชวง นาทีตอนาทีกันเลย ทำใหการเลือกคร้ังน้ี ต่ืนเตน และรับรู
รวมกัน ขอปรบมือดังๆ ให “คณุวนิ” วศนิ มานะสุรางกลู ถาใชเวลานานกวาน้ี
คงตองเขาหอง “ไอซีย”ู แทน “คอนเคลฟ” (Conclave)  “อดุมสาร” กเ็กาะ
ติดสถานการณดวย แตระบบการพิมพ แมจะทุมสุดก็ยังคงตองคอยรอและ
ใชเวลา ชวงน้ันกองบรรณาธิการของเรา เฝาหนาจอ จดจองมองควันไฟเวลา
ตีหนึ่งเหมือนกัน และกระซิบวา หนังสือบันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เขียนโดยคุณพอสุรชัย
ชุมศรีพันธุ จำนวน 5,000 เลม หมดแลว ข้ึนแทนหมายเลขหน่ึงแทน
เม่ือคุณพออาวุโสสุด ต้ังแต คุณพอชารลส โกแตนท อายุ 97 ป คุณพอลออ
สังขรัตน อายุ 96 ป บัดน้ี ลำดับสูงสุด ไดแก คุณพอสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล
ราชบุรี ครองอันดับหน่ึง อายุ 93 ป สวนใครจะแซง งานน้ีไมวากัน 
โปรดทราบ! ทุกวันน้ีคนหลอกลวง ทุจริตเต็มบานเต็มเมือง ชวงน้ีมีบางคน
โทรศัพทไปอางวา เปนญาติของพระสงฆ นักบวช หรือเปนศิษยเกาสถาบัน
นั้นๆ  ขอความชวยเหลือ คารักษา คาเลาเรียน หรืออุบัติเหตุ แลวแตจะอาง
ขอความกรุณาชวยโอนเงินใหหนอย เรื่องทำนองน้ีเกิดมาหลายเดือนแลว
วันน้ียังมีอยู ขนาด “พอเขียว” จากไปนานแลว ยังอางเปนญาติพี่นอง
ขอความชวยเหลือ โปรดทราบเร่ืองนี้ทางญาติพอเคาบอกวา “ไมเคยมีใคร
ทำอยางน้ี” จะทำบุญอะไร “ใจเย็นๆ” ฤดูกาลแตงต้ัง โยกยาย ชวงเดือน
มีนาคม เมษายน เปนชวงเขาเงียบ และสับเปล่ียนหนาท่ีกัน  ครั้งน้ี คงยัง
ไมยายใหญนัก หลายที่หลายแหงประกาศกันแลว อุบลฯ ราชบุรี เชียงใหม
จันทบุรี คณะเซนตคาเบรียล ขอคำภาวนาแด ยอแซฟ ลิ้ม ชาวแพรกนอย
วัดนักบุญอันนา ทาจีน บิดาของคุณพออนุชา ชาวแพรกนอย เกิดใหม
ในพระเจาวันท่ี 1 เมษายน 2013 พธีิปลงศพวนัท่ี 4 เมษายน 2013 สุขสันต
วันปสกา อัลเลลูยา อัลเลลูยา พระเยซูเจากลับเปนข้ึนมาจากความตาย
อลัเลลูยา!! ขอพระเจาประทานพระพรแกพีน่องทุกทาน

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

“รวมในคำภาวนา
และอาลัย”
ยอแซฟ ลิม้

ชาวแพรกนอย
บิดาของคุณพออนุชา

ชาวแพรกนอย
เกิดใหมในพระเจา

1 เมษายน 2013
โปรดประทาน

การพักผอนตลอดนิรันดร
แกเขาเถิดพระเจาขา

วันเยาวชนจะมีดังน้ี ในทุกเชาของทุกวัน จะจัดใหมีการเรียนคำสอน โดย
พระสังฆราชจากประเทศตางๆ จะเปนผูสอน ตามหัวขอในสาสนของพระ-
สันตะปาปาถึงเยาวชนโลก (ทานสามารถศึกษาสาสนฯ ไดที่ youth@cbct.net)
ในชวงบายจะมีกิจกรรมตางๆ แตกตางกันไปดังน้ี ชวงบายวันท่ี 23 กรกฎาคม
รวมพิธีเปดงานเยาวชนโลก วันท่ี 24 กรกฎาคม แสวงบุญและรวมงานชุมนุม
เยาวชนเอเชีย  วันท่ี 25 กรกฎาคม พิธีตอนรับพระสันตะปาปา  วันท่ี 26
กรกฎาคม เดินมรรคาศักด์ิสิทธ์ิ  วนัท่ี 27 กรกฎาคม จาริกและต่ืนเฝาพรอมกับ
พระสันตะปาปา  วันที่ 28 กรกฎาคม รวมมิสซาปดงานเยาวชนโลก และใน
ชวงเย็นของทุกวนั จะมีกจิกรรม Youth Festival ซ่ึงมีการแสดงวัฒนธรรม  ดนตรี
นทิรรศการ  ฯลฯ  กระจายอยทูัว่เมืองรโิอ และเยาวชนสามารถเขากิจกรรมตางๆ
เหลาน้ีไดตามความสนใจ ตลอดวันจะมีพิธีศีลอภัยบาป การเฝาศีล การจาริก
แสวงบุญ และการภาวนารอบกางเขนวันเยาวชนโลก ตามจุดตางๆ ดวย

ในปนี ้มีผแูทนจากประเทศไทยเขารวมงานวันเยาวชนโลกจำนวน 25 ทาน
และเปนเร่ืองนายินดีที่บรรดาพระสังฆราชจากประเทศไทย ใหความสำคัญกับ
เยาวชนและรวมจาริกความเช่ือไปพรอมกบัเยาวชนไทยถงึ 3 องคดวยกนั

ทานสามารถติดตามขาวสารงานเยาวชนโลกไดทีเ่วบ็ไซต www.rio2013.com
และสามารถติดตามขาวสารงานเยาวชนไทยไดที่ http://youth.cbct.net  และ
เฟซบุค cyctforever

ฟนฟูจิตใจเทศกาลมหาพรต (ตอจากหนา 2)

คณุพอเปโตร  ปราโมทย (ตอจากหนา 3)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่16-17 ประจำวนัที ่14-27 เมษายน 2013หนา 14

และระลึกถึงการจากไป
สอูอมกอดพระเจา

ครบ 7 ปของยอแซฟ ลอง เหว่ียน ครบ 12 ปของเปาโล เขียน สวุรรณสาร ครบ 55 ปของยอหน แบปตสิต
ทว ีสนัตพิิทกัษสกลุ

“ความสุขเท่ียงแทมอียใูนพระอาณาจักรของพระเจา”
ณ วดันกับญุยอแซฟ หวยหวด ต.จันทรเพ็ญ อ.เตางอย จ.สกลนคร
วนัอาทติยที ่28 เมษายน ค.ศ. 2013 พิธบีชูาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

อคัรสงัฆมณฑลทาแร-หนองแสง
มีความยินดีขอเชิญ

บรรดาพระสงฆ นกับวช
และพีน่องสตับรุุษ รวมงาน

ฉลองวดั

โดยพระอัครสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สนัตสิขุนรัินดร เปนประธาน
คณุพอวชัรนิทร ตนปรกึษา เจาอาวาส โทร. 08-7950-3413

(หลังพิธีมิสซา ขอเชิญรับประทานอาหารรวมกัน)
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«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ¡ “ √å ‚ °

®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

20 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß§√∫ 50 ªï«—¥ «—πæÿ∏∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à °≈ ß‡§√“–Àå ∫“ß∫—«∑Õß ®.ππ∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√ ∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 ‡¡…“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠øî≈‘ª·≈–¬“°Õ∫ À—«‰ºà Õ.æ“π∑Õß

®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–®‘µ‡®â“ ∫â“π∑—æ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 103.0 π.

«—¥‡´πµåªÕ≈ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–·Ààßæ√–À√√…∑“π ª“°®—Ëπ µ.®ª√

(ª“°®—Ëπ) Õ.°√–∫ÿ√’ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13

‡¡…“¬π 2013 §ÿ≥æàÕ¬Õ¥™“¬ ‡≈Á°ª√–‡ √‘∞ ‡ªìπ

ª√–∏“π æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë

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

(À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

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

13 ‡¡…“¬π 2013

‡«≈“ 15.00 π.           «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30-17.30 π.  ∫√√¬“¬æ‘‡»…

‡√◊ËÕß¢âÕ§” Õπ¢Õßæ√–»“ π®—°√ ‚Õ°“ §√∫ 20 ªï

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ‡Õ°√—µπå ÀÕ¡ª√–∑ÿ¡

‡«≈“ 18.00 π. µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥

 “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π.   æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å (·≈–

√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ‚Õ°“  ÿ«√√≥ ¡‚¿™

æ√–§ÿ≥‡®â“  (50 ªï) ™’«‘µ ß¶å)

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

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ¢Õ‡™‘≠√à«¡√—∫æ√–æ√√—°…“‚√§

‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ·°´ªïô ‡√‘Ë¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 13.00 π. „π«—π®—π∑√å∑’Ë 22 ‡¡…“¬π 2013

����� §≥–‡´Õ√åÕ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å ·≈–

§√Õ∫§√—«∫ÿâß°√–‚∑°¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“ °“√∂«“¬ªØ‘≠“≥µ≈Õ¥™’æÕ¬à“ß ßà“¢Õß

‡´Õ√å¡“√’Õ“ ¡“√åµ‘π ·Ààßæ√–‡¬´Ÿ (®√‘¬“ ∫ÿâß°√–‚∑°)

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπ

ª√–∏“π ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈ π§√ «√√§å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

14 ‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡§à“¬°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–

∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ç§à“¬°‘‡¥‚Õπé  ‡√‘Ë¡‡¬Áπ«—π®—π∑√å∑’Ë

15 ‡¡…“¬π ®∫‡∑’Ë¬ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 19 ‡¡…“¬π 2013

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ («—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å) 69/15 ¡.1

∂.µ‘«“ππ∑å - ª“°‡°√Á¥ 56 µ.∫â“π„À¡à Õ.ª“°‡°√Á¥

®.ππ∑∫ÿ√’ 11120  §à“≈ß∑–‡∫’¬π§π≈– 300 ∫“∑

°√ÿ≥“µÕ∫°≈—∫¿“¬„π«—π∑’Ë 12 ‡¡…“¬π 2013

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â∑’Ë§ÿ≥ ‘√‘√—°…å  ‚∑√. 08-

4613-1125 E-mail : thaimissionarysociety

@gmail.com

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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¡“°  «—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ /

«—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π ∑’Ë‚√ß·√¡·°√π¥å ≈Õ√å¥

∂.»√’π§√‘π∑√å „°≈â·¬°ÕàÕππÿ™/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 12 °√°Æ“§¡

/ «—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡  / ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ‡¢â“‡ß’¬∫

‡≈§´’‚Õ ¥‘«‘π“ «—πæƒÀ— œ ∑’Ë 12 µÕπ‡¬Áπ ∂÷ß«—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 À≈—ß‡∑’Ë¬ß / «—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

����� —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“√à«¡°—∫§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬

‡√’¬π‡™‘≠√à«¡‡ªìπ‡°’¬√µ‘„πæ‘∏’¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“

‚Õ°“ ∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√ÕÕ°— µ‘π

√™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï

 ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–§π°≈“ß

·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫.‚§°ª√“ “∑ Õ.ª–§”

®.∫ÿ√’√—¡¬å «—π‡ “√å∑’Ë 27 ‡¡…“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ( Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡°’Ë¬«°—∫‡ âπ∑“ß·≈–∑’Ëæ—° µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å√™µ–

ª√–∑ÿ¡µ√’ ‚∑√. 08-1746-5878 ·≈–§ÿ≥æàÕ

‡ª√¡ª√’ «“ªï‚  ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-9949-6556)

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥§√—Èß·√°æ√âÕ¡°—∫

§ÿ≥æàÕÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ∫.‚§°ª√“ “∑

Õ.ª–§”  ®.∫ÿ√’√—¡¬å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π  2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 11.00 π.

����� §≥–Õÿ√å ÿ≈‘π®—¥ ç∫«™·√¡«“√é  ”À√—∫

À≠‘ß “«‚ ¥ Õ“¬ÿµ—Èß·µà 18-30 ªï∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“

¿“«π“ √◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕÕ’°∑—ÈßµâÕß°“√

 —¡º— ™’«‘µπ—°∫«™ √–À«à“ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π ∂÷ß 6

æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π´‘ ‡µÕ√å‚√ß‡√’¬π¡“·µ√å-

‡¥Õ’«‘∑¬“≈—¬ ∂ππ‡æ≈‘π®‘µ °√ÿß‡∑æœ  π„®µ‘¥µàÕ

´‘ ‡µÕ√åæ«ß‡æ™√ Œ«¥»‘√‘ ‚∑√. 0-2254-9724-6,

08-9950-4302 √—∫®”π«π®”°—¥

�����«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ (Saengtham College) ‡ªî¥

√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“‡¢â“»÷°…“µàÕ√–¥—∫∫—≥±‘µ»÷°…“

¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2556  µ—Èß·µà∫—¥π’È

®π∂÷ß 15 æƒ…¿“§¡ 2556 À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√

¡À“∫—≥±‘µ  “¢“«‘™“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡ √–¥—∫

ª√‘≠≠“‚∑ (·ºπ  ¢) À≈—° Ÿµ√»‘≈ª»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ

 “¢“‡∑««‘∑¬“®√‘¬∏√√¡    §≥–»“ π»“ µ√å  «‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡  “¡“√∂¥“«πå‚À≈¥„∫ ¡—§√ §Ÿà¡◊Õπ—°»÷°…“

‰¥â®“°‡«Á∫‰´µå«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-

2429-0100-3 µàÕ 607  E-mail : college@

saengtham.ac.th

����� §≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß‡∫∏“√“¡

(§≥–‡∫∏“√“¡) ‡√’¬π‡™‘≠æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

ºŸâ¡’æ√–§ÿ≥ ·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π ‚Õ°“ 

©≈Õß§√∫ 150 ªï¡√≥¿“æ¢ÕßºŸâµ—Èß§≥– (π—°∫ÿ≠

¡’§“·Õ≈ °“√‘°Õ¬ å) ·≈–°“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬‡™’¬ß„À¡à «—π∑’Ë 11 æƒ…¿“§¡

2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

µ‘¥µàÕ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕµ‘¥§” „®‡≈‘»ƒ∑∏‘Ï

‚∑√. 08-9822-0845 À√◊Õ§ÿ≥æàÕ®’√¿—∑√ √—° ’¢“«

‚∑√. 08-9859-9166

����� «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ §≥–»“ π»“ µ√å  “¢“

«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°»÷°…“

„πªï°“√»÷°…“ 2556 µ—Èß·µà∫—¥π’È - 20 æƒ…¿“§¡

2556 µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ 20 À¡Ÿà 6

∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß

æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1834-

0074)

«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ ÀπÕßÀâ“ß Õ.°ÿ-

©‘π“√“¬≥å ®.°“Ã ‘π∏ÿå ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 12 ‡¡…“¬π

‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ Àâ«¬§≈ÿ¡ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 5 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ ÿ‡∑æ ¿Ÿº“ ‚∑√. 08-1012-

3192)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 16-17 ª√–®”«—π∑’Ë 14-27 ‡¡…“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ √à«¡°—∫
§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬  ¢Õ ‡™‘≠√à «¡æ‘∏’∫Ÿ ™ “

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

ÕÕ°— µ‘π √™µ– ª√–∑ÿ¡µ√’ «—π‡ “√å∑’Ë 27

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–

§π°≈“ß·®°®à“¬æ√–À√√…∑“π ‚§°ª√“ “∑

Õ.ª–§” ®.∫ÿ√’√—¡¬å ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï  ‡ªìπª√–∏“π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

73110   ‚∑√»—æ∑å 0-2429-0100-3  ‚∑√ “√ 0-

2429-0819  E-mail : college@saengtham.ac.th

http://www.saengtham.ac.th

�����§≥–»“ π»“ µ√å  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“

«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ √à«¡°—∫§≥–°√√¡°“√§√Ÿ§” Õπ

»‘…¬å‡°à“œ ®–®—¥øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“œ §√—Èß∑’Ë

6 À—«¢âÕ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠‡ âπ∑“ß·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπé „π«—π∑’Ë 23-25 æƒ…¿“§¡

2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√

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

· ß∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3 ‚∑√ “√

0-2429-0819  E-mail : christ.studies2000@

gmail.com ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë   www.

saengtham.ac.th,  www.catholic.or.th,  www.

thaicatechesis.com

����� ©≈Õß∫â“π‡≥√æ√–Àƒ∑—¬ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 10.30 π.

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

ni ty for Chris t ian Medi ta 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√–‡ √‘∞

‚≈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

§≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

·Ààß°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ©≈Õß 25 ªï 50 ªï

·≈– 75 ªï ¢Õß ¡“™‘°§≥– «—π‡ “√å∑’Ë 20

‡¡…“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡

Õ“§“√Àπ÷Ëß»µ«√√…œ ‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬

§Õπ·«πµå

➤ ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ´.«π‘¥“ ‡¥‚™™—¬‰°«—≈

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ‡™’¬ß„À¡à

´. ÿ¿“æ√ ®—π∑√åª“π «—¥π—°∫ÿ≠°“∑“√’π“ ∑ÿàß¡π

 °≈π§√ ´.‡°»‘π’ ¡—ß°√ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õÿ∑—¬∏“π’

➤ À‘√—≠ ¡‚¿™ ´.°ƒ…¥“  “µ√åæ—π∏å «—¥π—°∫ÿ≠

‡ª‚µ√  “¡æ√“π ´. ÿæ‘π µ√–°Ÿ≈‡°…¡ ‘√‘

«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

➤  ÿ«√√≥ ¡‚¿™ ´.°ÿÀ≈“∫ π“¡«ß»å

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ́ . ¡æ√ °µ—≠êŸ

«—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈° ´.Õÿ∑—¬«√√≥ §ÿ‚√«“∑

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß ´.∫ÿ≠™à«¬

»‘≈ª√–‡ √‘∞ «—¥‡´πµåπ‘‚°≈“  æ‘…≥ÿ‚≈°

➤ æ—™√ ¡‚¿™ ́ .¬ÿæ“ º—ß√—°…å «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à

©–‡™‘ß‡∑√“

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå§âπÀ“

çæ√–§”π”™’«‘µé ‚Õ°“ 

©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000 ∫π

·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

√à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“ 

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

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

·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

ç≈Ÿ°‡Õã¬ §«“¡‡™◊ËÕ¢Õß‡®â“™à«¬‡®â“„Àâ√Õ¥æâπ·≈â«

®ß‰ª‡ªìπ ÿ¢‡∂‘¥é (≈Ÿ°“ 8:48)

E-mail : udomsarn@gmail.com
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โดย เงาเทยีน

 สวัสดีนองๆ
เยาวชนครับ เรา
กำลงัพดูถงึสาสน
สมเด็จพระสัน-
ตะปาปาเบเน -

ดิกต ที่ 16 ที่ไดทรงเขียนถึงเยาวชน ในป 2013 นี้
นะครับ ในหวัขอทีว่า “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปน
ศิษยของเรา” ฉบับน้ี เรามาศึกษาตอ ในตอนท่ี 2 กัน
นะครับ

การเรยีกรองเรงดวน
ประวัติศาสตรเผยใหเห็นวา อาศัยการมอบตนเอง

ใหเปนของขวญัดวยใจกวาง เยาวชนจำนวนมากมีสวน
เสริมสรางพระอาณาจักรของพระเจา และชวยพัฒนา
โลกใบน้ีดวยการประกาศพระวรสาร  พวกเขานำขาวดี
แหงความรกัของพระเจาท่ีแสดงออกในองคพระครสิต-
เจาไปสผูอูืน่ดวยความกระตือรอืรน  พวกเขาใชเคร่ืองมือ
และความเปนไปไดตางๆ ที่มีอยูในขณะน้ัน ซ่ึงเทียบ
ไมไดกบัส่ิงท่ีเรามีอยใูนปจจบุนั  เชน ตัวอยางท่ีนกึข้ึน
ไดในขณะน้ีคือบุญราศีโฮเซ เด อาเนธีเอตา (Jose de
Anchieta) เขาเปนหนุมเยสุอิตชาวสเปนในศตวรรษ
ที่ 16 ไปเปนธรรมทูตท่ีประเทศบราซิลกอนท่ีจะมีอายุ
ครบ 20 ปดวยซ้ำไป แตเขาก็ไดกลายเปนอัครสาวก
ผูยิ่งใหญของโลกใหม แตพอก็คิดถึงพวกเธอบางคน
ดวยเหมอืนกนัท่ีอทุศิตนดวยใจกวางสำหรับพนัธกิจของ
พระศาสนจักร  พอไดเหน็ประจักษพยานอนันาพศิวงใจ
ในวันเยาวชนโลกแลวท่ีมาดริด โดยเฉพาะอยางย่ิง
ตอนท่ีมีการประชุมกับบรรดาอาสาสมัคร

ทุกวันน้ีเยาวชนหลายคนต้ังคำถามอยางจริงจังวา
ชีวิตน้ีมีอะไรดีบางไหม  พวกเขาลำบากใจมากในการ
คนหาหนทางเดินของตน  แตโดยท่ัวไปแลวเยาวชน
มองไปท่ีปญหาตางๆ ของโลก แลวถามตัวเองวา มีอะไร
ที่ฉันพอจะชวยไดบางไหม?  แสงสวางแหงความเช่ือ
จะทำใหความมืดน้ีเกิดประกายข้ึนได  ซ่ึงจะชวยใหเรา
เขาใจวา ชีวิตมนุษยทุกชีวิตมีคุณคาจนไมสามารถ
จะประเมินได เพราะเราทุกคนคือผลแหงความรักของ
พระเจา  พระเจาทรงรักมนุษยทุกคน แมคนท่ีทอดท้ิง
พระองคไปหรอืไมสนใจพระองค  พระเจาทรงรอคอย
เราอยางอดทน  อนัทีจ่รงิแลวพระองคทรงมอบพระบุตร
ของพระองคใหส้ินพระชนมและกลับคืนชีพ เพื่อที่จะ
ทำใหเราเปนอสิระจากความช่ัวชาท้ังหลาย  พระคริสตเจา
ทรงสงศิษยของพระองคออกไปเพ่ือนำสารแหงความรอด
และชวีติใหมไปยงัทุกคนทุกหนทกุแหง

ในพันธกิจแหงการประกาศพระวรสารน้ี พระ-
ศาสนจักรตองอาศัยพวกเธอดวยเชนกนั   เยาวชนทีร่กั..
เธอตองเปนธรรมทูตคนแรกในหมูเพื่อนรวมยุคสมัย
ของเธอ  หลงัจากทีก่ารประชมุสังคายนาวาติกนั ครัง้ท่ี
2 ส้ินสุดลง ซ่ึงเรากำลังทำการเฉลิมฉลองครบ 50 ป
ในปนี ้ สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที ่6 ขารับใชของ
พระเจา ไดทรงมอบสาสนใหกับบรรดาเยาวชนโลก
สาสนดังกลาวเร่ิมตนวา “เยาวชนชายหญิงของโลก

ทัง้หลาย สังคายนาน้ีใครทีจ่ะมอบสาสนน้ีมายังพวกเธอ
ทุกคน เพราะเปนพวกเธอน่ีแหละท่ีจะตองรับเอา
คบเพลงิจากมือของบรรดาผใูหญของเธอไปดำเนินชวีติ
ในโลก ในชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ
ยิง่ชนิดท่ีไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตร  พวกเธอ
ตองเอาแบบฉบบัและคำส่ังสอนทีดี่ทีสุ่ดของพอแมและ
ครูบาอาจารย แลวนำเอาไปหลอหลอมสังคมของวัน
พรุงน้ี เธอจะรอดหรือพินาศไปพรอมกันกับสังคม”
สาสนดังกลาวสรุปดวยคำวา “จงชวยกันสรางโลกให
ดีกวาปจจุบันดวยความกระตือรือรน!” (สาสนถึง
เยาวชน 8 ธันวาคม 1965)

เยาวชนท่ีรัก..  การเช้ือเชิญนี้ทันกับกาลเวลา  เรา
กำลังผานกาลเวลาแหงประวัติศาสตรที่มีลักษณะพิเศษ
จำเพาะ  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปดประตู
ใหมีความเปนไปไดสารพดัอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน
ในเร่ืองของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและชนชาติ
ตางๆ  ทวาโลกาภิวัตนแหงสัมพันธภาพเหลาน้ีจะเปน
เชิงบวกและชวยทำใหโลกพฒันาข้ึนในความเปนมนุษย
ก็ตอเม่ือมันมีพื้นฐานอยูในความรักแทนท่ีจะต้ังอยู
บนฐานของวัตถุนิยม  รักคือส่ิงเดียวท่ีจะทำใหหัวใจ
มนุษยเต็มเปยมและทำใหมนุษยหันหนามาเปนพี่นอง
กัน  พระเจาเปนองคแหงความรัก  เม่ือเราลืมพระองค
เราก็ส้ินความหวังและทำใหเราไมสามารถรักผูอื่นได
นี่คือเหตุผลจำเปนท่ีจะตองมีพระเจาประทับอยูเพื่อ
ทีค่นอ่ืนจะไดสัมผสักบัประสบการณดังกลาว  ความรอด
ของมนุษยขึ้นอยูกับประเด็นน้ีรวมถึงความรอดของเรา
แตละคนดวย   ใครท่ีเขาใจประเด็นน้ีเทาน้ัน  จึง
จะสามารถกลาวออกมาพรอมกันกับนักบุญเปาโลวา
“หากขาพเจาไมประกาศขาวดี ขาพเจายอมไดรับความ
วบิติั” (1 คร 9:16)

นองๆ เยาวชนครับ เราถูกเรียกรองอยางเรงดวน
ดวยนะครับ  จดุไฟแหงความเช่ือในหัวใจท่ีเต็มเปยมไป
ดวยความรักของเรา ดวยการเปนพยานชีวิตแหงความ
เช่ือแกกนัและกนัครบั...พบกนัใหม ฉบบัหนาครบั

การเฉลิมฉลอง 36 ป
งานเยาวชนคาทอลิกไทย

“ ส่ิ ง ท่ี เราอยากเห็น
เยาวชนคาทอลิกไทยเปน
ในวันน้ี.......”

 งานเยาวชน ของ
เยาวชน โดยเยาวชน และเพ่ือเยาวชน (Sirikunya Nui)

 เยาวชนคาทอลิกไทยเปนความหวัง...เยาวชน
คาทอลิกไทยเปนพลงั...เยาวชนคาทอลิกไทยเปนผสืูบสาน
พันธกิจรักของพระคริสตเจา รวมมือกับพระองค
ในการสรรคสรางโลกใบน้ี ใหนาอย ูเปยมดวยรกั วางใจ
ใหอภยั (Patchara Chonnawat)

 เปนพลัง ดวยแบบอยางแหงชีวิต ท่ีมีความหวัง
เสมอ (Siriwan Chinnawong)

คณุภรณ ี (เจยิม้)
รวมกบับริษัททวัรกรูนูำแสวงบุญ

อติาล ี- สวติเซอรแลนด -  ฝรัง่เศส
วนัที ่ 16-25  มถุินายน  ค.ศ. 2013

โรม-พิพิธภัณฑวาติกัน - ปซา -
เวนิส -ปาดัว-มิลาน-ลูเซิรน -
อนิเทอรลาเกน - ยอดเขาจงูฟราว
- ลีออง - ลูรด - ปารสี
( 7  คนื  10  วนั )   ราคา   99,900.-  บาท

เดอืนพฤศจิกายน
(6  คนื  9  วนั)
เชิญทองเที่ยว

ชมใบไมเปลีย่นสี
ทีญ่ี่ปนุ   แมพระอากติะ

(แมพระรองไห)
 ดิสนียแลนด

รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่16-17 ประจำวนัที ่14-27 เมษายน 2013หนา 18

สายของวันจันทรเม่ือเราผานวันอาทิตย
ปสกาไปแลว ไตรมาสแรกของปก็ผานเราไป
ดวย ปสกาอันนาจดจำท่ีเรามีพระสันตะปาปา
องคใหม มันยังเปนปสกาท่ีแสนวิเศษสำหรบัผม
เพราะตลอดท้ังสัปดาห เม่ือผมสะสางงานส้ินสุด
ผมเริม่ออกเดนิทางทางความเช่ือ ดวยความต้ังใจ
จะ ซึม ซับทุกอย า ง ท่ี เปนธรรม เนี ยมของ
สัปดาหศักด์ิสิทธ์ิทีน่ี ่จากกิจกรรม Visita Iglesia
เยีย่มวัดใหไดครบ 7 แหง แตผมแถมใหอกีเทาตัว
เปน 14 แหง การไปรวมฟงบทเทศน พระดำรสั
7 ถอยคำสดุทาย กอนพระเยซูเจาจะส้ินพระชนม
รวมท้ังการต้ังใจไปรวมพิธีในวัดแสวงบุญ
อันเปนท่ีกำเนิดของพระเยซูเจาองคดำ หรือ
คนฟลิปปนสเรียกวา แบล็คนาซารีน มีเร่ือง
ฟลคุๆ แบบลงตัวเกดิข้ึนมากมาย เชน ผมไดรบั
ศีลมหาสนิทท่ีวัดน้ี แตเหนื่อยลาเกินกวาท่ีจะ
เขาคิวรอนมัสการกางเขน เดินหลงทางไปมา
จนพบอีกวัดหนึ่งท่ีมีความสวยงามไมแพกัน
แตกลับไดความสงบ และกอนพิธีในวันเสาร
ศักด์ิสิทธ์ิดวยการสะทอนการเดินรูป 14 ภาค
ในแบบนิทรรศการกลางแจงพรอมกิจกรรม
ภายใตคอนเซ็ปท “ศาสนาไมใชเรือ่งเขาใจยาก”
ของพ่ีนองโปรเตสแตนต ทีน่ัน่ผมคอยๆ สัมผสั
แตละยางกาว แตละภาค แตละฐาน แตละ
กิจกรรม ผมวาไอเดียแพรธรรมใชไดทีเดียว
และค่ำคืนวันเสารกับพิธีที่รองอาสนวิหาร ที่นี่
ประมุขสูงสุดของอัครสังฆมณฑลมะนิลา
พระคารดินัลหนุมชาวฟลิปปนสตัวเก็งพระ-
สันตะปาปาในโอกาสเลือกต้ังพระสันตะปาปา
ที่ผานมา ผมไดฟงบทเทศน ไดสัมผัสบุคลิก
อันเปนธรรมชาติเปนอีกค่ำคืนหนึ่งท่ีเน่ินนาน
แตเปนสุขใจ และรับเชาวันกลับคืนชีพดวยพิธี
ซาลูบง (Salubong) มิสซาตอนตี 4 เพื่อบอก
ความหมายวา “แมพระพบกบัพระเยซผูกูลบัคืน
ชีพ” เปนความช่ืนชม เม่ือพนจากวันเวลาแหง
ความทุกขระทม ธรรมเนียมท่ีมีรากมาจาก
ประเทศสเปน และปดทายการสมโภชปสกาท่ีหางใหญ กลุมนักขับรองทำเอา
ผมซาบซ้ึงไปกับบทเพลงแมไมเขาใจเน้ือหาทั้งหมด นั่นคือทั้งหมดท่ีผมไดรับ
ประสบการณจากท่ีนี่ เปนความต้ังใจท่ีอยากจะมอบเปนของขวัญโอกาส
วันปสกาใหกับทานผูอาน และจะแปรเปล่ียนเปนสกูปสำหรับอุดมศานต
รายเดือนฉบับพฤษภาคม ติดตามกันนะครับ สวนสัปดาหศักด์ิสิทธ์ิและ
ปสกาของทานผอูานเปนอยางไร แบงปนกนับางไดนะครับ

ในชวงปสกาเดียวกันน้ีเอง มีทานผูอานบางทานสงจดหมาย เขามาบาง
โทรศพัทเขามาบาง มอบคำพรและบอกถงึความช่ืนชมทีอ่ดุมสารไดมอบส่ิงดีๆ
ใหกับพวกเขา ในความรูสึกของพวกเราคือขอบคุณ และขอนอมรับ ในสวน
ของหนาท่ีเราตองดำเนินตอและทำใหดียิ่ง ข้ึนไปอีก  การแนะนำ  ติชม
เปนเสียงสะทอนจากผูที่ติดตาม เราคนเดินเรื่องจึงตองนอมรับไว ไมวา
เสียงสะทอนจะเปนดอกไมหรือกอนหิน จะกมหนาทำงานตอไปใหดีที่สุด

ใหสมกับความคาดหวังจากทุกฝาย
ประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษา

ราชการดูจะไดเปรียบอยูเพราะมันหมายถึง
หนังสือมากมายท่ีนาสนใจ เปนตนเรื่องเลา
ขอคิดงายๆ สำหรับการเจริญชีวิตคริสตชน
หนงัสือจิตวิทยา หนงัสือเก่ียวกบัการทำนพวาร
ในทางศาสนาคาทอลิก แถมยังมีประเด็น 30
การสวดนพวารท่ี เปนท่ีแพรหลาย ฯลฯ รวมท้ัง
หลกัสูตรท่ีพึง่รบัการศึกษาอบรมจบไปหมาดๆ
ในประเด็นการเปนผนูำในเชิงอภบิาล และกำลงั
จะศึกษาอีกหลกัสูตรหน่ึงคือ การจัดการในงาน
แพรธรรม เรือ่งราวเหลาน้ีจอควิเตรียมนำเสนอ
ผอูาน ไมชาที ในปนีเ้ปนแน

ถาจะพูดถึงงานในมุมของการพิมพแลว
คงตองรวมเรื่องพิมพหนังสือเขาไปดวย จาก
ที่ปรากฏการณของหนังสือเลมลาสุด “พระ-
คาร ดินัลไทยไปทำหนา ท่ีพระคาร ดินัล”
ซ่ึงบันทึกโดย คุณพอสุรชัย ชุมศรีพันธุ และ
จัดพิมพโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
จำนวน 5,000 เลม ขายเกลีย้งแผงภายในพรบิตา
เรียกงายๆ วาเร็วทั้งเขียน ทั้งพิมพ ทั้งขาย
ผมขอบอกขาวดีวายังมีหนังสือไตรภาคของ
สมเด็จพระสันตะปาปากติติคณุเบเนดิกต ที ่16
ที่ชื่อเรื่องวาพระเยซูเจาแหงนาซาเร็ธ เลม 3
บัดน้ีภาคภาษาไทยเสร็จส้ินแลว  รอการ
ขอลิขสิทธ์ิ และจัดพิมพ คงออกมาใหยลโฉม
และจับจองเปนเจาของเชนกัน

ยังมีโครงการท่ีอุดมสารไปรวมในระดับ
ภาคีเครือขายสนับสนุนใหกรุงเทพฯ เปน
เมืองหนังสือโลก การออกบูธสัปดาหหนังสือ
งานในสวนของนิวมีเดีย และคอลัมนตางๆ
ในอุดมสาร ไตรมาสถัดไปคงมีอะไรท่ีใหทาน
ผูอานไดติดตามกันอยางนาสนใจและสอดรับ
กับสถานการณในยุคท่ีส่ือรวดเร็ว สงอิทธิพล
แตที่สำคัญในศาสนามันคือชองทางแหง
การประกาศพระวาจา และเปนพยานชีวติ

โลกแหงการเรียนรูไมส้ินสุดงายๆ แมกระท่ังในมุมศาสนา ยิ่งโลกหมุนไว
และเปล่ียนแปลงเร็ว แนวคิด วิธีการใหมๆ ก็เขามาแทนท่ี เราตองเรียนรู
แทบทุกวนิาที แตการเรยีนรทูีส่ำคญัท่ีสุด ผมคดิวา การเรยีนรเูพือ่ชำระใจของเรา
หวังวาเราคงเปนสวนประกอบของกันและกันในการรวมเดินทางทางความเช่ือ
ในการเรียนรูเพื่อชำระหัวใจของเราใหสะอาด สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
พระสันตะปาปาองคปจจุบันไดมอบวิถีชีวิตหลายๆ อยางใหเราเขาใจถึงคุณคา
และความหมายท่ีแทจริง แมจะเปล่ียนปรับธรรมเนียมคุนเคยบางอยาง แตผม
เช่ือแนวาหัวใจแหงความเชื่อไมเปลี่ยนไปอยางแนนอน มีที่วางเพื่อรักผูคน
และเปดหวัใจใหกวางไวใหกบัพระเปนเจา อยาหยดุแคมหาพรต สปัดาหศักด์ิสิทธ์ิ
หรือปสกา แตตลอดเวลาท่ียังมีลมหายใจ เพื่อรวมสรางโลกใบสวยดวยหัวใจ
และชีวติท่ีสวยงามดุจเดียวกนั

บรรณาธิการบริหาร

ในบริมณฑลของชีวิต
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µÕπ∑’Ë 35
®“° A
∂÷ß Z
§«“¡¥’
 ◊ËÕ

§«“¡‡™◊ËÕ
(18)

R (Respect) ‡§“√æ

ºŸâ§π ‡§“√æ‚≈°

‡À¡◊Õπ‡ ’¬ß

µ–‚°π®“°∑’Ë‰Àπ

 —°·Ààß‰°≈‚æâπ

‡ ’¬ß —µ«å„À≠àπâÕ¬

√âÕß‚°≈“À≈ ¿“æ∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿàµ√ßÀπâ“®Õ§◊Õ ·ºàπ¥‘π·Õø√‘°“∑’Ë™◊ËÕ«à“

ª√–‡∑»π“¡‘‡∫’¬

º¡æ∫‡ÀÁπ¿“æ∑‘«∑—»πå ·≈–ªÉ“‰æ√Õ—π°«â“ß„À≠à‰æ»“≈ ¡’ —µ«å„°≈â Ÿ≠æ—π∏ÿå

À≈“¬™π‘¥ ∑ÿàßÀ≠â“¬—ß¥Ÿ‡¢’¬«¢®’ ·¡â‰Õ·¥¥√âÕπ®– àÕß· ß‡ªìπ≈” º¡‡™◊ËÕ«à“

∑ÿ°º◊π·ºàπ¥‘π∫π‚≈° «¬ß“¡

§«“¡·µ°µà“ß∑“ßº‘«æ√√≥ ‰¡à„™à®– √â“ß§«“¡·µ°·¬° §«“¡¡’¡“°°«à“

‰¡à„™à®–‡ªìπµ—«·∫àß™π™—Èπ ∑ÿ°«‘∂’‡°◊ÈÕ°Ÿ≈´÷Ëß°—π·≈–°—π «—Ø®—°√®÷ßÀ¡ÿπ‡«’¬π

·≈– ¡¥ÿ≈ ‡¡◊ËÕ¡’§π‡ÀÁπ·°àµπ ‚≈°®÷ß∂Ÿ°∫‘ ·≈–§ß‰¡à “¡“√∂§◊π°≈—∫¡“¥—Ëß‡¥‘¡

ç‡§“√æºŸâ§π ‡§“√æ‚≈°é ‡À¡◊Õπ‡ ’¬ßµ–‚°π®“°∑’Ë‰Àπ‰°≈‚æâπ

ç®ß®”‰«â«à“µ“‚≈¿‡ªìπ ‘Ëß‰¡à¥’ ‰¡à¡’ ‘Ëß √â“ß„¥Ê ‡≈«√â“¬°«à“µ“‚≈¿

µ“‚≈¿π’È®–√âÕß‰Àâ„π∑ÿ°‚Õ°“ é (∫ÿµ√ ‘√“ 31:13)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ß“ππ‘∑√√»°“√∑“ß»‘≈ª–ª√–®”ªï 2013 ¢Õß

ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å º¡™Õ∫¿“æπ’È®—ß  à«π‡√◊ËÕß√“«‰¥â·√ß∫—π¥“≈„®

®“°°“√π”‡ πÕ ¿“æª√–‡∑»π“¡‘‡∫’¬ „π§◊π«—≤π∏√√¡ ∑’Ë ∂“∫—π EAPI

‡ °πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï    ¡Õ∫‡∑’¬πªí °“
√◊ÈÕøóôπ§” —≠≠“°“√‡ªìπæ√– ß¶å

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‡°√’¬ß»—°¥‘Ï™’È»‘…¬åæ√–‡¬´Ÿ‡®â“µâÕß

πâÕ¡√—∫æ√–¥”√— ¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß´‘  §◊Õ°“√

‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§ÿ≥æàÕ™“√å≈ å       ‚°·µπ∑å
æ√– ß¶å∏√√¡¥“ ∑’Ë‰¡à∏√√¡¥“
çForgive and Forgeté

¡‘ ™—ππ“√’Ω√—Ëß ®“°¥’∑√Õ¬µå  À√—∞œ Õ“«ÿ‚ ∑’Ë ÿ¥„πª√–‡∑»‰∑¬ Õÿ∑‘»

™’«‘µ‡æ◊ËÕ§π‰∑¬ ∑—ÈßÕ’ “π·≈–°√ÿß‡∑æœ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

ª≈ß»æ´‘ ‡µÕ√å·∫√å¶¡—π å
«—πæÿ∏∑’Ë 27 ¡’π“§¡ 2013 §≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß

°√ÿß‡∑æœ ®—¥

æ‘ ∏’ ª ≈ ß » æ

´‘ ‡µÕ√å≈Ÿ́ ’Õ“

· ∫ √å ¶ ¡— π  å

 ✠  (Õà“πµàÕ

Àπâ“ 5)
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