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ซสิเตอรศรพีมิพ ซาเวยีร
สตรตีองชวยก ูศกัดิศ์รสีตรี

“งานใหญ ตอตานการคามนษุย”
เรือ่งสตรีตองใหสตรีรบัผดิชอบ จะไดเขาใจกันและกัน วนัน้ีไมไดสงตอ

มาถึงสตรีโดยบังเอิญ และผูที่รับไมไว แมจะเต็มใจ แตก็ถือวารักษาการไว
จนกวาจะมีคนท่ีพรอมกวามารับไมตอไป

ซิสเตอรศรีพิมพ ซาเวียร ลูกสาวของนายปอล ซาเวียร และนาง
ประภาศรี ทุมมา  ลูกวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  บิดาเปนนักเขียน
ลกูสาวจึงทำหนาท่ีเปนเลขาฯ สวนตัว ชวยพมิพงานให “ทานเต่ีย” พรอมทัง้
เรียนรูจากประสบการณตรง

เริม่ตนแตงชุดนักเรียนเขาโรงเรียนพระแมมารีพระโขนง ตอทีโ่รงเรียน
เซนตโยเซฟบางนาถึงชั้นมัธยม ตอที่เซนตจอหนคอมเมิรส ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร ขณะน้ีกำลังศึกษา
ทีค่ณะครุศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

เริ่มทำงานคร้ังแรกท่ีสำนักขาว เอพี (AP. Associated Press) ประจำ
กรงุเทพฯ มีสำนักงานใหญอยทูีน่วิยอรก เปนเวลา 12  ป ตำแหนงผจูดัการ
สำนักงาน/ฝาย แมจะรักงานท่ีทำมาก และต้ังใจวาจะทำงานท่ีนีไ่ปจนเกษียณ
แตแลวเวลาเกษียณจากงานท่ีรัก หักเหชีวิตเขาเปนนักบวช และผาน
แตละขัน้ตอนเตรียมตัวจนไดสวมชุดนักบวช ถวายตัวแดพระเจา

ค.ศ.  2002 เปนผปูระสานงานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่กลมุชาติพนัธุ
และจิตตาธิการของคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่สตรี    ทำใหมีโอกาสใหการศึกษา
ดานสิทธิสตรี พระคัมภีรเก่ียวกบัสตรี และคำสอนตางๆ ของคาทอลิก ไดชวย
ผลักดันใหวิถีชีวิตของพ่ีนองชนเผามีความเปนอยูที่ดีข้ึน หนวยงานของเรา
มีสวนชวยใหสภาความม่ันคงแหงชาติ อาจารยดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  ทำงานแบบไตรภาคีเพื่อพี่นองกลุมชาติพันธุ ไดแลกเปล่ียน
เรยีนร ูทำใหกลมุชาติพนัธใุนหลายพ้ืนท่ีทัง้ทางภาคเหนือ และท่ีบานหมันขาว
อุดรธานี ไดรับบัตรประชาชนเปนพลเมืองไทยเต็มข้ัน หลังจากท่ีรอมา
เปนเวลานาน

งานดานสตรี ก็ประสานงานกับสตรีใน 10 สังฆมณฑล ดานอาชีพ
การอนุรักษทรัพยากร การใชภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องชีวิตจิต รณรงค
ดานวิถชีมุชนวัด พระคัมภีร ขณะน้ีกำลังแปลหนังสือ “แนะนำเทววิทยาสตรี”
(Introduction to Theology)

อีกเรื่องหนึ่งคือการตอตานการคามนุษย ชมรมนักบวชหญิงไดต้ัง
“คณะกรรมการนักบวชไทยตอตานการคามนุษย” (Talitha Kum Thailand)
เพื่อขจัดหรือลดภัยคุกคามตอสตรีและเด็ก รวมไปถึงผูชายดวยที่ถูกบังคับ
มาใชแรงงานเย่ียงทาส

ทามกลางความเจริญดานวัตถุทุกดาน มีตึกสวย รถยนตหรูหรา มี
ความสะดวกสบาย ผคูนแตงกายสวย  ๆ มีส่ิงอำนวยความสะดวกสบาย จนรสึูกวา
บานเมืองเราเจรญิ แตเบือ้งหลงัความสวยงามท่ีเปนด่ังมายา “เหมอืนหลมุศพ”

ในฐานะท่ีเปนนักบวช และเปนครู ส่ิงท่ีเปนหวงกังวลใจมากเวลาน้ี
เปนประเด็นระดับชาติ คือ เรื่องความซ่ือสัตย การเปนคนตรงไปตรงมา
การแยกแยะผิดชอบช่ัวดี จติอาสา การเสียสละเพ่ือสวนรวม และการอุทศิตน
เพือ่ความดีของสวนรวม

งานสตรีไมไดอยไูกลหรอืเปนเรือ่งไมสำคัญ บรุษุไมเกีย่ว แตความจริง
งานน้ี อยใูกลตัว อยทูีร่มิฝปาก อยทูีค่วามคิด จติใจของเราทุกเพศ และท่ีสำคัญ
สวนใหญ เรือ่งสตรีมักจะมีสาเหตุมาจากบุรษุซะมากกวาครบั!

ชื่อนั้นสำคัญไฉน?
โดย คณุพอวทิยา  ควูริตัน

คริสตชนท่ัวโลกตางชื่นชมยินดี ท่ีเรามีสมเด็จพระสันตะปาปาองคใหม
ซ่ึงทรงพระนามวา  “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” โดยพระองคทานได
นำเอาช่ือนกับุญฟรงัซิสอัสซีซี    ซ่ึงเปนนักบุญท่ีไดรบัการประกาศรับรองถึง
รอยแผลศกัด์ิสิทธ์ิในชีวติ  มาเปนชือ่ของพระองคทาน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีจุดมุงหมายใด พวกเราคริสตชนนาจะ
ใหความสนใจ ในเร่ืองนี้เปนพิเศษ จึงขอเชิญชวนพี่นองคริสตชนทุกทาน
ไดพจิารณารำพึง ไตรตรองรวมกัน

ประการแรก นกับญุฟรงัซิสอสัซีซี เปนผทูีไ่ดรบัการขนานนามวา “บุรษุ
แหงความยากจน” คือ ทานยินดีสละทุกส่ิงทุกอยางในชีวติของทาน หลงัจาก
ที่ใชชีวิตฟุมเฟอย หรูหรา สนุก สบาย เพราะบิดาเปนพอคาผา ที่มีช่ือเสียง
ในเมืองอัสซีซี แตแลวทานไดพบกับนิมิตเม่ือเขาไปในวัดรางแหงหน่ึงชื่อ
ซานดามีอาโน (วัดนักบุญดาเมียน)  และท่ีวัดรางแหงน้ี ทานไดยินเสียงเรียก
จากพระเยซคูรสิตเจา ทีดั่งจากไมกางเขน (ไบเซนไท)  ซ่ึงตอมาเรามกัจะเรยีก
ชือ่ ไมกางเขนน้ีวา ไมกางเขนนกับญุฟรงัซสิ โดยมีเสียงดังวา  “จงปรบัปรงุ
ซอมแซมบานของเราเถิด”

นักบุญฟรังซิส จึงเร่ิมตนใชชีวิตสมถะ ยากจน นุงหมดวยผากระสอบ
สีน้ำตาลเขม และไดชักชวนกลุมเพ่ือนๆ ของตน ใหมาดำเนินชีวิตถือความ
ยากจน สวดมนตภาวนา และเริ่มตนซอมแซมวัดแหงน้ีจนกระทั่งเปนวัด
ทีมี่คนมาเย่ียมชมเปนจำนวนมาก และมีคนมาวัดน้ีอยางเนืองแนน แตทีส่ำคัญ
กวาน้ัน เสียงเรียกของพระเยซูคริสตเจาท่ีทรงมีตอทานนักบุญน้ัน เปน
เสียงเรียกมิใชเพื่อปรับปรุงวัดแหงน้ีเทาน้ัน  แตเปนการเริ่มตนปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพระศาสนจักรโดยสวนรวม ซ่ึงเปนงานท่ีสำคัญย่ิงในชีวิตของ
ทานนักบุญฟรงัซิส

ดังน้ัน ในความหมายแรกในชวีติของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส คือ
พระองคปรารถนาท่ีจะเปล่ียนแปลง ปฏิรูปพระศาสนจักรสากล ใหสามารถ
อยูเคียงขางกับผูยากจน  ผูยากไร ผูขัดสน ผูที่ตองทนทุกขทรมาน ผูที่
ถูกเบียดเบียนขมเหง ผูที่ขาดปจจัยตางๆ ในการดำรงชีวิต เพื่อสามารถ
นำบุคคลเหลาน้ีใหพบกับความรักและสันติสุขท่ีแทจริง ดังบทเพลงของทาน
นกับุญฟรงัซิส “ผนูำสันต”ิ และทำใหตนเองเปนหนทางท่ีจะนำความรักของ
พระเยซูครสิตเจาไปสเูพ่ือนพ่ีนองท้ังหลาย

ประการทีส่อง ในป ค.ศ. 1224 นกับุญฟรงัซิสอสัซีซี กอนทีท่านจะส้ินใจ
ประมาณ 2 ป ทานไดรบัรอยแผลศกัด์ิสิทธ์ิจากรปูไมกางเขนท่ีทานสวดภาวนา
เปนเวลานานนับเดือนอยูในหุบเขาราแวรนา และท่ีนั่นทานเนนคำภาวนา

(อานตอหนา 10)
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ครสิตชน (ตอจากหนา 20)

เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2013  ทีส่ภาครสิตจักรในประเทศ
ไทย โดยมีผูนำฝายคาทอลิก ไดแก พระสังฆราช
ยอแซฟ  ชูศักด์ิ  สิริสุทธิ์  ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักร
สัมพันธ  คุณพอเสนอ  ดำเนินสดวก  เลขาธิการ
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่ อศาสนสัมพันธและ
คริสตศาสนจักร คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
ผูจัดการแผนกศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักร
สัมพันธ คุณพอวิทยา งามวงศ  อุปสังฆราช สังฆ-
มณฑลอุบลฯ จากสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ไดแก ศจ.ดร.รุง เริงสันต์ิอาจิณ จากสหคริสตจักร
แบบติสตในประเทศไทย  ไดแก ศจ.ธงชัย  ประดับ-
ชนานุรัตน  จากสหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย
ไดแก ศจ.สัมพันธ  ตั้งชวลิต  จากมูลนิธิเซเวนธเดย
แอดเวนตีสตแหงประเทศไทย ไดแก ศจ.ทรงฤทธ์ิ
เดชวญิญา โดยมคีรสิตชนเขารวม 160 คน

การเสวนาเร่ิมตนดวย ศจ.ดร.รุง เริงสันต์ิอาจิณ
รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย แบงปน
หัวขอ  “แผนดินน้ีเพื่อความดีสวนรวม  มิใช เพื่อ
ประโยชนสวนตัว”  (เลวนีติิ 25:8-17)  กลาววา “แผนดิน
ทีดิ่น คอืสมบัติของพระเจา พระเจาประทานใหกบัลกูๆ
ของพระองคทุกคน เพื่อใชในการยังชีพ ในขณะท่ีเขา
ยังอาศัยอยูในโลกน้ี ที่ดินจึงสำคัญเปนท่ีที่ทำใหคน
สามารถท่ีจะมีชีวิตอยูได ไมวาดวยการเพาะปลูก
ปศุสัตว สรางคอนโดมิเนียมขาย สรางบานขาย ขุดบอ
น้ำมัน ขุดบอเล้ียงปลา พระเจาเปนเจาของท่ีดิน  เราเปน
เพียงแขกแปลกหนามาขออาศัยอยูชั่วคราว ที่ดินไมใช
เปนของบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือผูนำประเทศสูงสุด
พระเจาเปนผูเนรมิตสรางฟาและแผนดินโลก พระเจา
จงึมีสิทธ์ิเหนือส่ิงท่ีพระองคทรงสรางมาท้ังปวง พระเจา
เปนเจาของ  ใหเราฝากชวีติไวกบัพระเจา ไมใชฝากไว
ในวัตถุหรอืแผนดิน ครอบครองมไิดยดึครอง   ใหเรายดึ
น้ำพระทัยของพระเปนหลัก ใชส่ิงท่ีเรามีอยูเพื่อรักกัน
และกัน”

พระสงัฆราชชูศักด์ิ  สิรสุิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสมัพนัธ
แบงปนหวัขอ “การตอนรบัมิตรสหายในพระครสิตเจา”
(3 ยอหน 2-8)  กลาววา  “พระเยซูคริสตเจาเสด็จมา
เพื่อทุกคน พระองคไมมีปญหากับใคร ยกเวนคน
หนาซ่ือใจคด ไมไดนับถือศาสนาแหงความเปนจริง
แตใชศาสนาเพ่ือสิทธิประโยชน อภิสิทธ์ิ เพื่อการ
ไดหนาไดตาของตนเอง  การสัมผัสกับบุคคลตางศาสนา
พระเยซูเจาไมเคยมีปญหาใดๆ กับใครท้ังส้ิน  จิตใจ
ของพระองคกวางใหญไมมีกำแพง เราคริสตชน
มีแบบอยางใหเหน็ การชวยเหลือซึง่กันและกันในฐานะ
ที่เปนศิษยผูประกาศ ผูที่จะยืนยัน ผูที่เผยแผพระธรรม
ของพระเยซูเจา เปนส่ิงท่ีเราควรจะทำ เปนการเพ่ิมน้ำใจ
ของเราใหกวาง น้ำใจไดมาจากท่ีเรามีความเช่ือในพระเจา
พระเจาสรางใหเราแตกตางกันเพื่อมาชวยเหลือกัน
ความหลากหลายเปนส่ิงท่ีไมไดเปนอุปสรรคใดๆ  แต
เปนความสวยงามตามธรรมชาติที่พระเจาประทานให
เรามีหนาท่ีที่จะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน”

ศจ.ธงชัย  ประดับชนานุรตัน ประธานสหคริสตจักร
แบบติสตในประเทศไทย แบงปนหวัขอ  “พระครสิตเจา

ทรงทำลายกำแพงทีท่ำใหเราแตกแยก”  (เอเฟซสั 2:13-
16) กลาววา “พระคริสตเจาทรงทำลายกำแพงท่ีทำให
เราแตกแยก พระองคเปนผูที่ทำใหเราไดเขามาใกลกัน
กำแพงทีพ่ระครสิตเจาไดทำลายนัน้เปนกำแพงทีม่นุษย
เปนผูสรางมา ทรงตองการสรางพระวิหาร แตวิหารท่ี
พระองคตองการสรางน้ันเปนมนุษยไมใชส่ิงกอสราง
ทรงเปลี่ยนแปลงความแตกแยกที่มนุษยเปนผูสรางข้ึน
และทรงนำผทูีถ่กูแบงแยกออกไปจากฝมือมนุษย เขามา
หาพระเจา ในการมานมัสการพระองค พระองคทรงเปน
ศิลาหัวมุม คริสตชนทุกคนจึงตองคิดถึงพระองค
ความเช่ือของเราจะม่ันคงเม่ือเราเช่ือในการกลับคืนชีพ
ของพระเยซคูรสิตเจา พระองคทรงทำลายความแตกแยก
มิใชตองการท่ีจะครอบครอง แตทรงนำมาซ่ึงความรัก
ทำใหทุกสิ่งรวมกันได ความรัก ความเมตตา ความ
ถอมใจ เปนคำพูดท่ีประกาศกมีคาหไดพูดถึงพระเจา
วา พระองคทรงตองการอะไรจากเรา พระองคเปนผูที่
ทรงความยติุธรรม พระองคตองการความยติุธรรมทีเ่รา
จะสามารถนำเสนอใหกับโลก ความรัก ความเมตตา
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ที่เราสามารถจะมอบใหแกกัน
และกัน และกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ความถอมใจท่ีเรา
จะปกครอง ครอบครอง แตไมยึดครอง ดูแลแตไมใช
ที่จะนำมาเปนสมบัติของตนเอง เราจะชวยกันทำลาย
กำแพง พระเยซูเจาทรงสรางสะพาน เราซ่ึงมีความเช่ือ
ทุกคนจึงเปนสะพานของพระองค เราจึงมีหนาท่ีที่จะ
พาคนมาหาพระเจาดวยความรักในแบบท่ีพระเจาทรง
รกั รวมมือ ความรวมมือของเรายิง่วนัยิง่มากข้ึน เรากจ็ะ
สามารถชวยเหลือคนไดมากข้ึนดวย”

ศจ.สัมพนัธ  ต้ังชวลติ รองประธานสหกิจครสิเตียน
แหงประเทศไทย แบงปนหัวขอ “บรรดาสานุศิษยถือ
ทกุส่ิงเปนของกลาง” (กจิการ 2:43-47) กลาววา “บรรดา
ศิษยถือทุกส่ิงเปนของกลาง มิติที่สำคัญหลายประการ
มิติฝายวิญญาณสำคัญมาก คนท่ีมีความเช่ือยำเกรง

พระเจาสำนึกในพระคุณของพระองค จะอยูรวมกันได
สามารถจะแบงปนกัน มิติทางความคิด ปรีชาญาณ
มิติทางกายภาพ จากส่ิงเหลาน้ีที่ทุกคนมารวมกัน
มีความเปนหนึง่เดียวกนัและดวยความรัก จากเหตุการณ
ของสนึามิทำใหมองเหน็มิติของสงัคมท่ีคนมาชมุนุมกนั
มาชวยเหลือกัน และจากมิติของสังคมน้ันเองท่ีทำให
ผูที่ไมมีความเช่ือไดมองเห็นถึงความรักของพระเจา
มองเห็นถึงความรักของคริสตชน ที่รวมมือชวยเหลือ
และอยูรวมกันเปนเครือขาย ความเปนเอกภาพนั้น
เปนน้ำพระทัยของพระเจาซ่ึงเปนส่ิงท่ียากท่ีจะทำ แต
เปนไปไดถาหากวาเราพึ่งพาพระเจา เรามีความเพียร
พยายาม และมีการพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนา
ดานจิตใจท่ีคริสตชนน้ันไดรับการเสริมสรางจากพระ-
คริสตเจา ผูทรงเปนศีรษะ พระองคจะเปนผูทำให
รางกายน้ันเติบโต ส่ิงสำคัญอีกประการหน่ึงก็คือเรา
ตองสรางคนรุนใหมใหรูจักคำวาเอกภาพ (UNITY)
เรามีความคิด เรามีความรัก เรามีจิตใจ สิ่งน้ีจะรวม
และทำใหเกิดความหน่ึงเดียวไดในอนาคต”

ศจ.ทรงฤทธ์ิ  เดชวิญญา หวัหนาแผนกศาสนาจารย
และศิษยาภิบาล  มูลนิธิเซเวนธเดยแอดเวนตีสตแหง
ประเทศไทย  แบงปนหวัขอ “จงช่ืนชมในพระเจาเสมอ”
(ฟลปิป 4:4-9) กลาววา “พระผเูปนเจามีความช่ืนชมยินดี
ที่จะอวยพรใหกับคนของพระองค ผูที่เชื่อในพระองค
พระคัมภีรเปนพระคำของพระเจา เขียนโดยการดลใจ
ของพระเจา เ ม่ือเราเปดจิตใจออกรับพระคำของ
พระองค เราจะไดรับการเปลี่ยนแปลง จะมีวิสัยทัศน
ใหม มีแนวคิดใหม เราจะไดรับพระพร พระเจาสราง
ใหเรามีความปติ เราตองนำความยินดีมอบใหแกกัน
และกัน มองในแงทีดี่”

จากน้ันรวมอธิษฐานภาวนาแบบเทเซในบรรยากาศ
ความเปนหน่ึงเดียวกัน ดวยการจุดเทียนมอบใหกัน
และกนั และตัดเคกฉลองปสกา
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วันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม  2013 โอกาสสมโภช
พระจิตเจา เวลา 10.00 น. ที่สามเณราลัยนักบุญ
ยอแซฟ สามพราน โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวยีร  เกรยีงศกัด์ิ  โกวทิวาณชิ  เปนประธาน

สังฆานุกรยออากิม ธนายุทธ ผลาผล สัตบุรุษ
วัดแมพระประจักษแหงภูเขาคารแมล (สองพี่นอง)
เกิดวันท่ี 16 กมุภาพันธ ค.ศ. 1984 เปนบุตรของยอแซฟ
สุทนธ และมารีอา คำมูล ผลาผล เปนบุตรคนท่ี 3
ในจำนวนพ่ีนองท้ังหมด 3 คน เปนชาย 2 คน เปนหญิง
1 คน

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ค.ศ. 1990-1995 โรงเรียน

แมพระประจกัษ (สองพ่ีนอง สุพรรณบรุ)ี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ค.ศ. 1996-1998

โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ (สามพราน นครปฐม)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ. 1999-2001

โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ (สามพราน นครปฐม)
ระดับอุดมศึกษา ค.ศ. 2005-2008 ศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2010-2012 ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะ
ศาสนศาสตร บณัฑิตศึกษา วทิยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
เขาบานเณรในสังกัดวัดแมพระประจักษแหงภูเขา

คารแมล (สองพ่ีนอง) โดยคณุพอยอหน วรวฒุ ิกจิสกุล
เปนผูสงเขาบานเณร

รับการอบรมบานเณรเล็ก ค.ศ. 1996-2004
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (สามพราน นครปฐม)
ในสมัย คณุพอยอหน สุเทพ พงษวริชัไชย (ค.ศ. 1996-
1998) และคุณพออิกญาซีโอ อดิศักด์ิ สมแสงสรวง
(ค.ศ. 1998-2003) เปนอธิการ

รับการอบรมบานเณรกลาง ค.ศ. 2004-2005
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ (นครราชสีมา) ในสมัย
คณุพอกาสิมรี ประสาท ใหมเพยีรวงศ เปนอธกิาร

รับการอบรมบานเณรใหญ ค.ศ. 2005-2013
สามเณราลัยแสงธรรม (สามพราน นครปฐม) ในสมัย
คุณพอเปาโล สมพร อุปพงศ (ค.ศ. 2005-2007) และ
คุณพอฟลิป อดิศักดิ์ พรงาม (ค.ศ. 2007-2013) เปน
อธิการ

รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 14
สิงหาคม ค.ศ. 2010 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช

รับการแตงต้ังเปนชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 13
สิงหาคม ค.ศ. 2011 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดย
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันเสารที่ 11 สิงหาคม
ค.ศ. 2012 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน  “พระกรุณาและความรักม่ันคงของ
พระองคจะติดตามเราไปทุกวันตลอดชีวิต” (สดด
23:6ก)

สังฆานุกรอันตน วิทยา เลิศทนงศักด์ิ สัตบุรุษ
วดันักบุญหลุยสมารียฯ เดอ มงฟอรต (บางแค) เกิดวันที่
2 มกราคม ค.ศ. 1984 เปนบุตรของเปโตร นพินธ และ
เทเรซา ผสุดี เลศิทนงศกัดิ ์ เปนบุตรคนท่ี 4 ในจำนวน
พีน่องทัง้หมด 4 คน เปนชาย 3 คน เปนหญงิ 1 คน

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ค.ศ. 1990-1995 โรงเรียน

อสัสัมชัญธนบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ค.ศ. 1996-1998

โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค.ศ. 1999-2001

โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ (สามพราน นครปฐม)
ระดับอุดมศึกษา ค.ศ. 2005-2008 ศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม ค.ศ. 2010-2012 ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสน-
ศาสตร บณัฑิตศึกษา วทิยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
เขาบานเณรในสังกัดวัดนักบุญหลุยสมารียฯ เดอ

มงฟอรต (บางแค) โดยคุณพอยอแซฟ สมโภชน
พูลโภคผล เปนผูสงเขาบานเณร

รับการอบรมบานเณรเล็ก ค.ศ. 1999-2004

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (สามพราน นครปฐม)
ในสมัยคุณพออิกญาซีโอ อดิศักด์ิ สมแสงสรวง เปน
อธิการ

รับการอบรมบานเณรกลาง ค.ศ. 2004-2005
สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ (นครราชสีมา) ในสมัย
คณุพอกาสิมรี ประสาท ใหมเพยีรวงศ เปนอธิการ

รับการอบรมบานเณรใหญ ค.ศ. 2005-2013
สามเณราลัยแสงธรรม (สามพราน นครปฐม) ในสมัย
คุณพอเปาโล สมพร อุปพงศ (ค.ศ. 2005-2007) และ
คุณพอฟลิป อดิศักดิ์ พรงาม (ค.ศ. 2007-2013) เปน
อธิการ

รับการแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร วันเสารที่ 14
สิงหาคม ค.ศ. 2010 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช

รับการแตงต้ังเปนชวยพิธีกรรม วันเสารที่ 13
สิงหาคม ค.ศ. 2011 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดย
พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ

รับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันเสารท่ี 11 สิงหาคม
ค.ศ. 2012 ที่สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระสังฆราช
ซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

คติพจน “ขาพเจาทำทุกสิง่ไดในพระองคผปูระทาน
พละกำลงัแกขาพเจา” (ฟป 4:13)

พระคารดินลัมชียั (ตอจากหนา 2)
ไดเดินทางมากรุงโรม เพื่อรวมการประชุม General
Congregation เนื่องจากการที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่ 16 ไดทรงลาออกจากการเปนพระประมขุ
แหงพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ดังนั้นจึงตองมี
การเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองคใหม
ซึ่งแมวาพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จะไมได
เขารวมการเลือกตั้งในครั้งน้ี  เนื่องจากตามกฎเกณฑ
การเลือกตั้ง พระคารดินัลที่มีอายุเกิน 80 ปขึ้นไป
ไมมีสิทธิ์ในการเขารวมการเลือกตั้ง แตมีสิทธิและ
หนาที่ในการเขารวมการประชุมของบรรดาพระ-
คารดินัลจากท่ัวโลกกอนการเลือกต้ัง  ดังน้ันดวย
ความตระหนักและยึดม่ันในภาระหนาท่ีตอพระ-
ศาสนจักร พระคุณเจาจึงเดินทางมารวมการประชุม
ในครัง้น้ี

ภายหลงัจากการประชุมส้ินสุดลง ในวันอาทิตยที ่10
มีนาคม 2013 พระคารดินัลไดเชิญบรรดาพระสงฆ
นักบวชชาย-หญิง และฆราวาส มารวมกันสวดภาวนา
เพื่อการเลือกต้ังสมเด็จพระสันตะปาปาพระองคใหม
ซ่ึงในโอกาสน้ีพระคุณเจาไดเปนประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ โดยในชวงทายของบทเทศนพระคุณเจา
ไดกลาวโดยมีใจความสำคัญดังน้ี “พระเยซูคริสตเจา
ไดทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค ทานคือ
ศิลา เราจะอยูกับทานตลอดไปจนส้ินพิภพ เหตุการณ
ที่กำลังเกิดข้ึนในพระศาสนจักร องคสมเด็จพระสัน-
ตะปาปาเบเนดิกต ผูที่เราเคารพรัก เพราะเหตุผลของ
พระองคทาน ทานพนจากภาระหนาท่ี พระศาสนจักร
กำลังจะมีองคผูแทนพระเยซูเจาบนแผนดินน้ี องค
สมเด็จพระสันตะปาปาองคใหม พระศาสนจักร

เรียกรองใหเราสวดภาวนา เพื่อพระจิตเจาจะไดนำ
พระศาสนจักรไปสูโลกสังคมมนุษยซ่ึงพระองคทรง
สรางมา และพระศาสนจักรนี้เองก็จะเปนเครื่องมือ
แหงความรอด เราซ่ึงเปนสวนหน่ึงของพระศาสนจักร
ตามฐานะท่ีเราเปน เพราะฉะน้ันก็จะตองมีสวนรวมกับ
พันธกิจของพระเยซูคริสตเจาโดยพรอมเพรียงกัน”

ภายหลงัจากพธีิบชูาขอบพระคณุส้ินสุดลง บรรดา
ผมูารวมในพิธไีดพรอมใจกันคำนับพระคารดินลัไมเก้ิล
มีชัย กิจบุญชู เน่ืองจากในปนี้พระคุณเจามีอายุครบ
84 ป ซ่ึงแมวาจะเปนการแสดงความยินดียอนหลัง แต
ก็นำมาซ่ึงความสุขความยินดีแกบรรดาชาวไทยในโรม
ทีไ่ดมีโอกาสแสดงความกตัญูตอพระคณุเจาในคร้ังน้ี
นอกจากโอกาสพิเศษท่ีไดคำนับพระคุณเจาแลว ยังมี
โอกาสพิเศษอีกวาระหน่ึงคือการท่ีแมรมเีรยีม กจิเจริญ
มหาธิการิณีแหงคณะภคินีเซนตปอล เดอ ชารตร
จะฉลองครบ 50 ป แหงการถวายตัวในชีวิตนักบวช
ในปนี้ ดังน้ันจึงไดถือโอกาสนี้รวมคำนับและแสดง
ความยินดีแดมาแมร ผูเปนท่ีเคารพรัก ของบรรดา
นักศึกษาไทยในโรมในโอกาสน้ีดวย

อนึ่งภายหลังจากท่ีไดรวมกันสวดภาวนาเปนท่ี
เรียบรอยแลว ทุกคนไดไปรับประทานอาหารรวมกัน
โดยกอนที่พระคุณเจาจะเดินทางกลับท่ีพักไดกลาว
ใหโอวาทแกบรรดานักศึกษาไทยในโรมความวา
“จงรักพระศาสนจักร รักสมเด็จพระสันตะปาปา เรียน
ใหสำเ ร็จและกลับไปทำงานเ พ่ือพระศาสนจักร
ในประเทศของเรา”

รายงานโดยคณุพุฒพิงศ พุฒตาลศรี
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ทานเคยเผชิญกับสภาพจิตใจท่ีคลายกับวาทานเพ่ิงจะต่ืนข้ึนบางไหม?
ทานอาจกำลังน่ังทำงานอยู หรือกำลังเดินอยูบนถนน แลวทันใดน้ันทาน
มีความรูสึกเหมือนกับวา มีอะไรสักอยางหน่ึงท่ีทานจะตองทำ เปนส่ิงท่ีทาน
รอคอยมาตลอดชีวติ แตไมทราบวาเปนอะไร ส่ิงเดียวทีท่านรกูคื็อมนัเปนส่ิงท่ี
จะเปล่ียนชีวติของทานอยางลึกซ้ึง แมจะมิไดหมายถึงการเปล่ียนแปลงภายนอก
ทีเ่กีย่วกบัการงาน หรอืชวีติในครอบครัวของทาน แตมันหมายถึงการเปล่ียนแปลง
ทศันคติ เปนทางท่ีจะมองดูและดำเนินชวีติในแนวทางท่ีแตกตางออกไป

บางทีความรสึูกดังกลาวน้ี อาจจะเกิดข้ึนกับอัครสาวกฟลปิและยากอบ และ
อคัรสาวกอืน่ๆ เม่ือพวกทานไดยนิพระสรุเสยีงเรียกรอง นีคื่อสิง่ท่ีนกับญุเปาโล
กลาวถึงในจดหมายถึงชาวโครินธ กลาวคือการเปล่ียนแปลงในตัวทานเอง
จากผูเบียดเบียนคริสตชนมาเปน “ผูต่ำตอยที่สุดในบรรดาอัครสาวก” เปน
เหตุการณที่ทำใหนักบุญเปาโลเอง และผูที่คิดวารูจักตัวเองเปนอยางดี มันเกิด
ข้ึนโดยท่ีไมมีผูใดคาดฝน แตนักบุญเปาโลเองยอมรับวา นี่เปนเหตุใหทาน
เปล่ียนแปลงชีวิตของทานโดยส้ินเชิง โดยยอมรับบทบาทของการเปนผูสอน
ที่จะเผยแผพระธรรมคำสอนของพระเยซูเจาโดยมีฐานอยูในพระคัมภีร
ทานสำนกึในหนาท่ีของทานท่ีจะถายทอดพระวาจาของพระเจา ซ่ึงทานไดรบัรู
จากพระชนมชพี การสิน้พระชนม และการกลบัคืนชีพของพระครสิตเจา

ตัวเราเองก็สามารถมองเห็นบทบาทของเรา ในการสานตอและเผยแผขาวดี
ของพระคริสตเจา เราอาจจะไดเผชญิกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับนักบุญเปาโลในระหวาง
ที่ทานเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส เปนการเปลี่ยนแปลง เปนการเปลี่ยน
ความเขาใจใหม แตไมวาจะมีอะไรเกิดข้ึน เราตองเช่ือมั่นในพระสัญญาของ
พระเยซูเจาท่ีวา เรามิไดอยูโดดเด่ียว เราสามารถเปล่ียนความเขาใจของเรา
ใหถูกตอง และในขณะเดียวกันก็สำนึกในใจวา เรามิไดอยูโดดเด่ียว พระองค
ตรัสไววา “ผใูดเชือ่มัน่ในเรา กจ็ะกระทำสิง่ท่ีเราเองกระทำได” เราเชือ่มัน่ในใจ
ไหมวา สำหรบัพระเจาน้ันทุกสิง่เปนไปได?

“เสมือนเด็กที่คลอดกอนกำหนด” (1 โครินธ 15:8)

ขาแตพระเจา เปนส่ิงท่ียากมากท่ีจะวาดภาพวา พวกลูกสามารถจะมีสวน
สำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใหดีข้ึน โปรดทรงประทับอยูกับลูกในวันน้ี

ในขณะท่ีลูกพยายามเขาใจและนอมรับความเปล่ียน-
แปลงภายใน ซ่ึงมีรากฐานอยูบนความรัก โปรดทรง
ประทานขวัญและกำลังใจใหลูกเ ดินหนาตอไป
ดวยความเชื่อวา ลูกสามารถจะทำใหชีวิตของผูอื่น
เปล่ียนไปได ดวยเดชะพระอานุภาพของพระองค
อาแมน

ที่มาที่ไป
อาการ “นองเอย” ยงัทรงตัว
ในขณะท่ีความพยายามของทุกฝายเพ่ิมข้ึน
แพทยเฝาติดตามสังเกตอาการอยางใกลชิด
คุณแมเขาวัดน้ีออกวัดน้ันวอนขอปาฏิหาริยจากเบื้องบน
ผูเกี่ยวของอยูใกลชิดใหความม่ันใจคาพยาบาลคารักษา
คนรอบขางสงกำลังใจชวยไมขาดสาย
ทุกคนทุกอยางทุกความพยายามเพื่อเธอ
ในวัยสามขวบอันสดใสตองมาพบกับจุดผนัเปล่ียน
ในชวงเวลาไปเตรียมความพรอมท่ีโรงเรียน
ในรถรับสงนักเรียนท่ีจอดสนิทประตูหนาตางปดมิดชิด
ในขณะท่ีเธอนอนหมดสติเพราะขาดอากาศตามลำพังอยูในรถ
ไมมีใครทำใจไดทีช่วีติหน่ึงเพ่ิงจะเร่ิมตนตองมาหยุดชะงักงัน
ตอหนาอนาคตท่ีเปดกวางอยูตอหนาตอตาเธอ
เห็นภาพเธอนอนนิ่งไมรับรูการกระทำการเคล่ือนไหวรอบขาง
ดูจะไมสนใจเสียงเรียกเสียงพดูใหกำลงัใจเสียงเปนหวงเปนกังวล
แมเธอนอนอยูที่นั่นบนเตียงแตเหมือนเธอจะอยูไกลแสนไกล
ใจคุณแมเสียงคุณแมย้ำบอก “กลบัมาเถอะลูกแม...แมไมเหมือนเดิม”
คนท่ีไดยนิกค็งตองสงกำลงัใจสงความปรารถนาดเีพิม่ทวคูีณ
หนึง่ชวีติท่ีกำลงัสดใสท่ีกำลงันารกัใครจะยอมใหจากไปงายๆ แบบน้ี...

ในเม่ือแตละชีวติมีทีม่าท่ีไป
การจะคำนงึแคตอนใดตอนหน่ึงของชีวติคงไมได
หลายคนท่ีอานขาวคงรสึูกตกใจรสึูกเสียใจรสึูกเห็นใจ
แตก็หยุดอยูแคเหตุการณที่เกิดข้ึน
ตางกับผูเปนแมนองเอย
คุณแมยอนโยงกลบัไปพรอมกับเช่ือมตอไปขางหนา
เกาเดือนที่คุณแมฟูมฟกดูแลพูดคุยกับนองเอยแมยังเห็นหนาตา
แตละอยางท่ีกินแตละอยางท่ีทำแตละท่ีที่ไปตองเผื่อนองเอยหมด
สุขภาพนองเอยตองมากอนรสชาติอาหารขนมของโปรด
แลวนั้นความเจ็บปวดในชวงที่นองเอยออกมาเปนพลเมืองโลก
ตามดวยการดูแลใกลชิดติดตามการพัฒนาของนองเอย
เลี้ยงดูเอาใจใสการเติบโตของนองเอยทีละข้ันตอนแทบลืมตน
กระทั่งเขาปที่สามคุณแมเริ่มมองไปขางหนา
อนาคตของนองเอยเร่ิมดวยการเตรียมความพรอมปจจุบัน
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของการเตรียมพรอมและการพัฒนา
เลือกโรงเรียนเลือกการเดินทางไปกลับเลือกความปลอดภัย
ถึงจะใหความพิถีพิถันความรอบคอบในการเลือกแตละอยาง
แตในทุกการเลือกในทุกการกระทำในทุกการตัดสินใจมีชองวางเสมอ
ชองวางแหงความเส่ียงชองวางแหงความคาดไมถงึชองวางแหงอบุติัเหตุ
อะไรกส็ามารถเกิดข้ึนไดทัง้ๆ ทีไ่มตองการใหเกิด
ทนัทีทนัใดคุณแมจงึตองมองเลยไปขางหนาอกีรปูแบบหน่ึง
ทีมี่ไมกีค่นมองไปกับคุณแมเหมือนคณุแมพรอมกบัคุณแม...

หากคนเรารูจักมองชีวิตแบบมีที่มาท่ีไป
ความคิดการตัดสินการกระทำ...นาจะลงตัวกวาน้ี
วยัรนุคงไมคิดแคสนุกมีความสุขชัว่ประเด๋ียวเส่ียงเปนเส่ียงตาย
หากคำนึงวากวาจะโตขนาดน้ีพอแมตองลำบากลำบนแคไหน
คนคิดช่ัวคงไมหวังฉกฉวยโอกาสขมขืนชำเราใคร
หากฉุกคิดสักนิดวาเธออุตสาหรักษาเน้ือรักษาตัวมาแตออนแตออก
หวัขโมยคงไมกลาลักทรพัยจีป้ลนเงินทองคนอ่ืน
หากคำนึงวากวาเขาจะหาเงินมาไดแตละบาทตองเหน็ดเหน่ือยเพียงใด
คนลักตัดตนไมทำลายปาคงไมกลาลงมือ
หากคิดวากวาตนไมแตละตนโตไดขนาดน้ีตองใชเวลามากกวาชีวิตคน
ทีท่ำผดิทำช่ัวกนัไปก็คดิแคเวลานัน้เด๋ียวนัน้อารมณตอนน้ัน
หารไูมวาช่ัวประเด๋ียวนัน้ทำใหหมดท่ีมาหมดท่ีไป...ตอหนาตอตา
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อคัคีภยัในพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวผหูนภียัจากการสรูบ
จากประเทศพมา บานแมสุรนิ อ.ขุนยวม จ.แมฮองสอน
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2013 นบัวาเปนเหตุการณทีท่ำให
เกิดความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุดต้ังแต
ประเทศไทยรับผูลี้ภัยชาวพมาเขามาอยูในพื้นท่ีพักพิง
ชัว่คราวฯ ทัง้ 9 แหง ตามแนวชายแดนไทย-พมา

เปนเวลากวา  2 ชั่วโมง  ที่ เพลิงไดเผาผลาญ
บานเรือนกวา 400 หลังคาเรือน ทำใหผูลี้ภัยประมาณ
2,300 คน กลายเปนผูไรที่อยูอาศัยทันที โดยเฉพาะ
อยางย่ิงมีผเูสียชวีติจากเหตุการณครัง้น้ีถงึ 37 คน ซ่ึงหนึง่
ในน้ันคือเจาหนาท่ีสังคมสงเคราะหของโคเออรที่เปน
ผูลี้ภัย

โคเออรเปนหนึ่งในองคกรพัฒนาเอกชนที่เรงรีบ
เขาไปชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยต้ังแตวันเกิดเหตุ โดย
ไดนำน้ำด่ืม และเส้ือผา เขาไปอันดับแรกตามดวยส่ิงของ
จำเปนอ่ืนๆ เชน  มงุ ผาหม เส่ือ เทียนไข รองเทาแตะ
ถงับรรจนุ้ำ อปุกรณทำครวั  ถงึขณะน้ีหนวยงานภาครฐั
และองคกรพัฒนาเอกชน ไดประสานความรวมมือกัน
ในการท่ีจะบรรเทาความทุกขยากของผปูระสบภัย  เพือ่
ใหพวกเขากลบัไปดำเนนิชวีติไดอยางปกติโดยเรว็ทีสุ่ด
และดวยประสบการณกวา 30 ปในดานการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย โคเออรจึงไดรับมอบหมายจาก

เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทำงานในพ้ืนท่ีพักพิง
ชัว่คราวฯ ใหเปนผรูบัผดิชอบประสานงานการแจกจาย
ส่ิงของอุปโภค (Non-Food Items)ใหกับผูประสบ
อัคคีภัย

โคเออร ขอขอบคุณศูนยคาทอลิกขุนยวม ที่ไดให
สถานท่ีสำหรับจัดเก็บส่ิงของบริจาคและสัตบุรุษ
วัดแมพระลูกประคำ ที่ชวยคัดแยกและบรรจุส่ิงของ
บรจิาคเพ่ือมอบใหกบัผปูระสบภัยเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม
ที่ผานมา รวมท้ังอาสาสมัครโคเออรวัดนักบุญเปโตร
(สามพราน) ที่ชวยจัดสงส่ิงของบริจาคจากคลังน้ำใจ
คาทอลิกสงเคราะห (โคเออร รไีซเคิล) ไปยัง อ.ขุนยวม
อยางทันทวงที

หลังจากการใหความชวยเหลือผูประสบภัยใน
เบ้ืองตนเสรจ็ส้ินแลว โคเออรยงัคงมงุใหความชวยเหลอื
ผูออนแอและดอยโอกาส ไดแก เด็กท่ีไรผูปกครอง
ผูสูงอายุ คนพิการใหไดรับการสงเสริมทักษะวิชาชีพ
ตามความถนัด ทีจ่ะชวยใหพวกเขาฟนฟชูวีติหลงัประสบ-
ภัย และสามารถเล้ียงตัวไดในอนาคต เชน กิจกรรม
การผลติ สบ ูเทียนไข หรอืการอบรมดานเกษตรอินทรีย
และมอบเมล็ดพันธุผักและเคร่ืองมือทำการเกษตร ให
พวกเขาไดปลูกผกัสำหรับบริโภคและนำไปขาย รวมท้ัง
การเล้ียงสัตว เชน ปลา กบ และสุกร เปนตน

อัคคีภัยครั้งน้ี ทำใหโคเออรตองสูญเสียอาคารไม
ที่เปนศูนยทำงานชวยเหลือผูลี้ภัยทั้ง 3 แหง คือ ศูนย
บริการสังคมแกผูดอยโอกาส ศูนยฝกอบรมเกษตร
อินทรีย และศูนยฝกอบรมวิชาชีพ อันเปนอุปสรรค
สำคัญท่ีสงผลใหการดำเนินกิจกรรมตางๆ ที่กลาวถึง
ในขางตน ไมสามารถทำไดอยางเต็มท่ี  โคเออร จงึตอง
เรงปลูกสรางอาคารสำนักงานท้ัง 3 แหง  ใหกลับมา
เปดใชบริการตามปกติใหไดเสียกอน นอกจากนั้น
โคเออรซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในงานปกปอง
และคมุครองเด็ก (Child Protection) ยงัเหน็ความสำคัญ
ของการเยียวยาดานจิตใจของเด็กท่ีไดรับผลกระทบ

บานแมสุริน จ.แมฮองสอน
การใหความชวยเหลอืผปูระสบอคัคภียั รายงานโดย โคเออร

จากเหตุการณในคร้ังน้ี โดยการจัดหาของเลน และ
เครื่องเลนในสนามเด็กเลน  เพื่อจะเปนสวนหนึ่งซ่ึง
จะทำใหสภาพจิตใจของพวกเขาฟนคืนเปนปกติ
ในเร็ววัน

ขอคำภาวนาสำหรบัผทูีต่องเสยีชวีติไปจากอัคคีภยั
ครั้งน้ีและท่ีสำคัญเปนอยางย่ิง คือคำภาวนาและการ
ใหความชวยเหลือผูรอดชีวิต ซ่ึงจนกวาวันท่ีผูลี้ภัย
เหลาน้ี จะสามารถเดินทางกลับสูประเทศบานเกิด
เมืองนอนไดอยางปลอดภัย  ความเมตตาเอ้ืออาทรของ
ทาน จะชวยใหพวกเขาดำเนินชีวิตอยางมีศักด์ิศรี
ตามภาพลักษณของพระคริสตเจา ผูซ่ึงเคยเปนผูลี้ภัย
คราวทรงพระเยาวที่ไดอพยพไปยังประเทศอียิปต
พรอมกับพระแมมารียและนักบุญโยเซฟในครั้ง
กระโนน...?

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่ออภิบาลสังคม  แผนก
ผูลี้ภัยและประสบภัย (โคเออร) ของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย  ขอเชิญชวนพี่นองทุกทาน
รวมเปนหน่ึงเดียวในความสูญเสีย และชวงเวลาแหง
ความยากลำบากของบรรดาพ่ีนองผูอพยพที่ ศูนย
บานแมสุริน  ดวยการอธิษฐานภาวนา  ในการแสดง
ความเอื้ออาทรและแสดงเมตตาจิตตอพี่นองผูประสบ
อคัคีภยัในครัง้น้ี

โดยการบริจาค สามารถดำเนินการ ดังน้ี
1. เช็ค : ส่ังจายสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง

ประเทศไทย
2. โอนเงนิผานบัญช ี :   ธนาคารทหารไทย  สาขา

พัฒนพงศ ชื่อบัญชี  :   มิสซังฯ สภาพระสังฆราช
คาทอลกิฯ  (บรรเทาสาธารณภัย) เลขทีบ่ญัช ี  :  170-2-
08597-6

3. การบริจาคส่ิงของอุปโภคและบริโภค ติดตอ
ไดที่แผนกผูประสบภัยและผูลี้ภัย โทร. 0-2681-3900
ตอ 1601-1617

เจาหนาท่ีโคเออร ตามหาเด็กและคนชรา ที่อยูใน
ความดูแลของเราจนพบ และเรงใหความชวยเหลือ
อยางเต็มท่ี

พืน้ท่ีทีเ่คยเปนสำนกังานโคเออร
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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

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

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

บริการทุกทานดวยจิตตารมณคริสตชน
ติดตอ คณุสามารถ  ฮมีนิกลู โทร. 02-598-4878,  081-830-1613

แฟกซ 02-598-4879
คุณวันดี  ฮีมินกูลโทร. 02-566-3393, 081-817-5260
แฟกซ 02-566-3201

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

⌫ 
โรงเรียนอนบุาลซางตาครสู ตรงขามวัดซางตาครสู

- นกัเรียนอนุบาล
- คร ูวฒุปิระถมวัย ไมจำกัดอายุ มีทีพ่กัให

ติดตอ : คุณครูแอด 0-2465-1906

⌫     

สมัครสมาชิก
อุดมสาร

และอุดมศานต
ตออายุสมาชิก

ติดตอ
ฝายทะเบียน

สมาชิก
โทร. 0-2681-3900

ตอ 1810
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
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อย ู2 ประการท่ีสำคัญ คือ
1. ขอใหขาพเจาไดลิ้มรสถึงความทุกขทรมาน

อยางแสนสาหัส ในการถูกตรงึกางเขนขององคพระเยซู
คริสตเจา

2. ขอใหขาพเจาลิ้มรสถึงความสุข และความรัก
อนัย่ิงใหญ ทีอ่งคพระเยซคูรสิตเจาทรงมตีอมวลมนษุย
ทั้งหลายผานทางความตายบนไมกางเขนของพระองค

คำภาวนา 2 ประการน้ีทำใหทานไดลิ้มรสถึง
ความทุกขทรมาน และล้ิมรสถึงความสุข และความรัก
อันย่ิงใหญที่สุดท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงมีตอมวลมนุษย
ทั้งหลายผานทางความตายบนไมกางเขน และรุงเชา
ของวนัฉลองเทิดทูนไมกางเขน 14 กนัยายน ค.ศ. 1224
ทานนักบุญฟรังซิส ไดรับรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิจากรูป
ไมกางเขนท่ีทานสวดมนตภาวนาตลอดเวลานับเปน
เดือน โดยมีแสงเจิดจาผานมาท่ีมือทั้งสอง ที่เทา และ
ที่สีขางของทาน รอยแผลศักด์ิสิทธ์ิที่ทานไดรับ พระ-
ศาสนจักรไดประกาศรับรองวา เปนรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ
อยางแทจริง

ดังน้ัน ในความหมายท่ีสองในชีวิตของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส คือ พระองคทานปรารถนา
ใหเราแตละคน ยินดีเขาไปมีสวนรวมรับความทุกข
ทรมานพรอมกับพระเยซูคริสตเจา และนอมรับ หรือ
ลิ้มรสถึงความสุขและความรักอันย่ิงใหญที่พระเยซู
ครสิตเจาทรงมีตอมวลมนุษยทัง้หลาย โดยผานหนทาง
แหงไมกางเขน ขอใหเราแตละคนสามารถทนรับ

ทุกอยาง ตาม
แบบอยางของ
พระเยซูคริสต-
เจา เพื่อจะพบ
กบัสันติสุขและ
ค ว า ม รั ก อั น
ยิ่งใหญที่พระ-
เยซูคริสตเจ า
จะประทานให
กบัเราแตละคน
สำ ห รั บ ผู ที่
เชือ่ม่ัน ไววางใจ

และรักในพระองค
ประการสุดทาย นักบุญฟรังซิสอัสซีซี เปนบุคคล

แรกท่ีใชคำวา “พระคริสตเจาอีกองคหน่ึง” (Alter
Christus) ในโลกน้ี เราจะเปนพระเยซูคริสตเจาอีก
องคหนึ่งไดอยางไร คงจะเปนการยากมาก และ
คงจะเปนไปไมได แตพีน่องท่ีรกั สำหรบัพระเจา ไมมี
อะไรที่เปนไปไมได พระองคทรงกระทำไดทุกสิ่ง
สำหรับผูที่เชื่อมั่น ไววางใจ และรักในพระองคอยาง
แทจริง พี่นองที่รักครับ ไมมีอะไรที่พระเยซูคริสตเจา
จะกระทำไมได แตพระเยซคูรสิตเจาจะไมกระทำสิง่ใด
เลย ถาเราแตละคนไมรวมมือกบัพระองคนะครับ

ดังน้ัน จดุมงุหมายท่ีสำคัญย่ิง และสำคัญท่ีสุดก็วาได
คือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปรารถนาให
พระองคทานเอง และพวกเราคริสตชนทั่วโลกเปน

ชือ่นัน้สำคัญไฉน? (ตอจากหนา 3) เหมือนดังทานนักบุญฟรังซิสอัสซีซี คือ “เปนพระ-
คริสตเจาอีกองคหน่ึง” ในโลกนี้ ทานนักบุญฟรังซิส
อัสซีซีไดแสดงใหเราคริสตชนท่ัวโลกไดเห็นพระเยซู
คริสตเจาอีกองคหน่ึงในโลกน้ี มิใชดวยรอยแผล
ศักด์ิสทิธ์ิของทานนักบุญ หรอืมิใชเพราะความศักด์ิสิทธ์ิ
ของทานนักบญุเอง แตเปนเพราะวา ทานนักบุญฟรังซิส
อัสซีซี ไดฉายแสงแหงความศักด์ิสิทธิ์ของพระเยซู
ครสิตเจา ในชีวติของทานนกับญุไดอยางชดัเจน

พี่นองท่ีรัก ขอเชิญชวนพวกเราทุกคน ไดรำพึง
ภาวนา ไตรตรองถึงช่ือของสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ผูนำสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลก
ซ่ึงพระนามของพระองคยอมจะตองมีความหมาย
สำหรบัชีวติคริสตชนของเราทุกคนอยางแนนอน

นักบุญฟรังซิสอัสซีซี  มักจะสวดภาวนาส้ันๆ
เสมอๆ  มิไดขาดวา “พระเจาขา พระองคทรงเปนทุกสิง่
สำหรับขาพเจา” (My Lord, My All) และนักบุญ
ฟรังซิสอัสซีซี ไดรำพึงถึงพระวาจาที่พระเยซูคริสตเจา
ตรัสไวในพระวรสารวา “ถาผูใดอยากตามเรา ก็จง
เลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไมกางเขนของตน และ
ตดิตามเรา” (มธ 16:24)

ขอใหการเปนคริสตชนของเราแตละคน มิใชเปน
เพียงแคไดชื่อวาเปนคริสตชนเทาน้ัน แตขอใหเรา
แตละคนสามารถแสดงใหเห็นถึง ความศักดิ์ สิทธิ์
ขององคพระเยซูคริสตเจาในชีวิตของเราแตละคน

ขอพระอวยพรพี่นองที่รักทุกทาน
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บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนท่ี 5 โรมเมอืงแหงศิลปะและเรือ่งของ 3M

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

(อานตอฉบับหนา)

เย็นวานน้ีขออนุญาตพาพระสงฆกรงุเทพฯ บางองค
ที่วางไปทานอาหารเย็นดวยกัน บรรยากาศตามสบาย
ที่ปอัซซา นาโวนา ตอนเดินไปพอดีผาน Castel d’
Angelo เห็นทองฟาสวยมากแดดดีผูคนมากมายเดิน
เขาไปดานหนาถายรูปสวยๆ ไวเยอะเลยครับ ที่นี่เปน
ปราสาทเกาแกมากๆ แหงหน่ึงของโรม มีมากอนท่ีจะมี
พระศาสนจักรในโรมเสียอกี เปนปราสาทของจักรพรรดิ
โรมนั ตอมาเปนทีป่ระทบัของพระสนัตะปาปา  เปนที่
คุมขัง เปนท่ีลีภ้ยัและท่ีสุดตอนน้ีกเ็ปนพิพธิภัณฑ เสนห
อยูที่ความเกาแก อยูที่สถาปตยกรรมและการกอสราง
คนโบราณสามารถสรางหลายสิ่งหลายอยางท่ีเปน
ส่ิงมหศัจรรยของโลกเรามากมาย ไมรวูาสรางไดอยางไร
ดวยเพราะหากมาสรางในสมัยนี้ซ่ึงมีวิวัฒนาการการ
กอสราง มีเทคโนโลยีทันสมัยก็ยังไมรูวาจะสรางได
ดีแบบน้ันหรือเปลา ในโรมมีส่ิงกอสรางแบบน้ีมากมาย
จริงๆ ครับ ทำใหเรามองเห็นถึงอำนาจของจักรพรรดิ
และของพระสันตะปาปาในสมัยกอนชดัเจน วามีอำนาจ
มากมายขนาดไหน สรางสรรคงานเหลาน้ีข้ึนมา ในโรม
กเ็ชน Colosseo, Pantheon, Castel d’ Angelo, Basiliche
รวมท้ังศิลปะมากมายบรรยายไมหมด มาดูเองก็ไมหมด
นะครบั ผมคอยๆ เดินไปชมไปจนถงึปอซัซา นาโวนา
ดวยความศรัทธาและมีเวลามากดวย ก็เดินตรงเขาไป
ในวัดนักบุญอักแนส วัดน้ีต้ังอยูบนสถานท่ีที่นักบุญ
อักแนสถูกประหารชีวิต เปนมรณสักขีสมัยการ
เบียดเบียนศาสนาดวยการถูกตัดศีรษะ ที่นี่เก็บรักษา
กะโหลกศีรษะของทานไว เรื่องที่ทำใหนักบุญองคนี้
ไดรับความศรัทธามากโดยเฉพาะต้ังแตสมัยกลางก็คือ
เธอถูกเปลือยกายโดยทหารโรมันและถูกลากมาเพื่อ
จะถูกขมขืน เสนผมของเธอไดยาวข้ึนมาปกคลุมรางกาย
ของเธออยางอัศจรรยและทหารคนหน่ึงท่ีจะขมขืนเธอ
กเ็สียชวีติกะทันหันท่ีนัน่ นกับุญอกัแนสไดทำใหทหาร
ผูนี้กลับคืนชีพ แตดวยคำส่ังการเบียดเบียนในท่ีสุดเธอ
กถ็กูประหารชวีติครบั ตอนท่ีเดินเขาไปในวดัไมนกึเลย
วาจะมีผูคนเขาไปสวดมากมายอยางน้ี อาจเปนเพราะ
อากาศดีหรืออาจเปนเพราะศรัทธาตอนักบุญท่ีนารัก
องคนี้ก็ได อยางน้ันก็ขอแสดงความยินดีกับผูมีนาม
นักบุญท่ีมีวีรกรรมสุดยอดองคนี้ดวย ผมสวดภาวนา
เล็กนอย ไดบุญแลวก็ยกโทรศัพทข้ึนมาถายรูปท่ีเก็บ
กะโหลกศีรษะของทาน  ไดบาปครับเพราะเขาหามถายรปู
ขอสารภาพตรงน้ีเลย อาแมน จบจากการทำบุญและ
ทำบาปเล็กๆ นีแ้ลวก็เปนรายการหยอนใจครบั ดีใจท่ีมี
โอกาสทานอาหารกับพระสงฆนองๆ แบบกันเอง ใน

บรรยากาศแบบอิตาเลียน ดวยอาหารอิตาเลียนและไวน
อิตาเลียน พวกเราจึงเล่ียนไปกับทุกอยาง ที่สนุกก็คือ
ไดคุยกนัสารพัด บอกตรงๆ วาสนุกดี ปอซัซา นาโวนา
เกาแกมากครับแตเดิมในสมัยอาณาจักรโรมันท่ีนี่
เปนสนามกีฬา ใชคำวา Arena หรอืใชคำวา Agona กไ็ด
มีใจความเปนกีฬาจริงๆ นะครับ เพื่อความสนุกสนาน
ของประชาชน เชน เกม การละเลนตางๆ แตกตางจาก
สนามกีฬาท่ีเรียกวา Amphitheatre ซ่ึงใชสารพัด
ประโยชนรวมไปถึงกีฬาโหดรายแบบ Gladiators หรอื
ใชเปนท่ีประหารชีวิตนักโทษแบบประจานหรือใชใน
งานใหญๆ ทั้งหลาย อาณาจักรโรมันไปถึงท่ีไหนก็จะ
สรางสนามกีฬาแบบใหญนี้ไวเสมอเพื่อแสดงความ
ยิ่งใหญของตนเอง ที่นาโวนาน้ีสามารถจุคนไดถึง
สามหม่ืนคนนะครับใหญไมใชนอย  พอพนจาก
อาณาจักรโรมันเรืองอำนาจผูคนก็เร่ิมยายไปท่ีอื่นกัน
จนกระทั่งมาในสมัยยุคกลางกลับกลายเปนที่พวกผูดี
ขุนนางของโรมมาจับจองสรางอาคารปราสาทนอยๆ ไว
และนำการละเลนการกีฬาเขามาเพ่ือความสนุกสนาน
อีกครั้งหน่ึง มีวัดนักบุญอักแนสและวัดเล็กๆ อยูบาง
ทำใหที่นี่เปนท่ีนิยมมาพักผอนดูการละเลนตางๆ กัน
อาคารบานเรือนตางๆ รอบๆ กค็ลาสสิกทำใหทีน่ีมี่เสนห
เคยใชเปนท่ีถายทำภาพยนตรหลายเร่ืองแลวดวย
นะครับ ใครท่ีพอมีเวลาก็นาจะมาเดินเท่ียวสักหนอย
ปกติถามากับทัวรมักไมคอยไดมากัน หมายถงึทัวรไทย
นะครับ แตเราสามารถพบนักทองเที่ยวจากทั่วโลกได
ที่นี่เพราะเขารูดีวาถาตองการกล่ินอายของชาวโรมและ
อติาเลียนสไตลแลวละก็ทีน่ีแ่หละครับจะรสึูกไดดีทีสุ่ด
แหงหนึ่งในโรม ใครจะมาดูการละเลน ใครจะมาน่ัง
ใหศิลปนวาดภาพ มาหาซ้ือภาพวาดสวยๆ และแปลกๆ
หาอาหารอิตาเลียนทุกรูปแบบ มีศิลปะจากศิลปน
มากมายใหชม แคมาเดินเฉยๆ ไมตองรูอะไรมากนักก็
เพลิดเพลินแลว

วนัน้ีมิสซาคนไทยท่ีโรมมากันรวมท้ังพระคารดินลั
แลว 33 คนพอดีเทากับอายุพระเยซูเจาเลย ทานเทศน
ไดดีมากครับวันนี้เรื่องลูกลางผลาญ ถึงความรักและ
อภัยของพอ การรูจักการกลับใจของลูกทั้งสองคน
หลังมิสซาก็เริ่มพิธีการคำนับกันครับ มีหลายคำนับ
เหมือนกัน คุณพอวิษณุ ธัญญอนันต ไดรับมอบหมาย
จากคณุพอสรุศกัดิ ์อมัพาภรณ พธีิกรเปนผกูลาวคำนับ
มาแมรผูที่เราฉลองครบ 50 ปการถวายตัวในเดือน
สิงหาคมท่ีจะถึงน้ีกลาวขอบคุณและทำใหเราเขาใจ
ความหมายของการถวายตัวแดพระ ความสุขท่ีพระ

มอบใหแกเราในชีวิตถวายตัวแมงานจะมากหลายดาน
แตก็มีความชวยเหลือของพระ ผมชอบมากเลยตอนที่
แมรบอกวาท่ีเมืองไทยพระศาสนจักรไทยมี 3 M และ
บอกวาท่ีนี่วันน้ีมี 2 M ผมก็นึกไมออกวาอีกหนึ่งเอ็ม
คือใคร ตองออกมาถามจึงทราบวาอีก M หน่ึงก็คือ
ภราดามารติน ประทีป โกมลมาศ นั่นเองครับ คิดไป
คิดมาก็จรงินะครับ เราม ี 3 M  ทีท่ำงานใหพระศาสนจักร
ไดเจริญกาวหนาจริงๆ  มาแมรยังพูดไดดีมากดวย ที่
บอกวาตอนน้ีเราเชิญแมพระมาเปนเอ็มท่ีหนึ่งท่ีอยู
กบัเราท่ีนีก่ไ็ด เวลาพระคารดินลัใหโอวาทก็มีหลายตอน
ที่ทานพูดและเยาแหยไดสนุกจริงๆ ครับ ผมก็ชอบ
ตอนท่ีทานสอนวา พระสงฆที่มาเรียนโรมสมัยทาน
เรียนสูพอๆ ทั้งหลายสมัยนี้ไมได แตดูเหมือนวา
พระสงฆสมัยนี้จะสูที่จะเรียนสูสมัยกอนไมได ทั้งๆ ที่
สมัยกอนเราไมมีเครื่องไมเครื่องมือทันสมัยแบบน้ี
เด๋ียวน้ีจะคุยกับใคร อยากเห็นหนากับคนท่ีไทยก็ยก
เคร่ืองโนนเคร่ืองนี ่กด กด กด กไ็ดแลว เรยีกเสียงหวัเราะ
ไดอยางตอเนื่อง ผมสังเกตเองวาเหตุการณและการพูด
แบบน้ีมักเกดิข้ึนในเวลาท่ีพระคณุเจามีความสุขใจครับ
ไมรผูมคดิไปเองหรอืเปลา นอกจากนัน้พระคณุเจาก็เอย
ถึงงานฉลอง 25 ปของเซอรแมรี่ แคลร การถวายตัว
ตลอดชีพของเซอรลูกเกศ ผมจำไมไดจริงๆ ครับวา
มาเซอรใชชื่ออะไรเพราะผมเรียกมาเซอรทานน้ีวา
ลกูเกศมาต้ังแตยงัเปนเด็กอาย ุ5 ขวบ ตอนน้ันยงัขอให
ผมเลานิทานใหฟงอยู เลย ตอนน้ีกำลังจะถวายตัว
ตลอดชีพแลว จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสหรัฐ
อเมริกากอนจะตัดสินใจถวายตัวแดพระ นายกยอง
นะครับและงานสุดทายท่ีพวกเรารวมกันระลึกถึง
ในวันนี้ ก็ คืออำลาป าคำที่จะกลับไทยอยางถาวร
หลงัจากอยทูีอ่ติาลีมานานถึง 22 ป กไ็หนๆ พระคารดินลั
มาท้ังทีก็เปนเกียรติที่จะฉลองโดยมีทานเปนประธาน
ทำใหงานมีความประทับใจจริงๆ ทานยังบอกวาโอกาส
นี้ดีแนๆ เพราะเราฉลองในโอกาสท่ีกำลังจะมีพระ-
สันตะปาปาใหมดวย อยางน้ีกย็ากท่ีจะลืมจริงๆ คุณพอ
สุรศักด์ิรับบทพิธีกรไดสนุกมากตามสไตลที่ถนัด
ทกุคนในท่ีนัน้มีความสุขกันมาก สุขไหนๆ กส็นุกดวย
การทานอาหารเท่ียงดวยกันท่ีภัตตาคารจีน คุณนกและ
คุณคลาวดิโอเตรียมงานน้ีมาสองสามวันแลว จอง
หองอาหาร พวกคุณพอชวยกันสั่งอาหารลวงหนา
คุณนกยังเตรยีมการดอวยพรใหทกุคนเขยีนและเซน็ช่ือ
ใหพระคารดินลัและมาแมร เตรียมเคกฉลองวันเกิดครบ
84 ปของพระคุณเจาท่ีผานมาเม่ือเดือนมกราคมดวย
รวมท้ังการด่ืมอวยพรใหทกุคนมีความสุขและสุขภาพท่ีดี

พรุงน้ีพระคารดินัลมีประชุมคณะพระคารดินัลอีก
ครั้งหน่ึงในภาคเชา ทานบอกวาไมรู เหมือนกันวา
จะประชุมเร่ืองอะไร แตหลังจากประชุมพรุงน้ีแลว
บรรดาพระคารดินัลผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งทุกทานจะตอง
เขาไปพักในตึกมารธา ที่อยูภายในบริเวณมหาวิหาร
นกับญุเปโตร หามการติดตอทกุดานต้ังแตนัน้เปนตนไป
นาต่ืนเตนจรงิๆ
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ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เรือ่ง การแตงต้ังโยกยายพระสงฆ

เขาดำรงตำแหนงหนาท่ี
เพื่อความเหมาะสมอันเน่ืองมาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีพระสงฆ

บวชใหม พระสงฆไปศึกษาตอในตางประเทศ พระสงฆครบวาระการทำงาน
ในสังฆมณฑลอ่ืน พระสงฆที่สมควรเปลี่ยนแปลงหนาท่ี อีกทั้งอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ มีนโยบายใหมีวัดนำรองในการประกาศขาวดีสูปวงชนในเขตปกครอง
ตางๆ จงึใหพระสงฆดังมีรายชือ่ตอไปนี ้พนจากตำแหนงหนาท่ีเดิม และเขาประจำ
ตำแหนงหนาท่ีใหม ดังนี้
1. คณุพอกติติศกัด์ิ กาญจนธานินทร รับการอบรมตอเน่ือง

(On Going Formation)
2. คณุพอเอกพงษ พงษสูงเนนิ ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม
3. คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ เจาอาวาสวัดนักบญุอนัเดร บางภาษี

และวดันักบญุมัทธิว ทงุลกูนก
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก
เพื่อพระสงฆและผูถวายตัวสภา
พระสงัฆราชฯ

4. คุณพอไชโย กิจสกุล อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
สามพราน

5. คุณพอประยุทธ ชลหาญ พักรักษาตัว
6. คณุพอวทิยา แกวแหวน เจาอาวาสวัดมารียสมภพ บานแพน

และวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช
7. คณุพอวชิา หิรญัญการ พักรักษาตัว
8. คุณพอสุทศ ประมวลพรอม เจาอาวาสวัดมารียสวรรค ดอนเมือง
9. คณุพอววิฒัน แพรสิริ เจาอาวาสวดัศีลมหาสนทิ ตล่ิงชัน
10. คณุพอพงษเกษม สังวาลยเพ็ชร รับการอบรมตอเน่ือง

(On Going Formation)
11. คณุพอเอกพร นติตะโย เจ าอาวาสวัดแมพระประจักษ

เมืองลรูด หวัตะเข
12. คณุพอเดชา อาภรณรตัน ผูชวยพระสังฆราชฝายการศึกษา

ในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ เลขาธิการคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการศึกษาสภาพระ-
สังฆราชฯ นายกสมาคมสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย  พัก
ประจำอาคารแมพระรับเกียรติ
ยกข้ึนสวรรค

13. คณุพอสรุพันธ ดาวพิเศษ รับการอบรมตอเน่ือง
(On Going Formation)

14. คณุพอศริพิจน สกลุทอง ชวยงานสังฆมณฑลเชียงใหม
15. คุณพอศุภศิลป สุขสุศิลป เ จ า อ า ว าส วั ด นั ก บุญยอแซฟ

ตรอกจันทน
16. คณุพอวษิณุ ธญัญอนันต รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแหงประเทศไทย  พัก
ประ จำ อ าค า รสำ นั ก ง านสภ า
พระสงัฆราชฯ

17. คณุพอประทปี กรีตพิงศ เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล
ปากน้ำ

18. คุณพอสุทธิ ปุคะละนันท ผูชวยเจาอาวาสวัดพระแมสกล
สงเคราะห บางบัวทอง

19. คุณพอวิทยา ลัดลอย เจาอาวาสวัดนักบญุอนันา ทาจีน

20. คณุพอประชาชาต ิปรชีาวฒุิ เจาอาวาสวัดนักบุญลูกา อูทอง
ผูอำนวยการแผนกดนตรีศักด์ิสิทธ์ิ
สภาพระสงัฆราชฯ

21. คุณพอธีรพล กอบวิทยากุล ผูอำนวยการโรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ สามพราน  เลขาธิการ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อมรดก
วฒันธรรมสภาพระสังฆราชฯ

22. คณุพอสรุะพงษ ไมมงคล ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันนา
ทาจีน

23. คณุพออนชุา ไชยเดช ผชูวยเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ
ฝายส่ือสารสังคม  เลขาธิการ
คณะกรรมการค าทอลิ ก เพื่ อ
ส่ือมวลชน เลขาธิการคณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ
พักประจำและชวยงานอภิบาล
ทีอ่าสนวิหารอสัสัมชัญ

24. คณุพออดศิกัด์ิ กจิบุญชู รองอธิการสามเณราลัยนักบุญ
ยอแซฟ สามพราน

25. คณุพอชศูกัด์ิ บุญอนันตบุตร ผูชวยเจ าอาวาสวัดอัครเทวดา
ราฟาแอล ปากน้ำ

26. คณุพอธนากร เลาหบุตร เจาอาวาสวัดนักบญุเปาโล บานนา
27. คณุพอเทดิศักด์ิ กจิสวัสด์ิ ผูชวยเจาอาวาสวัดมารียสมภพ

บานแพน
28. คุณพอสหพล ตั้งถาวร ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส
29. คณุพอยอดชาย เลก็ประเสรฐิ เจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยธุยา
30. คณุพอธนนัตธง สุขสทุพิย เจาอาวาสวัดนักบุญบารโธโลมิว

อคัรสาวก
31. คณุพอวรพจน วสิิฐนนทชัย ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญเปโตร

สามพราน
32. คณุพอวฒุไิกร ชนิทรนลยั ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญอันเดร

บางภาษี และวัดนักบุญมัทธิว ทงุลูกนก
33. คณุพอศวง วจิิตรวงศ ผชูวยผอูำนวยการโรงเรยีนยอแซฟ

อปุถมัภ สามพราน ชวยงานอภบิาล
วัดดวงหทัยนิรมลของแมพระ
ปากลัด

34. คุณพอบุญชรัสมิ์ สุขสวาง ศึกษาตอตางประเทศ
35. คณุพอนฏัฐว ีกงักง ศึกษาตอตางประเทศ
36. คณุพอทศัมะ กจิประยรู ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

ตรอกจันทน
37. สังฆานุกรธนายุทธ ผลาผล ผูชวยอธิการสามเณราลัยนักบุญ

ยอแซฟ สามพราน
38. สังฆานกุรวทิยา เลศิทนงศกัดิ์ ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส
39. คณุพออาดรีอาโน เปโลซนิ (TMS) เ จ า อ า ว า ส วั ด นั ก บุญม า ร โ ก

ปทุมธานี
40. สังฆานุกรรชตะ ประทมุตร ี(TMS) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญมารโก

ปทุมธานี
41. คณุพอเรอเน บรสิซอง (MEP) พักรักษาตัว
42. คณุพอเดวดิ ชอการ (MEP) ผูชวยเจาอาวาสวัดนักบุญคลารา

เดิมบางนางบวช
ทั้งน้ี ใหพระสงฆที่ไดรับการแตงต้ังโยกยายเขาประจำตำแหนงหนาท่ีใหม

ภายในวันพธุท่ี 1  พฤษภาคม ค.ศ. 2013
ประกาศ ณ วนัพฤหสับดีที ่11 เมษายน ค.ศ. 2013

พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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มารีอา สภุา
(บวยจือ แซฮอ)

วงษวิไลวารินทร
เกดิใหมในพระเจา

3 พฤษภาคม
ค.ศ. 2009

อายุ 86 ป
(ครบ 4 ป)

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ

และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50 ประเทศไอรแลนด
พรั่งพรูดวยขอมูล หนักแนนดวยสาระที่ตองรู

โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กับพระคริสตเจา

และกบัผอูืน่

โปรดทราบ! ทกุวนันีม้คีนหลอกลวง  โทรศพัทไปอางวา เปนญาติของพระสงฆ นกับวช ฆราวาสทีม่ชีือ่เสยีง หรอืเปนศษิยเกาสถาบันนัน้ๆ  ขอความชวยเหลอื คารกัษา
คาเลาเรยีน หรอือบัุตเิหตุ แลวแตจะอาง ใหชวยโอนเงนิ เรือ่งทำนองนีเ้กดิมาหลายเดอืนแลว วนัน้ียงัมอีย ูโปรดอยาหลงเชือ่ และตกเปนเครือ่งมอืเดด็ขาด



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π - 4 æƒ…¿“§¡ 2013 Àπâ“ 15

«—¥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

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ ∫“ß°–ªî

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

‡«≈“ 19.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’ ·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‚∑√. 08-

1820-8681)

«—¥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—¥
����� —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®”°—¥

����� Õ∏‘°“√‘≥’·≈–§√Õ∫§√—«√“™®”ªï ¢Õ ‡™‘≠

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

∂«“¬ªØ‘≠“≥§√∫ 25 ªï¢Õß‡´Õ√å¡“√’¬å √“ø“·Õ≈

·Ààßæ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å (¡“√’¬å Õÿ∫≈√—µπå √“™®”ªï)

«—πæÿ∏∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. ∑’ËÕ“√“¡§“√å·¡≈®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

����� §≥–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

�����§≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡

„πæ‘∏’∫«™‡ªìπæ√– ß¶å¢Õß —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´

™—¬π√‘π∑√å  ‡À≈“æ√¡, C.Ss.R.  —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π ¥‘ßÀå

‡øóÕß, C.Ss.R.

æ‘∏’∫«™ ‡ªìπ — ß¶“πÿ°√¢Õß∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ

∏π“§“√ ®—π∑√å≈◊Õ™—¬, C.Ss.R. ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√

«—π√∫ ∫ÿ≠∑Õ¥, C.Ss.R.

·≈–æ‘∏’∂«“¬µπ§√—Èß·√°¢Õß∫√“‡¥Õ√å‰¡‡§‘È≈

∏‡π» °“¬√“™, C.Ss.R. ∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ °àÕ‡°’¬√µ‘

¥’»√’, C.Ss.R. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“,

C.Ss.R. ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡

2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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∏√√¡ (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

����� «‘∑¬“≈—¬· 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∞¡

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 ‚∑√ “√

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

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

0074)

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ®.√–πÕß ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

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

§ÿ≥æàÕ‡®â“«—¥‚∑√. 08-6176-7740) ‡∑»πå‡µ√’¬¡®‘µ„®

‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡æß…å ©—µ√∫√√¬ß§å

«—¥·¡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)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ∫â“π´àß·¬â Õ.‰∑¬‡®√‘≠

®.¬‚ ∏√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√ ‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1805



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π - 4 æƒ…¿“§¡ 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

✟ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

¬ÕÕ“°‘¡ ∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ·≈– —ß¶“πÿ°√Õ—πµπ

«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡

2013 ‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–®‘µ‡®â“ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø  “¡æ√“π ‚¥¬

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

✟ §≥–æ√–¡À“‰∂à·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√Õ—≈øÕπ‚´ ™—¬π√‘π∑√å ‡À≈“æ√¡,

C.Ss.R. ·≈– —ß¶“πÿ°√‡µ√‘π ¥‘ßÀå ‡øóÕß, C.Ss.R.

«—π»ÿ°√å∑’Ë 24 æƒ…¿“§¡  2013  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬ ‚¥¬æ√–-

 —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“, C.Ss.R. ‡ªìπ

ª√–∏“π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

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 Com-

munity for Christian Meditation)  ”À√—∫

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

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

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

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

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-

4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail.

com, 08-9611-7940 ·≈–§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-

9117-9100

�����µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√Õÿ¥¡ “√ ·≈–Õÿ¥¡»“πµå

 àß¢à“« ¿“æ¢à“« ∫∑§«“¡ ª√–™“ —¡æ—π∏å ©≈Õß«—¥

‡ ° ÿ “π ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ

1805 E-mail : udomsarn@gmail.com

ª√–°“» —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’
‡√◊ËÕß  °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀπâ“∑’Ë¢Õßæ√– ß¶å

§√‘ µ»—°√“™ 2013
1. §ÿ≥æàÕ ¡™“¬ ‡°…’ ‡µ√’¬¡»÷°…“µàÕæ√–§—¡¿’√å ∑’Ëª√–‡∑»Õ‘µ“≈’

2. §ÿ≥æàÕ¿Ÿ«π“√∂ ·πàπÀπ“ ‡µ√’¬¡»÷°…“µàÕ¥â“πÕ¿‘∫“≈§√Õ∫§√—« ∑’Ëª√–‡∑»ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ™à«ß√–À«à“ß

‡µ√’¬¡µ—«æ—°ª√–®”∑’Ë»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈

3. §ÿ≥æàÕ‡Õ°¿æ º≈¡Ÿ≈ ®∫°“√»÷°…“¥â“πæ‘∏’°√√¡ ·µàßµ—Èß„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫·ºπ°æ‘∏’°√√¡ —ß¶¡≥±≈ ‡ªìπ

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ ·≈–‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å

4. §ÿ≥æàÕ°ƒ…Æ“  ÿ¢æ—≤πå ®∫À≈—° Ÿµ√°“√Ωñ°¿“…“Õ—ß°ƒ… √—∫Àπâ“∑’Ë‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“

5. §ÿ≥æàÕ»—°¥“ ‡°’¬√µ‘‡°…¡ ·µàßµ—Èß‡ªìπ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

6. §ÿ≥æàÕ∏’√–æß…å °â“πæ‘°ÿ≈ ·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ °≈—∫„® ·≈–«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

√–¬Õß

7. §ÿ≥æàÕÕπÿ √≥å æß»å»‘√‘æ—≤πå ·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ®—¥°“√‚√ß‡√’¬πªí≠®∑√—æ¬å ¡’π∫ÿ√’ ·≈–‡ªìπºŸâ™à«¬ß“πÕ¿‘∫“≈

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ïªí≠®∑√—æ¬å

8. §ÿ≥æàÕ‡Õ°√“™  ÿ¢™“µ‘ ·µàßµ—Èß‡ªìπºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ·≈–«—¥æ√–®‘µ‡®â“

∫â“π∑—æ

9.  —ß¶“πÿ°√π√‡∑æ ¿“πÿæ—π∏å ™à«¬ß“πÕ¿‘∫“≈«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡  ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫»’≈∫«™ ·µàßµ—Èß‡ªìπ

ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡

10.  —ß¶“πÿ°√«—™√æ≈ °Ÿâ™“µ‘ ™à«¬ß“πÕ¿‘∫“≈Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡¡◊ËÕ√—∫»’≈∫«™ ·µàßµ—Èß

‡ªìπºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

11. §ÿ≥æàÕ ¡π÷° ª√–∑ÿ¡√“™ ‡¢â“√—∫°“√øóôπøŸ™’«‘µ ß¶å  æ—°ª√–®”∑’Ë»Ÿπ¬å —ß¶¡≥±≈

12. §ÿ≥æàÕæ‘π—πµå æ√ª√– ‘∑∏‘Ï ¢Õæ—°¿“√°‘®øóôπøŸ™’«‘µ ß¶å æ—°ª√–®”∑’Ë∫â“π‡¥Á°°”æ√â“ æ—∑¬“

‚¥¬¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ§ÿ≥æàÕ∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀπâ“∑’Ë∑”°“√ àß¡Õ∫ß“π ∫—≠™’°“√‡ß‘π ·≈–‡¢â“ª√–®”Àπâ“∑’Ë

∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß¡Õ∫À¡“¬¿“¬„π«—π∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2013 ‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 27 ¡’π“§¡ §.». 2013 ‚Õ°“ ‡ °πÈ”¡—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ·≈–æ‘∏’√◊ÈÕøóôπ —ß¶¿“æ

æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å  ®√— »√’

ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 18 ประจำวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม

: คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธรีพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสมีา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร
เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกจิ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธานี : คุณพอไมตรี ทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : 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

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

โดย เงาเทยีน

ส วั ส ดี
นอง ๆ เยาวชน
ครับ  เรากำลัง
เ ดิ น ท า ง ไ ป
พ ร อ ม กั บ คำ

เชื้อเชิญของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต
ที่  16 ที่ทรงเรียกรองเราเยาวชนใหกระตือรือรน
ที่จะตอบรับการเปนศิษยของพระคริสตเจา ยอมให
พระวาจาของพระองคหลอหลอมชีวิตของเราทุกวัน
พระวาจาจะทำใหเราเปนสหายของพระเยซูและทำให
เธอสามารถนำเยาวชนคนอ่ืนใหเปนมิตรสหายของ
พระองคดวย  ฉบับน้ี เราถูกทาทายตอใหกาวออกไป
เพื่อประกาศใหผูอื่นรูจักพระเจามากข้ึน

จงออกไป
พระเยซูทรงสงศิษยของพระองคออกไปทำพันธกิจ

พรอมกับมีพระบัญชาวา “ทานท้ังหลายจงออกไป
ทั่วโลกประกาศขาวดีใหมนุษยทั้งปวง  ผูที่เช่ือและ
รับศีลลางบาปก็จะรอดพน” (มก 16:15-16)  การ
ประกาศหมายถึงการนำขาวดีแหงความรอดไปสูผูอื่น
และทำใหพวกเขาทราบวา ขาวดีนี้คือองคพระเยซู
คริสตเจาเอง เม่ือขาพเจาไดพบพระองค  เม่ือขาพเจา
ทราบวาพระเจาทรงรักขาพเจามากและพระองค
ทรงชวยใหขาพเจารอดพน  ขาพเจามีความรสึูกวาไมใช
เพียงแตอยากเทาน้ัน แตเปนความจำเปนท่ีขาพเจา
จะตองทำใหพระองคเปนท่ีรูจักสำหรับผูอื่นดวย  ใน
บทตนๆ ของพระวรสารโดยนักบุญยอหนเราจะพบวา
ทนัทีทีไ่ดพบกบัพระเยซูอนัดรูวกว็ิง่ไปตามซมีอนผนูอง
ทนัที (เทียบ 1:40-42)  การประกาศพระวรสารจะเร่ิมตน
ดวยการพบปะกบัพระเยซคูริสตเจากอนเสมอ  ผทูีเ่ขามา
พบกับพระเยซูและมีประสบการณกับความรักของ
พระองคจะเกิดความอยากทันทีทีจ่ะแบงปนความงดงาม
แหงการท่ีไดพบและความช่ืนชมยินดีอันเกิดจาก
มิตรภาพน้ี  ยิ่งเรารูจักพระคริสตเจามากข้ึนเทาใด เรา
ก็ยิ่งอยากท่ีจะพูดถึงพระองค  ยิ่งเราจะพูดกับพระองค
มากเทาใด  เราก็ยิง่อยากท่ีจะพดูเก่ียวกบัพระองค  ยิง่เรา
ยอมจำนนใหกับพระองคมากเทาใด  เราก็ยิ่งอยากท่ี
จะดึงคนอืน่ใหเขามาหาพระองคมากข้ึนเทาน้ัน

อาศัยศีลลางบาปซ่ึงทำใหเรามีชวีติใหม  พระจิตเจา
ทรงประทับอยูในตัวเราและทรงจุดประกายไฟลงไป
ในชีวติจิตใจของเรา  พระจติทรงช้ีนำใหเรารจูกัพระเจา
เพือ่ทีเ่ราจะไดมีมิตรภาพท่ีล้ำลึกกบัพระครสิตเจา  เปน
พระจิตน้ันเองท่ีทรงคอยผลักดันใหเราทำความดี  ให
รับใชผูอื่น และใหเรามอบตนเองเพื่อผูอื่น  อาศัย
ศีลกำลงัเราถกูทำใหมีความเขมแข็งข้ึนดวยพระพรแหง
พระจิตเพื่อที่ เราจะไดสามารถเปนประจักษพยาน
ตอพระวรสารอยางผูที่มีวุฒิภาวะ  ดังน้ันพระจิตทรง
เรียกรองใหเราละตัวเองและ “ออกไป” เพื่อทำการ
ประกาศพระวรสาร เยาวชนท่ีรกั  จงปลอยใหพลงัแหง
ความรกัของพระเจานำทางเธอ  ใหความรกันัน้เอาชนะ
ความโนมเอียงท่ีอยากอยูแตในโลกลำพังของเธอ กับ

ปญหาของเธอ และกับนิสัยเดิมๆ ของเธอ  จงกลาท่ีจะ
“กาวออก” จากตนเองเพ่ือทีจ่ะ “ออกไป” หาผอูืน่ เพือ่
ทีจ่ะแสดงใหผอูืน่เหน็หนทางท่ีจะไดพบปะกับพระเจา

นองๆ เยาวชนครบั กลาเถอะครบั ทีจ่ะกาวออกไป
และปลอยใหความรักของพระเจานำทางเรา กลาท่ี
จะตอบรับเสียงเรียกน้ี “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมา
เปนศิษยของเรา”......พบกนัใหม ฉบบัหนาครับ

การเฉลิมฉลอง 36 ป
งานเยาวชนคาทอลิกไทย

“ส่ิงที่เราอยากเห็นเยาวชนคาทอลิกไทยเปน
ในวนัน้ี.......”

“เยาวชนไมเพียงแตเปนอนาคตของพระ-
ศาสนจักรเทาน้ัน แตยงัเปนพลงัของพระศาสน-
จักรในปจจุบันดวย เยาวชนเปนวัยที่มีพลัง
มีความคิดริเริ่ม มีอุดมการณ ถาหากพวกเขา
ไดรับการแนะนำและสนับสนุนอยางดีแลว
ก็จะเปนพลังอันสำคัญของพระศาสนจักรได”
(พระคุณเจายอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
พระสงัฆราชกติตคิณุสังฆมณฑลเชยีงใหม)

เดินทางกางเขน (ตอจากหนา 2)
บรรดาพระสงฆและพ่ีนองสัตบุรุษในชุมชนและ
ตางชุมชน  รวมทั้งผูที่สนใจ  เขารวมพิธีรำพึง
ทางแหงไมกางเขนในครัง้น้ีเปนจำนวนมาก

พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิครั้งน้ี จัดข้ึนในรูปแบบของ
การจำลองเหตุการณ  ที่ใชบริ เวณหนาเทศบาล
ตำบลจันทนิมิตเปนสถานท่ีจำลองเหตุการณแรก
ซ่ึงพระเยซูเจาถูกจับกุมและถูกตัดสินประหารชีวิต
โดยในแตละเหตุการณนั้น จะเกิดข้ึนตามเสนทาง
ที่ไดจัดเตรียมไว ผานชุมชนบานเรือนของชาว
คริสตชนทีป่ระดับตกแตงหนาบานของตนใหเขากบั
เหตุการณ ประกอบกับเสียงภาวนาของคริสตชน
ในชุมชนตลอดสองขางทาง เร่ือยมาจนถึงบริเวณ
หนาถ้ำแมพระ ลานหนาโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
ซ่ึงใชจำลองเหตุการณที่พระเยซู ส้ินพระชนม
บนไมกางเขน หลังจากน้ันจึงมุงหนาเขาสูภายใน
อาสนวิหารฯ เพือ่ประกอบวจนพิธีกรรม

การเดินทางกางเขน ไดรับการสนับสนุนและ
ใหความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานทุกภาคสวน
ไมวาจะเปน นายสุกจิ  สฤษดิชยันนัทา นายกเทศบาล
เมืองจนัทนิมิต ทีใ่หการสนับสนุนดานสถานท่ีจำลอง
เหตุการณ ขบวนรถ กำลังคน และการอำนวย
ความสะดวกในการจราจร รวมถึงนายธนภณ  กิจ-

กาญจน นายก
องคการบริหาร
ส ว น จั ง ห วั ด
จันทบุรี  ที่ชวย
อำ น ว ย ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ด า น

กจิกรรมตางๆ ของอาสนวิหารฯ นอกจากน้ียงัไดรบั
ความรวมมือและสนับสนุนในดานตางๆ จากบรรดา
พี่นองสัตบุรุษ ทั้งในชุมชนและตางชุมชน ท่ีชวย
ใหงานน้ีสำเรจ็ลลุวงไปไดดวยดี

การเดินทางกางเขน เปนการจำลองเหตุการณ
ในลักษณะแสง สี เสียง ที่ไดจัดตอเนื่องกันมาเปน
ปที ่13 และยังไดรบัเลอืกมาแนะนำผานหนังสือคมืูอ
ทองเท่ียวชุด “77 มหัศจรรย 77 จังหวัด” ภายใต
โครงการปมหศัจรรยเมืองไทย 2555 (Miracle Year
of Amazing Thailand 2012) จากการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย (ททท.) อีกดวย นับเปนความ
ภาคภูมิใจของพี่นองในชุมชนและบรรดาคริสตชน
สังฆมณฑลจันทบุรเีปนอยางย่ิงท่ีไดเผยแผความเช่ือ
และความศรัทธาของตน ไปสสูาธารณชนใหไดรจูกั
ถึงความรักและความเสียสละของพระเยซูคริสตเจา

รายงานโดยส่ือมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑล
จันทบุรี
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คุณกำลงัฟงอยหูรอืเปลา?
บรรยากาศสงบของบานอบรม  หลงัอาหารค่ำ

เม่ือผคูนแยกยายกนัไปยงัหองพกัสวนตัว ผมสงัเกต
วาในคอรสท่ี 2 ของการอบรมท่ีนี ่ มีเพือ่นบางคน
หนาใหม มีเพ่ือนบางคนท่ีเคยอยูดวยกันแยกยาย
กลับประเทศของตนเอง มีหนาท่ีรออยู มีความ
คาดหวังและความรับผิดชอบถามหา บางคน
ยังอยูตอ แตไมไดพักท่ีเดียวกันแลว ความผูกพัน
ในวันเวลาที่เราอายุมากข้ึน ไมเหมือนในวัยเด็ก
อีกตอไป มันเหมือนชีวิตเริ่มสะสมพลังงานของ
การเรยีนรจูกัมันเยอะข้ึน จงึรสึูกกับอะไรๆ นอยลง
แตเขาใจความเปนไปมากข้ึน

“คุณกำลังฟงอยูหรือเปลา?” (Are You
Listening) ชือ่ปกซดีี รวบรวมบทเพลงของศลิปน
หลากหลายท่ีไดรบัแรงบันดาลใจจากการเจริญชีวติ
ในความเช่ือในพระเยซูคริสต เปนพี่นองกลุม
โปสเตสแตนตชาวฟลิปปนส ผมอุดหนุนซีดีชุดน้ี
เพราะเห็นความต้ังใจของพวกเขา ในการหาทุน
ในการประกาศพระวาจา ปกเทปไมไดสราง
ความนาสนใจมากนัก   แตคำถามท่ีลอยอยหูนาปกเทป
ตางหากท่ีบางทีเปนบทรำพึงไดนานๆ ในชีวิต
ของเรากันเลย “คณุกำลงัฟงอยหูรอืเปลา?”

หนึ่งสัปดาหแรกของบทเรียนใหมผานผมไป
ดวยเนื้อหาที่วาดวยมาตรฐานของการจัดการ
และการเปนผูนำ (The Module on Management
and Leadership )ของ ดร.Greg  และ Ivy  สองสามี
ภรรยานักบรรยายชาวฟลปิปนสทีใ่ชชีวติสวนใหญ
อยูที่ประเทศแคนาดา เราใชเวลาเรียนท้ังสัปดาห
ดวยเน้ือหาท่ีหนกัแนน พาดพิงทุกเรือ่ง แถมมีลลีา
ที่ไมซ้ำใครคือ จับไมคกันท้ัง 2 คน พูดเสริมกัน
แบบไมตองใหคนฟงถอนหายใจกันเลย บทเรียน
ที่สองของคอรสน้ีคือ  “การสรางทีม” โดย
Mr.Ricardo Cosico, Jr

หลังจากผูประสานงานหลักสูตรแนะนำ
วิทยากร รวมทั้งสรรพคุณตางๆ มากมายแลว
ริคารโด ออกมาดวยคำถาม “คุณสบายดีไหม”
ผูคนในหองตอบเปนเสียงเดียวกันวา “สบายดี”
รคิารโด ทำหนาไมเชือ่ และถามตอไปวา “จรงิหรอื
คุณตอบคำถามนี้ดวยเสียงเหนื่อย และเนือยมาก
คุณสบายดีจรงิหรือ ผมจะถามคุณอกีคร้ัง คุณชวย
ทำใหผมมัน่ใจดวยวา คุณสบายดีจรงิ”

“คุณสบายดีไหม” เสียงตอบเร่ิมดังข้ึน
วิทยากรยังไปตอไดอีกมากมายถึงคำถามน้ี เขา
อยากจะบอกวา เม่ือคณุถามคำถามนี ้คุณตองใสใจ
ถาคุณเปนคนถาม  คุณตองต้ังใจตอบเม่ือคุณ
เปนคนถูกถาม มันไมใชคำทักทาย มันไมใชคำพดู
ลอยๆ เขายกตัวอยางประสบการณวา เขาเคย
ถูกถามเหมือนกันแตขณะท่ีกำลังถาม คนถาม
ก็เดินจากไปซะแลว เขาสอนเราวา “ความใสใจ

เ ป น
หนาตาง
บานแรก
ของการ
ทำ ง า น
ร วมกัน
ห รื อ
สรางทีม
นัน่เอง”
ผ ม เ ร่ิ ม
สนุกกับ

วิทยากรทานน้ี เม่ือเราไปสูกิจกรรมท่ีสอง เปนการ
เขากลุมเพื่อระดมความคิดตอสถานการณที่ตอง
ตอบโจทยวาคุณจะสามารถเอาตัวรอดหรือจะตอง
จบชีวิต มันเปนเร่ืองของนักบินท่ีทำเคร่ืองบินตก
ในตอนกลางวัน ในเกาะรางหางไกล มีของท่ีจำเปน
ทั้งหมด 15 อยาง คุณตองเรียงจากท่ีจำเปนท่ีสุดจนถึง
จำเปนนอยที่สุด การจัดเรียงมี 3 ระดับ คือ สวนตัว
ที่ตางคนตางคิด สวนกลุมท่ีตองหาคำตอบรวมกัน
และสวนของคำเฉลย เม่ือไดคำเฉลยแลว เอาตัวเลข
มาบวกลบ ถาใครไดต่ำกวา 50 ถือวารอด ผมคิด
จนหัวแทบพังคะแนนท่ีไดคือ 56 สวนคะแนนกลุม
คือ 60 วิทยากรบอกใหปรบมือใหกลุมผมเพราะ
ไดคะแนนนอยที่สุดแตก็ยังไมรอด และท่ีสำคัญคือ
ทั้งหองตายหมด  คำเฉลยทำเรารองออ  แตบอยๆ
เราขามมันไปอยางหนาตาเฉย วิทยากรบอกเราวา
“กอนท่ีคุณจะคิดในประเด็นน้ีหรือประเด็นอื่นๆ อาจ
จะตองเริม่จากคำถามทีว่า คุณจะอยเูพือ่รอใหคนมาชวย
หรือคุณจะกาวไปขางหนา ชีวิตจริงก็เปนเชนน้ัน
บางครั้งเราตองหยุดอยูกับท่ีเพื่อทบทวน บางครั้งเรา

ตองออกแรง กาวเดินและไปตอ”
คุณกำลังฟงอยูหรือเปลา?” ผมคิดวาชีวิต

มีรายละเอียด บางทีเราก็เลือกท่ีจะเดินไปขางหนา
แตไมสนใจฟงอะไร ไมฟงสัญญาณของสุขภาพ
ที่มาทักทายชีวิตของเราต้ังนานแลว ไมฟงเสียง
ของสังขารและชวงวัย ไมฟงความเปนคริสตชน
ทีฝ่งฝากไวในชีวติและจิตวิญญาณ เพือ่แปรเปลีย่น
มันเปนพฤติกรรมในแตละวัน ไมฟงพระวาจา
ที่พระสอนเราควบคูไปกับปพิธีกรรม การสวด
ภาวนา การรับศีลศักด์ิสิทธ์ิ การไปรวมมิสซา
วันอาทิตย ไมฟงขอปฏิญาณท่ีเราใหไวในวันบวช
วันรับศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ

คุณพอเจาวัด “วัดบุญราศีสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ไดเทศนในวันอาทิตย
ฉลองพระเมตตาไดอยางนาฟงทีเดียว “พระเยซูเจา
กลับคืนชีพและมาพบอัครสาวก พระองคพูด
ทกุคร้ังวา สันติสุขจงสถิตอยกูบัทาน เพราะพระองค
รูวาพวกเขาไมมีสันติสุขในใจเลย พวกเขากลัว
พวกเขากังวล พวกเขาไมเชื่อ แมกระท่ังพระองค
อยกูบัพวกเขา ...”

“คณุกำลงัฟงอยหูรอืเปลา?” ผมคิดวาเร่ืองราว
ของชีวิตท่ีถูกพัดพาไป มีจุดหมายท้ังสิ้น ทั้งทาง
ที่คุนชินและทางท่ีเพิ่งเร่ิมเดิน ถาคุณฟงใหไดยิน
เสียงเรยีกของพระ คุณแสวงหาใหพบถงึน้ำพระทยั
ของพระองค ในวันท่ีบอบช้ำ หรือวันท่ีชื่นชม
ริคารโดสรุปกิจกรรมในวันน้ันไดอยางนาฟง
“ทุกวันคุณเดินไปดวยความหนาวเย็นวิตกกังวล
เขาใชคำวา cold หรือคุณเดินไปตามเสียงที่คุณ
ถกูเรยีก called....คุณกำลงัฟงอยใูชไหม?

บรรณาธิการบริหาร
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ç°â“«‰ª Ÿàªí °“¢Õßæ√–‡¬´Ÿé «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ»ÿ¿»‘≈ªá  ÿ¢ ÿ»‘≈ªá ‡®â“Õ“«“  √à«¡°—∫ ¿“¿‘∫“≈«—¥ ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®‡æ◊ËÕ‰µ√àµ√Õß

™’«‘µµπ‡Õß„Àâ¡’ à«π√à«¡°—∫¡À“∑√¡“π¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·≈–‡µ√’¬¡°“√ ¡‚¿™ªí °“

‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 ¡’π“§¡ 2013 ‚¥¬¡’́ ‘ ‡µÕ√å∫—ßÕ√ ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥ ¿§‘π’

§≥–æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ 80 §π

ç©≈Õß«—¥ÀπÕß∫—«∑Õßé «—π∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ 

©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ÀπÕß∫—«∑Õß «—¥π’ÈÕ¬Ÿà„π§«“¡¥Ÿ·≈¢Õß§≥–¿√“¥“πâÕ¬

°“ªŸ™‘π §ÿ≥æàÕ ¡¬» ‡∑æ ÿ¡∑√ ‡®â“Õ“«“ 

çª√–™ÿ¡é «—π∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2013 ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ §√—Èß∑’Ë 1/2556 ∑’Ë∫â“π ‘∑∏‘¥“ »Ÿπ¬åæ—≤π“°“√‡¥Á°æ‘°“√ ∑’Ë

ª√–™ÿ¡‚¥¬§ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï √ÿ®‘√—µπå ¡’¡µ‘·µàßµ—Èß§ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘°√≥å æ—π∏ÿå¬‘Ëß¬°

ºŸâÕ”π«¬°“√∫â“π ‘∑∏‘¥“œ ‡ªìπ√Õß®‘µµ“∏‘°“√™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

Õ’°µ”·ÀπàßÀπ÷Ëß

ç “¬„¬√—°π¡·¡à§“‡øÉ # 10é ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµåÀ≈ÿ¬ å √à«¡°—∫»Ÿπ¬åπ¡·¡à

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥°‘®°√√¡ “¬„¬√—°π¡·¡à§“‡øÉ §√—Èß∑’Ë 10 çπ¡·¡à : Õÿâ¡ ¥Ÿ¥ ∫’∫

‡®Á∫é  ”À√—∫§ÿ≥·¡àµ—Èß§√√¿å·≈–§ÿ≥·¡à∑’Ë¡’∫ÿµ√Õ“¬ÿ 0-3 ªï æ√âÕ¡ Õπ‡∑§π‘§

«‘∏’°“√∫’∫‡°Á∫πÈ”π¡·¡à„Àâ∂Ÿ°«‘∏’ ·≈–√à«¡·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å°“√‡≈’È¬ß≈Ÿ°

¥â«¬π¡·¡à®π ”‡√Á® ´÷Ëß‰¥â√—∫§«“¡ π„®‡ªìπÕ¬à“ß¡“°®“°ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡

çÕ“≈—¬é æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬  ¡“π®‘µ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

¡‘ ´“ª≈ß»æ ¡“√’Õ“ π’ ‡µ√‘Ëπ ¡“√¥“¢Õß ¡—∑∏‘« °Ÿâ‡°’¬√µ‘ ª“π∑‘æ ÿ¢ ·≈–‡ª‚µ√

∑»æ≈ ∫ÿ≥¬®‘π¥“√—µπå ºŸâÕ”π«¬°“√ ¿“¿‘∫“≈œ ·≈–√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ¿“¿‘∫“≈œ «—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» ‡¡◊ËÕ«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2013



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 18 ª√–®”«—π∑’Ë 28 ‡¡…“¬π - 4 æƒ…¿“§¡ 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 36 ®“° A ∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ §«“¡‡™◊ËÕ (19)
S (Spend) ·∫àß‡«≈“„Àâ°—∫‡¥Á°Ê ∫â“ß æ«°‡¢“®–∑”„Àâ§ÿ≥æ—°øóôπ ¿“æ®‘µ„®

¡’§«“¡ ÿ¢ §«“¡À«—ß·≈–¡’ ÿ¢¿“æ®‘µ∑’Ë¥’

º¡‡ÀÁπ°—∫µ“ ‡¢“‡Õ“·°â«‚ø¡¡“«“ß‰«â¢â“ß°“¬‡¥Á°ºŸâ™“¬§ππ—Èπ ‡¥Á°§ππ—Èπ

À≈—∫·≈â« §π∑’Ëπ”¡“«“ß‡ªìπ‡¥Á°ºŸâ™“¬Õ“¬ÿ‰≈à‡≈’Ë¬°—∫‡¥Á°«—¬√ÿàπºŸâÀ≠‘ßÕ’°§π

∑—Èß Õß¡Õß‡¥Á°§ππ—Èπ°àÕπ∑’Ëæ«°‡¢“®–®“°‰ª ‡¥Á°§ππ—ÈπÀ≈—∫∫π –æ“π≈Õ¬

º¡ºà“π‡¥Á°§ππ—Èπ‰ª º¡§‘¥«à“§ß¡’Õ’°À≈“¬§πºà“π‡¥Á°§ππ—Èπ‰ª ·µàº¡

‰¡àºà“π∑“ß§«“¡§‘¥

‡¥Á°¢Õß‚≈°¡—°¡“°—∫√Õ¬¬‘È¡ §«“¡®√‘ß„® ·≈–„ ´◊ËÕ æ«°‡¢“∑”„Àâ‡√“

‡ÀÁπ§«“¡À«—ß «—π‡«≈“∑”„Àâ‡√“‡ÀÁπæ«°‡¢“‡ª≈’Ë¬π‰ª ∫“ß∑’æ«°‡¢“‚¥π‡Õ“‡ª√’¬∫

æ«°‡¢“À‘«‚À¬ ‡√à√àÕπ æ«°‡¢“∫“ß§π‰¡à‡§¬‡ÀÁπ·¡â°√–∑—ËßºŸâ„Àâ°”‡π‘¥ ‚≈°

 √â“ß‡¥Á°Ê ¡“æ√âÕ¡°—∫§«“¡πà“√—° ·µà¡πÿ…¬å∑”„Àâ‡¥Á°∫“ß§π ‡ªìπ‡À¡◊Õπ¿“√–

‡¢“¥÷ß§«“¡ ÿ¢ÕÕ°‰ª®“°‡¥Á°‡À≈à“π—Èπ ·µàÀ≈ß≈◊¡‰ª«à“‡¢“¥÷ß§«“¡ ÿ¢ §«“¡

À«—ß¢Õßæ«°‡¢“ÕÕ°‰ª‡™àπ°—π

·∫àß‡«≈“„Àâ°—∫‡¥Á°∫â“ß ·¡â„π«—π∑’Ë‡≈«√â“¬‡æ’¬ß„¥ ‡¥Á°°Á¬—ß‡ªìπ‡¥Á° ‡¥Á°Ê

¬—ß «¬ß“¡

ç®ß· «ßÀ“æ√–Õ“≥“®—°√¢Õßæ√–‡®â“·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡¢Õßæ√–Õß§å

°àÕπ ·≈â«æ√–Õß§å®–∑√ß‡æ‘Ë¡∑ÿ° ‘Ëß‡À≈à“π’È„Àâé (¡—∑∏‘« 6:33)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æ∂à“¬„∫Àπâ“‡¥Á°™“«øî≈‘ªªîπ å„πÀâÕß®—¥· ¥ß

ª√–«—µ‘¢Õßª√–‡∑» ∑’Ëæ‘æ‘∏¿—≥± ∂“π·Ààß™“µ‘ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

§√‘ µ™π√à«¡ —ß √√§åªí °“
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ●  §√‘ µ™π√à«¡ —ß √√§åªí °“ ·≈–‡ «π“„πÀ—«¢âÕ

çæ√–‡®â“µâÕß°“√Õ–‰√®“°‡√“?é (‡∑’¬∫ ¡’§“Àå 6:6-8)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

∫«™æ√– ß¶å°√ÿß‡∑æœ
Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 ✠ (Õà“πµàÕ
Àπâ“ 5)

 — ß¶“πÿ °√

¬ Õ Õ “ °‘ ¡

∏ π “ ¬ÿ ∑ ∏

º≈“º≈ ·≈–

 — ß¶“πÿ °√

Õ—πµπ «‘∑¬“

‡ ≈‘ » ∑ π ß -

»—°¥‘Ï

 —ß¶“πÿ°√¬ÕÕ“°‘¡ ∏π“¬ÿ∑∏  —ß¶“πÿ°√Õ—πµπ «‘∑¬“
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