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พระเยซู
เปนเจาชวีติ

(2)

(อานตอหนา 13)

พระวาจาของพระเจา :  หากพระจิตเจามไิดทรงดลใจ กไ็มมผีใูดพูดไดวา
พระเยซคูอืองคพระผเูปนเจา (1คร 12:3)

ทกุวนัน้ี วกิฤติแหงความเช่ือกำลงัมีผลกระทบตอผคูนเปนอนัมาก สมเดจ็
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 ไดตรัสไวบอยๆ ถึงความจำเปน
ที่จะตองคนใหพบกับการเดินทางแหงความเช่ือ (PF 2) ยุคน้ีเปนยุคท่ีจำเปน
เรงดวนจริง ๆ  ท่ีมวลมนุษยชาติตองไดพบกบัองคพระเยซูครสิตเจา และไดมา
พักอยูกับพระองค เขามารับประสบการณของสัมพันธภาพรักจากพระองค
เพื่อจะไดรับชีวิตท่ีสมบูรณ เพราะเรากำลังพบวา คริสตชนจำนวนไมนอย
“เย็นเฉย” กับสัมพันธภาพรักที่พระเจายื่นเสนอใหเขา ไมสนใจความหวงใย
ความเอ้ืออาทรและพระหรรษทานของพระองค ทัง้น้ี เพราะเขายังไมรจูกัพระ-
เยซูครสิตเจาดวยตนเอง แบบตัวตอตัว ในขณะท่ีนกับญุเปาโลรจูกัพระเยซเูจา
เปนองคพระผูเปนเจา “ของขาพเจา” (ฟป 3:8) เปนเจาชีวิตของขาพเจาน้ัน
ทานไมไดเพยีงเขยีน ไมไดเพยีงประกาศวา พระครสิตเยซู คือองคพระผเูปนเจา
“ของเรา”  แตระบุอยางชัดเจน หนกัแนนวา  “พระครสิตเยซคูอืองคพระผเูปนเจา
ของขาพเจา” หมายความวา ทานเนนถึงสัมพนัธภาพเฉพาะตัวบุคคล ระหวาง
พระเยซูเจากับตัวทาน ซ่ึงเปนสัมพันธภาพแบบตัวตอตัว ดังน้ี ทานจึงได
ประกาศอยางกลาหาญวา ขาพเจายอมสูญเสียทุกส่ิง เพื่อจะไดองคพระคริสต
เยซู และอยใูนพระองค เพือ่จะรจูกัพระองค รจูกัฤทธานุภาพของการกลับคืน
พระชนมชพีของพระองค มีสวนรวมในพระทรมานของพระองค โดยมีสภาพ
เหมือนพระองคในความตาย จะไดบรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผูตาย
ดวย (ฟป 3:7-11) ดังน้ัน ดวยหวัใจดวงเดียวกนักบัของนักบญุเปาโล และของ
บรรดาคริสตชนสมัยนั้น เม่ือเราประกาศวา พระเยซูคริสตเจาเปนองคพระ-
ผเูปนเจาของฉัน เรากป็ระกาศวา  พระเยซคูรสิตเจาเปนศูนยกลางชวีติของฉัน
เปนความหมายท้ังหมดของชีวติฉัน เปนเหตุผลท้ังหมดของการมีชวีติอยขูองฉัน
เปนเปาหมายหน่ึงเดียวของชีวติฉัน และเปนความรงุโรจนของฉันตลอดกาล

แตสัมพนัธภาพรกัทีเ่กนิสติปญญาของฉัน ซ่ึงทำใหฉนัสามารถประกาศวา
พระเยซคูรสิตเจาเปนเจาชวีติของฉันน้ี เปนพระพรจากพระจติเจา เพราะไมมี
ใครสามารถพูดไดวา พระเยซูคริสตเจาเปนองคพระผูเปนเจาได นอกจากเขา
จะไดรับการดลใจจากพระจิตเจา (1คร 12:3) นักบุญเปโตร เม่ือทานไดรับ
พระจิตเจาอยางเต็มเปยม (กจ 2:4) จึงสามารถประกาศอยางกลาหาญตอหนา
ประชาชนวา พระเยซทูีท่านท้ังหลายนำไปตรึงบนไมกางเขนน้ี เปนองคพระ-
ผูเปนเจาและพระคริสตเจา (กจ 2:36)  เรามาเขาใจได ณ ที่นี้วา ชีวิตท่ีรูจัก
พระเยซูคริสตเจาตามความหมายของพระคัมภีร (ฟป 3:8) กับพระพรจาก
พระจติเจา มีความผูกพนักนัอยางแยกจากกันไมได  ไมมีใครสามารถประกาศ
วา พระเยซูเจาเปนองคพระผูเปนเจา นอกจากพระจิตเจาทรงดลใจใหเขา
ประกาศ และก็ไมมีใครจะรับการดลใจจากพระจิตเจาได ถาเขาไมประกาศวา
พระเยซูคริสตเจาเปนองคพระผูเปนเจาแตเพียงพระองคเดียว ซ่ึงโดยทาง
พระองค ทกุส่ิงจึงมีความเปนอยไูด และโดยทางพระองค เรากลับไปหาพระบิดา
(1คร 8:6 เชงิอรรถ c.) ครสิตชนเช่ือมัน่หมดหัวสมองท่ีอยใูนหัวใจวา ขาพเจา
เปนอยไูดโดยพระครสิตเยซูเทาน้ัน แตเพราะดวงตาทีฝ่าฟางเพราะผลของบาป

(อานตอหนา 14)

คณุพออนชุา ชาวแพรกนอย
งานอภบิาลทีฟ่งดเูหมอืนสนกุ  แตทกุงานสไูมถอย

“อาสาโคเออรและโคเออรรีไซเคิล สงเคราะหผูประสบภัย อภิบาล
ผเูดินทางทะเลและทองเทีย่ว พัฒนาสังคมระดบัชาติ”

คนรปูรางคอนขางเล็ก แตเสียงดังฟงชดั ลกูน้ำเค็ม ผวิเขม จากวัดนักบญุ
อนันา ทาจีน จ.สมุทรสาคร งานท่ีรบัผดิชอบกลายเปน “ไอเดลิ” คือ “โคเออร
รไีซเคิล” มีทมีงานท่ีเปนอาสาสมัครใจรกั ทำแลวสนกุตองขอชืน่ชมกับการ
ทำงานหนักของ “โคเออรรไีซเคิล” แมแตละคนจะตองทำมาหาเลีย้งชีพของ
ตนแลว ก็ยังอาสามาชวยงานผูเดือดรอน อาศัยความรูความสามารถท่ีทำอยู
แมแตสรางบาน ต้ังแตสึนามิเปนตนมา และกำลังพยายามขยายไปตาม
สังฆมณฑลตางๆ “ใครมีขาวของท่ีไมใช ชำรุด เสียแลว ตองการท้ิง หรือ
เอาไปทำบุญที่อื่นๆ เรารับหมด และเอามาซอมแซมใหใชได หรือดัดแปลง
บางคนก็มาขอซ้ือเอาไปใช เราก็ขายใหแบบถูกๆ และมีเงินก็เก็บไวชวยเหลอื
ผูยากไรและโครงการอ่ืนๆ แตสวนใหญเราเอาของไปมอบใหคนยากจน
ทีคุ่ณพอหรอืซสิเตอรขอมา หลายครัง้มีคนโทรมาขอใหเราไปเอา เปนของดีๆ
ใหมๆ  กมี็ เขาเปล่ียนรนุ” ส่ิงท่ีเราตองระมัดระวังคือ ไมทำเพ่ือตัวเองหรอืญาติ
พ่ีนอง อาสาสมัครทุกคนทำดวยใจและรักกนัเหมือนพีน่อง ดวยจิตตารมณรกั
และรบัใชดวยใจเสยีสละอดทน อาสาสมัครคาทอลกิสงเคราะห (อาสาโคเออร)
วดันักบญุเปโตร สามพราน ทำกิจการโคเออรรไีซเคิลทีก่ลาวน้ีจำนวนนบัน้ิว
ได แตรับงานไดทั้งมือและเทา หัวหนาท่ีเปนทีมงานรองรับคือ คุณวิมล
กจิบำรุง ซ่ึงเปนคนละคนกับคนท่ีทำรีสอรทท่ีบาเจียง สปป.ลาว แมจะชือ่และ
นามสกุลเหมือนกันและอยูวัดเดียวกันก็ตาม อีกคนท่ีเอาใจใสคลังน้ำใจ
คาทอลิกสงเคราะห คอยติดตอจัดคิวรถและอาสาไปรับของบริจาค คุณ
สุวรรณ เจาฑาฑิต ทั้งสองเปนประดุจเปโตรและเปาโล และยังมีทีมงานอีก
เจ็ดแปดคนรวมดวยชวยกัน

พระคณุเจาพิบูลย วสิิฐนนทชยั สมัยทีย่งัเปนคณุพออธกิารบานเณรเลก็
ยอแซฟ มองเห็นแววความสนใจและความคลองแคลวก็ใหข้ึนมาชวยงาน
ดานน้ีมากข้ึนๆ แมแตละงานอาจจะไมถนัด แตใจรักที่จะเรียนรูดวยความ
นบนอบผูใหญ จนไดรับการฝกฝนและสงเสริมวิทยายุทธจากพระคุณเจา
ใหไดรับภารกิจงานอภิบาลสังคมมากมายหลายหนาท่ี เริ่มจากงานรากหญา
ดูแลอาสาโคเออรและโคเออรรีไซเคิลตอจากพระคุณเจาข้ึนตรงกับ
สำนักงานแมโคเออร (สำนักงานคาทอลิกสงเคราะหผปูระสบภัยและผลูีภ้ยั)
เวลาน้ีกำลังรณรงครับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส ผูจัดการแผนกสงเคราะห
ผปูระสบภยั ฝายสงัคม กรงุเทพฯ (คาริตัสกรงุเทพฯ) ผจูดัการและจิตตาธิการ
แผนกอภิบาลผูเดินทางทะเลและทองเท่ียวระดับสังฆมณฑลและเก่ียวเน่ือง
กับระดับชาติในแผนกงานอภิบาลผูเดินทางทะเลของสภาพระสังฆราชฯ
(National Catholic Commission for Seafarers: NCCS: AOS Thailand สังกัด
สำนักวาติกนั The Apostleship of the Sea: AOS; Stella Maris)  ในสภาสาธุฯ
เวลาน้ี เปนผอูำนวยการแผนกพฒันาสังคมของกรรมาธิการฝายสังคม (คาริตัส
ไทยแลนด) แตงานหลักไปดูแลลูกเรือหรือภาษาสากลเรียกวา “Seafarer”
สนามงานคือทาเรือและบนเรือ เปนงานท่ีตองประสานงานกับหลายฝาย ทัง้
ในและตางประเทศ งานน้ี “คุณแจม” อภิญญา ทาจิตต ซ่ึงทำงานซีเฟเรอร
ของสังฆมณฑลจันทบุร ีรวมกับคณุพอสดุเจน ฝนเรอืง จนรงุเรืองกลายเปน
กรรมการระดบัสากล ไดรบัความไววางใจ วาเปน “Working Woman” กรณี
ชวยลูกเรือที่ถูกโจรสลัดปลนท่ีนานน้ำโซมาเลีย ก็เคยมาแลว
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ยิ่ ง มี ค ว ามสำคัญ เป น พิ เ ศษ ใน โ ลกยุ คที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางฉับไว ซึ่งไดรับอิทธิพลทางโลก
และสัมพัทธนิยม (ความเชื่อที่วาความจริงไมตายตัว...
ผูแปล)  ผูที่จะเปนพระสงฆในอนาคตควรตองไดรับ
การอบรมเพือ่ทีจ่ะสามารถรเูทาทนักบัการเปลีย่นแปลง
เหลาน้ี  สวนผูอบรมก็ตองไดรับการเตรียมพรอม
สำหรับพันธกจิน้ีดวยเชนกนั  เพราะความจำเปนดังกลาว
พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  เกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณชิ ประธานคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่สามเณราลยั
และกระแสเรียก จึงไดเชิญทีมผูเชี่ยวชาญในการอบรม
สามเณรมายังอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อรวมจัด
“หลักสูตรสำหรับผูอบรมสามเณรในเอเชีย” ทีม
ผูอบรมชุดเดียวกันนี้ ไดเคยจัดหลักสูตรอบรม และ
ไดรับความสำเร็จมาหลายคร้ังแลวในประเทศอิตาลี
พวกเขาใชความชำนาญจากประสบการณสวนตัวและ
ทำงานกันเปนทีมในจิตตารมณแหงความเปนน้ำหน่ึง
ใจเดียวกนั

หลักสูตรท่ีใชอบรมในเอเชียครั้งน้ีถือวาเปนคร้ัง
ประวัติศาสตร เพราะนับเปนครั้งแรกของการอบรม
หลักสูตรดังกลาวท่ีเกิดข้ึนนอกทวีปยุโรป หลักสูตรน้ี
ไดรบัการสนับสนุนจากสมณกระทรวงประกาศพระวรสาร
สูปวงชน  และทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยโซเฟย ที่
ฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย เปนเจาภาพในการอบรมครัง้น้ี

การอบรมจัดข้ึนท่ีศูนยฝกอบรมงานอภิบาล
บานผหูวาน สามพราน ต้ังแตวนัท่ี 15 เมษายน ถงึวันท่ี
5 พฤษภาคม 2013 มีผูเขารับการอบรมจำนวน 60 คน
จากประเทศตางๆ เชน อินเดีย ปากีสถาน ฟลิปปนส
มาเลเซีย เวียดนาม พมา ติมอรตะวันออก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย  สวนทีม
ผูใหการอบรมมี 9 ทานดวยกัน คือคุณพอซิลเวสเตร
มารเก ชาวโปรตุเกสเปนหัวหนาทีม สวนผูอบรมอ่ืนๆ
มาจากอิตาลี ออสเตรเลีย มอลตา ฟลิปปนส รวมท้ัง
พระสังฆราชเจรารด อาลมีนัซา ดวย  พระอคัรสงัฆราช
เกรียงศักด์ิ เปนผูถวายบูชามิสซาขอบพระคุณเปด
การอบรม  พระคุณเจาไดเชื่อมโยงถึงพระดำรัสของ
สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 และเช้ือเชิญ
ใหผูเขารับการอบรมทำใหหลักสูตรน้ีเปน “บานและ
โรงเรียนแหงสายสัมพนัธหนึง่เดียวกัน” เพือ่ใหพระเยซู
ผเูสด็จกลับคืนพระชนมชพีจะไดเปนผใูหการอบรมเอง

คุณพอซิลเวสเตร ผูอำนวยการอบรมอธิบายวา
การอบรมแบงออกเปน 2 ภาคดวยกัน  ภาคแรกจะวา
ดวยพื้นฐานจิตตารมณแหงความเปนหน่ึงเดียวกัน
(Nuovo millennio ineunente) สวนภาคทีส่องจะวาดวย
7 หัวขอใหญในการอบรมโดยมองจาก 4 มิติดวยกัน
ตามเอกสารการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของสังคมและ
วฒันธรรม (Pastores Dabo Vobis)

หลักสูตรน้ีจะมีอะไรท่ีมากไปกวาการอบรมทาง
วิชาการ จะเปน “โรงเรียนแหงสายสัมพันธหนึ่งเดียว
กนั”  ทกุมิติแหงชวีติประจำวันจะเปนการสรางความเปน
เอกภาพระหวางผูเขารับการอบรมจากประเทศตางๆ
นอกเหนือจากการบรรยายแลวจะมีการ เสวนา
เวิรคชอบ (workshop) การประชุมสามัญ รวมทั้งการ

ประชุมกลุมดวย แมแตกิจกรรมกีฬาก็ยังสามารถสราง
ความเปนหนึ่งเดียวกัน

ผูเขารับการอบรมบางทานไดกลาววา
“ยิ่งใหญ! นี่เปนเหตุการณสำคัญสำหรับพระ-

ศาสนจักรในเอเชียที่มีโครงการดีๆ ซ่ึงชวยเราไดมาก
ทเีดียว”

“ผมตองการหลักสูตรนี้ ผมตองอบรมตัวเองกอน
แลวจงึคอยถายทอดส่ิงท่ีผมเรียนรไูปสบูรรดาสามเณร”

“เราสามารถชวยกันและกันได บานเณรของทาน
คือบานเณรของผมและบานเณรของผมก็เปนบานเณร
ของทาน”

“ผมเปนคนหน่ึงท่ีอาวุโสท่ีสุด  ผมเห็นพระ-
ศาสนจักรมีสายสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน ประเทศ
ของเราจำเปนตองใชกระบวนการใหมนี”้

“ผมเปนนักอบรมมากกวาเปนผบูริหาร (บานเณร)”
“เวิรคชอบนาสนใจและเปนประโยชนมาก! เรา

มีโอกาสเรียนรูจากกันและกันจากประสบการณทั้ง
ดานบวกและดานลบ ตอนนี้ผมเรียนรูสถานการณที่
แทจริงของพระศาสนจักรในเอเชยีเพิม่ข้ึน”

“แมการแขงฟุตบอลก็ชวยใหเรารูจักกันและชวย
สรางสายสัมพนัธแหงความเปนหนึง่เดียวกนัได”

“เราเรียนรวูธีิสรางสายสัมพนัธแหงความเปนหน่ึง
เดียวกนัในทุกระดับ คนแรกคือพระสงัฆราชท่ีอยทูามกลาง
พวกเราท่ีเปนพระสงฆ  ถดัจากน้ันก็กบับรรดาสามเณร”

“เรารูสึกวาจำเปนที่ เราตองติดตอกันเพ่ือสาน
สายสัมพนัธแหงความเปนหน่ึงเดียวกนัตอไป และเพ่ือ
แบงปนประสบการณทีเ่รามอียใูนบรบิทแหงวฒันธรรม
ของแตละคน”

ในความประทับใจเหลาน้ีมีขอสังเกตและขอเสนอ
หลายประการท่ีเราอาจนำมาใชพัฒนาหลักสูตรได
ตอไป

คุณพอเบรนแดน เพอรเซล อาจารยทานหน่ึงจาก
ออสเตรเลียไดกลาวแสดงความประทับใจวา  “เปนเร่ือง
นาแปลกท่ีเห็นผูเขารับการอบรมเปดใจย่ิงทียิ่งมากข้ึน
จนกระท่ังแบงปนความรูสึกลึกๆ ในใจของตนรวมถึง
ความทุกขใหญทีย่งัคงท้ิงรองรอยไวในชีวติของพวกเขา
ดวย... ประสบการณในจิตตารมณแหงความเปนหนึ่ง
เดียวกันน้ีหมายถึงการเปล่ียนอยางถึงรากถึงโคนท้ัง
ในชีวิตสวนตัวและในพันธกิจในฐานะท่ีเปนนักอบรม
ดวย”

ผบูรรยายอกีทานหนึง่ คณุพอเฟอรนนัโด โดมิงเกซ
อธิการบานเณรอูรบาโน (Pontifical Urbano College)
ทานประทับใจมากจากผลของหลักสูตร จนทานแสดง
เจตนาวาหลักสูตรเดียวกันนี้จะถูกนำเอาไปใชในทวีป
อืน่ๆ เชนเดียวกัน

พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทูต
วาติกันประจำประเทศไทย ไดใหเกียรติถวายมิสซา
วันปดการอบรมพรอมกับพระอัครสังฆราชฟรังซิส
เซเวียร เกรยีงศักด์ิ โกวทิวาณิช เพือ่ขอบพระคุณพระเจา

พรอมกันกับผูเขารับการอบรมทุกคน
พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ กลาวถึงหลักสูตร

การอบรมคร้ังน้ีวา “เม่ือสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ
ปรากฏพระองคที่เฉลียงมหาวิหารนักบุญเปโตร ใน
พระดำรัสตนๆ พระองคตรัสวา บัดน้ีใหเราเร่ิมออก
เดินทาง.. เปนการเดินทางแหงความเปนพี่นองกัน
เปนการเดินทางแหงความรัก และของความไววางใจ
ระหวางกัน  ขาพเจาคิดวา 3 คำน้ี (ความเปนพีน่องกัน
ความรัก และไววางใจ) เปนคุณสมบัติแหงการอบรม
สำหรบันักอบรมในสามเณราลัย”   พระคณุเจากลาวตอไป
อีกวา “นี่เปน 3 สัปดาหแหงความเปนพี่นอง ความรัก
และความไวใจระหวางเรา” ซ่ึงควรท่ีจะตองดำเนิน
ตอไปหลังจากท่ีเรากลับบานไปแลว  พดูส้ันๆ คือ ทาน
เรยีนรท่ีูจะเปนคนมีประสทิธิภาพเพิม่ข้ึนใน “การสราง
ความเปนหน่ึงเดียวกัน” หรือเปน “นักสรางกลุม
ครสิตชน”

ในนามของประเทศเจาภาพและผูอบรมชาวไทย
คุณพออดิศักดิ์ พรงาม อธิการบานเณรใหญแสงธรรม
กลาวสรุปดวยการขอบคุณผูที่ใหการสนับสนุนและ
ผใูหการอบรมทกุคนโดยกลาววา “เราม่ันใจวาหลกัสตูร
ทีเ่ราจัดข้ึนน้ีจะชวยพวกเราใหฟนฟชูวีติสวนตัวของเรา
ในฐานะท่ีเปนพระสงฆและอบรมผูที่จะเปนพระสงฆ
ในอนาคตใหเตรียมตัวพรอมท่ีจะดำเนินชีวิตตามท่ี
ตนถูกคาดหวังไว นั่นคือเปนผูสรางพระศาสนจักร
ทีอ่ยใูนสายสัมพนัธแหงความเปนหนึง่เดียวกนั  สุดทาย
เราคงตองขอบใจพวกเราแตละคนท่ีเปนเพื่อนรวมช้ัน
กันใน “โรงเรียนแหงความเปนหนึ่งเดียวกัน” นี้ เรา
แบงปนหลายส่ิงหลายอยางดวยกัน  ไมวาจะเปน
ความช่ืนชมยินดี ความยากลำบาก ความหวัง ความ
ผดิหวงั การทาทายรวมถงึหนาท่ีการงาน เราจะติดตอกนั
ตอไปเพื่อสายสัมพันธระหวางเราจะไดเจริญกาวหนา
ในหมู เราย่ิงท่ียิ่งมากข้ึน ใครจะไปรูได สักวันเรา
อาจมีการรวมรนุกันอกีคร้ังหน่ึงท่ีนีก่เ็ปนได...”

ดังท่ีมีใครบางคนเสนอ แทนท่ีจะมี “นกัสราง 71 คน
(จำนวนของคนท่ีอยู)” ตอนน้ีเรามีที่อยูทางไปรษณีย
เพือ่ชวีติแหงสายสัมพนัธระหวางกัน จะคงดำเนินตอไป

 ซสิเตอรแมรี ่อลซิ ดักกิน้ (ยนืดานหลงัซสิเตอร
แมรี่ วอลเตอร ขณะน้ีประจำท่ีโรม) และซิสเตอร
แมรี ่วอลเตอร แซนเตอร  มิสชนันาร ีคณะอุรสุลนิ
เขา เฝาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในการ
พบปะกับประชาชนประจำสัปดาหเม่ือวันพุธท่ี 1
พฤษภาคม 2013 พระสันตะปาปาทรงลงจากรถ
มาพบผูที่นั่งในรถเข็น ในภาพพระองคทรงวาง
พระหัตถบนศีรษะ ซิสเตอรวอลเตอรเปนเวลานาน
พอสมควรและทรงสดับฟงซิสเตอรแมรี่ วอลเตอร
และซิสเตอรแมร่ี อลิซ ที่ทูลพระองควา ซิสเตอร
วอลเตอรเปนมิสชันนารีมากกวา 50 ปที่เมืองไทย
และซิสเตอรวอลเตอรทูลบางวาทานทำงานใหกับ
สหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย (FABC)   ....
รางวัลยิง่ใหญในชีวติของซิสเตอรวอลเตอรทีท่ำงาน
ทมุเทใหพระศาสนจักรในเมืองไทย

ซสิเตอรศรพิีมพ ซาเวยีร รายงาน

⌫ 
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เวทีใหเด็กไดทำดีมีนอย

ตอนที ่3

เม่ือคนื (วนัจันทรที ่ 13 พฤษภาคม ทีผ่านมา เวลา
20.30-21.15 น.) ผมมโีอกาสไดชมรายการ “ตนศิลปะ”
ป 3 ทางสถานีโทรทศันไทยพบีเีอส เขาจัดมา 2 ป แลว
โดยมีอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ
ที่เรารูจักกันดี เปนผูดำเนินรายการ รวมกับอาจารย
ศิลปะท่ีมีชื่อเสียงอีก 6 ทาน เม่ือคืนท่ีไดชมหัวขอ
ซ่ึงบรรดาเยาวชนผูมาประลองฝมือกันก็คือ  “ศิลปะ
เหนือจรงิ” (Surrealism Art)  โดยมีอาจารยประทปี  คชบวั
อาจารยและศิลปนอีกทานหนึ่งท่ีเชี่ยวชาญทำงานศิลป
แขนงน้ีมายาวนานเปนผูใหโจทยและใหคำแนะนำแก
ตองมาประลองฝมือทุกคน พวกเยาวชนและนักเรียน
ศิลปะ ผูเขาประกวดตองเขาไปในสุสานวัดเซนตร็อค
ทาไข แปดริ้ว ตอนกลางคืน เพื่อวาดภาพขางหลุมศพ
ของผลูวงลับ ใหเปนภาพท่ีตนเองคิดวาสามารถนำความ
นากลวั มาสผูพูบเหน็ไดมากท่ีสุด สนุกดีครับ เพราะเม่ือ
วาดเสร็จแลวมิใชจบแคนัน้  อาจารยประทีป นำอาจารย
ผูมีอาชีพแตงหนาในกองถายทำภาพยนตร มาสาธิต

เทคนิควิธีแตงหนาผี หรือคนตายท่ีเนาเปอย หรือ
อสูรกาย แลวหลังจากน้ัน พวกนักเรียนศิลปะจะตอง
แตงหนานางแบบและนายแบบใหเหมือนกับท่ีตนเอง
ไดวาดไว เพื่อจะนำมาใหกรรมการพิจารณาตัดสิน วา
ใครมีฝมือแตงหนาไดนากลัวตามแบบท่ีตนวาด และ
สามารถอธิบายความคิดการทำงานศิลปะของตนเอง
ออกมาใหกรรมการเขาใจไดวาตนเองมีแนวคิดอยางไร
กบังานท่ีทำ จงึเสนอรูปแบบน้ีออกมานาสนใจมากครับ
เพราะมีฝมือดีทกุคนเลย แตคนท่ีจะชนะกลับกลายเปน
คนท่ีสามารถคิดและถายทอดออกมาตามความคิด
ที่สรางสรรคไมเหมือนใคร อีกทั้งอธิบายไดวาขณะท่ี
ทำงานน้ันตนคิดอะไรอยู ไมใชเอามันลูกเดียวแต
ไรความคิดความอาน

แตละปเขาเริม่ดวยการคดัภาพผลงานของผเูขาสมัคร
กวา 1,000 ภาพทั่วประเทศทั้งท่ีเปนนักศึกษาศิลปะ
ตามสถาบันและท่ีแมไมไดศึกษาในสถาบันแตศึกษา
ดวยตนเอง คัดเหลอื 100 คนท่ีเขารอบ จากน้ันกใ็หสราง
ผลงานอสิระแลวเลาอธิบายความคิดในภาพท่ีตนสรางสรรค
แกผชูมทางบานโดยอาจารยศิลปนท้ัง 7 ทาน จะคัดเอา
ทีดี่ทีสุ่ดท้ังตัวภาพและแนวคิดเพียง 20 คน จาก 20 คนน้ี
ก็ใหสรางงานอีกและคัดเหลือเพียง 10 คนท่ีเขารอบ
คืนท่ีผมชมเปนตอนท่ี 2 แลวคือเหลือผูประลองฝมือ
10 คน (ตอนแรกออกอากาศเมือ่วนัจันทรที ่6 พฤษภาคม
แตเราสามารถยอนดูทางเว็บไซตของไทยพีบีเอส ได)

รายการน้ีมีโจทยแตละสัปดาหแตกตางกันใหนกัเรยีน
และเยาวชนท่ีรักศิลปะท้ัง 10 คนผูไดรับการคัดเลือก
จากท่ัวประเทศประกวดฝมือกนั  แลวคดัเลือกผเูขารอบ
ไปเร่ือยๆ แตละสัปดาห  จนเหลือผชูนะเลิศเพียงคนเดียว
ไดรบัรางวัลเปนวฒุบัิตรและเงนิสดหน่ึงแสนบาท โดย
ไมมีเง่ือนไขทางการคาหรือหนวยงานใดมาผูกมัดวา

หลังจากชนะแลวตองไปทำงานใหคนน้ันคนนี้ ไป
โฆษณาผลิตภัณฑนัน้สินคาย่ีหอนี ้ นานๆ  ครบัเราจะพบ
เจอเวทีทีจ่รงิใจ  เวทีทีใ่หเยาวชนไดทำดี พฒันาศักยภาพ
ความสามารถของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมเอาธุรกิจมา
ฉกฉวยจากการประกวดของเยาวชนเหลาน้ันในทาง
การคา

ผมเพียงแตคิดวาเวทีใหเด็กๆ มารวมกันทำดี หรือ
แสดงความสามารถพัฒนาพรสวรรค ศักยภาพที่มีอยู
ในตัวเขาใหกาวหนาในสังคมเรามีนอย พอจะมีสักทีก็
ตองมีการโหวตทางโทรศัพทเปนธุรกิจรายไดเขามา
เก่ียวของ ยิ่งจัดนานรายไดโหวตทางโทรศัพทก็ยิ่ง
เพิม่พนูแกผปูระกอบการคา เหมือนวาเรามีผลประโยชน
แอบแฝงเวลาจะจัดเวทีใหเด็กทำดีหรือกาวหนาในชีวิต
พอพบเจอรายการทีเ่ปนเวทีไมเจือปนดวยผลประโยชน
ก็ดีใจประกอบกับผมชอบวิถีศิลปะอยูแลว ทำใหผม
นึกถึงประโยคน้ีอันเปนสวนหน่ึงในบทเทศนบนภูเขา
ของพระเยซเูจาข้ึนมาทันที “ผมูใีจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข
เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา” (มธ 5:8) แตโลกเรา
ก็ปฏิเสธใจบริสุทธ์ิ อันเปนสาเหตุใหเราไดเห็นและ
ชื่นชมพระเจา โดยทำอะไรก็มักจะมีผลประโยชน
แอบแฝง ไมบริสุทธ์ิใจอยูเสมอ วางแผนเอาเปรียบ
คนอื่นตลอดเวลาแมยามนอน ไมเคยเหลือที่วางให
พระเปนเจาทรงเปนผูนำชีวิตเราไดบางเลย ทุกวันน้ี
เปดเคร่ืองรับโทรทัศนไปชองใดก็มีแตละครและ
เกมโชวที่แตงแตมกันข้ึนมาจนไมมีความจริง จนเพ่ิง
จะมาเขาใจวาทุกวันน้ีทำไมเราจึงเหลือชมแตเพียง
รายการกีฬาและขาวประจำวัน อาจเหลือเพียงนักกีฬา
ที่วิ่งลงไปในสนามผูทุมเทกับเกมสุดหัวใจเทาน้ัน  ที่
กำลังพูดความจริงกับเราทางจอโทรทัศนก็เปนได

รวมกบัคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผสููงอายุ จัดงาน
ชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 ที่อาสน-
วิหารพระหฤทัย เชียงใหม  โดยมีพระสังฆราชฟลิป
บรรจง ไชยรา ประธานกรรมาธิการฝายสังคม สภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนประธาน
พิธเีปดงานชุมนมุผสููงอายฯุ  ครัง้ที ่8  และพระสงัฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน  เปนประธานในพิธี
บูชาขอบพระคุณ  และมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
จากสภาพระสังฆราชฯ และใบพรสมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส แกผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยางและลูกกตัญู
จำนวน  28  คน จากท่ัวประเทศ

การจัดงานชุมนุมผูสูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
ในคร้ังน้ี มีจิตตาภิบาล แกนนำผูสูงอายุ และคริสตชน
จาก 10 สังฆมณฑล รวมงานประมาณ 1,500 คน

ผไูดรบัการประกาศเกียรติคุณเปนผสููงอายุคาทอลิก
ตัวอยาง และลูกกตัญู ประจำป ค.ศ. 2013 มีดังน้ี

ผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง
1. นางยลูอีา เรณ ูกจิประชมุ อาย ุ76 ป วดันักบญุ

เปโตร นครปฐม  เขต 5 อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ
2. นายยอหน บัปติสตา ศิริ ศรีชมภู อายุ 78 ป

วดัพระวสุิทธิวงส ลำไทร ปทุมธานี เขต  4  อคัรสงัฆ-
มณฑลกรงุเทพฯ

3. นายเปาโล ศภุกจิ  กจิสำเร็จ อาย ุ66 ป วดันักบุญ
เทเรซา หนาโคก พระนครศรีอยุธยา เขต 6 อัคร-
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4. นางกาทารีนา นารี  แสนพลออน อายุ 83 ป
วดันักบุญกาทารีนา ทงุมน  สกลนคร อคัรสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง

5. นางอันนา วง พลเวียง อายุ 82 ป วัดนักบุญ
ยอแซฟดอนทอย-หนองสนกุ สกลนคร อคัรสงัฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง

6. นายลกูา ไพโรจน วจิิตรพร อายุ 74 ป อาสนวหิาร
พระหฤทยั  เชียงใหม  สังฆมณฑลเชียงใหม

7. นายเปโตร เกษม ไชยพร อาย ุ65 ป อาสนวิหาร
พระหฤทัย เชยีงใหม สังฆมณฑลเชียงใหม

8. นายยอแซฟ ปอฉิง่ แซเจา อายุ 83 ป วดัเซนต-
นโิกลาส   พษิณุโลก สังฆมณฑลนครสวรรค

9. นายโยเซฟ เชี้ยว จิรวัฒนาพันธ อายุ 76 ป
วดันักบุญโยเซฟ บานโปง ราชบุร ีสังฆมณฑลราชบุรี

10. นายเบเนดิก มนัส  คิ้วทวีวิวัฒน อายุ 63 ป
วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย ราชบุรี สังฆมณฑล
ราชบุรี

11. นางสาวยูเลียนา ยูเลียนนา พงศธนสาร อายุ
62 ป วัดแมพระประจักษเมืองลูรด หาดใหญ สงขลา
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

12. นายยากอบ รุงศักด์ิ  วงษแกว อายุ 72 ป

วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ ชลบุรี สังฆมณฑล
จนัทบุรี

13. นางแอนนา ทองบาง  พันธุสมบัติ อายุ 71 ป
วัดแมพระปฏิสนธินิรมล ปากชอง นครราชสีมา
สังฆมณฑลนครราชสีมา

14. นายมารติน คำคูณ ผายชำนาญ อายุ 79 ป
วัดนักบุญอันนา บานโนนประเสริฐ หนองคาย สังฆ-
มณฑลอดุรธานี

15. นายเบเนดิกต ออน บัวจูม อาย ุ82 ป วดันักบญุ
ยอแซฟ บานหนองทามนอย ศรีสะเกษ สังฆมณฑล
อุบลราชธานี

ลูกกตัญู
1. นางอันนา กลัยา กจิสงวน อายุ 41 ป วดัพระแม

สกลสงเคราะห นนทบุร ีเขต 3 อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. นางเทเรซา ฉัตรสรวง  หทัยนิรมล อายุ 54 ป

วดัพระกุมารเยซู สมุทรปราการ  เขต 1 อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

3. นางสาวมารีอา พีรพรรณ  แซเลา อายุ 57 ป
วัดมารียสวรรค กรุงเทพฯ เขต 2 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

4. นางฟรังซิสกา คำหวาน ไตรจันทร  อายุ 62 ป
วัดนักบุญยอแซฟดอนทอย-หนองสนุก สกลนคร

เครอืขายผสููงอายุคาทอลิก (ตอจากหนา 2)

(อานตอหนา 10)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 2-8 มิถุนายน 2013หนา 6

บ.สันติสุข

ดวงหทัย
ของ

พระเยซู
เจา

ตรสักับเรา

บทอธษิฐานภาวนา

 ในวันฉลองดวงหทัยศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูเจา ซ่ึงเราฉลองเปนประจำทุกป
เปนโอกาสใหเราไดศึกษาพระดำรัสของพระเยซูเจา ผูตรัสวาพระองคคือ
นายชมุพาบาลหรอืผเูลีย้งแกะท่ีพบแกะทีสู่ญหายไป และเชญิชวนใหทกุคนรวม
ยนิดีกบัพระองค

พวกเรามองดูรูปดวงพระทัยของพระเยซูเจา ซึ่งมีมงกุฎหนามฝงอยูบน
พระเศียร ซ่ึงถูกทิ่มแทงดวยหอก และพระหัตถของพระองคมีบาดแผลแหง
ความรัก ทรงเปนความหวังของเรา และทรงเปนองคความรอดพนของเรา
ดวงหทัยของพระองคลกุเปนไฟแหงความรักท่ีทรงมีตอเรา รอยแผลของพระองค
ความรักอนัสูงสงซ่ึงไหลหลัง่อยทูีเ่นินเขากัลวารโีอนีเ่อง ทีแ่สวงหาผทูีแ่ยกตัวไป
จากพระองค กลาวคือคนบาปท้ังหลาย ซ่ึงบางคนไมคบหาสมาคมกับพระองค
แตสำหรับพระองค พวกเขาคือลูกแกะท่ีพระองคทรงแสวงหา เพราะพระองค
ทรงรักพวกเขาทุกคน ความช่ืนชมในดวงพระทัยของพระองคจะไมเกิดข้ึน
จนกวาพระองคจะสามารถอุมพวกเขากลับไปสูบานแทของเขา

เราสามารถตอบสนองความรักที่พระเยซูเจาทรงมีตอเราแตละคนได ดวย
การดำเนินชีวิตท่ีใกลชิดกับพระองค อาศัยการอธิษฐานภาวนาในความเงียบ
เฉพาะพระพักตรพระองค ใหเราเปดใจของเราตอนรับพระองค ผทูรงแสวงหา
เราดวยความหวงใย เรากต็องแสดงความพรอมทีจ่ะใหพระองคทรงอมุพาเราไป
หาพระบดิา นัน่คือทีท่ีแ่ทจรงิของเรา เปนท่ีซ่ึงพระเจาทรงตอนรบัเราดวยความ
ชืน่ชมยินดี กอนทีเ่ราจะไปถึงสวรรคบานแทของเรา เราก็มีพระเยซเูจาผปูระทับ
อยใูกลชดิกับเรา เปนกำลงัใจใหแกเรา พระองคทรงประทับอยกูบัเราเปนพิเศษ
ในศีลมหาสนิท ทรงเชิญชวนเราใหดำเนินชีวิตใกลชิดกับพระองค เม่ือเรา
ผานวัดใหเรากราบทักทายพระองค ผูทรงรักและหวงใยเรา ลูกแกะท่ีพระองค
ทรงแสวงหาดวยความรัก เราอยาปลอยใหพระองคทรงผิดหวัง ใหเราเร่ิมตน
ต้ังแตบัดน้ี ดวยการร้ือฟนความใกลชิดกับพระองค และดำเนินตอไปในชีวิต
ประจำวัน เพื่อตอบสนองความรักขององคชุมพาบาล ผูทรงรักและหวงใยเรา
แตละคนอยางแทจรงิ พระองคคือพระสหายท่ีเราจะหาท่ีไหนไมไดอกีแลว

“จงรวมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงน้ันแลว”
(ลูกา 15:6)

ขาแตพระเยซูเจา หทัยของพระองคคือหทัย
ของกษัตริยผทูรงเปนนายชุมพาบาล ความรักเปน
เหตุใหพระองคทรงแสวงหาผูที่หลงผิด พระองค
คือรอยแผลของกษัตริยผูทรงมอบชีวิตใหพวกลกู
บนไมกางเขน โปรดทรงชวยใหลกูใกลชดิพระองค
มากย่ิงข้ึน เพือ่จติใจของพวกลูกจะไดละมายคลาย
กบัดวงหทัยของพระองคดวยเทอญ อาแมน

โคมลอยริมหาด (2)
เสยีงคลืน่ทะเลกระทบฝงมีใหไดยนิทัง้วนัทัง้คืน
บางคร้ังก็แรงกระแทกกระท้ันแตกเปนฟองขาวเปนทางยาว
บางครั้งก็บางเบาพอใหรับรูถึงการเคลื่อนไหว
แตละคล่ืนท่ีถาโถมเขาฝงตางท้ิงรองรอยโคงไวบนทราย
ถึงจะซ้ำซอนกันจนเปนขยักเล็กขยักใหญเหมือนตั้งใจแตมแตงหาด
แตก็สามารถแยกแตละรองรอยคล่ืนไดชัดเจน
เหมือนจะร่ำบอกวาน่ันคือชวีติน่ันคือทกุส่ิงท่ีมีชวีติ
ตางขับเคล่ือนอยูตลอดเวลาไมเคยหยุดน่ิง
เพราะชีวิตคือการเคล่ือนไหวท้ังภายในและภายนอก
หยุดเคล่ือนไหวเม่ือไรเม่ือนั้นคือจุดจบ
ตราบใดท่ีมีชวีติจึงตองท้ิงรองรอยท้ิงผลงานใหเห็นเปนประวัติ
แตละชวงเวลาแหงวันมีรองรอยการเปนรองรอยการทำใหเห็น
เล็กบางใหญบางแตก็เปนรองรอยท่ีเห็นไดชัด
บางคร้ังก็เปนรองรอยท่ีซ้ำซอนทับถมกัน
ทวาทุกรองรอยมคีวามหมายมีความชัดเจนในเจตนา
ถึงเปนการกระทำซ้ำไปซ้ำมาวันแลววันเลา
กระนั้นก็ดีแตละการกระทำชางแตกตางไมเคยเหมือนเดิม
แตกตางในแงของกาลเวลาในแงของอารมณในแงของความมุงม่ัน
ซ่ึงทำใหแตละการกระทำมีความใหมอยูตลอดเวลา
เหมือนรอยขยกัโคงเล็กโคงใหญของคล่ืนกระทบหาด...

เดินเร่ือยไปตามชายหาดสัมผัสไดถึงความใจกวางของทะเล
อยางท่ีพูดเปรียบเทียบกันวาใจกวางด่ังทะเลมหาสมุทร
มีแตใหกบัใหอยางไมคิดจะหวงคิดจะสงวนเก็บ
อยากจะเดินแคบนหาดก็มีผิวทรายนุมรองรอบใหสบายเทา
พรอมกบัสายลมพดัใหสดช่ืนกายใหสะอาดปอด
หากคิดจะลงแชน้ำอุนสบายทะเลก็พรอมอาแขนตอนรับ
พรอมบริการนวดตัวดวยคล่ืนน้ำใหผอนคลายหายเหน่ือย
อยากจะวายน้ำออกกำลังแขนขาความเค็มของน้ำก็ชวยพยุง
ออกแรงนอยกวาลอยตัวไดดีกวาน้ำจืดเปนไหนๆ
คิดจะสนกุดวยอิม่ดวยลงเบด็ลงอวนทะเลมอีาหารไวพรอม
จะเอามากเอานอยทะเลไมวาไมเคยกำหนด
ข้ึนอยกูบัฝมือขึน้อยกูบัทักษะข้ึนอยกูบัความมุมานะ
เพราะทะเลถือวามีไวเพ่ือใหมีไวเพ่ือแบงมีไวเพื่อบริการ
จะตกปลาน้ำจืดบางแหงตองเสียคาบริการคาเบ็ดคาเหย่ือ
ตางกับตกปลาหาหอยจับปูทะเลมีปญญาเอาไดเทาไรก็เทาน้ัน
ชางตางกับท่ีพดูกันวา “ของฟรไีมมีในโลก” ลบิลบั
นอกจากจะพูดแลวยังพยายามทำใหทะเลพลอยเปนกับเขาดวย
มีการครอบครองพ้ืนท่ีชายหาดทำกันเปนธุรกิจ
ทั้งโรงแรมท้ังบานพักท้ังเพิงจนแทบไมเหลือทางลงทะเล
จะผานไปทีตองจายเงินตองเชาหองตองซ้ือบริการ
เหมือนพยายามจะยึดจะครอบครองทะเลไวเอง
ทำใหเกิดความรูสึกวาทะเลไมใชของฟรีอีกตอไปแลว
ยงัไมพอยงัถอืกรรมสทิธ์ิพืน้ท่ีหาดแบงสัดแบงสวน
ต้ังเกาอี้ผาใบเตียงนอนพลาสติกใหเชาเปนทิวแถวเต็มหาด
แลวนั้นหวงยางเรือใบสกีน้ำเจ็ตสกีสน็อกเกิ้ลคอยบริการทุกระดับ
ในขณะท่ีเจาของกิจการเพลิดเพลินนับเงินเขากระเปา
ทะเลคงตองสะอืน้แทรกเสียงลมเสียงคลืน่กระทบหาด
เม่ือธรรมชาติการ “ให” ถกูเปลีย่นเปน “การคาการขาย”
พรอมกบัอดนอยใจไมไดวาทำไมคนจึงไมเลยีนแบบธรรมชาติบาง...

ค่ำน้ันเชนเคยคนขายโคมลอยย่ำทรายผานมา
รอยบาทสำหรับฝมือกระดาษกาวเช้ือเพลิงความอุตสาหะคงไมแพงเกิน
ยิ่งมาคิดวาหลังจากไดทุกอยางฟรีจากทะเลมาท้ังวัน
นาจะมีอะไรแทนใจรคุูณสองแสงลอยข้ึนขอบฟาสะพร่ังดาว
ขอบคุณพระผสูรางสำหรบัความรักผานธรรมชาติฟรมีาโดยตลอด
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บันทึกการเดินทางไปทำหนาท่ี
พระคารดินัลของพระคารดินัลไทย
ตอนที ่10  ภารกจิปดทาย พระคารดินลัไทยในกรงุโรม

บนัทึกการเดินทางโดยคณุพอสรุชยั ชมุศรพัีนธุ

วนัศุกรที ่15 มนีาคม 2013             
ผมแปลกใจอยูอยางหน่ึงวาพระคุณเจาไปรูจักชีวิต

ตางๆ ของพระสันตะปาปาองคใหมจากไหน ทานรูมา
อยางไรและตอนไหน อยางวันนีต้อนอาหารเชาก็บอกวา
ใหผมไปหาซ้ือเหรยีญ Sede Vacante มาใหสัก 10 ชดุ
เพื่อเปนท่ีระลึกแถมบอกราคาใหดวยวาราคาเทาไร
วนันีก้จ็ะตองไปสงพระคณุเจาเพือ่เขาเฝาพระสนัตะปาปา
อยแูลว มีเวลากจ็ะไดจดัหาใหพระคณุเจาแตเนิน่ๆ เหลอื
อกีสองวันก็จะกลับบานเราแลวครับ คณุคลาวดโิอมารับ
พระคุณเจา แกเอารถจอดหนาท่ีพกัซ่ึงตำรวจไมใหจอด
พอเราออกมาจากที่พักเราก็เห็นตำรวจสองนายกำลัง
เขียนใบส่ังให ดีที่คุณคลาวดิโอเปนตำรวจเหมือนกัน
และพระคารดินลัแตงเต็มยศ เพือ่ไปเฝาพระสันตะปาปา
องคใหม ผมถามวาตำรวจใหใบส่ังหรอืเปลา แกบอกวา
ปกติใหแนแตไมใชกบัแก ครัง้นี้มีพระคารดินลัมาดวย
เราขับรถข้ึนไปช้ันบน ที่เรียกวา ดามาสโซ จากท่ีนั่น
ตองข้ึนลิฟทไปสองช้ัน ผมเรียนพระคุณเจาวาจะสงถึง
ขางบนเลยแลวจะทำเนยีนๆ บอกเจาหนาท่ีวาจะตามไป
สงพระคุณเจา แผนการน้ีไมสำเร็จตามคาดเพราะแค
ดานแรกทหารก็บอกวาคุณพอไปสงไดถึงชั้นสองและ
ตองลงมา พอถงึชัน้สองผมทำลงัเลๆ ใหคนถาม ทหาร
ขางบนมองผมตลอดเลย สงสัยหมดหนทางแลว และ
กห็มดหนทางจริงๆ ซะดวย ผมจึงหนักลบัเขามาในลิฟท
ลงมา หมดหนาท่ีต้ังแตตรงน้ีเพราะคณุคลาวดิโอจะรอรบั
พระคุณเจาเองครับ ผมไปหาซ้ือของที่พระคุณเจาส่ังไว
แตก็ไดเพียงรูปภาพมานิดหนอย สวนเหรียญท่ีระลึก
ทีว่าน้ันยังไมออกมาจำหนายครับ เร่ืองท่ีนาสนใจของวันน้ี
ก็คือเม่ือพระคุณเจากลับมาแลวน่ันแหละ ทานเลาวา
ตอนท่ีเขาใหเขาไปพบพระสันตะปาปาทีละองคนั้น
พระคุณเจาต้ังใจจะกลาวแสดงความยินดีตอพระ-
สันตะปาปา แตยังไมทันไดพดูอะไรมากนัก พระองค
กต็รัสวา เรามีญาติอยคูนหน่ึง เปนซิสเตอรคณะซาเลเซียน
ตอนน้ีทำงานอยูที่ประเทศไทย ชวยฝากความระลึกถึง
ซิสเตอรผูนี้ดวยเม่ือกลับเมืองไทยแลว พระคุณเจา
ดีใจมากท่ีพระองคตรัสถึงเมืองไทยและรูจักเมืองไทย
ยังเขาใจวาพระองคเคยมาประชุมอะไรสักอยางท่ี
เมืองไทยดวย เรือ่งนีส้งสัยตองตรวจสอบดูซะแลวครับ
แตที่แนๆ ก็คือเวลานี้ลูกพี่ลูกนองของพระสันตะปาปา
คือซิสเตอรอานา โรซา ซีโวรี ซ่ึงกำลังทำงานประจำ
ที่อุดรธานี ดังระเบิดแนนอน ถาหากซิสเตอรไปโรม
เม่ือไร ใครอยากเขาเฝาพระสันตะปาปา อยาลืมขอตาม
ไปดวยนะครับ บอกตรงๆ เลยวาโอกาสสูงมาก ปกติ
ในการเขาเฝาพระสันตะปาปาก็มักจะตองมีอะไรมอบ
ให คราวนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดมอบ
บทเทศนและรูปถายพรอมลายเซ็นของพระองคเอง
ใหพระคารดินัลทุกองคๆ ละ 3 ใบ สวยงามมากครับ
แตผมไมกลาขอพระคุณเจา เม่ือไมกลาก็อดไปตาม

ธรรมเนียม ปานน้ีแลวพาสปอรตการทูตของพระคุณเจา
ยังมาไมถึงบานพักตามท่ีเจาหนาท่ีบอกไว ผมเลยโทร
ไปหาเจาหนาท่ี ถามวาเสร็จหรอืยงั เขาก็ตอบวาผทูำหนาท่ี
แทนยงัไมสามารถลงช่ือใหไดชวงนี ้ขอใหพระคารดินลั
กลับไปกอน ไดแลวจะสงไปใหโดยผานทางสถานทูต
วาติกันประจำประเทศไทย วันน้ีพระคุณเจาไมมีแขก
มาพบ ภาคบายจึงพกัผอนกนัครับ เตรียมตัวกลบัเมืองไทย
อกีสองวันเทาน้ัน การบันทึกของเราก็ใกลจบแลวนะครับ
นับวาเปนประสบการณที่ดีที่สุดในชีวิตอีกครั้งหน่ึง
ก็อยางท่ีผมเรียนพระคุณเจาไววาขอบพระคุณท่ีสุด
ทีใ่หโอกาสนีแ้กผมและขอบพระคณุพระคุณเจาอยางย่ิง
ที่ไดเสียสละตนมาทำหนาท่ีอันสำคัญคร้ังน้ี ผมพบวา
ไมงายเลยครับสำหรับพระคุณเจาท่ีตองมาแบบน้ี
ตองอยูแบบน้ี แตพระคุณเจาก็เต็มใจและพยายาม
ทำหนาท่ีอยางดีที่สุดจริงๆ ครับ ใครท่ีตองการมาพบก็
ไดพบไมปฏเิสธใคร  ใครอยากคุยอะไร สัมภาษณอะไร
กไ็ดรบัการตอนรบั พระคณุเจาสมควรไดรบัการยกยอง
ในเร่ืองความรับผิดชอบในหนาท่ีและเปนแบบอยาง
แกเราไดเปนอยางดีครับ ชวงน้ีมีรูปมีเรื่องเก่ียวกับ
พระสันตะปาปาองคใหมมากมายและดูเหมือนวาจะ
มีคนรกัมากข้ึนทุกวนั ขนาดส่ือตางๆ ทีล่งเรือ่งของทาน
ยังชมวาเปนพระสันตะปาปาท่ีสุภาพถอมตนและเปน
ที่รักของทุกคน เปรียบเทียบใหเห็นวาเขาถึงผูคนงาย
คลายๆ กับสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
พวกทีเ่ริม่ลำบากใจก็ไดแกใครละครบั กพ็วกเจาหนาท่ี
รกัษาความปลอดภัยซึง่ตอนน้ีกำลังปวดศีรษะดวยเหตุที่
พระองคทรงชอบที่จะเปนอิสระในการวางพระองค
ชอบเขาไปทักทายคน ชอบเขาไปคุยเลนกับเด็กๆ โดย
ไมบอกกลาวอะไรทำนองน้ี มีการออกขาวเร่ืองน้ีดวย
นะครับ จนกระท่ังโฆษกวาติกันคือคุณพอลอมบารดี
ตองออกมาอธิบายวาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยตองหาวิธีเอาเองเพราะพระสันตะปาปา
ทรงมีวิธีการของพระองคเองเหมือนกัน เขาถึงคน
แบบน้ีจะไมใหรักกไ็มไดแลว คุยแตเรือ่งพระสนัตะปาปา
มากหนอยนะครบั หวงัวาจะยังไมเบ่ือ

ขาวอีกตอนหน่ึงท่ีนาสนใจก็คือพระองคทรงให
ทูตวาติกันประจำประเทศอารเจนตินาเขาเฝาและใหไป
บอกบรรดาคริสตชนท่ีนั่นวาไมตองมารวมพิธีเปด
สมณสมัยอยางเปนทางการซ่ึงจะจัดในวันท่ี 19 มีนาคม

นี้ ขอใหใชเงินเหลาน้ันสำหรับคนยากคนจนดีกวา ส่ือ
ที่นี่นำภาพท่ีพระองคเคยน่ังรถโดยสารสาธารณะ
ไปทำงาน ไปประชุม นำภาพท่ีพระองคเคยจูบเทาของ
ผูเปนเอดสในขณะท่ีเปนพระคารดินัลในป 2001 ภาพ
ที่พระองคไปจายคาหองพักดวยพระองคเองและยัง
ลงขาวท่ีพระองคไมประสงคจะเปล่ียนกางเขนรวมท้ัง
ไมเทา จะขอใชท่ีพระองคมีอยูแลว ชีวิตของพระองค
ตอนน้ีจับใจคนท่ัวโลก บุคลากรที่ทำงานดานสังคม
ตางพากันออกมาใหความเห็นวาพวกเขามีความหวัง
ในการตอสูเพื่อความยุติธรรมในสังคมมากข้ึนและเช่ือ
วาแบบอยางของพระสันตะปาปาน้ีจะเปนพลังอัน
ยิง่ใหญเพือ่นำความรักและความยุติธรรมมาสสัูงคมโลก
ได เรียกวามีกำลังข้ึนมาอีกมาก เรื่องน้ีใหญมากครับ
และพระองคคงตองพบกบัแรงตานอกีมากมายหลายดาน
ดวย ชวยกนัสวดภาวนาใหพระสนัตะปาปาของเรามากๆ
นะครบั พระองคขอไวต้ังแตวนัแรกแลวกค็งเพราะรวูา
พระองคตองการมากท่ีสุด

วนัเสารที ่16 มนีาคม 2013
ต่ืนข้ึนมาดวยความรสึูกวาจะไดกลบับานในวันพรงุน้ี

ผมถามตัวเองวาอยากกลับบานหรือไม ใจหนึ่งก็อยาก
กลับนะครับ แตอีกใจหน่ึงก็อยากอยู เพราะอยูที่นี่ใกล
กับขอมูลขาวสารและอยูใกลกับเหตุการณตางๆ ที่
เกดิข้ึนจรงิๆ ถาตองเลอืกจรงิๆ ผมกย็งัจะเลือกกลบับาน
อยูดี อาวแลวพูดทำไม อากาศวันน้ีดีนะครับแตเขาวา
จะหนาวมาก ภาคเชาตองรีบไปดูรปูถายท่ีวาติกนัวารูป
ของพระคุณเจาท่ีเขาเฝาพระสันตะปาปามาถึงหรือยัง
กป็รากฏวารปูชดุน้ียงัไมออกมาเลย ท่ีสำนักงานจำหนาย
รูปถาย ผมก็พบพระคารดินัลหลายองคครับ พวกทาน
มาดูรูปถายเหมือนกัน ใครๆ ก็อยากมีรูปกับพระสัน-
ตะปาปาองคใหมกันท้ังน้ัน ขนาดรานขายรูปพระนำ
รูปถายท่ีไมคอยชัดนักและเห็นไดชัดเลยดวยวาใช
ตกแตงจากคอมพิวเตอรก็ยังขายดีเปนเทน้ำเททาแลว
ประสาอะไรกับรูปถายระดับรับสัมปทานจะขายดีสัก
แคไหน ไมมีใครไดรูปการเขาเฝาแตมาท้ังทีจะกลับ

(อานตอหนา 8)
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มือเปลาผมกห็าซือ้รปูใหมๆ  บางรปูท่ีเกีย่วของกบัพระ-
สันตะปาปาน่ีแหละมาอกีสองสามรปู อาหารเทีย่งวนันี้
พระคุณเจาไดรับเชิญจากพระคารดินัลมารติโน ผมก็
เลยติดโผไปดวย พระคารดินัลมารติโนเปนบุคคลท่ี
สำคัญตอพระศาสนจักรไทยมากนะครับ ทานเคยเปน
พระสมณทูตอยใูนไทยถงึ 6 ป ไดทำใหพระศาสนจักร
ไทยกาวหนาอยางมากในบานเราและท่ีสุดก็เปนผูที่มี
สวนสำคัญในการท่ีเราไดมีพระคารดินัลองคแรกของ
ประเทศไทย จนในสมัยนัน้พดูกันวาพระศาสนจักรไทย
เจริญกาวหนาดวย 3M อยางท่ีไดเลาใหฟงไปแลว แต
ผมกอ็ยากจะเพ่ิมไปอีกหนึง่เอ็ม ทานมารติโนยงัไดเปน
ผูสังเกตการณประจำสหประชาชาติของรัฐวาติกันอีก
ดวย ประจำท่ีสหรัฐอเมริกา ไมใชธรรมดาเลยนะครับ
ทานน้ี ทานใหเกยีรติพระคารดินลัของเราถึงขนาดสวมเส้ือ
ทีท่านนำมาฝาก เปนเส้ือผาไหม สวยมากครับ ตอนสวม
ในบานไมนาเปนอะไรแตตอนทานพาไประเบียงบาน
สิครับ หนาวอยาบอกใครเลย อาหารเท่ียงม้ือนี้จึงเปน
ม้ือสำคัญ ทานยังไดเชิญเอ็มท่ีสองมาดวยนั่นคือแมร
มีเรียม ดังน้ันเม่ือไมมีบราเดอรมารตินอยูดวยก็เลยให
พระคารดินัลมารติโนเปนเอ็มท่ีสามแทนไปเลย ครบ
สามเอ็มเลยวันน้ี อาหารก็เปนอาหารไทย อรอยมาก
ครับฝมือคุณนกเราน่ีแหละ การสนทนาสวนใหญเปน
ภาษาอังกฤษแตมาแมรถนัดภาษาฝรั่งเศส ก็เลยใช
ฝรั่งเศสกันบาง อิตาเลียนบางและอังกฤษ สวนผมใช
ภาษาไทยสบายใจไป สามเอ็มวนันีคุ้ยกนัสนุกมากครับ
มีหลายตอหลายเรื่องท่ีเก่ียวกับเมืองไทยและอีกหลาย
เรือ่งท่ีเก่ียวกบัวาติกนัและพระสันตะปาปา กอนจบทาน
กพ็าเราเดินไปท่ีระเบียงบานแตตองผานหองเกบ็หนงัสือ
และของทีร่ะลกึตางๆ ตอนเดินผานผมคดิวาเปนหองสมดุ
หรอืหอจดหมายเหตุ ทีน่ัน่มีรปูภาพสำคัญๆ ในชีวติของ
ทานมารติโน มีรางวัลที่ไดรับจากท่ีตางๆ ทั่วโลก มี
หนังสือที่มีคามากมายและหน่ึงในความภูมิใจของทาน
ก็คือหนังสือคำสอนดานสังคมของพระศาสนจักร
ซ่ึงทานเปนผูจัดทำข้ึน ทานเอาหนังสือแปลจากชาติ
ตางๆ มารวมกันท่ีนี ่ทานยังบอกอกีดวยวาท่ีเหน็ท้ังหมด
นีย้งัไมเทาท่ีทานเก็บไวทีบ่านของทานท่ี Salerno เมือง
นี้อยูใตเมืองเนเปลไปอีกเล็กนอย พระคารดินัลของเรา
ไดเคยไปเย่ียมทานถึงบานน้ีมาหลายคร้ังแลวดวย ที่
ระเบียงบานก็เปนวิวท่ีสวยงามมาก เราจะเห็นโดม
มหาวิหารนกับญุเปโตรอยางชัดเจน  เหน็วงัพระสนัตะปาปา
ดวย ไมเคยนึกเลยวาท่ีพักของพระคารดินัลในกรุงโรม
จะกวางขวางถึงขนาดน้ี ที่จริงก็เหมาะสมกับตำแหนง
หนาท่ี แตที่นี่ที่พักกวางใหญก็หมายถึงคาใชจายก็ตอง
มากมายตามมาดวย

ภาคบายก็ทำหนาท่ีเปนนักทองเที่ยวครับไปหาซ้ือ
ของท่ีระลึกนิดหนอยตามสตางคที่เหลือและก็นัดให
คุณพอสุพัฒน และคุณนอตมาชวยจัดกระเปาใหทั้ง
พระคุณเจาและใหผมเองดวย เรยีบรอยแลวผมก็เชญิชวน
กันไปอำลากรุงโรมดวยการไปเดินเลนแถวๆ Piazza
Navona อากาศเย็นมากๆ คุยกนัไปสักพกัหนึง่ก็กลบัมา
ที่บานครับเพราะวันน้ีพระคุณเจาเชิญพระสงฆไทย
ทุกองคที่เรียนท่ีโรม ซิสเตอรดวยมาทานอาหารกันท่ี
ภัตตาคารจีนตามธรรมเนียมท่ีพระคุณเจาทำมาไมเคย
ขาดเลย มีความสุขครับท่ีมีโอกาสเห็นเพ่ือนๆ พระสงฆ

และซิสเตอรไดพูดคุยกับพระคุณเจาอยางสนุกสนาน
แบบน้ี เปนกันเองตามสไตลพระคุณเจา บอกไดเลยวา
เปนอาหารค่ำท่ีเปยมไปดวยความช่ืนชมยินดี เหมาะกับ
เปนอาหารค่ำท่ีเราไดมีพระสันตะปาปาองคใหมมาก
เลยนะครับ

วนัสุดทายแลว ขาวจากอารเจนตินารายงานวาในวันท่ี
พระสันตะปาปาองคใหมไดรับเลือกและพอรูวาเปน
ชาวอารเจนตินา มีคริสตชนท่ีนั่นจำนวนมากเขาไป
แกบาปรับศีล หลังจากที่ละทิ้งชีวิตคริสตชนมานาน
เปนเร่ืองท่ีดีมากจริงๆ ครับ ฟงแลวรูสึกวามีพระพร
พิเศษท่ีออกมาจากผูแทนของพระคริสตเจาบนโลกน้ี
ผมเชื่อวาไมใชชาวอารเจนตินาท่ีรักพระสันตะปาปา
พระองคนี้ คนไทยจำนวนนอยอยางเราก็รักพระองค
ไมแพชาวอารเจนตินาแนนอน พระคุณเจาบอกผมวา
พระองคไมใชชนชาติใดอีกตอไป พระองคถือเช้ือชาติ
สากล พระองคเปนชาวคาทอลกิครบั

วนัอาทิตยที ่17 มนีาคม 2013
เตรียมการเดินทางไวต้ังแตวานน้ีแลว ตกลงลวงหนา

กบับรรดาคุณพอทีโ่รมวาใหไปสงพระคณุเจาท่ีสนามบิน
ดวยกันและก็เตรียมรถไวเรียบรอย แตทุกอยางก็
ไมเรียบรอยเพราะสามวันท่ีแลวผมเห็นประกาศของ
ผูวาการแหงโรมท่ีเคยเลาไวแลววาวันอาทิตยโรม
อาจเปนอมัพาตทางจราจรไดเพราะจะมแีขงวิง่มาราธอน
จะมีการปดถนนหลายสาย รวมทั้งถนนแถวๆ วาติกัน
ดวย เลยนึกเอะใจไปถามเจาหนาท่ีของบานพักวา วัน
อาทิตยเราจะออกจากโรมสิบโมงเชา ถนนปดแบบน้ี
เราจะไปไดหรือเปลา เขาตอบทันทีเลยครับวาไมได
แนนอน เขาจะปดถนนกันต้ังแตคืนวันเสารจนถึงบาย
วนัอาทติย ตองเปลีย่นแผนหมดเลยครบั ทีสุ่ดตองบอก
พวกคณุพอวาไมตองไป บอกเลกิรถทีจ่องไวและก็ตอง
ใชบรกิารคุณคลาวดิโอซึง่เปนตำรวจ เขาบอกวาตองออก
แตเชารถของเขาจะเขามารับได ตกลงกันวาออกตอน
07.45 น. เพราะฉะน้ันทุกอยางก็พรอมเวลาน้ันจริงๆ  เรา
มาถึงสนามบินยังไมเกาโมงครับ เครื่องออกเวลา
13.30 น. มีเวลามากมายท่ีจะตองน่ังเฉยๆ กัน เพราะ
เคานเตอรเช็คอินก็ยังไมเปด การบินไทยใหเกียรติ
พระคุณเจาดีมากครับ ชวยเหลอืและอำนวยความสะดวก
ใหทุกอยาง เจาหนาท่ีอิตาเลียนก็ทักทายเปนภาษาไทย
ซะดวย ฝากขอบคุณมาท่ีนี้ดวย ระหวางท่ีรอ คุณพอ
หลายองคก็โทรมาลาพระคุณเจาและขอใหเดินทาง
ปลอดภัย จำไดวากอนออกจากบานพระคุณเจายังพูด
ในลิฟทเปนภาษาอิตาเลียนวา Roma, Arrivederci ถา
ใหแปลตามตัวก็แปลวา โรม แลวมาพบกันใหม ถาให
แปลตามใจพระคุณเจาตอนน้ันผมเดาวา โรม, ไมรจูะพบ
กนัอกีหรอืเปลา เพราะดูเหมือนวาทานคงไมอยากเดินทาง
ทรหดแบบน้ีอกีแลวละครับ ผมเองก็เห็นใจจริงๆ

พระสันตะปาปาของเราวันนี้พระองคเสด็จไป
ถวายมิสซาท่ีวัดนักบุญอันนา วัดน้ีอยูดานขางทางเขา
วาติกนัตรงไปยังวงัพระสนัตะปาปาและสถานท่ีทำงาน
ของสมณกระทรวงหลายกระทรวง พระองคนอกจาก
จะรักแมพระแลวยงัรกัแมของแมพระอกีดวย ครสิตชน
ที่มารวมมิสซาปกติตกใจกันใหญเวลาเห็นพระองค
มาถวายมิสซาและย่ิงแทบช็อกเม่ือพระองคลงมาทักทาย
ผคูน แตคนท่ีไมสนุกเลยกับเร่ืองน้ีก็คือบรรดาเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยครับ ปวดหัวกันพอควร คนท่ีดีใจ
ทีสุ่ดก็คือครสิตชนท่ีมาวัดวันอาทิตยนี ้ไดยนิขาวดวยวา
ซิสเตอรอานา โรซา ลกูผนูองของพระสนัตะปาปา ซ่ึง
ทำงานอยทูีอ่ดุรธานีจะมาถึงวันน้ีเพือ่รวมพธีิการเร่ิมตน
สมณสมัยทางการในวันองัคารท่ี 19 นีใ้ชวนัฉลองนักบุญ
โยเซฟเปนวันเริ่มสมณสมัย นี่ก็เปนอีกบุคคลหน่ึง
ซ่ึงใกลชดิกับแมพระครบั

ที่สนามบินพระคุณเจาบอกใหผมชวยแจงมาท่ี
สำนักมิสซังดวยวาจากสนามบินจะขอมาทานอาหารเชา
ที่มิสซังและจะไดรายงานตัวและรายงานหนาท่ีที่ได
ไปทำมาใหแกพระคณุเจาเกรยีงศกัดิ์ดวย ผมยอมรบัวา
เคารพพระคุณเจามากข้ึนจริงๆ  นี่เปนเรื่องท่ีผมไมเคย
คิดมากอนเลย ทานชางเปนผูใหญที่ทำหนาท่ีตางๆ ได
ครบถวนจริงๆ แสดงถึงความออนนอมถอมตนตอ
ผสืูบตำแหนงอยางนาชมครับ

ส้ินสุดการเดินทางไปทำหนาท่ีพระคารดินัล
ของพระคารดินัลไทย

ส่ิงท่ีผมเหน็มาสองอาทติยทีผ่านมาจากพระคณุเจา
ก็คือเห็นทานทำหนาท่ีดวยสุดจิตใจ สุดชีวิต ตอสูกับ
ความออนแอทางรางกายของพระคุณเจาดวยหัวใจท่ี
แข็งแกรง พระคุณเจาก็ต้ังใจและพยายามทำทุกอยาง
เต็มท่ีดวยอายขุนาดน้ีผมนบัถอืจรงิๆ อยากเชญิชวนเรา
ทุกคนเลยครับใหขอบคุณพระคุณเจาสำหรับการ
ทำหนาท่ีคร้ังน้ีในนามของเราคริสตชนไทย พระคุณเจา
สำนึกถึงเร่ืองน้ีต้ังแตแรกก็วาได ผมขอขอบพระคุณ
พระคุณเจาเปนพิเศษ ขอบคุณท่ีใหผมมีสวนในหนาท่ี
พิเศษน้ี แมจะไมไดชวยอะไรไดมากนักผมก็ยังภูมิใจ
นะครับ ที่จริงผมพอทราบวามีบางคนไดชวยเหลือให
การเดินทางคร้ังน้ีเปนไปไดและพระคุณเจาเองก็คง
ไมอยากจะใหเอยนามอะไร แตผมก็อดท่ีจะขอบคุณ
ทุกทานไมได ที่เขามามีสวนรวมในภารกิจท่ียิ่งใหญ
ครั้งน้ี จนเราไดรับพระสันตะปาปาท่ีเราสามารถบอก
ไดวา โลกตอนรับพระองคดวยความปติยินดียิ่งครับ
ขอพระอวยพรทุกทาน

จบบริบูรณ
(คอลัมนบันทึกพระคารดินัลไทยไปทำหนาท่ี

พระคารดินัลไดถูกรวบรวมเปนหนังสือในชื่อเดียวกัน
พมิพส่ีสีสวยงาม 5,000 เลม จำหนายหมดเรียบรอยแลว
ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนุนดวยการซ้ือ
หนังสือครบั)
 

บันทกึการเดนิทาง (ตอจากหนา 7)
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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)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
5. นางมารีอา ดวงใจ  แสนพลออน อายุ 37 ป

วัดนักบุญกาทารีนาทุงมน สกลนคร อัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง

6. นางมอนกิา  พัชราภรณ  ประสาทเสร ีอายุ 51 ป
วดัแมพระแหงลูรด ลำปาง สังฆมณฑลเชียงใหม

7. นายอกิญาสิโอ ชาญยทุธ  แสนยากุล อายุ 50 ป
วัดพระมารดานิจจานุเคราะห เข็กนอย เพชรบูรณ
สังฆมณฑลนครสวรรค

8. นางมารีอา กอแรตตี ศริพิร  ชดิเครอื อายุ 45 ป
วดันักบญุยอแซฟ บานโปง  ราชบรุ ีสังฆมณฑลราชบุรี

9. นางสาวมารีอา แกวกัลยา มวงโมรี อายุ 52 ป
วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย ราชบุรี สังฆมณฑล
ราชบุรี

10. นางสาวมารีอา กอแรต็ตี วรรณภิา งามเพ่ิมพร
อาย ุ27 ป  วดัแมพระประจกัษเมืองลรูด หาดใหญ สงขลา
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

11. นางเซซลีอีา ปณุยวรี  ยนุประยงค อายุ 51 ป
วัดนักบุญฟลิปและยากอบ หัวไผ ชลบุรี สังฆมณฑล
จนัทบุรี

12. นายซีมอน อภิเชษฐ โอนากุล อายุ 42 ป
วดัพระวิสุทธิวงศ โพนสงู  อดุรธานี สังฆมณฑลอุดรธานี

13. นายยอหน ดิษยทุธ  บัวจมู อาย ุ45 ป วดันักบญุ
ยอแซฟ บานหนองทามนอย ศรีสะเกษ สังฆมณฑล
อุบลราชธานี

เครอืขายผสููงอายุคาทอลิก (ตอจากหนา 5)

ทั้งน้ี โครงการผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง และ
โครงการลกูกตญัู เปนโครงการทีด่ำเนินการมาต้ังแต
ค.ศ. 2006 ตามแผนทิศทางงานอภิบาลของสภาพระ-
สังฆราชคาทอลิกฯ ฉบับป ค.ศ. 2000-2010 ไดมีนโยบาย
ปฏิบัติที่ชัดเจนในขอ 2 ท่ีวา “ปลุกจิตสำนึกใหทุกคน
อุทิศตนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ คุมครอง
คุณคาศักด์ิศรมีนุษย โดยเนน “ผสููงอาย”ุ และกจิกรรม
เพื่อใหบรรลุนโยบายดังกลาวไดกลาวถึงงานอภิบาล
ผสููงอายใุนขอ 2.2.5.1 ไวอยางชัดเจน  ในแผนแมบททิศทาง
งานอภิบาลป 2010-2015 ไดเนนความตอเน่ืองของการ
สรางเอกภาพ ปลุกจิตสำนึก รวมท้ังสรางผนูำในสมาชิก
พระศาสนจักรทกุระดับในบทท่ี 2 ขอ 21 หนา 23 และ
โดยเฉพาะในบทท่ี 4 ขอ 29 “พระศาสนจักรควรสงเสรมิ
คุณคาและเปดโอกาสใหบรรดาผูสูงอายุไดเขามา
มีบทบาทและรวมประกาศขาวดีตามศักยภาพ”

นอกจาก 2 โครงการดงักลาว ทางคณะอนุกรรมการฯ
ยังไดมีการประกาศผลรางวัล “ชมรมผูสูงอายุคาทอลิก
ตัวอยาง” ระดับประเทศ และ “ชมรมเครอืขายผสููงอายุ
คาทอลิกประกาศขาวดีเดน” ระดับประเทศ โดย
โครงการชมรมผูสูงอายุคาทอลิกตัวอยาง เปนกิจกรรม
เพื่อสรางความย่ังยืนในการดำเนินงาน ผูสูงอายุ เพื่อ

ผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ ซ่ึงมีมาตรฐานกิจกรรมตางๆ
ที่แตละชมรมท่ีเขาประกวดจะตองมี เพื่อผานเกณฑ
เปนชมรมฯ ตัวอยาง โดยในรอบปที่ผานมา ชมรมท่ีมี
การบริหารจัดการชมรมจนไดรับรางวัลคือ “สมาคม
ผูสูงอายุ เปโตร ทาขาม” มีนางยูลีอา เรณู กิจประชุม
เปนประธานสมาคมฯ  และ “ชมรมผูสูงอายุคาทอลิก
วัดนักบุญยอหน บอสโก จ.ราชบุรี” ซ่ึงมีนายเปาโล
นิยม อัยรานอย เปนประธานชมรม  สวนโครงการ
“ชมรมผูสูงอายุคาทอลิกประกาศขาวดี” เปนกิจกรรม
เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมของ
ชมรม เครือขายฯ เผยแพรงานผสููงอายุใหสังคมไดรบัรู
และโดยเฉพะอยางย่ิงระหวางเครือขายผูสูงอายุตางๆ
และสังคมท่ัวไป ใหเขามามีสวนรวมในงานผูสูงอายุ
มากย่ิงข้ึน  โดยดำเนินการนำรองในป 2012 เปนปแรก
ชมรมเครือขายท่ีเขาเกณฑ และไดรับรางวัลชมรม
เครือขายผสููงอายุคาทอลิกประกาศขาวดีคือ  “ชมรมเครือขาย
ผสููงอายุคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุร”ี มีอาจารยยอแซฟ
เชษฐ ชาวนาแกว เปนประธานชมรมเครอืขายฯ

งานชุมนุมผสููงอายฯุ ประจำป ค.ศ. 2013 สำเรจ็ลง
ดวยความรวมมือและเสียสละของหลายฝายท่ีเก่ียวของ
โดยเฉพาะสังฆมณฑลเชียงใหมในฐานะเจาภาพ
อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม โรงเรียนพระหฤทัย
เชยีงใหม และคณะกรรมการเครือขายผสููงอายคุาทอลกิ
สังฆมณฑลเชียงใหม ฯลฯ บรรดาผสููงอายุทีม่ารวมงาน
จากสังฆมณฑลตางๆ ตางก็ไดรับความสะดวกสบาย
และการตอนรับอยางอบอุนกลับภูมิลำเนาความอ่ิมเอม
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ทัวรแสวงบุญ

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

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

2. เซนตแอนน - กวัลาลมัเปอร
(26-29  กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

3.  เซนตแอนน - พมา
(26-31 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

1. เซนตแอนน - ปนงั
    (26-28  กรกฎาคม  ค.ศ. 2013)

4. ลรูด - ฟาติมา - โรม
(14-25 ตุลาคม ค.ศ. 2013)

Tel. 0-2291-3750-4

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

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายุสมาชิก ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401 และ 0-2681-3900 ตอ 1802

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

ขอเชิญชวนผูมีน้ำใจดีทั้งหลาย
รวมมือชวยเหลอืเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ
จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน บางกำพรา
บางถูกทอดท้ิง จำนวนกวา 200 ราย
กำลังขาดแคลนนมด่ืมและอาหารกลางวัน

สนใจแบงปนติดตอ 0-2721-2983
E-mail : fordecjulie@hotmail.com

  

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

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

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

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

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

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
มารอีา มสัซาแรลโล
ศศิวิมล เหลืองศศิพงษ
เกดิใหมในพระเจา 5 มถินุายน 2552
ครบ 4 ป  5 มถินุายน 2556
ผสูรางสนัตยิอมเปนสขุ เพราะเขาจะไดชือ่วาเปนบุตรของพระเจา

เพราะฉะนัน้ ทานท้ังหลายอยากงัวลถงึวนัพรงุน้ี
... แตละวนัมทีกุขพออยแูลว (มทัธวิ 6:34)
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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

ประกาศการโยกยายและหนาทีใ่หม
ของภคนิคีณะภคินพีระหฤทัยของพระเยซูเจา

แหงกรงุเทพฯ ประจำป 2013
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1. อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ซิสเตอรนยันา จนัทรสุขสันต  อธิการิณี
ซิสเตอรมาลีรัตน บุญอนันตบุตร ผูอำนวยการ

สถานศึกษา
2. วัดแมพระลูกประคำ กาลหวาร

ซิสเตอรนชุนาถ เอกตระกูล อธิการิณี
ซิสเตอรอนวุงศ ประเสรฐิศรี

3. วดันักบุญยอแซฟ ตรอกจนัทน
ซิสเตอรอนงค วาปกงั อธกิารณีิ
ซิสเตอรลกัษณาวดี วงศวไิลวารินทร

4. วดัอัครเทวดาราฟาแอล
ซิสเตอรประสานศรี วงศสวัสด์ิ อธิการิณีและ

ผูอำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรกฤษณา พลูสวัสด์ิ

5. โรงเรยีนสามคัคสีงเคราะห
ซิสเตอรอาภรรัตน เสนางคนารถ

6. วดันักบุญฟรังซิสเซเวยีร สามเสน
ซิสเตอรสุนนัทา ม่ันวงศวโิรจน อธิการิณี
ซิสเตอรพรพมิล วธีิธรรม ผอูำนวยการสถานศึกษา

7. วดัดวงหทัยนริมลของแมพระ ปากลดั
ซิสเตอรสุรชัน ี เลาวงศ  อธิการณีิ
ซิสเตอรสมลักษณ มธุรสสุวรรณ ผูอำนวยการ

สถานศึกษา
8. วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด บางสะแก

ซิสเตอรสุรยีพร  สินประเสริฐ  อธิการณีิ
ซิสเตอรบญุเล่ือม  สาระสุข

9. วดัธรรมาสนนกับุญเปโตร บางเชือกหนัง
ซิสเตอรมยุรา วาปโส อธิการิณีและผูอำนวยการ

สถานศึกษา
ซิสเตอรอรุณี  สอนจันทร
ซิสเตอรพรทพิย กนัทู

10. วดัพระวสุิทธวิงส ลำไทร
ซิสเตอรศิริลักษณ ศรุติการชาง อธิการิณี
ซิสเตอรทศันะ ทพิยสนิท ผอูำนวยการสถานศึกษา

11. วดันักบญุเทเรซา หนองจอก
ซิสเตอรอนงค  สุขสุถอย อธิการณีิ
ซิสเตอรเบญญาภา ไทยแกวรอด ผูอำนวยการ

สถานศึกษา
12. วดัแมพระประจกัษเมอืงลรูด หัวตะเข

ซิสเตอรวนัเพญ็ พมิเสน อธิการิณี
ซิสเตอรสุภาพร จนัทรปาน

13. วดัเซนตรอ็ค ทาไข
ซิสเตอรนภิาพนัธ แสงประดับ อธิการณีิ
ซิสเตอรสุชาตรี  กิจประเสริฐ  ผูอำนวยการ

สถานศึกษา
14. บานหทัยการณุย

ซิสเตอรกรรณิการ เอีย่มไธสง อธิการิณี
ซิสเตอรนภาภรณ กนุุ

15. วดันักบุญเปาโล บานนา
ซิสเตอรสมจิตร ทรัพยอัประไมย อธิการิณีและ

ผูอำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรธาราทิพย พะโกล

16. วดันักบญุเปโตร สามพราน
ซิสเตอรสุพนิ  ตระกูลเกษมศิริ อธิการิณี
ซิสเตอรอาภาวดี นลีวชัระ ผอูำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรวารรีตัน อดุมสิทธิพฒันา

17. สามเณราลัยแสงธรรม
ซิสเตอรเอมอร แซเลา  อธิการิณี
ซิสเตอรศิรวิรรณ ชนิวงศ

18. สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
ซิสเตอรประเทือง ตรีมรรคา อธิการิณี
ซิสเตอรทพิยอาภา นลีวชัระ
ซิสเตอรเกศิน ีมังกร

19. บานพระหฤทัย สามพราน
ซิสเตอรดรุณี  ศรีประมงค อธิการิณีและผูอบรม

แอสปรนัตรนุใหญ
ซิสเตอรเสถียร ไชยศรีมา
ซิสเตอรสายทอง ธรรมสรณกลุ
ซิสเตอรจนิตนา สังขอนนัต

20. นวกสถานพระหฤทัย สามพราน
ซิสเตอรอรญัญา กจิบญุช ูนวกจารย
ซิสเตอรลาวัลย แสนยากุล
ซิสเตอรสาวิตรี สังขอนนัต

21. ศนูยนกับวชหญิง
ซิสเตอรพรทพิย ตระกูลเกษมสิริ

22. วดันักบญุอนันา ทาจีน
ซิสเตอรมาลี  เอีย่วศิริ  อธิการิณี
ซิสเตอรน้ำทิพย งามสุทธา ผอูำนวยการสถานศึกษา

23. วดัมารยีสมภพ บานแพน
ซิสเตอรวภิารตัน  กทูรพัย อธิการิณี
ซิสเตอรสนอง คาแหวน

24. วดันักบุญเทเรซา หนาโคก
ซิสเตอรวภิา ววิฒันมนตรี อธิการิณี
ซิสเตอรรัชนี  ตระกูลเงก็ ผอูำนวยการสถานศึกษา

25. วดันักบญุยวงบปัตสิตา เจาเจด็
ซิสเตอรอารี  ม่ันศิลป  อธิการิณีและผูอำนวยการ

สถานศึกษา
ซิสเตอรนริมล ประสูตรแสงจันทร

26. วดันักบุญยอแซฟ อยธุยา
ซิสเตอรวรรณวิมล สุขสวัสด์ิ อธิการิณีและผู-

อำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรสายพนิ สุขสุศิลป
ซิสเตอรอรุณี  แซฟรงุ

27. วดัพระครสิตประจกัษ เกาะใหญ
ซิสเตอรวนิดา ผลาผล อธิการิณี
ซิสเตอรเยาวลักษณ  รอดงาม  ผูอำนวยการ

สถานศึกษา
28. วดัแมพระประจกัษ สองพ่ีนอง

ซิสเตอรประกอบ ทรงหาคำ อธิการิณี
ซิสเตอรวราภรณ ชวีเรอืงโรจน ผู อำ น ว ย ก า ร

สถานศึกษา
29. ชมุชนหนองแขม

ซิสเตอรอาเมลี ธิราศักด์ิ
ซิสเตอรชวาลา เวชยนัต

30. สำนักงานเลขา สภาพระสังฆราชฯ
ซิสเตอรกฤษดา  สาตรพนัธ

สังฆมณฑลราชบุรี
1. วดัพระครสิตหฤทัย วดัเพลง

ซสิเตอรบญุชวย ศีลประเสริฐ อธิการณีิ
ซิสเตอรสุนันทา สถาพรวลัยรัตน ผูอำนวยการ

สถานศึกษา
2. บานพระหฤทัย ดำเนนิสะดวก 1

ซิสเตอรอทุยัวรรณ คุโรวาท อธิการณีิ
ซิสเตอรบญุชิด อนิทปทม

3. บานพระหฤทัย ดำเนนิสะดวก 2
ซิสเตอรกหุลาบ นามวงศ อธิการณีิ
ซิสเตอรนารี  ชนิวงศ

4. บานหาดหฤทัย หัวหนิ
ซิสเตอรรำพงึ วจิติรวงศ อธิการณีิ
ซิสเตอรอมัพร วจิติรวงศ

สังฆมณฑลนครสวรรค
1. วดัพระนามกรเยซ ูบานแปง

ซิสเตอรรำเพยีร วจิติรวงศ อธิการิณี
ซิสเตอรศศิวมิล เมืองรตัน

2. วดันักบุญลกูา บางขาม
ซิสเตอรสมพร  กตัญู  อธิการิณีและผูอำนวยการ

สถานศึกษา
ซิสเตอรวฒันา  ตรีมรรคา
ซิสเตอรจติราพร  ณ  ขอนแกน

3. บานพระหฤทัย สวรรคโลก
คุณแมพรรณี  ภเูรอืนหงษ อธกิาริณี
ซิสเตอรพลอย ประทุมป

สังฆมณฑลเชยีงใหม
1. อาสนวหิารพระหฤทยัเชยีงใหม

ซิสเตอรศรีกลัยา เด่ือมค้ัน อธิการิณี
ซิสเตอรเพลนิตา สุขชัย
ซิสเตอรสุรยีพร ระดมกิจ ผอูำนวยการสถานศกึษา
ซิสเตอรวชิชดุา วจิติรวงศ

2. โรงเรยีนอรโุณทยั ลำปาง
ซิสเตอรประทุม สิงหมัจฉา อธิการณีิ
ซิสเตอรสุปาณี สุขถาวร ผอูำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรรชันก อปุพงษ

(อานตอหนา 13)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
ประกาศ (ตอจากหนา 11)

3. บานพระหฤทัย ลำปาง
ซิสเตอรปรยีะจิตต ชนูติยธนกุล อธิการิณี
ซิสเตอรอารียา รัตนเวียงผา

4. วดันักบญุยอแซฟกรรมกร แพร
ซิสเตอรกฤษฎี ชืน่ชมนอย อธิการณีิและผอูำนวย-

การสถานศึกษา
ซิสเตอรมาลิน ีกรชิไพทรูย

โรงเรยีนของคณะ
1. โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต

ซิสเตอรกาญจนา สิงหสา ผจูดัการ
ซิสเตอรพชัรา นนัทจินดา ผอูำนวยการสถานศึกษา
ซิสเตอรนงนภสั สุวรรณใจ
ซิสเตอรสังวาลย วาปทะ
ซิสเตอรแสงอรุณ ธารีจติร
ซิสเตอรสาวิตรี จนิประยูร

2. โรงเรยีนพระหฤทัยดอนเมอืง
คุณแมสมพศิ  กตัญู อธกิารณีิและผจูดัการ
ซิสเตอรทองคูณ ประราศี
ซิสเตอรสุนยีพร กตัญู
ซิสเตอรเทวา สรางสุขดี
ซิสเตอรสุณีย  บญุชวย
ซิสเตอรลำไพ เนือ่งพล ีผอูำนวยการสถานศกึษา

3. โรงเรยีนพระหฤทยัพฒันเวศม
ซิสเตอรโนรา ระดมกิจ อธกิารณีิและผอูำนวยการ

สถานศึกษา
ซิสเตอรสุภาสิน ีกจิทวี
ซิสเตอรวนิดา เดโชชัยไกวัล

4. โรงเรยีนพระหฤทยันนทบรุี
ซิสเตอรจารุณี กจิบำรงุ อธิการิณี/ผจูดัการ
ซิสเตอรสำเนยีง วาปทะ
ซิสเตอรนจุรา เท่ียงงามดี ผอูบรมเยาวนารี
ซิสเตอรภาวนา เฮงเจริญ
ซิสเตอรไพรศร ีมะลิวลัย ผอูำนวยการสถานศึกษา

5. โรงเรยีนพระหฤทยัสวรรคโลก
ซิสเตอรสุมาลี ชลหาญ  อธกิาริณีและผจูดัการ
ซิสเตอรอรวรรณ จันทรชลอ ผูอำนวยการสถาน-

ศึกษา
ซิสเตอรสุจติรา สุขถาวร

สำนักกลาง
ซิสเตอรกลัยา  ตรีโสภา  อธิการณีิ
ซิสเตอรมารีเอวเยน  กจิสำเร็จ
ซิสเตอรอาเมล ี ธิราศักด์ิ
ซิสเตอรลอืเซยีน  วาปโส
ซิสเตอรสุชาดา  ศรีสุระ
ซิสเตอรเฉลมิศรี  กจิสงวน
ซิสเตอรสุวรรณ  ประราศี
ซิสเตอรสุพรรณ ี แยมกรรณ
ซิสเตอรสมศรี  กจิพทิกัษ
ซิสเตอรจำรสั  กจิเจรญิ
ซิสเตอรสมใจ  สิงหสา
ซิสเตอรวรรณ ี ธาราฉัตร
ซิสเตอรมารศรี  จนัทรชลอ

ซิสเตอรศิรริตัน  เหลาวัฒนพงศ ผอูบรมยวุภคนิี
ซิสเตอรนงนภัส  สุวรรณใจ
ซิสเตอรพชัรา  นนัทจินดา
ซิสเตอรสุกญัญา  สุขชัย
ซิสเตอรสังวาลย  วาปทะ
ซิสเตอรธีรนชุ  จนัวัฒนาวงศ
ซิสเตอรสุวาร ี เทวพีนัธ
ซิสเตอรแสงอรุณ  ธารีจติร
ซิสเตอรอัจฉราพรรณ อุนหลา ผูอบรมแอสปรัตน

รุนเล็ก
ซิสเตอรอาภรรตัน  เสนางคนารถ
ซิสเตอรสาวิตรี  จนิประยูร
ซิสเตอรอรพนิธ  นบัเงินอนนัต
ซิสเตอรกญัญพชัร  เทพสมพร
ซิสเตอรหนึง่ฤทัย  อนิมียนื

บานมารการิตา
คุณแมเชลียง  เวชยันต
ซิสเตอรกาญจนา  สิงหสา
ซิสเตอรชวาลา  เวชยนัต
ซิสเตอรกฤษดา  สาตรพนัธ
ซิสเตอรบงัอร  มธุรสสวุรรณ

บานพระแมผูปฏิสนธินิรมล
ซิสเตอรนภิา  เรืองวุฒชินะพืช  อธิการิณี
ซิสเตอรจนัทรตรา  วัฒนานุกลุพงศ ผชูวยอธิการิณี
ซิสเตอรราฟาแอล  ผงัรกัษ
ซิสเตอรอาแดล  ม่ันใจ
คุณแมกลัลสิต  มากสกุล
ซิสเตอรโอเรลอีา  พงศศิรพิฒัน
ซิสเตอรวนิเซนเต  สำราญชืน่
ซิสเตอรวาเลรี  ตระกูลเง็ก

ซิสเตอรเกลมองทิน  ขุมเพชร
ซิสเตอรดอนาเซียน  ระดมกิจ
ซิสเตอรอนัตัวแนต  เวชยนัต
ซิสเตอรมารยีอแซฟ  รจุพิงศ
ซิสเตอรเนลล ี แซจนั
ซิสเตอรฮรูแบร  ไชยยายงค
ซิสเตอรมารีเดอลูรด ดำริ
ซิสเตอรปาตรีส  ทรงศักด์ิศรี
ซิสเตอรอารแมล  ฉายาเจริญ
ซิสเตอรกมิหยุน  แซโลว
ซิสเตอรชออน  เวชยันต
ซิสเตอรออนจันทร  ชนินะโคตร
ซิสเตอรกฤษณา  หอมสุคนธ
ซิสเตอรระเบียบ  ยิง่ยืน
ซิสเตอรสุพรรณวดี  ชาวปากน้ำ

ธรรมทตูประเทศกมัพูชา พนมเปญ
ซิสเตอรจนัทนา  สิรจินัทนากุล  อธิการณีิ
ซิสเตอรสุพตัรา  โสภณ

ศกึษาตอตางประเทศ
ซิสเตอรอไุรวรรณ   คูหามงคลไพศาล
ซิสเตอรมารียรกัษ  ไกรทองสขุ
ซิสเตอรวมิลรัตน  ศรีธรักษา

ฟนฟูจิตใจ
ซิสเตอรวรีวรรณ  กจิเจริญ

ประกาศ ณ วนัที ่21 เมษายน ค.ศ. 2013
ซสิเตอรเชลยีง เวชยนัต

มหาธิการิณี

คุณพออนชุาเขามาทำงานน้ี ภาคเชาประจำสำนักงาน
ที่ทาเรือคลองเตย กรุงเทพฯ (ภาคบายมาสภาฯ
งานพัฒนาสังคม) ประชาสัมพันธใหลูกเรือทราบวา
มีสำนักงานชวยเหลอื หรอืตองการเขาวัด รวมมิสซา
ก็ติดตอไดที่นี่ แมเจ็บปวยก็ชวยประสานกับโรง-
พยาบาลให หรือตายก็ไปติดตามเร่ืองใหพรอมกับ
แจงญาติ โดยทำงานประสานกับหนวยงานซีเฟเรอรพมา
ที่มีสำนักงานในตึกเดียวกัน และประสานกับองคกร
ดูแลคนประจำเรือนานาชาติไอทีเอฟ ลูกเรือบางลำ
อาจจะรองเรยีนเรือ่งตางๆ เพือ่ความยติุธรรมอืน่ๆ ดวย
เชน คาจางนอย เงินสงทางบานลาชา อาหารไมพอกนิ
ถกูท้ิงท่ีทาเรือ ฯลฯ เปนงานท่ียากและลำบาก โดยท่ัวไป
ใชงานเย่ียมเรือเปนรากฐานงานอภิบาล

งานอภิบาลผู เ ดินทางทะเลน้ีเ ร่ิมตนมาจาก
คณุพอโอลาร ีคณะแมร่ีโนลล มิสชนันารีชาวอเมรกินั
ไดเริม่สมัยเปนมารนีเนอรคลบัในพืน้ท่ีของการทาเรอื
ตอมาการทาเรือปดกิจการนี้ จึงไดมาเชาตึกอาคาร
พาณิชยของวัดคลองเตยนอกเปดเปนศูนยอภิบาล
ผูเดินทางทะเล กรุงเทพฯ (Seafarers’ Center and
Stella Maris Bangkok) ไดรับทุนจากไอทีเอฟ

ลอนดอน โดยคุณพอชัชวาล  ศุภลักษณ  เปน
จิตตาธิการไทยคนแรก ตอมาเปนคุณพออติญาณ
พงศหวาน (เวลานี้แมพักเกษียณแลว ก็ยังมาพักและ
ชวยงานอยูดวย)  และคุณพอสมโภชน พูลโภคผล
ปจจุบันคุณพออนุชา ชาวแพรกนอย เม่ือเริ่มสราง
ศูนยฯ ไดรบัทนุจากไอทเีอฟลอนดอน (International
Transportation Federation: ITF) เรือทุกลำท่ีแลน
ระหวางประเทศ สวนใหญตองเปนสมาชิก และตอง
ปฏบิติัตามระเบียบอยางเครงครัด  การทำงานของเรา
จึงรวมมือกับ ไอทีเอฟ. ที่จะตรวจสอบ เม่ือมีการ
เรียกรองความยุติธรรมข้ึนมา คนท่ีจะมีสิทธ์ิข้ึนไป
ตรวจสอบ ตองไดรับการรับรองและตองแสดงบัตร
ใหกับกัปตันเรือทราบ หนาท่ีของศูนยฯ เราก็คือ
ชวยดแูลดานจิตใจ ใหบริการศีลศักด์ิสิทธ์ิ  การเจรญิ
ชีวิตความเปนอยูของลูกเรือ ใหความเปนธรรมแก
ลูกจาง  การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปวย

ศูนยอภิบาลลูกเรือหรือเรียกช่ือเลนในภาษา
ซีเฟเรอรวา สเตลลา มารีส ในประเทศไทยเคยมี
4 แหง คือกรงุเทพฯ ศรรีาชา (ดูแลทาเรอืแหลมฉบงั)
สงขลาและภูเก็ต แตภูเก็ตไดปดไปแลว แตละแหง

คณุพออนชุา  ชาวแพรกนอย (ตอจากหนา 3)

(อานตอหนา 17)
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วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เราจึงตองภาวนาเหมือนบรรดาอัครสาวกวา โปรดทวี
ความเช่ือใหพวกเราเถิด พระเจาขา (ลก 17:5) และ
ภาวนาเสมอ ๆ  ตามคำของพอทีพ่าบุตรชายท่ีถกูปศาจสิง
ใหเปนใบมาเฝาพระเยซูเจาวา ขาพเจาเช่ือ โปรดชวย
ความเชือ่อนัเลก็นอยของขาพเจาดวยเถดิ (มก 9:24)

เราเรียนคำสอนและรวูา ความเช่ือเปนของประทาน
จากพระเจา เปนคุณธรรมเหนือธรรมชาติ ที่จำเปน
สำหรับทุกคนเชนเดียวกับคุณธรรมความไวใจ และ
คุณธรรมความรัก ในเวลาเดียวกัน นักบุญเปาโลก็นับ
ความเช่ือเปนพระพรหนึ่งในบรรดาพระพรพิเศษจาก
พระจติเจา (1คร 12:9)

เพือ่จะเขาใจความเช่ือซึง่เปนคุณธรรมเหนือธรรมชาติ
และความเช่ือซึง่เปนพระพรพเิศษจากพระจิตเจา คณุพอ
รานีเอโร คันตาลาเมสซา นำคำสอนของนักบุญซีริล
แหงเยรซูาเล็ม มาอธิบายวา  มีความเช่ือเดียว แตพระเจา
ทรงประทานใหเรามนุษย 2 แบบ แบบแรกคอืความเช่ือ
ในความจรงิท้ังมวลทีพ่ระเจาทรงเผยแสดง และทีพ่ระ-
ศาสนจักรสั่งสอน ซ่ึงจำเปนสำหรับความรอดพน
แบบท่ีสอง เปนพระพรจากพระจติเจาองคเดียวกนั (1คร
12:4-11) ประทานใหบุคคลใดก็ไดตามตองการ มาก
นอยเทาใดก็ไดตามท่ีพระองคทรงพระประสงค เพื่อ
บุคคลน้ันจะใชพระพรแหงความเช่ือนี้ เพื่อประโยชน
ของสวนรวม

นักพระคัมภีรหลายทานอธิบายวา การเจิมของ
พระจติเจาดวยพระพรพเิศษของความเช่ือนี ้เปนความหมาย

ของคำวาการเจิมในพันธสัญญาใหมที่บรรดาปตาจารย
ของพระศาสนจักรเขาใจกัน ผทูีไ่ดรบัการเจิมดวยพระพร
พิเศษของความเช่ือจึงพูดเชนเดียวกับนักบุญเปโตรวา
พวกเราเชือ่และรวูา พระองคเปนผศัูกด์ิสิทธ์ิของพระเจา
(ยน 6:69) พูดไดเชนเดียวกับนักบุญยอหนวา เราเห็น
และเราเปนพยานไดวา พระบิดาทรงสงพระบุตรของ
พระองคมาเปนพระผไูถโลก (1ยน 4:14) พระพรพเิศษ
ของความเช่ือนี้ หมายถึงความเช่ือท่ีเขมขนกวาปกติ
(1คร 12:9 เชงิอรรถ f.) เปนความรพูเิศษ เปนความพิเศษ
ของความเขาใจกระจางแจง ของการมองเห็น ซ่ึงพระ-
จติเจาเปนผปูระทานแสงสวางน้ี ทำใหบคุคลไดรบัพลงั
สำหรับการประกาศขาวดีอยางรอนรนและเพียรทน
จนทำใหทั้งผูประกาศขาวดี และผูรับฟงการประกาศ
ขาวดี ไดรับสัมผัสการเจิมจากพระจิตเจา เปนการเจิม
ในพันธสัญญาใหม  เพราะในการประกาศขาวดีนี้ ผู-
ประกาศแท มิไดประกาศเร่ืองใด นอกจากเร่ืองพระ-
ครสิตเจาผทูรงถูกตรึงกางเขน (1คร 1:23) การประกาศ
ของเขาจึงไมทำใหไมกางเขนของพระคริสตเจาเส่ือม
ประสิทธิภาพ (1คร 1:17) เราไดเหน็พลงัและอำนาจของ
ขาวดีทีท่ำใหทัง้ผปูระกาศ และผรูบัฟงการประกาศ ไดรบั
การเจิมจากพระจิตเจาจากหนังสือกิจการอัครสาวก
อยางชัดเจน เม่ือนกับญุเปโตรปราศรัยตอหนาประชาชน
ในวันเปนเตกอสเต นกับุญเปโตร ผปูระกาศขาวดี ไดรบั
การเจิมของพระจิตเจาเต็มเปยม ประชาชน ผรูบัฟงขาวดี
ที่นักบุญเปโตรประกาศ ก็ไดรับการเจิมของพระจิตเจา
เต็มเปยม พระจติเจาทรงทำใหถอยคำของเปโตร “เสียด

แทงใจ” พวกเขา ทำใหพวกเขารับถอยคำของเปโตร
และรับศีลลางบาปวันน้ัน เปนจำนวนประมาณสามพัน
คน (กจ 2:14-41) เม่ือฟลปิไดรบัการดลใจจากพระจิตเจา
ใหตามรถของขันทีชาวเอธิโอเปย และประกาศขาวดี
เรื่องพระเยซูเจาใหเขาฟง เขาตอบรับขาวดีดวยการ
ขอรบัศีลลางบาป และเดินทางตอไปดวยความยินดี (กจ
8:26-40)

ในทางตรงกันขาม หนังสือกจิการอคัรสาวกกร็ะบุ
อยางชัดเจนดวยวา ผูดับไฟของพระจิตเจา และดูหมิ่น
การประกาศพระวาจา (1ธส 5:19)  แมเขาจะไดฟงการ
ประกาศขาวดีเรื่องพระเยซูเจาดวยความประหลาดใจ
และไมรูวาจะพูดอยางไรกับความจริงและฤทธานุภาพ
ของขาวดี แมเขาจะเห็นกิจการดีอยางเดนชัดมากมาย
จนเขาไมสามารถปฏิเสธได (กจ 4:1-22)  เขาก็จะยังด้ือรัน้
ใจกระดางและหูตึง ตอตานพระจิตเจา (กจ 7:51)

ดังนี้ ขอชาวเราใชโอกาสปแหงความเช่ือ เปน
โอกาสของพระหรรษทาน วอนขอพระจิตเจาโปรดเจิม
เราดวยพระพรพิเศษของความเช่ือ ใหเรามีพระเยซู
คริสตเจาเปนองคพระผู เปนเจาหน่ึงเดียว เพื่อเรา
จะสามารถประกาศขาวดีใหมดวยหัวใจเปยมรักใน
พระเยซูครสิตเจา และดวยพระอานุภาพของพระจิตเจา
เพื่อขาวดีขององคพระผู เปนเจาจะเผยแผไปอยาง
รวดเรว็ และไดรบัการยกยองดังท่ีเปนไปในหมคูรสิตชน
สมัยแรก (2 ธส 3:1) อาแมน

(ชมุชนหรือกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ 08-
1899-7866)

พระเยซเูปนเจาชวีติ (ตอจากหนา 3)
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( Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ‚∑√. 08-

1820-8681)

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

Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

16.30 π. ( ’Ë‚¡ß§√÷Ëß‡¬Áπ) §ÿ≥æàÕ¬«ß ∫—ªµ‘ µ“

 ”√«¬ °‘® ”‡√Á® ‡ªìπª√–∏“π  («—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–·Àà√Ÿªπ—°∫ÿ≠¬«ß ∫—ªµ‘ µ“

‡«≈“ 18.00 π. (À°‚¡ß‡¬Áπ) )

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å ≈“¥æ√â“« 124 °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡  ‡«≈“

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

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

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

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

«—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬ Ÿ́‡®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.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß Õ. π“¡™—¬‡¢µ

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠≈Õ‡√π´å π“ß“¡ Õ.‡¡◊Õß ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õ.‡¡◊Õß ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ Õ.°∫‘π∑√å∫ÿ√’  ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15  °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ.‡∫µß ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

À√◊Õµ‘¥µàÕ∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ®“µÿ√ß≥å  “√–§ÿ≥

‚∑√. 0-7323-0901, 08-6488-7200)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

‡∑»πåµ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 17-19 °√°Æ“§¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π.

«—π¢Õ∫æ√–§ÿ≥ «—π‡ “√å∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ Õ.ª“°∑àÕ ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 2 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����ΩÉ“¬Õ¿‘∫“≈·≈–ª√–°“»¢à“«¥’ §≥–æ√–Àƒ∑—¬

¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààß°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ß“π™ÿ¡πÿ¡

ºŸâ»√—∑∏“µàÕæ√–Àƒ∑—¬œ §√—Èß∑’Ë 13 ∑’ËÕ“√“¡

æ√–Àƒ∑—¬œ §≈Õß‡µ¬ „π«—π∑’Ë 1 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013

‡«≈“ 08.00-16.15 π. „πÀ—«¢âÕ ç´÷¡´—∫‡ªìπÀπ÷Ëß

„πæ√–Õß§å ¥”√ßµπ ‡ªìπÀπ÷Ëß°—∫πâÕßæ’Ë ¥â«¬√—°

∑’Ë ÿ¿“æ ÕàÕπ‚¬π ‡¡µµ“é

À“°∑à“π π„®‡¢â“√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ»√—∑∏“µàÕ

æ√–Àƒ∑—¬œ °√ÿ≥“ àß√“¬™◊ËÕ À√◊Õ·®âß®”π«πºŸâ‡¢â“

√à«¡ß“π‰¥â∑’ËΩÉ“¬ª√–°“»¢à“«¥’ ´‘ ‡µÕ√å¡“√»√’

®—π∑√å™≈Õ ·≈–§ÿ≥«—π«‘ “ ∫ÿ≠ ÿ¢ ‚∑√. 08-1992-

7524, 0-2249-0054 µàÕ 638

����� §≥–¿§‘π’æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ ‡®â “·Ààß

°√ÿß‡∑æœ ¡’§«“¡¬‘π¥’¢Õ‡™‘≠√à«¡∂«“¬‡°’¬√µ‘·¥à

æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–Àƒ∑—¬¢Õßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ‚¥¬

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—π»ÿ°√å∑’Ë 7 ¡‘∂ÿπ“¬π  2013

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë«—¥πâÕ¬Õ“√“¡æ√–Àƒ∑—¬ °√ÿß‡∑æœ

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

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

�����§≥–ø√—ß´‘ °—π ¿√“¥“πâÕ¬°“ªŸ™‘π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ °“√ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ

¢Õß¿√“¥“Õ—πµπ  ÿªîµ‘ √«¡Õ√à“¡ ∑’Ë —°°“√ ∂“π

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“

10.00 π.

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß«—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡‘∂ÿπ“¬π

2013 §ÿ≥æàÕ«√æ®πå «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

�����çDialogue on Meditationé (Yoga and Dhyana)

§ÿ≥æàÕ Louis ‡ªìπ°Ÿ√Ÿ ¥â“π Indian Meditation ´÷Ëß

ª√–®”Õ¬Ÿà∑’Ë Anjali Asharam Bangalore India ®–·«–

¡“‡¬’Ë¬¡»‘…¬å‡°à“∑’Ë‡§¬‰ªΩñ°‡√’¬π√Ÿâ®“°∑à“π ·¡â®–¡’

‡«≈“ —Èπ·µà∑à“π°Áæ√âÕ¡∑’Ë®–·∫àßªíπ∫√√¬“¬„Àâ§«“¡√Ÿâ

°—∫ºŸâ π„® ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ‡≈¢∑’Ë 2

´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ 25 «—πæÿ∏∑’Ë 12 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013

‡«≈“ 13.30-16.00 π. ºŸâ π„®¬◊π¬—π°“√‡¢â“√à«¡øíß

°“√∫√√¬“¬∑’Ë§ÿ≥Õπÿ √≥å Õ“π“¡π“√∂ ‚∑√. 08-

1627-8813 °àÕπ«—π∑’Ë 5 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ∑’Ëπ—Ëß

¡’®”π«π®”°—¥

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

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

13 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

               ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ—πµπ «‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï

                       §ÿ≥æàÕ¬ÕÕ“°‘¡ ¬ÿ∑∏π“ º≈“º≈

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

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

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

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

               ‚¥¬§ÿ≥æàÕÕ—πµπ «‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï

                       §ÿ≥æàÕ¬ÕÕ“°‘¡ ¬ÿ∑∏π“ º≈“º≈

����� —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ‚∑√. 08-

1942-0259)

«—¥æ√–§√‘ µÀƒ∑—¬ «—¥‡æ≈ß Õ.«—¥‡æ≈ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“´ÿß ®.Õÿ∑—¬∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ∫â“πÀπÕß·° Õ.°ÿ¥™ÿ¡

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

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

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

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë  8 ¡‘∂ÿπ“¬π  ‡«≈“

10.00 π.

«—¥·¡àæ√–‡ ¥Á®‡¬’Ë¬¡ ∫â“π§Ÿ «à“ß Õ.«“√‘π™”√“∫

®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬∫â“π ’∂“π Õ.°—π∑√“√¡¬å ®.»√’-

 –‡°…  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥æ√–Àƒ∑—¬æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘

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

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

(§ÿ≥æàÕ ¡§‘¥ ‡®√‘≠π“√∂ ‡®â“Õ“«“ )

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 23 ª√–®”«—π∑’Ë 2-8 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’«“ß»‘≈“ƒ°…å∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√“™ ’¡“

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ‚¥¬

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

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ·≈–§ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√-

‡≈¢“ ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘œ ∑’Ë∫√‘‡«≥™ÿ¡™πÀπÕß·°â™â“ß

µ.ÀπÕß‰ºà≈âÕ¡ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√√“™ ’¡“

09.00 π. °≈à“«µâÕπ√—∫·¢°ºŸâ‡¢â“√à«¡æ‘∏’

09.15 π. √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‚§√ß°“√

ª√–°“»√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë√à«¡∫√‘®“§

·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‚§√ß°“√ (¡Õ∫¢Õß∑’Ë√–≈÷°)

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

°≈à“«∂÷ß‚§√ß°“√

§ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ °≈à“«∂÷ß‚§√ß°“√

10.00 π. æ‘∏’«“ß»‘≈“ƒ°…å

™¡°“√· ¥ß¢Õß™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ »Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ (2 ™ÿ¥)

(µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥»√’∫—ßÕ√ æ‘≈“®—π∑√å ‚∑√.

0-4425-3316, 08-9789-2287)

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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®—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«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 À≈—ß‡∑’Ë¬ß / «—π

æƒÀ— ∫¥’∑’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

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ®–®—¥Õ∫√¡æ√–§—¡¿’√å ¥—ßπ’È

1. §Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’

‚Õ¥√“¡“ (Bibliodrama Workshop) „π«—π∑’Ë 1-3

°√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

2. §Õ√å Ωñ°Õ∫√¡ ºŸâπ”°“√Õ∫√¡∫’∫≈’‚Õ¥√“¡“

(Basic Bibliodrama Facilitators Workshop)  ”À√—∫

ºŸâ∑’Ëºà“π°“√Õ∫√¡  Bibliodrama Workshop ¡“·≈â«

„π«—π∑’Ë 4-8 °√°Æ“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

 “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

À“°∑à“π π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡À√◊Õ àß∫ÿ§≈“°√

¢Õß∑à“π‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ °√ÿ≥“ àß„∫µÕ∫√—∫ À√◊Õ

ª√–°“»
§≥–´“‡≈‡´’¬π·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬

‡√◊ËÕß °“√√—∫Àπâ“∑’Ë „À¡à¢Õß ¡“™‘°
´“‡≈‡´’¬π ªï°“√»÷°…“ 2013

5. ∫â“π “√ ‘∑∏‘Ïæ‘∑¬“≈—¬ ∫â“π‚ªÉß

§ÿ≥æàÕ¥“«‘¥ «‘‡™’¬√· ß °Õßµ√–°Ÿ≈¥’ ºŸâ√—∫-

º‘¥™Õ∫·ºπ°π—°‡√’¬πª√–®”‚√ß‡√’¬π “√ ‘∑∏‘Ï

æ‘∑¬“≈—¬

6. ∫â“ππ“´“‡√∑ ∫â“π‚ªÉß

§ÿ≥æàÕ¥“‡π’¬‡≈ ‡ª‚µ√ «‘≠≠“≥“√—°…å

7. ∫â“π¥Õπ∫Õ ‚° À—«‚ªÉß

§ÿ≥æàÕÀ≈ÿ¬ å æ√®‘µ æŸ≈«‘∑¬°‘® Õ∏‘°“√

§ÿ≥æàÕªî¬– æ◊™®—π∑√å ‡À√—≠≠‘°

8. ∫â“πÀ—«À‘π«‘∑¬“≈—¬ À—«À‘π

§ÿ≥æàÕÕ—πµπ ∫ÿ≠‡≈‘» ª≥’µ—∏¬“»—¬ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

Õ¿‘√µ‘°™π

∫√“‡¥Õ√å‚∑¡—  ≥—∞«ÿ≤‘ °‘® «— ¥‘ÏºŸâ¥Ÿ·≈Õ¿‘√µ‘°™π

·≈–§√Ÿ

9. ∫â“π¥Õπ∫Õ ‚° Õÿ¥√∏“π’

§ÿ≥æàÕ‡ª¥√Õπ µ’‚µ «‘≠≠“≥“√—°…å ·≈–ºŸâ-

ª√– “πß“π¡‘ ™—ππ“√’ “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬

ª√–™“™π≈“«

10.  ∫â“π¥Õπ∫Õ ‚° ÿ√“…Æ√å  ÿ√“…Æ√å∏“π’

§ÿ≥æàÕµ“‰ª¬å  ·µ√’Ë ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

æπ¡

§ÿ≥æàÕ¥“‡π’¬≈’ ‡Œπ√’Ë ‡®â“Õ“«“ «—¥æ√–¡“√¥“

æ√–»“ π®—°√ π§√»√’∏√√¡√“™ ·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

ß“π Mission Procure

§ÿ≥æàÕ‚¬‡´ø  πÕß ™âÕπ∑Õß ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ 

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ ™ÿ¡æ√

11.  ∫â“π· ß∑Õß À“¥„À≠à

§ÿ≥æàÕ¡’‡Õ‡≈ ·Õπ‚∑π’Ë ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠

·Õπ¥√Ÿ«å ¬–≈“ ·≈–ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ «—¥Õ—§√‡∑«¥“

§“‡∫√’¬≈ ªíµµ“π’

12.  ∫â“πÕ∫√¡´“‡≈‡´’¬π  “¡æ√“π

∫√“‡¥Õ√å‡ª“‚≈ «√“¬ÿ∑∏ ‡®√‘≠¿Ÿ¡‘ π—°»÷°…“

ª√—™≠“ªï∑’Ë 1

∫√“‡¥Õ√åÕ—π¥√Ÿ«å «’√–æß…å ‰æ√«—≈¬å§’√’ π—°»÷°…“

ª√—™≠“ªï∑’Ë 1

∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ ∫Õ ‚°  ÿ¡ÿπ’ §ß π—°»÷°…“ª√—™≠“

ªï∑’Ë 1

∫√“‡¥Õ√å¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° π“√’ ‡æ‘π π—°»÷°…“

ª√—™≠“ªï∑’Ë 1

Õ—π¥√Ÿ«å °÷¡‡®‘π ‡π‘≈ ‡µ√’¬¡π«°¿“æ

∑‘‚¡∏’ ∑‘¡ ‡´’¬π ‡µ√’¬¡π«°¿“æ

13.  ∫â“π´“‡≈‡´’¬π øî≈‘ªªîπ å

¿√“¥“µ“π ‰µ¬å ¡“√µ‘π »÷°…“Õ∫√¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

14.  ∫â“π´“‡≈‡´’¬π ÕÕ ‡µ√‡≈’¬

∫√“‡¥Õ√åÕ—πµπ Õπÿ ‘∑∏‘Ï ®—π∑√å‡æÁ≠ ‡√’¬π¿“…“

·≈–‡µ√’¬¡‡∑««‘∑¬“

∫√“‡¥Õ√å™“√å≈ å Õ√ÿ≥ ¡‘‡™≈ »÷°…“‡∑««‘∑¬“ªï∑’Ë 1

∫√“‡¥Õ√åø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å √≥™—¬ ¡—∑«æ—π∏ÿå »÷°…“

‡∑««‘∑¬“ªï∑’Ë 4

∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√ «—≤π“  ’ “«√√≥ »÷°…“‡∑««‘∑¬“

ªï∑’Ë 4

„Àâæ’ËπâÕß ¡“™‘°∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„À¡à

ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2013 ‰¥â‡¢â“√—∫µ”·Àπàß„À¡à

¿“¬„π«—π∑’Ë 10 æƒ…¿“§¡ 2013 ¢Õæ√–‡¬´Ÿ‡®â“

‰¥âª√–∑“πæ√–æ√·°àæ’ËπâÕß„π¿“√°‘®∑’Ëæ√–Õß§å

‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ°√–∑” µ“¡·∫∫Õ¬à“ß¢Õßæ√–¡“√¥“

¡“√’¬å∑’Ë‡®√‘≠™’«‘µ¥â«¬§«“¡ ÿ¿“æ∂àÕ¡µπ

ª√–°“»„π«—π√–≈÷°∂÷ß·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å 24

‡¡…“¬π 2013

§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡

‡®â“§≥–·¢«ß´“‡≈‡´’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

1. ∫â“π‡®â“§≥– °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

§ÿ≥æàÕÕ—≈‚°‡´∫“ Õ“√Õπ Õ∏‘°“√

§ÿ≥æàÕ´—§‚° ø√—ß´‘  «‘≠≠“≥“√—°…å

2. ∫â“π¥Õπ∫Õ ‚° ‡™’¬ß„À¡à

§ÿ≥æàÕ´’¡Õπ ∫—≠™“ °‘®ª√–‡ √‘∞ Õ∏‘°“√·≈–

‡À√—≠≠‘°

§ÿ≥æàÕ·Õπ¥√Ÿ«å ‡Õ° ‘∑∏‘Ï ∑—ÃÀ–°ÿ≈∏√  √ÕßÕ∏‘°“√

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§” Õπ —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

·≈–‡®â“Õ“«“ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø°√√¡°√

§ÿ≥æàÕ‡ÕÁ¥‡«‘√å¥ Õÿ¥¡ π‘∏‘¿—∑√“¿√≥å «‘≠≠“≥“√—°…å

¿√“¥“Õ“¡“‚µ ª√– “∑ ÀÕ¡ π‘∑ ºŸâ ™à « ¬

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§” Õπœ

¿√“¥“´“¡Ÿ·Õ≈ ®‘µµ‘ Õÿª°“√ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

»Ÿπ¬å‡°…µ√°√√¡¥Õπ∫Õ ‚° ¥Õ¬´‘«

3. ∫â“π‡´πµå¥Õ¡‘π‘° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

   §ÿ≥æàÕø√—ß´‘  »—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ºŸâÕ”π«¬°“√

»Ÿπ¬åæ—≤π“ ¡√√∂¿“æ§πµ“∫Õ¥ ª“°‡°√Á¥

ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫·ºπ°π—°‡√’¬πª√–®”

§ÿ≥æàÕµ“¡“‚¬ ¬ÕÀåπ ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åœ

4. ∫â“π¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ π‘æπ∏å  “√“®‘µµå Õ∏‘°“√

§ÿ≥æàÕÕ—πµπ πææ√ ¬Õ·´ø ºŸâÕ”π«¬°“√

«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’¥Õπ∫Õ ‚° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

¿√“¥“Õ—∫√“Œ—¡  “√æ—π ·§‡´Õ ºŸâ¥Ÿ·≈·ºπ°

π—°‡√’¬πª√–®” ·≈–§√Ÿ

·®âß®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¡“∑’Ë·ºπ°æ√–§—¡¿’√å

Õ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√»—æ∑å 0-2429-

0124 ∂÷ß 33 ‚∑√ “√ 0-2420-0120  E-mail:

thaibible@hotmail.com ¿“¬„π«—π∑’Ë 20 ¡‘∂ÿπ“¬π

2013 ¥“«πå‚À≈¥¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë‡«Á∫‰´µå  www.

catholic.or.th

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

ni ty for Chris t ian Medita t ion)  ”À√—∫

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9117-9100

�����¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå¡“√åµ‘π √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°

5 Õ—µ√“ µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‚∑√. 0-2583-5924



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 2-8 มิถุนายน 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 : คุณพอศิรชิาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ 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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส รชันี คงกติติกลุ
เกดิใหมในพระเจา 8 มถุินายน  2553 ครบ 3 ป

ณ วนัแหศีล เพือ่ระลึกถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

เชิญทานรวมฉลองทานยาย (เซนตแอนน)
ปนัง ประเทศมาเลเซีย

พรอมทองเทีย่ว & แสวงบุญท่ีบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย

22-28 กรกฎาคม 2013 (7 วนั 6 คนื)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

ผูใดท่ีไมรับเอาไมกางเขนของตนแบกตามเรามา
ผนูัน้กไ็มคคูวรกบัเรา (มทัธวิ 10:38)

จะอยูในความรับผิดชอบของแตละสังฆมณฑลและมา
รวมเปนองคกรหน่ึงเดียวกันในสภาพระสังฆราชฯ

หนาท่ีประจำในฐานะพระสงฆคือ พักประจำอยูที่
วดัแมพระประจักษเมืองลรูด บางสะแก ชวยงานคณุพอ
พรชัย บรัศวกุล เรื่องอภิบาลถวายมิสซาและโปรด
ศีลศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ดูแลเยาวชน พลมารยี เครดิตยูเน่ียน
อาสาโคเออรบางสะแก และอ่ืนๆ

คุณพออนุชา เปนคนมีน้ำใจ และชอบทำอะไร
รวดเร็ว ใครขอใหชวย หรือคิดจะทำอะไร ไมขัดของ
หรือไมตองใชเวลามาก ทำนองคนหนุมๆ ทั้งหลาย
ยังคงมีไฟ สูไปไมถอย คุณพออนุชายังมีชื่อเลนวา
“พอทอง” ใครเรียกแสดงวาเปนญาติหรือคนวัดเดียว
กัน หรืออีกชื่อวา “พออียิปต” ซ่ึงมีที่มาท่ีไปวา สมัย
เปนสามเณรเล็กบานเณรยอแซฟ มีเด็กเล็กๆ จาก
วัดบางสะแกมาอบรมกระแสเรียกเห็นวาตัวดำคงไป
ตากแดดมาจากทะเลทรายประเทศอียิปตจึงลอเลน
ลอเลียน ทำใหเพื่อนๆ และผูใหญเรียกกลายเปน
ฉายานาม สวนอีกบางกระแสก็เขาใจวา เวลามีแสดง
ละครพระคัมภีร หรือประกวดแฟนซีของงานโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภและกีฬาสี ดวยบุคลิกท่ีเหมาะหมาย
ไมตองแตงเติมเพ่ิมมา จึงไดรับเลือกใหแตงเปนทหาร
โรมนั ทหารชาวอียปิต มิใชในความหมายอ่ืนครับ!

ติดตามเพ่ิมเติมไดทีเ่ฟซบคุ Anucha Chaowpraeknoi
เว็บไซต www.aosthailand.org และ www.patthanalai.
com และกำลงัมา www.coerrvolunteerthai.org ครบั

คณุพออนชุา  ชาวแพรกนอย (ตอจากหนา 13)

ใจของทานท้ังหลายจงอยาหว่ันไหวเลย จงเชื่อใน
พระเจา และเชื่อในเราดวย ...เราเปนหนทาง
ความจริงและชีวิต ไมมีใครไปเฝาพระบิดาได
นอกจากผานทางเรา (ยอหน 14:1,6)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 2-8 มิถุนายน 2013หนา 18

รถตขูองฝายการศึกษา ขับผานตึกสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
พระราม 3 ชองนนทรี ผมทบทวนคืนวันท่ีจากไป และหวงเวลาท่ียอนคืน เบ็ดเสร็จ
ไมเกิน 1 ป เวลามีแรงบันดาลใจจากเรื่องใดๆ ผมมักจะโนตไวส้ันๆ เกี่ยวกับ
การจากลาและการหวนคืน ผมโนตเก็บไววา “ถนนบางสายพาเราเดินจากไป
แตอาจจะเปนถนนสายเดียวกนัท่ีพาเรายอนคนื”

ชวงนีผ้มตองตอบคำถามซ้ำ ๆ   แตกมี็ความสุขท่ีจะไดพดูคุยและบอกเลาเรือ่งราว
มันเหมือนเอาใหแนใจ คำถามท่ีวาน้ีคือ “เปนอยางไรบาง ไปอยูตางประเทศ
มา 1 ป” คำตอบท่ีไดรบัจากผมเสมอ ๆ   คือ “ดีนะ”  แตดีอยางไรน้ัน คงตองใชเวลา
นั่งลงคุยกันสักนิด แตที่ไมดี นะ มีหรือเปลา? ผมวาแทจริงแลวถนนทุกเสน
กมี็ความเส่ียงของเสนทาง แตทีส่ำคัญถนนทุกสายมีส่ิงใหเก็บเก่ียว ซ่ึงเราเรียกมัน
วาประสบการณ

ผมเริม่งานในวันจันทรหลงัจากกลับมาเม่ือวนัศุกร เปนงานท่ีไปชวยรบัผดิชอบ
บางสวนในภาคเชา กบังานท่ีรบัผดิชอบโดยตรงในตอนบาย งานรวมรับผดิชอบ
กบังานท่ีรบัผดิชอบโดยตรง คงใหความรสึูกทีไ่มเหมอืนกนั การรวมรบัผดิชอบ
อาจจะบอกกับเราถึงมุมมองทัศนคติที่เราแสดงความคิดเห็น ทำบาง แตก็เพียง
บางเปอรเซ็นตแตงานรับผดิชอบโดยตรงบอกกับเราถึงจังหวะของการขับเคล่ือน

เพือ่นรวมงานของผมในสำนักงาน มารวมกันตอนรบัและใหตัวแทนมากลาว
อะไรสักเล็กนอย เปนคำท่ีผมไดยินบอยพอๆ กับคำถามวา “เปนอยางไร
อยตูางประเทศมา” คำพดูน้ันก็คือ “ยนิดีตอนรับกลับบาน” ดอกกุหลาบดอกโต
สีขาว กลิ่นของมันไมหอมรุนแรง แตใหความรูสึกกำลังดี พวงมาลัยรอยวิจิตร
ประณีตแบบไทย ๆ แมของสองส่ิงน้ี สำหรบับานเราอาจจะหาไดไมยาก แตถา
เราไปตางบานตางเมอืงแลวกลบัมา ถาเราเปนคนละเอียดออนสกันดิ เราจะรสึูก
วามันมีคุณคาทางความรูสึก ดอกกุหลาบ และพวงมาลัยเหลาน้ันถูกสงใหผม
ถงึมือ ทลีะคน บางคนพูดคำสองคำ บางคนไมพดูอะไรเลย ผมทักทายบาง และ
เงียบบาง ผมคดิถึงฉากตอไปของคนในครอบครัว วาเขาจะปฏิบติัตอกนัอยางไร
เขาจะรักหวงใยกัน รวมสรางเสริมบานท่ีเปนเรือนตาย ประคับประคองเสียสละ

ถนนบางสายนำเราออกไปจากบาน
ถนนสายเดิมนำเรากลบัมา

เพือ่ความคงอยขูองบาน เขาจะดูแลกนั อดทน และเรยีนรทูีจ่ะผอนหนกัผอนเบา
แตละคนเขาจะนิยามคำวาบานกันเชนไร?

หลงัจากทุกอยางของพธีิรตีองจบส้ิน ผมตองกลาวอะไรสักเลก็นอย แมจาก
ไปเพยีง 1 ปแตกน็านพอทีจ่ะรสึูกไมคนุบาง ผมพดูความรสึูกน้ี และผมยนืยนัวา
ผมยังเปนคนเดิม แตที่สำคัญไปกวาน้ันคือ ผมอยากขอใหทุกคน ที่รวมงานกัน
รกัความเปนครสิตชนในตัวของเขา และเอาความเปนคริสตชนน้ันมาขับเคล่ือน
ชีวิต ผมบอกพวกเขาวา คุณอยูที่นี่ คุณอาจจะไมรักสำนักงาน ผูคน ผูนำ
แตอยางนอยที่สุด ผมพูดวาอยางนอยที่สุด ขอใหคุณรักตัวคุณเอง ขอใหคุณรัก
ความเปนคริสตชนในตัวของคุณ พวกคุณจะเปนบุคคลในตำนาน ชื่อของคุณ
จะถูกบันทึกไว

เม่ือเพือ่นรวมงานของผมทยอยออกไปจากหอง มีงานบางอยางทยอยเขามา
แตเม่ือเวลาผมมีโอกาสไดนั่งเพียงลำพัง ผมเช่ือวาโลกอยูที่มุมท่ีเรามอง ผมเช่ือ
เรือ่งความหวังอนัเปนส่ิงหลอเลีย้งชีวติ

ภาพปกอุดมสารฉบับน้ี นอกจากบอกเร่ืองราวของขาวสารของซิสเตอร
ทานหน่ึงท่ีทำงานมาเน่ินนานถึง 50 ปที่ตางบานตางเมือง  มีโอกาสไดเขาเฝา
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พรอมกับพี่นองคริสตชนท่ัวโลกในสายของ
วันหน่ึง ดูเหมือนเปนหน่ึงในฝูงชนมากมาย แตผูนำสูงสุดของคริสตศาสนา
ทีไ่มใชผนูำขององคกรเทาน้ัน แตเปนผนูำแหงจิตวิญญาณ ไดเสด็จลงมาทักทาย
เปนการสวนพระองค คุณพบภาพอะไร? ภาพประทับใจภาพหนึ่ง หรือภาพ
แหงความหวัง ภาพความสำเร็จของชีวิต หรือภาพแหงความสุขแท ภาพของ
รางวัลในชีวติน้ี หรอืรางวัลแหงจิตวิญญาณนิรนัดร

ถาเราเช่ือวาชีวิตเปนการเดินทาง ถนนบางสายอาจนำเราเดินจากไป
ถนนสายเดิมอาจนำเรากลับเขามา แตจะเปนถนนเสนใดก็ตาม ขอใหถนนสายน้ัน
เปนหนทางพาเราไปพบพระคริสตเจา พาเรากลับไปยังบานแทนิรันดรในวัน
ทายสุดของชีวิต จากทุกๆ วันท่ีเราดำเนินชีวิตในบาน ในสำนักงาน ทามกลาง
มวลหมคูรสิตชน และหมบูานโลก                                                 บรรณาธกิารบรหิาร
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çª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√»÷°…“¢âÕ‡™◊ËÕé §ÿ≥æàÕ‡ πÕ  ¥”‡π‘π ¥«°

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√ —¡æ—π∏å

®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ —¡¡π“»÷°…“¢âÕ‡™◊ËÕ»“ π“§√‘ µåπ‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°

·≈–‚ª√‡µ ·µπµå §√—Èß∑’Ë 2 „π«—π®—π∑√å∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬

· ß∏√√¡ ‡æ◊ËÕ √ÿª°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ —¡¡π“»÷°…“¢âÕ‡™◊ËÕ §√—Èß∑’Ë 10 ´÷Ëß®—¥«—π∑’Ë 11-13 ¡°√“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π ·≈–‰¥â¡’¡µ‘µ√ß°—π«à“

 —¡¡π“¢âÕ‡™◊ËÕ§√—Èß∑’Ë 11/2014  ®–¡’¢÷Èπ„π«—π»ÿ°√å∑’Ë 17-18 ¡°√“§¡ 2014 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π
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‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ®—¥‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç9

‡√◊ËÕß√“«¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  9 «—πÕ“∑‘µ¬å ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ  9 ‡¬’Ë¬¡‡¬◊Õπ™ÿ¡™π«—¥é

À—«¢âÕ ç§«“¡‡ªìπºŸâπ”·≈–®‘µµ“√¡≥åπ—°¥πµ√’«—¥é ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π

2013 ∑’Ë«—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å (ππ∑∫ÿ√’) «‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ §◊Õ §ÿ≥æàÕ∫√√®ß

 —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ÕŸ√å∫“π’ ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ-
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çª√–™ÿ¡é æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬  ·≈–§ÿ≥æàÕ»‘√‘™“≠

‡Õ’¬ßº“ ÿ° Õÿª —ß¶√“™ √à«¡ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ºŸâ·∑π·°ππ”™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡§√◊Õ¢à“¬„π‡¢µ —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡º≈°“√∑”ß“π∑’Ëºà“π¡“ ·≈–

«“ß·ºπ°“√∑”ß“π¢ÕßªïµàÕ‰ª ‚¥¬Õ“®“√¬å Õ“ß§å  ÿ√æ—≤πå ·≈–æ√–§ÿ≥‡®â“

‰¥â„Àâ§”·π–π”‡√◊ËÕß°“√ Õπ§” Õπ„π™ÿ¡™π„Àâ‡°‘¥æ≈—ß∑’Ë‡¢â¡·¢Áß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17
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§«“¡‡ªìπ®√‘ß¬àÕ¡¡’∑—Èß ”‡√Á®·≈–≈â¡‡À≈« °â“«Àπâ“·≈–∂Õ¬À≈—ß µâÕß°“√

°“√ª√—∫ª√ÿß ∫«° ·≈–≈∫

∂â“≈â¡‡À≈« §◊Õ‚Õ°“ ∑’Ë‡√“¬—ßª√—∫ª√ÿß¡—π‰¥âÕ’° ‚≈°‰¡à¡’Õ–‰√ ¡∫Ÿ√≥å

À√◊Õ∂â“∂Õ¬À≈—ß §◊Õ‚Õ°“ ∑’Ë‡√“®–∂Õ¬°≈—∫‰ª‡À¡◊Õπ§π°√–‚¥¥ Ÿß ¬‘ËßµâÕß

∂Õ¬‰°≈ ∫“ß∑’‚≈°„π·ßà®√‘ßÕ“®‰¡à„™à§”·§à∫«°À√◊Õ≈∫ ·µà‡¡◊ËÕ¡Õß‰ª∂÷ß

πÈ”æ√–∑—¬¢Õßæ√– §”∂—¥‰ª §◊Õ¥’ ‡À¡“– ¡ ·≈–¢Õ„Àâ‡ªìπ‰ª

‡¡◊ËÕ«—πµâÕß √ÿª∑ÿ° ‘Ëß ·≈–¡Õ∫§◊π·¥àæ√– §”∂“¡°Á§◊Õæ√–‡ªìπ‡®â“
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∫°æ√àÕß
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