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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 24 ประจำวนัท่ี 9-15 มถินุายน 2013 หนา 3

(อานตอหนา 11)

สมณสภาเสวนาระหวางศาสนา
พุทธศาสนิกชนและคริสตศาสนิกชน
รกั ปกปอง และสงเสรมิชวีติมนษุย

สาสนวันวิสาขบูชา
พ.ศ. 2556 / ค.ศ. 2013

พ่ีนองพุทธศาสนิกชนที่รัก
1. ในนามสมณสภาเสวนาระหวางศาสนา ขาพเจาใครขอสงความสุขและ

ความปรารถนาดมีายังทานทุกคนในวนัวสิาขบูชาซึง่เปดโอกาสใหเราชาวครสิต
รือ้ฟนการสนทนาฉันมิตรและความรวมมือกันอยางใกลชดิกับพทุธศาสนิกชน
อกีครัง้หนึง่

2. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เริ่มแรกแหงสมณสมัยไดทรงกลาว
ยืนยันถึงความจำเปนเก่ียวกับการเสวนาในความเปนมิตรภาพระหวางผูที่
นับถือศาสนาตางๆ  พระองคตรัสวา “พระศาสนจักรตระหนักดีถึงความ
รับผิดชอบท่ีทุกคนตองมีตอโลกและสิ่งสรางท้ังหลายซ่ึงเราจะตองรักและ
ใหความคุมครอง  มีอะไรมากมายท่ีเราสามารถทำไดเพื่อชวยผูยากไร ผูที่มี
ความตองการ ผทูีก่ำลังทุกขทรมาน เพือ่ความยุติธรรม สงเสริมการคืนดีกนั และ
สรางสันติ” (คำปราศรัยตอผเูขาเฝา วนัท่ี 20 มีนาคม 2013)  สาสนวันสันติภาพ
สากลป 2013 ที่ชื่อ “เปนบุญลาภแกผูสรางสันติ” กลาววา “หนทางสูความดี
สวนรวมและสันติอยูที่การใหความเคารพตอชีวิตมนุษยในทุกๆ ดาน
เปนประการแรกเร่ิมต้ังแตเกิด ตลอดอายุขัย จนกระท่ังตายไปตามธรรมชาติ
ดังน้ันผูสรางสันติแทจริงจึงไดแกผูที่รัก ปกปอง และสงเสริมชีวิตมนุษย
ในทุกๆ ดาน ไมวาจะในเชิงสวนบุคคล สวนรวม หรอืเชงิชีวติเหนือธรรมชาติ
ชีวิตท่ีครบบริบูรณคือสุดยอดแหงสันติ  ผูใดรักสันติไมสามารถทนเห็นการ
ทำลายหรอือาชญากรรมตอชวีติได” (สาสนวนัสันตภิาพสากล ป 2013 ขอ 4)

3. ขาพเจาขอยืนยันวา พระศาสนจักรคาทอลิกใหความเคารพตอความเช่ือ
ทรงคุณคาของทานเสมอมา  บอยครั้งเราสังเกตเห็นคุณคาเหมือนกันท่ีมีอยู
ในหนังสือธรรมะของทาน เชน การใหความเคารพตอชวีติ  การรำพงึพศิเพง
การรักษาความเงียบ  ความเรียบงาย (เทียบสมณสาสน Verbum Domini ขอ
119)  การเสวนาอยางจริงใจฉันพ่ีนองของเราตองชวยกันสงเสริมส่ิงท่ี
ศาสนิกชนชาวพทุธและชาวคริสตยดึถือรวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความ
เคารพตอชีวิตอยางลึกซ้ึง

4. พีน่องพทุธศาสนิกชนทีร่กั  ศีลแรกของทานสอนใหละเวนการฆาสัตว
ตัดชีวิตรวมถึงการฆาตนเองและฆาผูอื่น  หลักธรรมเอกของทานอยูที่ความ
เมตตาตอสัตวท้ังปวง  เราชาวคริสตเชื่อวาแกนคำสอนของพระเยซูมีอยูสอง
ประการ นัน่คือ รกัพระเจาและรักเพือ่นมนุษย  พระเยซตูรัสวา “พระบดิาทรง
รกัเราอยางไร เราก็รกัทานอยางน้ัน  จงดำรงอยใูนความรักของเรา”  และมีการ
กลาวในอีกแหงหนึ่งวา “นี่คือบัญญัติของเรา จงรักซ่ึงกันและกันดังท่ีเรารัก
ทาน” (คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1823)  พระบัญญัติขอ 5 กลาว
วา “หามฆา”  ซ่ึงสอดคลองกบัศีลขอแรกของทาน  สมณสาสน Nostra Aetate
สอนวา “พระศาสนจักรคาทอลิกไมปฏเิสธส่ิงใดท่ีเปนความจริงและศักด์ิสิทธ์ิ
ในศาสนาอ่ืนๆ” (ขอ 2)  ดังน้ันขาพเจาจึงคิดวา เปนเรือ่งเรงดวนทีศ่าสนิกชน
ของเราทั้งสองฝายจะตองชวยกันสรางบรรยากาศแหงสันติและความรัก
ปกปองและสงเสรมิชวีติมนุษยบนพืน้ฐานแหงพระธรรมทีเ่หมอืนกนัของเรา

5. ถงึแมจะมีพระธรรมทรงคุณคาวาดวยความศักด์ิสิทธ์ิแหงชวีติมนุษย เรา
ตางทราบกันดีวาความช่ัวในรูปแบบตางๆ กย็งัทำใหคนเราขาดความเปนมนุษย
ดวยการกระทำที่ลดคุณคาของความเปนมนุษยทั้งในระดับปจเจกชนและ
ในระดับชมุชน  วบัิติดังกลาวเรยีกรองใหเราชาวพทุธและชาวคริสตจบัมือกนั
ตอสกูบัการคกุคามชีวติและปลุกจติสำนึกมโนธรรมแหงศาสนิกชนของเราโดย
ทำใหสังคมเกิดคุณธรรมใหม เพือ่ทีจ่ะสามารถเปนผสูรางสันติซ่ึงรกั ปกปอง
และสงเสริมชวีติมนุษยในทุกมิติ

6. พีน่องพทุธศาสนิกชนท่ีรกั  ขอใหเราจงรวมมือกนัตอไปดวยมิตรภาพ

คณุพอเอากสุตนิ ทศัน ุหตัถการกุล
คัมภีราจารยหนาเด็ก

“ขอบคุณพระเจาในทุกกรณี”
คุณพอเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล ลูกวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

สมุทรปราการ แรกเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนราฟาแอล ซ่ึงเปนโรงเรียนของวัด
จบแลวเขาบานเณรยอแซฟอุปถัมภ ม.1-6 จากน้ันก็เขาบานเณรกลาง
พระวสุิทธิวงศ โคราช และบานเณรใหญแสงธรรม สามพราน ผานทุกขัน้ตอน
และกระบวนทาสำหรับผูอภิบาล

บดิาช่ืออนัตน ชอบ มารดาช่ืออนันา หมยุจ ูหัตถการกลุ (มรณะ)  มีพีน่อง
ทัง้หมด 6 คน เปนชาย 4 คน หญงิ 2 คน คุณพอเปนนองเลก็สุด

ไดรบัศีลบวชวนัท่ี 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 พระคารดินัลไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู เปนผูบวชให ที่บานเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน มีขอต้ังใจ
ในวันบวชวา “จงขอบพระคุณพระเจาในทุกกรณ”ี

เม่ือบวชใหมๆ ไดรับมอบหมายเปน “ผูชวยเจาอาวาสวัดเซนตหลุยส”
ดวยใจรัก จึงเริ่มเขียนบทความในสารวัด ใชนามปากกา “ปลัดนุ” ผูอาน
ตางชืน่ชอบในเรือ่งราวสัน้ๆ พดูเรือ่งใกลๆ  ตัว เรือ่งชวีติ ความเช่ือ พระคมัภรี
นำมาจากส่ิงท่ีไดอาน ไดฟง และนำมาใครครวญ กลั่นกรองรอยเรียง
เปนเรือ่งราว ทีสุ่ดไดรวบรวมพิมพเปนเลมในช่ือ “ขุมทรัพยในภาชนะดินเผา”
ออกมาทำยอดขาย “แตกกระจาย” เปนหมืน่เลม

เด็กอานได ผใูหญอานแลวเขาตัว เขาใจและสอนลกูหลาน เถาแกเอาไป
ชวยเรื่องปกครอง ลูกนองเอาไปพัฒนาตัวเอง ทำใหเกิดแรงบันดาลใจ
ระหวางไปเรียนก็มีขอมูล ความคิด ประสบการณกวางข้ึน ตอมามีเลม 2
และเลม 3 ตามออกมา ลาสุดเลม 4 แลว

หลังจากอยูวัดเซนตหลุยสได 2 ป ผูใหญก็สงไปศึกษาตอปริญญาโท
ดานพระคัมภีร ทีม่หาวิทยาลัยซานเปาโล กรงุโรม

เม่ือจบดานพระคัมภีรมา ก็ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการพระคัมภีร
สอนและอบรมเก่ียวกบัพระคัมภรี

ค.ศ. 2009 ไดรับแตงต้ังเปนผูอำนวยการแผนกพระคัมภีร ในสภา
พระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  จงึกลายเปน “คนสภาฯ” และยังเปน
ผูชวยผูอำนวยการศูนยฝกอบรมงานอภิบาล “บานผูหวาน” ชวยคุณพอ
ประเสริฐ ตรรกเวศม และเพ่ือความคลองตัวจึงใชบานผูหวานเปนท่ีทำงาน
ดานพระคัมภรีไปดวย

บางเร่ืองท่ีสนใจเรียนสวนตัวและทำมาดวยใจรักและมักทำไดดี
ทำแลวดังดวยคอื เรือ่งดนตรี ไดประพนัธเพลงเกีย่วกบัพธีิกรรมไวหลายเพลง
นาม “เอากุสติน” สมัยเปนเณรใหญ และตอมาเปน “ปลัดนุ” ไดทำหนาท่ี
เปน “คอนดักเตอร” เองดวย

แมงานหลายอยาง  หลายเรื่องท่ีตองรับผิดชอบและเก่ียวของ  มี
รายละเอียดมากมาย วันเวลาผานมาข้ึนเลขสี่แลว

แตเน่ืองจากเปนคนสุดทอง หนาตาและชีวิตจึงดูเด็กๆ หลายคนมักทัก
วา “บราเดอรเม่ือไรจะบวชครับ?”

เรื่องราวเก่ียวกับ “คนสภาสาธุฯ” ไดแนะนำชีวิตเร่ืองราวของผูคนท่ี
ทำงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  มาบอกเลาใหรบัรกูนัแตละคนๆ ต้ังแต
พระคณุเจา ผรูวมรับผดิชอบแตละฝาย แตละแผนก มาจนถึงวนัน้ีครบจบแลว
ครับ

ครัง้ตอไปโปรดตดิตามทาน “อปุสังฆราชฯ” ครับ!?
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คณะภคนิเีซนตปอลฯ (ตอจากหนา 20)

พชัรสมโภช เซอรเรอเน-มาร ีแสงหิรญั เซอรรติา
ดู ซาเครเคอ ยิ่งสมสุข เซอรอันนา-มาเรีย แซเฮง
เซอรสเตฟานี เดอ มาร ีแซเซยีว

สุวรรณสมโภช เซอรราฟาแอล เดอ มารี
พิทักษพูลสิน เซอรฟรังซัวส ชีรานนท เซอรมารีอา
กอเรตตี พานิชสุขไพศาล เซอรสแตลลา นิลเขต
เซอรอลซิ เดอ เยซ ูกจิแกว

หริญัสมโภช เซอรซลิว ีแสนมุงคณุ เซอรเมรี-่แคลร
ทองอินทร

ปฏญิาณตนตลอดชีพ เซอรเบอรนาเดทตา พันวลิยั
เซอรแอนโทเนยี กาญจนัมพร เซอรมารีเอตตา จงสมชัย

ดวยรกัและอาลยั (ตอจากหนา 20)
และผูคนอีกมากมายตางรูสึกตกใจ ที่ไดรับขาววา
คุณพอยอหน บอสโก ศักดิพัฒน กิจสกุล  พระสงฆ
ของคณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิหรือที่ทุกคนเรียก
กันอยางสนิทวา “คุณพอบอส” ไดประสบอุบัติเหตุ
โดยรถกระบะซึง่คุณพอกำลงัขับไปจังหวดัภเูกต็ไดเกดิ
พลกิคว่ำท่ีตำบลเสวียด อำเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธานี
เน่ืองจากในขณะน้ันเกิดฝนตกหนักและรถไดเสียหลัก
ลื่นไถลลงไปขางทางซ่ึงคอนขางชันและเกิดการพลิก
คว่ำไปกระแทกกับตนไมอยางแรง ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุข้ึน
ไดมีหนวยกูภัยและตำรวจทางหลวงไดนำรางของ
คุณพอสงโรงพยาบาลสุราษฎรธานีทันที แตเน่ืองจาก
อวัยวะภายในถูกกระทบกระแทกอยางหนัก เสียหาย
เกินกวาท่ีคุณหมอจะเยียวยาได ในท่ีสุดคุณพอก็จาก
พวกเราไปอยูกับพระเจาผูที่คุณพอไดรับใชพระองค
อยางดีตลอดเวลาท่ีคุณพอไดดำเนินชีวิตบนโลกใบน้ี

คุณพอยอหน บอสโก ศักดิพฒัน กจิสกุล เปนบุตร
คนโตในครอบครัวท่ีมีพีน่อง 2 คน ของยอหน สัญชติ
กิจสกุล (เสียชีวิต) และโยเซฟน ยุพิน กิจสกุล โดย
คุณพอศักดิพัฒนเกิดเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม ค.ศ. 1974
และไดรับศีลลางบาปท่ีวัดราชินีแหงสันติสุข สุขุมวิท
101 กรงุเทพฯ

คุณพอเขาเรยีนทีโ่รงเรยีนเซนตคาเบรยีล กรงุเทพฯ
ต้ังแตชัน้ประถมจนถึงชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 และคณุพอ
ไดสมัครเขาบานเณรคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิในป
ค.ศ. 1993 และเขานวกภาพในป ค.ศ. 1997 หลงัจากน้ัน
คุณพอไดปฏิญาณตนคร้ังแรกในวันท่ี 25 เมษายน
ค.ศ. 1998 จนในท่ีสุดไดปฏิญาณตนตลอดชีพ เม่ือ
วนัท่ี 26 มกราคม ค.ศ. 2002

คุณพอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษย-
ศาสตร สาขาปรัชญา และคณะศิลปศาสตร สาขา
เทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม และคณะศึกษาศาสตร
สาขาการแนะแนว จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ไดรับแตง ต้ังเปนผูอานพระคัมภีรและผูชวย
พธีิกรรม วนัท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002

ไดรับศีลบวชเปนสังฆานุกร วันท่ี 25 มกราคม
ค.ศ. 2003  ที่บานเณรคณะรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบุญชู

ตอมาในวันท่ี 28 มีนาคม ค.ศ. 2004 คุณพอ
ศักดิพฒัน กจิสกลุ ไดรบัศีลบวชเปนพระสงฆองคท่ี  24
ของคณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ ที่วัดนักบุญเปโตร
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยพระสังฆราช
ยออากมิ พเยาว มณทีรพัย เปนผบูวชให

แรงบันดาลใจท่ีตัดสินใจบวชเปนพระสงฆของ
คุณพอคือ “ผมอยูในครอบครัวท่ีคอนขางศรัทธา
ครอบครวัไปวดัดวยกนั มีโอกาสไดไปชวยงานวัดเสมอ

เพราะบานอยูหอมลอมดวยวัดและบานนักบวช อีกท้ัง
พอแมใหการสนับสนุน จงึทำใหผมมีวนัน้ี”

หลังจากน้ันในป ค.ศ. 2004-2006 คุณพอไดรับ
มอบหมายใหเปนผูอบรมสามเณรเล็กของคณะที่
สามพราน

ค.ศ. 2006-2009 คุณพอไดรับมอบหมายใหเปน
เจาอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ซอนตา อำเภอจอมบึง
จงัหวดัราชบุรี

ค.ศ. 2009-2013 คุณพอไดกลับมาเปนผูอบรม
สามเณรเล็กที่สามพรานอีกครั้งหน่ึง และเม่ือคุณพอ
ครบวาระก็ไดมีการมอบหมายใหคุณพอกลับไปรับ
ตำแหนงเจาอาวาสวดันักบญุองัเยลา ซอนตา พรอมกบั
เรียนปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐมดวย
ซ่ึงเม่ือคณุพอไดยายไปรับตำแหนงใหมไมกีว่นั คุณพอ
กไ็ดยายอีกคร้ังและเปนคร้ังสุดทาย คือการยายไปอยกูบั
พระผสูรางตลอดนิรนัดรในสวรรค

ในชวงชีวิตของการเปนผูรับใชของพระเจา
ในฐานะสงฆ คุณพอใสใจในงานอบรม งานอภิบาล
อยางดีเย่ียม ไมวาใครท่ีไหนตองการการชวยเหลือ
ในดานการบริการศีลศักด์ิสิทธ์ิ คุณพอจะรีบไปทันที
ทั้งการชวยเหลือดวยฝายจิตและคำพูดท่ีใหกำลังใจ
ทั้งผูสูงอายุ คนเจ็บปวย และคนเฝาดูแล ตางก็ไดรับ
กำลังใจในการดำเนินชีวิต บางคร้ังคุณพอก็ไดนำ
สามเณรเล็กไปชวยเหลือบริการชุมชน ไปสวดอุทิศ
ใหกบัผลูวงลบับอย ๆ

ดวยบุคลิกลักษณะท่ีเปดเผย กันเอง และรับใช
ทุกคน ทำใหคุณพอเปนที่รักของคนทั่วไปท่ีไดสัมผัส
กับคุณพอ ดังน้ัน เม่ือมีขาววาคุณพอไดจากเราไป
หลายคนน่ิงและถามซ้ำไปมาวา ใชคุณพอบอสจรงิหรอื
หลายคนรองไหน้ำตาซึม และอกีหลายคนทีย่งัไมอยาก
เชือ่วาคุณพอไดจากพวกเราไปจริง ๆ แลว

ดังน้ันจึงมีสัตบุรุษมากมายไดมารวมสวดไวอาลัย
กับคุณพอ พรอมกับพระสงฆอีกรอยกวาองคที่ไดมา
รวมถวายมิสซาในวันปลงศพของคุณพอ เม่ือวันที่ 25
พฤษภาคม 2013 ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน  โดย
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ เปน
ประธาน รวมกบัพระสังฆราชกิตติคณุยอแซฟ สังวาลย
ศุระศรางค  และไดเคล่ือนศพไปบรรจุในสุสาน
ศานติคามในโซนของคณะนักบวชรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ
โอกาสนี้พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ไดมารวม
ไวอาลัยกับคุณพอดวย

จากชีวิตท่ีเปนพยานของการรับใช ต้ังแตวันแรก
ที่ คุณพอไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ  จนกระท่ัง
วันสุดทาย คุณพอไดพยายามที่จะทำภารกิจแหงการ
รับใชใหดีที่ สุด  สมกับท่ีคุณพอไดมีคติประจำใจ
ในการใชชีวิตนักบวชวา “ทำวันน้ีใหดีที่สุด” และการ
กระทำทุกอยางน้ันคุณพอมีแรงบันดาลใจจากคติพจน

ของนักบุญกัสปาร แบรโทนี
ผู ต้ั ง คณะ นักบวชรอยแผล
ศักด์ิสิทธ์ิที่ คุณพอไดเขียนไว
ในสมุดบันทึกของคุณพอวา
“จงกระทำทุกอยางเพื่อเปนการ
สรรเสริญพระเจาตลอดไป”
(Laus Deo Semper)
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ขอคิดจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
วนัสกุดบิกอนสมโภชพระจติเจา

ตอนที ่4

 เย็นวันเสารที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2013  ผูคน
จากกลุมกิจการฆราวาสคาทอลิก สมาคม และกลุม
คณะตางๆ ราว 200,000 คน มารวมกัน ณ จตุัรสันักบุญ
เปโตรเพื่อเฉลิมฉลองวันสุกดิบสมโภชองคพระจิตเจา
พรอมกับสมเดจ็พระสันตะปาปาฟรงัซสิ  สมเด็จพระ-
สันตะปาปาทรงเรียกรองใหพวกเขาอยาลืมวา พระเยซูเจา
จะตองประทับเปนศูนยกลางของทุกส่ิงทุกอยางท่ีพวกเขา
จะกระทำ  พระองคตรัสวา

“พวกลูกทุกคนปรากฏตัวอยู ณ ลานจัตุรัส รอง
ตะโกน ‘ฟรงัซิส ฟรงัซิส พระสนัตะปาปาฟรงัซิส! ‘แลว
พระเยซูเจาทรงอยู ณ ที่ใดละ? พออยากไดยิน ‘พระ-
เยซูเจา พระเยซูเจาคือองคพระเจา’ และพระองคทรง
ประทับอยทูามกลางเรา จากน้ีไป จะตองไมใช  ‘ฟรงัซิส’
ทีพ่วกลกูรองออกมา แตจะตองเปนวา ‘พระเยซเูจา’

 สมเด็จพระสนัตะปาปาตรัสวา เม่ือเราพดูกันถงึ
คำวาวิกฤต เรามักจะพดูกันถึงเร่ืองเศรษฐกิจ แตไมเคย
พดูกันถึงความยากไร  พระองคตรัสวา

“ทกุวนัน้ีเปนความเจ็บปวดท่ีจะตองพดูถึงวามีผไูร
บานและอาศัยอยูตามถนน เหน็บหนาวจนถึงแกความ
ตาย  ไมไดรบัการเอยถงึในหวัขอขาว  ทกุวนันีเ้นือ้ขาว
มีแตเรื่องอื้อฉาว!  โอ..เรื่องอื้อฉาว! ใช..นั่นแหละ..
ที่เปนขาว เปนความเจ็บปวดเพ่ือจะคิดไดวาทุกวันน้ี
มีเด็กจำนวนมากมายไมมีอะไรจะกิน ถึงกระน้ันก็ยัง

ไมนับเปนขาว นี่เปนเรื่องรายแรง เราจะเงียบเฉยตอ
ส่ิงน้ีไมได”

 ดังน้ันสมเด็จพระสันตะปาปาจึงทรงเรียกรอง
ใหเราลงมือทำอะไรบางเพ่ือชวยเหลือและไมใช
ทำเปนทองไมรรูอน พระองคทรงเสริมวา

“เหมือนดังบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 และสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคณุเบเนดิกต

ที่ 16 ตรัสไว ‘ทุกวันนี้
โลกตองการประจักษ
พยานอยางมาก โลก
ไมตองการอาจารยมากๆ
มิใชเพียงเอาแตพูด แต
เปนการพูดโดยลงมือ
กระทำ’ จงดำเนินชีวิต
สอดคลองกับคำพดู เปน
เรื่องถูกตองแนนอนท่ี
จะดำเนินชีวิตสอดคลอง
กับคำพูดใหประจักษ”

 สมเด็จพระ-
สันตะปาปาตรัสวา เม่ือ
เราตองดำเนินชีวิตตาม
ขาวสารนีใ้หเปนท่ีประจกัษ
ห น ท า ง ท่ี ดี ที่ สุ ด คื อ
จ ง อ อ ก ม า จ า ก มุ ม ที่
สะดวกสบายของตน

“นี่ เปนอันตราย
คือ เรากักขังตัวเองอยู
ในเขตวัดของเราเทาน้ัน
กับเพ่ือนๆ เพียงในกลุม
ของเรา กบัผคูนทีคิ่ดเห็น
ดวยอยางท่ีเราทำ แตลูก
ก็รูวาจะมีอะไรเกิดข้ึน?

เมื่อพระศาสนจักรถูกปดประตู นั่นก็จะทำใหพระ-
ศาสนจักรลมปวย”

 และเชนท่ีเคยปฏิบัติ สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงใชเวลาทักทายผูแสวงบุญในลานจตุรัส
นักบุญเปโตรและเลยออกไปยังถนนวีอา แดลลา
กอนซีลีอาซีโอเน

(ขอมลูแปลจาก โรมรีพอรท ดอทคอม)

บวชพระสงฆกรงุเทพฯ (ตอจากหนา 2)
พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
เปนประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระจิตเจา
และพิธีบวชพระสงฆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2 องค ไดแก สังฆานุกรยออากิม ธนายุทธ ผลาผล
และสังฆานุกรอันตน วิทยา เลิศทนงศักด์ิ รวมกับ
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบูญชู พระสังฆราช
กิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค โดยมีพระสงฆ 
และสัตบุรุษมารวมพิธีเปนจำนวนมาก ทีอ่าคารบุญราศี
สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 สามเณราลัย
นกับุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม

พระอัครสังฆราชเกรียงศักด์ิ ประธานในพิธี ได
กลาวปราศรัยกับพระสงฆใหมวา “พระสงฆตองเอา
แบบอยางพระคริสตเจา ผูทรงเปนพระสงฆสูงสุด
นรินัดร เขาจะไดรบัการอภิเษกเปนสงฆแหงพนัธสัญญา
ใหมเพือ่ประกาศพระวรสาร เลีย้งดูประชากรของพระเจา
ถวายคารวกิจแดพระเจาโดยเฉพาะดวยการถวายพิธี
บูชาขอบพระคุณรวมกับพระสังฆราชในสังฆภาพ
จงทำหนาท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่ไดรับมอบหมายในการส่ังสอน
เย่ียงพระคริสตเจาพระอาจารยของลูก จงประกาศ
พระวาจาของพระเจาซ่ึงลูกไดรับมาดวยความยินดีแก
ทุกคน จงรำพึงถึงคำส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา

จงเอาใจใสเชือ่สิง่ท่ีลกูอาน สอนส่ิงท่ีลกูเชือ่ และดำเนิน
ชวีติตามส่ิงท่ีลกูสอน”

ในพิธีคุณพอวุฒิเลิศ แหลอม อุปสังฆราช กลาว
ตอนรับพระสงฆใหม  เขาสูครอบครัวพระสงฆอัคร-

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ
คุณพอธนายุทธ  พระสงฆใหมกลาวขอบคุณ

พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พระคารดินัลมีชัย
กิจบุญชู  พระคุณเจาสังวาลย ศุระศรางค บรรดา
พระสงฆ เพื่อนสังฆานุกร นักบวชหญิงชาย สามเณร
ผูฝกหัดตน และพ่ีนองสัตบุรุษท่ีรักในพระคริสตเจา
ทุกทาน

“กอนส่ิงอ่ืนใดพวกเราท้ังสอง คุณพอยออากิม
ธนายุทธ ผลาผล และคุณพออนัตน วทิยา เลศิทนงศักด์ิ
ขอขอบพระคุณพระเจา สำหรบัพระเมตตาและความรัก
ของพระองคที่ทรงประทานใหกับเราท้ังสอง ที่เปรียบ
เสมือนกบัเมล็ดซีนาปส เปนเมล็ดพชืเลก็ๆ ทัง้สองเมล็ด
ที่มีความหวังพรอมกับความเช่ือวาพวกเราจะสามารถ
กลายเปนตนไมใหญทีบ่รรดาลูกๆ ของพระองคสามารถ
พึ่งพาอาศัยไดตอไป ทั้งน้ีโดยอาศัยพระหรรษทาน
ทีพ่ระองคทรงชวยพวกลูกท้ังสองเสมอมา และจะคงอยู
กับพวกเราเสมอไปในชีวิตแหงการเปนสงฆผูรับใช
พระองค

พวกเราท้ังสองขอขอบคุณ คุณพอคุณแม บรรดา
ญาติพี่นอง ที่ไดอบรมเลี้ยงดูเราใหเติบโตในชีวิต
กระแสเรียกแหงการเปนคริสตชน และพวกผมเช่ือวา

(อานตอหนา 7)
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บ.สันติสุข
www.salit.org

จัดการกับความโกรธ

บทอธษิฐานภาวนา

นักบุญเปาโลกลาวถึงความกลาหาญในจดหมายของทานท่ีเรานำมา
พิจารณาในวันนี้ เปนความกลาหาญที่บุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา
แสดงออกในชวีติการรบัใชผยูากจนของทาน ทานเดินกาวหนาไปโดยปราศจาก
เงินทอง ดวยความเชื่อมั่นในพระเจา และดวยความปรารถนาอันแนวแนที่จะ
รบัใชพระเจาดวยสิน้สุดจิตใจในบรรดาผทูีย่ากจนมากท่ีสุด

พระวรสารในพธีิบชูาขอบพระคณุท่ีควบคไูปกบับทอานจากจดหมายของ
นกับญุเปาโลสอนเราวา การนมัสการพระเจา และความสัมพนัธของเรากบัผอูืน่
นัน้เปนส่ิงท่ีควบคกูนัไปอยางแยกมิได ส่ิงหน่ึงท่ีจะเขามารบกวนความสัมพนัธ
ดังกลาวก็คอื ความโกรธเคือง เราจะจัดการกับความโกรธไดอยางไร เราจำเปน
ตองรับรูไวดวยวาในชีวิตเรามีที่สำหรับความโกรธ ดังท่ีพระเยซูเจาไดทรง
แสดงออกเม่ือทรงขับไลผูที่ใชพระวิหารเปนท่ีแลกเงิน อันท่ีจริงแลวมีที่ไว
สำหรับความโกรธบางชนิด เชน ความโกรธตอความแตกตางท่ีทำลายชีวิต
ความเปนอยขูองคนยากจน แตความโกรธทีพ่ระเยซเูจาทรงกลาวถงึมิใชเกีย่วกบั
เรื่องเหลาน้ี พระองคทรงหมายความถึงความโกรธท่ีทำลาย ความโกรธ
ที่เปนอันตราย ซ่ึงไมเพียงแตทำลายผูท่ีเราโกรธเทาน้ัน แตยังทำลายตัวเราเอง
ดวย การตอบโตดวยการแกแคน นีมิ่ใชทางเลือกสำหรบัศิษยของพระครสิตเจา
พระองคทรงสอนใหเราพยายามคืนดีกนั

การคืนดีกันอาจไมเกิดข้ึนไดในช่ัวพริบตาเดียว อาจตองใชเวลา บทบาท
ของเราก็คือความปรารถนาที่จะบำบัดรักษา และการคืนดีกัน สวดใหศัตรู
ของเรา สวดภาวนาใหแกเขาและปรารถนาใหมีการบำบัดรักษา ดวยหนทาง
เชนน้ีเราก็จะไดสัมผัสกับคำของนักบุญเปาโลที่วา “พระจิตขององคพระ-
ผเูปนเจาสถิตอยทูีไ่หน เสรภีาพกจ็ะอยทูีน่ัน่ดวย”

“พระจติขององคพระผเูปนเจาสถิตอยทูีใ่ด  เสรภีาพยอมอยทูีน่ัน่”
(2 โครนิธ 3:17)

ขาแตพระบิดาเจาสวรรค โปรดไดทรงบันดาลใหจิตใจของลูก
ไดประสบกับความสวาง เดชะพระจิตเจา เพือ่ชวีติของ
ลูกจะไดกลายเปนท่ีสะทอนแหงพระสิริรุงโรจนของ
พระองค โปรดทรงนำทางลูกใหหลุดพนจากความ
ขมข่ืนและความโกรธทีเ่ปนอนัตราย โปรดทรงนำทาง
ลูกไปสูหนทางแหงการคืนดีกันและสันติ ทั้งน้ี เดชะ
พระบารมีพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค
ดวยเทอญ อาแมน

เครียดลึก
จะวาเปนความกาวหนาดานเทคโนโลยีการส่ือสาร
กถ็กูตองเม่ือการติดตอกนัท้ังไกลท้ังใกลรวดเร็วทันใจ
ไมเพยีงแคไดยนิเสียงพดูเสียงคุยเสียงตัดพอเสียงช่ืนชม
แตยงัเห็นสีหนาทาทีอารมณขณะส่ือสารกันไดดวย
ตัวจรงิเสียงจรงิอารมณจรงิแทบจะเอ้ือมมือสมัผสัได
นอกจากคนรจูกัคนรใูจแลวใครก็ไดทีส่นใจ
อยากแวะมาพูดมาคุยมารับรูมาแลกเปล่ียนขอมูล
จากท่ีเคยเปนผูบริโภคการสื่อสารมาตลอด
กลายเปนผส่ืูอสารผผูลติผกูำกับผปูระชาสัมพนัธ
อยากบอกอยากแจงอยากส่ืออยากอวดอยากช้ีแจง
เพยีงแคกาวเขาสโูลก “โซเชยีลเนต็เวริค” ทางก็เปดใหพรอม
บางเขามาเพียงแคบอกวาฉันก็มีฉันก็ทำได
บางเขามาเพ่ือบอกรักบอกช่ืนชมใครบางคนจงใจใหคนอ่ืนรับรูดวย
บางเขามาเพ่ือแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงจุดยืนเพื่อยืนยันยืนหยัด
บางเขามาเพ่ือฟองเพื่อประจานเพ่ือตำหนิเพื่อประทวง
บางเขามาเพ่ือระบายความเครียดความกดดันความเจ็บปวด...

จะวาเปนความประจวบเหมาะดานเทคโนโลยีการส่ือสาร
กไ็มผดินักเม่ือคำนงึถึงสถานการณผคูนในสังคมทุกวนัน้ี
ถึงจะกาวหนาดานวัตถุดานบริโภคดานคุณภาพชีวิตภายนอก
แตคนตางรสึูกถึงความไมม่ันคงความไมแนนอน
สงผลใหตองดำเนินชวีติไปแตละวันในความวิตกกังวล
เริ่มจากความไมนิ่งความไมเสถียรของรัฐบาล
การบริหารขาดทิศทางขาดเปาหมายระยะยาว
เอาแตแกปญหาเฉพาะหนาต้ังโครงการผลสัมฤทธ์ิระยะใกล
ทำใหผูคนมองวาเปนเร่ืองผลประโยชนพรรคผลไดพองพวก
กลายเปนความขัดแยงประจำวันท่ียิ่งวันยิ่งรุนแรงข้ึน
ถึงขนาดตองยกขบวนเขาเมืองหลวงเรียกรองความสนใจรายวัน
แลวนั้นปญหาการกินการอยูที่มีแตแพงเกินรายไดจนตองวิตก
ยังไมทันทำใจก็มีการประกาศข้ึนราคาสินคาคาขนสงคาเดินทาง
แมกระท่ังคาน้ำคาไฟคาแกสหงุตมก็ยงัขยับข้ึนไมมีแววจะหยดุ
ในขณะท่ีรายไดยังเทาเดิมหาไดขยับตามกันไปไม
เงินเดือนเพิ่มเล็กนอยในขณะท่ีคาครองชีพกาวกระโดด
นอกน้ันกค็วามไมปลอดภัยในชีวติในทรัพยสินกท็วคูีณ
แคเปดหนาหนึง่หนงัสือพมิพรายวนักใ็หตองสะทอนใจแลว
อะไรกเ็กดิข้ึนไดทัง้น้ันในสภาวะสังคมทุกวนัน้ี
การกระทบกระทั่งเล็กนอยกลายเปนการทะเลาะวิวาท
คำพูดคำจาประสาคะนองปากกลายเปนการตีรันฟนแทง
การมองหนากลายเปนการหาเรือ่งทัง้ๆ ทีมี่หนาใหมองใหชืน่ชม
การพดูคุยสนิทสนมกลายเปนความหึงหวงตองตายกันไปขางหน่ึง
ความเครียดลึกจึงเปนมาตรฐานสุขภาพจิตคนทุกวันน้ี
ตองหาทางลืมความเครียดเม่ือขจัดไมได
เท่ียวกนิด่ืมเสพสารพัดท่ีมีเพือ่ลมืชัว่ครชูัว่ยาม
ตองหาทางระบายความเครียดใหใครก็ไดรับรู
แมจะชวยไมไดอยางนอยกอ็ยาใหรสึูกวาตองรสึูกอยคูนเดียว
ทั้งพูดคุยทั้งโทรคุยทั้งเขาไปในโลกโซเชียลเน็ตเวิรค
แมจะรูแกใจวาท่ีสุดแลวก็พูดคนเดียวฟงคนเดียวเออออหอหมกคนเดียว
ไมตางกับการเลนวอลเลยเลนปงปองเลนเทนนิสสงลูกกันไปมา
แทนท่ีจะเปนลูกวอลเลยลูกปงปองลูกเทนนิสก็เปนความเครียด
เลยท่ีคิดวาระบายความเครียดแลวความเครียดจะหมดลงนอยลง
กลายเปนการเพิ่มความเครียดเพิ่มดีกรีใหรุนแรงเขมขนข้ึน
กวาจะมารวูาทางออกอยใูนแกนแหงความเปนตัวตน
ทีมี่จดุยนืหนกัแนนในหลกัแหงความสัจธรรมของชวีติคน
ทีโ่ยงไปถงึท่ีมาท่ีไปของแตละชวีติในองคพระผเูปนเจา
ก็ตองเหนื่อยลาท้ังกายท้ังใจในวัฏจักรความเครียดน่ีแหละ
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ครอบครัวคือบอเกิดแหงกระแสเรียก ขอขอบคุณ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงพระ-
คารดินัลมีชัย กิจบุญชู  พระคุณเจาเกรียงศักด์ิ โกวิท-
วาณิช  ทีไ่ดดูแลพวกเราโดยผานทางชีวติแหงการฝกอบรม
ในบานเณร ซ่ึงพวกเราไดอยใูนความดูแลของพระคณุเจา
เปนอยางดีเสมอมา

ขอขอบคุณคณะสงฆ คุณพอผใูหการอบรม คณาจารย
ทั้งในบานเณรเล็ก บานเณรกลาง และบานเณรใหญ ที่
ไดใหการอบรมพวกเรา ใหเติบโตในชีวติแหงกระแสเรียก
เปนอยางดี

ขอขอบคุณ พระคณุเจาสังวาลย ศุระศรางค บรรดา
พระสงฆแหงอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ พระสงฆรนุพี่
ตลอดจนบรรดาพระสงฆคุณพอทกุองคทีม่าใหกำลงัใจ
เราในวันน้ี ในโอกาสแหงการเริ่มตนกาวแรกแหงชีวิต
สงฆของพวกเราทัง้สอง

กาวแรกสคูรอบครัวสงฆ พวกเราขอฝากชีวติไวกบั
องคพระเยซูคริสตเจา และพรอมกับคำภาวนาของ
พระคุณเจา บรรดาคุณพอพระสงฆรุนพี่ และพ่ีนอง
สัตบุรุษทุกคนเสมอไป คงไมใชเปนเพียงคำภาวนา
สำหรับพวกเราคุณพอทั้งสององคเทาน้ัน แตขอพี่นอง
ทกุทานชวยกนัภาวนา และสงเสริมสนับสนุนกระแสเรียก
แหงการเปนพระสงฆและนักบวชสำหรับพระ -
ศาสนจักรของเรา และเราจะภาวนาใหแกกันและ
กนัเสมอไป”

สังฆมณฑลจนัทบรุี
10 เดือนทีค่ลกุคลีกบักลมุชาวบานวัดนักบญุลอเรนซ

นางาม คุณพออันเด ไชยเผือก เจาอาวาส ไดรวบรวม
ผสููงอายจุำนวน 17 ทาน จดัต้ังเปนกลมุผสููงอายวุดันางาม
ไปเปนทีเ่รยีบรอย เม่ือวนัอาทติยที ่19 พฤษภาคม 2013
โอกาสสมโภชพระจติเจา โดยไดพอเริม่ โพธิส์าพิมพ มา
เปนประธานกลุม และแมสมาน ใจทาน เปนรอง
ประธาน มีแผนการดำเนินงานท่ีชดัเจน คาดวาอกีไมนาน
กลมุผสููงอายุ วดันักบุญลอเรนซ นางามน้ี จะไดรบัการ
แตงต้ังเปนคณะกรรมการดำเนินงานอยางแนนอน
นี่แหละครับ อดีตจิตตาธิการกลุมผูสูงอายุ ที่ไมเคย
ทอดท้ิงผูสูงอายุ ขวัญใจพอยกแมยกเลยนะเน่ีย ยัง
ไมหยุดเพียงเทาน้ี คุณพอยังไดเริ่มทำวิถีชุมชนวัด
รวมกับพี่นองอีกดวย ก็ขอเปนกำลังใจในการสาน
ตองานของพระเจาไดสำเร็จลุลวงไปดวยดีนะครับ
คุณพอ  ลวงหนากอนใคร กับการฉลองศาสนนาม
นกับุญซิลวโีอ นามนักบุญพระสงัฆราชสริพิงษ  จรสัศรี
ที่ ซิสเตอรคณะรักกางเขนแหงจันทบุรี  ไดจัดข้ึน
ในโอกาสพิธีรับเขาเปนผูสมัครของคณะรักกางเขน
เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2013 ที่นวกสถานรักกางเขน
(ศรีราชา) ฉลองใหพระสังฆราชกอนใครอยางน้ี ได
คะแนนนำไปลวงหนาดวยหรือเปลาไมรู หลัง
ความชื่นชมยินดีที่ไดมีการฉลองพระสงฆครบบวช
25 ป ในปนีไ้ปเมือ่วนัเสารที ่4 พฤษภาคม ท่ีวดันักบญุ
ฟลปิและยากอบ หวัไผ กเ็ตรียมตัวรบัความช่ืนชมยินดี
กันตอเลยในปเดียวกันน้ี กับงานบวชพระสงฆของ
สังฆานุกรเปโตร นรเทพ ภานุพันธ และสังฆานุกร
ยอหน วชัรพล กชูาต ิทีจ่ะมีข้ึนในวันเสารที ่17 สิงหาคม
2013 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารพระนางมารีอา

ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โอกาสน้ี ขอเรียนเชิญทุกทาน
รวมชื่นชมยินดีดวยกันนะครับ หลังพิธีมิสซาฉลอง
ชุมชนแหงความเช่ือวัดพระจิตเจา บานทัพ และพิธี
แหศีลมหาสนิทของแขวงสระแกว  เ ม่ือวันท่ี  25
พฤษภาคม 2013 ทำใหเจาอาวาสหัวหนาแขวงอยาง
คณุพอวศิษิฏ วเิศษเธยีรกลุ ถงึกับไมกนิม้ือเทีย่งกันเลย
ทเีดียว เพราะปลาบปล้ืมอิม่อกอิม่ใจท่ีพธีิตาง ๆ สำเรจ็
เสรจ็ส้ินไปไดอยางราบร่ืน ไมวาจะเปนพธีิเสกหอระฆัง
ที่ไหววานใหเพื่อนรวมรุน คุณพอลือชัย จันทรโป มา
เปนประธานเปดเสก กลางปรอยฝนทีล่งมาบาง ๆ กอน
เริ่มพิธีมิสซาฉลองชุมชนแหงความเช่ือ ที่มีคุณพอ
สุทศัน เภกะสตุ เปนประธาน รวมกับเพือ่นสงฆรวมรนุ
อีก 3 องค สวนพิธีแหศีลมหาสนิท พลับพลาทั้ง 5
ทีตั่วแทนสภาภิบาลของแตละวัดในแขวงจัดข้ึน กท็ำได
สงางามแปลกตา เหน็ความเปนหน่ึงเดียวกันของพ่ีนอง
ในแขวงสระแกวอยางน้ี รวมทั้งดินฟาอากาศท่ีเปนใจ
ไมไดทำใหเกิดอุปสรรคในการประกอบพิธีตาง ๆ แต
อยางไร มีหรือที่หัวหนาแขวงจะกินอะไรเขาไปลง 
ขอแจงใหทราบกันลวงหนาวา วัดแมพระรับเกียรติ
ยกขึน้สวรรค สระแกว เลือ่นการฉลองไปเปน วนัท่ี 24
สิงหาคม 2013 เน่ืองจากในวันที่ 17 สิงหาคม 2013
มีพิธีบวชพระสงฆของสังฆานุกรเปโตร นรเทพ
ภานุพันธ และสังฆานุกรยอหน วัชรพล กูชาติ ที่
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ขอเรียนเชิญทุกทานท่ีต้ังใจจะรวมฉลองวัดสระแกว
เปล่ียนเสนทางสจูนัทบุรกีนักอนนะครับ แลวสัปดาหถดั
ไปคอยพบกันท่ีวัดสระแกว กลับจากการประชุม
ที่เกาหลีใต ก็เดินทางประชุมพิจารณาโครงการ และ
งบประมาณประจำป 2013-2014 ทีบ่านอบรมสแตลลา
มารีส บานเพ (ระยอง) กันตอเลย ในวันท่ี 27-28
พฤษภาคม 2013 ทำเอาผรูบัผดิชอบแตละแผนก แตละ
โครงการ ใจไมสูดีนัก วาโครงการท่ีตัวเองเสนอน้ัน
จะผานฉลุยเหมือนเคย  ๆหรอืเปลา กเ็ลนไมให พระคุณเจา
สิริพงษ จรัสศรี มีเวลาหายจากอาการเจ็ตแล็ก (อาการ
ออนเพลียจากการเดินทาง) กันเลยนินา อยางน้ีนา
เปนหวงสุขภาพท้ังผเูสนอ และผพูจิารณานะครับ 

บวชพระสงฆกรงุเทพฯ (ตอจากหนา 5)

 
ครอบครัวท่ีร่ำรวยครอบครัวหน่ึงมีลูก 3 คน

ครอบครัวนี้มีคนรับใชมากมาย และไดจางคนเล้ียง
เด็กคนหนึ่งมาเพ่ือดูแลบรรดาเด็กๆ ในครอบครัว
เม่ือครอบครัวน้ีพบวิกฤตทางการเงิน ทำใหพวกเขา
ตองยายจากบานหลังใหญไปอยูบานหลังเล็ก เขาได
ลดจำนวนคนใชลงใหเหลือเพียง 2-3 คน แตเขายัง
คงจางคนเล้ียงเด็กไว โชครายท่ีสถานการณทาง
การเงินของครอบครัวนี้ยิ่งย่ำแยลงไปอีก พวกเขา
ขายกิจการท่ีมี  ผู เปนพอไปทำงานเปนผูจัดการ
ในบริษัทแหงหนึ่ง เขามีรายไดพอเลี้ยงครอบครัว
แตไมมีเงินพอท่ีจะจางคนเล้ียงเด็ก ที่สุดพวกเขา
จึงจำเปนตองเลิกจางคนเล้ียงเด็กที่พวกเขารัก

เย็นวันหนึ่งขณะท่ีพอกลับมาท่ีบานดวยความ
เหน็ดเหน่ือย ลูกสาวคนเล็กไดนำน้ำเย็นมาใหพอดื่ม

เด็กนอยนั่งลงท่ีตักของผูเปนพอ เธอกอดพอของเธอ
พรอมกับเอามือเชด็เหง่ือทีห่นาผากของพอ เธอกลาวกับ
พอของเธอวา “หนรูกัพอจงัเลย คุณพอเหนือ่ยไหมคะ”
ผเูปนพอกอดลูกสาวดวยความรักพลางตอบวา “พอกร็กั
ลกูจะ พอหายเหน่ือยต้ังแตตอนท่ีลกูเอาน้ำเยน็มาใหพอ
ด่ืมแลวละ” เด็กนอยกลาวกับพอตอไปวา “พอ... สัญญา
กับหนูไดไหม” “ลูกอยากใหพอสัญญาอะไรละ

หนูไมตองหวงนะ พอจะกอบกูฐานะของครอบครัว
เรา เราจะตองรวยและมีบานหลังใหญอีกครั้งหน่ึง”
ผูเปนพอตอบ

“ไมคะ หนูไมอยากไดบานหลังใหญ คุณพอ
สัญญากับหนูนะคะวาคุณพอจะไมรวยเหมือน
เม่ือกอนนี้ คุณพอทราบไหมคะวาแตกอนตอนหนู
ต่ืนข้ึนมา หนูไมเคยเห็นหนาคุณพอ เพราะคุณพอ
ออกไปทำงานแลว  หนไูมคอยไดทานอาหารกับคุณพอ
เพราะคุณพอไมคอยอยูบาน ตอนเย็นบางทีหนูก็
เขานอนไปแลว แตคุณพอยังไมกลับบานเลย แต
ตอนน้ีหนูไดทานขาวเชากับคุณพอทุกวัน  คุณพอ
ไปสงหนูทีโ่รงเรียน ทกุเย็นเม่ือคุณพอกลบัมาท่ีบาน
หนูไดกอด  ไดจูบ  ไดนั่งตัก  ได เลนกับคุณพอ
คุณพอคะ คุณพออยารวยเหมือนเม่ือกอนน้ีเลยนะคะ”

คณุพอเชษฐา ไชยเดช



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่24 ประจำวนัที ่9-15 มถินุายน 2013หนา 8
เยาวชนคายยวุสทิธฯิ (ตอจากหนา 20)

ทำใหคนในหมูบานเปนโรคทางเดินหายใจ ตอม
ทอนซลิโต ตาอักเสบ เกดิตมุคันตามตัว น้ำฝนดืม่ไมได
ขาวของเคร่ืองใชเปอนฝุนดำจากแกลบ เสียงดังจาก
เคร่ืองจักรสงผลตอความเครียด ชาวบานขอใหโรงไฟฟา
ที่นี่เปนบทเรียน หากจะสรางโรงไฟฟาชีวมวลท่ีอื่น
ใหแกไขท่ี ต.เหนือเมืองกอน  ดานเอ็นจีโอแนะคาน
สรางโรงไฟฟาดวยวิธีประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
โดยคนในชุมชน  เยาวชนสะเทือนใจผลกระทบท่ีชาวบาน
ไดรับ จะนำประสบการณที่ไดถายทอดใหกับหมูบาน
ในสกลนครท่ีอยูใกลโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟา
ที่กำลังจะสราง และเผยแพรขอมูลเรื่องนี้ทางโซเชียล
เน็ตเวิรค

คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสังคม แผนก
ความยุติธรรมและสันติ (ยส.) รวมกับศูนยสังคมพัฒนา
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง และแผนกยุติธรรม
และสันติ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง  จัดคาย
พัฒนาผูนำเยาวชนนักสิทธิมนุษยชน ครั้งท่ี 4 ที่บาน
หนองมวง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด ระหวางวันท่ี
19-22 มีนาคม 2013 โดยมีเยาวชนจาก จ.สกลนคร
ที่ผานการเขาคายยุวสิทธิมนุษยชน คร้ังท่ี 11 และ 14
เขารวมจำนวน 12 คน คายน้ีเปนคายตอเนื่องจากคาย
ยุวสิทธิมนุษยชนครั้งท่ี 14 ที่ไดศึกษาผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากโครงการกอสรางโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟา
ชีวมวลขนาด 40 เม็กกะวัตต ที่ ต.อุมจาน อ.กุสุมาลย
จ.สกลนคร

วันท่ี 19 มีนาคม เม่ือทีมงานและเยาวชนเดินทาง
มาถึง คุณภูริธน นามลักษณ ประธานเครือขายชมรม
เฝาระวังผลกระทบทางส่ิงแวดลอม และรองประธาน
สภา อบต. ตำบลเหนอืเมอืง แนะนำผนูำชุมชนทีร่วมกนั
ตอสู เรียกรองกรณีชาวบาน  ต . เหนือเมือง  ไดรับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล  จากน้ันชาวบานและ
เยาวชนเดินทางเขาศึกษาดูงานของโรงไฟฟาชีวมวล
โดยมีคุณไชยยันต เหลาจุมพล ผูจัดการโรงไฟฟา
รอยเอ็ด กรีน จำกัด บรรยายวา “โรงไฟฟาแหงน้ีใช
พลงังานจากแกลบผลิตกระแสไฟฟาได 8.8 เม็กกะวัตต
ขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต ในสวนการปองกันฝุน
ที่ เกิดข้ึนจะมีอุปกรณมัลติไซโคลนกักฝุนได 60%
ฝุนท่ี เหลือจะไปสู เครื่องดักฝุนระบบไฟฟาสถิต
ซ่ึงสามารถดักฝุนได 97% เม่ือรวมกับเครื่องแยกฝุน
อันแรกก็เหลือฝุนท่ีปลิวจากโรงงานไปสูชุมชน 1.3%
โรงงานอยูรวมกับชุมชนจะตองรักษามาตรฐานทาง
กฎหมายและมาตรฐานของโรงงาน ที่นี่มีผลกระทบ
กบัชมุชนแตยงัไมถงึข้ันรนุแรง ถาเกิดปญหาผนูำชุมชน
เขามาคุยได เราไมไดเดินเครื่องตลอด มีเวลาหยุดพัก
เครื่องดวย”

ชวงเชาของวันพุธท่ี 20 มีนาคม เยาวชนไดรับฟง
ขอมลูผลกระทบจาก ผอ.ชศูกัดิ ์ไชยโคตร ผอูำนวยการ
โรงเรียนบานหนองนาสราง (ศิริราษฎรบูรณะ) เลาวา
“โรงเรียนเรารับผิดชอบการศึกษานักเรียนรอยกวา
คนจากสามหมูบานซ่ึงไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟา
จะไดรับผลกระทบมากในชวงหนาหนาวท่ีลมพัดเขา
โรงเรยีนโดยตรง ฝนุดำเขามามากต้ังแตเดือนพฤศจกิายน
เวลาเรียนตองปดหนาตางตลอด เราแนะนำนักเรียน
ในเรือ่งการดูแลสุขภาพ ใหออกกำลงักาย มีนกัเรยีนปวย

ดวยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหลายคน
การทำความสะอาดหองเรียนก็ตองทำกัน
วนัละหลายๆ รอบ มีทัง้กลิน่ แกลบ ข้ีเถา
แลวกเ็สียง มลพษิมาดวยกนัท้ังสามอยาง”

ชวงบาย เยาวชนไดแยกยายไปคุยกบั
ชาวบานตามบานตางๆ โดยชาวบาน
ทานหนึ่งเลาถึงผลกระทบจากโรงไฟฟา
วา ฝนุ ควัน มีผลตอการหายใจ และทำให
คันตามเน้ือตามตัว เกดิตมุดวย แตเดิมท่ีด่ืม
น้ำฝนได ก็ตองซ้ือน้ำกิน ซ่ึงเปนคาใชจายตอเดือน
ทีค่อนขางสูง คนท่ีมีรายไดนอยกต็องด่ืมน้ำประปาแทน

ชวงค่ำของวันน้ัน คุณภูริธนใหนองๆ ชมสารคดี
ที่สะทอนใหเห็นวาในทุกภาคของประเทศ ประชาชน
ตางไดรับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนน
แตภาคอุตสาหกรรม จนสงผลตอวถิชีวีติการทำมาหากิน
ของชาวบาน ไดเลาถึงการตอสขูองชาวบาน ต.เหนอืเมอืง
วา “เราตอสูมา 10 กวาปแลว รองเรียนไปถึงนายก
อบต.  ผวูาฯ  อตุสาหกรรมจังหวัด กำกับกิจการพลังงาน
จนไปเดินขบวนเอาฝุนแกลบไปเทหนาศาลากลาง
จงัหวัด เราต้ังคำถามทางหนวยราชการ โดยเฉพาะผวูาฯ
วาเขาทำอะไรอยู ทำไมไมจัดการ จากน้ันทางราชการ
ก็มีคำส่ังใหทุกฝายเขาไปตรวจสอบโรงไฟฟาชีวมวล
ของบัวสมหมาย เจาหนาท่ีจากกรมมลพิษทานหน่ึง
แนะนำใหติดเครื่องวัดท่ีปลองควันของโรงไฟฟา ถา
ฝนุควันเกินมาตรฐานเสียงไซเรนจะดังข้ึนทันที แตทาง
บวัสมหมายก็ปฏเิสธเคร่ืองมือนี”้

วนัพฤหสับดีที ่21 ชวงเชาไดเชญิ คณุวจิิตรา ชสูกลุ
จากมูลนธิิพฒันาอสีาน จ.สุรนิทร และเครือขายพลังงาน
ยั่งยืนมาแบงปนประสบการณการคัดคานโรงไฟฟา
ชีวมวลท่ี จ.สุรินทร  “ที่สุรินทรมีโรงไฟฟาชีวมวล
ขนาด 9.9 เม็กกะวตัต ถงึ 4 โรง และอกีหนึง่โรงจะสราง
แตชาวบานออกมาคัดคาน ผลกระทบของโรงไฟฟา
ชีวมวลแตละพื้นที่คลายๆ กันคือมีฝุนที่สงผลกระทบ
ตอระบบหายใจ น้ำด่ืมไมได ยิง่ถาเปนโรงไฟฟาชีวมวล
ที่ใชออยเปนพลังงานก็จะมีความเหนียวเพิ่มเขามาและ
มีเรือ่งกลิน่ดวยเพราะใกลโรงน้ำตาล โรงไฟฟาชวีมวล
ตองใชน้ำปริมาณมาก บางโรงงานก็ขุดเจาะบอน้ำบาดาล
มาใช  ตามกฎหมายระบุวาโรงไฟฟาท่ีไมเกิน 10
เม็กกะวัตต ไมตองทำ EIA (การประเมินผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม) การตอสูของเราจึงตองใช พรบ. สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการศึกษาผลกระทบโดยวิธีการ CHIA (Community
Health Impact Assessment) หรอืการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ โดยใหคนในชุมชนจัดทำขอมูลชุมชน
ดวยตนเอง สามารถยืน่ตอคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ
วาพี่นองประชาชนตองการศึกษาผลกระทบท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน ทีผ่านมาบริษัทบัวสมหมายจะไปสรางโรงไฟฟา
ชีวมวลที่ จ.อุบลราชธานี ประชาชนก็ใชเครื่องมือนี้
ในการตอสไูมใหสราง

ชวงบายเยาวชนไดพบกับ คุณไชยรันต มูลมณี
ผอ.รพ.สต.ใหขอมูลวา “ รพ.สต.เปดมาต้ังแตป 2552
จากการเก็บสถิติพบวาชาวบานมีปญหาเรื่องฝุนแกลบ
เขาตา และเปนโรคระบบทางเดินหายใจคอนขางมาก
จากการลงพ้ืนท่ีตรวจพบวา ท้ังเด็กและผูใหญเปน
ตอมทอนซิลโตกันมาก เพราะตอมทอนซิลทำหนาท่ี

เกี่ยวกับระบบหายใจ ทำหนาท่ีกรองเช้ือโรค ในสวน
ของเราก็เนนใหชาวบานปองกันตัวเอง ดวยการรักษา
สุขภาพใหแข็งแรง”

คณุบุญฉลอง สน่ันกอง สมาชิก อบต. ต.เหนือเมือง
เลาวา “ตอสกูนัมากวา 10 ปแลวกเ็หมือนกับเราพายเรอื
ในอาง ต้ังแตมีโรงไฟฟาความเปนอยูของชาวบาน
เปล่ียนไปมาก เครียดมากข้ึน แตละบานไมคอยพูดคุย
ไปมาหาสกูนัเหมือนกอน ไมเปดหนาตางเพราะไมอยาก
ออกมาเจอฝุน ถาจะมาเห็นสภาพจริงๆ ตองมาเดือน
พฤศจิกายน ทีมี่ฝนุมากขนาดวางกระดาษขาวแผนหน่ึง
ไวครึง่ช่ัวโมงก็ดำแลว  ถาจะเกิดโรงไฟฟาชีวมวลท่ีไหน
อีก ตองมาขอดูที่รอยเอ็ดกอน ถาท่ีรอยเอ็ดแกไขได
เรียบรอยดี ไมมีผลกระทบตอชาวบานมาก ก็ไปเปด
โรงไฟฟาท่ีอืน่ไดเลยทัว่ประเทศ ใหทีน่ีเ่ปนกรณศึีกษา
เปนบทเรียนราคาแพงสำหรับทุกพื้นท่ีที่จะมีการสราง
โรงไฟฟาชีวมวล ชาวบานอยาเพ่ิงไปเช่ือผปูระกอบการ
ที่มาหวานลอมวาทุกอยางดีหมด ชูแตเรื่องดีๆ เรื่อง
ผลกระทบจะพูดถึงนอยมาก ชาวบานก็หลงเช่ือเพราะ
ไมมีบทเรยีน ทีน่ีเ่ขาบอกวาถาสรางโรงไฟฟาแลวแกลบ
จะหมดไป จะเผาท้ิงหมด ชาวบานจะมีงานทำเปนรอยๆ
คน ไมตองไปกรุงเทพฯ ทีไ่หนได ชาวบานไมไดทำงาน
สักคน เพราะชาวบานเราก็ไมไดเรียนจบสูง ก็มีแต
งานกรรมกรแบกหาม แตเขาไปทำก็อยูไมได”

เยาวชนแบงปนและไตรตรองประสบการณรวม
กันวา “รูสึกดีที่ไดรับประสบการณและจะนำกลับไป
ปองกันปญหาท่ีจะมีการสรางโรงงานเชนน้ีที่บาน
ของเรา ประทับใจชาวบานท่ีเปนแกนนำตอสูเรียกรอง
มีอดุมการณ มงุม่ันต้ังใจ เหน็แกประโยชนสวนรวม รกั
ถิ่นฐานบานเกิด  ส่ิงท่ีไดรับจากคายครั้งน้ีคือทำใหมี
ภาวะผนูำสูงข้ึน พรอมท่ีจะตอสกูบัส่ิงท่ีไมดีทีจ่ะเขามา
เชนเร่ืองของวัตถุนิยมท่ีจะเขามาในชุมชน สะเทือนใจ
ที่ชาวบานไดรับมลพิษทำใหเกิดโรคตางๆ  ไดความรู
เกี่ยวกับโรงไฟฟาชีวมวลและจะนำไปเผยแพรตอที่
สกลนคร เชนไปใหความรูเรื่องน้ีกับชาวบานท่ีอยูใกล
กบัสถานท่ีสรางโรงไฟฟา

คายคร้ังน้ีจบลงดวยความประทับใจและภาคภูมิใจ
ของนองๆ เยาวชนท่ีไดมาเปนสวนหน่ึงในการเรียนรู
ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนตำบลเหนือเมือง เพื่อ
นำไปสูแนวทางปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
ของตน  โดยจะเนนการรณรงคใหคนในตำบลอุมจาน
จ.สกลนคร ไดเขาใจถึงสถานการณที่จะตามมา หาก
มีโรงไฟฟาชีวมวลและโรงงานน้ำตาลเกิดข้ึนในชุมชน
และจะแสวงหาความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือหา
ทางออกท่ีเหมาะสมตอไป
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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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

  

ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของท่ีระ
ลึก

ของที่ระ
ลึกของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

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

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

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)

“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

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

อกัแนส รชัน ีคงกติติกลุ
เกดิใหมในพระเจา 8 มถินุายน  2553 ครบ 3 ป

ณ วนัแหศีล เพือ่ระลึกถงึการประทับอยขูองพระเยซู
กบับุคคลท่ีพระองคทรงรักบนโลกน้ี

ฉะนัน้เราจงพยายามทำกจิการ
ที่นำไปสูสันติและเปนแบบอยางที่ดี

ใหแกกนัและกนั
 (โรม 14:19)
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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

ใครเปนนักบญุผมีูความสุข
พ อ ไ ด รั บ
โปส เตอร
ใ ค ร เ ป น
นั กบุญผู มี
ค ว า ม สุ ข

(45 องค) ในปแหงความเช่ือ (ขนาด A4)  ส่ีสีสวยงามมาก
เวลาไปฉลองวัดพระจติเจา  อ.แมสรวย  จ.เชยีงราย  เหน็
ติดบอรดอยูหนาบานพระสงฆ  คุณพอไดรับมาจาก
ฮองกง  พอคดิวามีประโยชนสำหรับครคูำสอน  จงึนำมา
ฝากคอลัมนคำสอน  5 นาที  เปนตารางนักบุญ  และ
มีพระวาจา  8 ตอน ไวไตรตรอง  สำหรับปแหงความเช่ือ
ของเรา

การไตรตรองพระคัมภีรสำหรับปแหงความเชื่อ
“พวกเราก็เชนเดียวกัน  เม่ือมีพยานจำนวนมาก

หอมลอมอยู  เราจงละท้ิงทุกส่ิงท่ีถวงอยูและบาปท่ี
เกาะแนน  เราจงมีมานะว่ิงตอไปในการแขงขันซ่ึง
กำหนดไวสำหรบัเรา  จงเพงมองไปยังพระเยซูเจาผทูรง
บุกเบิกความเช่ือและทรงทำใหความเช่ือนั้นสมบูรณ
พระองคทรงยอมส้ินพระชนมบนไมกางเขน  ไมทรงถอื
วาเปนความตายท่ีนาอับอาย  เพราะทรงคำนึงถึงความ
ยินดีที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว  บัดน้ีพระองคทรง
ประทับ  ณ  เบื้องขวาแหงพระที่นั่งของพระเจาแลว”

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

(ฮบ 12:1-2)
“พระเจาทรงปกปองทานไวดวยพระอานุภาพใหมี

ความเช่ือ จนกวาจะประทานความรอดพนซ่ึงกำลัง
จะไดรบัการเปดเผยในวาระสุดทาย”  (1 ปต  1:5)

“เพราะทุกคนท่ีบังเกิดจากพระเจาชนะโลกแลว
ชยัชนะทีช่นะโลกกคื็อความเชือ่ของเรา”  (1 ยน  5:4)

“เพราะทานรูอยูแลววาการท่ีความเช่ือของทานถูก
ทดสอบกอใหเกดิความพากเพยีร”  (ยก  1:3)

“จงถือความเช่ือเปนโลไวเสมอ  เพื่อใชดับธนูไฟ
ของมาร  จงใชความรอดพนเปนเกราะปองกันศีรษะ
จงถือดาบของพระจิตเจาคือพระวาจาของพระเจาไว”
(อฟ  6:16-17)

“พีน่องทัง้หลาย  จะมีประโยชนใดหากผหูนึง่อางวา
มีความเช่ือแตไมมีการกระทำ  ความเช่ือเชนน้ีจะชวยให
เขารอดพนไดหรอื”  (ยก 2:14)

(อานตอหนา 11)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรบัสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2557 (หลกัสตูรสถานศึกษา)
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2556  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
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และจิตเมตตาท่ีจะชวยบรรเทาทุกขของครอบครัว
มนุษยดวยการสงเสริมความศักด์ิสิทธ์ิแหงชีวิตมนุษย
ภายใตจิตตารมณนี้ขาพเจาขอใหทานมีสันติและความ
ชืน่ชมยินดีในวันวิสาขบูชาอีกคร้ังหน่ึง

พระคารดินัลฌอง-หลุยส โตร็อง
          ประธานสมณสภาฯ

คณุพอมเีกล แอนเยล อายโูซ กซีอต, MCCJ
 เลขาธิการ

สมณสภา (ตอจากหนา 3)

จุดมงุหมายของชวีติ
ราฟาแอล

กจิการ 4:1-4
......ขณะที่เปโตรและยอหนกำลังปราศรัยกับประชาชนอยูนั้น
บรรดาสมณะพรอมกับนายทหารรักษาพระวิหารและบรรดา
ชาวสะดูสี ไดเขามาพบ  เขาไมพอใจมากที่ทั้งสองคนสั่งสอน
ประชาชนและประกาศวาบรรดาผูตายจะกลับคืนชีพ  เพราะพระ-
เยซูเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ เขาจับกุมเปโตรและยอหน
จองจำไวจนถึงวันรุงขึ้น  เพราะเปนเวลาเย็นแลวแตหลายคนท่ีฟง
คำเทศนสอนน้ันมีความเชื่อ และจำนวนของคนเหลาน้ีเพิ่มขึ้นถึง
ประมาณหาพันคน

จดุมงุหมายของชีวติของมนุษย  กคื็อ  การมชีวีติ
อยูกับพระเจาตลอดไป

พระเจาผทูรงรักเรา  ใหชวีติแกเรา
การรักตอบของเรา คือ การยอมใหชวีติของ

พระเจาเขามาอยใูนชีวติของเราอยางไมมีวนัส้ินสุด

ทกุส่ิงบนโลกน้ี  เปนของประทานจากพระเจา
เปนส่ิงท่ีพระองคทรงมอบแกเราเพื่อใหเรา

รูจักพระองคไดงายข้ึน และทำใหเราพรอมรักตอบ
พระองคไดดียิง่ข้ึน

 ดวยเหตนุี ้ เราจงึเหน็คุณคาและใชส่ิงท้ังหลาย
ที่พระเจาประทานมาน้ีใหเปนประโยชน  โดยใชส่ิง
เหลาน้ีเทาท่ีจะชวยพฒันาเราใหเปนบุคคลท่ีรกัเมตตา
ผูอื่น

แตถาเราเอาส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจาประทาน
นั้นมาทำใหเปนจุดศูนยกลางของชีวิตของเรา
            มันกจ็ะเขามาแทนท่ีพระเจา และดังน้ีกจ็ะเปน
อุปสรรคขัดขวางไมใหเราเจริญชีวิตกาวหนาไปสู
จุดมุงหมายท่ีแทจริงท่ีเราเกิดมา

ในชีวติประจำวันของเรา  เราตองช่ังน้ำหนักส่ิงสราง
ทั้งหลายซ่ึงพระเจาประทานมาเพ่ือใหเราเลือกใช

ใหเกิดประโยชนเหลาน้ีอยางสุขุมรอบคอบ  โดย
ไมถกูกดดันดวยความโนมเอยีงใด  ๆไมวาจะเปนเร่ือง :

สุขภาพด ีหรอื ความปวยไข
ความร่ำรวย หรอื ความยากจน
ความสำเรจ็ หรอื ความลมเหลว
ชวีติยืนยาว หรอื อายส้ัุน
เพราะวาทุกส่ิงทุกอยาง มีพลังชักชวนเรา

ไดอยางแรง และมีคำตอบลึกๆ เพื่อใหเราเขาไป
อยูในพระเจา

ความปรารถนาหน่ึงเดียวของเรา และการเลือก
ประการเดียวของเราควรจะเปนดังนี้:-

ขาพเจาตองการและตัดสินใจเลือกเอาส่ิงท่ี
นำพาขาพเจาไดดีกวาหมดท่ีจะทำใหชีวิตลุมลึกของ
พระเจาไดเขามาอยูในตัวขาพเจา

                         - นกับญุอกิญาซิโอ แหงโลโยลา
              ผกูอต้ังคณะ Society of Jesus  (เยสุอติ)
                               จาก  Magnificat Companion

                                                       of the Year of Faith
(คำแปลน้ีไดรับการตรวจและแกไข

โดยคุณพอจำเนยีร กจิเจริญ)

“พระคริสตเจาจะไดทรงพำนักในจิตใจของทาน
อาศัยความเช่ือ  เม่ือทานหย่ังรากและต้ังม่ันอยูบน
ความรักแลว”  (อฟ  3:17)

“ดังน้ันบรรดาผูศักด์ิสิทธ์ิที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของพระเจา  และมีความเช่ือในพระเยซูเจา  จึงตองมี
ความเพยีรทนเชนนี”้  (วว  14:12)

1. พระเยซเูจา 2. นกับุญโยเซฟ 3. แมพระ 4. นกับญุ
เปโดร กาลุงสด 5. นักบุญปาตริก 6. นักบุญนิโคลาส
7. นักบุญยอหน บอสโก 8. นักบุญยอหน ออฟอารค
9.นกับุญอันตน แหงปาดัว 10. นกับุญเทเรซา แหงอาวิลา
11. นักบุญปโอ แหงปเอเตรลชินา 12. บุญราศียอหน
ปอล ที่ 2  13. นักบุญอิกญาซีโอ แหงโลโยลา 14.
นกับุญโฟสตนิา โควลัสกา 15. นักบุญแบรนาแด็ต
สูบิรูส 16. นักบุญเทเรซา แหงลิซิเออซ 17. นักบุญ
อัลฟอนโซ ลีกวอรี 18. นักบุญเบเนดิกต แหงนูรเซีย
19. นักบุญออกูสติน แหงฮิบโป 20. นักบุญฟรังซิส
เซเวียร  21. นกับุญยอหน เวียนเนย 22. นกับญุมอนกีา
23. บญุราศีเทเรซา แหงกลักตัตา 24. นกับญุเอลซีาเบธ
แหงฮงัการี 25. นักบุญมักซีมีเลียน กอลเบ 26. นักบุญ
วินเซนเดอปอล 27. นักบุญอันดรูว คิม 28. นักบุญ
เซซีลีอา  29. นักบุญคลารา ชาวอัสซีซี 30. นักบุญ
กาเตรี เตกาวิทธา 31. นักบุญโทมัส อไควนัส 32.
นักบุญมารีอา กอเรตตี 33. นักบุญโฮเซมารีอา เอส-
ครีวา 34. นักบุญโรซา แหงลิมา 35. นักบุญดอมินิก
กสูมัน 36. นกับญุฟโลเมนา 37. นกับญุกาธารีนา แหง
ซีเอนา 38. นกับญุฟรงัซิส ชาวอสัซีซี  39. นกับญุมารติน
เดอ พอเรล 40. นักบุญมารติน เด ตูร 41. นักบุญฮวน
ดีเอโก 42. นักบุญโยเซฟน บาคีตา 43. นักบุญเยรารด
มาเยลลา 44. นกับุญเยโรม  45. นักบุญฟรังซิส เดอ
ซาล

คำสอน  5 นาที (ตอจากหนา 10)

“เพราะพระองคทอดพระเนตร
ผรูบัใชต่ำตอยของพระองค
ตัง้แตนีไ้ป ชนทกุสมยั

จะกลาววา ขาพเจาเปนสขุ”
(ลกูา 1:48)
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญแพ...หรือชนะ
(tanpanlop@gmail.com)

เม่ือมีการเร่ิมตน ยอมมีการส้ินสุดเสมอ ไมวา
จดุจบน้ันจะเปนแพ... หรอืชนะ

หากการใชชีวิตเปนเหมือนกีฬาประเภทหน่ึง
นอกจากกติกาการใชชีวิตตองอยูในกรอบแลว ทุก
การแขงขันมีเวลาเปนตัวกำหนด มีกรรมการเปน
ผตัูดสิน ไมวาเราจะเห็นดวยกบัการตัดสินน้ันหรอืไม
ทีสุ่ดจะมีผแูพ.. และผชูนะ

ทุกวินาทีของเวลาในการแขงขัน มีจุดหักเห
เกิดข้ึนเสมอ  จากส่ิงท่ีได เปรียบอาจกลายเปน
เสียเปรียบ จากการเปนผูตามอาจกลายเปนผูนำ
ผูเลนเทาน้ันเปนผูอยูกับการแขงขัน

การควบคุมอารมณ การควบคุมตัวเอง ภายใต
แรงกดดันของการแขงขัน ความเหน่ือยลาและ
ความออนเพลียทางกาย  ความเครียดท่ีเกิดข้ึน
ในหลายรูปแบบ เปนเร่ืองท่ีนักกีฬาตองฝกฝน มิใช
เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเอง

เรามีโคชที่ตะโกนบอกอยูขางสนาม  เรามี
กองเชียรอยูรอบขาง เรามีความคาดหวังอยูขางหนา
เราอยากมีชัยชนะเม่ือจบการแขงขัน เราอยากไดรับ
รางวัลจากการทุมเทฝกซอมอยางหนักกอนการ
แขงขันจะเร่ิมตน

ไมวาเราจะเลนเปนทีม ที่เราเปนสวนหนึ่งของ
ทมี หรอืเราจะเลนคนเดียว บทบาทของเราคือ ทำให

ดีที่สุดในส่ิงท่ีเปน หลายครั้งท่ีการแขงขันเกิดปญหา
เฉพาะหนาหรือสิ่งท่ีเราไมคาดการณมากอนเกิดข้ึน
เปนเราเองท่ีตองใชความสามารถเฉพาะตัวในการอยู
และแกปญหาในเส้ียววนิาทีนัน้

เม่ือเวลาหมดลง... ทุกเหตุการณที่เกิดข้ึนในการ
แขงขันกลายเปนอดีตและบทเรียน เรากลายเปนทั้ง
ผูแพและผูชนะ

บางทีที่เราแพเพราะแพภัยตัวเอง เชนเดียวกับ
ที่เราชนะเพราะคูตอสูมีความผิดพลาดมากกวาเรา ใน
ขณะท่ีฝมือไมตางกันนัก บางคร้ังชัยชนะอยูที่ความน่ิง
การมีสมาธิ และความม่ันคงทางจิตใจ

ถึงแมผลการแขงขันเราเปนผูแพ แตเราอาจจะ
ชนะใจของคนรอบขางและผชูม ดวยสปรติของนักกฬีา

เม่ือเราแพ... เราควรเรียนรูในความพายแพ เปน
ความพายแพเพือ่ความมงุม่ันไมสูญเสียความม่ันใจในตัวเอง

เม่ือเราชนะ... เราไมควรประมาทและดูถูกคนอ่ืน
ชัยชนะไมเปนส่ิงท่ียั่งยืน ความภูมิใจในการฉลอง
ชยัชนะเปนเพยีงสวนหนึง่ของการแขงขันในคร้ังน้ัน

เกมกีฬา... มีการเริม่ตนใหมเสมอ ไมมีนกักฬีาคนใด
ทีย่นือยบูนชยัชนะเสมอไป

แนนอนวาเปาหมายของการเลนกีฬา นักกีฬา
ทุกคนมุงม่ันสูชัยชนะ ถึงแมวาชัยชนะที่เกิดข้ึนจะ
ไมโปรงใสก็ตาม

และน่ี... เปนขอแตกตางของเกมชีวิตและเกมกีฬา
ในเกมชีวิตเราควรรูวาเม่ือไรเราควรชนะหรือแพ

บางชวงเวลาเราควรยอมแพอยางไมมีความทุกข

ดีกวาชนะอยางไมมีความสุข
บางทีเราคิดไปเองวาเราแพ ทั้งท่ีเราชนะ เพราะ

เราไปเปรียบเทียบตัวเราเองกับผูอื่น
บางคร้ังความย่ิงใหญบนทางของเรา มีความหมาย

มากกวาการกาวเดินตามหลังผูอื่น
ชัยชนะของเกมชีวิตในความหมายของบางคน

มีตนทุนสูงทีเดียว บางคนไดตำแหนงการงานมีรายได
ทีดี่แตเวลาสักนาทีทีมี่ใหครอบครัวแทบไมมี บางคน
สูญเสียเพื่อน บางคนสูญเสียสุขภาพที่ดี พักผอน
ไมเพียงพอ ทานอาหารไมเปนเวลาและเปนอาหาร
ที่ไมมีประโยชนตอรางกาย  บางคนกลายเปน
คนเครียดงายเพราะสุขภาพจิตไมดี บางคนสูญเสีย
ศักด์ิศรีและความเปนตัวของตัวเอง

เวลาการแขงขัน... ในเกมชีวิตหมดลงไป
ในแตละวนั

เราควรใหคุณคากับเวลาท่ีผานไปแลว หรอืเวลา
ที่ยังคงเหลืออยู

ทกุเชาวนัใหม... เม่ือต่ืนข้ึนมามีลมหายใจอกีครัง้
นั่นคือเกมชีวิตท่ีเร่ิมตนอีกครั้ง

ไมวาเราจะเปนผูแพหรือผูชนะ ตามความหมาย
ของใครในเกมชีวติ

แตอยาใหคุณธรรมความดี ความรักและความ
เอาใจใสผอูืน่ รวมท้ังศักด์ิศรีของตัวเราลดนอยลงไป

หากวันน้ีเราขาดความมุงม่ัน  ต้ังใจในส่ิงท่ี
ควรจะทำ และทำในส่ิงทีค่วรจะเปนแลว วนัขางหนา
เราคงไมมีโอกาสแกตัว

เม่ือเกมชีวิตจบลง... ส่ิงท่ีคงอยูคือผลของการ
กระทำ

เกิดมาท้ังที... อยาใหเสียชาติเกิด

1. วดัอสัสัมชญั แมปอน
1. ซ.เซซีลอีา ลาวา ปลูอื (อธิการิณีเจาคณะ)
2. ซ.นฤมล กระบวนศิร ิ(รองอธกิาริณีเจาคณะ /
อธิการบาน)
3. ซ.กนัยารตัน ดูแฮ  (นวกจารย)
4. ซ.มารโียเซฟ  ภผูาสูงสง
5. ซ.บวัดี ม่ังค่ังสงา
6. ซ.เนาวนิต กอยงามเลิศ
7. ซ.มาณวิกา แงจิ
8. ซ.อำพร ศิรคิชลกัษณ (ศึกษาตอทีโ่รม)
9. ซ .ศรีออน  ตระกูลวิวัตนชัย  (ศึกษาตอ
ทีว่ทิยาลัยแสงธรรม)
10. ซ.ขวัญแกว ดุเจโตะ (ศึกษาตอที่วิทยาลัย
แสงธรรม)
11. ซ .นฤมล  ประเสริฐ  (ศึกษาตอที่วิทยาลัย
แสงธรรม)
12. ซ.นงนุช ชัยเจริญศรีศิริ (ศึกษาตอที่วิทยาลัย
แสงธรรม)

2. วดันักบญุยอหน บัปตสิต แมโถ
1. ซ.ปรดีา กระบวนสงา (อธิการบาน)
2. ซ.สุกญัญา รกับานไทย
3. ซ.สุพร สมฤทัยไพศาล

3. วดันักบุญเปโตร แมลานอย

1. ซ.สุชาดา รกัพงไพร (อธิการบาน)
2. ซ.วรรณา สกุลวฒันาเจริญ
3. ซ.ปยนันท เพญ็พศิมัย

4. วดันักบุญเปาโล แมสะเรยีง
1. ซ.วลิาสิน ีใจสนอง (อธิการบาน)
2. ซ.นชินนัท ทพิยเจรญิวงศ

5. วดันักบุญฟรังซิส อสัซีซ ีแมตะวอ
1. ซ.ดรณีุ จนัทรเคหะ (อธกิารบาน)
2. ซ.พสิมัย สาวินาเว
3. ซ.จฑุาพร กงลอเงนิ

6. วดัพระวสุิทธวิงศ หวยบง
1. ซ.รชัดาพร แกวพทุธคุณ (อธิการบาน)
2. ซ.พนัธิพา  ชอบเจรญิธรรม

7. วัดแมพระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
1. ซ.จนัทรสอน ดุเจโตะ
2. ซ.พวงทอง กองโขน

8. วดันักบญุปาตรกิ ปาตึง
1. ซ.ประทปี พออโิพ  (อธิการบาน)
2. ซ.ศรีจนัทร คงสัจจะเสรี
3. ซ.กมลวรรณ พนาบรรพต

9. ศนูยคาทอลกิ ปาฝาง
1. ซ.จนัทนา สุรยินัพศิวาส (อธิการบาน)
2. ซ.สุรางค เซอร
3. ซ.จรีาศรี กระบวนงาม

10. ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม
1. ซ.ลำดวน  ศรีเจริญตระกูล (อธิการบาน)
2. ซ.วลิาวรรณ จนิดาธรรมรัตน

3. ซ.เพญ็ศรี ฐานะเชิดชูวงศ
11. ศนูยคาทอลกิ ขนุยวม

1. ซ.สุดารักษ ดิมู (อธิการบาน)
2. ซ.สายทอง เต็มอรณุรงุ
3. ซ.พมิลนาฏ ประลองผล

12. บานพันธกจิแหงรกั จอมทอง
1. ซ.พรนลทั วงศเชดิศักด์ิ (อธิการบาน)
2. ซ.สุพนิ ศรีสลาง

13. วดันักบุญเปาโล หวยตอง
1. ซ.ธาราณี  กามู (อธิการบาน)
2. ซ.เรณ ูใฝความดี

14. บานมารีนริมล  จอมทอง
1. ซ.สุนยี อยแูฮ (อธิการบาน)
2. ซ.สราล ีกระบวนสุวรรณ
3. ซ.หลยุสซา นภาเรืองอไุร
4. ซ.ศิรพิร พจนาธำรงพงศ
5. ซ.จนัทรนอย หวงัท่ีอยู

15. ศูนยคาทอลิกอมกอย
1. ซ.มานิดา สิรโิรจนเครอืวลัย (อธกิารบาน)
2. ซ.มณี  มหาวนาไพร

16. วดัพระแมมารยี (หนองแหง)
1. ซ.ประพรรณ หมัน่ศึกษา (อธิการบาน)
2. ซ.แสงคำ เวนวล

ประกาศ ณ วนัท่ี  7 พฤษภาคม ค.ศ. 2013
เซซีลีอา ลาวา ปูลือ
 อธิการิณีเจาคณะฯ

ประกาศโยกยายหนาท่ีประจำป 2013
คณะภคินีแพรธรรมแหงพระนางมารีย

ผปูฏิสนธินิรมล (ซ.แมปอน)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่24 ประจำวนัที ่9-15 มถินุายน 2013หนา 14

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

ขอคำภาวนาอุทิศแด
อนันา เจริญ จติตชมุ
ชาตะ 1 กรกฎาคม 2458

มรณะ 11 พฤษภาคม 2556
อาย ุ 97 ป

ขอขอบพระคุณบรรดาพระสงฆ ซสิเตอร ญาตมิติร และทุกๆ ทาน
ทีใ่หกำลังใจ สวดภาวนา และรวมในพธิปีลงศพ

เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2556 ณ สสุานศานติคาม

วิทยาลัยเซนตหลุยส
โทร. 0-2675-5304 -12  ตอศนูยภาษา หรอื 08-2656-4156

เปดอบรมภาษาตางประเทศใหเด็ก
และผใูหญ ทัว่ไป กลมุละ 12 คนเทาน้ัน

จายคนละ 3,000 บาท 20 ชม.
 ภาษา องักฤษ จนี เยอรมัน ฝรัง่เศส 

TOEFL  TOEIC  IELTS
SPEAKING  PRONUNCIATION

GRAMMAR WRITING 
เปดอบรม Health & Beauty  จายคนละ 3,000 บาท
10 ชม.สุนทรียบำบัด ฝกรองเพลง - การรองเพลง
ชวยใหอายุยืนยาวและคลายเครียด คอรสฟนฟู
และดูแล สุขภาพแบบธรรมชาติ - การรำกระบอง
นวดกดจุด กินตามวิถีธรรมชาติ คลายปมชีวิต
ลางพิษในใจ - เรียนรูและสามารถคลายปม
ทีค่างคาในใจ

จงชื่นชม
ยินดี

ในความหวัง
จงมี

ความอดทน
ตอ

ความทุกขยาก
จง

พากเพียร
ในการ
ภาวนา

(โรม 12:12)

ดวยรักและอาลยั
วไิลพร - ศ.ดร. วเิชยีร เลาหโกศล

กญัญา จติตชมุ    โชคชยั เทพฒันพงศ และหลานๆ

เปนหน่ึงเดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น
ใหขอมลูความเปนมา
ของงานชมุนมุเคารพ

ศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท
ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เตรยีมพบกับหนงัสอืใหม
สือ่มวลชนคาทอลกิฯ

รวมบทความ

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ
เหตเุกิดจากพระวาจา

บนัทึกเรือ่งราวจากตางแดน
ไมนานเกินรอ

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
สมาชิกอดุมสาร

และอดุมศานตผลูวงลบั
วญิญาณในไฟชำระ
และวญิญาณท่ีไมมี

ใครคิดถงึ
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∑’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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §≥–¿§‘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

‡«≈“ 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∑™—¬ ‡ªìπ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

ª√–∏“πæ‘∏’∫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√–‡∑»‰∑¬ ¢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°“√

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

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

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

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

ª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’‡ªî¥·≈–‡ °´ÿâ¡ª√–µŸ

„À≠à ∫√‘‡«≥∑“ß‡¢â“«—¥ ‡«≈“ 10.00 π. ‡√‘Ë¡æ‘∏’

¥â«¬°“√·Ààæ√–√Ÿªæ√–Àƒ∑—¬)

«—¥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.

«—¥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§√√“™ ’¡“

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 24 ª√–®”«—π∑’Ë 9-15 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

§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 / «—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

����� ·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

·®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

�����»Ÿπ¬å°“√»÷°…“‡´‡«’¬√å ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ «π“„πß“π

çæÿ∑∏∏√√¡ ”À√—∫§√‘ µ™πé ‚¥¬¿‘°…ÿ≥’∏—¡¡π—π∑“

«—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.00-16.00 π.

∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 2 ∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë 08-3042-0260 **‰¡à¡’

§à“„™â®à“¬** ¥â«¬∂âÕ¬·∂≈ß¢Õß§ÿ≥æàÕŒ—π å §ÿß ¡’«à“

ç —πµ‘¿“æ√–À«à“ßª√–™“™“µ‘®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à‰¥â À“°

‰¡à¡’ —πµ‘¿“æ√–À«à“ß»“ π“  —πµ‘¿“æ√–À«à“ß»“ π“

®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à‰¥â À“°‰¡à¡’°“√ π∑π“√–À«à“ß»“ π“é

§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®√–À«à“ß»“ π“

‡ªìπÕ’°«‘∏’Àπ÷Ëß´÷Ëßπ”‰ª Ÿà°“√ √â“ß —πµ‘ ÿ¢„π —ß§¡

°“√‡ «π“ çæÿ∑∏∏√√¡ ”À√—∫§√‘ µ™πé ®—¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ

‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë —πµ‘„π®‘µ„®ºŸâøíß∑ÿ°∑à“π ¿‘°…ÿ≥’∏—¡¡π—π∑“

(À≈«ß·¡à) À√◊ÕÕ¥’µ§◊Õ √».¥√. ©—µ√ ÿ¡“≈¬å °∫‘≈ ‘ßÀå

ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“πæÿ∑∏»“ π“§πÀπ÷Ëß¢Õß‡¡◊Õß‰∑¬

����� §≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ§√‘ µ»“ π∏√√¡

·ºπ°§√‘ µ»“ π∏√√¡  ¿“æ√– —ß¶√“™œ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡√—∫øíß°“√π”‡ πÕß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß√Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“

§√Ÿ§” Õπ„π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ‚¥¬ ¥√.≈—¥¥“«√√≥å

ª√– Ÿµ√å· ß®—π∑√å«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ π”‡ πÕ Àπ—ß ◊Õ

§” Õπ ”À√—∫‡¬“«™π (YOUCAT) ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå  ·ºπ°“√ Õπ§” Õπ™ÿ¥™’«‘µ§√‘ µ—ß

∫Ÿ√≥“°“√«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ (BEC) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·≈–Àπ—ß ◊Õ§√‘ µ»“ π∏√√¡¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(¢Õß§≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√) ‚¥¬§ÿ≥§√Ÿ “«‘π’

‡°…µ√∫√‘∫Ÿ√≥å „π«—π∑’Ë 10 °√°Æ“§¡ 2013 ‡«≈“

08.30-12.30 π. ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π §à“
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ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถุินายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 5 ป
“ความรักน้ันอดทนนาน และกระทำคณุให”

(1คร 13:4)

บานสุภาภรณ
หองชดุกลางกรุงฯ  ใหเชา  รายวนั / เดือน

สนใจติดตอ :   โทร.    081-567-1962

อนสุาวรียชยั - ใกลสถานี  BTS  สนามเปา
- ใกลวดัเซเวียร

ดินแดง - ใกลวดัแมพระฟาติมา
- ใกลสถานีรถไฟฟามักกะสัน

ดอนเมือง - ใกลวดัมารียสวรรค
- ใกลสนามบินดอนเมือง
- ใกลสถานีรถไฟดอนเมือง

สุขุมวิท - ใกลสถานี  BTS  ทองหลอ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
  

   
   

  
                   ⌫ 

 

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
          


          

          
     ⌫ 

โดย เงาเทยีน
สวสัดีนอง ๆ เยาวชนครบั พระศาสนจักรเชญิชวน

เราเยาวชนใหกาวออกไปเพ่ือประกาศขาวดีใหกบัเพือ่น
และผูที่อยูรอบขางเรา และขาวดีที่สุดท่ีเราจะนำไป
ประกาศน้ัน ก็คือ “องคพระคริสตเจา” พวกเราหวังวา
หลังจากการท่ีเราไดประกาศองคพระคริสตเจาแลว
ผานทางการเปนแบบอยางท่ีดี เปนคนท่ีใสใจ เอาใจเขา
มาใสใจเรา รูจักเสียสละแบงปน ดังน้ีแลว ผูคนท่ีอยู
รอบขางเราก็จะรูจัก และรักพระคริสตเจามากข้ึน
สมเดจ็พระสันตะปาปากติติคณุเบเนดิกต ที ่16 ไดทรง
กลาวกับพวกเราเยาวชนโดยตรงเชนกัน ดังใจความ
ในจดหมายท่ีพระองคทานเขียนถงึเยาวชนไวตอนหน่ึง
วาดังน้ี

“ทำใหพวกเขาเปนศษิย”
พอคาดไววา บางคร้ังพวกเธอจะพบวาเปนการยาก

ที่จะเชิญเพื่อนรวมสมัยใหไดสัมผัสกับความเช่ือ  เธอ
ก็เห็นแลววาคนหนุมสาวไมนอย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ณ จุดหนึ่งในการเดินทางแหงชีวิต ปรารถนาที่จะรูจัก
กับพระคริสตเจาเพื่อที่จะดำเนินชีวิตไปตามคุณคาแหง
พระวรสาร แตพากันรูสึกวาตนเองยังอยูหางไกลและ
ไรซ่ึงความสามารถ  แลวเราจะทำอยางไร?  ประการแรก
ความใกลชิดและการดำเนินชีวิตเปนประจักษพยาน
ของเธอเองจะเปนหนทางซ่ึงพระเจาจะไปสัมผัสกับ
ดวงใจของพวกเขา การประกาศพระคริสตเจามิไดเปน
แคเรื่องของวาจา แตเปนอะไรท่ีหมายถึงชีวิตท้ังครบ
ของเธอที่ตองเปลี่ยนเปนเคร่ืองหมายแหงความรัก
มันเปนความรักที่พระคริสตเจาทรงประทานแกดวงใจ
ของเราซ่ึงทำใหเราเปนผูประกาศพระวรสาร ผลที่
ตามมาคือ ความรักของเรายิ่งวันยิ่งจะตองละมายคลาย
กนักบัความรักของพระคริสตเจาเอง เราควรท่ีจะเตรียม
พรอมเสมอดุจชาวสะมาเรียผใูจดี นัน่คือ ใหความสนใจ
กับผูที่เราพบ ต้ังใจฟงเขา เขาใจเขา และชวยเหลือเขา
อาศัยวธีิเหลาน้ีเราสามารถนำผทูีก่ำลังแสวงหาความจริง
และความหมายของชีวิตสูบานของพระเจา ซ่ึงไดแก
พระศาสนจักร ณ ที่ซ่ึงทุกคนสามารถมีความหวังและ
ความรอด (เทยีบ ลก 10:29-37)

เยาวชนที่รัก...อยาลืมวากิจกรรมแรกแหงความรัก
ที่เธอสามารถทำตอผูอื่นก็คือการแบงปนบอเกิดแหง
ความหวัง หากเราไมมอบพระเจาใหเขา เราก็ใหเขา
นอยเกินไป!  พระเยซูมีพระบัญชากับอัครสาวกของ
พระองควา “ทานท้ังหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติใหมา
เปนศิษยของเรา ทำพิธีลางบาปใหเขาเดชะพระนาม
พระบิดา พระบุตร และพระจิต  จงสอนเขาใหปฏิบัติ
ตามคำส่ังทุกขอที่เราใหแกทาน” (มธ  28:19-20)  วิธี

หลกัท่ีเราตอง “ทำใหพวกเขาเปนศิษย” คือศีลลางบาป
และการสอนคำสอน  นี่หมายถึงการนำประชากรที่เรา
ทำการประกาศพระวรสารใหไดพบกับพระคริสตเจา
ผูทรงชีวิตในพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิของพระองค
โดยวิธีนี้พวกเขาก็จะเชื่อในพระองค พวกเขาตอง
สามารถรูจักพระเจาและดำเนินชีวิตในพระหรรษทาน
พออยากใหเธอแตละคนถามตัวเองวา ฉันเคยกลา
ที่จะเสนอใหเยาวชนท่ีไมไดรับศีลลางบาปเขามา
รับศีลลางบาปไหม? ฉันเคยเชิญใครที่มีอายุรุนราว
คราวเดียวกันใหศึกษาคนควาเพื่อที่จะไดพบกับพระ-
ครสิตเจาไหม? จงภาวนาขอความชวยเหลอืจากพระจติ
พระจติจะทรงเผยใหเธอเหน็หนทางท่ีจะไดรจูกัและรกั
พระคริสตเจาไดอยางสมบูรณยิง่ข้ึน อกีท้ังจะชวยใหเธอ
มีความคิดรเิริม่ตางๆ ในการเผยแผพระวรสาร

นอง ๆ เยาวชนครับ รวมกันภาวนาขอพระจิตเจา
นะครับ เพื่อเราจะไดกลาหาญท่ีจะแสดงตนวา เปน
เยาวชนคาทอลิก เชิญชวนใหคนท่ีไมรจูกัพระคริสตเจา
ไดมารจูกัและรักพระองคยิง่วันย่ิงมากข้ึน...แลวพบกันใหม
นะครับ...

การเฉลิมฉลอง 36 ป
งานเยาวชนคาทอลิกไทย

“ส่ิงทีเ่ราอยากเหน็เยาวชนคาทอลกิไทยเปน
ในวนัน้ี.......”

“เธอ...เยาวชน...แกวตาดวงใจของพอแม
เธอ...เยาวชน...ชวีติชีวาของสังคม
เธอ...เยาวชน...ความสดใสของพระศาสนจักร
เธอ...เยาวชน...พลงัและความหวังของโลก
และ...เธอ...เยาวชน...อยากลัวท่ีจะเปนตัวของเธอเอง
และ...จงจำไววา “พระเจารกัเธอ...ทกุคน”
(http://youth.cbct.net)

ขอเปนเพือ่นแทกบัอดุมสาร
ตลอดไป

วาทะ พระคณุเจาวรีะ อาภรณรตัน
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ของจริง ของปลอมจริงๆ ...ความจริง

ผมไม เคยเข าประชุมกับคณะกรรมการ
บญัญติัศัพทเลย แตดูจากรายช่ือแลว คำทีน่กึขึน้ได
คือ “ลายคราม” ทุกทานลวนแลวแตโชกโชนมา
กับเรื่องราวของความรูศาสนา หนาท่ีหลักของ
คณะกรรมการกลุมน้ีคือศึกษาและบัญญัติศัพท
คาทอลิกเพื่อใชใหตรงกันเพื่อไมใหเกิดความ
สับสน เราจะประชุมกันสองอาทิตยคร้ัง วิธีงายๆ
ของการประชุมคือนำศัพทมาทำความเขาใจและ
ดูวาเราควรใชคำไทยแบบใดเพ่ือความเหมาะสม
ผลงานท่ีปรากฏก็คือ ทยอยเอาศัพทเหลาน้ันลง
ในนิตยสารคาทอลิกรายเดือน “อดุมศานต”

การรวมอยูในกลุมของผูมีความรูก็ทำใหเรา
ไดเรียนรูไปดวยไมมากก็นอย บางขณะผมรูสึก
ไปกับการคนควาเพิ่มเติมจากเทคโนโลยีสมัยใหม
บางขณะผมก็สนุกไปกับเร่ืองราวการสนทนา เรา
มาถึงศัพทคำวา “สภาพจริง” มีอาจารยทานถามข้ึน
มาวา “ของปลอมจริงไหม?” มีคำตอบท่ีดูนาขัน
แตกลบัเปนความจริง “มีสิ ของปลอมจรงิ ๆ  งัยละ”

(ฮา)
ใน วัย เ ด็ก ท่ี เ ร าฟ ง เ ร่ื องราวของพระ คัม ภีร

เรื่องที่ต่ืนเตนท่ีสุดในจินตนาการวันนั้น คงเปนเรื่อง
พระบญัญติั 10 ประการ ภยัพบิติัตาง ๆ  การขามทะเลแดง
หรือการขึ้นไปรับแผนพระบัญญัติจากพระเจา เม่ือ
สองสามวันกอนผมเพิง่ดูพระบัญญัติ 10 ประการอีกคร้ัง
แตเปนแบบละครรอง (Musical) ความสนใจแรกคือ
นักบูจากจอเงิน แวน คิมเมอร รับบทเปนโมเสส และ
กอนหนาน้ีไดมีโอกาสชมเร่ือง The Bible พระคัมภีร
ที่นำมาสรางใหมอกีคร้ัง ผมเกดิคำถามข้ึนในใจวา ภาพ
ในใจในวัยเด็ก ภาพจากซีรีสเรื่องพระคัมภีร กับภาพ
จากละครรองพระบัญญัติ 10 ประการ ภาพไหนคือ
ภาพทีเ่กดิข้ึนจรงิ

ภาพในวัยเด็กโลกคงแคบ เพราะพบเห็นและรจูกัมัน
นอย แตจินตนาการคงกวาง เพราะไมตองการเหตุผล
รองรับ  ภาพจากซีรีสหนังทำใหเราสัมผัสไดถึง
พละกำลงัและความชวยเหลอืจากพระเจา รวมท้ังหวัใจ
ของโมเสสท่ีมีความเช่ืออยางเปยมลน แตก็ทำราย
และทำลายคนคิดตาง และศัตรูอยางราบพนาสูญ ภาพ
จากละครเพลงกลับใหดานตรงขาม ละครเพลงทำให

ฉากหลังจากท่ีชาวยิวสามารถเดินขามทะเลได
อยางปลอดภัย และชาวอียิปตตามมา น้ำเหลาน้ัน
ไหลกลบพวกเขาตายหมดสิ้น คงเหลือไว 2 คน
คือฟาโรหและภรรยา ฟาโรหออกมายอมรับ
กับโมเสสวา พระเจาของคุณคือพระเจาท่ีแทจริง
โมเสสไมไดยอมรบัเทาน้ัน แตโมเสสในละครเพลง
นั้น กลับพูดตอไปอีกวา แตจริง ๆ แลวพระเจา
ปรารถนาให เราอยู ร วมโลกใบน้ีอย างสันติ
ผมประทับใจการตีความของละครท่ีถูกเขียน
แบบน้ัน แตมิวายสงสัยวา ที่สุดแลว ความจริงคือ
อะไร?

ผมชอบบทเทศนเม่ือไมนานมาน้ีของสมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทีพ่ระองคเทศนในมิสซา
ประจำวันตอนเชา พระองคตรัสเร่ืองปแหงความเช่ือ
ปแหงความเช่ือทีเ่รามีพระสมณลขิิตและคำเช้ือเชญิ
ใหเปดประตูสูความเช่ือ ทานมีคำถามงาย ๆ วา
“ถาประตูนั้นเปดออกมา เราจะพบใครอยูที่ประตู
ความเช่ือนัน้”

ทุก ๆ วันโลกหลอมเราดวยของจริงและ
ของปลอมปะปน ถาเปนของจรงิมันคงเปนของจรงิ
อยูวันยังค่ำ ของปลอมก็เชนกัน มันคงเปนของ
ปลอมจริง อยูชั่วนาตาป ชีวิตทุกวันจึงเหมือนกับ
การเสาะแสวงหาความจริง ความจริงนิรันดร
ทีไ่มมีส่ิงไหนจะมาแปรเปล่ียนมันได

ปแหงความเช่ือเดินทางมาถึงเดือนมิถุนายน
อันเปนเดือนท่ีเราระลึกถึงดวงพระหฤทัยของ
พระเยซูเจา นับน้ิวไดเลยวาเหลืออีกเพียง 5 เดือน
ปแหงความเช่ือ การรณรงคตาง ๆ  คงจะผานพนไป
อกี เราคนพบความเช่ือแทจรงิแคไหน เรามีความเช่ือ
เปนคทาในชีวิตหรือเปลา เม่ือถูกผจญทดลองจน
เกือบจะแพพายเราใหน้ำหนักวามันเปนของจริง
หรอืสิง่สมมุติ เม่ือความหวงัจากคำภาวนาดเูหมอืน
ไมมีเสียงตอบรับ เรายังเดินหนาตอไปเต็มรอย หรอื
เริม่ถอย หยดุเหมือนคนเดินมาผิดทาง

จรงิ ๆ  แลวถาถามวาคนเราเช่ืออะไร คนเราเช่ือ
ในความจริง ความจริงของคริสตชนไมนาจะหลุด
ไปไกลจากคำน้ีเทาใดนัก คำน้ันก็คือ “พระเจารักเรา”

บรรณาธิการบริหาร
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çøóôπøŸ¢—Èπ∑’Ë 1 √ÿàπ∑’Ë 57é ß“π§√Õ∫§√—« —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ ®—¥°“√

 —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«¢—Èπ ∑’Ë 1 √ÿàπ∑’Ë 57 √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-12 æƒ…¿“§¡

2013 ∑’Ë∫â“π‡≥√‡≈Á°‡ª“‚≈ µ.À—«∑–‡≈ Õ.‡¡◊Õß ®.π§√√“™ ’¡“ ¡’§√Õ∫§√—«

‡¢â“√à«¡ —¡¡π“ 6 §√Õ∫§√—« ‚¥¬¡“®“°‡¢µ™—¬¿Ÿ¡‘ 5 §√Õ∫§√—« ·≈–®“°π§√√“™ ’¡“

1 §√Õ∫§√—«

çª√–™ÿ¡»“ π‘° —¡æ—π∏åé °√¡°“√»“ π“ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ®—¥ª√–™ÿ¡

§≥–°√√¡°“√»“ π‘° —¡æ—π∏å §√—Èß∑’Ë 3 ‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 16 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë

 ”π—°®ÿÃ“√“™¡πµ√’ ÀπÕß®Õ° ‚¥¬¡’§ÿ≥ª√’™“  °—π∏‘¬–  ‡ªìπª√–∏“π°“√ª√–™ÿ¡

ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 30 ∑à“π ®“° 5 Õß§å°“√»“ π“ ‡√◊ËÕß 1. °“√®—¥‚§√ß°“√§à“¬

‡¬“«™π ¡“π©—π∑å „π«—π∑’Ë 1-3 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ∑’Ë ∂“∫—π«‘™“°“√∑’‚Õ∑’ ®.ππ∑∫ÿ√’

2. °“√®—¥§“√“«“π»“ π‘° —¡æ—π∏å‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π„Àâ°”≈—ß„®ºŸâπ”»“ π“·≈–»“ π‘°™π

®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ ®—¥™à«ßª≈“¬‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 3. °“√®—¥‚§√ß°“√‡©≈‘¡

æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈

‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 12  ‘ßÀ“§¡ 2013 ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’°‘®°√√¡‡¥‘π‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ æ‘∏’∑“ß»“ π“ ‡ «π“·≈–

°‘®°√√¡µà“ßÊ

 àß¿“æ¢à“«∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√ çÕÿ¥¡ “√é
E-mail : udomsarn@gmail.com  ‰ø≈å .jpg §«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ  3 MB ¢÷Èπ‰ª

 àß·≈â«¢Õ„Àâ‚∑√. ·®âß 0-2681-3900 µàÕ 1805

çÕ∫√¡é ΩÉ“¬ —ß§¡ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ √à«¡°—∫§“√‘µ— ‰∑¬·≈π¥å ®—¥Õ∫√¡

‡¢’¬π‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°·À≈àß∑ÿπµà“ßÊ „π°“√æ—≤π“™ÿ¡™π

«—¥§“∑Õ≈‘° ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡°«à“ 30 §π π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ ÿ¥‡®π ΩÉπ‡√◊Õß ºŸâÕ”π«¬°“√

ΩÉ“¬ —ß§¡¢Õß —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ æ√âÕ¡¥â«¬æ√– ß¶å ∫√“‡¥Õ√å ́ ‘ ‡µÕ√å ∫ÿ§≈“°√

ΩÉ“¬ —ß§¡œ ·≈–ºŸâπ”„π™ÿ¡™π«—¥§“∑Õ≈‘° ´÷ËßºŸâ‡¢â“√à«¡∑ÿ°§π„Àâ§«“¡ π„® ·≈–

µ—Èß‡ªÑ“∑’Ë®–¡’‚§√ß°“√√à«¡°—π

ç —¡¡π“é «—π∑’Ë 11-12  æƒ…¿“§¡  2013   ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—¥ —¡¡π“ ‡√◊ËÕß çÕ—µ≈—°…≥å·≈–∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë ¡“§¡§“∑Õ≈‘°œé ‚¥¬¡’æ√–Õ—§√-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï  ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π ·≈–π“¬° ¡“§¡

§“∑Õ≈‘°œ §ÿ≥»‘√‘‚√®πå  ™“«ª“°πÈ”  ‡ªìπ«‘∑¬“°√„π°“√ª√–™ÿ¡ ∑’Ë»Ÿπ¬åÕ¿‘∫“≈

§“¡‘≈‡≈’¬π ≈“¥°√–∫—ß °√ÿß‡∑æœ

ç “π‡ «π“§√Õ∫§√—«é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) ·≈–·ºπ°

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ß“π “π‡ «π“§√Õ∫§√—« ç§√Õ∫§√—«

·≈–™ÿ¡™π§√‘ µ™π∑’ËÕ∫√¡∫ÿ§§≈ ·≈–∂à“¬∑Õ¥§«“¡‡™◊ËÕé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡

2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡®”π«π∑—Èß ‘Èπ 48 §π
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µÕπ∑’Ë 42
®“° A ∂÷ß Z
§«“¡¥’  ◊ËÕ
§«“¡‡™◊ËÕ

(25)

Y (Yearn) ª√“√∂π“§ÿ≥¿“æ¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–ªØ‘∫—µ‘ ‘Ëß∑’Ëπ”‰ª Ÿà

§ÿ≥§à“¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏å¥â«¬

ç§πé º¡®–≈Õßπ÷°¬âÕπ∂÷ßºŸâ§π∑’Ëæ∫‡®Õ∑’Ë π“¡∫‘π „π∫à“¬«—π∑’Ë 25

æƒ…¿“§¡ §.». 2012 ∑’Ë ∂“∫—π‚√ß‡√’¬πæ√– ß¶å·Ààß‡Õ‡™’¬ µ“‰°‰µ §π„π∫â“π

‡æ◊ËÕπ∫â“π §π∫â“π„°≈â‡√◊Õπ‡§’¬ß §π¡“√à«¡ª√–™ÿ¡ —¡¡π“ §π¡“√à«¡ß“π„À≠à

ª√–®” 2 ‡¥◊Õπ§√—Èß §π∑’Ëæ∫‡®Õ„π°“√‡¥‘π∑“ß∑ÿ°‡ âπ∑“ß ∑—Èß«—πÀ¬ÿ¥

ª√–®” —ª¥“Àå ·≈–«—πæ—°ºàÕπ√à«¡°—π §π¢“¬¢Õß√â“π –¥«°´◊ÈÕ §π¢—∫√∂

®‘Íªπ’Ë ‰∑√´‘‡§‘≈ √∂∫— „À≠à √∂‡™à“ ‡√◊Õ ‡®â“¢Õß√â“π æπ—°ß“πÀâ“ß √√æ ‘π§â“

§π‡¥‘π»Ÿπ¬å°“√§â“ §π¡“«—¥ ∫â“πÕ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ¢Õß‡æ◊ËÕπ ‡æ◊ËÕπ¢Õß‡æ◊ËÕπ

¢Õß‡æ◊ËÕπ ·≈–‡¡◊ËÕ‡√“¬â“¬¡“Õ¬ŸàÕ’°∑’ËÀπ÷ËßÀ≈—ß®“°π—Èπ 7 ‡¥◊Õπ

∑’Ë EAPI §π∑’Ë¢—∫√∂µŸâ¡“ àß ‡æ◊ËÕπ√à«¡∑“ß Õ∏‘°“√ ‡®â“Àπâ“∑’Ë ºŸâ√—°…“

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ π—°»÷°…“ Õ“®“√¬å §π¡“ÕÕ°°”≈—ß°“¬ §π¡“‡¢â“«—¥ ‡æ◊ËÕπ

√à«¡√—∫°“√Õ∫√¡®“° 16 ª√–‡∑»„π§Õ√å ·√° ·≈– 14 ª√–‡∑»„π§Õ√å 

∑’Ë Õß ºŸâ§π„π‡¡◊Õß„À≠à §π√«¬¡“° §π√«¬ª“π°≈“ß §π®π §π®π¡“°

¬“®° §π‰√â∫â“π §ππÕπ¢â“ß∑“ß §π¢—∫·∑Á°´’Ë §π¡“· «ß∫ÿ≠ ™“«µà“ß™“µ‘

ºŸâ„Àâ°“√Õ∫√¡ §π‰∑¬„πøî≈‘ªªîπ å œ≈œ

‚≈°Õÿ¥¡‰ª¥â«¬ºŸâ§π ∑—Èß∑’Ë‡√“µâÕßæ∫ Õ¬“°æ∫À√◊Õ‰¡àÕ¬“°æ∫ ¡’§π

®“°‰ª ·≈–§π¡“„À¡à ∫“ß§√—Èß‡√“‡ªìπ§π¡“ ·µà∫“ß§√—Èß‡√“‡ªìπ§π‰ª ...‡√“

¬◊Ëπ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°—π‡™àπ‰√ º¡«à“πà“§‘¥...?

ç∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ‡°≈◊Õ¥Õß·ºàπ¥‘π ∂â“‡°≈◊Õ®◊¥‰ª·≈â« ®–‡Õ“Õ–‰√

¡“∑”„Àâ‡§Á¡Õ’°‡≈à“ ‡°≈◊Õπ—Èπ¬àÕ¡‰¡à¡’ª√–‚¬™πåÕ–‰√ πÕ°®“°®–∑‘Èß„Àâ§π

‡À¬’¬∫¬Ë”é (¡—∑∏‘«  5:13)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ¿“æ§π¡“°¡“¬„π«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß≈–§√‡«∑’√–¥—∫π—°»÷°…“

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—πµ‘‡π‚Õ „π‡√◊ËÕß æ√–√“™“·Ààßπ° (The King of Bird)

§≥–¿§‘π’‡´πµåªÕ≈œ
©≈Õß°“√ªØ‘≠“≥ ¡“™‘°

«—π‡ “√å∑’Ë 4 æƒ…¿“§¡ 2013 §≥–¿§‘π’

‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√ ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

æ—™√ ¡‚¿™  ÿ«√√≥ ¡‚¿™ À‘√—≠ ¡‚¿™ ·≈–

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ¢Õß ¡“™‘°§≥– ‚¥¬¡’

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡

¥â«¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™æÕ≈ ™“ß Õ‘π-π—¡ ·≈–∫√√¥“æ√– —ß¶√“™ √à«¡„πæ‘∏’

∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∑√’π‘µ’È ‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¥â«¬√—°·≈–Õ“≈—¬§ÿ≥æàÕ»—°¥‘æ—≤πå °‘® °ÿ≈
çæàÕ∫Õ   ß¶åºŸâ√—∫„™âæ√âÕ¡√Õ¬¬‘È¡é

‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ §.». 2013  ‡«≈“ª√–¡“≥ ’Ë‚¡ß‡¬Áπ

 ¡“™‘°§≥–π—°∫«™√Õ¬·º≈»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

‡¬“«™π§à“¬¬ÿ« ‘∑∏‘œ  ®“° °≈π§√
 —¡º— ªí≠À“‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈∑’Ë√âÕ¬‡ÕÁ¥

ºŸâπ”™ÿ¡™π ™“«∫â“π µ.‡Àπ◊Õ‡¡◊Õß ®.√âÕ¬‡ÕÁ¥  –∑âÕπº≈°√–∑∫®“°

‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈
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