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วันที่ 6-11 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 คุณพอลอเรนซ ปนโต เลขาธิการ

คณะกรรมาธิการพระสงฆ ของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดจัด
สัมมนาใหกับผูใหการอบรมบานเณรในทวีปเอเชีย หัวขอ “การอบรม
ในดานบวก ทั้งครอบครัวและใหเกิดผลแกการอบรมผู เตรียมตัวบวช
เปนพระสงฆ” (Positive, Integral, Effective  and Humanly well-developed
Priest for the Continent of Asia) มีทั้งหมด 100 คน จาก 9 ประเทศ
ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

เน้ือหาการประชุมคร้ังน้ี เปนการใหความรูความเขาใจแกผูใหการอบรม
ตางๆ ถึงสภาพของผูรับการอบรมท่ีแตกตางกัน ดานจิตวิทยา แรงจูงใจ
ซ่ึงแตละคนมีความแตกตางกันโดยส้ินเชงิ ซ่ึงผใูหการอบรมตองพยายามรจูกั
และเขาใจ ผูรับการอบรมแตละคน เพ่ือชวยพัฒนาเขาใหเจริญกาวหนา และ
เปนพระสงฆทีมี่วฒุภิาวะตอไปในสังคม

ประเทศไทย พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ จาก
บานเณรใหญ คุณพออดิศักด์ิ พรงาม อธิการ คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร
คุณพอธรรมรัตน เรือนงาม และคุณพอบัญชา กิจประเสริฐ อธิการบานเณร
ซาเลเซียนที่ดอยสะเก็ด

คุณพอสมชยั พทิยาพงศพร  อาจารยสอนดานชวีติจิต ไดเสนอในทีป่ระชุม
วา “การชวยพฒันาดานชีวติจิต คือการภาวนาแบบรำพึงภาวนาดวยพระหฤทยั
ของพระเยซูเจา เปนประสบการณสัมผัสกับพระโดยตรง ในบานเณรใหญ
วนันี ้ไดจดัโครงการอบรม 8 วนั และ 40 วนั ซ่ึงจะชวยใหเณรคนพบตนเอง
และสนิทกับพระเจา สำหรับเน้ือหาการสัมมนาคร้ังน้ี เนนเร่ืองการอบรม
ใหเปนคนท่ีสมบูรณ มีวุฒิภาวะมิติตางๆ ซ่ึงเปนแนวโนมของการอบรม
ตามบานเณรตางๆ สมัยนี”้

คุณพออดิศักด์ิ พรงาม ไดกลาววา “ส่ิงท่ีเนนเปนพิเศษคือการอบรมมิติ
ตางๆ ของมนุษยทั้งครบ และการเอาความเขาใจดานจิตวิทยามาชวย เพื่อ
เขาใจและพัฒนาความเปนมนุษย และหลายแหงก็ใชวิธีการทดสอบดาน
จติวิทยามาชวย แตไมถอืวาเปนตัวชีข้าดวา คนน้ีบวชได ไมได ยงัดูเรือ่งน้ำใจ
และพระหรรษทานของพระ ซ่ึงเปนมิติทีต่องพจิารณาดวย”

“อกีประการหน่ึงการใหครอบครัวของเณร ไดมีสวนชวยพฒันาลูกของเขา
ดวย เพือ่จะไดชวยใหเกิดความเขาใจกันมากข้ึน ทางบานเณรก็ตองพยายามรจูกั
เณรแตละคน แตละครอบครัวดวย”

คุณพอปนโต ชาวอินเดีย ไดรบัแตงต้ังใหเปนเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
พระสงฆ ต้ังแต ค.ศ. 2004 มีพระสังฆราชยอหน เวียนเนย เฟอรนันโด
เปนประธาน ระหวางดำรงตำแหนง 9 ป ไดจัดสัมมนาใหกับพระสังฆราช
พระสงฆ นกับวช  10 ครัง้

สำหรับครั้งน้ีคุณพอฟลิป ลาซาติน ชาวฟลิปปนส ไดรับแตงต้ังใหเปน
เลขาธิการ แทนคุณพอปนโต ซ่ึงเขารับหนาท่ีต้ังแตส้ินสุดการประชุมครั้งน้ี
เปนตนไป ปจจุบันเปนผูอำนวยการสถาบันการอบรมกาลิลี ตาไกไต ที่
ฟลิปปนส  ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงฟลิปปนส  กอต้ังมา
ได 10 ป อยทูีต่าไกไต

คุณพอฟลิป เคยมาอยูประเทศไทย ต้ังแตสมัยเปนเณรคณะซาเลเซียน
อยปูระเทศไทย 8 ปไดกลบัไปทำงานท่ีฟลปิปนส กวา 20 ปแลว

ผเูขารวมประชุมจากประเทศฟลปิปนส 28 คน  อนิเดีย  16  คน   เวยีดนาม
13  คน  อนิโดนีเซีย 9 คน ศรีลงักา 6 คน มาเลเซีย  5 คน ประเทศไทย 5 คน
บงัคลาเทศ 4  คน พมา 3 คน  ไตหวนั 1 คน

นครรฐัวาตกินั  วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2013 ทีส่ำนักขาวของสันตะสำนัก
พระอัครสังฆราชรีโน ฟซิเชลลา ประธานสมณสภาสงเสริมการประกาศ
ขาวดีแบบใหม  พรอมกับพระอัครสังฆราชโฮเซ ออกตาวีโอ รุซ
อาเรนัส และมงซินญอรแกรแฮม เบลล เลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ
ของสมณสภาดังกลาวไดแถลงขาวสองเหตุการณสำคัญสำหรับ “ปแหง
ความเช่ือ” ซ่ึงไดแกการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท และวันฉลองพระสมณ-
สาสนขาวดีเรือ่งชวีติมนุษย (Evangelium Vitae)

เหตุการณแรกอันไดแกการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทท่ัวโลก มีการ
ถายทอดขาวในวันท่ี 2 มิถุนายน 2013 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร เวลา
17.00-18.00 น.  หวัขอคอื “พระเจาหน่ึงเดียว ความเช่ือหนึง่เดียว”  ทีเ่ลอืก
หัวขอนี้ เพื่อเปนการยืนยันถึงความเปนเอกภาพล้ำลึกท่ีเปนคุณสมบัติ
ของเหตุการณนี้  พระอัครสังฆราชฟซิเชลลากลาววา “นี่จะเปนเหตุการณ
ที่เกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรของพระศาสนจักร ที่เปนเหตุผล
ใหเราเรียกวาเปนเหตุการณของ “ประวัติศาสตร” ทกุอาสนวิหารท่ัวโลกจะมี
การประสานกับทางกรุงโรมเพ่ือรวมเปนหน่ึงเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปา
ในการเคารพศีลมหาสนิทเปนเวลา 1 ชั่วโมง  ปรากฏวามีการตอบรับกับ
ความคิดน้ีมากไปกวาอาสนวิหาร  บรรดาสภาพระสังฆราช สมาพันธ
ฆราวาส และคณะนักบวชตาง ๆ ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะนักพรต

จากหมเูกาะกกุไปยังประเทศชิล ีบรูกนิาฟาโซ ไตหวนั  อริกั  บงัคลา-
เทศ  สหรัฐอเมริกา และฟลิปปนส บรรดาสังฆมณฑลตางๆ จะประสาน
กับทางมหาวิหารนักบุญเปโตรโดยสวดภาวนาเพ่ือพระประสงคที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาจะเปนผูเสนอ  พระประสงคแรกคือ “เพื่อพระศาสนจักร
ที่แผขยายไปท่ัวโลกและรวมเปนหนึ่งเดียวกันในวันน้ีในการเคารพ
ศีลมหาสนทิทีเ่ปนดุจสัญลักษณแหงความเปนเอกภาพ  ขอพระเจาทรงโปรด
ใหพระศาสนจักรมีความนบนอบมากย่ิงข้ึนในการสดับฟงพระวาจาเพ่ือ
จะไดยืนหยัดตอหนาโลกไดอยางงดงามย่ิงข้ึนโดยไมมี ท่ีติ  แต เปน
พระศาสนจักรที่ศักด์ิสิทธ์ิและไรตำหนิ  และอาศัยการประกาศท่ีซ่ือสัตย
พระวาจาทรงพระกรุณาท่ีชวยใหรอดจะไดกองกังวานไปท่ัวพภิพและเพิม่พนู
ความรักเพื่อที่จะมอบความหมายใหกับความเจ็บปวด ความทุกข และ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเปนประธาน
ในการเฝาศีลมหาสนิททั่วโลกตอเนื่อง 24 ชั่วโมง

โอกาสปแหงความเชื่อ ซึ่งจัดพิธีที่กรุงโรม
ในเวลา 17.00-18.00 น.

ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน
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จำนวนทัง้หมด 10 คน นดัหมายท่ีอาสนวิหารอัสสัมชญั
มุงหนาไปยังศูนยคาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห
ผูอพยพยายถิ่น ทาจีน สมุทรสาคร  เพ่ือทำกิจกรรม
กบัเด็กทีศ่นูยนี ้ภายใตโครงการศาสนสมัพนัธ เพ่ือชีวิต
ชิดสนิทกับพ่ีนองชาติพันธุ

โดยไดรับการตอนรับจากคุณพอวิทยา ลัดลอย
เจาอาวาสวัดนักบุญอนันา ทาจีน และคุณครูทีดู่แลเด็กๆ
เริ่มตนดวยการเปดรานตัดผมท้ังชายและหญิงโดยมี
ชางตัดผมกิตติมศักด์ินำโดยคณุพอสมเกียรติ ตัดผมชาย

และกรรมการอีก 2 ทาน ตัดผมหญิง เด็กๆ เขาคิวกัน
ตัดผมอยางดีใจ สวนในหองเรยีนไดแบงเปน 3 กจิกรรม
คือ กลุมท่ีหนึ่งใหเด็กระบายสี โดยใชภาพจากหนังสือ
อุดมศานตนี่ เอง  ที่ ศูนย มีสีให เ ด็กระบายเปนลัง
ขนาดใหญ จึงไมมีการแยงสีกันแตอยางใด เด็กๆ  มี
ความสุขกับการระบายสีมาก กลุมท่ีสองสอนใหเด็ก
สานปลาตะเพียน โดยใชรบิบ้ินสีๆ ตองขอโทษอกีครัง้
หน่ึงท่ีเตรียมรบิบ้ินท่ีมีความแข็งนอยไปและมีความล่ืน
มากไปหนอย ทำใหกิจกรรมนี้ทาพิสูจนความอดทน
ทั้งผูสอนและเด็กๆ  ผลที่ไดนอกจากปลาตะเพียนแลว
ยังมีริบบ้ินเหลือ เราเลยเอาเศษเหลือๆ มาพับเปน
ดอกกุหลาบ ทำเปนท่ีผกูผมกุหลาบไดอกี เด็กๆ ผหูญงิ
ชอบใจกันแตเวลาไมอำนวยแลว กลมุสุดทายงายหนอย
คือ ตัดผาสารูลายการตูน หอการบรูและผกูโบว  กจิกรรมนี้
เด็กๆ ชอบกันมาก บางวาจะไปใสทีห่องนอนจะไดไมมี
ส่ิงแปลกปลอมที่ไมไดรับเชิญเขามาในบาน แตการบูร
หอนอยนิดคงทำไดแตเพียงปรับกล่ินในหองเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน

ในท่ีสุดเวลาไดส้ินสุดลง เด็กๆ รบัประทานอาหาร
ทีศ่าสนสัมพันธ จดัใหเปนพเิศษ อิม่กาย อิม่ใจ ทัง้ผใูห
และผรูบั แลวพบกนัใหมนะคะเด็กๆ

กจิกรรมในโครงการน้ีมีตลอดท้ังป และเปนกจิกรรม
ทีท่ำตอเน่ืองกนัมา ถาผใูดท่ีอานบทความน้ี สนใจจะรวม
โครงการนี้ไมวาจะเปนรูปแบบการบริจาคส่ิงของ
เคร่ืองใชใหเด็กๆ ซ่ึงมีทัง้เด็กหญงิและเด็กชาย อายุต้ังแต
เด็กเล็กจนถึงเด็กโตประมาณ 12 ป หรือจะบริจาคเปน
ปจจยั สามารถติดตอไดทีคุ่ณพอวทิยา ลดัลอย เจาอาวาส
วดันักบุญอันนา ทาจีน  หรอืจะสะดวกท่ีศาสนสัมพนัธ
และครสิตศาสนจักรสมัพนัธ  อาคารคาทอลกิแพรธรรม
ชัน้ 2  บรเิวณเดียวกบัอาสนวิหารอัสสัมชญั บางรัก กย็นิดี
เพือ่แบงปนความสุขเลก็ๆ กบัพีน่องคะ

ดร.มนตชลุ ีนติพิน ประธานศาสนสัมพันธฯ  เขต 1

คายพัฒนาผนูำเยาวชน (ตอจากหนา 20)
ในคายยวุสทิธมินษุยชนใหแกรนุนอง นกัเรยีนไดเรยีนรู
กจิกรรม “เทาทนัส่ือ” จากกลมุรกัษเขาชะเมา ทำความ
เขาใจถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณา ผูกอตั้งกลุมรักษ
เขาชะเมาใหขอคิดในเรื่องพลังเล็กๆ ที่จะชวยกัน
เปลี่ยนแปลงสังคม ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ในชวีติประจำวนั เราตองเคารพกนั ไมเหยยีดหยามกนั
นักเรียนไดเขาใจระบบอุตสาหกรรมอาหารและท่ีมา
ของอาหารฟาสตฟูด จากสารคดี Food,Inc. ฝกปฏบัิติ
เปนผูนำฐานกิจกรรมสิทธิมนุษยชน และรวมกัน
สะทอนปญหาในโรงเรียนพรอมแนวทางแกไขที่
เปนรูปธรรม

คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันาสังคม แผนก
ความยุติธรรมและสันติ (ยส.) จดั “คายพฒันาศักยภาพ
ผูนำเยาวชนสิทธิมนุษยชน คร้ังท่ี 1” ใหกับนักเรียน
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยใชสถานที่
“กลุมรักษเขาชะเมา” ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
เม่ือวนัท่ี 8-10 เมษายน 2013 มีนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 6 จำนวน 17 คน ไดรับการคัดเลือกเขารวมคาย
ครั้งน้ี เพื่อฝกการเปนผูนำฐานกิจกรรมเรียนรูสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงทางโรงเรียนมีแผนจะจัดคายสิทธิมนุษย-
ชนใหนกัเรยีนช้ัน ป.5-ม.3 ชวงเดือนสิงหาคม-กนัยายน

เริม่ตนดวยกลมุรกัษเขาชะเมา โดย คณุอีด๊ - มณฑา
เขมพิมพ และอาสาสมัครเยาวชนฯ ไดนำกิจกรรม
“เทาทันส่ือ” คุณอีด๊อธิบายถงึองคประกอบของสือ่สาร
สงผานทางชองทางตางๆ ทำใหเกิดการส่ือสารข้ึน ส่ือ
เปนเรื่องใกลตัวและมีอิทธิพลกับพวกเรามาก จากน้ัน
ใหนองๆ ตอบคำถามวาต้ังแตต่ืนนอนจนถงึเขานอนได
ใชส่ืออะไรบาง นานก่ีชั่วโมง คุณอี๊ดสรุปวาถามีเวลา
ทบทวนชวีติของเราแตละวัน จะพบวาเรามคีวามเก่ียวของ
กับส่ือตางๆ มาก จนบางคนอาจลืมคิดวาเราใชส่ือมาก
เกินไปหรือไม  จากน้ันเปนการวิเคราะหขอดี ขอเสีย
ของส่ือ อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และโทรทัศน
เรยีนรวูาทำไมเราตองอยใูนกระแสตลอดเวลาโดยเฉพาะ
โลกโซเชียลเน็ตเวิรค วันนี้ส่ิงท่ีอยูในตัววัยรุนตองเปน
แบรนดเนม  สินคาเหลาน้ีเปนส่ิงจำเปนหรือเกินจำเปน
ส่ิงท่ีมนุษยขาดไมไดคือปจจัย  4 ส่ิงท่ีเกินมาเปน
ความตองการ ทำใหเกดิสังคมบริโภคนยิม ส่ิงท่ีกระตนุ
ใหเราอยากไดก็คือ คานิยมและส่ือโฆษณา เม่ือมีการ
ผลิตสินคาข้ึนมาก็เอาไปโฆษณาเพ่ือใหเขาถึงผูบริโภค
กระตุนใหซ้ือโดยผานทางรูป รส กลิ่น เสียง ใหเรา
อยากมี อยากใช อยากกิน ผานการโฆษณาท่ีออกมา
ใหเห็นอยางตอเนือ่ง ถี่ๆ  ซ้ำๆ

เสียงสะทอนจากกิจกรรมนี้นองๆ บอกวา ไดรู
ประเภทของส่ือ กลยุทธของโฆษณาท่ีใชกับผูบริโภค
มุมมองในการมองส่ือ เราตองรูจักวิเคราะหวาเขา
ตองการสื่ออะไร ประเมินตัวเองวาเราเทาทันส่ือมาก
ขนาดไหน ไมใหเราหลงไปกบัส่ือทีเ่สนอแตส่ิงสวยงาม
บางคร้ังสินคาน้ันก็ซอนส่ิงไมดีเอาไว การใชส่ืออยูที่
ตัวเราวาจะใหความสำคัญกับส่ือตางๆ อยางไร เราตอง
รจูกัแยกแยะขอดี ขอเสีย ดูใหถีถ่วน รอบคอบ

หลงัอาหารเย็น คณุแฟบ - บุปผาทพิย แชมนลิ ผกูอต้ัง
กลมุรกัษเขาชะเมา บอกเลาความเปนมา และประสบการณ
การทำงานเพ่ือสังคมของกลมุฯ “ประสบการณของกลมุ
รักษเขาชะเมานาจะเปนแรงบันดาลใจใหกับนองๆ ได

ทัง้ตัวเองและคุณอ๊ีดเปนนักกิจกรรมในร้ัวมหาวิทยาลัย
รามคำแหง การไดไปออกคายสัมผัสกับผูคนเปน
หองเรียนใหญ  เม่ือกลับมาบานก็พบผลกระทบจาก
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เกือบ 40 ป
ที่ผานมา เปนการพัฒนาท่ีทำลายส่ิงแวดลอม ความ
สัมพันธของคนในชุมชนหายไป การศึกษาในระบบ
ก็ไมสนใจภูมิปญญาทองถ่ิน เนนแตการแขงขันหรือ
ปอนเขาสูโรงงาน ทำเกษตรก็ใชแตปุยเคมี ไมสนใจ
สุขภาพผบูรโิภค”

เราเร่ิมจากรานเชาหนังสือเพราะอยากสงเสริม
ใหเด็กอานหนังสือ เพือ่จะไดรจูกัโลกกวางข้ึน มีปญญา
มากข้ึน หลงัจากน้ันมีเด็กมัธยมมาน่ังคุยแบงปนเร่ืองราว
ในรานหนังสือ จากน้ันเกดิกิจกรรม “โรงเรยีน โรงเลน”
เกิดเปนกลุมเยาวชนรุนแลวรุนเลาท่ีสืบทอดกันไป
แลวพัฒนาไปสูการสรางชุมชนทางเลือก ใหสามารถ
พึ่งตนเอง สงเสริมการเรียนรูและฟนฟูทุนทางสังคม
และวัฒนธรรมชุมชน ใชภมิูปญญาทองถิน่ ผสมผสาน
เทคโนโลยี สรางสมดุลใหเกดิสุขภาวะชุมชนและสังคม
ทุกงานของกลุมรักษ เขาชะเมามุงไปท่ีการสราง
คนและสรางชุมชน โดยใชสโลแกนวา “หวงใยโลก
กวาง สรรคสรางบานเกิด” ทกุอยางเร่ิมตนจากตัวเราเอง
นับหน่ึงท่ีเรา นับสองท่ีเพื่อน แลวจะขยายไปเร่ือยๆ
ถาส่ิงท่ีทำมีประโยชนตอตนเองและผอูืน่  อยางแรกเรา
ตองฝกต้ังคำถามกอนวา ส่ิงท่ีเปนอยูนี่ใชหรือไม ถา
ไมใชเราจะเปล่ียนมัน ดวยตัวเราและไปบอกเพือ่นๆ ให
มาชวยกนั

กิจกรรมในภาคเชา นองๆ ชมภาพยนตรสารคดี
เรื่อง Food,Inc. ตีแผระบบอุตสาหกรรมอาหารของ
สหรฐัอเมรกิา ทีมี่บรษัิทใหญไมกีบ่รษัิทเปนผคูรอบครอง
ตลาดเกือบท้ังหมดอยางครบวงจร และบางบริษัท
ก็ปฏิบัติไมเปนธรรมกับเกษตรกร คนงาน สัตวที่เลี้ยง
เพื่อฆาเปนอาหาร หลังจากน้ันนองๆ ชวยกันวิเคราะห
เนื้อหาที่ไดรับจากการชมสารคดีเรื่องน้ี ดังน้ี สังคม
มีการบริโภคอาหารแตกตางไปจากเดิม ผูผลิตขาด
จรรยาบรรณในการผลิต อาหารขาดคุณภาพ เกิดเช้ือ
อีโคไลปนเปอนมากับอาหาร รายไดของผูใชแรงงาน
ไมเพยีงพอทีจ่ะบริโภคอาหารทีมี่คุณคาทางโภชนาการ
ผูบริโภคมีสิทธิที่จะไดรับรูขอมูลอาหาร แตบริษัท
ผลิตอาหารกลับปกปด เราตองมีสติ คิดวิเคราะหกอน

(อานตอหนา 5)
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สถติขิองพระศาสนจกัร :
ประชากรคาทอลกิเพิม่ขึน้ในทวปีแอฟรกิาและเอเชยี

ตอนที ่5

ทีจ่ะบริโภค ไมบรโิภคตามความนิยม ควรดูทีค่วามปลอดภัย
ในชวงบาย นกัเรียนไดฝกทักษะการจัดคายยุวสิทธิ

มนุษยชน และทบทวนกิจกรรมสรางความเขาใจพ้ืนฐาน
เรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษย กิจกรรมฐาน Human
Rights Walk Rally โดยใหนองไดฝกเปนผนูำกจิกรรม
แตละฐานดวยตัวเอง เรยีนรเูทคนิคการนำกิจกรรมและ
การเปนผูเอื้อกระบวนการท่ีดี ซ่ึงเยาวชนไดแสดงถึง
ศักยภาพการเปนผนูำกระบวนการเรียนรสิูทธิมนุษยชน
ไดในระดับท่ีดี สามารถนำไปจัดกิจกรรมใหรุนนอง
ตอไปได

ชวงวงสนทนาพ่ีนองตอนค่ำ นองๆ บอกเลาส่ิงท่ี
ประทับใจจากกิจกรรมตลอดท้ังวัน และบอกเลาถึง
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดเขารวมคาย
ยวุสทิธิมนุษยชน ส่ิงท่ีไดเรยีนรแูละเกิดการเปล่ียนแปลง
ในตัวเองอยางไร นองๆ แบงปนดังน้ี ทำใหมีเพื่อน
มากข้ึน เรยีนรทูีจ่ะรจูกัคนอ่ืน เม่ืออยใูนคนหมมูากไมวา
จะเปนสังคมไหน จะตองปรับตัวในการทำงานกับ
แตละคน รูจักควบคุมอารมณ เปนผูใหญมากข้ึน
สามารถอธิบายใหนองๆ ในโรงเรียนไดเขาใจถึง
กจิกรรมคายยุวสิทธิมนุษยชน  ไดเห็นมุมมองหลายอยาง
รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากข้ึนจากที่ไปชวยบานของ
นองท่ีทำอาชพีเกบ็ขยะ ทำใหเหน็วาแมทกุคนจะมีสิทธิ
เทาเทียมกัน แตโอกาสท่ีมีแตกตางกัน

สำหรับกิจกรรมวันท่ี 10 เมษายน นองๆ ระดม

คายพัฒนาผนูำเยาวชน (ตอจากหนา  4)

ความคิดถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนและรวมกันคิด
กิจกรรมเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน ไดแก 1.
รณรงคปฏบิติัคุณธรรม รนุพี ่รนุนอง ใหเกียรติ เคารพ
ซ่ึงกันและกัน ทำโปสเตอร มีคำขวญั รปูประกอบต้ังไว
ตรงจุดที่เติมบัตรเพื่อรณรงคเร่ืองการเขาแถวเติมบัตร
2. โรงเรยีนสะอาด ขยะเปนศูนย รณรงคเรือ่งการทิง้ขยะ
ใหลงถัง ชักชวนนองๆ เพื่อนๆ มาเดินรณรงคชวงพัก
หรอืชวงเทีย่ง ชวยกนัเดินเกบ็ขยะ  3. เรยีนสนกุ สุขภาวะ
ดี นักเรียนมัธยมปลายเปนกลุมสุดทายที่ลงมาทาน
ขาวเท่ียง อาหารไมพอ จนตองไปซ้ือขนมกรุบกรอบ
ทานแทน รวมทัง้ความสะอาดของอาหาร  โดยทำคลปิ
วิดีโอไปถามนักเรียนช้ันตางๆ ถึงปญหาท่ีพบหรือ
ประสบดวยตัวเอง และอยากจะใหแกปญหาอยางไร ซ่ึง
แผนกิจกรรมเหลาน้ีจะถูกนำไปปฏิบัติในโรงเรียน
ตอไป

สำนักวาติกันไดตีพิมพหนังสือประจำปของ
สันตะสำนัก เลมประจำป ค.ศ. 2012 ซ่ึงมีสวนทีเ่ปนสถติิ
ของพระศาสนจักรรวมอยูดวย ขอมูลยอนหลังไปถึงป
ค.ศ. 2011 ชี้ใหเห็นวาในปนั้น มีคาทอลิกเพียง 1.2
พนัลานคนทัว่โลก ซ่ึงมากกวาปกอนหนา 1.5%   สวน
การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกอยทูี ่1.23% ในชวงระยะ
เวลาเดียวกัน

ในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ประชากรคาทอลิก
อยูในอัตราสวนเพิ่มข้ึนเปนสองเทาเม่ือเทียบกับอัตรา
สวนการเติบโตของประชากรท่ัวๆ ไป ไมเหมือนกับ
ทวีปยโุรปและทวีปลาตินอเมริกา ทีน่ัน่อตัราการเติบโต
ของคาทอลกิไมเพิม่อกีทัง้อตัราสวนกับประชากรทัว่ไป
กไ็มเพิม่ดวย

ตัวเลขจำนวนคาทอลิกในทวีปแอฟริกาเพิ่ม
ข้ึน  43%   และ 2% ในทวีปเอเชีย  ในทวีปยุโรปและอเมริกา
จำนวนคาทอลิกคงท่ี

จำนวนพระสงฆกเ็พิม่ข้ึนดวย ในชวง 10 ปหลงั
ชี้วาเพ่ิมข้ึน 2.1% ในป ค.ศ. 2012 ระบุตัวเลขวามี
พระสงฆ 413,418 องค ชวง 10 ปที่ผานมาจำนวน
พระสงฆเพิ่มข้ึนถึง 39.5% ในแอฟริกา และ 32% ใน

ทวีปเอเชีย  อัตราสวนในทวีปอเมริกาคงท่ี และอัตรา
สวนในทวปียโุรปลดลง 9%

อยางไรก็ดี จำนวนสังฆานุกรตลอดชีวิตใน
ทวปียโุรปและสหรฐัอเมรกิาเพิม่ข้ึน 40%

ในป ค.ศ. 2012 บงวาจำนวนสามเณรเพ่ิมข้ึน
7% ในชวง 10 ปหลงั

สวนนกับวชหญงิ สถติิบงวาลดลง 10% ในชวง
10 ปที่ผานมา แตในทางกลับกัน สถิตินักบวชชาย
เพิม่ข้ึน 28%ในทวีปแอฟรกิา  และ 18% ในทวีปเอเชยี
และมีนักบวชหญิงจำนวน 713,000 ทาน ซ่ึง 33%
ในจำนวนนี ้อยใูนทวีปแอฟรกิาและเอเชีย

พระสันตะปาปาจะเสด็จ
เยือนสักการสถาน
แมพระท่ีใหญทีส่ดุ
ณ อาปาเรซิดา

ระหวางงานชุมนมุวนัเยาวชนโลก ทีป่ระเทศบราซิล
ในเดือนกรกฎาคมน้ี

ไปแสวงบุญจำนวนมากท่ีสุดในปค.ศ. 2012 ตลอดป
มีจำนวนสูงถึง 11 ลานคน

แตยิ่งกวาน้ัน อาปาเรซิดา มีความหมายพิเศษ
สำหรบัสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เพราะในป ค.ศ.
2007 ขณะท่ีพระองคดำรงตำแหนงพระอัครสังฆราช
แหงบัวโนสไอเรส พระองคทรงนำกลุมพระสังฆราช
เพื่อรางแถลงการณการประชุมท่ัวไป ครั้งท่ี 5 ของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงลาตินอเมริกาและ
ทะเลคาริบเบียน

เอกสารแถลงการณอาปาเรซิดา ในทุกวนัน้ีถอื
กนัวา เปนเอกสารท่ีจะละเลยไมไดทกุคร้ังท่ีเราจะเอยอาง
ถึงพระศาสนจักรในประเทศแถบลาตินอเมริกา

(ขอมลูแปลจาก โรมรีพอรท ดอทคอม)

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบกำหนดการของพระ-
สันตะปาปา ในการเดินทางท่ัวโลก นายอัลแบรโต
กัสบารรี ยืนยันวา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
จะเสด็จเยือนสักการสถานแหงชาติพระมารดาแหง
อาปาเรซิดา ในระหวางการเดินทางไปยังกรุงริโอ เดอ
จาเนโร เพือ่รวมงานชุมนุมวันเยาวชนโลก

สักการสถานพระมารดาแหงอาปาเรซิดา เปน
สักการสถานแมพระทีใ่หญทีสุ่ดในโลก และมีผเูดินทาง

คณุนภาพร  สุวฒันะโสภณ                        100   บาท
คณุราตร ี กจิเจรญิ  อทุศิให

มคีาแอล  จรนิทร  กจิเจรญิ                    200   บาท
คณุวฒุชิยั  กิง่รงุเพชร                                400   บาท
คณุชฎาพร  รตะสขุารมย                      200   บาท
คณุวฒันา  ขาวออน                                  400   บาท
“ลกูหลาน” อทุศิใหมารอีา ลออิวจง        300  บาท
ครอบครวั “บุญฤทธ์ิฤทยักลุ” อทุศิให

วญิญาณในไฟชำระ                          300   บาท
วญิญาณผลูวงลบั                              300  บาท
เปาโล  สุวทิย  บุญฤทธิฤ์ทยักลุ          300  บาท

สำหรับท าน ท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบั่ญช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ
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บ.สันติสุข
www.salit.org

เพยีงแตใหเทานัน้

บทอธษิฐานภาวนา

คริสตศาสนาของเราเนนเร่ืองการทำบุญใหทานเปนพิเศษ ไมตองเปนท่ี
สงสัยเลยวา องคกรกุศลคาทอลิกของเราไดกระทำคุณความดีไวอยางมากมาย
ทั่วโลก การเนนกิจกรรมพิเศษในเทศกาลมหาพรตของเรากลาวคือ การสวด
ภาวนา จำศีลอดอาหาร และทำบุญใหทานนับวาเปนมรดกตกทอดมาจาก
ศาสนายิว

ในบทอานจากพระวรสารที่เรานำมาพิจารณา พระเยซูเจาทรงสนับสนุน
ศิษยผติูดตามพระองคใหทำทานโดยไมปาวประกาศ อธษิฐานภาวนาในหวงลกึ
ของจิตใจ และใหจำศีลอดอาหารโดยไมตองแสดงออกมาใหผูอื่นเห็น ส่ิงท่ี
พระเยซูเจาทรงเนนก็เพื่อชวยใหเรารักษาจิตตารมณด้ังเดิมน้ีไว

เราตองยอมรับวาคุณคาของการจำศีลอดอาหาร การอธิษฐานภาวนา และ
การทำบุญใหทานเปนวิถีชีวิตของชนชาวยิวในสมัยของพระเยซูเจา ซ่ึงชวยให
เรารูสึกขอบคุณศาสนายิวท่ีถายทอดส่ิงท่ีดีงาม ซ่ึงพวกเขาไดรับมาจาก
การปฏิบัติตามพระบัญญัติซ่ึงพระเจาทรงประทานใหพวกเขามาใหแกพวกเรา
แต เปนท่ีนาอับอายในความจริงท่ีวาในศตวรรษท่ีผานมา  ชาวยิวถูก
คริสตชนจำนวนมากเบียดเบียนพวกเขา มีจำนวนไมนอยท่ีอพยพมาอยูใน
ประเทศอังกฤษและอเมริกา พรอมกับความมีใจบุญของพวกเขา ขอใหเรา
ไดเรียนรูจากประวัติศาสตรนี้ดวยความถอมตน

เราอยาคิดวาเราควรกระทำการสวดภาวนา จำศีลอดอาหารและใหทาน
เฉพาะในเทศกาลมหาพรตเทาน้ัน แตเราควรปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปน
สวนหนึง่ในชีวติประจำวนัของเรา

“เมื่อทานใหทาน อยาใหมือซายของทานรูวามือขวากำลังทำส่ิงใด”
(มทัธวิ 6:3)

ขาแตพระเยซเูจา พระองคทรงสอนบรรดา
ศิษยของพระองคใหอธิษฐานภาวนา ใหทาน
และจำศีลอดอาหารอยางเงียบๆ โปรดทรง
อภัยโทษพวกลูกท่ีกระทำไป โดยพยายามให
ผอูืน่ไดสังเกตเห็น โดยหวังจะไดรบัคำสรรเสริญ
จากพวกเขา โปรดทรงดลใจลูกใหใกลชดิพระองค
เพื่อลูกจะไดพบกับแสงสวางน้ีในชีวิตของลูก
เองดวยเทอญ อาแมน

ยิ่งใหยิ่งได
คุณใหอะไร คณุก็ไดรบัส่ิงน้ัน
หากคำนึงวาชีวิตคนเราประกอบดวยใหและรับ
เหมือนลมหายใจเขาลมหายใจออก
ถงึจะแยกตอนน้ีใหตอนน้ีรบั
เฉกเชนตอนน้ีหายใจเขาตอนน้ีหายใจออก
แตกเ็ปนสองมิติแหงความจริงหนึง่เดียวกนั
ที่ขับเคล่ือนการทำงานของอวัยวะทุกสวนในรางกาย
บนัดาลใหชวีติเปนปกติสมดุลลงตัว
ฉนัใดก็ฉนัน้ัน
หากคนเอาแตไดเอาแตรับอยางเดียว
แทนท่ีจะสุขีม่ังมีเพิม่พนูเปนสุข
กจ็ะมีอาการอดึอดัท้ังตัวตนท้ังส่ิงของรอบดาน
ไมตางกับคนท่ีเอาแตหายใจเขาอยางเดียว
นอกจากมีอาการจุกแนนอึดอัดไมสบายตัวแลว
ไปสักพักการหายใจเขาเร่ิมฝดกระท่ังหยุดน่ิง
เพราะหากไมหายใจออกหายใจเขาก็ไมไดฉนัใด
เพราะหากไมมีการใหการรบักเ็กดิข้ึนไมไดฉนัน้ัน...

พอพูดถึงการใหการรับ
กมั็กจะคิดถึงการใหการรับส่ิงของเงินทอง
แตในความเปนจริงแลวการใหมีมากกวาน้ัน
เริม่จากความคิดเปนอนัดับแรก
คิดอะไรคดิอยางไรถงึคนใดคนหน่ึง
กระบวนการใหการรับก็เกิดข้ึนในบัดน้ัน
หากคิดดีคิดสรางสรรคถงึคนรอบขาง
ก็เปนการสงกระแสความดีออกจากตัว
ความดีกก็ระทบชีวติทุกคนโดยไมรตัูว
กลายเปนบรรยากาศความดีความสดใสความช่ืนบาน
ตัวคนใหสามารถซึมซับสามารถสัมผสัความดีไดกอนใคร
เพราะรับรูในการเคล่ือนไหวแหงความดีต้ังแตแรก
จะวาไปแลวตัวคนคิดดีคิดสรางสรรคใหคนรอบขาง
เปนคนสรางบรรยากาศสรางบริบทความดีใหตนเอง
ทำใหชวีติแตละวันอบอวลดวยความดีความสดใส
แตในทางตรงขาม
หากคิดรายคิดอคติกับคนรอบขาง
ก็เปนการสงกระแสความเลวรายออกจากตัวตน
ความช่ัวหลอมตัวพอกพนูอยใูนบรรยากาศ
กระทบชีวิตผูคนรอบขางโดยไมรูที่มาท่ีไป
เริ่มจากตัวคนคิดช่ัวคิดรายคิดอกุศลท่ีรับรูกอนใคร
วนัใหมนาจะเปนวนัท่ีสดใสวันท่ีเต็มดวยโอกาส
กลายเปนวนัท่ีอมึครึมย่ำแยหมกัหมมหดหหูอเหีย่ว
ไมตางกับการสรางบรรยากาศเลวรายใหตนเองท้ังวนั...
คุณใหอะไร คณุก็ไดรบัส่ิงน้ัน
นี่แคการใหความคิดต้ังแตเริ่มตนวัน
สาอะไรกับส่ิงอืน่ๆ ทีห่ยบิย่ืนใหคนรอบขางท้ังวัน
มองคนอ่ืนในแงดีในแงสรางสรรค
สายตาก็จะเห็นส่ิงงดงามสรรคสรางรอบขาง
คนท่ีมองก็คือคนท่ีเหน็กอนใครหมด
พดูกับคนอืน่ไพเราะพดูชมพูดยกยอง
หกูจ็ะไดฟงคำพดูคำชมคำใหกำลงัใจท้ังวัน
คนพูดก็คือคนท่ีไดยินเปนคนแรก
ยิม้จรงิใจใหคนรอบขาง
ทัง้วันก็รายลอมดวยรอยยิม้จริงใจย้ิมอบอนุ
คนย้ิมคือคนท่ีสัมผสัรอยย้ิมจากใจไปท่ีรมิฝปากเปนคนแรก
ที่เคยคิดวาใหแลวจะหมดใหแลวจะไมเหลือใหแลวเสียเปรียบ
คงตองคิดใหมแลวหละ
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รับสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

1. เรยีน 1 คน  ชัว่โมงละ   500 บาท
2. เรยีน 2 คน  ชัว่โมงละ   600 บาท
3. เรยีน 3 คน  ชัว่โมงละ   700 บาท

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

     สวสัดีครบัผอูานทุกทาน สัปดาหนีข้อยอนกลบัไป
เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2013 คณะสงฆพระหฤทัย
พระเยซูเจาแหงเบธาราม ไดจัดฉลองครบ 150 ป แหง
การมรณภาพของนักบุญมีคาแอล การีกอยส ผูกอต้ัง
คณะ ทีอ่าสนวิหารพระหฤทัย พรอมกับฉลองครบ  50
ปแหงชีวิตสงฆของคุณพอไรมอนโด แปรลินี สมาชิก
คณะเบธารามและพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของ
บราเดอรเปโตร นนทพทัธ มาเยอะ และบราเดอรมารตนิ
เดอ ตูรส ธินากร ดำรงอุษาศีล สมาชิกคณะเบธาราม
โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน
เปนประธานในพิธี มีพี่นองคริสตชนโดยเฉพาะจาก
บนดอยมารวมเปนจำนวนมาก    ตอมาเม่ือวนัอาทติย
ที่ 19 พฤษภาคม 2013 ทางเขตวัดพระจิตเจา อำเภอ
แมสรวย ไดจัดฉลองวัดประจำป โดยพระคุณเจาวีระ
เปนประธาน มีพีน่องชาวอาขาจากหมบูานบนดอยของ
เขตวัดแมสรวย ไดลงมารวมในพิธีอยางพรอมเพรียง
โอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลกำลังแกพี่นองคริสตชนดวย
และในวันเดียวกันนี้ เอง  ที่ เขตวัดนักบุญไมเกิ้ล
การกีอยส เชยีงดาว ไดจดัฉลองวดัพระจติเจาท่ีหมบูาน
หวยโปง ตำบลบานชาง อำเภอแมแตง จงัหวดัเชียงใหม
ซ่ึงเปนวดัสาขาของเชียงดาว เปนหมบูานพ่ีนองชาวอาขา
โดยคณุพอเปาโล แสงชัย ไอจาง เปนประธานในพธีิบชูา
ขอบพระคุณ และเน่ืองจากปนี้เปนปแหงความเช่ือ
ทางวัดมีโครงการใหพี่นองสมาชิกหมูบานท่ีไปทำงาน
ตามท่ีตางๆ กลับมาเพื่อรวมในพิธีรื้อฟนความเชื่อดวย
ดังน้ันจึงมีพี่นองกลับมารวมฉลองวัดประจำปของ
หมบูานจำนวนมากเปนพเิศษ   วนัท่ี 24 พฤษภาคม
2013 เปนวันสูญเสียบุคลากรท่ีสำคัญคนหนึ่งท่ีทำงาน
ดานสังคมพัฒนาของสังฆมณฑลเชียงใหม คือพระไดรบั
เอาคณุลิเก วงศจอมพร เจาหนาท่ีศูนยสังคมพัฒนาฯ ได
จากไปอยางกะทันหันดวยสาเหตุหัวใจวายเฉียบพลัน
หลังจากเหน็ดเหนื่อย กลับมาจากการใหการอบรม

บวชพระสงฆพระมหาไถ (ตอจากหนา 2)
พระสังฆราชฟลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑล
อุบลราชธานี  เปนประธานในพิธีบวชพระสงฆใหม
ของคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย 2 องค สังฆานุกร
อัลฟอนโซ ชัยนรินทร เหลาพรม, C.Ss.R.  และ
สังฆานกุรยอแซฟ เตรนิ  ดิงห  เฟอง, C.Ss.R.    โดยมี
พระสังฆราชยอแซฟ  ลือชัย  ธาตุวิสัย ประมุข
สังฆมณฑลอุดรธานี  พระสังฆราชกิตติคุณยอรช
ยอด พิมพิสาร รวมในพิธี พรอมท้ังคุณพออภิสิทธิ์
กฤษราลมัณ  อธกิารเจาคณะพระมหาไถแหงประเทศไทย
พระสงฆคณะพระมหาไถจากประเทศตางๆ ทั่วโลก
กวา 10 ประเทศ พระสงฆสังฆมณฑลอุดรธานี และ
พระสงฆจากท่ัวประเทศกวา 100 องค  นกับวชชาย-หญงิ
และสัตบุรุษจำนวนมากรวมขอบพระคุณพระเปนเจา
ในโอกาสน้ี

ในพธีิเดียวกนั ไดมีพธีิบวชสังฆานุกรแก สังฆานุกร
ยอแซฟ ธนาคาร จันทรลอืชยั, C.Ss.R.  และสังฆานกุร
เปโตร วนัรบ บุญทอด, C.Ss.R.   พรอมท้ังการปฏิญาณตน
คร้ังแรกในคณะพระมหาไถของ บราเดอรไมเคิล้ ธเนศ
กายราช, C.Ss.R. และบราเดอรยอหน กอเกยีรต ิ ดีศร,ี
C.Ss.R.

ในวันเสารที ่25 พฤษภาคม 2013  คุณพออลัฟอนโซ
ชัยนรินทร เหลาพรม, C.Ss.R.  ไดมิสซาแรกแรก ที่
วดันักบุญยดูาห อ.บานดุง จ.อดุรธานี  ซ่ึงเปนวดับานเกิด
พรอมกับคุณพอยอแซฟ เตริน ดิงห เฟอง, C.Ss.R.
การตอนรบัคุณพอใหมเปนไปตามธรรมเนียมอสีานแท
ที่อบอุนและเปนกันเอง

คุณพออลัฟอนโซ  ชยันรนิทร เหลาพรม, C.Ss.R.
เกิดวันท่ี 20 มิถนุายน 1976  เปนสัตบุรษุวัดนักบุญยูดาห
อ.บานดุง จ.อุดรธานี  ปฏิญาณตนคร้ังแรกในคณะ
พระมหาไถ เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2008  ศึกษา
จบปรัชญา ที่วิทยาลัยแสงธรรม และเทววิทยา ที่
มหาวิทยาลัยอเทเนโอ เมืองดาเวา ประเทศฟลปิปนส

พรอมกับคุณพอยอแซฟ เตริน ดิงห เฟอง, C.Ss.R.
เกดิวนัที ่ 25 พฤษภาคม 1979  ท่ีเมืองนามด่ิง ประเทศ
เวียดนาม ปฏิญาณตนคร้ังแรกในคณะพระมหาไถ
เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2005  จบปรัชญา ที่ประเทศ
เวียดนาม และเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัยอเทเนโอ
เมืองดาเวา ประเทศฟลปิปนส

ส่ือมวลชนคาทอลกิ สังฆมณฑลอุดรธานี รายงาน

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

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลจนัทบรุี
 คณะพระสงฆ ซิสเตอร เจาหนาท่ีและพนักงาน

ประจำสำนักงานศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี เขารวม
ฉลองศาสนนามนักบญุซิลวโีอ นามนักบญุพระสงัฆราช
สิรพิงษ จรสัศร ีเม่ือเชาวนัศุกรที ่31 พฤษภาคม  2013
บริเวณหนาสำนักงาน โดยคุณพอยอด เสนารักษ อุป-
สังฆราช เปนตัวแทนนำพรแดพระคุณเจา ใหมีสุขภาพ
ที่ดีแข็งแรง อยูเปนนายชุมพาบาลของพวกเราเสมอไป
ขอรวมแสดงความยินดีดวยครบั ขอแสดงความเสียใจ
และรวมไวอาลัย ตอการจากไปของ อันนา บังเอิญ
สุขพัฒน มารดาของ คุณพอกฤษฎา  สุขพัฒน   เม่ือ
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2013 และมีพธีิปลงศพในวันพฤหัสบดี
ที ่6 มิถนุายน 2013 ทีอ่าสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นริมล จนัทบุรี ขอใหทานไดพกัผอนตลอดนิรนัดร ใน
ออมพระหัตถพระเปนเจา  ตระเตรียมการร้ือถอน
วัดหลังปจจุบันอยางรอบคอบ ของวัดพระหฤทัยฯ
ศรีราชา ทีจ่ะมีพธีิมิสซาอำลา และถายภาพประวัติศาสตร
เปนท่ีระลึกรวมกันหลงัพธีิ ในวันอาทิตยที ่23 มิถนุายน
2013 โดยคณุพอวเิชยีร ฉนัทพิรยิกลุ เจาอาวาส ประกาศ
ขอความรวมมือ ขอแรงจากพีน่องสัตบุรษุท่ีมาในวันนัน้
ไดชวยกนัขนยายท่ีนัง่ไปยังศาลาหลังใหม ใหเสร็จกอน
เร่ิมพธีิมิสซาภาษาอังกฤษ (11.00 น.) กน็บัเปนกจิกรรม
หนึ่งในการสรางความเปนหน่ึงเดียวกันของพ่ีนอง
ขอเรียนเชิญผทูีย่งัไมเคยสัมผสัวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา
หลงัปจจบุนั รวมพธีิมิสซาอำลา และมีสวนในความเปน
หนึ่งเดียวกับพี่นองชุมชนวัดแหงน้ีนะครับ แตถา
ไมสะดวกในวันดังกลาว จะมาเย่ียมชม รวมฉลองชุมชน
แหงความเช่ือกันกอนได ในวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน
2013 พธีิมิสซาเวลา 10.30 น. ครบัผม 

ตามหมบูาน และมีพธีิปลงศพ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม
2013 ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม  โดยพระ-
สังฆราชฟรงัซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน
พรอมกับพระสงฆกวา  30 องค  และมีพี่นอง
จากหมูบานตางๆ มารวมไวอาลัยเปนจำนวนมาก
จนเต็มอาสนวหิาร ไดบงบอกถงึความรกัทีช่าวบานและ
เพื่อนพี่นองมีตอคุณลิเก ดวยการเปนคนดี เสียสละ
อุทิศตนเพ่ือทำงานกับชุมชนเปนเวลา 32 ปนั่นเอง
ขอใหไดรับความสุขนิรันดรกับพระองคในสวรรค
เทอญ   

⌦⌦
ตามตำนานไดเลาวา ซักเควต่ืนข้ึนแตเชาทุกวัน

และออกจากบานของเขา ภรรยาของเขาอยากรู
อยากเห็นวาเขาออกจากบานไปทำอะไร เชาวันหนึ่ง
เธอจึงตัดสินใจสะกดรอยตามเขาไป เธอเห็นสามี
ของเธอถือถังไปตักน้ำท่ีบอ และหลังจากน้ันเขาเดิน
มาท่ีประตูเมือง ซักเควหยุดท่ีตนมะเด่ือ เขาวางถังน้ำ
และขจัดวัชพืชที่อยูโคนตนมะเด่ือ หลังจากน้ัน
เขารดน้ำท่ีรากของตนมะเด่ือ เขาโอบกอดลำตน
ของมัน พอถึงตอนน้ีภรรยาของเขาไดออกมาจาก
ที่ซอน และถามเขาวาเขากำลังทำอะไร ซักเควตอบ

ภรรยาของเขา
วา “ตรงนีเ้ปนที่
ที่ฉันไดพบกับ
พระเยซเูจา”

 การพบกับ
พระเยซูเจาใน
ชีวิต คือ คุณคา

สูงสุดในชีวิตของคนๆ หน่ึง เพราะเขาจะไมอาจลืม
พระเมตตาและความรักของพระองคไดเลย

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
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ขอเชิญพระสงฆทกุองค เขารวมการสมัมนาพระสงฆระดับประเทศ คร้ังที ่29

หัวขอ “พระสงฆ กบัการฟนฟูการประกาศขาวดขีึน้ใหม”
(PRIEST  AND  THE  NEW  EVANGELIZATION)

และรวมเฉลมิฉลองปแหงความเช่ือ
วนัจันทรที ่15 ถงึวนัเสารที ่20 กรกฎาคม ค.ศ. 2013

ณ บานผหูวาน สามพราน นครปฐม
จดัโดย คณะกรรมการคาทอลกิเพ่ือพระสงฆ และผถูวายตวั (คพส.)

มอบความช่ืนชมยนิดีและความสงบกลับคืนมา”
พระประสงคประการท่ีสองของสมเด็จพระ-

สันตะปาปาฟรังซิสคือ “สำหรับประชากรท่ัวโลกท่ี
ยังคงไดรับทุกขจากความเปนทาส ผูที่ตกเปนเหย่ือ
ของสงคราม การคามนุษย  การคายาเสพติด  และการ
ถูกใชงานเย่ียงทาส  สำหรับเด็กและสตรีที่กำลังไดรับ
ทุกขทรมานจากการใชความรุนแรงทุกชนิด  ขอให
การรองขอความชวยเหลือที่ไรเสียงของพวกเขาจะ
ไดรบัฟงจากพระศาสนจักรทีเ่ฝาระวัง  เพือ่พระศาสนจักร
เม่ือมองไปยังพระคริสตเจาผูถูกตรึงอยูบนไมกางเขน
จะไดไมลืมบรรดาชายหญิงจำนวนมากท่ีกำลังตกอยู
ในชะตากรรมของการใชความรุนแรง  และสำหรับ
ทกุคนท่ีตกอยใูนสภาพลำบากทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูที่ตกงาน  ผูสูงอายุ  ผูอพยพยายถ่ิน  ผูไร
ที่อยูอาศัย  นักโทษ และผูที่อยูชายขอบสังคม  ขอให
คำภาวนาและการอยูอยางใกลชิดของพระศาสนจักร
ประทานความบรรเทาและความชวยเหลือในความหวัง
มีพลัง และมีความกลาหาญในการปกปองสิทธิมนุษย-
ชน”

วันฉลองพระสมณสาสนขาวดีเร่ืองชีวิตมนุษย
(Evangelium Vitae) ซ่ึงมีชือ่วา “อาศัยความเช่ือทานจะ
มีชวีติ” จะทำการเฉลิมฉลองกันในวันท่ี 15-16 มิถนุายน
พระอัครสังฆราชฟซิเชลลากลาววา “เราต้ังหัวขอนี้
หมายถึงปณิธานของพระศาสนจักรที่จะสงเสริม ให
ความเคารพ และใหความสำคัญตอศักด์ิศรีของชีวิต

มนุษย”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรง
เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย เวลา
10.30 น. พรอมกับ “ประชากรแหงชีวติ” ทัง้ปวง จะทรง
กลาวคำปราศรัย และแสดงความเอาใจใสของพระองค
ตอพวกเขาตลอดจนผปูวยทกุคนทีจ่ะมาในงานเฉลิมฉลอง
ดังกลาว  กจ็ะเปนเชนเดียวกนักับเหตุการณอืน่ๆ ตามท่ี
เคยปฏิบัติในปแหงความเช่ือ ซ่ึงไดแกการเดินทางไป
แสวงบุญท่ีหลุมฝงศพของนักบุญเปโตรท่ีจะทำกัน
ในชวงบายวันเสารต้ังแต 14.00-17.00 น. ในเวลา
เดียวกันผูใดปรารถนาจะแกบาปและไปนมัสการ
ศีลมหาสนิท ในเวลาน้ีก็ยอมทำได  จะมีการอบรม

คำสอนสำหรับกลุมท่ีพูดภาษาตางๆ ในวัดหลายแหง
ทีอ่ยรูอบๆ กรงุโรมในตอนเชาวันเสาร”

ในตอนเย็นของวันเสารที่ 15 มิถุนายน เริ่มต้ังแต
เวลา 08.30 น. เปนตนไป จะมีการแหเทียนแบบเงียบๆ
ไปตามถนน Via della Conciliazione เพื่อเตือนใจให
ทุกคนตระหนักถึงชีวิตมนุษยและคุณคาท่ีไมอาจ
แตะตองไดของมนั  การแหจะจบลงท่ีจตุัรสัเซนตปเตอร
ณ ทีซ่ึ่งจะมีการประกาศถึงประจักษพยานหลายประการ
ดวยกัน  มีหลายกลุมแลวที่ลงทะเบียนวาจะเดินทางมา
รวมในพิธีดังกลาว เชนกลมุจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี
ญี่ปุน ฮังการี โรมาเนีย สเปน ฝรั่งเศส แคนาดา
อารเจนตินา องักฤษ เบลเยีย่ม  สโลวาเกยี คอสตาริกา
โปรตุเกส และออสเตรเลีย  นอกน้ันจะมีครอบครัว
ผูแทนจากสภาพระสังฆราช สังฆมณฑล วัด คณะ
นักบวช สามเณร องคกรมนุษยชนและสุขภาพอนามัย
รวมอยดูวย เชน คณะมอลตา องคกรคาทอลกิ สมาคม
ตางๆ เชน อนูตัีลซี สภากาชาด และกลมุเพือ่ชวีติ รวม
ทั้งประชาชนอีกมากมายท่ีสนใจในการสงเสริมและ
ปกปองชวีติท่ีไมมีความเก่ียวของใดๆ กบัศาสนา”

สมเด็จพระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3)
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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)

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

  
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)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ
มารอีา

องนุ แซแต
เกดิใหมในพระเจา

15 มถุินายน พ.ศ. 2551
อาย ุ87 ป

วาระครบ 5 ป
“ความรักน้ันอดทนนาน และกระทำคณุให”

(1คร 13:4)
เตรยีมพบกับหนงัสอืใหม
สือ่มวลชนคาทอลกิฯ

รวมบทความ
ภาพจากท่ีเกดิเหตุ
เหตเุกิดจากพระวาจา

บนัทึกเรือ่งราวจากตางแดน
ไมนานเกินรอ
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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
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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

กำหนดการ
งานเฉลิมฉลอง “ปแหงความเชือ่ระดับชาต”ิ

วนัศกุรที ่19 - วนัเสารที ่20 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ สามพราน

วนัศกุรที ่19 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
“ความเชื่อกับเยาวชนคนรุนใหม”
ชวงท่ี 1  ระหวางเวลา 08.00 - 15.00 น.

หัวขอ “ความเชือ่กบัเยาวชนคนรนุใหม”
กจิกรรมหลกั   :  การชมุนมุของนกัเรยีนคาทอลกิ
ลักษณะกิจกรรม
08.30 - 10.15 น. กิจกรรมปแหงความเช่ือ

รวมนกัเรยีนทุกคนท่ีหอประชมุบุญราศีฯ
- การแสดง 2 ชดุ (20 นาที)
- พระสงัฆราชพบนกัเรยีนคาทอลกิ (20 นาที)
- กจิกรรมประกอบจงัหวะเพลง “ปแหงความเช่ือ”
(โดยนกัศึกษา ซี.ซี.)
- Bible Contest (45 นาที)

10.30 - 12.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณโดย พระสังฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สิรสุิทธิ์
บรรดาพระสงัฆราช และพระสงฆ
รวมกับบรรดาเยาวชนและนักเรียน

12.00 - 13.00 น. อาหารเท่ียง (อาหารกลอง)
ณ  บรเิวณโรงอาหาร  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนกชาย

13.00 - 14.30 น. กิจกรรมฐานตางๆ
(กระแสเรียก / ยวุธรรมทูต / คำสอน / วดีิทศัน ฯลฯ)
ณ บรเิวณโรงยมิ โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ แผนกชาย

14.30 - 15.00 น. วจนพธีิกรรมปดกิจกรรมปแหงความเช่ือ
สำหรับนักเรียนคาทอลิก

ชวงที ่2 ระหวางเวลา 17.00 - 21.00 น.  ประกอบดวย 2 กจิกรรม
1) การชมุนุมของเยาวชน ณ บานสวนยอแซฟ สามพราน
2) การชมุนุมครอบครัว ณ บานซาวีโอ สามพราน

17.00 - 19.30 น. แตละกลุมจัดกิจกรรมของตนเอง
(รวมรับประทานอาหารเย็นดวย)

19.30 - 21.00 น. พิธตีืน่เฝาภาวนา เพ่ือการฟนฟูความเชือ่
ตอหนาพระธาตุบญุราศีฯ / และศีลอภยับาป
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธาน
รวมกันท่ีหอประชุมเซนตไมเกิ้ล

(ทัง้ 2 กลมุมารวมกัน พรอมกับบรรดาสัตบุรษุ  บานนักบวช  บานเณรตางๆ
ที่สามารถมารวมได)

จะมีถายทอดสดทางอินเทอรเน็ต เพือ่พีน่องท่ีอยทูางบาน
สามารถชมและรวมใจกันไดอยางพรอมเพรียงดวย
หลงัพธีิเลีย้งขนม + น้ำ

วนัเสารที ่20 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
“ความเชื่อคือบอเกิดแหงกระแสเรียก”
ผรูวมพธีิ บรรดาพระสังฆราช  พระสงฆ  นกับวช

กลมุองคกรฆราวาส  และพ่ีนองสัตบุรษุทุกคน
ระหวางเวลา 07.00 - 12.30 น.
กิจกรรม - ขบวน “ธรรมยาตรา”

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช
เปนประธาน
- พิธบูีชาขอบพระคณุ  พธีิบวชสังฆานุกร
แตงต้ังผชูวยพธีิกรรม  และผอูานพระคมัภีร
พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนียร สันติสุขนรินัดร  เปนประธาน

ชวงที่ 1 ระหวางเวลา 07.00 - 09.00 น. ทุกคนชุมนุมพรอมกันท่ีหอประชุม
เซนตไมเก้ิล เพือ่

  รบัประทานอาหารเชา
 ชมวิดีทศัน “ความเชือ่ - การประกาศขาวดี”
 พธีิศีลอภยับาป
 เคารพพระธาตุบญุราศี

ชวงที ่2 ระหวางเวลา 09.00 - 10.00 น.  ขบวน “ธรรมยาตรา”
แหพระธาตุบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2
พระธาตบุุญราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
และพระธาตุบุญราศี คณุพอนิโคลาส บุญเกดิ กฤษบำรุง
จากหอประชุมเซนตไมเก้ิล

(ขบวนประกอบดวยกลมุองคกรตางๆ พรอมธงประจำกลมุ และผรูวมพธีิทกุคน)
เคล่ือนขบวนสหูอประชุมสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2
(ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ใชเวลาประมาณ 40 นาที)

ชวงที ่3 ระหวางเวลา 10.00 - 12.30 น.
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชสังฆานุกร
พิธีแตงต้ังผูชวยพิธีกรรมและผูอานพระคัมภีร

เวลา 12.30 น. อาหารกลางวัน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เชิญชมนิทรรศการกระแสเรียกจากคณะนักบวช
และคณะกิจกรรมฆราวาสตางๆ

ณ บริเวณโรงยิมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนกชาย
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การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ

หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว
ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

“เขาจะมาไหมหนอ
เรือ่งราวภราดาเดอ ลาซาล

ณ สยามประเทศ”
คำข้ึนตนช่ือเรือ่งบทความสีดำ ตัวบนสุดน้ัน

บงบอกความรูสึกประหนึ่งความหวั่นไหว เล็กๆ
นอยๆ ที่เกิดข้ึนในความรูสึกของผูมารอตอนรับ
การเดินทางมาทำงานในประเทศไทยของคณะ
ภราดาลาซาล

การเดินทางเขามาสยามประเทศของภราดา
เดอ ลาซาล “ภราดาแหงโรงเรียนคริสตัง” เปน
เพียงกรอบขาวเล็ก ๆ ของป ค.ศ. 1951 แตแมวา
การเดินทางมาสยามของภราดาลาซาลเม่ือ 60

กวาปที่แลว จะไมใหญโตเทาไรนัก มีเพียงพระสังฆราช และพระสงฆ 2-3 องค
ไปตอนรับท่ีสนามบิน พรอมกับตัดพอนิดหนอยวา “เขาจะมาไหมหนอ” และ
นัน่กเ็ปนจดุเริม่ตนของมิตรภาพระหวางคณะภราดาลาซาล กบัพระศาสนจักรไทย
ซ่ึงไมใชเพยีงแคเร่ืองการศึกษาอยางเดียว แตภราดาลาซาลก็ฝกใฝ และใสใจกับการ
ชวยเหลืองานอภิบาลและแพรธรรมของมิสซังอกีดวย

ผมแบงยคุความสัมพนัธลาซาล ณ สยามประเทศแบบน้ีครบั
ยคุแรกแหงการเชือ้เชญิ
การเชื้อเชิญคณะภราดาลาซาลเขามาทำงานดานการศึกษาในประเทศไทย

ครั้งแรกในสมัยพระสังฆราชหลุยส เวย เปนประมุขปกครองมิสซังกรุงเทพฯ ได
เขียนจดหมายลงวันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 1898 ใหสงคณะภราดามาดูแลดานการศึกษา
ในโรงเรียนอสัสัมชัญ บางรัก นอกจากน้ัน คุณพอกอลมเบต เจาอาวาสวัดอัสสัมชญั
และผูกอต้ังโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ไดเขียนจดหมายเชิญคณะภราดาลาซาล
เขามาทำการสอนในโรงเรียนอีกคร้ัง ตามจดหมายลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน ค.ศ.
1899 ซ่ึงทางคณะมิไดตอบรับคำเช้ือเชิญดังกลาว เพราะลำพังงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ทีสิ่งคโปร มะละกา และเวียดนาม กมี็มากจนลนมือแลว

ยคุตอมา ภราดามาจรงิๆ ...
วันท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 คณะภราดาแหงโรงเรียนคริสตัง 2 ทาน คือ

ภราดาอาเดรยีง มารกอีอง ผชูวยอธกิารใหญ ประจำกรงุโรม และภราดาครสิตอฟ
ซฟัเฟร เจาคณะประจำประเทศเวยีดนาม ไดเดินทางมาเมืองไทยเปนเวลา 1 เดือน
เพื่อศึกษาความเปนไปได และสำรวจสถานะทางการศึกษาในประเทศไทยวา
มีลักษณะเปนอยางไร เพื่อตรวจสอบวาจะเปนการเหมาะสมไหมท่ีจะนำภราดา
เขามาทำงานดานการศึกษาในประเทศไทย ตามคำแนะนำของพระสังฆราชโชแรง
ผใูหญของพระศาสนจักรในขณะน้ัน1

หลังจากนั้น วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1951 ซ่ึงมีเขียนเรื่องราวไววา วันชาติ
อติาเลียน อคัรทตูอิตาเลียน ประจำประเทศไทยไดเชิญพระสงัฆราชหลยุส โชแรง
ไปงานตอนรับ ณ สถานทูต ...... เปนวนัเดียวกนักับท่ี “ทานภราดามารกอีอง และ
ซัฟเฟร แหงคณะภราดาแหงโรงเรียนคริสตังโดยสารเคร่ืองบินกลับไซงอน โดย
แสดงความพอใจในสถานะการศึกษาในประเทศไทยเปนอยางย่ิง เราหวังวา
คณะภราดาน้ีซ่ึงมีสาขากระจายอยูแทบทุกประเทศ และมีวิธีการสอนท่ีดีเลิศ
จะไดนำคณะมาบุกเบิกโรงเรียนข้ึนใหมในประเทศไทย เปนการแบงเบาภาระ
ของภราดาคณะอ่ืนในการใหการศึกษาแกนกัเรยีนไทยซึง่ในเวลาน้ีขาดสถานศึกษา
โดยท่ัวไป”2

แลวที่สุด ฝนของบรรดาพระสังฆราช และคริสตชนชาวสยามท่ีจะได
คณะภราดาผูเชี่ยวชาญดานการศึกษามาประจำในประเทศของเราเพ่ือสอน
ลกูหลานชาวไทยใหเรยีนรวูชิาการตาง ๆ  กเ็ปนจริง

ภราดาแหงโรงเรยีนครสิตังเขามาในประเทศไทยจรงิ ๆ
“เขามาไหมหนอ!!!” คำตัวโตในหนงัสือสารสาสน 3 หนา 316 ฉบับป 1951 ...

แลวภราดาก็มาตามท่ีสัญญาไว .. เม่ือพจิารณาจากสารสาสนฉบับดังกลาว เราจะเห็น
บรรยากาศ และเรื่องราวความเปนมาของบรรดาภราดาในยุคแรกที่เดินทางเขามา
เมืองไทย และเหตุผลที่วาทำไมเม่ือ 50 ปที่แลว ทางคณะไมสามารถเดินทางมา

ได ขอคัดขอความดังกลาวเพื่อใหเห็นบรรยากาศในวันน้ัน และยังรักษาสำนวน
การเขียนแบบตนฉบับดวย

คณะภราดาเดอ ลาซาล มาเมอืงไทย
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม ศกน้ี เครื่องบินเครื่องหนึ่งไดมารอนลงที่สนามบิน

ดอนเมือง พระสังฆราชโชแรง พรอมดวยคุณพอโรเชอโร, คุณพอลารเกและ
คุณพออาแมสตอย ไดไปคอยตอนรับ ตางพากันถามวา “เขามาไหมหนอ?” เขา
ในท่ีนี้เปนใครกัน? ออ! เปนภราดาเดอ ลาซาล 5 องคที่สัญญาวาจะมาเมืองไทย
และเขาก็มาจริง ๆ สวมเส้ือหลอสดีำ และปกคอสีขาว

เขามาจากไหน? มาจากไซงอน ประเทศเวียดนาม โรงเรียนท่ีเขาเปดข้ึนท่ี
ไซงอนน้ัน บัดน้ีเจริญและไดอบรมฝกหัดภราดาชาวญวนสำเร็จแลวเปนจำนวน
มาก เชนเดียวกับในมิสซังตาง ๆ เม่ือเห็นวาพระสงฆพื้นเมืองเจริญและมีจำนวน
เพียงพอแลว พระสังฆราชยอมโอนกิจการของมิสซังใหแกพระสงฆพื้นเมือง
ทลีะค่ัน ๆ ฉนัใด คณะภราดาเดอ ลาซาล เม่ือไดอบรมภราดาชาวญวนเปนจำนวน
มากเพ่ือรบัชวงกจิการของเขาไปทำเพ่ือสริมิงคลของพระผเูปนเจา และความเจริญ
แหงประเทศของเขาแลว กเ็ริม่ถอนจากประเทศเวียดนามทีละค่ัน ฉนัน้ัน

เขามาเมืองไทยทำไม? เขามาเพ่ือเปดโรงเรยีน อนุชนคนไทยสมัยนี ้กระหาย
และชอบแสวงหาความรู ความตองการโรงเรียนมีมากข้ึน เพราะฉะน้ันภราดา
คณะน้ีจงึไดสนองคำเชญิของพระสังฆราชโชแรง ใหเปดโรงเรียนในประเทศไทย
อีก จริงอยู ในเวลาน้ี เรามีภราดาเซนตคาเบรียล ซ่ึงทำการสอนอยางสุดความ
สามารถ และเราตองขอแสดงความขอบคุณในท่ีนี ้แตภราดายังมีจำนวนไมพอกบั
ความตองการของประเทศ เพราะฉะนั้นจึงมีความปลาบปล้ืมท่ีไดเห็นภราดาอีก
คณะหน่ึงมาเพ่ือจำนวนคนงานในเน้ือนาของพระผูเปนเจา ขณะน้ีภราดาเดอ
ลาซาล 5 องค ซ่ึงมีทานภราดาโดมิเช (ซัฟเฟร) ซ่ึงเคยเปนเจาคณะแขวงประเทศ
อินโดจีน เปนเจาคณะแขวงประจำประเทศไทย กำลังกมหนา กมตา ศึกษาภาษา
ไทยอยางขะมักเขมน เพือ่ทำการเปดโรงเรยีนไดโดยเรว็

เราขอตอนรับคณะภราดาเดอ ลาซาล ดวยความช่ืนชมยินดี และขออวยพร
ใหภราดาคณะน้ีทำการไดผลอยางอุดมสมบูรณดวยเทอญ!!!4

และน่ีคือหลกัฐานแหงการทำตามสัญญาวาจะมาสยามใหได และเหตุทีเ่ม่ือ 50
ปกอนน้ันทางคณะมาไมได ก็เปนเร่ืองของบุคลากรท่ีงานทางสิงคโปร มะละกา
และเวียดนาม ก็ตองการบุคลากรเหมือนกัน การท่ีทางคณะลาซาล สามารถสง
ภราดามาเมืองไทยไดนั้น เปนเพราะมีจำนวนกระแสเรียกการเปนนักบวชใน
คณะท่ีเพยีงพอจนสามารถขยายงานท่ีอ่ืนได และน่ีนบัเปนความสำเร็จอกีข้ันหนึง่
เหมือนท่ีคณะลาซาลในเมืองไทยกำลังเติบโต เพราะมีกระแสเรียกการเปนนักบวช
ในคณะลาซาลมากข้ึน

ภราดาชุดแรกท่ีเดินทางเขามาเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1951 ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ภราดาโดมิเช เจาคณะแขวง, ภราดาโยเซฟ อธิการ, ภราดาเอมิล, ภราดา
มาระโก และภราดาเรอโนลต

ภราดาเหลาน้ีเร่ิมเรียนภาษาไทยอยางขะมักเขมนตามท่ีหนังสือสารสาสน
ไดกลาวไว ทานเรียนภาษาไทยอยูหลายเดือน สามเดือนแรกก็ยังมีความลำบาก
ในการพดูจา และในการส่ือสารอยบูาง แตอาศัยความพากเพยีรและความต้ังใจจริง
กส็ามารถสอบวิชาภาษาไทยจนสามารถมีสิทธ์ิสอนเรียนได นอกจาการเรียนภาษา
แลวบรรดาภราดาลาซาลยังมีโอกาสในการไดศึกษาวัฒนธรรม และเรยีนรวูถิชีวีติ
ของคนไทย ซ่ึงนาจะใชเวลาในชวงน้ีประมาณ 1 ป คือชวงป ค.ศ. 1952

จากกรอบเลก็ ๆ ของป ค.ศ. 1951 ภราดากลมุแรกเดินทางเขามา จากวนัน้ัน
ไมมีอะไรเลย ตองเร่ิมตนใหมท้ังหมด .. 10 ปผานไป สถาบันลาซาลมีโครงสราง
ที่เขมแข็งมากในระดับหน่ึง และในวันน้ี 60 กวาป สถาบันลาซาลกาวหนาอยาง
ไมหยุดย้ังเสมอ เคร่ืองวัดความสำเร็จประการหน่ึงก็คือการมีนักบวชลาซาล
ทีเ่ปนคนพืน้เมือง และน่ีเปนผลมาจากความทมุเทต้ังแตวนัแรกของบรรดาภราดา
ลาซาล ยคุแรก ๆ ....

1สารสาสนป 1951 หนา 151
2สารสาสนป 1951 หนา 192
3นติยสารคาทอลกิรายเดอืน ซ่ึงเปรยีบเหมอืนจดหมายเหตทุีบ่นัทกึเรือ่งราว ขาวที่
เกิดข้ึนกับพระศาสนจักรทองถิ่นไทย อีกทั้งยังมีบทความเสริมศรัทธา ซ่ึงพัฒนา
และกลายมาเปน หนงัสือพมิพอดุมสาร และนิตยสารอดุมศานต
4สารสาสน ป ค.ศ. 1951 หนา  316-317
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ราฟาแอล

มาระโก 5:35-36, 41-42
……ขณะกำลงัตรสัอยนูัน้   มคีนมาจากบานหัวหนาศาลาธรรมบอกเขาวา  “บุตรหญิงของทานตายแลว  ไปรบกวน

พระอาจารยอีกทำไมเลา” แตพระเยซูเจาทรงไดยินเขาพูดดังน้ัน  จึงตรัสแกหัวหนาศาลาธรรมวา “อยากลัวเลย
จงมีความเชือ่ไวเถดิ”........

........ทรงจบัมอืเดก็ตรสัวา  “ทาลธิาคมู”  แปลวา  “หนูเอย  เราสัง่ใหหนูลกุขึน้”  เดก็หญงิคนนัน้กล็กุขึน้ทันที และ
เดนิไปมา  เดก็คนนัน้อายสิุบสองขวบแลว คนทัง้หลายตางประหลาดใจอยางยิง่

ความเช่ือเปนของขวัญจากพระเจา
ของขวัญชิน้น้ีมีคุณลักษณะ สามประการ
คือ :

-     ขอแรกสุด  ก็คือ
ของขวัญน้ี (ความเช่ือ)  จุด
ความสวางในความคิดอาน
ของเรา นำเราใหรูความจริง
เก่ียวกับพระเจา

-      ขอทีส่อง  ความเช่ือ
เ ป น จุ ด เ ร่ิ ม ต นขอ งคว าม
สัมพนัธระหวางเรากับพระเจา
ซ่ึ ง เ ร าไม อ าจแสวงหาได
ดวยวธีิอืน่

-      ขอทีส่าม  ความเช่ือ
นำ เ ร าสู ชี วิ ต นิ รั นดร ท่ี ได
เริ่มตนแลว  ณ  ที่นี่  (here)
ขณะน้ี (now)

ความเช่ือนำทางใหรูจัก
ความจริงเก่ียวกับพระเจาซ่ึง
เราไมมีทางท่ีจะรูไดนอกจาก
พระองคทรงพระประสงคที่
จะเผยใหเราร ู กอนอืน่ ขอบอก
ตรงน้ีวา เรากำลังพูดถึงความ
จริงเกี่ยวกับพระเจาท่ีเรารูไดทางความเช่ือนี้
ไมเก่ียวกับความจริงท่ีเราไดจากการขบปญหา
ทางปรัชญา  ทางความเช่ือ เรารูจักพระในฐานะ
เปนมิตร  มิตรภาพนำมาซ่ึงการเปดเผยตนเอง
การเผยเรื่องเก่ียวกับตัวเอง  เพราะเหตุนี้เม่ือ
พระเจาทรงมอบความเช่ือใหเปนของขวัญแกเรา
พระองคก็ทรงเผยเร่ืองสวนตัวบางประการ
ของพระองคแกเรา  พระองคทรงบอกเราเก่ียวกบั
ชวีติภายในของพระองคทีเ่ปนสามพระบุคคล  ใน
ฐานะท่ีเปนพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
ซ่ึงเราตองรแูละรกัพระองค  พระองคยงัทรงบอก
เราวา  พระองคทรงสรางสรรพส่ิง  ไมใชเพราะ
พระองคมีความจำเปนตองสราง แตเพราะ
พระองคทรงมีพระประสงคจะแบงปนชีวิตของ
พระองคใหแกเรา  พระองคตรัสถึงบาปของเรา
และถึงพระบุตรของพระองคผทูรงชวยเราใหรอด
ผูทรงไถเราพนจากบาปของเรา  พระองคตรัสถึง
แผนการท่ีพระองคดำริดำเนนิการเพือ่เรา ซ่ึงบัดน้ี
สำเร็จแลวในพระเยซูเจา ในแบบท่ีพระองค
เปนเจาบาวของพระศาสนจักรและเปนเจาผคูรอง
ส่ิงสรางใหม  พระองคทรงส่ือสารกบัเรา บอกให

เรารูสาระอันล้ำคาแก เราท่ี เลยระดับท่ีสติปญญา
ของมนุษยหรือเทวดาจะคิดได

แตกเ็พราะความเช่ือทีน่ำเราใหรจูกัพระเจาเปนการ
สวนตัวในความสัมพนัธแหงความวางใจน้ีเอง  ความเช่ือ
จึงเปนของขวัญที่อยูในความเส่ียง (ที่จะสูญเสีย)
ทุกอยางข้ึนอยูกับเราวา  ของขวัญแหงความเช่ือนี้
จะไดรับการตอบรับไหม?  หากบอกวา “ขาพเจาเชื่อ
ส่ิงท่ีพระองคตรัส”  ก็เทากับ  “ขาพเจาเช่ือพระองค”
การตอบรับ  “ครับ/คะ”  สำหรบัส่ิงท่ีพระองคบอกเรา
ก็เทากับการตอบรับ “ครับ/คะ” สำหรับมิตรภาพ
ที่พระองคใหเรา แตในทางกลับกัน  ถาตอบปฏิเสธ
“ไม”  ตอสิ่งท่ีพระองคบอกก็เทากับการตอบปฏิเสธ
“ไม” ตอมติรภาพของพระองคดวย มิตรภาพตองเปนไป
อยางอิสระ  พระเจา ไมบังคับจิตใจหรือเจตนารมณ
ของเรา  หากเรากลาว “ครับ/คะ”  ทีเ่ปนการยอมรับวา
เราเช่ือ  จะตองไมใชเพราะเราถูกบังคับ  แตเพราะหัวใจ
ของ เรายอมรับการ เ ช้ือ เชิญของพระเจ าผูที่ เ ร า
ทั้งไววางใจอันเน่ืองมาจากการไดรูจักพระองค และ
ขณะเดียวกัน เราก็รูจักพระองคอันเนื่องมาจากการ
มีความไววางใจพระองคนั้นดวย  การตอบรับ  “ครับ/

คะ”  อันหมายถึงการยอมรับความเช่ือนี้ก็คือ
สัมพันธภาพกับพระเจ า ท่ี เราจำ เปนตองมี
เปนเบ้ืองตน

ความเช่ือเปรยีบประดุจด่ังเมล็ดพันธ ุ มีชวีติ
เติบโต ต้ังทองเพ่ือเกิดดอกออกผลใหเก็บเก่ียว
ทั้งๆ ที่ยังถูกฝงในดิน   ความเช่ือเปรียบเหมือน
ตะเกียงสองแสงสวางทามกลางความมืดยามวิกาล
และดวยแสงนี้ที่ เปนตัวชวย  เราจึงสามารถ
มองเห็นไดแมวาจะเปนเวลาเท่ียงคืนกต็าม ขณะน้ี
เราเห็นอยางเลือนรางในความมืด  แตรุงอรุณ
กำลังมา และความเช่ือของเราเปนจุดเร่ิมตน
ของชวีตินิรนัดร

คุณพอ John Dominic Corbett, O.P
จาก  Magnificat – Year of Faith Companion

(ขอขอบคุณ  คุณพอจำเนยีร กจิเจริญ  ทีไ่ดกรณุา
ชวยตรวจสอบ แกไข คำแปลนีค้รบั)

ธรรมชาตขิอง “ความเชือ่”
(The Nature of Faith)



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 16-22 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 Àπâ“ 15

«—¥‡´πµå·Õπ‚∑π’

·ª¥√‘È« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π ( 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) )

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ ∫“ß·§

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡

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

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ºŸâ¡“√à«¡©≈Õß

 “¡“√∂π”√∂®Õ¥‰¥â∑’Ë‚√ß‡√’¬π “√ “ πå∏π∫ÿ√’) (ß¥

®”Àπà“¬ ‘π§â“) µ√’«“√ 3  —ª¥“Àå ‡µ√’¬¡®‘µ„®

°àÕπ©≈Õß«—¥ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16, 23, 30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

09.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‚¿™πå æŸ≈‚¿§º≈ ‡ªìπºŸâ‡∑»πå

©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 6 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

§ÿ≥æàÕ∫ÿ≠‡ √‘¡ ‡π◊ËÕßæ≈’ (À—«Àπâ“‡¢µ 3) ‡ªìπª√–∏“π

À≈—ßæ‘∏’¢Õ‡™‘≠√à«¡·Àà·¡àæ√–

«—¥·¡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√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥

·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡

2013

08.30-09.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–æ√–‡¡µµ“

·æ√à∏√√¡·Ààß·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‡∑‡√‡´’¬π

09.00-09.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–Õ—»«‘π

·Ààß»’≈¡À“ π‘∑ ‡´Õ√å√à“ §Ÿ√å´‘≈‚≈ «‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈

09.30-10.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈œ ‚¥¬§≥–æ≈¡“√’¬å

10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥·≈–Õ«¬æ√»’≈œ

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

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 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.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å Õ.‡¡◊Õß

®. √–·°â« ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24  ‘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.

«—¥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“§¡ ‡«≈“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� —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¡™π

ÀπÕß·°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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°≈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)

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

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡¿“«π“·∫∫ ç®‘µ¿“«π“é „π

‚§√ß°“√ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿà¥«ßÀ∑—¬æ√–‡¬´Ÿé ‚¥¬®—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå∑’Ë 3 ¢Õß‡¥◊Õπ ‡«≈“ 09.00-

15.00 π. «—π∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π / «—π∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ /

«—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ / «—π∑’Ë 15 °—π¬“¬π / «—π∑’Ë 17

æƒ»®‘°“¬π ·≈–«—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ∑’Ë —°°“√ ∂“π

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç°“√‡≈àπ

‡§√◊ËÕß¥πµ√’ª√–°Õ∫„πæ‘∏’°√√¡é ·ºπ°¥πµ√’

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡

„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9 ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999)

(∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å —ª¥“Àå ÿ¥∑â“¬¢Õß‡¥◊Õπ„π™à«ß∫à“¬)

‚¥¬§√—Èß∑’Ë 5 ®–®—¥∑’Ë«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ( –æ“π

„À¡à) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 ‡«≈“

13.30-17.00 π. æ∫°—∫«‘∑¬“°√§◊Õ Õ.‡√¡’¬å π“¡‡∑æ

·≈– Õ.«’√–æß»å ∑«’»—°¥‘Ï ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å

®‘πµπ‡ √’ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë

08-9108-6850 E-mail : bkksacredmusic@

yahoo.com

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß

Lectio Divina   §.». 2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

«—¥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.

«—¥·¡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.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√·≈–‡ª“‚≈Õ—§√ “«° »√’‡™’¬ß„À¡à

®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπ

ª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—≈øÕπ‚´ ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë  3  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠§≈“√“ ª“°À¡Ÿ Õ.‚æπæ‘ —¬ ®.ÀπÕß§“¬

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

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 25 ª√–®”«—π∑’Ë 16-22 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°  «—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“π

æÿ∑∏»“ 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“≈ß∑–‡∫’¬π 200 ∫“∑  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë §ÿ≥‡Õ¡Õ√

∑ÕßÕ¥‘»—¬ ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1303 ‚∑√ “√

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√‡ª‚µ√

π√‡∑æ ¿“πÿæ—π∏å  ·≈– —ß¶“πÿ°√¬ÕÀåπ «—™√æ≈

°Ÿâ™“µ‘ «—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘ßÀ“§¡  2013  ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘

π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å

®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ Àπ—ß ◊Õæ√–π‘æπ∏åæ√– —πµ–ª“ª“
Àπ—ß ◊Õ

¢“¬¥’

 π„®µ‘¥µàÕ  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬ 122/11 ´.ππ∑√’ 14 ∂.ππ∑√’ ·¢«ß™àÕßππ∑√’ ‡¢µ¬“ππ“«“ °∑¡. 10120 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

‚∑√ “√ 0-2681-5401   E-mail : udomsarn@gmail.com

√“§“ 350 ∫“∑ √“§“ 300 ∫“∑ √“§“ 200 ∫“∑

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏ ‡≈à¡ 1

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

§ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ   ·ª≈

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏ ‡≈à¡ 2

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

§ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ   ·ª≈

æ√–‡¬´Ÿ‡®â“·Ààßπ“´“‡√Á∏ ‡≈à¡ 3

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16

§ÿ≥æàÕ∑—»‰π¬å §¡°ƒ   ·ª≈

0-2681-5369 ∂÷ß 70 À√◊Õ  E-mail: thaicatechesis

@gmail.com

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

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

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

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

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

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

ª√–‡ √‘∞ 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 25 ประจำวันที่ 16-22 มิถุนายน 2013 หนา 17

อุดมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลิก รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผูพิมพ-ผูโฆษณา ผูอำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบริหาร : 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

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 เยอรมนั ฝรัง่เศส 

TOEFL  TOEIC  IELTS
SPEAKING  PRONUNCIATION

GRAMMAR WRITING 
เปดอบรม Health & Beauty 
จายคนละ 3,000 บาท 10 ชม.

สุนทรยีบำบดั ฝกรองเพลง - การรองเพลงชวยให
อายุยนืยาวและคลายเครียด คอรสฟนฟู

และดูแล สุขภาพแบบธรรมชาต ิ- การรำกระบอง
นวดกดจุด กนิตามวิถธีรรมชาติ

คลายปมชีวติ ลางพษิในใจ - เรยีนรู
และสามารถคลายปมท่ีคางคาในใจ

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

เปนหน่ึงเดยีว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพ

ศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

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

ระลึกถึงทานในคำภาวนา

คุณพอยอหน บอสโก ศักดิพฒัน กจิสกุล
ยอแซฟ วงศ นภาสวางวงศ
เซซีลอีา โสภ ีชทูรพัย
สมาชิกอดุมสาร

และอุดมศานตผูลวงลับ
วญิญาณในไฟชำระ

และวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง
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น้ำพักน้ำแรง ทีเ่ปยมดวยพลงัแหงหวงั

“กาแฟบรูโน” คุณพอบรูโน โรสซี สงฆ
ชาวอิตาเลียน มาจากสังฆมณฑลปาดัว ตบทาย
ม้ืออาหารเที่ยงดวยกาแฟชื่อเดียวกันกับคุณพอ
วันน้ันผมข้ึนไปเย่ียมคุณพอ เพราะเหตุผลไมกี่
ประการ อยางแรกคือ ไดพบประกาศจากสังฆมณฑล
เชียงใหมใหคุณพอรับผิดชอบงานส่ือมวลชน
เปนโครงการของผมในใจวาเม่ือมารบัผดิชอบงาน
ส่ือมวลชน ภายในเดือนสองเดือนแรก จะหาเวลา
ไปพบคุณพอที่รับผิดชอบงานเหลาน้ีใหครบ
ทุกสังฆมณฑลเพ่ือรับฟง และสงสัญญาณถึง
ความรวมมือในอนาคตท่ีเราตองทำงานไปดวยกนั
แตเหตุผลทีเ่หนือไปกวาน้ันคือ ผมรักท่ีจะฟงและ
ไดเห็นงานอภิบาลของเพื่อนพระสงฆ ซ่ึงเปน
ความปติสุขท่ีคอยๆ เห็นความเติบโต อุปสรรค
ตางๆ ที่พวกเขาฟนฝา และแนนอนเราเห็นการ
ทำงานของพระควบคไูปกบัการทมุเทของมนุษย

จะวาไปแลวกวาคนๆ หนึ่ง หรืองานๆ หนึ่ง
จะสำเร็จลงมักมีคำๆ หนึง่ท่ีคอยสอนใจและควบคู
ไปดวย คำๆ นัน้คือ “ทมุ-เท” นาสังเกตวาคำๆ นี้
มีลกัษณะคือ เอาออกไป ทมุออก และเทไปใหไกล
มันออกไปจากตัวเองท้ังส้ิน

ภาพยนตร “ยงับาว” ภาพยนตรไทยท่ีบอกเลา
เรื่องราวของตำนานเพลงเพื่อชีวิตช่ือดังของ
เมืองไทย ผมไมแนใจในแงการตลาดวาจะเรียก
ผูชมใหสนใจแบบถลมทลายเหมือนเรื่องพี่มาก
พระโขนงแคไหน แมวาดาราท่ีดึงมารับบทบาท
ตัวเดนๆ ในเร่ืองจะเปนคนมีชื่อเสียง เปนไอดอล
ของเด็กวยัรนุยุคน้ีบวกกับมนตเสนหของบทเพลง
และเร่ืองราวบางเร่ืองท่ีบอกไดวาแมกระท่ัง

แฟนพันธุแทของวงคาราบาวอาจจะไมเคยรับรูมากอน
ก็ได แตส่ิงหนึ่งท่ีภาพยนตรเรื่องนี้บอกกับเราแนนอน
คือ ความสำเรจ็ยอมแลกมากับการทมุเท ลองผดิลองถกู
คร้ังท่ีหนึ่งอาจพลาด คร้ังท่ีสองอาจดีข้ึน คร้ังท่ีสาม
อาจเจ็บตัวยิ่งกวาคร้ังแรกก็เปนได แตเม่ือใดก็ตาม
ที่ยังกาวเดินไปตอ คำวาความสำเร็จรอคอยเราอยู
ขางหนาเสมอ ที่สำคัญคือออกแรงเดินตอไป เพื่อควา
มันมาใหได

เรื่องราวของวงคาราบาวอาจโพนไปแลวสำหรับ
เด็กวัยรุนยุคโลกดิจิทัล อยากฟงเพลงอะไรก็ไดฟง
อยากเสพส่ือแบบไหนก็ไดเสพ  ไมมีบังคับเลือก
แบบในอดีต จำนวนชองมหาศาลจากบริการเคเบิ้ล
ตางๆ หรือในอินเทอรเน็ต ที่เพียงปลายน้ิวสัมผัส
ทกุสิง่กป็รากฏดงัใจปรารถนา ผมไมแนใจอกีวา สังคม
แบบน้ีจะสอนใหคนทุมเทกับอะไรไดแคไหน แม
กระท่ังเร่ืองศาสนา

คุณพอบรูโน พาผมกบัเพือ่นพระสงฆอกีทานหน่ึง
เดินชมงานอภิบาล ผมจำไดวาผมเคยมาแลวครั้งหน่ึง
งานเล้ียงสัตว ปลกูพชืผกัสวนครัว สงไปขาย งานตัดเย็บ
อาภรณพระสงฆ ดวยผาไหมลายไทย และสงไป
จำหนายตอยังประเทศอิตาลี งานดูแลเด็กมากมาย
ปฏิทินปฏิบัติงานท่ีหองอาหาร  การประชุมตางๆ
พวกเรามาหยุดท่ีหองทำกาแฟบรูโน คุณพอบอกเลา

ที่มาท่ีไป  ยอดส่ังท่ีคอยๆ  เพิ่มข้ึน  การ
พยายามทำใหถกูขัน้ตอนทางกฎหมาย เหนอื
ไปกวาคุณภาพ ความยากงายตางๆ คือจติใจ

ทีอ่ยากชวยเหลอืชาวบาน อีกทั้งแววตามุงม่ันของ
คุณพอที่จะสานฝนและแนวคิดเหลาน้ีตอไป

รถปคอัพกลางเกากลางใหม พาผมยอนคืนสู
ตัวเมืองเชียงใหมเพื่อจะกลับไปทำงานอภิบาล
ในความรับผิดชอบท่ีผูใหญมอบหมาย ผมนึกถึง
บานและศูนยงานอภบิาลตางๆ ทีมี่โอกาสไดสัมผสั
พบเหน็ ซิสเตอร มาเซอร และเจาหนาท่ีทีร่วมชวีติ
กับเด็กๆ มากมายในศูนยตางๆ แคหาเงินมา
ใหพอกบัรายจายก็แยแลว ไหนจะตองอบรมใหเด็ก
เปนคนดีดวย ไหนจะตองตอสูกับอุปสรรคและ
ปญหาเฉพาะหนา พวกเขาเหลาน้ันคงตองทุมท้ัง
ความรู และเทท้ังชีวิต ในโลกความจริงไมมีใคร
เหน่ือยและลาไปกวากัน เราตางตองทมุเทเพ่ืองาน
ของพระตามกระแสเรียกของเรา จะเปนฆราวาส
จะเปนพระสงฆ จะเปนซิสเตอร มาเซอร หรือจะ
ใชชีวิตครอบครัว จะเปนเยาวชน หรือคนงาน
ในโรงงาน เปนพนกังานสำนักงานโกหร ูหรอืเจาหนาท่ี
เล็กๆ ฟนเฟองเพื่อขับเคล่ือนสังคมใดสุดแลวแต
ทุกคนลวนตองมุงหนาไปสูความสำเร็จ ทุกคน
ลวนตองออกแรงดวยกนัท้ังส้ิน

ผมพบถุงกาแฟบรูโนอีกคร้ังท่ีสำนักมิสซัง
กรุงเทพฯ ในชวงหลังมิสซาสายวันอาทิตย กาแฟ
พรอมเสิรฟ และคกุกีร้สอรอย  ผมมองไปท่ีภาชนะ
บรรจุ สต๊ิกเกอรรูปมาเซอรของคณะคารเมไลท
สืบทราบภายหลังวา เปนคกุกีท้ีท่ำในอาราม เปนอกี
ผลติภัณฑหน่ึงท่ีพวกเขาเหลาน้ันพยายามทำขึน้มา
เพ่ือเลี้ยงตัวเอง และจุนเจือสำหรับงานแพรธรรม
ของตน กาแฟและคุกกี้ในวันน้ันใหรสชาติอรอย
กวาทุกคร้ัง เพราะนอกจากกอนน้ำตาลท่ีใสลงไป
แลว มันยังมีกอนอะไรบางอยางท่ีกลมกลอม
กวาส่ิงใด กอนเหลาน้ีมีชื่อเรียกวา น้ำพักน้ำแรง
ของใจท่ีเปยมพลังแหงหวัง

บรรณาธิการบริหาร
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çÕ∫√¡é «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ√ π‘µµ–‚¬

‡®â“Õ“«“  §ÿ≥æàÕ ¡À¡“¬  ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥  ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“   ‰¥â®—¥Õ∫√¡ºŸâ™à«¬

æ‘∏’°√√¡ ºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å ‡¡◊ËÕ«—π®—π∑√å∑’Ë 6 æƒ…¿“§¡ 2013 ·≈–∑”æ‘∏’

Õ«¬æ√·µàßµ—Èß„π«—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ 2013  ®”π«π 28 §π

çøóôπøŸ®‘µ„®é   “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡  ®—¥øóôπøŸ®‘µ„®

§√Ÿ§” Õπ»‘…¬å‡°à“ §√—Èß∑’Ë 6 √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-25 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π

æ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’ Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√ À—«¢âÕ ç®“√‘°· «ß∫ÿ≠‡ âπ∑“ß

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ∫ÿ≠√“»’·Ààß Õß§Õπé ¡’»‘…¬å‡°à“œ ‡¢â“√à«¡®”π«π 20 §π

ç‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999é

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

™ÿ¡™π«—¥ ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‰¥â®—¥‚§√ß°“√

Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 À—«¢âÕ ç°“√®—¥‡æ≈ß·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß∫∑‡æ≈ß

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ‘∏’°√√¡é ‡¡◊ËÕ«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 ‡¡…“¬π 2013 ∑’Ë«—¥√“™‘π’

·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ( ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101) «‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ §◊Õ §ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘

ª√’™“«ÿ≤‘ ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ¡’ºŸâ√à«¡ß“π∑—Èß ‘Èπ

50 §π ®“° 11 «—¥

ç· ¥ß§«“¡¬‘π¥’é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 æƒ…¿“§¡ 2013 §ÿ≥‚°«‘∑ ®—π∑√°‘µ‘«ÿ≤‘

ª√–∏“πºŸâª°§√Õß§“∑Õ≈‘° π”§≥–ºŸâª°§√Õß§“∑Õ≈‘° ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ‡¢â“

· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫¿√“¥“«‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡ Õ∏‘°“√/À—«Àπâ“ß“πÕ¿‘∫“≈ ‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠ ·≈–¿√“¥“‡¥™“™—¬ »√’æ‘®“√≥å ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

„π‚Õ°“ ‡¢â“√—∫µ”·Àπàß∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ∑’ËÀâÕß∑”ß“π ™—Èπ M Õ“§“√

Õ—  —¡™—≠ 2003 ‡¢µ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

çπÈ”„®é §ÿ≥æàÕª√– æ ‡®√‘≠π‘µ¬å ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–√—∫ “√ µ√“¥ æ√âÕ¡

¥â«¬ ¿“¿‘∫“≈ µ—«·∑π§≥–«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ·≈–ºŸâ¡’®‘µ»√—∑∏“ √à«¡∫√‘®“§¢â“« “√

Õ“À“√·Àâß ·≈– ‘Ëß®”‡ªìπÕ◊ËπÊ ¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 25,000 ∫“∑ „Àâ°—∫™“«‚√Œ‘ß≠“

∑’Ë¡“æ—°æ‘ß‡æ◊ËÕ√Õ àß‰ªª√–‡∑»∑’Ë 3 ®”π«π°«à“ 100 §π ∑’Ë»Ÿπ¬åæ—°æ‘ß™—Ë«§√“«

‚√Œ‘ß≠“  ”π—°ß“πµ√«®§π‡¢â“‡¡◊Õß§≈Õß„À≠à ®.µ√“¥
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µÕπ∑’Ë 43 ®“° A
∂÷ß Z §«“¡¥’  ◊ËÕ
§«“¡‡™◊ËÕ (26)

Z (Zero) ‡ªìπ‡À¡◊Õπ

°—∫‡≈¢»Ÿπ¬å§◊Õ‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«

°—∫‚≈°∑’Ë«‘‡»…·≈–πà“™◊Ëπ™¡

º¡¬—ß®”«—π·√°¢Õß°“√

µ—¥ ‘π„®∑’Ë®–‡√‘Ë¡¿“æ®“°

∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ µÕπ‡Àµÿ‡°‘¥®“°

æ√–«“®“‰¥â ¡—π¡’‡Àµÿº≈

À≈—°Õ¬Ÿà  2-3 ª√–°“√ §◊Õ

Àπ÷Ëß ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ°”≈—ß

®–‡√‘Ë¡¢÷Èπ„π‰¡à™â“„π§√“π—Èπ √«¡∑—Èßº¡µâÕß‡¥‘π∑“ß·≈–„™â™’«‘µÕ¬Ÿà∑’Ëª√–‡∑»

øî≈‘ªªîπ å ‡Àµÿπ’È‡Õß®÷ßπ”æ√–«“®“¡“ºπ«° °≈“¬‡ªìπ¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ Õ—π

À¡“¬∂÷ß¿“æ∑’Ëª√–‡∑»π’È ∫«°°—∫ªïæ√–«“®“ ®÷ßÕ¬“°®–π”‡ πÕæ√–«“®“

„π¿“æ∑’Ëæ∫‡ÀÁπ ·≈–„πµ—«Õ—°…√µà“ß Ê ®“°µ—«Õ—°…√¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ FAITH

¡“∂÷ßµ—«Õ—°…√¿“…“Õ—ß°ƒ… A ∂÷ß Z

º¡π”¢âÕ§‘¥®“°µ—«Õ—°…√µà“ß Ê ®“°‚ª ‡µÕ√å·ºàπÀπ÷Ëß ́ ÷Ëß‰¡à‰¥â≈ß™◊ËÕºŸâ§‘¥§âπ

§«“¡À¡“¬‰«â ºπ«°‰ª°—∫æ√–«“®“®“°Àπ—ß ◊Õ»—æ∑å¢Õß ◊ËÕ¡«≈™π„πµ—«Õ—°…√

‡¥’¬«°—π®“° A ∂÷ß Z ‡™àπ°—π πà“¡À—»®√√¬å∑’Ëµ—«Õ—°…√ ÿ¥∑â“¬„Àâ∫∑‡√’¬π

°—∫º¡Õ¬à“ß«‘‡»…∑’Ë ÿ¥ ç∑”µ—«‡À¡◊Õπ°—∫‡≈¢»Ÿπ¬å «à“ß‡ª≈à“ ·≈–À¡ÿπ‰ª

µ“¡‚≈°é º¡À¡ÿπ‰ª®πº¡‰¥â∫∑ √ÿª‡À≈à“π’È ‰¡à‡§¬§‘¥¡“°àÕπ ‡À¡◊Õπ‚≈°

„∫π’È¡’‡√◊ËÕß√“«Õ¬Ÿà·≈â« ‡æ’¬ß·µàæ√–‡ªìπ‡®â“Õ“®®–∑”„Àâ§π∫“ß§π¡Õß‡ÀÁπ ·≈–

¡“π”‡ πÕ ¡“ “πµàÕ ‘Ëßß¥ß“¡∑’Ëæ√–ª√–∑“π°—∫‚≈°„∫π’È

‡ªìπæ√–À√√…∑“π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡ªìπ‡√◊ËÕß¡À—»®√√¬å„π™’«‘µ®√‘ß

∫√√¥“»‘…¬å®÷ß√–≈÷°‰¥â∂÷ß§”∑’Ë‡¢’¬π‰«â„πæ√–§—¡¿’√å«à“ ç§«“¡√—°∑’Ë¢â“æ‡®â“

¡’µàÕ∫â“π¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπ‡ ¡◊Õπ‰ø∑’Ë‡º“º≈“≠¢â“æ‡®â“é (¬ÕÀåπ 2:17)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ ¿“æ«“¥‡¥Á°πâÕ¬¡’¡‘µ‘πà“ π„® ∫«°°—∫§«“¡ß“¡

¢Õß∏√√¡™“µ‘ ‡ªìπ¿“æ∑’Ë∂Ÿ°®—¥· ¥ßÕ¬Ÿà„πæ‘æ‘∏¿—≥±å·Ààß™“µ‘ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

‡¡◊ËÕ«—πæÿ∏∑’Ë 1 æƒ…¿“§¡ 2013

§≥–æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õß 25 ªï ·≈– 50 ªï·Ààß°“√

ªØ‘≠“≥µπ¢Õß ¡“™‘°  ‰¥â·°à  ´‘ ‡µÕ√å

¬ÿæ‡¬“«å À—«„® ©≈Õß 25 ªï ´‘ ‡µÕ√å

‡«‚√π‘°“  ÿ√‘¬¡ß§≈ ´‘ ‡µÕ√å‡∫Õ√åπ“√å¥

µ√’∏“√“ ©≈Õß 50 ªï ∑’Ë«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢

´Õ¬ 101 ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

√à«¡°—∫∫√√¥“æ√– —ß¶√“™ æ√– ß¶å

π—°∫«™™“¬-À≠‘ß ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…®”π«π¡“°

§≥–æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ
©≈Õß°“√ªØ‘≠“≥ ¡“™‘°

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 16 æƒ…¿“§¡ 2013 »“ π —¡æ—π∏å‡¢µ 1 π”‚¥¬

§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ·≈–°√√¡°“√®“° 4 «—¥ §◊Õ Õ“ π«‘À“√

Õ—  —¡™—≠ «—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢  «—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈·Ààß‡À√’¬≠Õ—»®√√¬å

·≈–«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈

«—π·Ààß°“√·∫àßªíπ

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§à“¬æ—≤π“ºŸâπ”‡¬“«™π ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π
¥“√“ ¡ÿ∑√    »√’√“™“

‡æ◊ËÕ √â“ßºŸâπ”°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–√≥√ß§å ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π·≈– —πµ‘¿“æ

„π‚√ß‡√’¬π·≈–‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡ªìπæ’Ë‡≈’È¬ß  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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