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บนเนินเขากับคณะกลารสิ กาปูชนิ25 ป
ส่ือมวลชนคาทอลกิ สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี รวมยินดีและสรรเสริญ
พระเจารวมกับบรรดาซิสเตอรคณะกลาริส กาปูชิน
พนม โอกาสเปดอารามครบ 25 ป บนเนินเขาหลังวัด
แมพระองคอปุถัมภ พนม จงัหวดัสุราษฎรธานี ใจกลาง
สังฆมณฑล

วันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 2013 พระสังฆราชโยเซฟ
ประธาน ศรดีารุณศลี เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคุณ
รวมกับพระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ
และบรรดาพระสงฆอีก 20 องค ที่วัดนอยของอาราม
แมพระแหงปวงเทวา ซ่ึงไดกอต้ังมาเปนเวลา 25 ป
ทามกลางสัตบุรุษซ่ึงมีความผูกพันกับอารามแหงน้ี
ประมาณ 300 คน มารวมขอบคุณพระเจาและขอพร
ผานทางคำภาวนาของบรรดานักพรตเหลาน้ี

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล กลาว
ในบทเทศนตอนหน่ึงวา “เรามารวมฉลอง 25 ป ของ
อาราม มารวมขอบพระคุณพระเจาสำหรับพระพร
แหงกระแสเรียก พระพรแหงวิถีชีวิตในอารามแหงน้ี
ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีนาท่ึง และเปนเครื่องหมายที่เดนชัด
ถงึความสัมพันธระหวางพระเจาและมนุษยวา “พระเจา
เทาน้ันเพยีงพอ” ชวีติในอารามเปนชวีติแหงการภาวนา
ภาวนาสำหรับบรรดาพ่ีนองท่ีตองการพระเมตตา
สำหรับความประสงคตางๆ ซ่ึงผูขอม่ันใจวาพระเจา
สดับฟงคำภาวนาของบรรดาซิสเตอรทีอ่ยตูอหนาพระเจา
แทนพวกเขาท้ังกลางวันและกลางคืน”

นางบุญชวย นกัพรรษา มารดาของซสิเตอรมารอีา
ฟรังซิสกา  แหงรอยแผลศักด์ิสิทธิ์  (พิลัยพันธ
นกัพรรษา) กลาววา “ต้ังแตเริม่มีอารามมา ไดมีสวนรวม
ใกลชิดกับอาราม คุณแมโยวันนา บอกวาขอลูกมาเปน
ซิสเตอรบางสิ ดิฉันก็บอกทานวา “ได” แตไมคิดวา
จะเปนจรงิ เม่ือลกูสาวบอกวา “แมหนอูยากเขาอาราม”
ก็ไมสนใจ ลูกเขาไปจริงๆ ดิฉันรองไหเหมือนลูกตาย
จาก ... ตอนน้ีมีความช่ืนชมยินดีที่เห็นลูกเปนซิสเตอร
อยใูนอาราม พระพรของพระชางนาพศิวงจริงๆ ใหลกู
ไปแลว พระองคไมทอดท้ิงคนท่ีอยขูางหลัง”

คณุปราโมทย และคณุพัชรา พูลโภคผล ซ่ึงทำธุรกิจ
อยูที่กระบี่ เดินทางผานอารามไปมาแวะเยี่ยมเยียน
อยูเสมอ กลาววา “จากประสบการณของเรา เม่ือเรา
ประสบปญหาอุปสรรคท่ีไมสามารถแกไขดวยตัวเราเอง
ได เราจะขอใหซิสเตอรชวยภาวนาให ดวยคำภาวนา
ของซิสเตอรเราสามารถกาวขามอุปสรรคตางๆ ได
เสมอ”

พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต อดีตประมุข
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดทำพิธีเสกและเปดอาราม
แหงน้ี เม่ือวนัที ่29 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 / พ.ศ. 2531
ขณะท่ีคุณพอยอหน ตามาโย เปนเจาอาวาสวัดแมพระ
องคอุปถัมภ คุณแมโยวันนา กาเตลลานี นำซิสเตอร
8 ทาน จากอารามมารดาพระศาสนจักร บานแสงอรุณ
จงัหวัดประจวบคีรขัีนธ มาเปนธรรมทูตรนุแรก นบัเปน
อารามท่ี 2 ในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

อารามอยูบนเนินเขา พื้นท่ีบุกเบิกใหม จึงประสบ

ความยุงยากหลายๆ  ดาน ทั้งดานดินฟาอากาศท่ีชื้น
สัตวปารบกวน พื้นดินทรุดส่ิงกอสรางชำรุด และ
การเดินทางลำบาก มีปญหาดานสุขภาพ แตบรรดา
ซิสเตอรกลาหาญ อดทน วางใจในพระเจา มีการปรบัปรงุ
อาราม ทั้งส่ิงกอสรางและสภาพความเปนอยู เปล่ียน
จากปาเปนสวนรมรื่น จากความโดดเด่ียวหางไกล
เปนความสัมพันธใกลชิด ใครๆ รูจัก ผูคนผานไปมา
แวะเย่ียมขอคำภาวนา ทำบุญ เน่ืองจากเปนศูนยกลาง
ของสังฆมณฑลตามความปรารถนาของพระสังฆราช
เปโตร คาเร็ตโต ที่กำหนดใหสถานท่ีนี้หางจากหัวหิน
ดานเหนือ 500 กิโลเมตร หางจากเบตงดานใต 500
กิโลเมตร จากฝงอาวไทย 100 กิโลเมตร จากฝง

อนัดามัน 100 กโิลเมตร โดยประมาณ
ปจจุบันอารามแมพระแหงปวงเทวา มีสมาชิก

เพิ่มข้ึนท้ังจากหมูบานพนม จากวัดในสังฆมณฑล
และจากภาคเหนือ สมาชิกที่ปฏิญาณตนแลว 15 ทาน
รนุบุกเบิกอารามยังอยทูีน่ี ่4 ทาน คณุแมมาเรยี กราเซยี
แหงแมพระนริมล (สุปราณ ีฉตัรบรรยงค) เปนอธิการณีิ
ยินดีตอนรับหญิงสาวท่ีสนใจชีวิตแหงการภาวนา และ
ผูมีน้ำใจดีทุกทานรวมพันธกิจการภาวนากับอาราม
ที่ 159 หมู 3 ตำบลคลองชะอุน อำเภอพนม จังหวัด
สุราษฎรธานี
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สมณองคกร (ตอจากหนา 1)

กรงุโรมไดจัดการประชมุใหญประจำป โดยมผีอูำนวย-
การ PMS จากประเทศตางๆ จำนวน 117 ประเทศ
เขารวมประชุม

วาระการประชุมแบงออกเปนสองสวนสำคัญ คือ
สวนแรกเปนการศึกษาและแลกเปล่ียนการทำงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการประกาศขาวดีของ
พระเยซูคริสต สวนท่ีสองเปนการรับฟงรายงานผล
การดำเนินงานและการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการท่ีแตละประเทศไดเสนอมา

การประชุมในคร้ังน้ี เริ่มตนดวยการตอนรับและ
มอบแนวทางในการทำงานใหกบัสมาชิกโดยสมณมนตรี
สมณกระทรวงประกาศพระวรสารสปูวงชน พระคารดินลั
ฟโลนี และมงซนิญอรโปรตาเส รกูมับวา ประธาน PMS
และเลขาธิการสมณมนตรีสมณกระทรวงประกาศ
พระวรสารสปูวงชน

หัวขอที่ศึกษารวมกันมี 3 เรื่อง คือ เรื่องแรกคือ
บทบาทหนาท่ีของสมณองคกร PMS ในฐานะท่ีเปน
องคกรท่ีข้ึนตรงกับสันตะสำนักและกับสภาพระสังฆราช
ของแตละประเทศมีแนวทางในการทำงานท่ีเปนอิสระ
และเก้ือกูลกันไดอยางไร  เรื่องท่ีสองเปนการศึกษา
การทำงานของสมณองคกร PMS ในสวนที่เก่ียวกับ
การเปนองคกรการกุศลกับกฎหมายของบานเมือง
ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการบริจาคเงินเพื่อการชวยเหลือกัน
และเร่ืองท่ีสามเปนแนวทางการประสานงานระหวาง
สำนักงานใหญ PMS ทีโ่รมกบัสำนักงานระดับชาติตางๆ
ทั่วโลก

ในสวนท่ีสองเปนรายงานการทำงานของหนวยงาน
ทีข้ึ่นกบัสมณองคกร 4 หนวยงานคือ สมณองคกรเผยแผ
ความเช่ือ (สนับสนุนการทำงานของทุกสังฆมณฑล
กอสรางวัดใหม การจดัต้ังสังฆมณฑลใหม ทนุการศึกษา
สามเณร พระสงฆ นักบวชท่ีเรียนในโรม สถานทูต
วาติกนัในประเทศตางๆ ศูนยคำสอน ฯลฯ) สมณองคกร
ยุวธรรมทูต (สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่กระทำใหกับ
เด็กที่มีอายุ 14 ปลงมา) สมณองคกรนักบุญเปโตร
(สนับสนุนกิจการบานเณร) และสมณองคกรสหพันธ
ธรรมทูตของพระสงฆและนักบวช (สนับสนุนให
พระสงฆนกับวชมีจติวิญญาณของการเปนธรรมทูต)

ในวันสุดทายของการประชุม สมาชิกทุกคนไดมี
โอกาสเขาเฝาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อยาง
ใกลชดิเปนรายบุคคล โดยพระสันตะปาปาไดใหโอวาท
โดยสรุป คือ ในฐานะท่ีพระองคทานเปนหวัหนาโดยตรง
ทานจึงขอขอบใจทุกคนท่ีชวยทำงานใหทาน ใหเรา
ทุกคนทำงานโดยอาศัยความชวยเหลือจากพระจิตเจา
ทำงานดวยความรวมมือกนั และใหดำเนินชวีติท่ีเรยีบงาย
ตามแบบอยางของพระแมมารีย

สำหรับประเทศไทย ปจจุบันมีคุณพอวัชศิลป
กฤษเจรญิ เปนผอูำนวยการ ซ่ึงหนาทีข่องผอูำนวยการ
โดยทัว่ไปคอืใหการสนบัสนุนใหทกุองคกร หนวยงาน
สถาบันและสัตบุรุษคาทอลิกทุกคนไดมีจิตสำนึก
ของการเปนธรรมทตูหรอืผปูระกาศขาวดี ตามพระบัญชา
ของพระเยซเูจาท่ีวา “ทานท้ังหลายจงไปส่ังสอนนานาชาติ
ใหมาเปนศิษยของเรา” (มธ 28:19) โดยรวมมือ
อยางใกลชดิกับฝายธรรมทตูของสภาพระสงัฆราชและ
ของแตละสังฆมณฑล

สำหรับพี่นองคริสตชนสามารถทำการประกาศ
ขาวดีหรือเปนธรรมทูตไดโดยการภาวนา การบริจาค
เงิน การสมัครเขาเปนสมาชิกขององคกรแพรธรรม
หรือการประกาศขาวดีตางๆ ซ่ึงสามารถติดตอคุณพอ
เจาอาวาสทุกวัดไดตลอดเวลา

เทดิเกยีรตศิลีมหาสนทิ (ตอจากหนา 20)

เปนระยะทาง 6 กโิลเมตร
วนัท่ี 2 มิถนุายน 2013 สมโภชพระวรกายและโลหิต

พระคริสตเจา นอกจากมิสซาตามปกติแลว เวลา
13.00 น. คุณพอแตรี่ ตาไปย เจาอาวาสวัดแมพระ
องคอุปถัมภ พนม เปนประธานรวมกับคุณพอนที
ธีรานุวรรตน อุปสังฆราช อัญเชิญศีลมหาสนิทแหไป
ตามถนนซ่ึงผานหนาวดั ไปยงับานท่ีชมุชนครสิตชนยอย
กำหนดไวสำหรับแตละชุมชน จัดเตรียมพลับพลา
รบัเสด็จ เตรียมดอกไมสำหรบัโปรยตอนรบั ไฟสำหรบั
ใสกำยาน ภาวนาเพ่ือมวลชน ขบวนแหออกจากวัดมงุไป
ทางเหนือสุดท่ีเขต 5 ระยะทางจากวัด 3 กิโลเมตร
หลังจากขับรองภาวนา อวยพรศีลมหาสนิทแลว
ขบวนแหกลับมาแวะท่ีเขต 4 มีรถนำขบวน รถเด็ก
โปรยดอกไม รถเคร่ืองกระจายเสียงเพลง รถที่ประทับ
ศีลมหาสนิท และบรรดาสัตบุรุษตามเสด็จเปนขบวน
ทั้งรถยนตและรถมอเตอรไซค ประมาณ 200 คน
คนชราท่ีไมไดตามเสด็จออกมาคุกเขาตอนรับท่ี
หนาบานดวยความสำรวม ขบวนผานหนาวัดไปยัง
เขต 2 และเขต 1 แลวจึงกลับมาเขต 3 บริเวณหนาวัด
รวมเวลา 2 ชัว่โมง

การเทิดเกียรติศีลมหาสนิทดวยขบวนแหไปตาม
ชุมชนเชนน้ี เปนกิจกรรมท่ีรวมใจบรรดาสมาชิก
ในชุมชน ที่จะรับผิดชอบเตรียมการ และผูมีน้ำใจดี
บานใดบานหน่ึงอาสาเตรียมรับเสด็จท่ีหนาบาน รวมถึง
การบริหารจัดการขบวนรถ การจราจรบนถนน ที่
จอดรถในบริเวณบาน และเคร่ืองเสียง ทำใหทุกคน
ไดสวดภาวนา ขับรอง รบัพรอยางราบรืน่ พรอมเพรยีง
กัน ครั้นเสร็จพิธียังมีน้ำด่ืมและอาหารวางจากโรงครัว
ของวัดใหชืน่ใจคลายรอนอกีดวย

การอภิบาลชุมชนศิษยพระคริสตเชนนี้จะดำเนิน
อยางตอเนือ่ง เดือนตอไปกจ็ะฉลองวดัประจำป ซ่ึงจะมี
การเตรียมจิตใจในแตละชุมชน เปนการเฉลิมฉลอง
ของแตละชุมชนท่ีทุกคนมีสวนรวม และไดรับผล
ทางดานจิตใจ ซ่ึงจะสงผลตอชุมชนวัดโดยรวม เปน
ความฝนของคุณพอนที อุปสังฆราชและผูรับผิดชอบ
วถิชีมุชนวัดสังฆมณฑลสุราษฎรธานี

ส่ือมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
รายงาน

นกัเรยีนราชบุรี (ตอจากหนา 20)

รวมกบักองทนุสงเสรมิการจดัสวัสดิการสงัคม   จัดคาย
“เด็กและเยาวชนวัยใส ไมทองกอนวัยเรียน ไมติด
ยาเสพติด”  ทีค่ายดวงหทยั ต.หนองพันจันทร  กิง่อำเภอ
บานคา จ.ราชบุร ีระหวางวันท่ี 21-23 พฤษภาคม  2013
โดยเจาหนาทีค่ณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ความยตุธิรรม
และสันติ ไดแก คุณปฏิพัทธ ไผตระกูลพงศ  และคุณ
ปริณฑร วาปกัง ไดไปชวยนำในกิจกรรม “คุณคา
ศักดิ์ศรี และสิทธิความเปนมนุษย” ในชวงครึ่งวันเชา
ของวนัที ่21 พฤษภาคม โดยคายครัง้น้ีมนีกัเรยีนเขารวม
จำนวน 96 คน จากโรงเรยีนตางๆ ไดแก สวนผึง้วทิยา,
ทามะขาม, รจิุรพตัน, อนบุาลสวนผ้ึง, ตชด.บานถ้ำหิน
และชุมชนบานบอ

เน้ือหาในชวงกิจกรรมคุณคา ศักด์ิศรีและสิทธิ
ของความเปนมนุษย ไดแก กจิกรรมที ่1  “คนพบคุณคา
ในตัวเอง โดยใหแนะนำตัวเองและบอกคุณสมบัติ
ทีดี่ของตน” กจิกรรมที ่2  “ความเหมือนหรอืความตาง”
ใหนักเรียนไดสังเกตวาเพื่อนๆ ท่ีมารวมคายดวยกัน
มีส่ิงท่ีเหมือนหรือตางกับเราอะไรบาง ซ่ึงเราอาจจะ
แตกตางกันเร่ือง เพศ อาย ุรปูราง หนาตา ชาติพนัธ ุแต
ส่ิงหนึ่งท่ีทุกคนมีเหมือนกันคือ คุณคาและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย  กิจกรรมที่ 3 “สีแหงสามัคคี”  โดย
พี่ เลี้ยงติดสต๊ิกเกอรสีที่หนาผากของนักเรียนแลว
ใหจับกลุมสีที่ เหมือนกันกับสีที่แตกตางกัน  เพื่อ
สอนบทเรียนเร่ืองไมควรกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ
กบัคนท่ีแตกตางกับเรา และกิจกรรมสุดทายคือ “คุณคา
และศักด์ิศรทีางเพศ”  โดยแจกกระดาษคำถามใหนองๆ
เขียนถึงส่ิงท่ีเราไมชอบใหเพศตรงขามปฏิบัติกับเรา
จากน้ันใหดูภาพวาเปนการกระทำท่ีเหมาะสมหรือไม
เชน ภาพเพศตรงขามจับมือกนั หอมแกม กอดกัน ฯลฯ
กิจกรรรมนี้มุงเนนในการใหความเคารพเพื่อนตางเพศ
หลกีเลีย่งพฤติกรรมทีจ่ะลวงละเมิดสิทธิในรางกายของ
เพื่อน

ทานจงม่ันคงในคำสอนท่ีทานไดเรยีน
และมีความเชื่อมั่นแลว

ทานก็รวูาทานเรยีนรจูากผใูด (2ทโิมธ ี3:14)
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สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกอบพิธมีสิซา
แตงตัง้นกับญุเปนวาระแรกในสมณสมัยของพระองค

ตอนที ่6

“ใครทีช่วยเหลอืผขูดัสน ผนูัน้ไดสัมผสัพระวรกาย
ของพระคริสตเจา”

วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2013 ทิวธงของชาว
ลาตินอเมริกาโบกไสว ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงแตงต้ังซิสเตอร 2 ทาน คือ
คุณแมลูปตา จากประเทศเม็กซิโก และคุณแมเลารา
จากประเทศโคลัมเบีย อีกทั้งมรณสักขีชาวอิตาเลียน
ราว 800 ทาน จากโอรานโต

การแตงต้ังซิสเตอรเลารา  มอนโทยา นี้ นับเปน
ครัง้แรกท่ีชาวโคลมัเบียไดรบัการยกข้ึนถวายสพูระแทน
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเนนวา การงานอันไมยอทอ
ของเธอท้ังเรือ่งใหการศึกษาและการประกาศพระวรสาร
แกชุมชนพ้ืนเมือง ตอนหน่ึงพระองคตรัสวา “นักบุญ
เลารา มอนโทยา ประดุจเคร่ืองมือของการประกาศ
พระวรสาร อยางแรกเธอเปนครู และตอมาเธอยังเปน
มารดาทางจิตวิญญาณของชุมชนพ้ืนเมือง เธอนำ
ความหวงัมาใหชนพืน้เมืองโดยการแสดงความรกัทีเ่ธอ
ไดเรยีนรจูากพระเจา  เธอนำพวกเขาไปหาพระเจาดวย
ศิลปะของการสอนอันมีประสิทธิภาพ ที่ไมขัดแยงกับ
วฒันธรรมทองถิน่ของพวกเขา”

เธอเกิดท่ีเมืองเยริโค อนัติโอกวิยา ในป ค.ศ. 1874
และอุทศิชีวติท้ังหมดตอสเูพือ่สทิธิของประชากรผเูปน
ชนพืน้เมือง  ในป ค.ศ. 1914 ไดกอต้ังคณะนักบวชเพือ่
จัดใหมีการศึกษาและใหการอบรมแกชนช้ันลางสุด
ผลงานของเธอไดรบัการยอมรบัจากผมีูอำนาจปกครอง
ประเทศโคลัมเบียแมในชวงเวลาท่ีทานยังดำเนินชีวิต
อยูแลว

เยอรมาน คารโดนา กูเตียเรซ (เอกอัครราชทูต
ประเทศโคลัมเบียประจำสันตะสำนัก) กลาววา “มีส่ิง
ที่นาสนใจเพราะมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธระหวาง
ประธานาธิบดีซานโตส และคุณแมเลารา ลุงปูของ
ประธานาธิบดีซานโตสผูเคยเปนประธานาธิบดีชวง
ทศวรรษ 1940 คือประธานาธิบดีเอดูอารโด ซานโตส
ในชวงเวลานัน้เม่ือทานเปนประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
ไดมอบ “ไมกางเขนแหงโบโยดา” แกคุณแมเลารา ซ่ึง
เปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดสำหรับพลเมือง
โคลัมเบีย คณะนักบวชของเธอ รจูกักันในช่ือ  “ธรรมทูต
แหงคุณแมเลารา” ทำงานอยูใน 20 ประเทศในแถบ
ประเทศลาตินอเมริกา และแอฟริกา พวกเขาดูแลผูคน
ทีส่มเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิสกลาวถงึดวยศัพทคำวา
“ผอูยนูอกชายขอบ” ”

ซิลเวีย คอรเรียเล (ผูพิสูจนประวัติของคุณแม
เลารา) สรปุวา  “เธอรสึูกถงึความเปนบิดาขององคพระ-
ผเูปนเจาอยางแรงกลา และเธอก็เหน็วาพระเปนเจาทรง
เรียกเธอใหทำหนาท่ีของแม แมทางจิตวิญญาณของ
ประชากรผเูปนชนพ้ืนเมือง ซ่ึงผลกัดันใหเธอทำงานน้ี”
แมวาเธอจะส้ินใจในป ค.ศ. 1949 มรดกล้ำคาของเธอ
ยังคงมีชีวิตสืบตอมาผานทางคณะนักบวชของเธอ เชน
เดียวกับบทรำพึงและขอเขียนนับรอยชิ้น  เพื่อจะสืบ

มรดกของเธออันน้ี คณะธรรมทตูของเธอไดใชเคร่ืองมือ
ส่ือสารอินเทอรเน็ตเพื่อจะเผยแผพันธกิจท่ีมีตอสังคม
ของคุณแมเลารา นักบุญของประเทศโคลัมเบีย

สวนนักบุญใหมชาวเม็กซิกนั อทุศิชีวติของเธอเพ่ือ
ชวยเหลือคนยากจน สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเปน
ภาษาสเปน ถงึแบบอยางของเธอวาจะเปนกำลังใจแกผอูืน่
ใหรจูกัชวยเหลอืผขัูดสน  พระองคตรัสวา “นกับุญกวาดา
ลเูป กราเซยี ซาวาลา  เขาใจอยางถองแท เธอละทิง้ชวีติ

ทีส่ะดวกสบาย แทจรงิชวีติท่ีสะดวกสบายอาจ
เปนสาเหตุของหายนะ เพราะการสะดวกสบาย
มากจนเกินเลยทำใหดวงใจของเราเปนอมัพาต
ดังน้ันเธอจึงม่ันคงในความจริงแหงการเรียก
ของพระเยซูเจา และแสดงใหคนอ่ืนเห็นวาเรา
ควรรักความยากจนไมฟุงเฟอ เพื่อผูคนจะได
หันกลับไปรักคนจนและผูขัดสนมากย่ิงข้ึน
คุณแมลปูตาจะคุกเขาในโรงพยาบาลลงตอหนา
คนไขและผูถูกทอดท้ิง ชวยเหลือพวกเขา
ดวยน้ำใจดีและมีเมตตา  นีห่มายถึงการมีความ
ผูกพันกับพระคริสตเจากับผูยากจนผูถูก
ทอดท้ิง ผปูวย นีคื่อความหมายท่ีวา ไดสัมผสั
เลอืดเน้ือพระวรกายของพระครสิตเจา”
        นกับญุกลมุท่ีสาม  สมเด็จพระสนัตะปาปา
ยังทรงเนนไปท่ีความเช่ือ และความซ่ือสัตย
ของมรณสักขีราว 800 ทาน ชาวอิตาเลียน ผู
ไดรบัแตงต้ังเปนนักบุญในพิธีมิสซาคร้ังน้ีดวย
พวกทานเหลาน้ีเลือกเอาความตายแทนการ
ประกาศละท้ิงความเช่ือในองคพระเยซูเจา
การประกาศแตงต้ังมรณสักขี 800 องคแหง
โอรานโต เปนนักบุญ เปนการสรุปกระบวนการ
ทีด่ำเนินมากวา 500 ป ในวันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.
1480 เม่ือทหารกองทัพออตโตมานรุกเขาสู
ดินแดนโอรานโต   ผบูงัคับบัญชากองทัพสัง่ให
ชาวบานประกาศละท้ิงความเช่ือในองคพระ-
เยซูเจา และหันมานับถือศาสนาอิสลาม
ชาวบาน 800 คน นำโดยอนัโตนีโอ พรมีาลโด
กลาววา “พวกเขาปรารถนาจะตายอีก 1,000  ครัง้
ดีกวาท่ีจะประกาศละท้ิงพระเยซูเจา  พระบุตร
พระเจา”  ทัง้หมดจึงถูกประหาร  ชาวบานทุกคน
ถูกตัดศีรษะ รางท่ีปราศจากศีรษะถูกทิ้งไว
โดยไมไดรบัการฝงราว 1 ป  จนกระท่ังกองทัพ
จักรวรรดิออตโตมานถูกขับไลออกไปจาก
โอรานโต ต้ังแตนัน้บรรดาผลูวงลับก็ไดรบัการ
เคารพในฐานะมรณสักข ี   หลงัจากไดรบัการ
คนควาทางประวัติศาสตรหลายคร้ัง ซ่ึงตาง
ก็ยืนยันถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  ในป ค.ศ. 2001
สำนักวาติกันไดพิจารณาถึงอัศจรรยที่เกิดข้ึน
เชื่อวามาจากการวอนขอตอบรรดามรณสักขี
เชน การไดรับการรักษาใหหายของซิสเตอร
ทานหน่ึง ทีท่นทุกขจากอาการมะเรง็แพรกระจาย
ในรางกาย  อนัเปนอศัจรรยทีป่ทูางไปสกูารแตงต้ัง
เปนนักบญุในคร้ังน้ี

ในตอนทายเม่ือจบพธีิมิสซา สมเด็จพระสนัตะปาปา
ทรงทักทายบรรดาผมูารวมในพิธี ซ่ึงรวมท้ังประธานาธิบดี
แหงโคลัมเบีย นายฮวน มานูเอล ซานโตส และตัวแทน
ระดับสูงของประธานาธิบดีแหงเม็กซิโก  ประชาชน
ราว 80,000 คน รวมในพธีิมิสซาและสมเด็จพระสนัตะปาปา
เสด็จเลยเขตปกครองรัฐวาติกันออกไปเพ่ือทักทาย
สัตบุรษุอกีนบัพนับนถนนดานนอกท่ีชมุนุมอยนูัน้

นกับุญเลารา

นกับุญลูปตา

นกับุญ 800 องคแหงโอรานโต
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มันไมใชเรื่องยากเลยท่ีจะตัดเย่ือใยกับผูที่มีวิถีชีวิตผิดไปจากของเรา
เน่ืองจากเรามิไดใชความพยายามเพียงพอที่จะเรียนรู และพยายามเขาใจ
การดำเนินชีวิตของเขา มีนิทานท่ีเขาเลาตอกันมาวา มีสุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่งมอง
เห็นลกูองนุหอยอยท่ีูตนองนุ มันคิดวาองนุพวงน้ีคงจะชวยขจัดความหิวกระหาย
ของมัน สุนัขจ้ิงจอกก็พยายามหลายคร้ังท่ีจะดึงพวงองุนออกจากตน แตมัน
พยายามเทาไรก็ไมสำเร็จ เพราะมันไมสามารถเขาไปถึงพวงองุนได แลว
เจาสุนัขจ้ิงจอกก็เดินทางตอไป พลางกลาววา “ขาแนใจวาองุนพวงน้ัน มัน
คงจะเปร้ียว”

ในพระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี พระเยซูเจาตรัสวา ตนไมที่ดี
ยอมใหผลผลติท่ีดี และตนไมทีเ่นาเสียกผ็ลติผลทีเ่นาเชนกนั เราจะรจูกัตนไมได
ก็โดยอาศัยผลผลิตของมัน เชนเดียวกับประกาศกเทียม ซ่ึงมีเรื่องราวท่ีนาฟง
แตกไ็มมีคนสนใจฟง แลวนำไปปฏิบติัในการดำเนินชวีติท่ีดี เรารจูกัประกาศก
เทียมเหลาน้ีได ก็จากความวางเปลาในชีวิตของเขาเหลาน้ันเอง

ตองใชเวลาหลายปกวาตนไมจะผลิตผลสำเร็จ หรือไมก็มักจะข้ึนอยูกับ
ประวติัของตนไมนัน้ๆ เชนเดียวกนั นกัโทษท่ีนาหวาดกลัวและนักบญุผนูานับถอื
ก็เร่ิมตนจากการเปนทารกท่ีไรเดียงสาท่ีไมทราบถึงสถานภาพชีวิตของตนเอง
ในสังคม ไมวาจะเปนการไดเปรียบหรอืเสียเปรียบ มีพรสวรรคหรอืไรคุณสมบัติ
มีคนตอนรบัหรอืถกูสงัคมปฏิเสธ มีความรักหรอืความขมข่ืน ใครบางจะรวูาองนุ
ที่วางอยูบนโตะหวานหรือเปรี้ยว เจาสุนัขจ้ิงจอกไมยอมใชเวลาเพื่อจะพิสูจน
เรือ่งน้ี มันจึงเปนฝายท่ีพายแพ

“ทานจะรูจักประกาศกเทียมไดจากผลงานของเขา” (มัทธิว 7:20)

ขาแตพระเจา โปรดทรงสอนลกู
ใหมีความอดทนและความถอมตน

โปรดทรงชวยลกูใหละเวนการตัดสินผอูืน่
แทนท่ีจะพยายามรูจักเขาวา

เปนบุคคลท่ีดีงาม ถกูสรางมาเปนท่ีรจูกั
และรกัของพระองค อาแมน

ภัยท่ีมองขาม
เปดปการศึกษายังไมทันไร
กมี็เร่ืองราวไมดีงามเกิดข้ึนกับนกัเรยีนนกัศึกษาแลว
ไมวาจะเปนเร่ืองราวการทะเลาะตีรันฟนแทง

ระหวางสถาบัน
รวมถงึคนอ่ืนท่ีไมเกีย่วของพลอยโดนหางเลขไปดวย
หรือเร่ืองความไมปลอดภัยในการเดินทางไปเรียน
รวมไปถึงรถรับสงนักเรียนที่ขาดมาตรฐานดูแล
ลวนแตสรางความหดหใูจใหทกุผทูกุคนไมนอย
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาท่ีอยูในสถานการณ
ทัง้ๆ ทีใ่นวยัในบรบิทนาจะพบเหน็แตส่ิงดีงามส่ิงสรางสรรค
เพื่อมีความสุขกับวัยมีความสนุกกับการเรียนการศึกษา
ในเสนทางกาวไปสูอนาคตแตละวันปแลวปเลา
แตทีน่าสลดใจใหตองหวัน่วติกมากกวาน้ัน
เม่ือมีขาววาในสถานการศึกษาเองก็ยังไมปลอดภัย
เพราะมีการฟองรองวานักเรียนถกูลวนลามทางเพศ
ไมใชในชวงเวลาที่อยูในอาณาบริเวณสถานศึกษา
ซ่ึงแตละแหงมีมาตรการคอนขางเขมงวดกวดขัน
ทัง้วธีิการจดัอาคารจดัสถานท่ีจดัพืน้ทีจ่ดัสนามเลน
ทั้งมีการตรวจตราดูแลจากครูจากพนักงานรักษาความปลอดภัย
แตความไมปลอดภัยเกิดข้ึนกับนักเรียนในช่ัวโมงเรียน
จากการกระทำของครูผูสอนแทๆ
ครูสอนพละครูสอนนาฏศิลปครูคอมพิวเตอร
ใครเปนพอแมผูปกครองคงตองผวา
สงลูกสงหลานมาโรงเรียนนาจะสบายใจนาจะม่ันใจ
วาลูกหลานจะอยูในบริบทสถานท่ีเอื้อการเติบโตพัฒนา
ชื่อสถานที่ก็บอกแลววามาเรียนรูมาเสริมสรางทักษะ
บรรยากาศนาจะเอ้ือใหรวมท้ังการเรียนการสอนนาจะจริงจัง
ครูบาอาจารยแตละทานนาจะเปยมดวยอุดมการณ
แตพอเจอกับสถานการณตรงกันขามแบบน้ี
พอแมผปูกครองคงตองงุนงงตองวติกตองหวาดหว่ัน
สถานศึกษานาจะเปนพืน้ท่ีอดุมการณในทุกแงทกุมุม
เพื่อการเรียนรูการเติบโตการพัฒนาสติปญญารางกายจิตใจ
แตเม่ือไมไดเปนอยางท่ีควรเปนดังท่ีตองเปน
กค็งตองถาม “แลวจะสงลูกไปไหนใหปลอดภัยอกีเลา”

ในความเปนจริงแลว
สถานศึกษาแตละแหงมีอดุมการณมีมาตรฐานท่ีส่ังสมมานาน
พรอมความภาคภูมิใจท่ีมีสวนสรางพลเมืองใหชาติมาโดยตลอด
รุนแลวรุนเลาท่ีจบไปลวนมากดวยคุณภาพเปยมดวยคุณธรรม
นอกน้ันยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในทุกดาน
ทั้งอาคารสถานท่ีหองเรียนอุปกรณการสอนหลักสูตรบุคลากร
จนสามารถรักษาชื่อเสียงรักษามาตรฐานมาอยางไมเปลี่ยนแปลง
ทวาท่ีเปล่ียนไปท่ีเปนปญหาสงผลกระทบสถานศึกษาแทบทุกแหง
กค็อืจิตวญิญาณครู...ครทูีเ่ปนครทูัง้ตัวตน
เม่ือมองวาเขาใจวาเห็นวาถือวาครูคืออาชีพขายวิชาความรู
เหมือนกับอาชีพคาขายสินคาผลผลิตท้ังหลาย
ความเช่ียวชาญดานวิชาการรอบรูเทคนิคการสอนคือตัวแปรแรก
สามารถใหความรเูสรมิทักษะสรางความฉลาดไดถอืวาผาน
ความสัมพนัธแบบอาจารย-ลกูศิษยไมใชประเด็นสำคญั
เพราะเนน “ลูกศิษย” เปน “ลกูคา” เชงิการตลาดเปนใหญ
ถึงขนาดขายยาเสพติดใหลูกศิษยลูกหาก็มีใหเห็น
ในขณะท่ีการศึกษาแหงชาติชูธงปฏิรูปการศึกษามากวาสิบป
การศึกษาบานเราก็ยังไมไดกาวหนาไปไหนเม่ือเทียบกับเพื่อนบาน
ก็เพราะเอาแตจะปฏิรูประบบวิธีการเรียนรูแนวการสอน
แตไมคิดจะปฏิรปูครู...จติวิญญาณคร.ู..บางเลย
สถานการณดานการศึกษาก็ยังคงเปนอยางท่ีเห็นนี่แหละ
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สังฆมณฑลจนัทบรุี
 เพิง่เสร็จส้ินไปหมาดๆ สำหรบัการฉลองครบ 78 ป

สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา เม่ือวันเสารที่ 8
มิถุนายน 2013 คุณพอสมจิตร พ่ึงหรรษพร อธิการ
บานเณร ไดกลาวท้ิงทายกับบรรดาพี่นองสัตบุรุษไววา
“พี่นองสงลูกหลานมาเขาบานเณรนะครับ จะไดมาฝก
ชีวิต และการอบรมท่ีบานเณรก็มีคุณภาพพอสมควร
พออยากมีเณรเยอะกวาน้ีนะครับ 49 คน นอยไป” ไดฟง
แบบน้ีแลวพีน่องสัตบุรษุทานใดสนใจจะสงบุตรหลาน
เขาศึกษาท่ีบานเณร เชิญติดตอสอบถามไดที่บานเณร
เลยนะครับ รับไปเต็มๆ สำหรับคุณพอสุทัศน
เภกะสุต ในการเทศนตรีวารเตรียมจิตใจท่ีบานเณร
พระหฤทยั ศรรีาชา เม่ือวนัท่ี 5-6 มิถนุายน 2013 แววๆ
เสียงกระซิบมาวาคุณพอบวชมาจนครบ 25 ป ไมเคย
ถวายมิสซาท่ีบานเณรเลยสักครั้ง ปนี้เปนคร้ังแรก เลย
เหมาไปคนเดียว 3 วันติด แถมใชเวลาในการเทศนถึง
40 นาที ไมแนใจวาปหนาคุณพออาจจะไดเหมาคนเดียว
อีกหรือเปลา หรือถาวัดไหนสนใจจะเชิญคุณพอไป
เทศน รีบสอบถามจองคิวกันไดเลย  เม่ือวันท่ี 8-9
มิถนุายน 2013 ทางแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี
ไดจัดประชุมทีมประสานงานเยาวชนข้ึน ที่อาคาร
สุวรรณศรี ศูนยสังฆมณฑลจันทบุร ีอ.ศรีราชา จ.ชลบรุี
มีผูเขารวมจำนวน 14 คน สำหรับคนท่ีพลาด ไมได
เขารวม หรือติดธุระไมสามารถมารวมในคร้ังน้ีได
ไมตองเสียใจไป ทางแผนกเยาวชนเขาจัดเปนประจำ
ทกุป ปนีไ้มได ปหนาคอยมาใหมนะครับ  

คณะภราดาลาซาล (ตอจากหนา 20)
ของภราดาเอวเยน ประภาส ศรเีจรญิ และภราดาซีโมน
พนม วิทยานุกรณ และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของ
ภราดายอหน แบพติสท พีระพงษ แกวกันหา โดย
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี เปนประธาน
ในพิธี รวมกับพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร  วีระ  อาภรณรัตน
พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ เทียนชัย สมานจิต
พระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย ศุระศรางค
เมือ่วนัที ่1 มถุินายน 2013 ทีโ่รงเรยีนลาซาล กรงุเทพฯ

ภราดากันย วงษชรี ีเกิดวันท่ี 1 กนัยายน ค.ศ. 1951
สัตบุรุษอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จนัทบุร ีปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 1974
ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัที ่22 มีนาคม ค.ศ. 1981 ปจจบุนั
เปนอธิการเจาคณะแขวงภราดาลาซาล (ประเทศไทย)
วาระท่ี 4 ค.ศ. 2011-2014

คติพจน “พระร ูพระเหน็ พระจดัการ”
ภราดาประภาส ศรีเจริญ เกิดวันที่ 20 มีนาคม

ค.ศ. 1958 สัตบุรุษวัดมารียสมภพ บานแพน อยุธยา
ปฏิญาณตนคร้ังแรก วันท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ. 1988
ปฏิญาณตนตลอดชีพ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1996
ปจจุบันเปนอธิการโรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ

คติพจน “ I adore in all things the will of God in
my regard.”

ภราดาพนม วทิยานุกรณ เกิดวันท่ี 24 ตุลาคม ค.ศ.
1967 สัตบุรษุอาสนวหิารพระนางมารอีาปฏสินธินริมล
จันทบุรี ปฏิญาณตนคร้ังแรก วันท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ.
1988 ปฏญิาณตนตลอดชีพ วนัท่ี 29 มิถนุายน ค.ศ. 1996
ปจจุบนัเปนอธิการบานอบรมลาซาล สามพราน

คติพจน “ทำดีทีสุ่ด ดวยความไวใจในพระเจา”
ภราดาพีระพงษ แกวกันหา เกิดวันท่ี 25 ธันวาคม

ค.ศ. 1989 สัตบุรุษวัดพระนามพระเยซู โพนสวาง
จ.สกลนคร ปฏญิาณตนคร้ังแรก วนัท่ี 1 มิถนุายน ค.ศ.
2013 ปจจุบันกำลังศึกษาตอที่ประเทศฟลิปปนส

คติพจน “รกัพระ รกัตัวเอง รกัเพือ่นพีน่อง”
คณะภราดาลาซาล กอตั้งข้ึนในประเทศฝรั่งเศส

โดยทานนักบุญยอหน แบพติสท เดอ ลาซาล พระสงฆ
ผูมีความศรัทธา และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของ
พระเปนเจาในการรำพึงภาวนา และชวยเหลือเยาวชน
ผูยากไร ตามความตองการของพระศาสนจักรทองถิ่น
ทานไดรบัการสถาปนาใหเปน “นกับุญองคอปุถัมภของ
ครทูัง้หลาย” โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที ่12

คณะภราดาลาซาลเขามาทำงานดานการศึกษาใน
ประเทศไทยโดยคำเชิญของพระสังฆราชหลุยส เวย
แหงมิสซังกรุงเทพฯ  สมัยนัน้ ไดเขียนจดหมายลงวันท่ี
17 มีนาคม ค.ศ. 1898  ถงึภราดาหลยุส อวิาค ใหสงชาว
คณะภราดามาดูแลโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ตอมา
คุณพอกอลมเบต เจาอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ได
เขียนจดหมายลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1899
ถึงภราดาหลุยส อิวาค ใหสงภราดามาเร่ิมทำการสอน
ตัง้แตตนป 1900 แตขณะน้ันทางคณะมิอาจสนองตอบ
คำเรียกรองได เพราะตองดำเนินงานโรงเรียนเต็มมือ
ทีสิ่งคโปร  มะละกา และไซงอน (เวยีดนาม)

50 ปตอมาทางคณะไดตอบจดหมายตกลงจะมา
ตามคำเชิญชวนของพระสังฆราชหลุยส โชแรง และ (อานตอหนา 8)

เชาตรูวันที่ 31 สิงหาคม 1951 ภราดาชาวฝรั่งเศส
5 ทานแรกจากไซงอนก็เดินทางมาถึงประเทศไทย
พระคุณเจาหลุยส โชแรง ไปรับดวยตนเองและใหพัก
อยใูกลบริเวณสำนกัพระสงัฆราช ถนนสาทรใต ภราดา
ทั้ง 5 ทานคือ 1. ภราดาโยเซฟ แมรตส ชาวฝรั่งเศส
2. ภราดาโดมิส โรเกเทียน ชาวฝรั่งเศส 3. ภราดา
คอนสแตนติน มารค 4. ภราดาคอลิน เอมลิ 5. ภราดา
เรอเน

ภราดาชุดน้ีเรยีนภาษาไทยอยหูลายเดือนโดยเฉพาะ
พระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส ชวง 3
เดือนแรกก็พอจะเขียนภาษาไทยไดบาง แตการพูด
คอนขางจะลำบาก อยางไรก็ดีอาศัยความพากเพียร
มิรหูนาย ภราดาท้ัง 5 ทาน กส็ามารถสอบวิชาภาษาไทย
ไดสำเรจ็มีสิทธ์ิสอนเรียนได

ตอมาในป ค.ศ. 1953 กลมุพอคาชาวจีนท่ีนครสวรรค
ไดเชญิคณะภราดาลาซาลไปเปดโรงเรยีนท่ีนครสวรรค
เพราะตองการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือจะไดทำธุรกิจ
คาขายกับชาวสิงคโปรและฮองกงใหกวางขวางมาก
ยิ่งข้ึน ภราดากลุมน้ีไดเร่ิมสอนท่ีโรงเรียนตงฮ้ัว เปน
โรงเรยีนจนีแตใชชือ่โรงเรยีนโชติรว ีมีนกัเรยีน 200 คน
คร ู4 คน


วันน้ี บนรถประจำทาง ฉันเห็นเด็กหญิง

ผมสทีองทีน่ารกัคนหนึง่ ฉนัอจิฉาเธอ เธอดูราเริง
สวยงาม และสดใส แตเม่ือเธอลุกขึ้นจากท่ีนั่ง
ฉนัจึงเห็นวาเธอมีขาขางเดียว เธอตองใชไมค้ำยัน
ในขณะท่ีเธอเดินลงจากรถ แตเธอก็เดินกะโผลก
กะเผลกผานฉันไปพรอมดวยใบหนาท่ีแตมดวย
รอยยิม้อนังดงาม

พระเจาขายกโทษใหลูกดวย เมื่อลูกบน เมื่อ
ลูกคิดวาตนเองเปนคนโชคราย ลูกมีขาสองขาง
แตเด็กหญิงคนน้ันมีขาเพียงขางเดียว แตเธอ
กลับดูมีความสุข และไมบนวาพระองคเหมือน
กับลูก

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.)

คณะภราดาลาซาล (ตอจากหนา 7)
ค.ศ. 1960 ไดสรางโรงเรียนโชติรวีบนเน้ือที่ของ

ตนเอง 37 ไร โดยซื้อที่ดินจากบริษัทบอรเนียวในนาม
มิสซังคาทอลกิ

ค.ศ. 1962 ภราดาลาซาลไดเปดโรงเรยีนแหงท่ีสอง
ที่จันทบุรีใชชื่อวา “โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา
พิทักษ)” เปดสอนต้ังแตระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ปที ่6

ค.ศ. 1963 ภราดาลาซาลไดเปดโรงเรียนแหงท่ีสาม
ที่กรุงเทพฯ ใชชื่อวา “โรงเรียนลาซาล” โดยไดรับ
บริจาคท่ีดินจากคณะเซนตคาเบรียล

ค.ศ. 1975 ภคินลีาซาล 5 ทาน ไดเขามารวมงานกับ
คณะภราดาลาซาล ซ่ึงเปนนักบวชที่ถือระเบียบวินัย
เดียวกับคณะภราดาลาซาล

ค.ศ. 1989 คณะภราดาลาซาลไดทำการเปดบาน
แหงท่ีส่ี ที่สามพราน เพื่อใชเปนสถานท่ีฝกอบรม
ชายหนมุท่ีสมัครใจติดตามทานนักบุญยอหน แบพติสท
เดอ ลาซาล ในรูปแบบของชีวิตนักบวช คณะภราดา
ลาซาล เปนคณะนักบวชท่ีอุทิศตนเพ่ือการศึกษาของ
เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กยากจน

ค.ศ. 2008 สรางศูนยการเรียนรูลาซาลสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไดรับรองจากพระศาสนจักร
ทองถ่ินสังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชยอหน
บอสโก ปญญา กฤษเจริญ ในป ค.ศ. 2011 เพื่อให
การศึกษาแกเด็กไรสัญชาติและชนกลุมนอย

โครงการพเิศษ
นอกจากจะรับนักเรียนท่ียากจนเขามาศึกษา

ในโรงเรียนแลว คณะลาซาลไดริเริ่มโครงการ เพื่อ
ชวยเหลือเด็กยากจนอีก 4 โครงการ คือ

1. โครงการบานมิเกล ต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1990 เพื่อ
จัดท่ีพักอาศัย  อาหารสำหรับนักเรียนชนบทท่ีมี
ผลการเรียนดี บานอยูหางไกลโรงเรียน ไมสามารถ
เดินทางไปกลับในวันเดียวได นักเรียนเหลาน้ีเปน
นักเรียนท่ีสอบแขงขันชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ
ลาซาลได

2. โครงการศูนยพัฒนาเด็ก ต้ังข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1986
เพื่อชวยเหลือเด็กกอนเขาวัยเรียนที่ยากจน ท่ีพอแม
ทำมาหากินบริเวณกองขยะ และปลอยใหลูกๆ อยูตาม
ลำพงั ทางศูนยฯไดรบัเด็กมาอยรูวมกนั มีการปพูืน้ฐาน
ความพรอมในดานตางๆ สอนตามหลักสูตรกอน
ประถมประมาณ 2 ป มีรถบริการรับสง และจัดอาหาร
กลางวันให ไดรบัอนญุาตจากกรมประชาสงเคราะห

3. โครงการบานลาซาล จดัข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1985 เพือ่
ใหการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
อาท ิครอบครวัอยหูางไกล เปนเด็กทีมี่อปุสรรคในการ
ดำรงชวีติ กำพรา หรอืมฐีานะยากจน โดยจัดท่ีพกัอาศัย
จัดอาหาร อุปกรณการเรียน เคร่ืองนุงหมและให
การอบรมดานคุณธรรม จรยิธรรม พรอมฝกฝนทางดาน
วชิาชพีใหอกีดวย

4. โครงการศูนยการเรียนรลูาซาล จดัข้ึนเม่ือ ค.ศ.
2009 ที่สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงไดรับรอง

จากพระศาสนจักรทองถิ่นสังฆมณฑลราชบุรี โดย
พระสังฆราชปญญา กฤษเจริญ ในป 2011 เพื่อให
การศึกษาแกเด็กไรสัญชาติและชนกลุมนอย

บานฝกอบรม
1. บานอบรมยุวลยั เดอ ลาซาล งานแพรธรรมของ

คณะไดพัฒนาข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น ในเวลาเดียวกันคณะจำเปนตองจัดต้ัง
บานอบรมสมาชิก เพื่องานการอบรมของคณะจึง
เปดบานเณรยุวลยั เดอ ลาซาล ทีน่ครสวรรค เม่ือ ค.ศ.
1959 โดยแตงต้ังอธิการบานยวุลยั ดูแล อบรม หลายป
ตอมายุวลัย เดอ ลาซาล ไดถูกยายไปอยูที่โรงเรียน
ลาซาล กรุงเทพฯ ศูนยกลางคณะ ดวยเหตุผลดาน
บคุลากร การอบรม หลงัจากคณะปรบัระบบการอบรม
โดยมีการจัดต้ังบานการศึกษาสามพราน  ซ่ึงเปน
การอบรมระดับอุดมศึกษา เพื่อความเหมาะสมของ
การศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม หลังจากน้ันไดยาย
บานอบรมยุวลัย เดอ ลาซาล กลับมาท่ีนครสวรรค
ดังน้ันยุวลัยหรือบานเณรเล็ก จึงต้ังข้ึนในเขตมิสซัง
นครสวรรคอกีครัง้

2. ศูนยการศึกษาลาซาล จัดต้ังเม่ือ ค.ศ. 1989 ข้ึน
สำหรับยุวนิสท่ีผานการอบรมจากยุวลัย  เขารับ
การอบรมตามลักษณะเฉพาะของคณะลาซาล เพื่อ
หลอเลี้ยงกระแสเรียกรับใชผูดอยโอกาสทางการศึกษา
และสามารถกาวสข้ัูนของนวกภาพและภราดาในอนาคต
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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
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชกิโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-26813900 ตอ 1805
โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com

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)

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

“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

รบัทำประกันภยัในราคากันเอง
บรษัิท  เอม็ดี  อนิชวัร  โบรคเกอร  (วนิาศภัย)  จำกดั

MD  INSURE  BROKER  (NONLIFE)  CO. ,  LTD.
รบัทำ  พ.ร.บ.  ประกันภยัรถยนต  อคัคีภยั  ขนสง  PA
เดินทาง  กอสราง  เบ็ดเตล็ด
ตดิตอ:   คณุอารยี  (กอย)   พันธมุี
Email:   koygiff@hotmail.com  www. mdbroker.co.th
สำนักงานประกันภยั:   570/123  ม.1  ซอยสรงประภา 5
ถนนสรงประภา   ดอนเมือง  กทม.  10210
Mobile: 08-3122-9490
Fax: 0-2566-3201
Facebook: อารยี  ฮมีนิกลู

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

โรซา โรซา
อนนัตชาติ
อาย ุ82 ป
มรณะวนัท่ี 7
ธนัวาคม 2550

ดอมนิโิก สวาง
อนนัตชาติ

อาย ุ90 ป
มรณะวนัที ่ 29
ตุลาคม 2555

เตรยีมพบกับหนงัสอืใหม
สือ่มวลชนคาทอลกิฯ

รวมบทความ

ภาพจากท่ีเกิดเหตุ
เหตุเกิดจากพระวาจา

บนัทึกเร่ืองราวจากตางแดน
ไมนานเกินรอ

ความพากเพียรกอใหเกิดคุณธรรมที่แทจริง
คุณธรรมที่แทจริงกอใหเกิดความหวัง

  (โรม 5:4)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 23-29 มิถุนายน 2013หนา 10
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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

พระเยซเูจาในเพือ่นบานของเรา

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

มีเยาวชนคนหน่ึงทราบวา  ผมไดไป
ประชุมพระสังฆราช  เพื่อนของคณะ
โฟโคลาเร  ทีป่ระเทศเกาหลีใต  ระหวาง
22-25 พฤษภาคม  2013  ไดบอกวามีอะไรเขียนเลาเร่ือง
ลงเว็บไซตบาง  จึงทำใหผมเขียนบทความส้ันๆ นี้
มาแบงปน

พระอคัรสงัฆราชเกรยีงศกัดิ ์  โกวทิวาณชิ  เปนผจูดั
การประชุมคร้ังน้ี  เพือ่บรรดาพระสังฆราชในทวีปเอเชีย
ที่สนใจรูจักและสัมผัสจิตตารมณของคณะโฟโคลาเร
ครั้งน้ีมีทั้งหมด  30 องค  จาก  12 ประเทศมารวม
พบปะกัน  หวัขอ  คือ  พระเยซเูจาในเพ่ือนบานของเรา

มีโอกาสใหแนะนำตัว  สวดภาวนา  รวมมิสซา  และ
ฟงขอคดิ  เชน

 ชวีติจิตของคณะโฟโคลาเร  ซ่ึงเปนชีวติจิตแบบ
กลมุ

 คนอ่ืน  กคื็อ  ฉนัอกีคนหนึง่
 พระพรพเิศษสำหรับการประกาศขาวดีแบบใหม
 การทาทายตอพระศาสนจักร

 การดำเนินชีวติฉันพีน่องในบรรดาพระสังฆราช
 จงรกัเพือ่นบาน
 การแบงปนประสบการณของโฟโคลาเรเกาหลี

เม่ือผานการประชุมพบปะกันครัง้น้ี  ส่ิงท่ีผมประทบัใจ
บางอยาง  คือ

1. ทำใหตระหนักมากข้ึนวาตองเปนหน่ึงเดียว
สนใจ  เขาใจ  พี่นองของเรายิ่งข้ึน  รับใช  ทักทาย
ดวยความรักมากข้ึน  ชวยเหลือกันมากข้ึนในระหวาง
คณะพระสังฆราช

2. ตองสนใจความเปนไปของพระศาสนจักร
รอบบาน  และเปนพิเศษท่ีกำลังถูกเบียดเบียน  เพราะ
เราเปนคนกลมุนอย  ไมวาจะเกิดอะไรขึน้  ผนูำตองไมหนี
เอาตัวรอดคนเดียว  แตตองนำชาวบานใหสรางสันติ
โดยไมใชความรุนแรง  ใชความรักใหอภยั

3. สมัยแรก  แนวคิดสูความศักด์ิสิทธ์ิมักเนนชีวิต

สันโดษ  แยกตวัออกจากสงัคม  แตปจจบุนั  เนนชวีติจิต
สูความศักด์ิสิทธิ์แบบกลุม  (Collective Spirituality)
มากกวาเนนความศักด์ิสิทธ์ิสวนตัว  เนนความสัมพนัธ
หน่ึงเดียวกันมากข้ึน  ดำเนินชีวิตหมูคณะ  และมุง
สรางวิถชีมุชนวัด  ดังท่ีพระศาสนจักรในเอเชียมงุเนนมา
ต้ังแต  ค.ศ. 1982  (FABC 3)

ผมมีโอกาสไปรวมมิสซาวันอาทิตยที่วัดแหงหน่ึง
และท่ีอาสนวิหารกรุงโซล  เยีย่มคำนับพระอคัรสงัฆราช
อนัเดร  ซ ู  ทานพาเราไปเย่ียมบานเณรใหญ  ซ่ึงมีเณร
280  คน  เยีย่มคลินกิราฟาแอล  ชวยคนจน  ทกุวนัอาทิตย
มีอาสาสมัครชวยงานอาทิตยละรอยกวาคน

ถาเราพัฒนาความเช่ือ  เขาใจ  “พระเยซูเจาผูถูก
ทอดท้ิงในเพ่ือนพ่ีนอง”  ในสมัยปจจบุนั  เราจะบนนอยลง
พูดนอยลง  และบริการชวยเหลือพระเยซูเจาในเพ่ือน
ของเรามากข้ึน
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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
งานเฉลมิฉลอง “ปแหงความเชือ่ระดับชาต”ิ

วันศุกรท่ี 19 - วันเสารท่ี 20 กรกฎาคม  ค.ศ. 2013
ณ โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ 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)

วดัคาทอลิกลอยน้ำ ณ อทุยัธานี
วดันกับญุยออากิม ทาซงุ อทุยัธานี

วดัคกูบั วดันกับญุอนันา ปากน้ำโพ นครสวรรค
หากเราไลเรียงเร่ืองราวความเปนมาของอะไรสักอยาง เราจะรูสึกถึง

ความมหัศจรรยในตนกำเนิดของส่ิงน้ัน ประวัติศาสตรของกลมุคริสตชนแหงลมุน้ำ
สะแกกรังก็เชนเดียวกัน เราเห็นความเช่ือมโยงของระยะทางแหงความเช่ือ
ที่สืบทอดจากรุนสูรุนมาถึงปจจุบัน ยิ่งสรางความมหัศจรรยตอผูที่ทำการศึกษา
ประวัติศาสตร และย่ิงกวาน้ันยิง่ทำใหเห็นความย่ิงใหญของผทูีอ่ยเูบ้ืองหลงัทุกส่ิง
และย่ิงตองขอบคุณในความรักอันย่ิงใหญที่ผลักดันใหความเช่ือเหลาน้ันยังอยู
ทามกลางกลุมคริสตชนแหงน้ี แมจะเปนกลุมคนเพียงหยิบมือเดียว แตพลัง
ความสามัคคีของพวกเขากลบัมีมากมหาศาล ทีจ่ะคอยพยงุความเช่ือของกนัและกัน
จนผานมาไดเกือบรอยปแลว

ยุคเริ่มตน วัดบนบก ภายใตนาม “วัดนักบุญยออากิม” เอกสารท่ียืนยันชื่อ
ของกลุมคริสตชนท่ีนี่ ที่เราพอสันนิษฐานถึงการมีคริสตชนอยูที่แพในแมน้ำ
สะแกกรังจากจดหมายของการเย่ียมคริสตชนท่ีอยรูมิแมน้ำในป 1910 ของคุณพอ
มอริส การตอง1 ซ่ึงขณะน้ันเปนเจาอาวาสวัดปากน้ำโพ และมีหนาท่ีในการ
รบัผดิชอบกลมุครสิตชนต้ังแตวดับานแปงจนถงึวดัปากน้ำโพทีเ่กาะญวน

“ต้ังแตผมไดมีโอกาสไปเยีย่มสะแกกรังหรอืเมอืงอทุยั สถานท่ีแหงน้ีทำใหผม
มีความหวังอยางจริงจัง ตลาดท่ีนี่มีชื่อเสียงไมนอยกวาท่ีปากน้ำโพ ผมไดพบกับ
คริสตัง 54 คนท่ีเปนชาวจีนและเปนตัวหลัก พวกเขาไดตอนรับผมอยางอบอุน
และเปนมิตรท่ีสุด ผมไปเย่ียมวัดท่ีพวกเขาสรางข้ึนเพื่อใชสำหรับสวดภาวนา
รวมกัน”

จากขอความขางตนจึงพอสันนิษฐานวากลุมคริสตชนในสมัยแรกเริ่มเปน
ชาวจีนและพวกเขาก็มีวัดเล็กๆ ที่พวกเขาสรางข้ึน ซ่ึงอาจเปนวัดในบานของ
พวกเขาเอง ซ่ึงไมสามารถสรุปไดวาอยู ณ สถานท่ีแหงใด จะบนบกหรือในน้ำ
แตนี่เปนเอกสารท่ียืนยันวามีชื่อกลุมคริสตชนท่ีลุมแมน้ำสะแกกรังแลวเม่ือ
รอยปท่ีแลว และมีจำนวนถงึ 54 คนอกีดวย

“นอกจากน้ีเวลา 2 คืนท่ีผมไดใชที่สะแกกรัง ชาวจีนประมาณ 20 กวาคน
ทีบ่านหันคา มาขอพบผม เพือ่ใหผมไดอธิบายหลกัคำสอนใหกบัพวกเขา”

จากขอความขางตน เราเห็นความต้ังใจของพวกเขาท่ีพยายามจะเรียนรพูระธรรม

คำสอนของพระเจา เดินทางจากบานหันคา ซ่ึงอยูที่จังหวัดชัยนาท เพื่อมาเรียน
คำสอนกบัคุณพอมอรสิ การตอง

“ดวยความยินดี ผมตองการจะอยูทามกลางคนดีเหลาน้ี ที่จะสอนพวกเขา
แตความกังวลอื่นๆ นอกจากนี้ยังเรียกผม ผมทำไดแคสัญญากับพวกเขาวาจะ
กลับมาอีกเร็วๆ นี้ ถาเปนไปไดอยางนอยผมสามารถสงครูคำสอนมาใหพวกเขา
แตจะเปนไปไดอยางไรในเมือ่ขณะน้ีทีป่ากน้ำโพกย็งัไมมีครคูำสอน”

และนี่ก็อาจเปนปญหาของยุคสมัยน้ันที่ขาดบุคลากรในการสอนคำสอน เรา
จะเห็นความต้ังใจของพระสังฆราชแปรรอส ที่ต้ังใจใหปากน้ำโพ เปนศูนยกลาง
ในการผลติครูสำหรบัสอนคำสอน และน่ีเปนปญหาทีก่ลมุครสิตชนท่ีนีป่ระสบก็คือ
ไมมีพระสงฆประจำทีน่ัน่ และก็ยงัไมมีครูสำหรบัสอนคำสอนใหพวกเขา

สมยัคณุพอองัเดร พลอย โรจนเสน เปนเจาอาวาสวดัปากน้ำโพ นครสวรรค
ในสมัยน้ีพอจะสันนิษฐานช่ือวัดริมแมน้ำสะแกกรังไดวา ชื่อวัดนักบุญ

ยออากิม จากขอความในหนังสือสารสาสน ไดกลาวถึงประวัติยอ ๆ ของวัดหลังน้ี
ไววา

“หลายปมาแลวคุณพออังเดร พลอย โรจนเสน เคยสรางวัดท่ีมโนรมย ชื่อ
วัดนักบุญยออากิม เพื่อคูกับวัดนักบุญอันนาท่ีปากน้ำโพ ตอมาเจาของขายที่ดิน
แปลงท่ีปลูกวัดจึงไดรื้อตัววัดไปเก็บท่ีปากน้ำโพ” ชื่อวัดน้ีเกิดข้ึนในระหวางป
1916-1927 ซ่ึงเปนชวงท่ีคุณพออังเดร พลอย  โรจนเสน เปนเจาอาวาสวัด
ปากน้ำโพในสมัยคุณพออังเดร พลอย ไดมีการสรางวัดข้ึนแตวัดหลังน้ีอยูบนบก
ซ่ึงภายหลังก็ถูกรื้อถอนอันเน่ืองมาจากเร่ืองท่ีดินของวัดน่ันเองและเปนท่ีมา
ของการสรางวัดหลังใหม ซ่ึงเปนวัดลอยน้ำ หรือวัดท่ีเปนเรือนแพ ที่มีลักษณะ
เดียวกันกับบานของชาวบาน แตในอีกกระแสหน่ึงก็กลาววาผูที่สรางวัดหลังแรก
ใหกับวัดทาซุงคือคุณพอเทโอฟน (Fr.Theophone) วัดหลังแรกน้ีมีลักษณะ
การสรางดวยไมไผ  ต้ังอยบูนเกาะระหวางแมน้ำสะแกกรังและแมน้ำเจาพระยา

ยคุวดัลอยน้ำ วดัหลังท่ี 2
วดัหลงัท่ี 2  เปนวดัสรางบนแพในแมน้ำสะแกกรัง  คณุพอแวรนเิอร   เปนผสูราง

การสรางวัดท่ีมีลักษณะเปนเรือนแพก็เพื่อใหสะดวก สำหรับการคมนาคม
ในสมัยนั้น ซ่ึงบานของชาวบานเองก็มีลักษณะเปนเรือนแพดวย เปนท่ีนาสังเกต
วาวัดหลังน้ีใชชื่อวาวัดนักบุญเปโตรแลวซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงองคอุปถัมภ
ของวัดจากนักบุญยออากิมมาเปนวัดนักบุญเปโตร เรื่องราวการเปดและเสกวัด
ตามบันทกึของหนงัสือสารสาสนดังน้ีคือ

เสกวดัใหม นกับญุเปโตร ทีม่โนรมย
ประวติัยอ หลายปมาแลว คุณพอองัเดร (ปจจบุนัเปนเจาอาวาสวัดหนองจอก)

เคยสรางวัดข้ึนท่ีมโนรมย ชื่อวัดนักบุญยออากิม เพ่ือคูกับวัดนักบุญอันนา
ทีป่ากน้ำโพ... ตอมาเจาของขายท่ีดินท่ีปลกูวดั จงึไดรือ้ตัววดัไปเก็บท่ีปากน้ำโพ ....
แลวน้ันคริสตังท่ีมโนรมยก็ไปอยูในความปกครองของเจาอาวาสวัดบานแปง
ซ่ึงมาเย่ียมเยียนเปนคร้ังคราว

มาถึงสมัยคุณพอคาเบรียล แวรนิเอร มาเปนวิญญาณรักษประจำโรงเรียน
โชติรวี คุณพอยือแบง เจาวัดบานแปง จึงขอรองใหคุณพอแวรนิเอร มาดูแล
คริสตังท่ีนี่ เพราะหางจากปากน้ำโพราว 50 กิโลเมตร ทุกครั้งท่ีมาทำมิสซา
สัตบุรษุตางแสดงความปรารถนาอยากไดวดั ทีสุ่ดคุณพอแวรนเิอร กต็กลงใจสราง
แตหาท่ีบนบกไมเหมาะ จึงสรางเปนแพ อยางเดียวกับบานสัตบุรุษ ซ่ึงมีจำนวน
ราว 100 เศษ หากนิทางจับปลาและเล้ียงปลา เปนสำคญั

เม่ือรับอนุญาตจากพระสังฆราช ล.โชแรง คุณพอไดออกแบบ หนาวัดกวาง
6 เมตร ยาว 12 เมตร มีประตูเดียว หอระฆังอยูสวนบน การสรางกินเวลาบาง
เพราะไมสูมีเงิน และตองการปรับปรุงใหทุกสวนกลมกลืนกัน หลังคาทาสีแดง
รอบนอกทาน้ำมันชักเงา ภายในสีเขียวแกและออน เพดานขาว มีหนาตาง
ขางละหา บนหนาตางประดับภาพกระจกสี ขางขวาเปนชีวประวัตินักบุญเปโตร
องคอุปถัมภของวัดลอยน้ำน้ี ขางซายเปนชีวประวัติแมพระ บนประตูเปนภาพ
ปลาสามตัว หมายถึงพระตรีเอกภาพ สัตบุรุษชายสิบสองคนนับวามีสวนสำคัญ
บันดาลใหวัดน้ีบรรลุผลสำเร็จ

(อานตอหนา 14)
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วดันักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย 1 หม ู6 ต.แพงพวย อ.ดำเนนิสะดวก จ.ราชบรุ ีโทร. 0-3274-5138

หนังสือความเชือ่อนัเปนชวีติ
บอกเลาเรื่องราว “คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

วนัเสกวดัเน่ืองจากขณะน้ันพระสงัฆราชยงัไมกลบั
จากตางประเทศจึงไดเชิญพระสังฆราชลากอสต เปน
ผูเสก ข้ันแรกกำหนดงานวันท่ี 16 ตุลาคม แตบังเอิญ
สมเด็จพระสนัตะปาปาปโอ ที ่12 สวรรคต จงึเล่ือนงาน
มาเปนวนัท่ี 23 ตุลาคม

เชาวันน้ันรถยนตส่ีคันบรรทุกสัตบุรษุ ภราดา ภคนิี
และนักเรยีนจากปากน้ำโพ มาสมูโนรมย รถพระสงัฆราช
มาเปนคันสุดทาย วัดใหมนี้อยูที่ทาซุง เหนืออำเภอ
มโนรมย ราว 1 กิโลเมตร คณะสัตบุรุษไดลองแพวัด
(วัดลอยน้ำ) มารับพระสังฆราช  ตรงปากน้ำอุทัย
(สะแกกรัง) ไหลสแูมน้ำเจาพระยา เม่ือลองไปถึงทาซุง
แลว พระสังฆราชก็เริ่มพิธีเสก มีคุณพอเมอนิเอร เปน
ผูชวย คุณพอโกมัล เปนดีอาโกโน คุณพอลังเยร เปน
ซุบดีอาโกโน เร่ิมลงเรือเสกรอบวัดกอน แลวจึงเสก
ภายใน เสรจ็แลวเสกระฆัง คณะสงฆราว 25 องค และ
นกัเรยีนโรงเรยีนวนัทามารี ขับประสานเสียงในพธีิ

ระหวางมิสซา คุณพอลาบอลี่ เทศนอยางจับอก
จับใจ ผฟูงตางด่ืมด่ำในคำพดู อยาซาบซ้ึง คณะนักเรียน
พากนัลงเรือไปเท่ียว จ.อทุยั ซ่ึงหางจากมโนรมยราว 8
กโิลเมตร

บายสองโมง เขาวัด สวด อวยพร และขับเตเดอุม
สมนาคุณพระเจา ตอจากน้ันมาชุมนุมกันท่ีหนาวัด
ชมการแสดงของโรงเรียนวันทามารี และโชติรวี เปน
เวทีลอยน้ำผูชมอยูในเรือ ตอนแรกเปนการแสดงของ
โรงเรียนวันทามารี เริ่มดวยเตนบอลเลต ตอไปเปน

กายกรรม รำตาง ๆ และสุดทายเปนบอลเลตดอกไม
จบแลวนำชอดอกไมถวายพระคุณเจา พรอมกับผูแทน
สัตบุรุษกลาวคำนับพระสังฆราช และคุณพอเจาวัด
ตลอดจนแขกทุกทาน คุณพอแวรนิเอร กลาวตอบ
ขอบคุณพระสงัฆราช พระสงฆ และมิตรสหาย ทีมี่สวน
ชวยสรางวัดน้ีเปนผลสำเรจ็ ทีค่วรกลาวนามคือ ภราดา
ลาซาล ภราดาเซนตคาเบรยีล ซ่ึงทานเจาคณะกับภราดา
อีก 4 องค มารวมงานน้ีดวย และโดยเฉพาะภคินี
คณะเซนตปอล เดอ ชารตร แหงโรงเรียนวันทามารี
ที่สุดพระสังฆราชไดอวยพรแกทุกคน และจากน้ัน
เปนการแสดงกีฬาของโรงเรียนโชติรวี เปนท่ีต่ืนเตน
เรยีบรอยนาชมมาก

กาลเวลาหมุนร็วครับ ... ยุคตอมาไดเปลี่ยนจาก
วัดลอยน้ำ เปนวัดบนบกอีกครั้ง และแมคริสตชน
กลุมไมใหญมาก แตอบอุนจนสัมผัสได ... ปจจุบัน
ภาพวัดลอยน้ำไมมีใหเห็นแลว คงเห็นแตภาพวัดริมน้ำ
ในชื่อใหมวา “วัดนักบุญเปโตร ทาซุง” ... ปจจุบัน
คณุพอสมพร  เสง็เจรญิ เปนเจาอาวาส

1พระสงฆคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส เปน
เจาอาวาสวัดปากน้ำโพ ระหวางป 1907-1911
เอกสาร..จดหมายของคุณพอการตอง จากวดัปากน้ำโพ
ถึงพระสังฆราชเรอเน แปรรอส , ลงวันท่ี 5 สิงหาคม
1910 , กลอง 40 แฟม 5 (หอจดหมายเหตุอคัรสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ)

หน่ึงภาพเกา... (ตอจากหนา 13)

ผูไมประสงคออกนาม เพื่ออุทิศแดวิญญาณของ
คณุพอยอหน  บอสโก  ศกัดิพัฒน  กจิสกุล

                  10,000   บาท

สำห รับท าน ท่ีประสงค จะสมทบกอง ทุนฯ
โปรดสงธนาณัติ ส่ังจายในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี
งามวงศ” ป.ณ. ยานนาวา  122/11 ซ.นนทรี 14
(นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ
10120 เช็คส่ังจาย “การพิมพคาทอลิก” หรือโอนเงิน
เขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี  “กองทุนการพิมพ
สรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลุยส
เลขทีบ่ญัช ี186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรณุาแจงใหเราทราบ
ดวย ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จ
รับเงินใหทานดวยความขอบพระคุณ

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
คุณพอยอหน บปัติสตา บญุเลศิ ธาราฉัตร
คุณพอยอหน บอสโก ศักดิพฒัน กจิสกุล

สมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบั
วญิญาณในไฟชำระและวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง
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«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ¬ « ß

∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

23 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 16.30 π.

( ’Ë ‚¡ß§√÷Ë ß ‡¬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

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� —°°“√ ∂“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)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

(∑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

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

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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≠‡∫‡π¥‘°‚µ ‚ªÉß¬Õ Õ.∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

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

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

ª√–∏“π

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

«—π‡ “√å∑’Ë 22 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ °.¡.5  ∫â“π¥«ß‡®√‘≠ Õ.«“√‘π-

™”√“∫  ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 ¡‘∂ÿπ“¬π

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

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬«ß ∫—ªµ‘ µ“ Õ.«“√‘π™”√“∫ ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 ¡‘∂ÿπ“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  ∫â“π∫—«∑à“  Õ. «à“ß«’√–«ß»å  ®.Õÿ∫≈-

√“™∏“π’  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“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≠§≈“√“ ªí°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 26 ª√–®”«—π∑’Ë 23-29 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

 “¡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 ‚∑√ “√

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

@gmail.com

�����§≥–Õÿ√å ÿ≈‘π·Ààß À¿“æ‚√¡—π¢Õ‡™‘≠À≠‘ß “«‚ ¥

Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-50 ªï   ∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“¿“«π“   „™â

‡«≈“√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕ  ·≈–µâÕß°“√

 —¡º— ™’«‘µπ—°∫«™  ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ç∫«™·√¡«“√é

∑’Ë∫â“πæ—°∫π¥Õ¬ ÿ‡∑æ Õ.‡¡◊Õß  ®.‡™’¬ß„À¡à  √–À«à“ß

«—π∑’Ë 9-12   ‘ßÀ“§¡ 2013  π„®µ‘¥µàÕ ́ . æ«ß‡æ™√

Œ«¥»‘√‘  08-9950-4302,  0-5327-6062

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

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

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

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

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

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

ª√–‡ √‘∞ pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ

¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π komin.suntree@gmail. com, 08-

§◊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

Àπ—ß ◊Õæ√–π‘æπ∏å ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“‡∫‡π¥‘°µå ∑’Ë 16 §√∫‰µ√¿“§
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≈

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

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 23-29 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

: คุณพอบรโูน โรสซี 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
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เพื่อนๆ เยาวชนที่รัก เรากำลังติดตามอานสาสน
ของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16
สำหรบัวนัเยาวชนโลกครัง้ท่ี 28 ป 2013 มาถึงตอนท่ี 7
แลวครับ จากเสียงเรียกรองอยางชัดเจนใหเรามา
เปนศิษยของพระครสิตเจา กลาท่ีจะออกไปเพือ่ประกาศ
ขาวดีใหมนุษยทั้งมวลมาเปนศิษยของพระองค และ
ยดึม่ันในความเช่ือและม่ันใจวา พระครสิตเจาจะทรงอยู
เคียงขางเราในการประจญกับทุกส่ิง ในสาสนท่ีจะนำมา
แบงปนตอจากน้ี เปนการยืนยันจากพระศาสนจักร
อีกครั้งวา เราจะไมทำพันธกิจแตเพียงลำพัง แตพระ-
ศาสนจักรจะค้ำชู เราให เขมแข็งในการประกาศ
พระวรสารมากข้ึน

ดวยกันกับพระศาสนจักรทั้งมวล
เยาวชนท่ีรกั... หากเธอยึดม่ันอยใูนความเช่ือ ไมวา

เธอจะถูกสงไป ณ ทีใ่ด เธอก็จำเปนตองพึง่พระศาสนจักร
ไมมีผใูดสามารถท่ีจะเปนประจักษพยานตอพระวรสาร
ตามลำพังตนเองได  พระเยซูทรงสงศิษยของพระองค
ออกไปทำพันธกิจพรอมกัน พระองคตรัสกับพวกเขา
ดวยคำพหพูจนเม่ือตรัสวา “จงไปทำใหพวกเขาเปนศิษย
ของเรา” การเปนประจักษพยานของเราจะตองทำไป
ในฐานะท่ีเราเปนสมาชิกของชุมชนคริสตชนเสมอ และ
พนัธกิจของเราจะบงัเกดิผลกด็วยการทีเ่รามสีายสัมพนัธ
แหงความเปนหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร เปน
ความเอกภาพและความรักซึง่กนัและกันท่ีจะทำใหผอูืน่
ทราบวาเราเปนศิษยของพระคริสตเจา (เทียบ ยน 13:35)
พอตองขอบคุณพระเจาสำหรบังานประกาศพระวรสาร
นาอัศจรรยทีช่มุชนคริสตชน วดั และกลมุตางๆ ของเรา
กำลังดำเนินการอยู ผลของการประกาศพระวรสาร
ดังกลาวเปนของพระศาสนจักรทั้งมวล  ดังท่ีพระเยซู
ตรัสวา “คนหนึง่หวาน อกีคนหน่ึงเก็บเก่ียว” (ยน 4:37)

พอเวนไมไดที่จะตองแสดงความกตัญูสำหรับ
พระพรอันย่ิงใหญแหงบรรดาธรรมทูต ที่อุทิศตน
อยางส้ินเชงิในการประกาศพระวรสารไปจนสุดมุมโลก
เชนเดียวกัน พอตองขอบคุณพระเจา สำหรับบรรดา
พระสงฆและผูถวายตัวท่ีอุทิศตนเองอยางส้ินเชิง
เชนเดียวกนั เพือ่ทีพ่ระเยซคูรสิตเจาจะไดรบัการประกาศ
และไดรบัความรกั  พออยากใหเยาวชนทีไ่ดรบักระแสเรยีก
จากพระเจาไดนอมรับดวยความกระตือรือรน “การให
ยอมเปนสุขมากกวาการรบั” (กจ 20:35)  สำหรับผทูีส่ละ
ทุกอยางเพื่อติดตามพระองค พระเยซูทรงสัญญาจะ
ตอบแทนรอยเทาและชวีตินิรนัดร (เทยีบ มธ 19:29)

พอตองขอบใจบรรดาฆราวาสชายหญิงทุกคน ซ่ึง
พยายามจนสุดความสามารถท่ีจะดำเนินชีวิตประจำวัน

โดย เงาเทยีน

ของตนแบบพนัธกิจในทุกครัง้ท่ีพวกเขามโีอกาส ไมวา
จะเปนทีบ่านหรอืทีท่ำงาน เพือ่ทีพ่ระครสิตเจาจะไดรบั
ความรักและเปนท่ียกยอง และเพ่ือที่พระอาณาจักร
จะไดเจริญเติบโตข้ึน  พอคิดถึงทุกคน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงผูที่ทำงานในเวทีของการศึกษา สุขภาพอนามัย
ธุรกิจ การเมือง การเงิน และเวทีอื่นๆ ที่เปนบริบท
การแพรธรรมของฆราวาส  พระคริสตเจาตองการ
ใหทานทำหนาท่ีอยางดีและเปนประจักษพยาน  อยาให
อะไรไมวาจะเปนความยากลำบากหรือการขาด
ความเขาใจมาทำใหทานทอถอยตอการนำเอาพระวรสาร
ของพระคริสตเจา ไปยังทุกแหงท่ีทานปฏิบัติหนาท่ีอยู
ทานแตละคนตางเปนชิน้สวนทีมี่คุณคาในแผนโมซาอกิ
แหงการประกาศพระวรสาร

นองๆ เยาวชน
ครับ  เราไมไดอยู ตัว
คนเดียวนะครับ เรา
ทำพันธกิจการประกาศ
พระวรสาร พรอมๆ กบั
เพื่อนๆ ของเรา และ
ที่แนที่ สุด  ที่ เรา เ ช่ือ
อยางม่ันใจวา “พระเจา
อยเูคยีงขางเรา (Always
With you)” แลวพบ
กั น ใ ห ม ฉ บั บ ห น า
นะครับ...

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 - เรียนรู
และสามารถคลายปมท่ีคางคาในใจ

เปนหน่ึงเดียว
กับพระคริสตเจา
และกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนุมเคารพ

ศีลมหาสนิท
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

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

การเฉลิมฉลอง 36 ป
งานเยาวชนคาทอลิกไทย
“แมในบางชวงตองประสบกับความขลุกขลัก
ไมราบร่ืน  ตองผานหมอกเมฆท่ีทำใหทิศทาง
การทำงานสลัวและมืดคร้ึม จนกระท่ังหวั่นไหว
ไมม่ันใจ แตในท่ีสุด พระจิตเจาทรงเปนกำลังใจ
ประทานความสวาง นำทางทำใหทุกคนท่ีอยูใน
สภาเยาวชนทกุระดบั สามารถสืบทอดสายพระเนตร
ดวยพระทัยเอ็นดูของพระเยซูเจาตอบรรดาเด็ก
และเยาวชน จนกระท่ังถึงทุกวนัน้ี...”

“คุณพอเฉลิม กิจมงคล”
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เย็นน้ันกับมูราคามิ
ริ ม ฝ ง แ ม น้ำ เ จ า พ ร ะ ย า

แสงไฟระยบิระยับ ผคูนมากมาย
ทั้ งชาวตางชาติและชาวไทย
พวกเขาจับจายยามเย็นและค่ำคนื
วันสุดทายของการทำงานใน
สัปดาหนัน้ดวยเสยีงสรวลเสเฮฮา
ทาทีมีความสุข บางเดินดูขาวของ
บาง เ ดินทอดนองเรื่ อย เปอย
ไมคาดหวังกับวินาทีขางหนา
บางหาอะไรอรอยๆ รบัประทาน
ผมสังเกตวาชาวตางชาติดูเหมือน
จะสำราญกับบรรยากาศแปลกตา
ทุกสิ่งทุกอยางชวนใหเก็บ และ
กดภาพประทับความทรงจำ
เอาไว ณ หวงเวลาน้ัน ผมมีนัด
กับนักเขียนทานหน่ึง นักอาน
เรียกเขาวา มูราคามิเมืองไทย
แตเขาบอกผมวา เปนชื่อที่สราง
ความนาหมั่นไสใหกับงานและ
ตัวตนของเขาไดมากโขทีเดียว
หรือสั งคมไทยอุดมไปด วย
ความอิจฉา

ผมนึกถึงวันที่ไดรับเ ชิญ
ใหถวายมิสซาเปดปการศึกษา
ใหกบัโรงเรียนคาทอลิกโรงเรียน
ใหญแหงหน่ึง เด็กๆ นัง่อยางสงบ
ในหองประชุม การจัดท่ีนั่งเปนสัดสวน มีกลุม
นักขับรองท่ีเตรียมซอมมาอยางดี คณะผูใหญ
คณะครูนัง่อยดูานลางขวา  เวทใีหญถกูใชเปนพระแทน
ประกอบพธีิบชูามิสซา ผมสงัเกตวาทุกครัง้ท่ีในพธีิ
มีการเชิญน่ังเชิญยืน ผมไดยินเสียงเหมือนคล่ืน
กอนใหญ จะเรียกมนัวาอะไรดี คล่ืนของมวลรวม
แหงการลุกน่ังพรอมเพรียง ฟงดูเทหดี แตผมจะคิด
เยอะทำไม

บทเทศนในวันน้ันผมบอกกับทุกคนในหอง
ประชุมวา “เวลาท่ีพวกเราลุกน่ังพรอมๆ กัน
มันมีเสียงดังทีเดียว แตเม่ือทุกอยางสงบแลว
ความเงียบก็เกิดข้ึน แตพอไมรูวาเสียงในใจของ
พวกเราเปนอยางไร แตเสียงในใจของพอเปนเสียง
แหงความสุข ความสุขท่ีเห็นโรงเรียนคาทอลิก
เริม่ปการศึกษาดวยการวอนขอพรจากสิง่ศักด์ิสิทธ์ิ
จากพระเจา....”

ในวันน้ันผมเลอืกประเด็นหลกัคือ ความหมาย
ของสิ่งท่ีเปนจริงกับของปลอม ตัวอยางมากมาย
ถูกหยิบยก ผมเลาเร่ืองการใชชีวิตตางแดน และ
ไดพบคนไทย เราคุยกันเร่ืองบานเมืองของเรา
ตอนน้ันกระแสเฟซบคุทีใ่ชชือ่วานองเนยรกัษโลก
ดังมาก เม่ือไดไปติดตามดูจงึเกิดคำถามข้ึนในใจวา

รักษโลกตรงไหน ผมยังยกตัวอยางการเขารวมประชุม
ลาสุดกับกลุมเฝาระวังการใชส่ือของเด็กและเยาวชน
ในเวทีนั้นเราไดยินความแรงของกระแสไทยแลนด
ก็อตทาเลนท ซีซ่ัน 3 กับการถูกวิจารณในแงลบถึง
การนำคนท่ีอาจจะไมมีความพรอมทางดานรางกาย
มาออกรายการ เหมือนดถูกูคนๆ นัน้ ในโซเชยีลเน็ตเวิรค
โดยเฉพาะเฟซบคุ แสดงออกหลากหลาย ทัง้ไมเหน็ดวย
และสนบัสนนุ มีเฟซบคุบางเพจสันนิษฐานวาจัดข้ึนมา
เพือ่การห้ำหัน่กนัโดยเฉพาะ เพราะดูจากวันท่ีสรางแลว
ไมนาน ผมเลาเลยไปถึงการไดรับประทานลูกชิ้น
วนัน้ันอยากทานจัด กดัไปคำแรกถึงรวูามันคือลกูชิน้ปลอม
ปลอมกันแมกระท่ังอาหาร และเร่ืองสุดทายคือชีวิต
เด็กขางถนน ผคูนคงรับยากกับพฤติกรรมต๊ือ แตเม่ือเขา
ไดรับส่ิงท่ีขอจากนักทองเที่ยวไปแลว เด็กคนนั้น
นำส่ิงน้ีไปใหแมและนองท่ีนอนรออยขูางถนน เปนภาพ
ทีผ่มไมอาจลืมไดเลย  ถาโลกเสมือนในสังคมออนไลน
เช่ือไดบางไมไดบาง ตองอาศัยการพิจารณาอยางมีสติ
โลกจริงในสังคมชีวิตก็ใชวาจะสามารถตัดสินคน
ดวยส่ิงท่ีเหน็ไดดวยตาอยางเดียวไม

คุณอนุสรณ ติปยานนท คือนักเขียนคนนั้นที่ผม
มาพบ ปจจุบันเขาใชชีวิตสวนหนึ่งเปนอาจารยอยูที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีงานเขียนประจำอยูที่มติชน

รายสปัดาห ในคอลัมน “ทาอากาศ-
ยานตางความคิด” เพิ่งเสร็จภารกิจ
จากการถูกเชญิไปรวมงานประกาศ
ผลทางวรรณกรรมรายการหน่ึง
ในฐานะกรรมการ เราคุยกันถึง
แวดวงชีวิตท่ีรายลอม  ความมี
ชือ่เสยีงและคมอีกดาน งานแวดวง
น้ำหมึกของบานน้ีเมืองน้ี เรื่องราว
ของประเทศชาติต้ังแตเลิกทาส
ยันความสัมพันธทางศาสนา การ
ตีความความเช่ือและสัจธรรม มี
บทสรุปไมกี่ประเด็น ผมอดไมได
ทีจ่ะลองสงเทียบเชิญมาเปดคอลัมน
ที ่“อดุมสาร” ของเรา เขาเชิญชวน
ผมเชนกันสำหรับการ เปด ตัว
หนงัสือปกใหมรวมกัน
เสียงในใจท่ีผมไดยินในค่ำคืน

นั้นคือ  ความเช่ือที่แตละคนมี
คุณอนุสรณ  เปนศิษย เกาของ
โรงเรียนลาซาล ในวันท่ีการเงิน
ติดขัด ภราดาในสมัยน้ันไมเคยนึก
ถงึประเด็นเรือ่งน้ีเปนเร่ืองหลกั มีส่ิง
ชดเชยมากมายท่ีทำได เพื่อแลก
กับการมอบสมบัติถาวรใหกับ
คนๆ หนึ่ง นั่นคือการศึกษา ภาพ
เหลาน้ันยังฝงใจเพ่ือนรวมเสวนา

ในคืนน้ัน  ผมคิดไปถึงนักเรียนท่ีไดมีโอกาสร่ำเรยีน
ในโรงเรียนคาทอลิกอกีหลายๆ คน ไมใชแตเฉพาะ
การศึกษาเทาน้ัน ยังมีสนามของงานสงเคราะห
ชวยเหลือ ยังมีบรรดาผูเคยใชชีวิตในบานเณรแลว
ลาจากไป ยังมีงานแพรธรรมกับกลุมคนชายขอบ
ชนกลุมนอย แรงงานอพยพ ความรักความเมตตา
ที่เราใชในงานแพรธรรม ยังคงฝงอยูในใจของ
บคุคลเหลาน้ัน เพือ่รอวนัเติบโตเพยีงใด คำตอบน้ัน
คงไมลอยลองอยูตามสายลม

ริมฝงแมน้ำเจาพระยา ผมเดินกลับมาท่ีรถ
พรอมกับคำถามมากมาย ถาเรายังตองการทำงาน
แพรธรรมอภิบาลชวยเหลือ เรากำลังกาวเดินอยู
ที่ไหนกัน  รวมชีวิตหรือถอยหาง  กลายืนยัน
หรือเสมอตัว เอาตัวรอดไมบอบช้ำ  ลมกลางคืน
หอบเอาความเย็นชุมช่ืนมามากกวาตอนท่ีผมมาถึง
ผูคนหลายคนยังสรวลเสเฮฮา เสียงหัวเราะดังข้ึน
เม่ือแอลกอฮอลในรางกายไดที่ ภาพที่ปรากฏ
กับเสียงในใจ คือความสุขดุจเดียวกันจริงหรือ
เปลา?

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡¢â“‡ß’¬∫é
§≥–æ√–Àƒ∑—¬œ ®—¥‡¢â“‡ß’¬∫

øóôπøŸ®‘µµ“√¡≥åæ√–Àƒ∑—¬œ

ª√–®”ªï

„Àâ°—∫°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπæ√–Àƒ∑—¬œ

®”π«π 15 §π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 24-26

æƒ…¿“§¡ 2013

∑’Ë∫â“π‚Õ∫√—° Õ.«—ßπÈ”‡¢’¬«

çª≈ß»æ¡“√¥“§ÿ≥æàÕ ≈—π «àÕß‰«é «—π∑’Ë 21 æƒ…¿“§¡ 2013

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’¡‘ ´“

ª≈ß»æ‚√´“ ¡≥’«√√≥ «àÕß‰« ´÷Ëß‡ªìπ¡“√¥“¢Õß§ÿ≥æàÕ ≈—π «àÕß‰«

°√√¡“∏‘°“√ΩÉ“¬ —ß§¡ (Caritas Thailand) ‡ªìπ‡®â“¿“æ √à«¡°—∫»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ®—¥‡«∑’°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π

‡√’¬π√Ÿâß“πæ—≤π“°≈ÿà¡ÕÕ¡∑√—æ¬å„π‚§√ß°“√ Saving & Credit ́ ÷Ëß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ‚¥¬§“√‘µ—  Õ‘µ“≈’ ‚¥¬¡’æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ·≈–§ÿ≥æàÕ‰æ√—™

»√’ª√–‡ √‘∞ ‡≈¢“∏‘°“√ §“√‘µ—  ‰∑¬·≈π¥å „Àâ¢âÕ§‘¥·°à·°ππ”·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë

®”π«π 42 §π ®“° 9  —ß¶¡≥±≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë 15-17 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë

‚√ß·√¡ÀπÕßÀ“√¥‘·Õ≈≈‘·°π∑å ®. °≈π§√ ‚¥¬°“√æ—≤π“»—°¬¿“æœ §√—Èßπ’È

¡’°“√»÷°…“¥Ÿß“π À°√≥å‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π∑’Ë‡¢â¡·¢Áß ‰¥â·°à  À°√≥å‡§√¥‘µ

¬Ÿ‡π’Ë¬π∑à“·√àæ—≤π“ ®”°—¥ ·≈– À°√≥å‡§√¥‘µ¬Ÿ‡π’Ë¬π‡≈‘ßŒ—ß “¡—§§’ ®”°—¥

‡æ◊ËÕ‡√’¬π√Ÿâª√– ∫°“√≥å µ≈Õ¥®π‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬°“√∑”ß“πæ—≤π“

™ÿ¡™πÕ“»—¬°“√ÕÕ¡∑√—æ¬å‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ÿà°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–¡’ à«π√à«¡

¢Õß™ÿ¡™π

ç»÷°…“µàÕª√–‡∑»Õ‘µ“≈’é §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠™√— ¡‘Ï   ÿ¢ «à“ß  æ√– ß¶åÕ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  ‡¥‘π∑“ß‰ª»÷°…“µàÕ«‘™“¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï (Musica Sacra) ª√–‡∑»

Õ‘µ“≈’  ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ 2013  ‚¥¬¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß  æ√– ß¶å  ‡¬“«™π

·≈– —µ∫ÿ√ÿ…®“°«—¥µà“ßÊ ¡“„Àâ°”≈—ß„®∑’Ë π“¡∫‘π

ç —¡¡π“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé §ÿ≥æàÕ∏π—π™—¬ °‘® ¡—§√ ºŸâ®—¥°“√·ºπ°Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“∫ÿ§≈“°√ºŸâ∑”ß“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë

23 - «—π‡ “√å∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

 —¡¡π“®“°«—¥µà“ßÊ ∑—Èß 6 ‡¢µ ®”π«π 112 §π
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µÕπ∑’Ë 1 §√Õ∫§√—«§√‘ µ™π

‡∑‘¥‡°’¬√µ‘»’≈¡À“ π‘∑„π™ÿ¡™π
™ÿ ¡™π§√‘  µ™π·¡à æ √ –Õ ß§å Õÿ ª ∂— ¡¿å ·Àà »’ ≈ ¡À “ π‘ ∑

‰ªª√–¥‘…∞“π·≈–¿“«π“„π 5 ™ÿ¡™π§√‘ µ™π¬àÕ¬Ê µ“¡‡ âπ

∑“ßÀ≈«ßÀ¡“¬‡≈¢ 415  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

π—°‡√’¬π√“™∫ÿ√’ ‡√’¬π√Ÿâ§ÿ≥§à“
»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å
»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§≥–¿√“¥“≈“´“≈
©≈Õß°“√ªØ‘≠“≥ ¡“™‘°

§≥–¿√“¥“≈“´“≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥√◊ÈÕøóôπ°“√ªØ‘≠“≥µπ§√∫  40 ªï

¢Õß¿√“¥“ ‡∑‡øπ °—π¬å «ß…å™’√’ ·≈–æ‘∏’√◊ÈÕøóôπ

°“√ªØ‘≠“≥µπ§√∫ 25 ªï

ç°“√‡º™‘≠Àπâ“°—∫§«“¡∑â“∑“¬¢Õß§√Õ∫§√—«„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ®ß®”‰«â«à“

æ√–‡®â“®–Õ¬Ÿà‡§’¬ß¢â“ß§ÿ≥

æ√–«“®“¢Õßæ√–‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ç§”¡—Ëπ —≠≠“é ∑’Ë®–√—°ª√–™“°√¢Õßæ√–Õß§å

‡æ√“–æ√–Õß§å∑√ß‡ªìπ§«“¡®√‘ß æ√–Õß§å§◊Õæ√–‡®â“ æ√–Õß§å‰¡à “¡“√∂

∑’Ë®–≈–∑‘Èßæ√– —≠≠“¢Õßæ√–Õß§å‰¥âé

π—Ëπ§◊Õ∂âÕ¬§«“¡®“°Àπ—ß ◊Õ ç§” —≠≠“®“°æ√–§—¡¿’√å  ”À√—∫ºŸâª°§√Õßé

Àπ—ß ◊Õ‡≈Á°Ê ∑’Ë«“ßÕ¬Ÿà∫π·ºß„π«—π·√°∑’Ëº¡¬â“¬‰ª„™â™’«‘µÕ¬Ÿà„πµà“ß·¥π º¡

‰¥â√—∫§” —≠≠“π’È¥ÿ®‡¥’¬«°—π ∑’Ë®–‡√‘Ë¡§àÕ¬Ê  àß¡Õ∫‡√◊ËÕß√“«Õ—π‡ªìπ∑—Èß

§«“¡¡—Ëπ„®·≈–æ√–æ√ ‡ªìπ∑—Èß·π«∑“ß °“√™’Èπ”  ”À√—∫§√Õ∫§√—«§√‘ µ™π«—ππ’È

¿“æ®“°∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ ‡Àµÿ‡°‘¥„π§√Õ∫§√—« ®–°â“«‡¥‘π‰ª°—∫§ÿ≥ øíß§”

 —≠≠“¢Õßæ√–∑ÿ°Õ“∑‘µ¬å ‡æ◊ËÕ§«“¡·¢Áß·°√àß·≈–À“≠°≈â“„π°“√‡º™‘≠™’«‘µ

„π∑ÿ°«—π æ√âÕ¡‰ª°—∫ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«¢Õß‡√“

ç·µà∂â“°“√√—∫„™âÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“¥Ÿ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬Ë”·¬à ”À√—∫æ«°∑à“π «—ππ’È

æ«°∑à“π®–µâÕßµ—¥ ‘π„®«à“æ«°∑à“πµâÕß°“√√—∫„™âæ√–‡®â“Õß§å„¥ ... é (‚¬™Ÿ«“

24:15)

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ Àπ—ß ◊Õ Bible Promises for Parents µâπ©∫—∫¢Õß

‡π◊ÈÕÀ“À≈—°„π§Õ≈—¡πåπ’È

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)
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