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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 28 ประจำวนัท่ี 7-13 กรกฎาคม 2013 หนา 3

สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร

พระอคัรสงัฆราช (ตอจากหนา 20)
คณะทำง านของ ศูนย ส าธ า รณประ โยชน และ
ประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นำโดย รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนยฯ และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเกา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร นำโดยคุณสุมิตร เพชรา-
ภิรัชต นายกสมาคมฯ และคุณธนากร เกษตรสุวรรณ
นายกสมาคมฯ กิตติมศักด์ิ สำหรับการจัดการอบรม
โครงการ “Growing Good” ใหแกคณะครูโรงเรียน
คาทอลิก ในสังกัดของสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ณ หองรบัรอง สำนักมสิซังฯ  อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2013 พรอมดวย
คุณพอเดชา อาภรณรัตน เลขาธิการสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ คุณพออนุชา ไชยเดช ประธานฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และอาจารย
สุมิตรา พงศธร ประธานฝายอัตลักษณการศึกษา
คาทอลิก

โอกาสเขาพบครั้งน้ีพระคุณเจาเกรียงศักด์ิ ได
ใหขอคิดวา “ดีใจมากท่ีไดทราบวามีโครงการที่คอย
จดัการในเร่ืองน้ี เพราะวานีเ่ปนการสรางและปลูกฝงให
ประชาชนคนไทยไดมีจิตสำนึกในเร่ืองน้ี อยางไรก็ดี
หวงัวาเราจะไดรวมมือกนัในการดำเนินการในโรงเรียน
ของเราตอๆ ไป”

“นับจากสมัย สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13
พระองคทรงเห็นวาศาสนาเปนมโนธรรมของสังคม
พระองคทรงเริ่มสอนและไดออกพระสมณสาสน
ฉบับแรกดานสังคม และบรรดาพระสันตะปาปาแตละ
พระองคทรงเหน็สถานการณดานสังคม วาเปนอยางไร
เกิดปญหาอะไรข้ึน จงึไดนำคำสอนศาสนามาเปนแกน
และอันดับแรกสอนคริสตชนกอน ซ่ึงพระองคไดทรง
เห็นถึงคุณคาของมนุษยทุกคน ไมใชเฉพาะคริสตชน
เทาน้ัน”

“แตไหนแตไรมาโรงเรียนคาทอลิกของเราได
ปลูกฝงดานคุณธรรม จรยิธรรมอยแูลว แตเม่ือเวลาหนึง่
สังคมมีปญหาพวกเราก็มารวมกัน ใครมีความถนัด
ดานไหน กม็ารวมพลงัและชวยเหลอืกนั”

การอบรมโครงการ “Growing Good” หรอืโครงการ
โรงเรียนสีขาว หลักสูตร “โตไปไมโกง” เปนความรวมมือ
ของกรุงเทพมหานคร รวมกับศูนยสาธารณประโยชน
และประชาสังคม นิดา และองคกรเพ่ือความโปรงใส
ในประเทศไทยโดยศูนยสาธารณประโยชนและ
ประชาสังคม นดิา เปนผจูดัทำหลกัสูตรเกีย่วกบัการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชัน สำหรับใชในโรงเรียนสังกัด
กรงุเทพมหานคร ใชชือ่หลกัสูตรวา “โตไปไมโกง” ข้ึน
โดยมีหลักการสำคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหเด็กนักเรียน เร่ิมดำเนินการปแรกใน พ.ศ. 2553 จัด
ทำหลักสูตรและอบรมครูผูสอน  เพื่อนำไปใชจัด
การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้น
ประถมปที ่3 และดำเนนิการอยางตอเน่ืองใน พ.ศ. 2554
ซ่ึงเปนปทีส่องของการดำเนินโครงการ ทีข่ยายขอบเขต
ของเน้ือหาหลักสูตรใหครอบคลุมระดับชั้นประถมปที่
4-6 และปจจุบันมีหลักสูตรถึงระดับชั้นมัธยมปที่ 1-3
และใชอบรมใหแกครใูนโรงเรียน กทม. 436 โรงเรยีน

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคมสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร (นดิา) โดย รศ.ดร.จรุ ี วจิติร-

วาทการ ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  คุณพอเดชา
อาภรณรัตน เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย คุณธนากร เกษตรสุวรรณ นายก
สมาคมนักศึกษาเกา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ
“โตไปไมโกง” หลักสูตรคุณธรรมสำหรับเด็ก-เยาวชน
โดยมีคุณสุมิตร  เพชราภิรัชต  อุปนายกสมาคม
รศ.ธวัชชยั ศุภดษิฐ รองอธกิารบดี ฝายวางแผนสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อาจารยสุมิตรา พงศธร
ประธานฝายอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก เม่ือวันท่ี 20
กนัยายน 2554 โดยใชชือ่โครงการหลกัสตูร “Growing
Good”

เน้ือหาของหลักสูตรจะมุงเนนการสอนใหเด็ก
ยึดม่ันในคานิยม 5 ประการ เพื่อตอสูกับคอรรัปชัน
ซ่ึงไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ
ความเปนธรรมทางสังคม กระทำอยางรบัผดิชอบ และ
เปนอยูอยางพอเพียง สำหรับวิธีการเรียนการสอน
จะสอนผานบทเพลง นิทาน เกม ละคร เพื่อความ
สนุกสนาน เรียนรอูยางเปนธรรมชาติ ไมเนนการทองจำ
โดยจะแยกออกมาเปนอกีหน่ึงวิชา เรยีนสัปดาหละคร้ัง
รวม 40 ครั้งตอปเน้ือหาหลักสูตรครอบคลุมความดี
5 ประการท่ีชวยสรางชาติและตอตานการทุจริต ไดแก

1)  ความซ่ือสัตยสุจรติ คือ การยดึม่ันในความสัตย
จริงและส่ิงท่ีถูกตองดีงาม รูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติ
ตอตนเองและผอูืน่โดยชอบ ไมคดโกง

2) การมีจิตสาธารณะ คือ การมีจิตสำนึกเพื่อ
สวนรวม ตระหนักรูและคำนึงถึงสังคมสวนรวม มี
ความรับผดิชอบตอตัวเองในการกระทำใดๆ เพือ่ไมให
เกิดผลเสียหายตอสวนรวม และพรอมท่ีจะเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพือ่รกัษาผลประโยชนสวนรวม

3)  ความเปนธรรมทางสังคม คือ การปฏบิติัตอผอูืน่
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกันอยางมีเหตุผล โดย
ไมเลือกปฏิบัติตอเพศ  เชื้อชาติ  ชนช้ัน  สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

4) กระทำอยางรับผิดชอบ คือ การมีจิตสำนึก
ในบทบาทและหนาท่ีของตัวเองและปฏิบัติหนาท่ีใหดี
ที่ สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบ
การกระทำไดเสมอหากมีการกระทำผิดก็พรอมท่ี
จะยอมรับและแกไข

5) เปนอยูอยางพอเพียง คือ การดำเนินชีวิตโดย
ยึดหลักความพอประมาณ ซ่ือตรงไมละโมบโลภมาก
รจูกัยบัยัง้ชัง่ใจ และไมเอาเปรียบหรอืเบียดเบียนตัวเอง
และผูอื่น

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) จัดอบรมหลักสูตร
“Growing Good”  ใหกับสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย จำนวน 2 รนุ รวม 101 โรงเรยีน จำนวน

1,078 คน ดังน้ี
รุนท่ี 1 คณะครูโรงเรียนในเครือสภาการศึกษา

คาทอลิกฯ จำนวน 36 โรงเรียน ระหวางวันท่ี 15-28
มีนาคม 2555 รวม 3 ครั้ง ดังน้ี ครั้งท่ี 1 ชั้นอนุบาล
1-3 ผูเขาอบรม 208 คน ครั้งท่ี 2 ชั้นประถม 1-3
ผเูขาอบรม 212 คน ครัง้ท่ี 3 ชัน้ประถม 4-6 ผเูขาอบรม
206 คน รวมผเูขาอบรมรนุท่ี 1 จำนวน 626 คน

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโครงการ
“Growing Good” เนนท่ีตัวผเูรยีนเปนสำคญั เพราะการ
เรียนรูในหลักสูตรน้ีไมไดเนนการทองจำ แตเนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผเูรยีน จนกระท่ัง
เกิดความเขาใจและความตระหนักรูของผูเรียน ให
สามารถแยกแยะถูก-ผิด ดี-ชั่ว ดังน้ัน ตัวผูเรียน หรือ
นักเรียนจึงมีความสำคัญเปนอยางมากกิจกรรมท่ีใช
ในหลักสูตรเปนกิจกรรมท่ีใหทั้งความสนุกสนานและ
สรางสรรค ผานการเลานิทาน เกมการละเลนตางๆ
การรองเพลง กิจกรรมศิลปะ บทกวีและคำคลองจอง
การใชเรื่องส้ันและวรรณกรรมสำหรับเด็ก รวมท้ัง
กรณีศึกษาและกิจกรรมสรางประสบการณอื่นๆ เพื่อ
กระตุนใหเด็กคิดอยางมีเหตุผลและซึมซับคุณคาแหง
ความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบ
ชั่วดี  ภูมิใจในการทำความดี  รังเกียจคนโกงและ
คนเกงแตโกง

บวชพระสงฆราชบรุี (ตอจากหนา 20)
ยอแซฟ  ธนายุทธ  นนัทพรพสุิทธ์ิ  เกดิวันพธุท่ี 18

เมษายน ค.ศ. 1984 / พ.ศ. 2527  ที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
สัตบุรุษวัดนักบุญอันตน  ดอนมดตะนอย เปนบุตร
ของบานาบัส ประเชียร  นันทพรพิสุทธิ์ และโรซา
ระยอง  นันทพรพิสุทธิ์  เปนบุตรคนท่ี 3 ในจำนวน
พีน่องท้ังหมด 4 คน มีพีช่าย 2 คน และนองสาว 1 คน

กระแสเรียก
เขาบานเณรในนามวัดนักบุญอนัตน ดอนมดตะนอย
ผูสงเขาบานเณร คุณพอยอหน บอสโก สิทธิพล

พานิชอุดม
ค.ศ. 1996-2002 สามเณราลัยแมพระนริมลราชบรุี
ค.ศ. 2003 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ (บานเณร

กลางโคราช)
ค.ศ. 2004-2007 และ ค.ศ. 2010-2012 สามเณราลัย

แสงธรรม (บานเณรใหญ สามพราน)
ไดรับแตงต้ังเปนผูอานพระคัมภีร เม่ือวันที่ 13

สิงหาคม 2010 ที่บานเณรแสงธรรม โดยพระอัคร-
สังฆราชฟรงัซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ

ไดรับแตงต้ังเปนผูชวยพิธีกรรม เม่ือวันท่ี 12
สิงหาคม 2011 ทีบ่านเณรแสงธรรม โดยพระสังฆราช
ยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ

(อานตอหนา 4)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่28 ประจำวนัที ่7-13 กรกฎาคม 2013หนา 4

ไดรบัศีลบวชเปนสังฆานุกร เม่ือวนัที ่11 สิงหาคม
2012 ที่บานเณรแสงธรรม โดยพระสังฆราชซิลวีโอ
สิรพิงษ จรสัศรี

การศึกษาและอบรม
ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา โรงเรียน

ดำเนินวิทยา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย-

ศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม
(Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion)

ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัย
แสงธรรม สามพราน (Master of Arts in Moral Theology)

คติพจน   “ขอความรักม่ันคงของพระองค สถิต
อยกูบัขาพเจา” (สดด 33:22)

บวชพระสงฆราชบรุี (ตอจากหนา 3)

สามเณรรนุ 39 (ตอจากหนา 20)
โดยพระคุณเจาไดใหขอคิดขอเตือนใจกับสามเณรวา
“องคพระผูเปนเจาทรงมีแผนการของพระองคมาแลว
ต้ังแตปฐมกาล ทรงสงประกาศกมาเพ่ือย้ำเตือนถึง
ความรอดพนของมวลมนุษย และทายท่ีสุดพระองค
ทรงสงพระบุตรลงมาเพ่ือไถกเูราท้ังหลาย ซ่ึงไดกลายมา
เปนศิลาหัวมุม นั่นก็คือพระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิ เรา
ทั้งหลายก็ตางเปนหินกอนหนึ่ง ประกอบเปนศิลา
ที่แข็งแกรง ฉะน้ันเราในฐานะเปนผูมีพระกระแสเรียก
พิเศษจากพระเจา และเปนคนหนุมท่ีพรอมจะรับใช
พระศาสนจักร ตองมีความต้ังใจ เชน อานพระคัมภีร
ใหจบภายในปน้ี เปนตน ใชเวลาในการไตรตรองชีวิต
กระแสเรียกอยางดีในปนี้ พรอมทั้งเต็มท่ีกับทุกกิจการ

ที่เกิดข้ึนในบานเณร โดยการนำพระเยซูเจามาเปน
แบบอยางในชีวิต ด่ังหนทางแหงกางเขนท่ีพระองค
ทรงหกลมถึง 3 ครัง้ แตพระองคกไ็มยอมแพ เพือ่ทำให
ภารกิจของพระบิดาสำเร็จไป เราก็ควรเลียนแบบอยาง
พระองคเชนเดียวกัน”

หลังจากบทเทศนของพระคุณเจา  มีพิธีกลาว
คำสัญญาของสามเณรกลางพระวิสุทธิวงศ รุนท่ี 39
และพระคุณเจาไดทำพิธีเสกเข็มตราพระวิสุทธิวงศ
และมอบใหกับสามเณรแตละคนเพ่ือเปนเคร่ืองหมาย
ของการรับเขาฝกฝนอบรมอยางเปนทางการใน
ปการศึกษาน้ี และหลังจากส้ินสุดพิธีบูชาขอบพระคุณ
ตัวแทนสามเณรกลางไดมอบใบคำสัญญาใหกับ
พระคุณเจา เพื่อสงตอใหกับคุณพออธิการ เพื่อเปน
เครื่องหมายของความผูกพันท่ีจะอุทิศตนและรวมมือ
กับผูใหการอบรมอยางเต็มท่ีในปการศึกษาน้ี

สำหรับสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ หรือที่รูจักกัน
ในนาม “บานเณรกลาง” เปนสถาบันฝกอบรมสามเณร
ระดับชาติ  เพื่อเตรียมสามเณรกอนเขาสูบานเณรใหญ
โดยอยูภายใตความรับผิดชอบของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย

สถาบนัแหงน้ี เปนสถานทีฝ่กอบรมบรรดาสามเณร
ที่ผานการอบรมจากบานเณรเล็กของแตละสังฆมณฑล

ยวุธรรมทตูเชยีงใหม (ตอจากหนา 20)

ของสมณองคกรยุวธรรมทูต สำนักงานใหญสมณ-
องคกรยุวธรรมทูต (กรุงโรม) ไดจัดใหมีการประกวด
วาดภาพของเดก็ยวุธรรมทตู (อาย ุ 14 ปลงมา) ทัว่โลก
ในหัวขอ “เด็กก็สามารถแพรธรรมได” โดยใหแตละ
ประเทศไดคัดเลือก 2 ภาพ สงไปคัดเลือกที่กรุงโรม
เพื่อนำเอาภาพที่ผานการคัดเลือกนี้ไปพิมพเผยแพร
ในหนังสือที่ระลึกครบ 170  ปของสมณองคกรยุว-
ธรรมทูต

สำหรบัประเทศไทยไดจดัใหสำนักงานยวุธรรมทตู
ของแตละสังฆมณฑลดำเนินการโครงการน้ีโดย
แตละสังฆมณฑลสงผลงานที่ชนะการประกวดรางวัล
ที่ 1 และรางวัลที่ 2  ในสังฆมณฑลของตน มายัง
สำนักงาน PMS ประเทศไทย และทางสำนักงานได
คัดเลือก  2 ภาพ  เพื่อสงไปคัดเลือกตอที่กรุงโรม
สำหรับประเทศไทยเราไดรับการพิจารณาใหจัดพิมพ
เลขาธิการใหญ ดร.แบปติสไตน เจ. ราลัมบอรรีสัน
(Dr. Baptistine J. RALAMBOARISON) ไดกลาวชมเชย
ภาพวาดท้ัง 2 ภาพ ของเด็กยุวธรรมทูตไทยวาเปนงาน
ทีส่รางสรรคและละเอียดกวาเด็กๆ ของประเทศอ่ืนๆ

ผลงานของเด็กๆ ยุวธรรมทูตท้ังหมดจะถูกนำไป
จัดแสดงในโอกาสฉลองปแหงความเช่ือที่สามพราน
ในเดือนกรกฎาคมนี้

ภาพของยุวธรรมทูตจากเชียงใหมท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรออกไปท่ัวโลก
ความหมายจากใจของผูวาด

บางคร้ังเด็กทกุคนอาจจะอายท่ีจะพดูถึงพระเยซเูจา

ในประเทศไทย  จะใชชวงเวลาน้ีเพื่อไตรตรองและ
พิจารณากระแสเรียก  โดยเนนการอบรมดานชีวิตจิต
แบบกลุมและชีวิตกระแสเรียกเพื่องานอภิบาลแบบ
พระสงฆสังฆมณฑล ตลอดจนการศกึษาเพือ่เปนพืน้ฐาน
ในการศึกษาตอทีว่ทิยาลัยแสงธรรม ในปการศึกษาใหมนี้
มีคุณพอสุเทพ  วนพงศทิพากร จากสังฆมณฑล
นครราชสีมา เปนอธิการ คุณพออัครเดช วงศอนันต
จากสังฆมณฑลอุบลราชธานี เปนรองอธิการ ปการ-
ศึกษาน้ี เปนสามเณรกลางรุนท่ี 39 ประกอบไปดวย
สามเณรจาก 5 สังฆมณฑล อนัไดแก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 4 คน 1) ฟรังซิสโก
อัครนนท กิจเจริญ 2) มัทธิว สาโรช เมธีพิทักษกุล
3) เปาโล ภควัต หยึกประเสริฐ 4) อันเดร ธนบูรณ
พูนผล

อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 คน 1) เปโตร
สิทธฤิทธิ ์นนัศรทีอง 2) ฟลปิ พิษณุ กาแกว

สังฆมณฑลเชียงใหม 3 คน 1) เปาโล วุฒิชัย
กอไพบลูยถาวร 2) ยอหน บัปตสิต วีระยุทธ ลาดูแฮ
3) ครสิโตเฟอร ธปิไตย ดวงชมภ ู

สังฆมณฑลราชบุรี 2 คน 1) ยากอบ สมพล
วเิศษเธยีรกลุ  2) อนัตน วรากร เจรญิพานิช

และจากสังฆมณฑลอุบลราชธานี 1 คน คือ ยอหน
อภิสิทธิ์ งามวงศ

รวมท้ังหมด 12 คน ขอคำภาวนาสำหรับคณะผใูห
การอบรมและสามเณรกลางรุนท่ี 39 ในปการศึกษาน้ี
ดวย

ขอพระวิสุทธิวงศ  องคอุปถัมภของบานเณร
โปรดประทานพระพรตางๆ แกทุกทานท่ีมีสวนรวม
สนับสนุนบานเณรแหงน้ี  ทั้งอดีต  ปจจุบัน  และ
อนาคตเทอญ

ภาพท่ีวาดมาน้ันจะทำใหเด็กกลาพูดเร่ืองพระเยซู
เด็กทุกคนในโลกก็สามารถรูจักพระเยซูได เด็กก็จะ
เขาใจเด็กมากข้ึน ในโลกก็อาจมีองคกรท่ีเก่ียวกับ

(อานตอหนา 14)
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ตอนที ่8

พระเยซเูจาส้ินพระชนมทีไ่หน?
พระเยซเูจาเสด็จคืนพระชนมชพีท่ีไหน?
พระเยซูเจาเสด็จสูสวรรคที่ไหน?
แลวอัครสาวกเริ่มตนประกาศพระวรสารท่ีไหน?
เปนท่ีรูกันอยูวา  พระเยซู เจาถูกตรึงกางเขน

บนเนนิกัลวารโีอ ซ่ึงอยนูอกกำแพงกรงุเยรซูาเลม็  เรา
จึงตอบคำถามขอแรกไดไมยากวาพระเยซเูจาส้ินพระชนม
ทีก่รงุเยรซูาเล็ม ในแควนยูเดีย พระวรสารเลาเหตุการณ
การรบัทนทรมาน โดยเร่ิมจากท่ีพระเยซูเจาทรงบอกกับ
สานุศิษยวาพระองคจะทรงขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ พวก
ผใูหญทางศาสนาจะมอบตัวพระองคแกชาวโรมันจับไป
เยาะเยย และตรึงพระองคกับไมกางเขน ส้ินพระชนม
และครบ 3 วนัจะเสด็จคืนพระชนมชีพ (มก 10:33-34)

เมื่อเสด็จคืนพระชนมชีพแลวก็ประจักษใหแก
มารียชาวมักดาลา และบรรดาอัครสาวกไดเห็นที่กรุง
เยรูซาเล็มนั้นเอง เพราะพระคูหาฝงพระศพเปนของ
ยอแซฟ ชาวอริมาเธีย อยูใกลๆ ที่ที่ชาวยิวและทหาร
โรมนัตรึงพระเยซเูจาบนไมกางเขน  เม่ือกลบัคืนพระ-
ชนมชพีแลว ตลอดเวลา 40 วนั กป็ระจักษมาใหอคัรสาวก
ไดเหน็ท่ีกรงุเยรูซาเล็มบาง (ยน 20:19-29) บางคร้ังก็เปน
ที่แควนกาลิลีทางภาคเหนือ (ยน 21:1-23) แตพอพระ-
เยซูเจาจะเสด็จสูสวรรค พระองคกลับทรงพาพวก
อัครสาวกกลับลงมาทางภาคใตแควนยูเดียออกไป
นอกกรุงเยรูซาเล็มทางหมูบานเบธานี หมูบานเบธานี
อยหูางจากกรุงเยรซูาเล็มราว 3 ก.ม. เราจึงตอบคำถาม
ขอที ่2 และขอท่ี 3 ไดวา เม่ือเสด็จสสูวรรค กเ็สด็จสสูวรรค
ที่หมูบานเบธานีหางจากกรุงเยรูซาเล็มไปเล็กนอย

ส่ิงที่นาสนใจอยูตรงนี้ครับ กอนที่พระองค

จะเสด็จสูสวรรค พระองคทรงกำชับให
พวกอัครสาวกอยาเพิ่งไปไหน ใหอยูใน
กรุงเยรูซาเล็มรอรับพระจิตเจา หลังจาก
นั้นใหไปเทศนสอน โดยเร่ิมจากท่ีนี่กอน
คือกรุงเยรูซาเล็ม จากน้ันก็ไปจนสุดปลาย
แผนดินโลก (ลก 24:47-53, กจ 1:8-14) แต
กรุงเยรูซาเล็มไมใช ถ่ินของอัครสาวก
และพระเยซเูจา บานของพระอาจารยอยทูี่
เมืองนาซาเร็ธทางภาคเหนือ แควนกาลิลี
พวกอัครสาวกสวนใหญก็เชนกัน ชวงที่
พระเยซเูจาเสด็จคนืพระชนมชพี พวกเขา
ก็จากกรุงเยรูซาเล็มกลับไปแควนกาลิลี
ทางภาคเหนือบานของพวกเขาเรียบรอย
แลว (ยน 21:1-14) แตพอจะเสด็จสสูวรรค
และออกเทศนสอนกลับพาพวกเขายอน
กลับมายังกรุงเยรูซาเล็มอีก ทั้งๆ ที่กรุง
เยรูซาเล็มเปนถ่ินของพวกฟาริสี คัม-
ภีราจารย สมณะท่ีมีอำนาจเหลือเฟอผูจับ
พระเยซเูจาไปตรงึบนไมกางเขน

พระเยซูเจาทรงสอนลูกศิษยวา
ถาเราจะพูดเรื่องพระเราอยาพูดแบบ
หลบๆ ซอนๆ แลวพระองคทรงจงใจใหพวกเขากลบัมา
ยังถ่ินของพวกฟาริสีเพื่อรอรับพระจิตเจา ณ กรุง
เยรูซาเล็มและเริ่มเทศนที่นี่เลย ทำไม... เพราะกรุง
เยรูซาเล็มเปนท่ีต้ังของพระวิหาร ทีน่ีเ่ปนศูนยกลางของ
พระศาสนาและพระองคทรงต้ังพันธสัญญาใหม ณ ที่
เปนศูนยกลางของพันธสัญญาเดิมท่ีชาวยิวไดทำไว
ต้ังแตสมัยโมเสส (1250 ก.ค.ศ.)

ไมมีความกลัวเกรงอุปสรรคในการประกาศ
พระวาจาของพระเจามีแตความชอบธรรมในพระ-
คริสตเจา ผเูปนพระเมสสิยาห เราจึงไมตองหนีกลบัไป
ถิ่นเราท่ีแควนกาลิลีทางภาคเหนือแมที่นั่นเราจะรูสึก
คนุเคยปลอดภยั  ไมมคีวามกลวัในทีน่ีห้มายความวาเรา
กำลังประกาศพระวรสารของพระเยซู เจา ท่ี เปน

ขาวประเสริฐ ไมมีอะไรตองอับอายและหลบซอน
พระจิตเจาท่ีพวกอัครสาวกไดรับทำใหทุกอยางเปน
เรื่องงายสำหรับพวกเขา คือกำลังใจและความกลาหาญ
เปนความกลาหาญท่ีไมตองการไปทาทายอำนาจใคร
แตเปนความกลาหาญท่ีเมื่อเราจะประกาศพระวรสาร
พระสัจธรรมของพระเยซูเจา เราอยาทำแบบหลบๆ
ซอนๆ ดวยความกลัวใครอยู เราเร่ิมพูด ณ ที่ที่สำคัญ
ที่สุดเปนศูนยกลางของสังคมเพราะขาวสารน้ีเปน
พระสัจธรรมท่ีมีแตใหชีวิตผูคน ที่สำคัญ ผูคนกำลัง
กระหายอยากฟงส่ิงท่ีพระเยซูเจาทรงมอบไวใหแก
พวกเรา พวกเขากำลังรอฟงพระวรสารกันอยู

เสนหอยางหน่ึงของการรวมพิธีกรรมของเรา
ชาวคริสตคือการขับรองเพลงศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรม
ตางๆ เปนตนในพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำวัน

อาทิตย  บางวัดไดจัดใหมีคณะนักขับรองข้ึนมา
รบัผดิชอบโดยเฉพาะ มีผนูำ มีการซอม มีกจิกรรมอืน่ๆ
ประกอบ เชน การแบงปนพระวาจา การเขาเงียบ การ
แสวงบุญ ฯลฯ บางวัดอาจจะมีผูนำการขับรองเพียง
สองสามคน บางวัดรองกันเองทัง้วดั ...กแ็ลวแตนะครับ

สวนความรูสึกที่เกิดข้ึนนั้นพี่นองสัตบุรุษเองคง
ใหคำตอบไดวาวัดไหนนาประทับใจ วัดไหนควร
เพิม่เติม สำหรับครัง้น้ี ผมไดมีโอกาสไปทีว่ดัพระครสิต-
หฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีคุณพอสุรพล นันท-
พรพิสุทธิ์ เปนเจาอาวาส ที่นี้ไดมีกลุมนักขับรองซึ่ง
เปนเด็กยุวชนเล็กๆ โดยมีคุณศักด์ิสิทธิ์ ปนฉาย และ
คุณสรสิทธิ์ อิ่มรุงเรือง และผูใหญใจดีอีกหลายทาน
ใหการสนับสนุน กลุมนักขับรองน้ีเกิดข้ึนมาหลาย
ปแลวโดยคุณพอบุญสง หงษทอง เปนผูริเริ่มไว
แมวากลุมนักขับรองเล็กๆ นี้จะไมมีผลงานหรือ
รางวัลอะไรที่โดดเดน แตพวกเขาไดรับใชพระเจา
ดวยเสียงใสๆ ของพวกเขา หลายคนบอกวาพระเจา
คงไมตองการฟงเสียงรองท่ีไพเราะแบบมืออาชีพ
แตตองการฟงเสียงเพลงท่ีออกมาจากใจมากกวา

ผมสงัเกตเห็นหลายๆ วดัท่ีมีนกัขับรอง สวนมาก
เปนการเกิดข้ึนจากความสำนึกของสัตบุรษุเอง เพราะ
ลูกวัดหลายคนมีความสามารถทางการขับรอง
หลายคนเกงทางการเลนเคร่ืองดนตรี เม่ือเห็นวา
ตนเองสามารถใชพระพรที่ตนมีรับใชพระเจาและ
วดัได พวกเขาเหลาน้ันก็รวมตัวกนั ทลีะเล็กทีละนอย
กค็อยๆ เปนคณะนักขับรองประจำวดัได

เรื่องที่นาสนใจคือหลายคนในคณะนักขับรอง
ของวัด  ปจจุบันไดกลายเปนคุณพอบาทหลวง
หรอืซสิเตอรไปเรียบรอยแลว คุณครูสรสิทธ์ิไดพดูถึง
ประโยชนของการมีคณะนักขับรองเด็กๆ กคื็อ ทำให
พวกเขาไดมีสวนรวมในพิธีมิสซา มีความผูกพัน
กบัวัด และมีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั

ผมคิดวาน่ีเปนกิจกรรมแหงการอภิบาลเด็กๆ ที่
นาใจมาก และนักขับรองประจำวัดไมจำกัดแคเด็ก
คาทอลิกเทาน้ัน เด็กทุกคนสามารถเขามารวมเปน
นกัขบัรองประจำวดั วดัใดมีคณะหรอืกลมุนักขบัรอง
ชวยสงขาวใหผมทางคอลัมนนีไ้ดครบั

กลมุนกัขับรองประจำวัด

โดย คณุพอวชัศลิป  กฤษเจรญิ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมกีจิกรรมดีๆ เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นาคสุวรรณ
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)
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พระเมตตาของพระเจานั้นเหลือลน

บทอธษิฐานภาวนา

ในชวงท่ีทานยูเลี่ยนแหงนอรวิคผูศรัทธาเจ็บหนัก เธอไดยินพระสุรเสียง
ของพระเจาตรัสกบัเธอวา “ทกุอยางจะเรียบรอย ทกุสิง่ทุกอยางจะอยใูนสภาพ
ที่เรียบรอย” พระดำรัสน้ีซ่ึงองคพระผูเปนเจาตรัสกับเธอ พระองคตรัสดังเชน
มารดากลาวกับลูกของนาง ซ่ึงนำความปลอบโยนมายังยูเลี่ยนเปนอยางมาก
ในทามกลางความเจ็บปวดของเธอ และกลายเปนฐานแหงความเขาใจของเธอ
เกีย่วกับพระเมตตาสงสารของพระเจา บทความท่ีเธอเขียนไวกลาวถึงองคพระ
ผเูปนเจาวา ทรงพระเมตตาและออนโยนดังเชนมารดา ซ่ึงเปยมดวยความสงสาร
ที่ทรงมีตอเราแตละคน

เม่ือยาโคบเดินทางไปอียิปต อันเปนชวงท่ีทานมีวัยชราและเปยมดวย
ความหวงใย พระเจาทรงเย่ียมเยียนทานในความฝน แลวทานไดรบัความอบอนุ
ใจเก่ียวกับอนาคต พระเจาตรัสกับทานวา “เราเองจะไปอียปิตกบัเจา” พระองค
ทรงประทานกำลังใจใหกบัทาน และแลวหลังจากท่ีทานตองประสบกับปญหา
มากมาย ทานก็ไดพบกบับุตรชายคอืโยเซฟ ซ่ึงทานคิดวาทานไดสูญเสียไปแลว
น้ำตาแหงความยินดีของโยเซฟ เปนน้ำตาแหงความยินดีหลงัจากท่ีทกุขทรมาน
มาเปนเวลานาน ทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอยลงแลว

เม่ือพระเยซูเจาทรงสงสานุศิษยของพระองคออกไปในโลก เพือ่เทศนสอน
และใหการบำบัดรักษา พระองคทรงเตือนพวกเขาอยางชัดถอยชัดคำวา ชีวิต
ของพวกเขาจะตองประสบกับอุปสรรคมากมาย พวกเขาจะพบกับคำติเตียน
การถูกเบียดเบียน ถกูทรยศ ตองเผชิญกับความเกลียดชังและในท่ีสุดจะตองตาย
เพื่อจะไดเผชิญกับอุปสรรคตางๆ เหลาน้ีพวกสานุศิษยจะตองเตรียมพรอม
พระเยซเูจาทรงประทานคำส่ังสอนแกพวกทานวา “จงคดโกงดังเชนงูเหา และ
จงไรพิษภัยดังเชนนกเขา” กลาวคือใหเขาเปนผูออนโยน แตมิใชคนโง
ในสายตาของผูอื่น นี่เปนคำสอนท่ีสำคัญยิ่ง ซ่ึงมีฐานอยูที่วา ความรักของ
พระเจาเอาชนะจิตใจของเราไดอยางไร

“แลวเราจะพาทานกลับมาที่นี่อีกอยางแนนอน” (ปฐมกาล 46:4)

ขาแตองคพระผเูปนเจาของลกูทัง้หลาย พระองคทรงรกัความยุติธรรม และ
ทรงปกปองชีวิตของผูที่กระทำความดีและถูกตอง
โปรดทรงอวยพรใหลกูเจรญิชวีติดวยความบริสุทธ์ิจติใจ
และเฉลียวฉลาดในโลกน้ีเพื่อแสดงใหผูอื่นไดรูถึง
ความออนโยนแหงความรักของพระองค ทั้งน้ี เดชะ
พระบารมีของพระคริสตเจา  พระเจาของลูกทั้งหลาย
ดวยเทอญ  อาแมน

ที่มาแหงวิกฤติ
คำวา “การเมือง” มีความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
“งานท่ีเก่ียวกับรัฐหรือแผนดิน
การบริหารประเทศโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับนโยบาย
กจิการอำนวยหรอืควบคมุการบรหิารราชการแผนดิน”
แตละประเด็นบงบอกการกระทำเพ่ือประเทศชาติบานเมือง
โดยมคีวามเปนอยทูีดี่มีสุขของประชาชนเปนหลกั
อกีท้ังความเจริญกาวหนาการพัฒนาในทุกดานทุกมิติ
กระทัง่ประเทศมีความม่ันคงสมบูรณสงบสุข
ผคูนดำเนนิชีวติเปนปกติสุขสะดวกปลอดภัยท้ังชีวติท้ังทรัพยสิน
คนท่ีเปนนักการเมอืงจงึมีบทบาทมีหนาท่ีตามน้ี
จงึสมจะเปนนักการเมืองแทนกัการเมืองอดุมการณ
นาเสียดายท่ียงัมีดานมืดของคำวา “การเมือง”
ที่เกิดจากความพยายามเบ่ียงเบนความหมายของคำ
จนกลายเปนพฤติกรรมเชิงทำลายเชิงลบในคำ “การเมือง”
เหมือนผลขางเคียงท่ีเกิดข้ึนในหยูกยาท่ีใชในการรักษา
ถึงแมคำ “ยา” จะบงบอกถึงการเยียวยาการรักษาอาการปวยไข
แตในตัว “ยา” ยงัมีผลขางเคียงทีส่งผลรายควบคไูปกับผลดี
ฉนัใดก็ฉนัน้ัน
เม่ือคำวา “การเมือง” ยงับงบอกความหมายเชิงลบ
“การใชเลหกระเทหในการแสวงหาตำแหนงหรอือำนาจ”
ซ่ึงทำใหการเมืองเปนเร่ืองความเห็นแตจะไดประโยชนแหงตน
มากกวาผลประโยชนแหงประชาชนแหงประเทศชาติ
เลยทำใหนักการเมืองเปนผูรายมากกวาผูดี
คำวา “การเมอืง” ทีใ่ชพดูกันทกุวนันี้
เปนการใชโจมตีใชลดความนาเชื่อถือฝายตรงขาม
เปนการใชแกตัวโยนความผิดใหทุกคนเวนตนเอง
มีความคิดเห็นตรงขามกับท่ีฉนัคิดฉันเหน็
การเมือง
มีการคัดคานมีการไมเหน็ดวยกับนโยบาย
การเมือง
มีการแฉการประณามความทุจริตความไมโปรงใส
การเมือง
ปญหาความรุนแรงภาคใตเรือ้รงัสูญเสียไมมีจบไมมีส้ิน
การเมือง
การแตงต้ังโยกการสอบสวนคดีที่คานตาจนตองโวยวาย
การเมือง
กระท่ัง “การเมือง” กลายเปนคำขลังเปนคาถามนตรวเิศษ
ใชไดกบัทุกกรณไีมวาจะโจมตีใหอยหูมดัไมวาจะแกตัวใหพนผดิ
ดังเปนยา “ทนัใจ” ใชรกัษาไดทกุโรคทุกอาการ
สถานการณบานเมืองเราก็เลยอาการรอแรอยางท่ีเห็นทุกวันนี้
จะพฒันาใหเต็มรอยเทียมบานเทียมเมืองอืน่เขา
เจอคำ “การเมือง” กมี็อนัชะงักมีอนัซวนเซ
จะขจัดการฉอราษฎรบงัหลวงใหเด็ดขาดใหหมดส้ินแผนดิน
เอยคำ “การเมือง” ก็มีอันตองหยุดเอาหูไปนาเอาตาไปไร
จะปลดจะโยกยายประเภทเชาชามเย็นชาม
สะดุดคำ “การเมือง” กมี็อนัตองเขาเกียรถอยหลงั
การเมืองเลยลามไปถึงการบานลามไปถึงทุกเรื่องโดยปริยาย
จนความหมายแทของคำวา “การเมือง” แทบจะเลือนหายไป
แทนท่ีทำตามบทบาทหนาท่ีการเมืองท่ีไดรับเลือกไดรับมอบหมาย
กเ็อาแตสนุกกับ “เลนการเมือง” จนใหตองสบัสนกนัทัง้บานท้ังเมือง
นาจะถึงเวลาแลวท่ีคืนความหมายแทจริงใหแกคำ “การเมือง”
นอกจากจะไมทำใหภาษาไทยตองวิบัติแลว
ยงัทำใหคนรนุใหมเขาถึงความหมายแหงคำไดอยางตระหนักดวย
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คณะท่ีปรกึษาเจาคณะคามิลเลยีน
แขวงประเทศไทย
ค.ศ. 2013-2016

คณุพอเปาโล เชดิชัย  เลศิจิตรเลขา เจาคณะแขวง
คณุพอยอหน คอนตารนิ สมาชิกคณะท่ีปรกึษาท่ีหนึง่
คณุพอซานเต  โตเกตโต  สมาชิกคณะท่ีปรกึษา
คณุพอเปโตร ภคว ี เสง็เจรญิ  สมาชิกคณะท่ีปรกึษา
คณุพอดอมนิกิ กติสดา คำศรี  สมาชิกคณะท่ีปรึกษา

ประกาศการแตงต้ังอธกิาร
หมคูณะคามลิเลยีนแขวงประเทศไทย

คณะท่ีปรึกษาแขวงนักบวชคามิลเลียนแขวง
ประเทศไทย ไดมีมติแตงต้ังอธิการหมูคณะตางๆ ซ่ึง
มีกำหนดระยะเวลา 3 ป ค.ศ. 2013-2016 ดังรายช่ือ
ตอไปน้ี

อธิการวาระที่สอง
ภราดานิโคลัส  จิราวัฒน  สุจิรานุธรรม อธิการ
โรงพยาบาลซานคามลิโล บานโปง ราชบุรี
คุณพอซานเต โตเกตโต  อธิการคามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร สามพราน นครปฐม

ประกาศการโยกยาย
นกับวชคณะคามลิเลยีน

แขวงประเทศไทย
คณะท่ีปรึกษานักบวชคามิลเลียนแขวงประเทศ

ไทย ไดมีมติโยกยายนกับวชประจำหนาท่ีหมคูณะตางๆ
ประจำป ค.ศ. 2013 ดังรายชือ่ตอไปน้ี
ก) โรงพยาบาลซานคามิลโล บานโปง ราชบรุี

ภราดานิโคลสั จิราวฒัน สุจิรานธุรรม อธิการ
ภราดาโตเบยี วชัระ ชำนาญฤทธิ ์สมาชิก
คณุพออนัดรูว วฒุกิรณ พันธยุิง่ยก สมาชิก
คณุพอเปาโล ปรดีา เวยีงชยั สมาชกิ

ข) คามลิเลยีนโซเชยีลเซนเตอร สามพราน  นครปฐม
คณุพอซานเต โตเกตโต อธิการ
คณุพอยอแซฟ ปยะศกัดิ ์วองไว  สมาชิก
สังฆานุกร Nguyen Huu Biet  สมาชิก
บราเดอร Anthony Trinh Van Son  สมาชิก
บราเดอร Joseph Nguyen Ngoc Anh สมาชิก
บราเดอร Michael Pham Minh Quan สมาชิก

ค) ศนูยอบรมคามลิเลยีน ศรรีาชา ชลบรุี
คณุพอยอแซฟ วชัระ เสง็เจรญิ อธิการ
คณุพอลกูา อนสุรณ นลิเขต  สมาชิก
คณุพอเปาโล วสนัต สายพรหม  สมาชิก

ง) คามลิเลยีนโซเชยีล เซนเตอร ระยอง
คณุพอยอแซฟ ชยัศกัดิ ์ไทยสนธ ิ อธิการ
คณุพอยออากมิ เหงียน วนั ถ่ัน สมาชิก
สังฆานุกรมคีาแอล วฒุชิยั บุญบรรลุ  สมาชิก

จ) คามลิเลยีนโซเชยีล เซนเตอร จันทบรุี
คณุพอยอแซฟ ธวสัไชย ผวิยะเมอืง  อธกิาร
คณุพอเรนาโต อาเตรสซ ีสมาชกิ
ภราดาวิคตอเรยีโน อลัตาบา  สมาชิก

ฉ) คามลิเลยีนโซเชยีล เซนเตอร ปราจีนบุรี
คณุพอยากอบ วโิรจน นนัทจินดา อธิการ

คณุพอคลัเดราโร เอรเมเนยลีโด  สมาชิก
คณุพอดอมนิกิ อคัรพนัธ นนัทวานชิ  สมาชิก
คณุพอฟรงัซสิเซเวยีร พงษศริ ิสังวาลเพชร สมาชิก
ภราดาอลีเิยยีว วาเลนตนิี ่ สมาชิก

ช) คามลิเลยีนโซเชยีล เซนเตอร เชยีงราย
คณุพอยอหน บัปตสิต รชันัย ออมนอก  อธิการ
คณุพออารมนัโด เตนซุโซ  สมาชิก
คณุพอเปโตร เกรยีงไกร สุขจิต สมาชกิ
คณุพอมทัธวิ เอกชยั ผลวารนิทร  สมาชิก

ซ) โรงพยาบาลคามลิเลยีน กรงุเทพฯ
คณุพอเปโตร ภคว ีเสง็เจรญิ อธิการ
คณุพอยอหน คอนตารนิ สมาชิก
คณุพอรอ็สเซต็โต นาซซาเรโน สมาชกิ
คณุพอยอหน สัมพนัธ วาปโส  สมาชิก

ฌ) ศนูยอภบิาลคามลิเลยีน ลาดกระบงั กรงุเทพฯ
คณุพอดอมินกิ กติสดา คำศร ีอธิการ
คณุพอเปาโล เชดิชยั เลศิจิตรเลขา สมาชิก
คณุพอรอ็ค ไพรชั ศรปีระเสรฐิ สมาชกิ
ภราดายอหน ดัลลา รซิซา สมาชิก

ญ) คณะผแูทนแขวงเวยีดนาม
คณุพอ Joseph Tran Van Phat ผูแทนแขวงฯ

และอธิการบาน Mau Tam ประเทศเวียดนาม
คณุพอ Dinh Tran Thanh Tu สมาชกิ
คณุพอ Do Duc Phu สมาชิก
คณุพอ Vu Anh Hoang  สมาชิก
สังฆานุกร Nguyen Nhu Hieu สมาชกิ
สังฆานกุร Phan Anh Dung สมาชิก
คุณพอ John Toai สมาชิก (ศึกษาตอประเทศ

อิตาลี)
ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน ค.ศ. 2013

คณุพอภคว ีเสง็เจรญิ               คณุพอเชดิชยั เลศิจิตรเลขา
(เลขานกุาร)                                            (เจาคณะแขวงฯ)

อธิการวาระท่ีหน่ึง
คุณพอยอหน บัปติสต รัชนัย ออมนอก อธิการคา-
มิลเลยีน โซเชยีล เซนเตอร เชยีงราย
คุณพอยอแซฟ ชัยศักด์ิ ไทยสนธิ อธิการคามิลเลียน
โซเชียล เซนเตอร ระยอง
คณุพอยอแซฟ ธวสัไชย ผวิยะเมอืง อธกิารคามิลเลยีน
โซเชียล เซนเตอร จนัทบุรี
คุณพอยากอบ วิโรจน นันทจินดา อธิการคามิลเลียน
โซเชยีล เซนเตอร ปราจีนบุรี
คุณพอเปโตร ภควี เส็งเจริญ อธิการโรงพยาบาล
คามิลเลียน กรงุเทพฯ
คุณพอยอแซฟ วัชระ เส็งเจริญ อธิการศูนยอบรม
เยาวชน ศรีราชา ชลบุรี
คุณพอดอมินิก กิตสดา คำศรี อธิการศูนยอภิบาล
คามิลเลยีน ลาดกระบัง
คุณพอ Joseph Tran Van Phat ผูแทนเจาคณะแขวง
และอธิการบานนักบวช Mau Tam เวยีดนาม

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 มิถนุายน ค.ศ. 2013

คณุพอภคว ีเสง็เจรญิ               คณุพอเชดิชยั เลศิจิตรเลขา
(เลขานกุาร)                                               (เจาคณะแขวงฯ)

สังฆมณฑลจนัทบรุี
รวมบันทึกประวัติศาสตรไปเปนท่ีเรียบรอย สำหรับ

วัดพระหฤทัยแหงพระเยซูเจา ศรีราชา ที่ไดจัดพิธี
ขอบพระคุณพระเจา และอำลาวัดหลังปจจุบัน เม่ือ
วนัอาทิตยที ่23 มิถนุายน 2013 โดยมีคณุพอยอด เสนา-
รกัษ อปุสังฆราช เปนประธานในพิธี นอกจากน้ี หลงัพธีิ
ไดมีการถายภาพรวมกัน และแสดงความเปนน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกนั ดวยการขนยายมาน่ัง อปุกรณตางๆ ภายใน
วัด ทำใหผูที่มารวมพิธีในวันน้ัน มีทั้งรอยย้ิม เสียง
หวัเราะ และคราบเหงือ่ เหนือ่ยแตกสุ็ข เพราะจะไดพระ-
วิหารใหมแดพระเจากันแลว ไชโย  เร่ิมกันแลววิถี
ชุมชนวัด ของชุมชนแหงความเช่ือวัดแมพระรับสาร
ตราด ไดจดัข้ึนคร้ังแรก โดยการนำของซสิเตอรขวญัเรยีม
เพียงรกัษา และทีมงานรักกางเขน เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน
2013 ทามกลางฟาฝนท่ีไมคอยเปนใจเทาไรนัก แตก็
ใชวาจะเปนอุปสรรค ตองขอช่ืนชมยินดี และเปน
กำลังใจใหในการทำวถิชีมุชนวดัตอไปนะครบั ปรบมือ
สามารถติดตามความเคล่ือนไหวของวิถีชุมชนวัด
ในสังฆมณฑลจันทบุรี ไดที่ www.facebook.com/
becchandiocese ประกาศ เล่ือนฉลองวัดมารีสมภพ
กบินทรบรุ ีจากเดิม วนัเสารที ่ 14 กนัยายน 2013 เปน
วนัเสารที ่31 สิงหาคม 2013  

คณุชยัยทุธ  ทวชียั  ทำบุญ                        200   บาท
คณุอานนท  โรจนะมารวีงศ  ทำบุญ       200   บาท

เพ่ืออทุศิให อนันา  ปรยิะวณัณ  โรจนะมารวีงศ

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
เลขท่ีบญัช ี186-2-01976-5

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

เมื่อเขาจะมอบทานที่ศาลนั้น
อยาวิตกกังวลวาจะพูดอยางไรหรือพูดอะไร

ส่ิงที่ทานจะพูดน้ัน
จะไดรับการดลใจในเวลานั้นเอง

 (มทัธวิ  10:19)
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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.)

ตดิตอสำรองหองพกัไดที ่ศนูยฝกอบรมงานอภบิาล “บานผหูวาน”
โทร. 0-2429-0124 ถงึ 33  โทรสาร 0-2429-0120  

E-mail: phuwaan@yahoo.com

คุณพอเจาอาวาส ซสิเตอร สภาภิบาล และสตับุรษุ
ขอเชญิรวม

ฉลองวัดนักบุญอันนา
ทาจนี สมุทรสาคร

วันอาทิตยท่ี 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
เวลา 10.30 น.

พระคารดินัลไมเกิล้ มีชัย กจิบญุชู
เปนประธาน

หมายเหตุ : ผูที่ขับรถมาจากกรุงเทพฯ เลยส่ีแยกมหาชัยไปแลวชิดซาย ดูปายไปทาฉลอม
ขามสะพานแมน้ำทาจีนไป 100 เมตร แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร
ผทูีข่บัรถมาจากแมกลอง สมุทรสงคราม กลบัรถลอดใตสะพาน แมน้ำทาจีน
 แลวเล้ียวซายเขาไป 3 กโิลเมตร

หลังพธีิมิสซา เชิญรบัประทานอาหาร และน่ังเรอืออกทะเลชมปากอาว
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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

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

“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

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)

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

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
เพือ่พฒันาภาษาใหดีขึน้

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

เชญิรวมฉลองทานยายนกับญุอันนา ทีม่าเลเซยี
กรปุ  1 เดินทาง 20-23 กรกฎาคม 2013 โดย
สายการบินไทย  กวัลาลัมเปอร - มะละกา - บตัเตอรเวอท
- ปนงั
กรปุ  2 เดินทาง 24-28 กรกฎาคม 2013 โดย
สายการบินไทย กวัลาลัมเปอร - อโีปร - คาเมรอน -
ลองเรอืสตารครซู บตัเตอรออท - อลอสตาร - หาดใหญ -
กรงุเทพฯ

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจสอบถาม : 0-2912-3339, 08-1899-7470
& 08-6541-2772

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถึง
เยนอเวฟา

มาลา เด่ือมท้ัน
อาย ุ72 ปี

เกิดใหมในพระเจา
24 ธันวาคม พ.ศ.2542

มัทธิว
ผนั เด่ือมทัน้

อาย ุ81 ป
เกิดใหมในพระเจา
12 มิถนุายน พ.ศ. 2545

สมัครสมาชกิอดุมสาร 400 บาทตอป
และอดุมศานต 400 ตอป

ตออายสุมาชิก
ตดิตอฝายทะเบียนสมาชิก
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

โทรสาร 0-2681-5401
E-mail : udomsarn@gmail.com

พ่ีนองทีร่กัทัง้หลาย จงม่ันคง อยาหวัน่ไหว
จงออกแรงทำงานขององคพระผเูปนเจามากยิง่ขึน้เสมอ

ทานรูอยูแลววา งานหนักของทานไมสูญเปลา
สำหรบัองคพระผเูปนเจา (1 โครนิธ 15:58)
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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

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิก โรงพยาบาลเซนตหลุยส
ขอเชิญผูสนใจเขารวมฟงบรรยายเร่ือง

ศีลมหาสนทิ
ศีลศักดิสิ์ทธ์ิ..
รวมเราเปนหนึ่งเดียว

โดย
คุณพอบัญชา อภิชาติวรกลุ

พระสงฆคณะนักบวช
รอยแผลศักดิ์สิทธ์ิ

วันอังคารท่ี 20 สงิหาคม 2556
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หองประชุม ช้ัน 3 อาคารปยะการุญ
โรงพยาบาลเซนตหลุยส

สำรองท่ีนัง่ไดที ่: คณุวทิยา  ปานมีศร ี ฝายทรพัยากรบุคคลฯ
โทรศพัท  0-2675-5000  ตอ 10801-2

พระศาสนจักร
กาวไปหาทุกคน

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

วนัเสารที ่  18  พฤษภาคม  ค.ศ. 2013  วนัภาวนา
เตรียมสมโภชพระจิตเจา  เปนเหตุการณสำคัญท่ี  3  ใน
ปแหงความเชื่อ  ซ่ึงเปนวันฉลองกิจกรรมฆราวาส
แพรธรรม  ที่จัตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ  ตรัสกับสัตบุรษุมากกวา
200,000 คน  และตอบ  4 คำถามทีถ่ามพระองค  ผมขอ
สรปุ (ตามเน้ือทีจ่ำกัดของคอลมัน)  ดังตอไปนี้

คำถามท่ี  1 พระองคไดรบัความเช่ือมัน่คงในชีวติ
อยางไร

คำถามท่ี  2 จะทรงแนะนำเราใหแตละคนเอาชนะ
ส่ิงท่ีทำลายความเช่ือในสมัยปจจุบัน  เผยแผความเชื่อ
อยางมีผลอยางไร

คำถามที ่ 3 เราจะดำเนินชวีติในพระศาสนจักรที่
ยากจน  เพือ่คนยากจนไดอยางไร  คนท่ีกำลังมีความทุกข
จะรักษาความเช่ือไดอยางไร

คำถามท่ี  4 ในฐานะท่ีเราเปนสมาชิกกิจกรรมฆราวาส
จะชวยพระศาสนจักรและชวยสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหผานวิกฤติสำคัญท่ีมีผลกระทบดานจริยธรรม

ในสังคมไดอยางไร
ตอบคำถามแรก    พระองคตรัสตอบวา  ไดรบัพระพรน้ี

และเติบโตในครอบครวั  เปนพเิศษจากยาท่ีสอนคำสอน
เรื่องพระเยซู  จำเหตุการณวันศุกรศักด์ิสิทธ์ิ  ที่ยาให
คุกเขาและสอนวา “พระองคส้ินพระชนม  แตพรุงน้ี
จะกลับคืนชีพ”

ตอบคำถามท่ีสอง    พระองคตรัสตอบวา  เม่ือเรา
ม่ันใจตนเองมากเกินไป  ยิ่งทำใหความเช่ือเปราะบาง
วธีิการรักษาความเช่ือมี  3 คำ  คือ

พระเยซู เปนส่ิงสำคญัท่ีสุด  หากเรามงุหนาจัดการ
โดยปราศจากพระองค  งานจะปราศจากทิศทาง

การภาวนา พระเจาทรงมองดูเรา  เม่ือพออยูหนา
ตศีูลมหาสนิท  พอไดรบักำลังใจ  เม่ือคดิวาพระองคกำลัง
มองพอ  จะไดรบัพละกำลงัและความชวยเหลอื  ใหเปน
ประจักษพยานถงึพระองค

การเปนประจักษพยาน (witness) เราส่ือสาร
ความเช่ือไดโดยอาศัยการเปนประจักษพยานเทาน้ัน
นัน่หมายถึงความรัก  ไมใชดวยความคิดเห็นสวนตัว  แต
ดวยพระวรสาร  ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซู
ในพระวรสารอาศัยพระจิตเจา

ตอบคำถามทีส่าม เม่ือเราดำเนินชวีติตามพระวรสาร
เราก็ปฏบิติัสวนของเรา  พระศาสนจักรมิไดเปนขบวนการ
ทางการเมือง  และไมมีโครงสรางจัดการที่ดี  เรามิใช
NGO  เราตองดำเนนิชวีติตามพระวรสาร  เปนพยานถึง
ความเช่ือ  เพือ่ใหสังคมเปนอาณาจักรพระเจา  เปนพยาน
ถึงความรักฉันพี่นอง  ความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน
(Solidarity) แบงปนชวยเหลอืกนั  เรามวีกิฤตเิศรษฐกิจ
แตเปนวกิฤติภาษามนุษย  อยาปดตัวเองในเขตวัด  กบั
เพือ่นๆ ในหนวยงาน  พระศาสนจกัรตองกาวออกจากตน
ดังท่ีพระเยซูเจาทรงส่ัง  “จงออกไปท่ัวโลก  ประกาศ
ขาวดีใหมนุษยทัง้ปวง”  (มก 16:15)  เวลากาวออกไป
ส่ิงสำคัญ  เราตองพรอมท่ีจะพบปะกับผูอื่น  เพราะ
ความเช่ือคือการพบปะกับพระเยซูเจา  และเราตอง
ทำตามพระองค  คือ  พบปะกับคนอ่ืน

เรือ่งความยากจน  สำหรบัเราคริสตชน  ไมใชเรือ่ง
ดานวัฒนธรรม  ปรชัญา  และสังคม  แตเปนทางเทววิทยา
พระเยซเูจาทรงรบัสภาพยากจน  มาเดินตามถนนกับเรา
ฉะน้ัน  พระศาสนจักรยากจน  เพื่อคนยากจน  แบบ
พระเยซเูจา  เราอาจติดจิตตารมณโลกยีะ  มากกวาตาม
คำสอนของพระเยซู

ตอบคำถามท่ีส่ี    การประกาศพระวรสารตองมี
คุณธรรม  2 ประการ  คือ  กลาหาญ  และอดทน  (ยอมรบั
ความทุกข)  เราตองสุภาพ  ออนโยน  ไวใจพระเยซูเจา
พอคิดถึงสถานการณที่ประเทศปากีสถาน
     ขอใหเราภาวนาเพือ่พีน่องของเรา  ภาวนาทุกวนัเพือ่
พวกเขา



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 28 ประจำวนัท่ี 7-13 กรกฎาคม 2013 หนา 11

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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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.

1. สุนทรียบำบดั ฝกรองเพลง - การรองเพลงชวยให
อายุยนืยาวและคลายเครียด คอรสฟนฟู

และดูแล สุขภาพแบบธรรมชาติ  2. การรำกระบอง
นวดกดจุด กนิตามวิถธีรรมชาติ

3. คลายปมชีวติ ลางพิษในใจ - เรยีนรู
และสามารถคลายปมท่ีคางคาในใจ

วดันกับญุอนันา (St.ANNA) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
คณุพอเจาวดั คณะเซอร และสัตบรุุษ มีความยนิดี
ขอเชญิทานรวมขอบพระคณุพระในโอกาสฉลองวดั

ในวนัเสารที ่20 กรกฎาคม 2556 / 2013
คณุพอเปาโล ประเสรฐิ สมงาม  เจาคณะแขวงซาเลเซยีนในประเทศไทย

เปนประธานในพธิบูีชาขอบพระคุณ  เวลา 10.30 น.
ทานท่ีตองการท่ีพักกรุณาติดตอคุณพอเจาวัด
คุณพอมีคาแอล อดุลยเกษม 08-1422-7456
หลงัมิสซาเชญิรบัประทานอาหารทีโ่รงเรยีนเซนตโยเซฟ เกาะสมุย
ทานท่ีไมอาจมารวมฉลอง แตอยากจะรวมบรจิาค หรอืขอมสิซา
สามารถโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะสมุย
ชื่อ มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี (โบสถคาทอลิกนักบุญอันนา)
เลขที ่ 541-0-27552-2 กรณุา Fax หลกัฐานพรอมท่ีอยู
มาท่ี 0-7742-1283 เพือ่ออกหนงัสือขอบคณุ

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
วญิญาณสมาชิกอดุมสารและอุดมศานตผลูวงลบั
วญิญาณในไฟชำระ และวิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง

จงเอานิ้ว
มาที่นี่
และดูมือ
ของเราเถิด
จงเอามือ
มาที่นี่

คลำที่สีขาง
ของเรา

อยาสงสัย
อกีตอไป
แต

จงเช่ือเถิด
(ยอหน
20:27)

“ทานทำสิง่ใดตอพีน่องผตู่ำตอยทีส่ดุของเราคนหนึง่
ทานก็ทำส่ิงนั้นตอเรา” (มธ 25:40)

“บตุรแหงมนุษยมาเพ่ือแสวงหา และชวยผทูีเ่สยีไป
ใหรอดพน” (ลก 10:10)

เปนหน่ึงเดยีว
กบัพระครสิตเจา
และกับผูอื่น

ใหขอมูลความเปนมา
ของงานชุมนมุเคารพ

ศีลมหาสนิท
โดยคณุวณีา โกวทิวานชิย

ราคา 170 บาท
ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ยวุธรรมทตูเชยีงใหม (ตอจากหนา 4)
พระเยซูแตเด็กมีสิทธ์ิมากข้ึนท่ีจะไดมารูจักพระเยซู
รจูกัองคกรยวุธรรมทูต

ผูปวยบางคนอาจจะทอถอยกับชีวิตตัวเอง ดังน้ัน
ถาผูปวยมีความเช่ือที่ม่ันคงมากข้ึนก็จะทำใหมีกำลังใจ
มากข้ึน

เราควรจะชวยเหลือเด็กที่ยากจนใหมีกำลังใจ ให
รจูกัพระเยซ ูรจูกัอดออม  สวดภาวนามากข้ึน  เด็กและ
ผูใหญก็สามารถรูเรื่องเกี่ยวกับพระเจาไดมากข้ึน เรา
ทุกคนก็ชวยเหลือได สวดภาวนา ใหทานกับพวกเด็ก
พระเยซูเปนองคแหงความรัก  ในภาพคิดถึงคำวา
 “เพือ่นชวยเพือ่น พาเพือ่นไปหาพระเยซ”ู จงึทำใหเกดิ
การสวดภาวนา ใหทาน แบงปน และแพรธรรม เพือ่ให เด็กทั่วโลกรูจักพระเยซูมากข้ึน

   ผูวาด ด.ช.พลวัต ครองจริง อายุ
14 ป เรียนอยูในระดับชั้น ม.2  วัด
แมพระราชินีแหงสันติภาพ (แจหม)
สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม  112
หม ู10 ต.วเิชตนคร อ.แจหม จ.ลำปาง
52120 โทรศัพท 0-5427-1394
คุณพอเจาวัด คือ คณุพอบรโูน รอสซี่
คุณพอผูอำนวยการ  PMS ของ
สังฆมณฑล คือ คณุพอจูเซปเป แบรตี
ผปูระสานงานยุวธรรมทูต คือ ซสิเตอร
มาเรยี เอลซิาเบ็ธ
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17.00 π. (‡√‘Ë¡ «¥ “¬ª√–§”‡«≈“ 16.00 π.)

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

‡ªìπª√–∏“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 27 °√°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 Õ.°∫‘π∑√å∫ÿ√’  ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

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

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕÕ√√§‡¥™

∑—∫ªîß ‚∑√. 08-1797-8303  ”π—°ß“π«—¥

·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ‚∑√. 0-3257-4444 µàÕ 15)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ Õ.‡°“– ¡ÿ¬ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß

´“‡≈‡´’¬π„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 13

°√°Æ“§¡ 2013 §ÿ≥æàÕ∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ·≈–

§ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’

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

À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

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

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√– «—π‡ “√å∑’Ë 13

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°√°Æ“§¡ 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ∫√√¬“¬æ‘‡»…‡√◊ËÕß ç«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é

‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

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

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚¥¬æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“

����� —°°“√ ∂“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 21 °√°Æ“§¡ /  «—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡

/ «—π∑’Ë 15 °—π¬“¬π / «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ·≈–«—π∑’Ë

15 ∏—π«“§¡ ∑’Ë —°°“√ ∂“π

����� ·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¥√“¡“

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

§ÿ≥æàÕ¡’§“·Õ≈ Õ¥ÿ≈¬å‡°…¡ ‚∑√. 08-1422-7456)

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

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

§ÿ≥æàÕ‡ª“‚≈ ª√–‡ √‘∞  ¡ß“¡ Õ∏‘°“√‡®â“§≥–·¢«ß

´“‡≈‡´’¬π„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡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

«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∑ÿàß‡¢“À≈«ß ®Õ¡∫÷ß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥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≠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≠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¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

www.udomsarn.com
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∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

(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 ¥“«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‰∑¬

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

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

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°  «—π‡ “√å∑’Ë 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 √“§“

∑à“π≈– 3,000 ∫“∑  ”À√—∫ÀâÕß§Ÿà ·≈– 3,200 ∫“∑

 ”À√—∫ÀâÕß‡¥’Ë¬« ‚Õπ‡ß‘π¡—¥®”≈à«ßÀπâ“ 1,000 ∫“∑

∑’Ë∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ∏π“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å  “¢“æ—≤π“°“√

™◊ËÕπ“ß«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 1232 20484-

0 ‚Õπ·≈â«„Àâ‚∑√·®âß∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‚∑√. 08-4105-

8585 ∑—π∑’ ‡æ◊ËÕ°—π§«“¡ —∫ π„π°√≥’ àßæ√âÕ¡°—π

À≈“¬∑à“π„π«—π‡¥’¬«°—π / «—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

�����§≥–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-

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

§◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√¬Õ·´ø

∏π“¬ÿ∑∏ π—π∑æ√æ‘ ÿ∑∏‘Ï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡
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โดย เงาเทยีน

เพื่อนๆ เยาวชนท่ีรัก เราไดติดตามอานสาสนของ
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคณุเบเนดิกต ที ่16 สำหรบั
วันเยาวชนโลกครั้งท่ี 28 ป 2013 มาตลอด 7 ตอน
และตอนน้ี ถงึตอนสุดทายแลวนะครบั เตรียมพรอมแลว
หรือยังครับ ที่จะบอกวา “ขาพเจาอยูที่นี่แลว...โปรด
สงขาพเจาไปเถิด” ขอเสริมกำลังใจใหนองๆ นะครับ
หลายคนกาวขามขอจำกัดของตัวเองได และลุกข้ึน
อยางกลาหาญ เพื่อความดีที่ตนเองไดเชื่อม่ันตอไปได
พี่ก็หวังเชนน้ันครับ..และก็เชื่อม่ันอยางย่ิงวา...พระเยซู
และพระมารดาของพระองค จะอยใูกลๆ  เราเสมอ...

พระเจาขา ขาพเจาอยทูีน่ีแ่ลว
เยาวชนท่ีรัก... ท่ีสุด พออยากใหเธอต้ังใจสดับฟง

จากหวงลกึของหวัใจซ่ึงการเรยีกรองของพระเยซใูหเธอ
ทำการประกาศพระวรสารของพระองค  อยางท่ีรปูปน
ของพระคริสตเจาพระผูไถ ที่รีโอ เดอ จาเนโร แสดง
ใหเราเหน็พระหฤทยัของพระองคเปดออกดวยความรัก
ตอทุกคน และพระหัตถของพระองคกางออกกวาง
เพื่อเอื้อมมายังทุกคน  ตัวเธอเองจงเปนดวงใจและ
พระหัตถของพระเยซู!  จงออกไปเปนประจักษพยาน
ตอความรักของพระองค  จงเปนธรรมทูตรุนใหมท่ีถูก
บงัคับดวยความรักและดวยใจเปดกวางสทูกุคน  จงเดิน
ตามรอยเทาของธรรมทูตผูยิ่งใหญของพระศาสนจักร
เฉกเชนนักบุญฟรงัซิสเซเวียรและทานอ่ืนๆ อกีมากมาย

ตอนปดการชุมนุมเยาวชนโลกท่ีมาดริด พออวยพร
เยาวชนจำนวนหนึง่จากหลายทวีปท่ีกำลังจะเดินทางไป
ทำพันธกิจแหงการประกาศพระวรสาร  พวกเขาคือผแูทน
คนหนุมสาวท่ีสะทอนเสียงของประกาศกอิสยาหซ่ึง
กลาวกบัพระเจาวา “ขาพเจาพรอมแลวพระเจาขา  โปรด
สงขาพเจาไป!” (อสย  6:8)  พระศาสนจักรไวใจพวกเธอ
และขอบคุณเธอสำหรับความราเริงและพลังท่ีเธอ
มอบใหกับพระศาสนจักร จงใจกวางท่ีจะใชความ
สามารถของเธอรับใชการประกาศพระวรสาร  เราทราบ
ดีวาพระจิตจะถูกประทานใหกบัผทูีเ่ปดใจกวางสำหรับ
การประกาศน้ี  แลวกจ็งอยาไดกลัวสิง่ใดท้ังส้ิน พระเยซู
พระผูไถโลกจะอยูกับเธอทุกวันจนกระท่ังส้ินพิภพ
(เทยีบ มธ 28:20)

การเรียกน้ีทีพ่อมอบใหกบัเยาวชนท่ัวโลก มีเสียงดัง
เปนพิเศษสำหรับเธอ โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชนแหง
ลาตินอเมริกา ระหวางการประชุมสามัญของพระสังฆราช
ลาตินอเมริกาท่ีอาปาเรซิดาในป 2007  บรรดาพระสังฆราช
ไดเริ่มโครงการ “พันธกิจแหงทวีป” เยาวชนเปน
ประชากรสวนใหญในอเมริกาใต พวกเขาจึงเปน
ทรัพยากรที่มีคาและสำคัญมากสำหรับพระศาสนจักร

และสงัคม  จงเปนธรรมทตูแถวหนา!  บดัน้ีงานชุมนุม
เยาวชนโลกจะกลับมาท่ีลาตินอเมริกาอีกคร้ังหน่ึง พอ
จึงใครขอรองพวกเธอที่เปนเยาวชนจากทวีปน้ีจงได
ถายทอดความเช่ือของเธอดวยความรอนรนไปยัง
เพือ่นๆ จากท่ัวโลกดวย!

ขอใหแมพระ ดาราแหงการประกาศพระวรสาร
แบบใหม ซ่ึงเราสวดภาวนาวิงวอนภายใตพระนาม
‘พระมารดาแหงอาปาเรซิดา’ และ ‘พระมารดาแหง
กวาดาลูป’ จงติดตามเธอไปในพันธกิจของเธอในฐานะ
ที่เธอเปนประจักษพยานตอความรักของพระเจา พอ
ขออวยพรพวกเธอทุกคนดวยความรัก

นองๆ เยาวชนครับ เริม่นับถอยหลังกันแลวนะครับ
อกี 36 วนัครบั (นบัจากวนัท่ี 17 มิถนุายน 2013)  สำหรบั
วันท่ีผูแทนเยาวชนไทยจะเขารวมงานวันเยาวชนโลก
ที่รีโอ เดอ จาเนโร ในวันท่ี 22-28 กรกฎาคม 2013
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที ่16 ไดตรัส
กับเยาวชนวา “เรายินดีท่ีจะคุยกับพวกเธออีกครั้งหน่ึง
ความทรงจำแหงการพบกันของเราที่มาดริด เมื่อ

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 ยังคง
อยูในจิตใจของเรา ซึ่งเปนเวลา
แหงพระหรรษทานพิเศษ ที่
พระเจาทรงประทานพระพรมา
ยังเยาวชนที่พากันมาจากทั่วโลก
เราขอบพระคุณพระเจา สำหรับ
ผลดีงามทุกชนิดท่ี เหตุการณ
ดังกลาวนำมาให  เปนผลดีที่
แนนอนวา จะเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น
สำหรับเยาวชนและชุมชนของ

พวกเขาในอนาคต บัดน้ีเรากำลังรอเวลา ที่เราจะได
พบกันใหมที่รีโอ เดอ จาเนโร (Reo de Janeiro) ใน
ค.ศ. 2013 เราขอตอนรับทุกคน”  แลวพบกันใหม
ฉบับหนานะครับ...

การเฉลมิฉลอง 36 ป งานเยาวชนคาทอลกิไทย
เยาวชนคาทอลิกจะไมหยุดอยูกับท่ี แตจะตอง

เดินหนาแสวงหา คุณคาตนเองและความหมายชีวิต
ไปพรอมกับเพ่ือนเยาวชนและทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
ที่รวมเดินทางชีวิตกับเรา

สำหรับเราเยาวชนคาทอลิก ความเปนเยาวชน
ตองตางจากเยาวชนท่ัวไป เพราะในวัยน้ี เราก็เปน
ธรรมทตูของพระเยซูครสิตไดเชนกับคาทอลิกผใูหญ

เราเยาวชนคาทอลิกเปนธรรมทูต กอนอืน่ กบัเพ่ือน
เยาวชนดวยกัน กับพี่ๆ นองๆ และแมแตกับผูใหญ
เพื่อทุกคนที่โคจรเขามาสัมผัสชีวิตเราจะไดพบขาวดี
แหงความรักของพระเจาอยางเปนรูปธรรม

ภราดาทินรตัน คมกฤส
อดีตเลขาธิการสภาเยาวชนคาทอลิกฯ

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล
ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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ประชาคมอาเซียน
ประชาคมที่เปดโอกาสใหเราไดรักเพิ่ม

ไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนอีกไมนาน มี
บางเสียงบอกวาในบรรดาประเทศอาเซียนกมี็ไทย
นี่แหละดูบาเหอที่สุด? ผมไดฟงคำน้ีบอยๆ การ
มองโลกสวยของผมทำงานทันที มันทำใหพบวา
มันเปนสถานการณที่สรางโอกาสใหกับประเทศ
ไทยท่ีจะปรับตนเองสคูวามเปนสากลมากข้ึน ไมวา
จะเปนเร่ืองของภาษา ระบบการจัดการ การงาน
อาชพี ใบประกอบวิชาชพี หรอืการรบัรองคณุวฒุิ
ส่ิงเหลาน้ีตัวจักรสำคัญนอกจากการขับเคลื่อน
ของภาครฐัแลว ผมวาหนไีมพนเรือ่งการศกึษา

เม่ือมคีวามคิดแบบน้ีในสติ การสัมมนาใด
อันจะนำไปสูความเขาใจท่ีถูกตอง หรือการ
ไปใหถึงท่ีแหลงขอมูลชั้นตนผมไมยอม
พลาดแนถาไมมีเหตุจำเปน ในวันอาทิตย
หลังจากทำมิสซาตามหนาท่ีที่ถูกจัดแบง
ความรับผิดชอบแลว  ผมจึงมุงหนาสู
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด
ใกลๆ กับวัดท่ีชวยงานอภิบาลอยู และ
เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระหวางประเทศ ประจำป 2556 ในหัวขอ
“การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย” การ
ประชุมจะมีทั้งหมด 3 วัน ผมไปดวยหมวก
สองใบ  ใบหน่ึงคืองานส่ือมวลชนท่ีรับผิดชอบ
อีกใบหน่ึงคืองานในสวนของสภาการศึกษาฯ ที่
ไดรบัมอบหมายใหดูแลฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา สวนอีกใบหนึ่งไมใชหมวกแตดวย
ชวีติของการเปนพลเมอืงอาเซียน

ผมเดินดูรอบๆ  งาน  ถายรูป  เก็บขอมูล
ลงทะเบียนรับเอกสาร เขาหองนูนออกหองนี้
และในท่ีสุดก็นัง่ฟงประเด็นเก่ียวกบัขอมูลเชงิสถิติ
เก่ียวกับการวัดประเมินผลการสอบวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรของเด็กไทย และกอนหนาน้ี
เรื่องการจัดการเก่ียวกับการผลิตครู มีวิทยากร
จากประเทศเพ่ือนบานหลายๆ ประเทศ เวทีกลาง
บรรยายเปนภาษาอังกฤษขอมูลสวนใหญอยูใน
เอกสาร ทัง้ท่ีแจกหนางานหรือโหลดไดในภายหลัง
ผมนั่งลงสรุปขอคนพบที่ไดรับ อยากแบงปน

ใหผูอานบาง เพราะผมคิดวาหลายๆ  เรื่องเปนเร่ืองที่
กระทบตอทุกคน

ประเด็นที่ 1 แผนการศึกษาแหงชาติ (ป 2556)
จาก 8 กลุมสาระเปน 6 กลุมความรู อันน้ีนาสนใจ
เพราะกลุมความรูทั้ง 6 ไดแก ภาษาและวรรณกรรม

ส่ือและการสื่อสาร วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร การดำรงชีวิตในการงาน สังคมและ
ความเปนมนุษย และกลุมความรูสุดทายคือ อาเซียน
ภูมิภาคและโลก คงจะมีการปรับหนังสือเรียนกันอีก
ตามตอกนันะครับ

ประเด็นท่ี 2 ยุทธศาสตรทั้ง 7 ที่ทุกภาคสวนเห็น
ตรงกัน เปนตนเก่ียวกับการศึกษา อันนี้ผมโนตไว
ในยุทธศาสตรที ่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา
โดยมีประเด็นท่ีเนนคือการทำส่ือ การทำเน้ือหาดิจิทัล
และการสงเสริมครูเพื่อนำความรูสูสากล

ประเด็นท่ี 3 มีแอพพลเิกช่ัน 3 ตัว  เกีย่วกบัการศึกษา
คือ ขอมูลสถิติ งานวิจัย และเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
(จะเปดตัวพรอมกบัการสมัมนาในคร้ังน้ี)

ประเด็นท่ี 4 มีเอกสารที่นาสนใจกำกับการ
จัดการคูมือสื่อสารในสถาบันการศึกษา เชน คูมือ
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
แบบพกพา (แท็บเล็ต) การเรียนการสอนจาก
เคร่ืองมือโมบาย ซ่ึงผลิตคูมือโดยองคการสห-
ประชาชาติ

ประเด็นท่ี 5 มีความสนใจทำเร่ืองกรอบคณุวฒุิ
แหงชาติ โดยมีการจัดต้ังองคกร การเปดโอกาส

ใหมีการเทียบวุฒิในงานสาขาตางๆ เพื่อ
รองรบัอนาคต (มีเก่ียวกบัผทูีท่ำงาน
ส่ือมวลชนดวย)

ประเด็นที่ 6 งานของ
สภาการศึกษาชาติ มีตัวแทนจาก
สภาการศึกษาคาทอลิกเขาไปรวม
หนึ่งทาน อันน้ีเปนความช่ืนชม
สวนตัว เพราะผมคดิวาการเขาไป
มีสวนรวมเปนการรูทิศทาง
การ ขับ เค ล่ือนและสามารถ
ใหขอเสนอแนะและรวมมือกัน
ไดอยางดีตอไปในอนาคต

ประชาคมอา เ ซี ยน
เปนวาระแหงชาติอีกเร่ืองหนึ่งท่ีมาแรงข้ึนเร่ือยๆ
เราจะอาแขนตอนรับ หรือยืนน่ิงอยูเฉยๆ อยางไร
เพื่อนบานและการเปนโลกไรพรมแดนก็พาผูคน
มาหาเราจนได ถาประตูที่เปดสูกันและสะพาน
แหงมิตรภาพ เปนโอกาสที่เราจะรักเพื่อนพี่นอง
มากข้ึน ชวยเหลือกันมากข้ึน เผยแผความรัก
ของพระไดมากข้ึน ผมคิดวาแคนี้ก็เปนบทสรุป
พอแลวสำหรับชีวิตคาทอลิกอยางเราท่ีจะเดินไปสู
ประชาคมอาเซียนกับโอกาสที่เปดใหเราไดรัก
เพิม่ข้ึน

บรรณาธิการบริหาร
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ç —¡¡π“é ·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥

 —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—« ¢—Èπ∑’Ë 1 (øø. 1) √ÿàπ∑’Ë 140 √–À«à“ß«—π∑’Ë 24-26

æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡ ¡’§Ÿà “¡’-¿√√¬“

‡¢â“√à«¡ —¡¡π“∑—Èß ‘Èπ 12 §Ÿà (§“∑Õ≈‘° 2 §Ÿà, µà“ß∂◊Õ 4 §Ÿà ·≈–æÿ∑∏ 6 §Ÿà) ‚¥¬

§Ÿà∑’Ë‡ªìπ§“∑Õ≈‘° ¡“®“°‡¢µ 1 («—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå °—∫ √.√.‡´πµå‚¬‡´ø

§Õπ‡«πµå), µà“ß∂◊Õ ¡“®“°‡¢µ 1 («—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø µ√Õ°®—π∑πå, «—¥Õ—§√

‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” / ·≈–‡¢µ 5 (∫â“π‡≥√‡≈Á°¬Õ·´ø  “¡æ√“π) ·≈–æÿ∑∏

¡“®“° √.√.‡´πµå‚¬‡´ø§Õπ‡«πµå, √.√.¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å ·≈– ¡“™‘°æ’ËπâÕß ™§.

ç∫’Õ’´’é «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013 §ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å

§ÿ≥æàÕ∂πÕ¡»—°¥‘Ï ‡≈◊ËÕπª√–‰æ ·≈–∑’¡ß“π ‰¥â¡“‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·≈–À≈—ßæ‘∏’ §ÿ≥æàÕ‰¥âÕ∫√¡‡√◊ËÕß∫’Õ’́ ’„Àâ·°à —µ∫ÿ√ÿ…‰¥â√Ÿâ∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“

§«“¡ ”§—≠ ·≈–¢—ÈπµÕπµà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫∫’Õ’´’

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

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

ç¡Õ∫√—»¡’»’≈¡À“ π‘∑é «—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ ∫“ß·§ „πß“πµâÕπ√—∫

æ√– ß¶å∫«™„À¡à ÕßÕß§å ¿√“¥“À≈ÿ¬ å «‘√‘¬– ©—π∑«‚√¥¡ Õ∏‘°“√‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠ ¡Õ∫√—»¡’ ”À√—∫„ à»’≈¡À“ π‘∑ ‡æ◊ËÕπ¡— °“√ ‚¥¬¡Õ∫„Àâ°—∫§ÿ≥æàÕ

ª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π ‡®â“Õ“«“  „ππ“¡§≥–Õ—»«‘π·Ààß»’≈¡À“ π‘∑

ç©≈Õß«—π ∂“ªπ“é ‚√ß‡√’¬π‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“ ®—¥æ‘∏’©≈Õß«—π§≈â“¬

«—π ∂“ªπ“‚√ß‡√’¬π§√∫ 65 ªï ‚¥¬æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

ª√–¡ÿ¢ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 4 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013

∑’ËÀÕª√–™ÿ¡¬ÕÀåπ ·¡√’Ë ™—Èπ 4 Õ“§“√»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ¬ÕÀåπ ·¡√’Ë ‚√ß‡√’¬π

‡´πµåÀ≈ÿ¬ å ©–‡™‘ß‡∑√“ ·≈–„πæ‘∏’¥—ß°≈à“«¬—ß‰¥â¡’°“√¡Õ∫√“ß«—≈·°à§ÿ≥§√Ÿ

∑’Ë¡’Õ“¬ÿß“π§√∫ 30 ªï 20 ªï ·≈– 15 ªï ·≈–æπ—°ß“π∑’Ë¡’Õ“¬ÿß“π§√∫ 20 ªï

·≈– 15 ªï

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

®—¥ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π §√—Èß∑’Ë 2 «—π∑’Ë 28

æƒ…¿“§¡ 2013 ∑’Ë‚√ßæ¬“∫“≈¡‘™™—π ´÷Ëß∑“ß¡Ÿ≈π‘∏‘‡´‡«àπ∏å‡¥¬å·Õä¥‡«πµ’ 

‡ªìπ‡®â“¿“æ¥â“π ∂“π∑’Ë »®.¥√.√ÿàß  ‡√‘ß —πµ‘ÏÕ“®‘≥  ª√–∏“π §ÿ≥æàÕ‡ πÕ  ¥”‡π‘π-

 ¥«° √Õßª√–∏“π  ‡æ◊ËÕª√÷°…“‚§√ß°“√Õ∏‘…∞“π¿“«π“‡æ◊ËÕ‡Õ°¿“æ§√‘ µ™π

´÷Ëß®–®—¥„π«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2014 ´÷Ëßªïπ’È‡ªìπªï·√°∑’Ë®–®—¥„π«—π‡ “√å

‚¥¬„™â ∂“π∑’Ë¢Õß ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬
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µÕπ∑’Ë 2 ‡¡◊ËÕ‡º™‘≠°—∫§«“¡‚°√∏‡§◊Õß

∫àÕ¬§√—Èß∑’Ë‡√“‚¡‚À ©ÿπ‡©’¬«°—∫≈Ÿ°Ê æ√–‡ªìπ‡®â“µâÕß°“√„Àâ‡√“®—¥°“√

°—∫§«“¡¢÷Èß‚°√∏π’ÈÕ¬à“ß‰√?

çºŸâ√–ß—∫§«“¡‚°√∏‰¥â¬àÕ¡¡’§«“¡‡¢â“„®≈÷°´÷Èß ·µàºŸâ‚°√∏ßà“¬¬àÕ¡· ¥ß

§«“¡‚ßà‡¢≈“é ( ÿ¿“…‘µ 14:29)

çæ’ËπâÕß∑’Ë√—° æ÷ßµ√–Àπ—°«à“∑ÿ°§π®ß©—∫‰«∑’Ë®–øíß ·µà™â“∑’Ë®–æŸ¥ ·≈–™â“∑’Ë

®–‚°√∏ §π∑’Ë‚°√∏¬àÕ¡‰¡àªØ‘∫—µ‘µπ™Õ∫∏√√¡µ“¡æ√–ª√– ß§å¢Õßæ√–‡®â“é

(¬“°Õ∫ 1:19-20)

Õ¥∑π·≈–‚°√∏™â“ ‡À¡◊Õπ‡ªìπ§”À≈—°„Àâ‡√“‰¥â√”æ÷ß „π¢≥–∑’Ë‡√“‡º™‘≠

°—∫§«“¡‚°√∏‡§◊Õß °“√„ÀâÕ¿—¬ ∑’Ë ÿ¥·≈â«‡ªìπ§«“¡¬‘Ëß„À≠à¢Õß™’«‘µ

À¡“¬‡Àµÿ·Ààß¿“æ «—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

∫«™æ√– ß¶å√“™∫ÿ√’
 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à  —ß¶“πÿ°√

¬Õ·´ø ∏π“¬ÿ∑∏ π—π∑æ√æ‘ ÿ∑∏‘Ï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

28 °√°Æ“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ ¥Õπ¡¥µ–πÕ¬ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™‡°√’¬ß»—°¥‘Ï   ¢Õ∫§ÿ≥§≥–∑”ß“π
»Ÿπ¬å “∏“√≥ª√–‚¬™πå·≈–ª√–™“ —ß§¡  ∂“∫—ππ‘¥â“

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 3)

 “¡‡≥√√ÿàπ    39  ∫â“π‡≥√°≈“ß‚§√“™
«—π®—π∑√å∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π 2013  “¡‡≥√“≈—¬æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å π§√√“™ ’¡“

‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“°æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ¡“‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“ ‡ªî¥ªï°“√»÷°…“ 2556  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

¬ÿ«∏√√¡∑Ÿµ‡™’¬ß„À¡à √â“ß™◊ËÕ‡ ’¬ß
„Àâª√–‡∑»‰∑¬

‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ §√∫ 170 ªï (§.». 1843-2013)  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ª√–¡ÿ¢·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡ªìπ‡®â“¿“æ‡≈’È¬ßÕ“À“√°≈“ß«—π‡æ◊ËÕ¢Õ∫§ÿ≥
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