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สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซิส
ทรงประกาศ

หัวขอวันสนัติภาพสากล คร้ังท่ี 47
ภราดรภาพ คือ พืน้ฐานและหนทางสสูนัติ

“ภราดรภาพ (fraternity) คือ พื้นฐานและหนทางสูสันติ” คือหัวขอ
วันสันติภาพสากล ครั้งท่ี 47 ซ่ึงถือเปนครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส

วันสันติภาพสากลริเริ่มโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 และมี
การเฉลิมฉลองในวันแรกของแตละป คือ 1 มีนาคม  มีการสงสาสนเพื่อ
วันสันติภาพสากลไปถึงพระศาสนจักรและผูนำประเทศตางๆ ทั่วโลก เพื่อ
เรียกรองใหใสใจตอคุณคาพิเศษของสันติภาพ และความจำเปนท่ีจะตอง
ทำงานอยางไมรจูกัเหน็ดเหน่ือยเพือ่ใหบรรลสัุนติภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกภราดรภาพเปนหัวขอสาสน
วันสันติภาพสากลฉบับแรกของพระองค นับต้ังแตเริ่มปฏิบัติหนาท่ีของ
นกับญุเปโตร  พระสนัตะปาปาทรงย้ำถึงความจำเปนท่ีจะตองตอสกูบั “วฒันธรรม
แหงการทอดท้ิง” และสงเสริม “วฒันธรรมของการหันหนาเขาหากัน” แทน
ทัง้น้ีเพ่ือสรางโลกท่ีมีความยุติธรรมและสันติมากย่ิงข้ึน

ภราดรภาพเปนสมบัติทีช่ายและหญิงแตละคนนำติดตัวมาในฐานะมนุษย
และบุตรของพระบิดาเจาองคเดียวกนั ทามกลางเหตุรายแรงตางๆ มากมายท่ี
สงผลกระทบตอประเทศตางๆ ทัง้ความยากจน ความหิวโหย การดอยพฒันา
ความขัดแยง การอพยพยายถ่ิน มลภาวะ ความไมเสมอภาค ความอยุติธรรม
องคกรอาชญากรรม ลัทธิหัวรุนแรงนั้น ภราดรภาพคือพื้นฐานและหนทาง
นำไปสสัูนติ

วฒันธรรมของความเปนอยทูีดี่สวนตัว นำไปสกูารสูญเสยีความรบัผดิชอบ
และความสัมพนัธฉนัพีน่อง คนอ่ืนแทนท่ีจะเปน “เหมือนเรา” กลบัดูเหมือน
ศัตรูหรืออริ และมักจะไดรับการปฏิบัติเหมือนวัตถุ บอยคร้ังคนยากจน
มักจะถูกมองวาเปน “ภาระ” เปนอุปสรรคขัดขวางการพัฒนา สวนใหญ
พวกเขาถูกมองวาเปนผรูบัความชวยเหลือหรอืการสงเคราะหดวยความเมตตา
พวกเขาไมถูกมองวาเปนพี่นองท่ีไดรับเรียกมาใหมีสวนรวมในพระพรแหง
การสราง ผลพวงแหงความกาวหนาและวัฒนธรรม เปนผูมีสวนรวมที่โตะ
แหงชวีติอันอุดมตัวเดียวกนั เปนผสูงเสริมการพฒันาท่ีครบและรวมทุกมิติ

ภราดรภาพ ซ่ึงเปนพระพรและหนาท่ีทีม่าจากพระเจาผทูรงเปนพระบดิา
เรียกรองเราใหเปนปกแผนหน่ึงเดียวกันตอตานความไมเสมอภาคและ
ความยากจนท่ีบอนทำลายสายใยของสังคม ใหดูแลมนษุยทกุคน โดยเฉพาะ
ผูที่ออนแอท่ีสุดซ่ึงไมสามารถปกปองตนเองได ใหรักพวกเขาเหมือนรัก
ตัวเองดวยหัวใจเชนเดียวกับพระเยซูคริสต  ในโลกท่ีตองพึ่งพาอาศัยกัน
และกันมากข้ึนทุกวัน ภราดรภาพคือความดีที่เราขาดไมได ภราดรภาพ

(อานตอหนา 17)

สมณสภาเพือ่ผอูพยพยายถิน่และผเูดนิทาง
สาสนวันทองเทีย่วสากล ป 2013

(27 กนัยายน)
“การทองเท่ียวและทรัพยากรน้ำ

การปองกนัอนาคตของเรารวมกนั”
ในวันท่ี 27 กนัยายน เราจะมีการฉลองวนัทองเท่ียวสากล ตามหัวขอเรือ่ง

ที่ไดถูกกำหนดสำหรับปนี้โดยองคการทองเท่ียวสากลวา “การทองเท่ียวและ
ทรัพยากรน้ำ การปองกันอนาคตของเรารวมกัน” หัวขอนี้สอดคลองกับ
“ปสากลแหงความรวมมือกันเพื่อพิทักษน้ำ” ที่ไดรับการประกาศอยางเปน
ทางการโดยท่ีประชุมใหญองคการสหประชาชาติ ทศวรรษปฏิบติัการนานาชาติ
“น้ำ แหลงชีวติ” (2005-2015) เพ่ือทีจ่ะเนนวา “น้ำเปนส่ิงสำคัญสำหรับการพัฒนา
อยางย่ังยนื โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรบัความสมบูรณของสิง่แวดลอม  การขจดั
ความยากจนและความอดอยาก มันเปนส่ิงสำคัญสำหรับการมีสุขภาพและ
ความเปนอยทูีดี่ของมนุษย และเปนพืน้ฐานเพ่ือใหบรรลเุปาหมายในการพัฒนา
รวมสหัสวรรษ” (1)

สันตะสำนักมีความประสงคเขารวมระลึกถงึวันน้ี ใครทีจ่ะเสนอความคิด
ของตนดวย ตระหนักถึงความสำคัญของปรากฏการณทองเท่ียวในปจจุบัน
ความทาทายและโอกาสในการดำเนินพันธกิจประกาศขาวดี การทองเที่ยว
เปนภาคสวนหน่ึงของเศรษฐกิจท่ีใหญสุดและโตสุดในโลก เราตองไมลืมวา
ปที่แลวยอดนักทองเท่ียวระหวางประเทศเกินหน่ึงพันลานคนจากหลักหมาย
ทีค่าดไว ซ่ึงเราตองเพิม่จำนวนของนกัทองเท่ียวทองถิน่ในประเทศเขาไปดวย

ในภาคการทองเที่ยว น้ำมีความสำคัญ เปนทรัพยสินและทรัพยากร น้ำ
เปนทรัพยสินเพราะผูคนถูกดึงดูดไปหาน้ำโดยธรรมชาติ มีนักทองเท่ียว
หลายลานคนแสวงหาการเพลิดเพลินจากน้ำในธรรมชาติชวงวันหยุดโดย
เลอืกเปาหมายวนัพกัผอนไปตามสถานทีอ่นรุกัษระบบนิเวศนน้ำตางๆ  (เพยีง
ยกตวัอยางเลก็นอยเชน ดินแดนลมุน้ำ หาดทราย แมน้ำ ทะเลสาบ น้ำตก เกาะ
ธารน้ำแข็ง หรือลานหิมะ) หรือพยายามทองเท่ียวโดยมุงที่ประโยชนของน้ำ
(โดยเฉพาะอยางย่ิง รีสอรทริมทะเลหรือสปา) ในขณะเดียวกันน้ำก็เปน
ทรัพยากรดวยสำหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพราะน้ำเปนสิ่งจำเปน
สำหรบัโรงแรม รานอาหาร และกิจกรรมหยอนใจทางน้ำ

เม่ือมองไปในอนาคต การทองเที่ยวจะเปนประโยชนที่แทจริงถามีการ
บริหารจัดการทรัพยากรใหเปนไปตามหลักการ “เศรษฐกิจสีเขียว” ระบบ
เศรษฐกิจท่ียอมรับการจำกัดขอบเขตของผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เราได
รับเชิญใหสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ
การพฒันาอยางย่ังยืน ซ่ึงจะสงเสริมการสรางงานใหมๆ  และสนับสนุนเศรษฐกิจ
ทองถิน่ อกีท้ังลดชองวางของความยากจน

ไมมีขอสงสัยใดวา การทองเท่ียวไดแสดงบทบาทในการรักษาส่ิงแวดลอม
โดยเขาเปนหนึ่งเดียวกันในพันธมิตรย่ิงใหญ แตก็ยังคงเปนศัตรูที่โหดราย
ดวย เชน เพื่อประสบผลสำเร็จไดกำไรทางธุรกิจท่ีสะดวกและรวดเร็ว
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับอนุญาตใหปลอยมลพิษในพื้นท่ีทองเที่ยว
สถานท่ีนัน้กจ็ะหยดุเปนสถานท่ียอดนิยมของนักทองเทีย่วอกีตอไป

เรารวูาน้ำเปนตัวบงชีส้ำคัญของการพฒันาย่ังยนื เปนองคประกอบสำคญั
ของชีวติ ปราศจากน้ำก็ไรชวีติ “ถงึกระน้ัน แรงกดดันตอทรพัยากรน้ำน้ีกเ็พ่ิมข้ึน
ปแลวปเลา หนึ่งในสามของคนท่ีอาศัยอยูในชนบทไมมีน้ำใชในระดับกลาง
ถึงข้ันระดับท่ีสูงมาก เปนไปไดวาเม่ือถึงป 2030 จะมีการขาดแคลนน้ำเกือบ
คร่ึงหน่ึงของประชากรโลก เพราะความตองการน้ำจะเกินจากปริมาณน้ำท่ีมีอยู
ถงึ 40%”(2) ขอมูลขององคการสหประชาชาติระบุวา คนประมาณหน่ึงพนัลาน
คนไมมีโอกาสเขาถึงน้ำด่ืมเพียงพอ และขอทาทายน้ีจะเพ่ิมความสำคัญใน
ปตอๆไป  สาเหตุใหญเปนเพราะวาการแจกจายน้ำท่ีไมท่ัวถงึกัน  น้ำเสียและ
มีมลพษิ หรอืใหความสำคญัจดัการน้ำท่ีไมถูกตองและอยุติธรรม อกีทัง้ปญหา
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การทองเท่ียวยังตองแขงขันกับภาค

(อานตอหนา 11)
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โรงเรยีนคาทอลกิ (ตอจากหนา 1)

หัวขอ “โรงเรยีนคาทอลกิในมาตรฐานสากล” ระหวาง
วันที่ 18-21 สิงหาคม 2013 ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา
จ.ชลบุรี มีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 447 คน ซึ่งปนี้
สังฆมณฑลราชบุรี โดยคุณพอสุรินทร จารยอุปการะ
เปนประธานจัดการประชุมสัมมนา

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร  สันตสุิขนรินัดร
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย เปน
ประธานเปดนิทรรศการหนังสือและอุปกรณทาง
การศึกษา จากน้ันเปนประธานวจนพิธีกรรมเปดการ
ประชุมสัมมนา

พระคุณเจากลาวเปดการประชุมสัมมนาวา ในฐานะ
ทีเ่ราเปนประชากรของพระเปนเจา ต้ังแตวนัรบัศีลลางบาป
เราเดินทางผานความทุกขและอุปสรรคมากมาย เพื่อ
จะไดเขาสูดินแดนท่ีเปนบานเกิดเมืองนอนของเรา

เราไมใชคนของโลก ทีเ่ดินผานโลกไปสพูระอาณาจกัร
เสมอ แตเราเปนประชากรของพระองคที่กำลังเดินทาง
ผานโลกน้ีไป บางอยางท่ีเรากระทำน้ัน เราก็ไมไดทำ
ตามน้ำพระทัยของพระเปนเจา พระเปนเจาไมเคยสนใจ
คนเกง พระองคเลอืกอคัรสาวกเปนชาวประมง 10 คน
พระองคทรงทำใหบุคคลเหลาน้ันเปนสานุศิษย เปน
อคัรสาวกของพระองค

ในชีวิตของพระศาสนจักรนั้น หลายคนที่เกงๆ
พระเปนเจาไมไดเลือก แตกลับเลือกคนที่ไมเกง เพื่อ
จะไดบอกวา ความสำเร็จน้ันไมใชมนุษยเปนผจูดัหา แต
เปนพระเปนเจาตางหาก

ภราดามารตนิ ประทปี โกมลมาศ นายกกติติมศักด์ิ
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลกิฯ  คณุพอจรลั ทองปยะ-
ภูมิ จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ และคุณพอ
เดชา อาภรณรัตน นายกสมาคมและเลขาธิการสภา
การศึกษาคาทอลิกฯ ปาฐกถาพิเศษ

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ
โกวทิวาณิช บรรยายหัวขอ “การฟนฟกูารประกาศขาวดี
ข้ึนใหม” (New Evangelization) ซ่ึงเปนอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก  พระคุณเจาเนนวา “โรงเรียนคาทอลิก
จำเปนจะตองมีอัตลักษณที่ชัดเจน และม่ันคงไมมี
เปล่ียนแปลง คือโรงเรียนคาทอลิกจะตองเปนฐานและ
สนามของการประกาศขาวดี”   การประกาศขาวดีนัน้จะ ตอง
ประกาศดวยชีวิต  และท่ีสำคัญคือตองเจริญชีวิตท่ีเปน
ประจกัษพยานถงึคุณคาพระวรสาร  ทีคุ่ณคร ูและบุคลากร
ทีเ่ปนคาทอลิก และไมใชคาทอลิกกส็ามารถท่ีจะกระทำ
ได จนกระท่ังชีวิตของเรา ซ่ึงเปนผูอบรม หรือซ่ึงเปน
ผส่ัูงสอนน้ี เปนชวีติท่ีคนอืน่ๆ สามารถสัมผสัความรัก
และความเมตตาของพระเจาได นีคื่อการประกาศขาวดี
ดวยชวีติ

เราซ่ึงอยใูนโรงเรียนคาทอลิก บางคนเปนคาทอลิก
และบางคนไมใชคาทอลิกนัน้ ตรงน้ันไมสำคญัเทากับวา
เรากำลังเปนเครื่องมือของพระเจาท่ีใหความรักของ
พระองคไปสูทุกคน และน่ีคืออัตลักษณที่สำคัญมาก
ของการศึกษาคาทอลิก

พระคุณเจาไดยกคำกลาวของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปาเบเนดิกต ที ่16 จากการประชมุสมัชชาพระสงัฆราช
ที่พระคุณเจาไปรวมประชุม คือทุกคนมีสิทธิที่จะ
ไดรับการศึกษา และไดยินเรื่องราวของพระเยซูเจา
รวมท้ังคนอ่ืนๆ ที่เราไปสัมผัสชีวิตของเขา ไมเฉพาะ

ในโรงเรียน แตเปนชุมชน และสังคมท่ีเราอยู เพราะ
ฉะน้ันทุกคนมีสิทธิที่จะไดยินเรื่องราวของพระเยซูเจา
และการประกาศขาวดีไมไดมีเปาหมายทีจ่ะใหทกุคนมา
เปนคริสตชน

โรงเรียนคาทอลิกไมไดต้ังข้ึนมาเพื่อใหคนอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่นักเรียน และครู ตองมาเปนครสิตชน
หรอืตองมาเปนคาทอลิก แตถาเขาสนใจก็สามารถทำได
เขาจะตองเขาสกูระบวนการในการเตรียมเปนคริสตชน
ตองไดรบัการสอน ตองไดรบัการเรียนร ูจนกระท่ังเขา
แนใจวา นีคื่อสิง่ท่ีเขาตองการ อนัน้ันเปนเร่ืองของการ
ทำงานของพระจิต

สรุปคือขอใหคุณครู ผูบริหารที่ไมใชคาทอลิก
ใหแนใจวาไมมีนโยบายใดๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก
ที่จะใหทุกคนที่มาเก่ียวของกับการศึกษาคาทอลิก
จะตองมาเปนคาทอลิก อนัน้ันไมใชเปาหมาย  แตทกุคน
ในสถานศึกษาคาทอลกิ ชมุชนนอกสถานศกึษาคาทอลกิ
นัน้มีสิทธิทีจ่ะไดสัมผสัความรักของพระเจา การสมัผสั
ความรักของพระเจาผานชีวิตของเรา การเจริญชีวิต
ของเรา เขาเห็นชีวิตของเรา ก็เหมือนไดเห็นชีวิตของ
พระเยซูคริสตเจา

คณุพอจอหนนี ่โก (Fr.Johnny Go, SJ) พระสงฆ
คณะเยสุอิต บรรยายหัวขอ “การจัดการเรียนรูโดยการ
ไตรตรอง” คุณพอกลาววา ขณะน้ีมีชองวางท่ีเกิดข้ึน
อยางมาก ระหวางผเูรยีนคอื นกัเรยีนกบัโรงเรยีนและครู
คุณครูอยูในยุควิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร ที่ใชวิดีโอ
ระบบตางๆ แตอกีกลมุหน่ึงคือ บรรดาเด็กและเยาวชน
ทัง้หลาย เขาเหมือนกบัอยอูกีโลกหนึง่ ทำใหเกิดชองวาง
ที่ใหญมาก เราซ่ึงเติบโตมา เราซ่ึงคุนเคยกับการเรียน
การสอน ต้ังแตสมัยเด็กๆ และเราซ่ึงไดผานการเรียน
ในคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร วิชาครูตางๆ มาน้ี เรา
ทำหนาท่ีสอนๆ เด็กมีหนาท่ีรบัๆ  ทองๆ สอบๆ นัน่คือ
รูปแบบท่ีเราคุน และท่ีไดทำผานมา

สำหรบัเด็กยคุใหม ส่ิงน้ันไมใชส่ิงท่ีเขาสนใจ และ
อยากจะรบัอกีตอไปแลว เพราะวาส่ิงท่ีเราทำแบบเดิมๆ
ที่ผานมาน้ัน เปนการส่ือสารทางเดียว ฉันพูดเธอฟง
ฉนัสอนเธอจด ฉนับอกเธอไปจำ ไปทอง  แตวาเด็กอยู
ในสังคมอีกแบบหน่ึง เขาตองการท่ีจะเปนฝายท่ีจะ
ตอบโต จัดการกับส่ิงท่ีอยูตอหนาเขา เปนการส่ือสาร

สองทาง ตรงน้ีเองเปนชองวางท่ีใหญและกวางมาก
ในการไปสมูาตรฐานสากลน้ัน จงึตองมองตรงน้ีดีๆ

คุณพอแบงปนวา เพราะทุกส่ิงทุกอยางในตอนน้ี เกดิข้ึน
ตลอดเวลา และมีการเปล่ียนแปลงอยางเร็วมากๆ จนกระท่ัง
วาทุกคน โดยเฉพาะอยางย่ิง ผเูรยีน หรอืเด็กนกัเรยีนนัน้
ไมมีเวลาท่ีจะไดคิดและไตรตรอง

ผศ.ดร.กฤตนิ ีณฏัฐวฒุสิิทธิ ์สถาบันบณัฑิตบรหิาร
ธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาฯ บรรยายหัวขอ “งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”  การทำรายงานอะไร
ตางๆ เม่ือใหไดนสิิตไดมาคิด ทบทวน ไตรตรอง เพือ่ที่
จะดูวาแลวในส่ิงท่ีทำน้ันเกิดอะไร เกิดอยางไร เกิด
แบบไหน และผลเปนอยางไร ใหคิดและไตรตรอง ซ่ึง
ผลที่ออกมาเปนอีกแบบหน่ึงเลย คือมีความลึกซ้ึง  มี
ความกวาง มีความลึกมากกวาเดิมหลายเทา เม่ือเอา
กระบวนการไตรตรองเขามา

คณุพออภสิิทธิ ์กฤษเจรญิ บรรยายหัวขอ “ผลการ
วจิยั โรงเรยีนคาทอลกิในมาตรฐานสากล” กลาววา เร่ือง
การไตรตรองน้ีไมใชเฉพาะผูเรียนเทาน้ัน ครูผูสอน
จำเปนท่ีจะตองมีเวลาไตรตรองงานของตนเองดวย

เราในฐานะบริหารคงตองดูเรื่องของการจัดเวลา
ใหเขา เพราะมิฉะน้ัน คร ูกส็อนๆ ทำงานๆ  และไมมีเวลา
ทีจ่ะไดมาไตรตรอง  การท่ีมีเวลาไดไตรตรอง ครจูะเปน
ตนแบบ จะเปนรปูแบบ ไปสกูระบวนการทีจ่ะใหผเูรยีน
ไดรับการไตรตรองไดดวยเชนกัน

การสอนใหรูจักการไตรตรองน้ัน เปรียบเสมือน
การทำน่ังราน เวลาเราเห็นเขาสรางตึกสูง นั่งรานน้ัน
สามารถชวยใหคนปนไตข้ึนไปท่ีสูงได ใหข้ึนสูงข้ึนไป
เรือ่ยๆ การรจูกัการไตรตรอง เปรยีบเสมือนการทำน่ังราน
ใหนกัเรยีนไตสูงข้ึนไปในชีวติของเขาได เปนการไตสูง
ข้ึนไปบนพ้ืนฐานท่ีม่ันคง อันเกิดจากการไตรตรอง
อยางรอบคอบ

การไตรตรองน้ี ชวยใหนกัเรยีน เรยีนดวยความเขาใจ
วา ฉันกำลังเรียนรูอะไรอยู ฉันเขาใจเร่ืองน้ีไดอยางไร
และแบบไหน และทำไมฉันถึงเรียนเรื่องน้ี มันมา
เกีย่วโยง เกีย่วของกบัชวีติของฉันปจจุบนัและในอนาคต
ของฉนัอยางไร นีคื่อสิง่ท่ีจะไดออกมาจากการไตรตรอง

สรปุการไตรตรองน้ี จะนำไปสกูารเรยีนร ูทีท่ำให
(อานตอหนา 13)
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ตอนที ่16

ดวยอุณหภูมิที่สูงข้ึน ชวงเดือนสิงหาคมใน
กรุงโรมอาจทำใหรูสึกไมสบายเน้ือตัว เพราะเหตุผลนี้
ชวงเวลาดังกลาวจึงไดรบัการขนานนามวา “เทศกาลพักรอน
ของกรุงโรม” อันเน่ืองมาจากความรอนระอุที่สุมอยู
ตลอดเดือน และนอกจากน้ันในเดือนสิงหาคม เม่ือ 35
ปทีแ่ลว บรรดาพระคารดินลัไดอดทนฟนฝาความอบอาว
ของฤดูรอนในหองประชุมลับ เพือ่เลอืกต้ังพระสันตะปาปา
ที่มิใชเพียงแค 1 คร้ัง แตมีถึง 2 คร้ังดวยกัน ครั้งแรก
เลือกไดสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 1 ใน
ขณะท่ีครัง้ท่ีสอง เลอืกได สมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2  เวลาน้ัน อาคารคาซา ซางตา มารธา ยงัไมมี
และบรรดาพระคารดินลัไดผานประสบการณทีต่องอดทน
ฟนฝามาดวยกนั

ปาโลมา โกเมซ บอรเรโร (นกัหนังสือพมิพ) เลาวา
“พระคารดินัลบางทานตองอยูในหองเล็กๆ อยางดีก็มี
หองน้ำในตัว แตอกีหลายทานไดใชอางลางหนาหรอืแค
เหยอืกน้ำ และแนนอนพวกทานเหลาน้ัน ตองถกูจำกดั
อยูแตในหองประชุมลับ ออกไปไหนไมไดภายใต
ความรอนของกรุงโรม ความรอนชื้นเชนน้ี..นำความ
ทรมานมาใหรางกายไมนอย”

หองพกัของพวกทานไมไดสะดวกสบายอะไร
มากมายนัก มีเร่ืองเลานับรอยเรือ่งเก่ียวกบัประสบการณ
ตางๆ ของบรรดาพระคารดินัลในชวงวันเหลาน้ัน เธอ

เดอืนสงิหาคม 1978 : ฤดรูอนปนัน้
ทีเ่ปลีย่นประวตัศิาสตร

ของการประชุมคอนเคลฟตลอดไป

เลาตอวา “มีเร่ืองเลา เชน พระคารดินลัชาวเบลเยีย่ม คือ
พระคุณเจาซูแนน ผูที่ไมมีอะไรในหองนอกจาก
อางลางหนาและเหยือกใสน้ำ ทานไปหาพระคารดินัล
อีกทานหน่ึงและกลาววา ‘พระคุณเจาครับ เห็นแก
ความรักตอพระเปนเจา ขอผมไดอาบน้ำที่นี่เพราะ
พระคุณเจามีอางอาบน้ำแตผมไมมี’”

ไมนานหลังเลือกต้ังไดพระสันตะปาปาและ
ออกจากหองประชุมลับแลว สมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ผทูรงตัดสินพระทยัทีจ่ะจัดการกบัการ
ตองสูทนกับส่ิงเหลาน้ี โดยพระองคทรงสรางอาคาร
คาซา ซางตา มารธา พระองคยงัทรงออกกฤษฎกีาของ
สันตะสำนกั ชือ่ “ยนูแิวรซ ีโดมินซี ีเกรกสิ” ซ่ึงกำหนด
ที่พักสำหรับการเขาหองประชุมลับเ พ่ือเลือกต้ัง
พระสันตะปาปา เอกสารนี้ยังวางรากฐานขบวนการ
เลือกต้ังพระสันตะปาปาพระองคใหมใหรัดกุมข้ึน
อีกดวย

อนัเยลา อมัโบรเกตติ (นติยสาร วาติกนัอนิไซเดอร)
เลาวา “พวกทานยกเลิกทางเลือก ที่จะเลือกต้ังดวยการ
เปลงเสียงรองพรอมใจซ่ึงเปนวธีิประนีประนอม   มันเปน
วิธีเกาท่ีจะทำใหการเลือกตั้งสำเร็จลงได ดังน้ันส่ิงท่ี

แผนผงัท่ีต้ังบริเวณรัฐวาติกนั อาคารคาซา ซางตา มารธา (ดานลาง) อยหูางจากวัดนอยซสิติน (ดานบน) 700 เมตร

ภาพอันมีชื่อเสียงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เม่ือพระองคไดรับเลือกต้ังเปนพระสันตะปาปาและพบกับ
ประชาชนแลว คืนน้ันพระองคเสด็จกลบัโดยรถบัสพรอมพระคารดินลัองคอืน่ๆ ในชุดสีขาวของพระสันตะปาปา
พระองคใหม มายังอาคารคาซา ซางตา มารธา เพื่อขอกุญแจเขาหองพักของพระองคและชำระเงินท่ีไดมาพัก
ขณะมาเลือกต้ังพระสันตะปาปา และต้ังแตวันน้ันพระองคก็ยังประทับอยูที่นี่ โดยมิไดยายเขาประทับท่ีวังวาติกัน
ทีสั่นตะสำนกัจดัไวให

ยังคงเหลืออยูทุกวันน้ีก็คือวิธีที่ใชระบบคะแนนเสียง
สวนใหญ 2 ใน 3 ของทีป่ระชมุ”

ทามกลางการฝาฟนเรื่องราวตางๆ เหลาน้ี
บรรดาพระคารดินัลกาวผานป ค.ศ. 1978 พวกทานได
ชวยขัดเกลาหนทางการลงคะแนนเสียงในหองประชุม
ลบัในอดีตและมงุสรูปูแบบในอนาคตท่ีจะเขามาแทนท่ี

หองพกัภายในอาคารคาซา ซางตา มารธา

อาคารคาซา ซางตา มารธา สรางข้ึนในสมณสมัยของ
บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2 เพือ่ให
พระคารดินัลไดพักเวลามาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
พระสันตะปาปา และยังเปนท่ีพกัของพระคารดินลัและ
พระสงฆทีท่ำงานในวาติกนั

วดันอยในอาคารคาซา ซางตา มารธา ทีส่มเด็จพระสนั-
ตะปาปาฟรังซิสถวายมิสซารวมกับสัตบุรุษทุกเชา ถา
ไมติดภารกิจอืน่ใด
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เม่ือเด็กๆ เลน

บทอธษิฐานภาวนา

เด็กเล็กๆ ชอบเลนและมีความสนุกสนาน แตอาจมีบางเวลาท่ีเกมซ่ึงเขา
กำลังเลนอยู อาจเปนอันตราย พอแมที่ดีจะเตือนพวกเขา “เกมน้ีอาจลงทาย
ดวยน้ำตานะลูก” และหลายคร้ังก็เปนเชนน้ัน ในขณะท่ีเด็กๆ สนุกสนานกัน
ตอไป ซุมเสียงก็ยิ่งดังข้ึน ลืมท่ีจะมีกิริยามารยาทท่ีดีตอกัน แมจะรูวาอาจเกิด
อันตราย แตพวกเขาก็ขอทดลองของใหมที่ยังไมเคยทำ พวกเขาลืมมองดู
รอบๆ ตัววาทำอะไร อยทูีไ่หน จนกระท่ังในท่ีสุดก็ตองเจ็บปวด รองไหเพราะ
ความเจ็บปวดน้ันๆ หรอืเพราะความผิดหวัง

พระวรสารท่ีเรานำมาพิจารณาในวันน้ี ดูเหมือนจะมีความขัดแยงกัน ผทูีมี่
ความสุขอีกไมนานก็จะรองไห แตหากเราพิจารณาอุปนิสัยใจคอของมนุษย
เราจะเห็นไดวาพระวาจาของพระเยซูเจานารับฟงไวเพื่อพิจารณา ผูที่ประสบ
กับความสำเร็จในชีวิตก็เริ่มดำเนินชีวิตท่ีฟุมเฟอย สนใจกับความสนุกสนาน
ของตัวเอง และตอมาอีกไมนานก็ลืมผูอื่นหมด จิตใจของเขาจะแข็งกระดาง
ในเร่ืองความเจ็บปวด และเห็นแกตัวมากข้ึน เพราะหลงอยูกับความสุขสบาย
สวนตัว ซ่ึงตองมากอนสิ่งอื่นใด ตอมาอีกไมนานคนชนิดน้ี ก็จะสูญเสียเพ่ือน
ที่จริงใจตอเขาและเคารพนับถือเขา วันเวลาอาจมาถึง เม่ือเขาจะสำนึกไดวา
การประพฤติตัวของเขาขับไลผูที่เคยไดรับความรักและความเคารพนับถือ
ออกไปจากชีวิตของเขา เม่ือน้ันเขาก็จะรองไหออกมา

เม่ือเดก็ๆ เลนและทำอะไรเกนิไป น้ำตาของพวกเขาจะถกูเชด็ใหแหงไดงาย
มากกวาผูใหญที่เนนเพียงความสุขสวนตัว ไมสนใจไยดีกับผูอื่น เราจะเห็นวา
การลบลางหรือแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน มิใชเปนเร่ืองท่ีงายนัก ตรงกันขาม
หากเราเปนผทูีร่จูกัเสียสละ ไมเหน็แกตัวจนเกินไป แมปจจบุนัจะลำบากอยบูาง
แตอนาคตอาจจะเปนความสุข และถูกหอมลอมไปดวยความรัก และเสียง
หัวเราะของฉันก็ดังข้ึนอีกครั้งหน่ึง แตเปนสัญลักษณของหัวใจท่ีมีความรัก
หรือเปลา?

“วิบัติจงเกิดกับทานท่ีหัวเราะเวลานี้ เพราะทานจะเปนทุกข
และรองไห” (ลูกา 6:25)

ขาแตพระเจา โปรดใหวันแตละวันของลูก
ชวยใหจิตใจของลูกเต็มไปดวยเสียงหัวเราะแหง
ความรัก ขอใหน้ำตาของลูก เปนน้ำตาแหงความ
สงสารและความเขาใจถึงความทุกขรอนของผูอื่น
ดวยเถดิ พระเจาขา

ไมหลักปกเลน?
ขาวสารบานเราเนนใหขาว
บรรยายรายละเอียดทั้งเหตุการณวันเวลาสถานที่

บุคคล
รวมท้ังตัวบทกฎหมายตลอดจนโทษท่ีชดใช
แลวมักจะลงเอย... “กำลังติดตามเพ่ือนำผูทำผิดมา

ลงโทษตอไป”
จนกลายเปนสูตรปดการรายงานขาวท้ังพูดท้ังเขียน
กอนจะขามไปเลนขาวอ่ืนแลวก็ลงเอยทำนองเดียวกัน
สวนการจะติดตามรายงานมาตรการผลการดำเนินการ
ไมคอยจะมใีหเหน็ไมมีใหติดตามไมมีใหเหน็บทสรปุ
ยกเวนขาว “สะเทือนความรสึูกของประชาชน”
ทีมี่การเกาะติดการสืบสวนสอบสวนเปนข้ันเปนตอน
กอนจะมีการแถลงขาวใหญโตโชวผลงานไปในตัว
เลยทำใหรูสึกวาการใหขาวการเสนอขาวบานเรา
เนนเฉพาะเหตุการณที่เกิดข้ึนเปนเรื่องเปนราว
หลงัจากสรางกระแสใหติดตามใหอานใหฟงใหรบัรแูลว
ก็รีบนำเสนอขาวอ่ืนในทำนองเดียวกัน
เหมือนจะต้ังใจขายขาวขายหนังสือพมิพสรางเรตต้ิง
ทำใหคนบริโภคขาวสนใจแคการกระทำ
แตผลการกระทำไมคอยไดติดตามเห็นเปนประจักษ
และน่ีคือชองวางท่ีเกิดข้ึนในมุมมองจริยธรรม
กระบวนการและครรลองแหงความดีแหงความช่ัวของการกระทำ
ผูกระทำ-เจตนา-การกระทำ-ผลการกระทำ-มาตรการจริยธรรมกฎหมาย
ทัง้น้ีเปนเพราะแนวการเสนอขาวสวนใหญแลว
เนนเสนอผูกระทำ-การกระทำ-ผลการกระทำ
แตนอยครัง้ท่ีเสนอมาตรการจริยธรรม-กฎหมาย
ทำใหไมสามารถรไูดวาคนท่ีทำน้ันผดิหรือถกู
และหากทำผิดมีมาตรการอะไรรองรับบาง
ปลอยใหเขาใจกันเองคิดหาขอสรุปของใครของเขา
จนตองสับสนตองต้ังคำถามตองวิพากษวจิารณ
เห็นมีการทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายกันแทบทุกวัน
แตไมคอยเห็นวามีการจับการลงโทษ...

การทำผิดการหลงผิดการผิดพลาดเปนวิสัยมนุษย
ทัง้ดานจริยธรรมท้ังดานจรรยาบรรณท้ังดานกฎหมาย
ใครๆ ตางก็รแูละยอมรับในความจริงน้ี
ซ่ึงหากมีการยอมรับการขอโทษการรับโทษ
ก็ถือวาเปนครรลองถูกตองยุติธรรม
นอกจากทำใหจรยิธรรมจรรยาบรรณกฎหมายมีความศักด์ิสิทธ์ิแลว
ยังจะชวยใหเกิดความเขาใจการยอมรับในบรรทัดฐานสังคม
ผดิก็คือผดิถูกก็คือถกู กรรมดคืีอกรรมด ีกรรมชัว่คอืกรรมชัว่
ยงัผลใหการดำเนินชวีติในสังคมราบร่ืนมีความชัดเจน
ไมเชนน้ันก็จะกลายเปนความสับสน
ผดิแตกไ็มผดิ ถกูแตกไ็มถกู
พรอมกับตัวแปรรอยแปดพันเกา
ทีใ่ชสนับสนุนใชเปนขออางใชเปนขอแกตัวใชเปนอภสิิทธ์ิ
กอใหเกิดความเหล่ือมล้ำการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐาน
ที่วาจริยธรรมจรรยาบรรณเหมือนกันสำหรับทุกคน
กลายเปนสุดแลวแตตำแหนงความม่ังมีบารมีเสนสายใคร
ที่วากฎหมายเทาเทียมสำหรับทุกคน
กลายเปนสุดแลวแตคนไหนอำนาจใคร
แลววันดีคืนดีก็มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ลางน้ำกันท้ังกระจาดขัดสีฉวีวรรณกันท้ังกะบิ
คนดีกเ็สมอตัวคนช่ัวกลบัไดดีไดอานสิงส
ชองวางในจริยธรรมในจรรยาบรรณในกฎหมาย
กมี็แตกวางข้ึนใหญข้ึน...แทบจะเปนไมหลกัปกเลนในท่ีสุด
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สังฆมณฑลเชียงใหม
ในโอกาสปแหงความเช่ือนี้แผนกพระคัมภีรสังฆ-

มณฑลเชียงใหม ไดจัดกิจกรรมอบรมพระคัมภีร ใน
หวัขอ “หนงัสือววิรณ” ระหวางวันท่ี 5-9 สิงหาคม 2013
ที่ศูนยสังฆมณฑลเชียงใหม โดยมีคุณพอสมเกียรติ
ตรนีกิร เปนวทิยากร มีผเูขารับการอบรมทัง้หมด 35 คน
สำหรับการอบรมคร้ังน้ีเปนโอกาสท่ีผเูขารวมการอบรม
ไดสัมผัสกับการสวดภาวนาในรูปแบบ Bibliodrama
(บิบลิโอดรามา) ทุกวัน โดยมีนางสาวณัฐวดี เจอเปาะ
ที่เคยผานการอบรม Bibliodrama ระดับผูนำไดมา
แบงปนใหกบัผเูขารวมการอบรมในคร้ังน้ีดวย   ศูนย
ประสานงานแพรธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม ไดให
การอบรมแกนองๆ เยาวชนศูนยคาทอลิกอำเภอแมลานอย
จงัหวดัแมฮองสอน  มีเยาวชนเขารวมกิจกรรมจำนวน 68
คน เม่ือวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2013 สวนเน้ือหาการอบรม
เนนใหเยาวชนไดเรยีนรเูรือ่งการจัดการอารมณความรสึูก
โดยอาศัยหลักศาสนาและวัฒนธรรม ในการน้ีไดให
เยาวชนไดดูภาพยนตรเรื่อง ปดเทอมใหญ หัวใจวาวุน
โฮโมน (Hormones) ซ่ึงเปนภาพยนตรสะทอนชวีติของ
เยาวชนในยุคปจจุบัน คือเยาวชนไดรับผลกระทบจาก
สภาพสงัคมและส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ
อยางย่ิงครอบครัวทีแ่ตกแยก ซ่ึงสภาพเชนน้ีหากเยาวชน
รูเทาทัน แยกแยะ รูจักเลือก และรูจักจัดการอารมณ
ความรสึูกของตนเองไดอยางถูกตอง พวกเขาก็จะผานพน
ปญหาตางๆ เหลาน้ันได  และส่ิงสำคัญท่ีจะชวยให
เยาวชนสามารถตอสกูบัปญหาไดอยางดี คือการยึดศาสนา
เปนแนวทางการดำเนินชวีติ ดวยวธีิการการสวดภาวนา
สวนตัวเม่ือต่ืนนอนและกอนนอน การสวดสายประคำ
การอานและศึกษาความหมายพระคัมภีร การเขาวัด
วันอาทิตย การรวมกิจกรรมในวันสำคัญๆ ทางศาสนา
และการเขารวมกิจกรรมของหมูบาน ชุมชน เชน
ครสิตมาส ปสกา ฉลองวดั การอบรมเยาวชน การอบรม
หวัหนาคริสตชน การอบรมพอบาน การอบรมแมบาน
งานกองบุญขาว เปนตน รวมถึงการกลับไปเรียนรแูละ
ยึดถือคุณคาวัฒนธรรมประเพณีของบรรพชนท่ี
สอดคลองกับหลกัศาสนา เชน การถอืความเปนหญงิ-ชาย
บรสุิทธ์ิ (Nauj geiz cau wa) การถอืความเปนสามีเดียว
ภรรยาเดียว (Ma t’gaz waz t’gaz) เปนตน  คณะ
โฟโคลาเร จดังานมารีอาโปลปีระจำป 2013 ทีเ่ชียงใหม
โดยใชสถานท่ีบานพักทัศนาจร จงัหวดัเชียงใหม ระหวาง
วนัท่ี 10-12 สิงหาคม 2013 ในหัวขอ “ความรักตอเพือ่น
พี่นอง”  ซ่ึงเปนด่ังเปลวไฟที่สองประกายวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองมารีอาโปลีตลอดระยะเวลาของานมีผูเขารวม
กจิกรรมกวา 400 คน จากสกลนคร อตุรดิตถ พษิณุโลก
กรุงเทพฯ ระยอง และจากเขตตางๆ ในสังฆมณทล
เชยีงใหม อาทิ  เชยีงราย เวยีงปาเปา แมสรวย งาว พะเยา
อมกอย แมรมิ จอมทอง แมแตง ฝาง ฯลฯ นอกจากน้ียงั
มีชาวตางชาติมารวมในสนามฝกแหงความรักน้ีกวา 60

คน กลุมใหญเปนกลุมนักศึกษาจากประเทศติมอร
ตะวันออก ยังมีชาวพมา กัมพูชา ลาว ฟลิปปนส
ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ มีพระสงฆชาวพมาจากมิสซัง
เชยีงตุงมารวมดวย 2 องค มีพระสงฆ ซิสเตอร สามเณร
พระภกิษุ ฆราวาสจากหลากหลายอาชีพ ศาสนา อายุ ที่
เจริญชีวิตรวมกันในบรรยากาศของครอบครัวที่มี
รอยยิม้และความสุขใหแกกนั  นอกจากน้ัน ไดใชเวลา
ชวงหนึ่งเพื่อสืบสานเสวนากับพี่นองพุทธศาสนิก ชาว
มารีอาโปลีไดมีโอกาสไปเย่ียมวัดสวนดอก (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) และวัดร่ำเปง (ตโปทาราม)
พระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน ไดใหเกียรติไปเยี่ยมวัด
ร่ำเปงพรอมกับทุกคนดวย พระครภูาวนาวิรชั เจาอาวาส
วัดร่ำเปงไดใหการตอนรับเปนอยางดี และยังไดสอน
วธีิการทำสมาธิอยางงายโดยการกำหนดสติทีล่มหายใจ
และพาเย่ียมชมเขตปฏิบัติธรรมของวัดอีกดวย ที่วัด
สวนดอกชาวมารีอาโปลีไดมีโอกาสสนทนากับพระภิกษุ
เพื่อเรียนรูจากกันและกัน และเด็กๆ ก็ไดมีโอกาสเขา
รวมงานวันแมซ่ึงทางพระภิกษุสงฆไดจัดข้ึนในวันน้ัน
เปนชวงเวลาท่ีพเิศษและหาโอกาสแบบน้ีทีอ่ืน่ไมไดเลย
กว็าได คารีตัส ไทยแลนด และเชียงใหม รวมเปนเจาภาพ
จัดประชุมดานเทววิทยาของเอเชีย ระหวางวันท่ี 12-21
สิงหาคม 2013 ที่เชียงใหม ภายใตหัวขอ “การพัฒนา
ไรขอบเขตและชีวิตของชนพ้ืนเมือง” ทามกลางวิกฤต
ดานส่ิงแวดลอมในเอเชีย โดยการสนับสนุนของพระคณุเจา
มตัธอีสั ร ีของสังฆมณฑลซูวอน ประเทศเกาหลี ประธาน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ
ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกเกาหลี ใหรวมมือกบั
สถาบันเทววทิยาวรู ีจากเกาหล ีมีสมาชิกจากตางประเทศ
ประมาณ 40 คน และจากประเทศไทยประมาณ 50-60
คน ซ่ึงโอกาสน้ีสมาชิกจากตางประเทศในเอเชียที่เขา
รวมกจิกรรมครัง้น้ีสวนใหญเปนเยาวชน เพราะสถาบนั
เทววิทยาวูรีเนนผูนำฆราวาสเยาวชน ใหตระหนักถึง
ปญหาสังคมท่ีรนุแรงผิดตอสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม
สันติ ส่ิงแวดลอม ชนพืน้เมือง ฯลฯ สำหรบัสมาชิกจาก
ประเทศในเอเชียประกอบดวย เกาหลี จีน อินเดีย
อนิโดนเีซีย มาเลเซีย พมา ศรลีงักา ฟลปิปนส บงัคลาเทศ
กัมพูชา ลาว มีวิทยากรจากประเทศอินเดีย ฟลิปปนส
ฝรัง่เศส และคณุพอนพิจน เทยีนวหิาร จากประเทศไทย
สวนวิธีการจัดกิจกรรมนั้น ไดมีการเขาไปสัมผัสชีวิต
ในหมบูาน 2 วนั แลวกลบัมาสัมมนาท่ีศูนยสังฆมณฑล
เชยีงใหม  2 วนั ตอดวยการไตรตรองทีศู่นยวจิยัศาสนา
และวัฒนธรรมท่ีสันกำแพงอกี 5 วนั มีวทิยากรนำเสนอ
ประเด็น บางประเทศรายงานสภาพจริง และอภิปราย 
คุณพอเฟลิกซ วิลเฟรด ไดนำเสนอหัวขอเศรษฐกิจ
ดานการเมืองแบบเสรนียิมใหม และการมีสวนรวมของ
คริสตชน เปนพิเศษตอชนพื้นเมือง เม่ือวันท่ี 18
สิงหาคม 2013 เขตวัดนักบญไมเกิล้การกีอยส เชียงดาว
จัดฉลองวัดแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ที่หมูบาน
นาหลวง ตำบลทงุขาวพวง อำเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชียงใหม
เปนหมบูานพีน่องชาวลาห ูอยใูนเขตของเชียงดาว การ
จดัฉลองปนีเ้ปนการภายในแตมีพีน่องคริสตชนหมบูาน
ใกลเคียงรวมในพิธีบูชาขอบพระคุณจนเต็มวัดเชนเคย
แสดงออกถึงความเช่ือความรักความศรัทธาตอพระแม
มีพี่นองคริสตชนในหมูบานท่ีไปอยูตางถ่ินไดกลับมา
รวมฉลองกับสมาชิกในหมบูาน 

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูต
วาตกินัประจำประเทศไทย เขารวมในพิธดีวย

นอกจากน้ี พระสมณทูตไดแสดงความยินดีกับ
สังฆมณฑล และพระสงฆใหมพรอมพอแม ญาติพีน่อง
ทัง้ 4 องค แสดงความขอบคุณไปยังผใูหการอบรมและ
ผูเกี่ยวของในชวงเวลาการอบรมของคุณพอใหมทั้งส่ี
ดวย พรอมท้ังเชิญชวนใหเราทุกคนขอบพระคุณพระ-
เปนเจาในพระพรแหงกระแสเรียก การเปนพระสงฆ
นกับวช ทีจ่ะทวีจำนวนมากข้ึน

ทานยังไดใหขอคิดเปนพิเศษตอพี่นองพระสงฆ
จากการไตรตรองพระวาจายอหน บทท่ี 15 ขอ 15 ดวย
ประโยคท่ีวา “เราไมไดเรยีกทานเปนคนใช แตเรียกทาน
เปนมิตรสหาย” พรอมท้ังอธิบายความหมายของคำวา
มิตรสหายขององคพระเยซูคริสตเจา วาเปนความหมาย
ที่ลึกซ้ึงของการเปนพระสงฆ ที่จะตองร้ือฟน และ
อทุศิตนเองอยเูสมอทุกวนั ทัง้ในการฟงเสียงของพระองค
จากการอานและรำพงึไตรตรองพระวาจา การภาวนา เพือ่
จะดำเนินชีวิตรวมกับพระเยซูคริสตเจาตามจิตตารมณ
ของพระองค

พระสมณทูตยังไดยกพระสมณสาสน “แสงสวาง
แหงความเช่ือ” ซ่ึงเปนพระสมณสาสนฉบับแรก ของ
สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทีเ่ตือนเราใหตระหนัก
ถึงความสัมพันธกับพระเปนเจา เปนส่ิงสำคัญในชีวิต
ของเราคริสตชน พระองคทรงสอนวา “ความเชื่อใน
ความรักของพระเจา ซ่ึงไดรับการเปดเผยในองคพระ-
เยซูคริสตเจา เปนรากฐานท่ีแทจริงของความเช่ือ และ
ชีวิตของคริสตชน และเราไดรับความรอดพน อาศัย
ความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา บาปของเราไดรับการ
อภยั และเรากลับกลายเปนส่ิงสรางใหม และดำเนินชีวติ
ตามพระจิตเจา ทำใหเราเปนบตุรของพระเจา และสามารถ
เรียกพระเปนเจาวา “อับบา”

พระสงฆใหมทีไ่ดรบัการบวช
คุณพอยอหน วัชรพล กูชาติ สัตบุรุษวัดนักบุญ

ฟลปิและยากอบ หวัไผ
คุณพอเปโตร นรเทพ ภานุพนัธ สัตบุรษุอาสนวิหาร

พระนางมารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุรี
คุณพอเปโตร เหงยีน หวู เบ๊ียต สัตบุรษุวัดบายซาน

(Bai Xan Church)
คุณพอยอแซฟ ฟาน อัน หยุง สัตบุรุษวัดยุย-หั่ว

(Duy Hoa Church)

พระเจาทรงทำงานในทาน
เพือ่ใหทานมทีัง้ความปรารถนา

และความสามารถทีจ่ะทำงานตามพระประสงค
(ฟลปิป 2:13)
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พระสมณสาสน
แสงสวางแหงความเช่ือ

โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

Encyclical Letter
Lumen Fidei

อยรูะหวางการจดัพมิพ
สามารถสัง่จองไดแลวต้ังแตวันน้ี

ท่ี กองบรรณาธกิาร อดุมสาร
สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805

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

udomsarn@cbct.net



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 8-14 กันยายน 2013 หนา 9

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

สนใจติดตอมูลนิธิฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก) โทร. 0-2721-2983 หรอืบรจิาค
ผานเซเวน-อเีลฟเวนทกุสาขา (นามฟอรเด็ก)

บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

EMAIL : INFO@AATRAVELSERVICE.COM
ใบอนุญาตประกอบธุรกจินำเทีย่ว เลขที ่11/3316

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

 8-16 ตุลาคม 2013 ทวัรเยีย่มชมสถานศึกษาเพ่ือบตุรหลาน
พรอมเท่ียวชมสถานท่ีตางๆ ณ เมือง
CAMBRIDGE, OXFORD, BRIGHTON,
LONDON ประเทศอังกฤษ

ขายบานพรอมทีดิ่นดวน!!!
สุขมุวทิ 101

300 เมตรจากวัด / ร.ร. โฮลี ่(110 ตรว.)
โทร. 08-5788-9887

เชญิชวนรวมแบงปน “โครงการนม...เพือ่นอง
ที่รองหิว” ชวยเหลือเด็กกวา 200 ชีวิต อายุ
ต้ังแตแรกเกดิ - 6 ป ทีต่องกำพรา ถกูทอดท้ิง
เด็กยากจน หรอืแมยากไร เพยีงกองทุนละ 500
บาท หรือสมทบทุนตามแตศรัทธา

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม  ***จดัขอวซีา ***รบัจัดทัวรหมคูณะ
***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

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

1. เวยีดนาม - โฮจิมนิห - มยุเน - ดาลัต
(1-3 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2013)

2. จอรแดน - เพทรา - วาดริมั - อสิราเอล
(12-20 พฤศจกิายน  ค.ศ. 2013)

พระวาจาของพระเจาเปนพระวาจาท่ีมีชีวิต
และบังเกิดผล คมย่ิงกวาดาบสองคมใดๆ  (ฮบีร ู  4:12) ตดิตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

มีรางกายเดียว และจิตใจเดียว
ความเชื่อหน่ึงเดียว

(อฟ 4:4-5)

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

รบัสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารยชาวตางชาติ
มีประสบการณในการสอนจาก
มหาวทิยาลยั Saint John’s

รบัสอนตามบาน สถานท่ีทำงาน หรอือพารทเมนท
ของอาจารยแถวรามคำแหง ซอย 155

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

ราคาพิเศษ
เพือ่พฒันาภาษาใหดีข้ึน

Call  Mr. ABRAHAM  08-3821-3746

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

เชญิทานรวมแสวงบุญ ณ ดินแดนอาทิตยอทุยั
ประเทศญีป่นุ “แมพระเมอืงอากีตะ” หรอืแมพระ

หลั่งน้ำตาเปนเลือด ที่ไดรับการรับรอง
โดยสมเดจ็พระสันตะปาปากติตคิณุเบเนดิกต ที ่16
พรอมพกัผอนทองเทีย่ว & ชมฤดูใบไมแดงอันสวยงาม

โรแมนติกทัว่ญีป่นุ  ทีห่น่ึงปมคีรัง้เดียวเทาน้ัน !!
23-28 ตลุาคม 2013 (6 วนั 4 คนื)

ฉลองพระเมตตา
27  เมษายน  2557

ฮงัการี  -  โปแลนด - เชคโก -  ออสเตรีย
ราคา  84,900.-  บาท

คณุภรณ ี(เจยิม้)

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม

รวมกับบริษัททัวรกูรูนำแสวงบุญ

โปรดติดตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2
คณุอรกญัญา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

ทวัรแสวงบุญ 09-14 พฤศจกิายน 2013 แมพระหลัง่น้ำตา อากติะ (ญีป่นุ)
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        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
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ชวยใหปลอดภยั   ไดผลดี
ฟนตัวเรว็
ไมตองนอนโรงพยาบาลนาน

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม
วฒันธรรมชีวติ บานแสงธรรม...

Thank you Party
พีข่อบคุณนอง

วฒันธรรมชีวติอีกประการหน่ึงของบานแสงธรรม
เม่ือนองๆ รวมแรง รวมใจกันทำงานเพ่ือจดังานพิธีบวช
และพิธีแตงต้ังใหพี่ๆ  แลว พี่ๆ  กจ็ดังาน Thank you Party
ใหนอง เพือ่เปนการขอบคุณพระเจาและขอบคุณนองๆ
เชนกัน ... เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 จึงเปน
โอกาสท่ีดีที่เรารวมขอบคุณพระเจาดวยกัน ... จึงมีพิธี
บูชาขอบพระคุณในเวลา 18.00 น. โดยคณุพอชาตชิาย
พงษศิริ เปนประธาน และสังฆานุกรสเตเฟน วีรยุทธ
เกียรติสกุลชัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนผูเทศน
ในวันน้ันซ่ึงมีใจความสำคัญวา

“... อยากใหพวกเราลองทบทวนลองถามตัวของเรา
เองวาอะไรเปนส่ิงมีคาหรือมีคุณคาในชีวิตของพวกเรา
เชื่อวาทุกคนคงมีคำตอบอยูในใจอาจจะเปนบุคคลหรือ
วัตถุส่ิงของหรืออะไรก็ตามท่ีมีคุณคาสำหรับเราวันน้ี
ในพระวรสารเราไดฟงอุปมาท่ีพระเยซูเจาตรัสเร่ือง
อาณาจักรสวรรคทีเ่ปรียบไดกบัขุมทรัพยทีเ่ปรียบไดกบั
ไขมุกท่ีมีคาเม่ือมีคนพบเขายอมท่ีจะขายทุกส่ิงลงทุน

ทุกอยางเพ่ือจะไดครอบครองส่ิงน้ันเพ่ือจะไดส่ิงท่ีมี
คุณคาเพื่อจะไดส่ิงท่ีดีที่สุดตองลงทุนลงแรงไมไดมา
ฟรีๆ ไมไดมางายๆ พระเยซูเจาไมไดบอกวาน่ังเฉยๆ
แลวจะพบขมุทรัพยอยเูฉยแลวจะพบไขมุกล้ำคาแตตอง
ออกแรงตองลงทุน  พระวาจาของพระในวันน้ีนาจะเปน
คำตอบในชีวิตของพวกเราท่ีกำลังติดตามพระเยซูเจา
ทำไมเราท่ีกำลังติดตามพระเยซูตองออกแรงตองทุมเท
ตองอุทศิตน คำตอบส้ันๆ เพราะพระเยซูเจาเปนขุมทรัพย
ที่ซอนในทุงนาเปนไขมุกท่ีล้ำคาสำหรับเรา เราจึงตอง
ทำทุกอยางลงทุนทุกส่ิงเพื่อไดพระองคมาครอบครอง
ผมเช่ือวาถาพระเยซูเปนคุณคาท่ีแทจริงในชีวิตของเรา
เราจะยอมแลกทุกส่ิงเพื่อพระองคเราจะเสียสละเรา
จะทุมเทเราจะอุทิศตัวกวาท่ีเคยเปน”

... หลังพิธีมิสซาพวกเราสมาชิกบานแสงธรรม
รบัประทานอาหารรวมกนั สังสรรค มอบของขวญัใหนอง
และเปนพเิศษเรารวมกันสงความสุขใหคณุพอแลสเซน็
สกีโ้อกาสวันเกิดครบ 89 ป โอกาสน้ีสังฆานุกรยอแซฟ
ยุทธนา วิทยานุลักษณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(ประธานคณะกรรมการสามเณร) เปนตัวแทนของพี่ๆ
เทววิทยา กลาวขอบคุณผูใหการอบรมและนองๆ

ปรชัญา และเปนตัวแทนคณะผใูหการอบรมและพีน่อง
สามเณรใหญ กลาวแสดงความยินดีกบัคุณพอผเูปนท่ีรกั
ของเราในโอกาสวันคลายวันเกิด ... งานจบลงดวยการ
อวยพรของคณุพอแลสเซ็นสก้ี ... บรรยากาศเต็มไปดวย
รอยยิม้ความสุขใจ และการขอบคุณพระเจาจริงๆ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 8-14 กันยายน 2013 หนา 11
สมณสภา (ตอจากหนา 3)

เศรษฐกิจอืน่ๆ ในการใชน้ำ และบอยครัง้ไดกลาวกนัวา
น้ำมีจำนวนมากแตไดถกูใชส้ินเปลืองในแหลงประกอบ
การธุรกิจทองเที่ยว ขณะท่ีประชากรทั่วไปโดยรอบ
ขาดแคลนน้ำ

การจัดการอยางย่ังยืนตอทรัพยากรธรรมชาตินี้
เปนการทาทายสำหรับระบบสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอม แตโดยเฉพาะอยางย่ิงตอกฎศีลธรรมทาง
ธรรมชาติ เริ่มตนจากหลักการเปาหมายสากลของ
ส่ิงของบนแผนดินโลก ซ่ึงมีสิทธ์ิด้ังเดิมตามธรรมชาติ
หลักการเหลาน้ีตองถูกยอมรับตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ส่ิงของน้ันๆ คำสอนดานสังคมของพระศาสนจักรเนน
ใหประยุกตใชหลักการดังกลาวน้ีดวยการอางอิงอยาง
ชัดแจงถึงทรัพยากรน้ำ(3)

อนัท่ีจรงิการอุทศิตนรักษาส่ิงสรางมีรากฐานมาจาก
การระลึกวาธรรมชาติเปนของประทานจากพระเจาเพือ่
ครอบครัวมนุษยโลก จากการฟงพระผูสรางทรงเรียก
พระองคเชื้อเชิญเราใหรักษาธรรมชาติ ตระหนักถึง
การเปนผูจัดการดูแลเอาใจใสที่ตนเองก็ไมใชเจาของ
ในของประทานท่ีพระองคทรงมอบใหเรา

ความหวงใยตอสิง่แวดลอมเปนหน่ึงในหัวขอสำคัญ
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองคไดอางถึง
หลายคร้ังในเร่ืองน้ี ในพิธีบชูาขอบพระคุณเขารับตำแหนง
พระสันตะปาปา พระองคทรงเช้ือเชญิเราใหเปน “ผจูดัการ
ดูแลเอาใจใสของการสรางสรรค ของแผนการของ
พระเจาท่ีเขียนไวในธรรมชาติ เปนผพูทัิกษของส่ิงอืน่ๆ
ดวย ของส่ิงแวดลอม”  พระองคตรัสวา  “ใหเราปฏิเสธ
สัญญาณแหงการทำลายและความตายท่ีมารวมเดินทาง
กับเราบนโลกน้ี” พระองคยังเตือนดวยวา “ทุกส่ิงได
มอบไวดวยความวางใจในการดูแลของมนุษย และเปน
ความรับผิดชอบของทุกคน”(4)

พระสันตะบิดรทรงเนนมากข้ึนในการเรียกรองนี้
เม่ือพระองคตรัสในการเขาเฝาท่ัวไปของประชาชนวา
“การสรางสรรคที่มีการพัฒนาและดูแลรักษาเปนคำส่ัง
ของพระเจาท่ีไมเพยีงใหไวต้ังแตเริม่ตนของประวัติศาสตร
แตใหแกเราทุกคนดวย เปนสวนหน่ึงของแผนการของ
พระองค หมายถึงการยอมใหโลกเจรญิข้ึนอยางรับผดิชอบ
การเปลี่ยนแปลงโลกใหเปนสวน เปนท่ีอยูอาศัยเพื่อ
ทั้งหมด(…) แตบอยครั้งเรามักจะถูกแรงขับของความ
หยิ่งยโสเปนเจาของ คิดครอบครอง ทำลาย และสราง
ความเสียหาย เราไมได “ดูแลรักษา” ธรรมชาติ ไมได
เคารพธรรมชาติ ไมไดตระหนักวาธรรมชาติเปนของ
ประทานใหเปลาเพ่ือใหเราเอาใจใสดูแลรักษา เรากำลงั
สูญเสียทัศนคติทาทีอัศจรรยใจ การไตรตรอง และ
การฟงตอการสรางสรรค” (5)

ถาเราหลอเลี้ยงทัศนคติทาทีการฟง เราสามารถ
คนพบวาน้ำไดพูดกับเราถึงพระผูสรางและเตือนเราถึง
ประวัติศาสตรความรักของพระองคสำหรับมนุษยชาติ
เก่ียวกบัเรือ่งนี ้ขอคำสละสลวยในบทภาวนาเสกน้ำเสก

ของพิธีกรรมจารีตโรมันซ่ึงใชทั้งในวันเสารศักด์ิสิทธ์ิ
ต่ืนเฝาปสกาและในพิธีศีลลางบาป เตือนใจวาพระเจา
ทรงใชของประทานนี้เปนสัญลักษณและใหระลึกถึง
พระคุณความดีในการสรางสรรคของพระองค น้ำทวม
ยุติการทำบาป การขามทะเลแดงท่ีทำใหพนจากการ
เปนทาส  การรับพิธีลางของพระเยซูเจาในแมน้ำ
จอรแดน การลางเทาท่ีกลับกลายเปนกฎแหงความรัก
น้ำท่ีไหลออกมาจากสีขางของพระเยซูคริสตเจาผูถูก
ตรึงกางเขน พระบัญชาของพระเยซูผูกลับคืนชีพให
สรางศิษยและโปรดศีลลางบาปพวกเขา...เปนหลกัหมาย
ในประวัติศาสตรแหงความรอด ซ่ึงไดใชน้ำเปนสัญลกัษณ
ใหคุณคาสูงสง

น้ำพดูถึงการมีชวีติ การชำระใหบรสุิทธ์ิ การสืบเน่ือง
รนุตอรนุ และการไปโพนสรรพสิง่ ในพธีิกรรมน้ำเผยถงึ
ชีวิตของพระเจาท่ีรวมแบงปนกับเรามนุษยในพระ-
ครสิตเจา พระเยซเูจาเองทรงแสดงพระองคเปนผทูีช่วย
ดับความกระหายของเรา จากดวงพระหฤทัยที่มีแมน้ำ
แหงชีวิตไหลหลั่งออกมา (เทียบ ยน 7:38) และในบท
สนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย พระองคตรัสวา “ผใูดท่ีด่ืม
น้ำซ่ึงเราจะใหนัน้ จะไมกระหายอีก” (ยน  4:14) ความ
กระหายกระตุนการแสวงหาท่ีลึกท่ีสุดในหัวใจมนุษย
ความลมเหลวและความกระหายหาสำหรับความสุขแท
ทีไ่ปโพนจากตัวเขาเอง และองคพระครสิตเจาทรงเปน
ผูเดียวท่ีใหน้ำดับกระหายภายใน พระองคเปนแหลง
ของการเกิดใหม การอาบที่ชำระใหบริสุทธ์ิ พระองค
เปนบอเกิดของน้ำทรงชีวิต

ดวยเหตุนี ้จงึจำเปนท่ีจะตองย้ำวา ทกุคนท่ีเก่ียวของ
ในปรากฏการณทองเท่ียวมีความรับผิดชอบใหญหลวง
ที่จะตองบริหารจัดการน้ำ เพื่อภาคการทองเท่ียวนี้ได
เปนแหลงของความม่ังค่ังในระดับสังคม เชิงนิเวศน
วฒันธรรม และเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีเรา
ตองทำงานเพ่ือซอมแซมส่ิงเสียหายในอดีตท่ีทำไว เรา
ยงัควรกระตนุใหมีการใชน้ำอยางมีเหตุผล ลดผลกระทบ
ตอน้ำใหนอยลง สงเสริมนโยบายท่ีเหมาะสมและจัดหา
วธิกีารท่ีมีประสิทธิภาพใหดวย โดยมีเปาหมายเพ่ือการ
ปกปองรักษาอนาคตของเรารวมกัน ทัศนคติทาทีของ
เราตอธรรมชาติและการบริหารจัดการที่ผิดพลาดใน
การใชทรัพยากรธรรมชาติไมควรใหเปนภาระของ
คนอ่ืนหรือชนรนุหลัง

ดังน้ัน ความมุงม่ันใสใจมากข้ึนของนักการเมือง
และผูประกอบการเปนส่ิงจำเปน เพราะถึงแมทุกคน
ตระหนักถงึความทาทายท่ีเกดิข้ึนจากปญหาประเด็นน้ำ
เรามีจิตสำนึกวาความต้ังใจน้ีควรนำสูการปฏิบัติอยาง
มีการอุทศิตัวผกูพนั เฉพาะชัดแจง และทำใหเปนจริงได

เหนือส่ิงอ่ืนใด สถานการณเชนน้ีเรียกรองการ
เปล่ียนแปลงทางความคิดท่ีนำสูการปรับรับสไตล
ใชชีวิตท่ีแตกตางโดยดำเนินชีวิตรูจักประมาณและ
มีวนิยัในตนเอง(6) เราตองสรางหลกัประกันวา นกัทองเทีย่ว
จะตระหนักและมีจิตสำนึกสะทอนถึงความรับผิดชอบ

และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเดินทางของเขา
พวกเขาตองไดรบัการโนมนาวใจวา ไมใชทกุสิง่ท่ีอนญุาต
ใหทำได แมวาพวกเขาจะเปนผูรับภาระเศรษฐกิจ เปน
การสวนตัวก็ตาม เราจำตองใหการศึกษาและกระตุน
การแสดงทีทาอันเล็กอันนอยที่ชวยเราไมใหทำลาย
หรอืสรางมลพิษแกน้ำ และในเวลาเดียวกัน ใหเราชวยกัน
สงเสริมความช่ืนชมในคุณคาสำคญัของน้ำมากข้ึนดวย

เราขอแบงปนความหวงใยของพระสนัตะบิดรท่ีให
เราทำ “การทุมเทอุทิศตนจริงจังท่ีจะเคารพและดูแล
รักษาการสรางสรรค ที่จะเปนความรับผิดชอบของ
ทกุคน ทีจ่ะตอตานวัฒนธรรมแหงการทำลาย ทีจ่ะสงเสริม
ความเปนปกแผนหน่ึงเดียวและพบปะอยูรวมกันอยาง
เปนสุข”(7)

พรอมกับนักบุญฟรังซิส “ผูต่ำตอยยากจน” แหง
อัสซีซี เรายกถวายภาวนาบทเพลงลำนำแดพระเจา
สรรเสริญพระองคสำหรับบรรดาส่ิงสรางของพระองค
“สรรเสริญแดพระองค พระเจาขา สำหรับพี่สาวน้ำซ่ึง
เปนประโยชนอยางเหลือลน ออนนอมถอมตน มีคาคุณ
และบริสุทธ์ิ”

นครรฐัวาติกนั 24 มิถนุายน 2013

พระคารดินลัอนัตนนิโอ มารอีา เวกลโีอ
ประธาน

โจเซฟ ลาธิพารัมบิล
เลขานุการ

ขออางอิง
1 องคการสหประชาชาติ, “มติทีป่ระชุม” A/RES/65/154
ประชมุใหญสหประชาชาติ, วนัที ่20 ธันวาคม 2010
2 สำนักเลขาธิการขององคการสหประชาชาติ, สาสน
โอกาสวนัน้ำโลก, วนัที ่22 มีนาคม 2013
3  เทียบ สมณสภาเพ่ือยุติธรรมและสันติ, คำสอนพระ-
ศาสนจักรดานสังคมฉบับเสริมสรุปความ, วันท่ี 22
เมษายน 2004, หมายเลข 171-175, 484-485
4   สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, พธีิบชูาขอบพระคุณ
รบัตำแหนงพระสนัตะปาปา, วนัท่ี 19 มีนาคม 2013
5  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,  การเขาเฝาของ
ประชาชนท่ัวไป, วนัท่ี 5 มิถนุายน 2013
6  สมณสภาเพ่ือยติุธรรมและสันติ, คำสอนพระศาสนจักร
ดานสังคมฉบับเสริมสรุปความ, วันที่ 2เมษายน 2004,
หมายเลข 486
7  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, การเขาเฝาท่ัวไปของ
ประชาชน, 5 มิถนุายน 2013

ทานท้ังหลายก็จะเปนพยานใหเราดวย
เพราะทานอยูกับเราต้ังแตแรกแลว
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เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของนักเรียน ที่เปนชีวิต
ตอตัวเขาเอง ตอครอบครัวของเขา ตอชุมชนท่ีเขาเปน
สวนหน่ึงท่ีสำคัญ และในท่ีสุดตอสังคมและประเทศชาติ
และตอโลก ไมใชสักแตวาไตรตรอง เพือ่เรยีนในชวงน้ี
ใหผานไป แตการไตรตรองจะนำไปสูการเรียนรูที่มี
ฐานความคิดท่ีม่ันคง และในท่ีสุดจะเห็นการเปล่ียนแปลง
ในตัวนักเรียน ต้ังแตตอนท่ียังเรียนอยูสำหรับชีวิตของ
เขาเอง และเม่ือกลับไปบานสำหรับครอบครัวของ
นกัเรยีน ตัวนกัเรยีนจะทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงในตัว
เขา ในครอบครัว ในสังคม ในประเทศชาติ และโลก

การท่ีเขาไดมาเรยีนและไดรบัรปูแบบของการสอน
ใหเขาไดรจูกัการไตรตรองในชีวติน้ีเอง จงึเปนความหวัง
ของสังคม ประเทศชาติ และของโลก ที่หวังจะไดเห็น
เขาเปนผูหนึ่งท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงสังคม และ
ประเทศชาติ และโลกไปในทางท่ีดีได

ดร.กฤตนิ ีกลาวอีกวา จากการวจิยัทำใหเขาใจ หรอื
ดูเหมือนคนไทยนั้น จะมีสองบุคลิกในคนเดียวกันเลย
นั่นคือในขณะท่ีเห็นผูอื่นประสบภัย ประสบความ
เดือดรอน เชน น้ำทวม สึนามิ แผนดินไหว มีผเูดือดรอน
คนไทยจะแสดงความเห็นใจ และชวยเหลือในรูปแบบ
ตางๆ เชน บริจาคเงิน บริจาคส่ิงของ หรืออาสาเขาไป
ชวยเหลอืตางๆ แตมีโอกาสเม่ือไหร เปนตักตวงเม่ือนัน้

สุดทายอาจารยเนนวา เราจะตองเนนกระบวนการ
เรยีนร ูมากกวามงุท่ีเน้ือหา

คุณพออภิสิทธ์ิ นำผลการศึกษาความพรอมของ
โรงเรยีนคาทอลกิทีไ่ดสงแบบสอบถามไป เกีย่วกับเรือ่ง
ความพรอมของเราในมาตรฐานสากลวา เรามีความพรอม
มากนอยแคไหน โดยออกมาเปน 3 คุณลักษณะดวยกนั
คุณพอไดสรปุวา สวนใหญโรงเรียนคาทอลิกอยใูนเกณฑ
พรอมสำหรับมาตรฐานสากลน้ี ในระดับท่ีมาก ทั้ง 3
คุณลักษณะ  ถึงแมวามากก็ยังไมพอ ปญหาบางอยาง
ยงัคงมีอย ูโดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองปญหาการขาดแคลน
คร ูโดยเฉพาะอยางย่ิง ครวูทิยาศาสตร

ดังน้ัน โรงเรียนคาทอลิกจึงยังจะตองมุงม่ันท่ีจะ
พฒันาและปรับปรุงกันตอไป

ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผูอำนวยการโรงเรียนภูเขียว
จ.ชยัภมิู บรรยายหวัขอ “การขบัเคลือ่นโรงเรยีนมาตรฐาน
สากลของสพฐ.”

การแบงปนจากโรงเรยีนในเมืองใหญ คือ โรงเรยีน
มาแตรเดอีวทิยาลัย และโรงเรียนในชนบท คือ โรงเรยีน

โรงเรยีนคาทอลกิ (ตอจากหนา 4) ถอยแถลง ประจำปการศึกษา 2556
ของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ครั้งที่ 43

หัวขอ “โรงเรียนคาทอลิกในมาตรฐานสากล”
ระหวางวนัที ่18-20  สิงหาคม 2013  ณ โรงแรมเอเชยี พัทยา ชลบรุี

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาประจำปการศึกษา 2556 ซ่ึงอยูใน
ระหวางปแหงความเช่ือ และเปนปที่บรรดาคาทอลิกทั่วโลก รูสึกปติยินดีที่ไดมีพระประมุของคใหม คือ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ผซ่ึูงนอกจากเปนพระประมุขท่ีทรงมีชีวติเปนพยานถึงองคพระครสิตแลว
ยงัเปนท้ังนักวทิยาศาสตร นกัเคมี และนักบริหารการศึกษาคาทอลิกอยางสมบูรณแบบอีกดวย

ผูเขาสัมมนาจำนวน 447 คน ไดรวมกันพิจารณาไตรตรองการแบงปนของวิทยากร และพบวา
สถานการณสังคมในปจจุบันมิใชเพียงแตกตางไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเทาน้ัน  แตยังเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและตอเน่ืองอีกดวย เปนสังคมโลกยุคดิจิตอลและยุคโลกาภิวัตน ที่แมวาไดเสนอส่ิงดีงามและ
สรางสรรคมากมาย  แตขณะเดียวกันก็ไดกอใหเกิดวิกฤตดานคุณคาในกระแสคานิยมตางๆ โดยเฉพาะ
โลกยีนยิม ซ่ึงปฏเิสธความจริงและลดทอนคุณคาความเปนมนุษย  อกีทัง้ยงัสงผลใหมีวกิฤตดานความเช่ือ
ทำใหผคูนไมยอมรบั ไมเช่ือถอื และไมเหน็คุณคาความเช่ือ   ครสิตชนและธรรมะศาสนาตางๆ   ผลงาน
วิจัยเก่ียวกับคนไทยไดสะทอนใหเห็นผลของภาวการณดังกลาวอยางชัดเจนวา คนไทยมีความพึงพอใจ
ในชีวติความเปนอยลูดนอยลงกวาท่ีผานมา      อนัเน่ืองมาจากปญหายาเสพติด อาชญากรรมและคอรรปัชัน่
ทีร่นุแรงเพ่ิมข้ึน  ความใกลชดิ    การใชเวลารวมกัน และความสัมพนัธในครอบครัวลมสลาย การศึกษาท่ี
ดูเหมือนมีความสำเร็จเพิม่ข้ึน แตโอกาสพัฒนาตัวเองท่ีลงลึกถงึจิตวิญญาณกลับลดลง ผลการวิจยัยงัทำให
ตระหนักอกีวา ในขณะน้ีสังคมไทยฝากความหวังและอนาคตไวกบัโรงเรยีน ทีจ่ะสรางทักษะและสมรรถนะ
ตางๆ ใหแกเด็กและเยาวชน โดยใหความสำคัญกับคุณคาศาสนา พรอมท้ังจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
การไตรตรอง เพือ่เปล่ียนชวีติใหมีคุณคาและความหมายท่ีแทจรงิ

ขณะท่ีกำลังกาวเขาสูสังคมอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ โรงเรียนคาทอลิกเห็นความจำเปน ที่จะตอง
ปรับตัวเขาสูมาตรฐานสากลมากข้ึน โดยใหความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการไตรตรอง
นี ้ เพือ่นกัเรียนไมเพยีงแตรวูา “ฉนัไดเรยีนรอูะไร” แตยงัรดูวยวา “ฉนัเขาใจไดอยางไร” และ “ทำไมฉัน
จงึตองเรยีนเร่ืองน้ี” จนกระท่ังในบางโอกาสสามารถสัมผสัความนาพศิวงของกลไกธรรมชาติ ทีพ่ระผสูราง
ประทานใหดวย ซ่ึงจะชวยใหนกัเรยีนเปล่ียนชีวิตจากภายในของตน และสรางทักษะการเรียนรตูลอดชีวติ
ทั้งน้ี โดยมีครูเปนตนแบบและเพ่ือนรวมทางของนักเรียนบนเสนทางแหงการเรียนรู นอกน้ันโรงเรียน
คาทอลิกยังตองใหความสำคัญในการมีวิชา หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรูที่ทำใหเทาทันเทคโนโลยี
และส่ือ ครูมีโอกาสพัฒนาการใชส่ือดิจิตอลในการเรียนรูและถายทอด อีกทั้งทำงานรวมกันเปนชุมชน
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูใหดียิ่งๆ ข้ึนอยูเสมอ เพื่อเตรียมนักเรียนใหพรอมท่ีจะมีชีวิต
การทำงานในยุคโลกาภิวัตนอยางมีศักด์ิศรี

ในการนำอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก สภูาคปฏิบติัใหเปนท่ีประจักษ  โรงเรียนคาทอลิกในมาตรฐาน
สากลยังตองมุงม่ัน ที่จะปฏิรูปโรงเรียนใหเปนสนามแหงการอบรม และเปนฐานแหงการประกาศขาวดี
อยางชัดเจนย่ิงข้ึน ซ่ึงตองเปนการประกาศขาวดีใหมดวยชวีติกอนและติดตามดวยวาจา มงุเนนการพัฒนา
ดานสติปญญาของนักเรียน ใหรบัรถูงึส่ิงท่ีเปนความจริง ความดี และความงาม รวมท้ังดานความเปนมนุษย
บนพืน้ฐานของคุณคาสำคัญสองประการคอื “อสิรภาพและการรบัใช” เพือ่ใหนกัเรยีนมีอสิรภาพดวยการ
รูจักไตรตรอง กอนการเลือกและตัดสินใจทำส่ิงท่ีถูกตองดีงามอยางกลาหาญและรับผิดชอบ พรอมทั้ง
เปดตัวออกจากตนเอง เพือ่รบัใชผอูืน่ ชมุชน และสงัคมโลก

เน่ืองดวยภารกิจในถอยแถลงดังกลาวน้ี เปนกระบวนการท่ีเรียกรองใหนักการศึกษาคาทอลิก
ทุกคนทุมเทและอุทิศตนอยางจริงจัง ผูเขารวมสัมมนาจึงต้ังปณิธานอันแนวแน ที่จะทำใหกระบวนการ
เรียนรูที่เนนการไตรตรองและเพื่อการเปลี่ยนชีวิต ดำเนินไปอยางเปนระบบและตอเน่ือง อีกทั้งทำให
ทุกคนไดทราบขาวดีของพระเยซูคริสตเจา โดยตระหนักดีวาทุกคนมีสิทธิที่จะไดรูจักและสัมผัสความรัก
ของพระองค ดังท่ีพระองคไดเคยตรัสวา  “ทานท้ังหลายก็จะเปนพยานใหเราดวย เพราะทานอยูกับเรา
ต้ังแตแรกแลว” (ยอหน 15:27)

เซนตจอหน ทีบ่านทาบม อ.เชยีงคาน จ.เลย
     อาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย คณุพออนชุา
ไชยเดช คณุพอจรลั ทองปยะภมู ิบรรยายหัวขอ “รเูทา
ทนัส่ือสารสังคมในยุคสังคมดิจติอล”  เปนการมาตอบรับ
จากการท่ีคุณพอจอหนน่ี โก ที่ไดแบงปนไววาผูสอน
และผูบริหารกับผูเรียน มีชองวางมากเหลือเกิน

จากนั้นเซอรฟรังซัวส ชีรานนท คุณพอลือชัย
จันทรโป อาจารยสุมติรา พงศธร บรรยายหัวขอ “การ
ขับเคล่ือนโรงเรียนดวยอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก”

ภาคค่ำ อาจารยชัยณรงค ฉายภาพยนตรในโอกาส
ปแหงความเช่ือ เรื่อง Life of Pi ภาพยนตรเรื่องน้ี ติด
1 ใน 10 ของนิตยสารไทม

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน ผูชวย
รฐัมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ง “การปฏริปูหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2557”

สำหรบัการประชมุสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
คร้ังตอไป  สังฆมณฑลอุบลราชธานี เปนประธานจัดงาน



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 37 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 8-14 กันยายน 2013หนา 14

ตรวีาร :
วนัที ่21 กนัยายน 2556 เวลา 17.30 น.   คณุพอสมภพ เรอืงวฒุชินะพืช
วนัท่ี 22 กนัยายน 2556 เวลา 17.00 น.   คณุพอสมศกัดิ ์ธริาศกัดิ์
วนัที ่23 กนัยายน 2556 เวลา 19.00 น.   คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ

คายกระแสเรยีก
คณะพระมหาไถ

คณะพระมหาไถ
แหงประเทศไทย
ขอเชิญชวน

- เยาวชนชาย
คาทอลกิ จบประถมศึกษา
ปที ่5  ขึน้ไป

- มสุีขภาพรางกาย
สมบูรณ  แขง็แรง

- มคีวามสนใจและ
ตั้งใจจริง

รวมคายกระแสเรยีก
ในวนัที ่ 14-18  ตลุาคม  2556

สนใจ: ลงทะเบยีนวนัจันทร  14  ตลุาคม 2556
คาลงทะเบียน  500.- บาท

ตดิตอสอบถาม : คณุพอทว ี  สุวรรณสนิ
08-6912-1133
ภราดามนตร ี  ออนทะเล
08-7805-2506

สมัครสมาชิก
อุดมสาร

400 บาทตอป
และอุดมศานต

400 ตอป
ตออายุสมาชิก

ติดตอ
ฝายทะเบียน
สมาชิก

โทร. 0-2681-
3900

ตอ 1810
ติดตอ

กองบรรณาธิการ
โทร. 0-2681-

3900
ตอ 1805
E-mail :

udomsarn@
gmail.com ,
udomsarn@

cbct.net



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 37 ª√–®”«—π∑’Ë 8-14 °—π¬“¬π 2013 Àπâ“ 15

 «—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ

®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥

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

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° Õ.°”·æß· π

®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.30 π. §ÿ≥æàÕ«‘∑¬“ ‡≈‘»∑πß»—°¥‘Ï ·≈–§ÿ≥æàÕ

∏π“¬ÿ∑∏ º≈“º≈ ‡ªìπª√–∏“π§Ÿà («—¥π’Èµ—ÈßÕ¬Ÿà °.¡.11

∫π∂ππ 346 °”·æß· π‰ªæπ¡∑«π)

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.  æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å

‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬ 101 °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥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.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. (ß¥®”Àπà“¬

 ‘π§â“)

«—¥æ√–¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√-

 ß§√“¡ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219

‚∑√ “√ 0-3473-0865)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß Õ.∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ Àâ«¬°√–∫Õ°

Õ. ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡ ‚∑√. 08-1857-

4335)

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 °—π¬“¬π  ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� çDare to Dreamé Choral Concert ‚¥¬

Thai Youth Choir (World Premiere of ASEAN

voice in harmony) ¢Õ‡™‘≠√à«¡™¡§Õπ‡ ‘√åµ‡ªî¥µ—«

∫∑‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß‡µ√’¬¡‡¢â“ Ÿàªï·ÀàßÕ“‡´’¬π

‚¥¬§≥–π—°√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡¬“«™π‰∑¬ Õ”π«¬‡æ≈ß

‚¥¬ Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ ·≈–∫√√‡≈ßÕ‘‡≈Á°‚∑π

‚¥¬ Õ.‡√¡’¬å π“¡‡∑æ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2013

‡«≈“ 18.00 π. ‰¡à‡ ’¬§à“‡¢â“™¡ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡

‚∑√.0-2247-0028 Ext. 4119, 4162,  08-3088-

2803, Email : thai_youth_choir@hotmail.com,

Facebook Page : Thai Youth Choir 2013 ¢Õ‡™‘≠

√à«¡„Àâ°”≈—ß„® °—∫æ’ËπâÕß§“∑Õ≈‘°¢Õß‡√“∑’Ë¡’‚Õ°“ 

π”‡ πÕ∫∑‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß√–¥—∫™“µ‘

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

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

°“√Õ”π«¬‡æ≈ß·≈–π”√âÕß‡æ≈ßé ·ºπ°¥πµ√’

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

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

‚¥¬§√—Èß∑’Ë 7 ®–®—¥∑’Ë«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å (≈“¥æ√â“«

124) „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 13.30-

17.00 π. æ∫°—∫«‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ Õ“®“√¬åæ√‡∑æ

«‘™™ÿ™—¬™“≠ ·≈–Õ“®“√¬å»‘√“√—µπå  ÿ¢™—¬ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë‚∑√. 0-2681-3900

µàÕ 1407, 08-9108-6850 E-mail : bkksacredmusic

@yahoo.com

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

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

°—π¬“¬π 2013

15.00 π.  «¥æ√–‡¡µµ“

15.30 π. Õà“πæ√–«“®“ ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

16.30 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° «‘∑¬“  §Ÿà«‘√—µπå

17.30 π. √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

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

    ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ™«≈‘µ °‘®‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

    ‚¥¬§ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° «‘∑¬“ §Ÿà«‘√—µπå  ‡ªìπ

ª√–∏“π

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

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

14 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë —°°“√ ∂“π

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

®.π§√ª∞¡ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™ÿ¡¿“ §Ÿ√—µπå ‡ªìπª√–∏“πæ‘∏’

À≈—ßæ‘∏’¡’·Ààæ√–∏“µÿ

����� “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

®–®—¥ ç°“√Õ∫√¡°“√ Õπ§√‘ µ»“ π∏√√¡„π

‚√ß‡√’¬πé  ”À√—∫§√ŸºŸâ Õπ„π°≈ÿà¡ “√–«‘™“ —ß§¡

»“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ §√ŸºŸâ Õπ§√‘ µ»“ π“ §√Ÿ

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ° ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥π—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π ‡¥Õ æÕ‡√  π“ ‘ßÀå Õ.√—µπ«“ªï

®.ÀπÕß§“¬ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬π‘√¡≈·¡àæ√– ∑à“∫àÕ ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

«— ¥π— °∫ÿ≠¡Õπ‘ ° “ ·≈–«— ¥π— °∫ÿ≠ÕÕ°ÿ  µ‘ π

Õ. ÿ‰Àß‚°≈° ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 31  ‘ßÀ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå

™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-7884)

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë Õ.‡¡◊Õß

®.π§√√“™ ’¡“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß µ.«—ß-

™¡¿Ÿ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

21 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ®.‡™’¬ß√“¬ ©≈Õß«—¥·≈–æ‘∏’

‚ª√¥»’≈°”≈—ß «—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π ( Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕæß…å»—°¥‘Ï π“√‘π√—°…å,

C.Ss.R. ‡®â“Õ“«“  ‚∑√. 08-6072-0069)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à
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§“∑Õ≈‘°¶√“«“ „π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°À√◊Õ∑’ËÕ◊ËπÊ

®—¥°“√Õ∫√¡®”π«π 7 §√—Èß ∑ÿ°«—π‡ “√å‡«≈“ 09.00-

15.30 π. ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà«—π‡ “√å∑’Ë 17  ‘ßÀ“§¡ 2013 ∂÷ß

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë«‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡

§à“≈ß∑–‡∫’¬π«—π‡ “√å≈– 250 ∫“∑ À“°≈ß∑–‡∫’¬π

∑—Èß§Õ√å √“§“ 1,500 ∫“∑ ºŸâ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕÕ“®“√¬å

 ÿ¥À∑—¬ π‘¬¡∏√√¡ ‚∑√. 0-2429-0100 ∂÷ß 3

‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail : christ.studies

2000@gmail.com

�����In One Accord çChurch Choral Conducting

Workshopé §≥–°√√¡°“√ In One Accord (Õß§å°√

√à«¡Õ‘ √–„π§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß§“∑Õ≈‘° ·≈–‚ª√‡µ -

·µπµå) ‰¥â®—¥°“√Õ∫√¡ºŸâÕ”π«¬‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß

«—π∑’Ë 12-14 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë§√‘ µ®—°√«—≤π“

 ÿ¢ÿ¡«‘∑ 19 ‚¥¬ Prof. Eudenice Palaruan ·≈–

Dr. Beverly Shangkuan-Cheng (®“° Choral Con-

ducting Department, University of the Philippines)

√–¥—∫°“√Õ∫√¡·∫àß‡ªìπ 2 √–¥—∫ §◊Õ √–¥—∫¢—Èπ

æ◊Èπ∞“π ·≈–√–¥—∫¢—Èπ‡∑§π‘§ §à“Õ∫√¡ 3,500 ∫“∑

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‚∑√. 0-2233-4238 Ext. 302, 08-

1866-2677, E-mail:inoneaccordchoral@gmail.com

�����çWorld Songs of Faithé Lecture Concert

§√—Èß·√°¢Õß°“√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß∫∑‡æ≈ß»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ∑’Ë

»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡œ §≥–°√√¡°“√ In One Accord

√à«¡°—∫°√¡ àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡

®—¥°“√Õ∫√¡°“√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß ç∫∑‡æ≈ßª√– “π‡ ’¬ß

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ µà“ß¡ÿ¡‚≈°é (World Songs of Faith)

‡ªìπ°“√∫√√¬“¬¿“§ªØ‘∫—µ‘ª√–°Õ∫°“√√âÕß “∏‘µ

‚¥¬§≥–π—°¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß‡´´’≈’Õ“ §≥–π—°√âÕß

ª√– “π‡ ’¬ß‡¬“«™π‰∑¬ §≥–π—°√âÕß§√‘ µ®—°√

«—≤π“ ·≈–§≥–π—°√âÕß§√‘ µ®—°√∑’Ë Õß  “¡¬à“π

∫√√¬“¬‚¥¬ Prof. Eudenice Palaruan ·≈– Dr.

Beverly Shangkuan-Cheng ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬

Õ.»√‘π∑√å ®‘πµπ‡ √’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °—π¬“¬π 2013

∑’Ë»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡«≈“ 15.00-

18.00 π. ‰¡à‡ ’¬§à“‡¢â“™¡ µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡ ‚∑√. 0-

2233-4238 Ext. 302, 08-3088-2803, Email :

inoneaccordchoral@gmail.com

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–‡´Õ√åÕ“√“¡§“√å·¡≈

π§√ «√√§å  ¢Õ‡™‘≠√à«¡©≈Õß«—¥Õ“√“¡π§√ «√√§å

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.30 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’‡§“√ææ√–∏“µÿπ—°∫ÿ≠

‡∑‡√´“ ·≈–‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫)

����� ·ºπ°Õ¿‘∫“≈§√Õ∫§√—« Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠øíß∫√√¬“¬æ‘‡»… ç°“√·µàßß“π·∫∫

µà“ß§πµà“ßπ—∫∂◊Õ»“ π“é ‚¥¬¡ß´‘π≠Õ√å«‘…≥ÿ

∏—≠≠Õπ—πµå §ÿ≥æàÕ‡™…∞“ ‰™¬‡¥™ ºŸâ®—¥°“√·ºπ°

«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“

09.00-15.30 π. ∫â“πºŸâÀ«à“π  “¡æ√“π µ‘¥µàÕ

‚∑√. 08-6546-2856

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–-

°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2013

(‡™â“) ‡«≈“ 07.00 π. æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥

¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’

¡’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑ ‡§“√ææ√–∏“µÿ

(‡¬Áπ) Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“ 16.00 π.

‡«≈“ 16.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’

‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫ ‡§“√ææ√–∏“µÿ

�����·ºπ°Õ¿‘∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π™ÿ¡πÿ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 12  µÿ≈“§¡

2013 ∑’Ë«—¥¡“√’¬å ¡¿æ  ∫â“π·æπ  ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

‡√‘Ë¡ß“π‡«≈“ 08.00 π. ¡’∫√‘°“√µ√«® ÿ¢¿“æ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

∫√‘°“√»’≈Õ¿—¬∫“ª

‡«≈“  10.00  π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ‚¥¬

æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥ ¬Õ·´ø   —ß«“≈¬å   »ÿ√–»√“ß§å

‡ªìπª√–∏“π  À≈—ß¡‘ ´“¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·°à≈Ÿ°°µ—≠êŸ

·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—«Õ¬à“ß ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–æ’ËπâÕß√à«¡ß“π

‚¥¬æ√âÕ¡‡æ√’¬ß°—π

�����§ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√·≈–§≥–¿§‘π’§“√å‡¡‰≈∑å  “¡æ√“π

¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡®â“„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

©≈Õß§√∫ 25 ªïÕ“√“¡π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–‡¬´Ÿ

(Õ“«’≈“) Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13

µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

����� ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬µ—Èß·µà™—Èπ ª.6 ‡ªìπµâπ‰ª

‡¢â“√à«¡§à“¬°√–· ‡√’¬° §≥–‡¬ ÿÕ‘µ«—π∑’Ë 10-13 µÿ≈“§¡

2013  π„®µ‘¥µàÕ∫√“‡¥Õ√å»√“¬ÿ∏ ‚∑√. 09-2484-

2624, ∫â“π‡≥√‚≈‚¬≈“  “¡æ√“π ‚∑√. 0-2429-

0571

����� ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 ¡“§¡§√Ÿ‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡

 ‚¡ √≈Ÿ°‡ ◊Õ√—µπ‚° ‘π∑√å ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ ©≈Õß 80 ªï

¿√“¥“¡“√åµ‘π ª√–∑’ª ‚°¡≈¡“» Õ∏‘°“√∫¥’°‘µµ‘§ÿ≥

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ Õ¥’µπ“¬° ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“

§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ ‡¥Õ

¡ßøÕ√åµ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ «‘∑¬“‡¢µ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘

«—π®—π∑√å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 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 15 °—π¬“¬π / «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π

·≈–«—π∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ 2013 ∑’Ë —°°“√ ∂“π

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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¡“°  ‡¥◊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°√≥’ à ßæ√âÕ¡°—πÀ≈“¬∑à “π

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)
„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

�����»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ √—∫ ¡—§√

‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâª√– “πß“π‚§√ß°“√ 2 µ”·Àπàß

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ 1) ‡ªìπ™“µ‘æ—π∏ÿå (ª°“‡°Õ–≠Õ) ‡æ»™“¬

Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π 30 ªï 2) «ÿ≤‘°“√»÷°…“µ—Èß·µà ¡.6 - ª√‘≠≠“

µ√’ ‰¡à®”°—¥ “¢“ (π‘µ‘»“ µ√å®–æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…)

3) ¡’§«“¡ π„®·≈–°√–µ◊Õ√◊Õ√âπ°—∫ß“π¥â“π°“√

æ—≤π“·≈–™Õ∫°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π °—∫Àπà«¬ß“π

¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π 4)  “¡“√∂¢—∫√∂‰¥â  5)  “¡“√∂

„™â‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√åæ◊Èπ∞“π Õ“∑‘ ‰¡‚§√´Õø∑å

 «—  ¥‘ ° “ √∑’Ë ‰ ¥â √— ∫ - ∞“π‡ß‘π‡¥◊Õπµ“¡

‚§√ß √â“ß¢ÕßÀπà«¬ß“π - ª√–°—π —ß§¡ - ª√–°—π

Õÿ∫—µ‘‡ÀµÿÀ¡Ÿà - ¡’∫â“πæ—°‡®â“Àπâ“∑’Ë  π„®µ‘¥µàÕ∑’Ë

»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“  —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ ‚∑√. 0-3231-

4726 ·≈–À√◊Õ‚∑√. 08-9837-4215 / 09-00979-

199 E-mail : disac_ra@hotmail.com

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

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

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

11.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 2 Õ“§“√„À¡à «—¥

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√√—°…“
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ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 4 ป

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

ยอแซฟ จวิ แสวงทรพัย มารนีา กรองทอง แสวงทรพัย

⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦⌦

 ⌫    

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วนิเซนเต ดำริห กำแพงแกว
เกิดใหมในพระเจา 19 กันยายน  พ.ศ. 2544

ครบ 12 ป
จากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

ชาตะ  25  มถุินายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบ  8  ป

อกัแนส จไุรรตัน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ครบ 12 ป ี

มุงกำจัดการขยายตัวของโลกาภิวัตนของการน่ิงเฉย
ซ่ึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมักอางถึงเสมอๆ
โลกาภิวัตนของการนิ่งเฉยจะตองหลีกทางใหโลกา-
ภวิตันแหงภราดรภาพ

ภราดรภาพจะตองท้ิงเคร่ืองหมายไวในทุกมิติของ
ชวีติ รวมท้ังดานเศรษฐกิจ การเงิน ประชาสังคม การเมือง
การวจิยั การพฒันา สถาบันสาธารณะและวัฒนธรรม

เม่ือทรงเริ่มตนภารกิจ สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิสทรงออกสาสนตอเน่ืองกับพระสันตะปาปา
องคกอนๆ ซ่ึงเสนอหนทางแหงภราดรภาพใหแกทกุคน
เพือ่ใหโลกมโีฉมหนามนุษยมากย่ิงข้ึน

สมเดจ็พระสันตะปาปา (ตอจากหนา 3) รวมพลงัทางศาสนา (ตอจากหนา 20)
ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 ที่หอประชุมใหญ
ศนูยวฒันธรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสรมิวฒันธรรม
นายสุระ  เตชะรตั  ทีป่รกึษารฐัมนตรวีาการกระทรวง
วฒันธรรม เปนประธานเปดงาน

กจิกรรมชวงเชา  เยาวชน 5 ศาสนา รวมรองเพลง
“สมานฉันทสสัูนติ” ซ่ึงไดรบัความรวมมือจากโรงเรียน
เซนตโยเซฟคอนเวนตในการสงเยาวชนเขารวม 4 คน
เริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล ทางศาสนาคริสต คุณพอ
พิพัฒน  รงุเรอืงกนกกลุ เปนประธาน   และรับฟงการ
กลาวสุนทรพจน ในหัวขอ “พระแมเจา ของเยาวชนไทย”
นางสาวญาณิสา  นามทอน โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต

ผกูลาวศาสนาคริสต
ชวงบาย  ฟงปาฐกถา โดยพระพรหมบัณฑิต  และ

รับฟงการเสวนา เรื่อง “โลกรมเย็น ดวยพลังศาสนา”
โดยผูแทนศาสนา 5 ศาสนา พระสังฆราชยอแซฟ
ชศูกัด์ิ  สิรสุิทธิ ์  เปนผแูทนศาสนาคริสต  มีนายปรชีา
กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม
กลาวปดงาน

พีน่องทีร่กัทัง้หลาย จงม่ันคง อยาหวัน่ไหว
จงออกแรงทำงานขององคพระผูเปนเจา

ใหมากย่ิงข้ึนเสมอ ทานรอูยแูลววา งานหนัก
ของทานไมสูญเปลาสำหรับองคพระผเูปนเจา

(1 โครนิธ 15:58)
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พ้ืนทีช่ำระใจ
ในปค.ศ. 2022 รฐับาลสหรัฐอเมริกา พีใ่หญการปกครองสายประชาธิปไตย

บนโลกใบน้ี ริเริ่มวันปลดปลอย โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา The Purge โดยให
12 ชัว่โมง หลงัจาก 19.00 น. จนถึง 07.00 น. เปน 12 ชัว่โมงปลอดการบริการ
สาธารณะเพ่ือความชวยเหลอืกลางจากหนวยงานใด ทกุคนสามารถกออาชญากรรม
ไดโดยไมผดิ ใครจะปลนจี ้ฆา ทำรายรางกาย ขโมยทรพัยสิน เรยีกวาความช่ัว
บนโลกใบน้ีอยากทำอะไรทำ นัยวาปลดปลอย เพราะหลังจากไดริเริ่มชวงเวลา
เหลาน้ีไปแลว สถิติคนวางงานและอาชญากรรมเหลือเพียง 1 เปอรเซ็นต
อยาเพ่ิงตกใจครับ นี่เปน
ไอเดียในภาพยนตรมิใช
เรือ่งจรงิ

คาด เดาอย างไร ก็
ไมผิด ภาพความรุนแรง
อกีมากมายพรอมเสิรฟ ใน
ภาพยนตรชดุน้ี  ผมสนใจ
วิธีคิดมากกวาวาผูสราง
จะจินตนาการอยางไร
กับสถานการณแบบน้ี
และเราจะยืนอยตูรงไหน
ถาเร่ืองนี้เกิดข้ึนจริง เรา
จะเปนฝายลา คือผบูกุรกุ
ทำลาย หรอืฝายปองกันตน
นิ่งเฉย แตตองแนใจวา
เราสามารถใชชีวิตได
อยางปกติสุข แตความจริง
อาจเปนอกีเร่ืองหน่ึง เราจะอยเูย็นเปนสุขไดอยางไร เม่ือสงัคมรอบดานไมไดคิด
อยางเรา

ชายผิวดำรองขอความชวยเหลือหลังจากสัญญาณเร่ิมข้ึนของช่ัวโมง
ปลดปลอยนี ้ไมมีใครอยากยงุเร่ืองของคนอ่ืน แตครอบครัวเอกของเร่ืองอันประกอบ
ไปดวย พอผูทำหนาท่ีปกปองครอบครัวสุดกำลัง แมผูใหความรวมมืออยาง
เต็มท่ี ลูกสาววัยรุนผูไมรับรูอันใดท้ังส้ินนอกจากหวงชีวิตกับการล้ิมลองรสรัก
ในวัยแรกแยม หรือลูกคนเล็กท่ีชางสังเกต เปนนักวิทยาศาสตรนอย เก็บตัว
เพื่อทดลองบางสิ่ง แตมีหัวใจโอบเอื้อ ครอบครัวนี้อยูในคฤหาสน หลังจาก
แสดงผลของการปองกันตัวกับสมาชิกในบานอยางหมดเปลือก กระจกนิรภัย
กลองวงจรปด ทุกจุดทุกมุม และหองเก็บอาวุธ ทุกคนพรอมปองกันตนเอง
และเม่ือเภทภัยใกลเขามายังมีปนคอยคุมกัน แมจะลอมร้ัวแคไหน แตหัวใจคน
มีสะพานบางๆ ทีเ่ชือ่มความเหน็ใจไปยงัคนทกุข และเสียงรองขอความชวยเหลอื
ของชายผิวหมึกคนน้ันก็ถกูเปดประตูบานรับเขาเขามาโดยลูกคนเล็ก

เรือ่งราวตอไปพาเราคอยๆ คนพบสัญญาณดิบของมนุษยเม่ือตองเอาตัวรอด
เอาตัวรอดแปลวาเอาตัวเอง คนอ่ืนคือศัตรู ถาถึงท่ีสุดเราอาจฆาเพ่ือปองกันตัว
ชายท่ีขอความชวยเหลือดูเหมือนเปนโจทยใหตระหนกมากกวาจึงตองจัดการ
ใหเขาไมสามารถทำรายเราได แมจะตองจวงแทง ติดสก็อตเทปยึดไวกับเกาอี้
กต็าม แตชายน้ันกลับเปนพาหะนำหายนะมาให เพราะเขาหนีมาจากการตามลา
ของกลุมคลุมคล่ัง วัยรุนบาเลือดอีกเกือบ 10 ชีวิตตามกล่ินมาจนพบวาเขา
ซอนตัวอยูในบาน ขู กรรโชก และในท่ีสุดขับรถชนประตูนิรภัย เขามาทำลาย
ทุกอยางในบาน ครอบครัวนี้เหมือนชะตาขาดซะแลว ยัง! เรื่องไมไดจบงาย
ขนาดน้ัน

ครอบครัวอกี 2-3 ครอบครัวทีเ่ปนเพือ่นบานของครอบครัวตัวเอก ถอือาวธุ
ครบมือมาชวยกันสังหารวัยรุนบาเลือดเหลาน้ัน เม่ือสิ้นเสียงและควันปน ผม

คิดวาเรื่องกำลังจบอยางสันติ ไมใชครอบครัวตัวเอก กำลังตองไดรับการชำระ
เชนเดียวกัน ตามจรรยาบรรณผมไมควรเลาตอนจบ แตเพื่อยกมาเปนอุทาหรณ
สอนความเช่ือ ผมตองบอกวา ชายผวิดำคนนัน้แหละ คือคนท่ีจะมาตอบแทนคุณ
ที่ครอบครัวตัวเอกไดชวยเหลือเขา ผลของความดีไมเคยสูญไป แมยาม
สถานการณหนาส่ิวหนาขวาน ยามชีวติเกือบไปไมรอด

ขาวการสังหารหม ูการประทวงฆาฟนกันเอง ในประเทศเพียงคิดตาง หรอื
สะสมความกดดันมาเน่ินนาน ความขัดแยงเล็กๆ นอยๆ ในบาน ในวงสนทนา

โลกกำลัง เ ดินไปสูทิศ
ทางไหน ผมสังเกตวา
พ ร ะสั น ต ะป าป า ทุ ก
พระองคตรัสไวเสมอๆ
ถึงวิถีแหงการอยูรวมกัน
และวิธีแหงความเขาอก
เขาใจกันคอื “การเสวนา”
เพื่อจะชำระใจของกัน
และกันจำเปนตองเปดใจ
รบัฟงกันกอน
  ผมหยิบดีวดีีทีเ่ก่ียวกบั
เ รื่ อ ง ร า วของสม เด็ จ
พระสันตะปาปาแตละ
พระองค เทาท่ีมีอยใูนหอง
ไปรวมไวดวยกนั จำไดวา
เ คย มีภาพยนตร เ รื่ อ ง
บุญราศี สม เด็ จพระ -

สันตะปาปายอหน ที ่23 แตตอนนีไ้มรไูปอยไูหน บุญราศีสมเดจ็พระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 มีมากหนอย มีต้ังแตกลองใหญรวม 5 แผน มีอีกกลองหนึ่ง
1 แผนแต 5 ภาษา มีภาพยนตรเก่ียวกับประวัติพระองคอีก 2 เวอรชั่น สมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ฯลฯ
เร่ืองราวของบรรดาพระสันตะปาปาลวนนาสนใจท้ังส้ิน ยิ่งไดอาน ไดแปล
ไดพินิจพิเคราะห ไดรำพึงไปดวยกันกับวันเวลาท่ีผานมา นอกจากเราจะพบ
การประทบัอยทูามกลางเราของพระเจาแลว เราจะพบการนำของพระจติเจาดวย

ในเร่ืองของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 มีตอนหน่ึง
ที่ทรงสอนคำสอนและพูดคุยกับเด็กๆ เด็กคนหน่ึงถามวา “เราไปแกบาป กอน
รบัศีลมหาสนิท แลวเราก็ทำบาปอกี อยางน้ีจะไปแกบาปทำไม?” พระองคตรัส
ตอบไดนาฟง “หนูตองทำความสะอาดบานใชไหมละ ความสกปรกของบาน
บางทีเราก็เห็นวา มันไมเห็นจะมีเลย แตถาเราปลอยปละละเลยไปเร่ือยๆ
ความสกปรกเหลาน้ันก็จะคอยๆ กอตัวมากข้ึนๆ จนการทำความสะอาดจะทำ
ไดยาก การมาแกบาปคลายๆ กับส่ิงน้ี หนูทำความสะอาดบานบอยๆ เพื่อ
ใหบานหนูสะอาด ใหจิตใจและวิญญาณสะอาดเพ่ือรับองคพระเปนเจาในศีล
มหาสนิท”

การชำระความผิด ไมจำเปนตองใชความรุนแรงเพ่ือปลดปลอยสัญญาณดิบ
ออกมาแลวกเ็ช่ือวาจะชวยทำใหอาชญากรลดลง สถิติคนวางงานนอยลง เหมือน
ในภาพยนตร การชำระความผิดคือการรูวาเราผิด ออนแอ และแพพาย
การรูจักขอโทษ หันหนาเขาหากัน คืนดี ยกโทษความผิดใหแกกัน คาทอลิก
ยังมีศีลอภัยบาปใหเราไดชำระความสกปรกแหงจิตใจ คืนดีกับพระเจา
พระศาสนจักร และเพื่อนพี่นอง ยิ่งสังคมบอบช้ำสังคมย่ิงตองการเวลาและ
พืน้ท่ีในการชำระหัวใจ

บรรณาธิการบริหาร
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çµâÕπ√—∫§≥–¶√“«“ §“√å‡¡‰≈∑åé «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ 2013

‚Õ°“  ¡‚¿™æ√–·¡à¡“√’¬å√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å∑—Èß°“¬·≈–«‘≠≠“≥ ∑’ËÕ“√“¡

§“√å·¡≈ “¡æ√“π ¡’æ‘∏’µâÕπ√—∫ ¡“™‘°„À¡à¢Õß§≥–¶√“«“ §“√å‡¡‰≈∑å ‡ªìπ

§√—Èß·√°¢ÕßÀ¡Ÿà§≥–π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààßæ√–°ÿ¡“√‡¬ Ÿ́  “¡æ√“π ‚¥¬¡’æ√–-

 —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

√à«¡¥â«¬§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ µ√√°‡«»¡å ®‘µµ“∏‘°“√ ·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿæß…å »√’ ÿ¢, OCD

‡ªìπºŸâ√—∫ ¡“™‘°„À¡à„ππ“¡¢ÕßÕ∏‘°“√·¢«ß

çæ‘∏’¡‘ ´“¢Õæ√«—π·¡àé §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥·¡àæ√–

∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ∫â“πÀπÕßæ≈«ß ∂«“¬¡‘ ´“¢Õæ√æ√– ‚Õ°“ 

«—π·¡à·≈– —µ∫ÿ√ÿ…√à«¡°—π‡¬’Ë¬¡‡¬’¬πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë∫â“πÀπÕßæ≈«ß Õ.ª√–∑“¬

®.π§√√“™ ’¡“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ 2013

ç‡ªî¥µ—«é  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 °√°Æ“§¡ 2013 §ÿ≥æàÕ‡™‘¥™—¬ ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ Õ∏‘°“√

‡®â“§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π ‡ªî¥µ—« ç∫â“πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ§“¡‘≈‡≈’¬πæ—≤π“°“√ °√ÿß‡∑æœé ´÷Ëß

‡ªìπ∫â“πæ—°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π‡§√◊Õ‚√ßæ¬“∫“≈§“¡‘≈‡≈’¬π °√ÿß‡∑æœ ¿“¬„µâ¡Ÿ≈π‘∏‘

§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√·≈â«

ç25 ªï™’«‘µ ß¶åé «—π∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ 2013 ©≈Õß 25 ªï °“√∫«™‡ªìπæ√– ß¶å

¢Õß§ÿ≥æàÕ‡∫‡π¥‘°µå °√‰°√ æ‘≈“®—π∑√å ·≈–§ÿ≥æàÕ≈Õ‡√π´å ™”π“≠ ∫—«¢—π∏å ∑’Ë

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ™â“ß¡‘Ëß ‚¥¬¡’æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ §ÿ≥æàÕª√– ‘∑∏‘Ï ‡§√◊Õµ“·°â« ‡®â“Õ“«“ 

·≈–§ÿ≥æàÕ«—≈≈¿ ®—π∑√å¥«ß ºŸâ™à«¬‡®â“Õ“«“ 

ΩÉ“¬°“√»÷°…“ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ ¡‚¿™·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘

¬°¢÷Èπ «√√§å „π«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 15  ‘ßÀ“§¡ 2013 ∑’Ë«—¥‡´πµå‚∏¡—  ‚¥¬¡’

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå ºŸâ™à«¬

æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬°“√»÷°…“œ

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

√à«¡°—∫¡ß ‘́π≠Õ√å«‘…≥ÿ ∏—≠≠-

Õπ—πµå ·≈–æ√– ß¶å®”π«π 15

Õß§å
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µÕπ∑’Ë 9
¬°‚∑…
‰¥âÀ¡¥
À√◊Õ

‡ª≈à“?

∂â“‡√“∑” ‘Ëß∑’Ëº‘¥æ≈“¥µàÕ§√Õ∫§√—«¢Õß‡√“¡“°¡“¬ ·≈–´È”´“° æ√–‡®â“

®–„ÀâÕ¿—¬‡√“·≈–„Àâ‚Õ°“ „π°“√· ¥ßæ√–‡¡µµ“µàÕ‡√“®√‘ßÀ√◊Õ?

çæ√–Õß§å∑√ß´◊ËÕ —µ¬å·≈–∑√ß‡∑’Ë¬ß∏√√¡ ∂â“‡√“ “√¿“æ∫“ª æ√–Õß§å

®–∑√ßÕ¿—¬∫“ª¢Õß‡√“ ·≈–®–∑√ß™”√–‡√“„Àâ –Õ“¥®“°§«“¡Õ∏√√¡

∑—Èßª«ß é (1 ¬ÕÀåπ 1:9)

çæ√–¬“Àå‡«Àåµ√— «à“ ¡“‡∂‘¥ ¡“æ‘®“√≥“§«“¡¥â«¬°—π°—∫‡√“ ·¡â∫“ª¢Õß

∑à“π‡ªìπ ’·¥ß‡À¡◊Õπºâ“ ’‡≈◊Õ¥À¡Ÿ °Á®–¢“«Õ¬à“ßÀ‘¡– ·¡â∫“ª¢Õß∑à“π®–‡ªìπ

 ’·¥ß‡À¡◊Õπºâ“ ’·¥ß‡¢â¡ °Á®–¢“«‡À¡◊Õπ¢π·°–é (Õ‘ ¬“Àå 1:18)

∂â“‡√“§‘¥µ“¡ª√– “¡πÿ…¬å ·§âπµâÕß™”√– º‘¥µâÕß≈ß∑—≥±å °“√¬°‚∑…

§ß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡¢â“„®¬“° ·µà‡¡◊ËÕ‡√“‡√‘Ë¡ ”π÷°∫“ªº‘¥  ”π÷° ·≈–¢Õ‚∑… ‰¡à¡’

®‘µ„®‰Àπ∑’Ë·¢Áß°√–¥â“ßæÕ ”À√—∫°“√‡æ‘°‡©¬ æ√–‡ªìπ‡®â“‡ªìπ¬‘Ëß°«à“π—Èπ

æ√–‡¡µµ“·≈–°“√„ÀâÕ¿—¬‡ªìπ∏√√¡™“µ‘¢Õßæ√–Õß§å ·µà°“√ ”π÷° ·≈–

¬Õ¡√—∫§«“¡æ≈“¥º‘¥‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¬àÕ¡µâÕß‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ  ”§—≠®÷ß‰¡à„™à«à“æ√–

‰¡à„ÀâÕ¿—¬ ·µà‡√“∑ÿ°§π®”‡ªìπµâÕß§ÿ°‡¢à“≈ß¬Õ¡√—∫§«“¡ÕàÕπ·Õ ·≈–„ÀâÕ¿—¬

‡æ◊ËÕπæ’ËπâÕß‡™àπ‡¥’¬«°—π

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

¿“¬„µâ ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ √à«¡°—∫°√¡°“√»“ π“

°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ®—¥ß“π√«¡æ≈—ß‡ √‘¡ √â“ß§«“¡ ¡“π©—π∑å  ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘

 ¡‡¥Á®æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 17)

ç√à«¡¬‘π¥’é «—π∑’Ë 10  ‘ßÀ“§¡ 2013 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å

®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈ÕßÕ“√“¡°≈“√‘  °“ªŸ™‘π ∑à“·√à ®. °≈π§√ ‚Õ°“ π’È ¬—ß‰¥â

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’·≈–©≈Õß 25 ªï °“√ªØ‘≠“≥µπ¢Õß´‘ ‡µÕ√å

À≈ÿ¬ å¬’π“ ®ÿ‰√¿√≥å ∑‘æ¬å∑Õß
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