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(อานตอหนา 7)

ยอหน 21:15-17
……..เมื่อบรรดาศิษยกินเสร็จ

แลว   พระเยซูเจาตรัสกับซีโมน
เปโตรวา  “ซีโมน บุตรของยอหน
ทานรักเรามากกวาคนเหลาน้ีรักเรา
ไหม?” เปโตรทูลตอบวา  “ใชแลว
พระเจาขา  พระองคทรงทราบวา
ขาพเจารักพระองค”  พระเยซูเจา
ตรสักบัเขาวา  “จงเลีย้งลกูแกะของ

พระวาจาของพระเจา :  เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคน
มาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดน้ัน มีเสียงจากฟาเหมือนเสียง
ลมพัดแรงกลา ทกุคนทีอ่ยใูนบานไดยนิ เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิน้
แยกไปอยูเหนือศีรษะของเขาแตละคน ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม
(กจ 2:1-4)

พระ เ จ า ท ร ง ใ ช
เครื่องหมายท่ีมนุษย
รับรูไดในการประทาน
พระจิตของพระองคแก
บรรดาศิษย  ใชเสียงลม
พดัแรงกลา ซ่ึงฟงไดยนิ
ดวยหู และรูสึกไดทาง
ผิวกาย  ใชเปลวไฟ
ลักษณะเหมือนลิ้นแยก
ไปอยูเหนือศีรษะของ
เขาแตละคน ซ่ึงมองเห็น
ไดดวยตา แลวสรปุดวย
ภาษาเรียบๆ วา ทุกคน
ไดรับพระจิตเจา เ ต็ม
เปยม

พ ร ะ ศ า สน จั ก ร
รำพึงเหตุการณวันเปนเตกอสเตในแสงสวางท่ีควบคูกับเหตุการณในหนังสือ
อพยพบทที ่19-20 มาต้ังแตสมัยแรกๆ ทเีดียว เม่ือพระเจาทรงสำแดงพระองค
บนภูเขาซีนาย พระองคทรงใชเสียงฟารอง ฟาแลบ เมฆหนาทึบ ควันไฟ
ภูเขาส่ันสะเทือนเปนเคร่ืองหมาย แลวพระเจาทรงประทานบทบัญญัติ
สิบประการ ซ่ึงจารึกบนแผนศิลา และทำพันธสัญญากับประชากรของพระองค

เหตุการณวันเปนเตกอสเต จึงนำเราคริสตชนกาวเดินจากบทบัญญัติที่
เปนตัวอักษรจารึกบนแผนศิลา ไปสจูติวิญญาณของบทบัญญัติ ซ่ึงพระจิตเจา
ทรงจารึกลงในหัวใจของเรา พระจิตเจาเปนรากฐานม่ันคงและสำคญัท่ีสุดของ
พนัธสัญญาใหมซ่ึงพระเจาทรงประทานใหเรา นกับุญเปาโลยืนยันวา กฎของ
พระจติเจาซ่ึงประทานชีวติในพระคริสตเยซูนัน้ ชวยเราใหพนจากกฎของบาป
และความตาย (รม 8:2)

กฎของพระจิตคือกฎของความรัก เปนบทบัญญัติใหมซ่ึงพระเยซูเจามอบ
ใหเปนวถิชีวีติครสิตชน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมากกวาเปนตัวอกัษรของบทบัญญัติ เพราะ
เปนของขวัญประเสริฐสุด เปนพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจา (ยน
13:34)  เปนศักยภาพใหมที่พระเยซูเจาประทานใหเราเปลาๆ ทำใหเราไดรับ
พลงัแหงความรักของพระเจา  และสามารถรักพระองคตอบ และรักผอูืน่ไดดวย
พลังรักท่ีพระเจาประทานใหเรากอน (อาน 1 ยน 4:7-21) เพราะพระจิตเจา
ซ่ึงพระเจาประทานใหเรา ไดหลั่งความรักของพระเจาลงในดวงใจของเรา
(รม 5:5) เราครสิตชนลวนถกู “จมุ” เขาไปอยใูนมหาสมุทรแหงความรักของ

สัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร

ผศ.อารมณ พูลโภคผล

กฎของ
พระจิตเจา

ราฟาแอล

เราเชือ่พรอมกบัพระศาสนจักร
มี อี กสิ่ ง ท่ี

เกีย่วของกบัความ
เชือ่  คือขอเทจ็จรงิ
ที่วาเราเองไมอาจ
ประ ดิษฐ ความ
เช่ือขึ้นมา  หรือ
ประกอบข้ึนมาให
เปนเสาค้ำยันได
แตเราเช่ือรวมกับ
พระศาสนจักร
เ ร าไมส ามารถ
เขาใจทุกส่ิงท่ีพระ-
ศาสนจักรสอน
และทุกส่ิงท่ีสอน
นั้นก็ไมไดอยูใน
ชี วิ ตป ร ะ จำ วั น
ของเราเสมอไป

ก ร ะ นั้ น
ก็ตาม   เปนส่ิง

สำคัญท่ีวาเราคือผูรวมเช่ือในคำอันย่ิงใหญของพระศาสนจักรท่ีใชคำเรียก
ตัวเองวา “ฉนั” และรวมความเชือ่ในชวีติของพระศาสนจกัรตามความหมาย
ของคำวา  “เรา”  ดังน้ันประชาสัตบุรษุก็คนพบตัวเอง

+   ในหมคูณะอันยิง่ใหญแหงความเช่ือ
+   ในหัวขออนัย่ิงใหญซ่ึงคำวา “พระองค” ของพระเจา  และคำวา  “ฉนั”

ของมนุษยนัน้ ไดสัมผสักันและกันอยางแทจรงิ
+    อดตีกาลของพระวาจาในพระคัมภรีไดกลายมาเปนปจจบุนั  หวงเวลา

ทีไ่หลรวมกนัเขาทำใหอดตีเปนปจจบุนัและเผยตนเองสอูนาคต อกีทัง้เปดทาง
ใหความสวางสุกใสนิรนัดรแหงองคนรินัดรไดเขามา

รูปแบบอันครบครันแหงความเชื่อนี้  กลาวออกมาในบทขาพเจาเชื่อ
อันเปนความเช่ือในและพรอมกับพระศาสนจักรซึ่งเปนกลุมชนท่ีมีชีวิต
ที่พระเจาทรงทำงานอยู  รูปแบบความเช่ือเชนน้ีเองซึ่งเราตองแสวงหาเพื่อ
นำมาวางไวในหัวใจแหงความพากเพียรของเราอยางแทจริง

เราเถิด” พระองคตรัสถามเขาอีกเปนครั้งที่สองวา  “ซีโมน บุตรของยอหน
ทานรกัเราไหม?  เขาทลูตอบวา  “ใชแลว พระเจาขา  พระองคทรงทราบวา
ขาพเจารักพระองค”  พระองคตรัสกับเขาวา  “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด
พระองคตรสัถามเปนครัง้ทีส่ามวา  “ซโีมน บุตรของยอหน ทานรกัเราไหม?”
เปโตรรสึูกเปนทกุขทีพ่ระองคตรสัถามตนถึงสามครัง้วา  “ทานรกัเราไหม?”
เขาทลูตอบวา  “พระเจาขา พระองคทรงทราบทกุสิง่ พระองคทรงทราบวา
ขาพเจารกัพระองค”  พระเยซเูจาตรสักบัเขาวา  “จงเลีย้งดแูกะของเราเถดิ”

สมเด็จพระสันตะปาปากติติคณุเบเนดิกต ที ่16
(จาก  Magnificat Year of Faith Companion)

(ตรวจและแกไขโดย  คณุพอไพบลูย อดุมเดช, C.Ss.R)
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โรงเรยีนเซนตฟรงัซีส (ตอจากหนา 2)

วนัพฤหัสบดีที ่29 สิงหาคม 2556 ทีโ่รงเรยีนเซนตฟรงั
ซสีเซเวยีร ปากเกรด็ นนทบุรี

โรงเรียนเซนตฟรังซีสเซเวียร เปนโรงเรียนหน่ึง
ภายใตการดำเนินงานของมูลนิธิสงเสริมการศึกษา
คณะภคินเีซนตปอล เดอ ชารตร แหงประเทศไทย กอ
ต้ังข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน พ.ศ. 2540 ต้ังอยเูลขที ่39/4
ถ.แจงวัฒนะ ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120
โทรศัพท 0-2980-8528-33 โทรสาร 0-2980-8535 มี
เนือ้ที ่28 ไร 1 งาน 51.90 ตารางวา เปดสอนต้ังแตระดบั
ปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีหลักสูตร 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ (ภาคภาษาไทย) และ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) นกัเรยีน
ทั้งหมดจำนวน 3,285 คน แบงเปนภาคภาษาไทย มี
นกัเรยีนจำนวน 2,263 คน English Program มีนกัเรยีน
จำนวน 1,022 คน ครทูัง้หมด 230 คน แบงเปนครูไทย
160 คน ครตูางชาติ 70 คน

อาคารอาเวมารีอา (AVE MARIA) เปนอาคาร
สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยปที่ 1-3 จำนวน 464 คน
เปนอาคารคอนกรตีเสริมเหล็ก 2 ชัน้ รปูทรงคลายโดนัท
มีพืน้ท่ีใชสอยประมาณ 3,300 ตารางเมตร แบงออกเปน
3 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 ประกอบดวย หองเรียนจำนวน 21 หอง
หองน้ำจำนวน 13 หอง หองประกอบการจำนวน 7 หอง
ประกอบดวย หองดนตรี หองคอมพวิเตอร หองประชมุ
ใหญ หองรับรอง หองประชาสัมพันธ หองพยาบาล และ
หองสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creative Land)

สวนท่ี 2 จดัเปนศูนยการเรียนร ู“โลกอจัฉริยะ”
สวนที ่3 เปนโรงอาหาร และสวนประกอบอาหาร

เวทีศักยภาพหองควบคุมไฟฟา หองเก็บของ ฯลฯ

มงฟอรต (ตอจากหนา 2)

ไดรวมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล
โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือซ่ึงจะเร่ิมจัดการเรียน
การสอนใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1- มัธยม
ศึกษาปที่ 5 โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย  และโครงการ
Music Academy ที่จะเปดรับนักเรียนท่ัวไปรวมท้ังผูที่
สนใจ  ต้ังแตภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556  เปนตนไป

ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางดานดนตรีตามความตองการของผูเรียน และความ
สามารถวัดความรูดานทักษะดนตรีของนักเรียนได
โดยมี อ.ณรงคศกัด์ิ  อิม่เจรญิ  เจาของรางวัลพระพฆิเนศ
ทองพระราชทาน ป 2540  สาขาเรียบเรียงเสียงประสาน
เพลงไทยสากลยอดเยี่ยม  มาเปน Director Of MC &
LAMA Music Academy

ในโอกาสนี ้  โรงเรยีนมงฟอรตวิทยาลยั  จงึไดจดั
งาน “M.C. With The Wonderful World Of Music” ข้ึน
ที่หอประชุมเซนตโยเซฟ  เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2556
เพื่อประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนรวมกับ
สถาบนั  Los Angeles Music Academy (LAMA) โดยมี
การแสดงของศิลปนรับเชิญระดับประเทศ  การแสดง
ผลงานทางดานดนตรีของนักเรียนโรงเรียนมงฟอรต
วทิยาลยัพรอมเชญิผรูวมงานชมหองเรยีนแผนการเรยีน
ศิลป-ดนตรี  และหองเรยีนโครงการ Music Academy
ที่อาคารเซนตแมร่ีโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยดวย

บวชพระสงฆอดุรธานี (ตอจากหนา 20)
สังฆานุกรดอมินิก ซาวีโอ พงษพันธ  มวงมีรส

เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ. 1982 / พ.ศ. 2525  ที่
ต.โพนสงู อ.บานดุง จ.อดุรธานี สัตบุรษุวัดพระวิสุทธิวงศ
บานโพนสูงใหญ เปนบุตรของเปโตร คำผาน มวงมรีส
และเทเรซา อนงค มวงมรีส มีพีน่อง 4 คน  1. เทเรซา
ยพุยง มวงมรีส  2. ดอมินกิ ซาวีโอ พงษพันธ มวงมรีส
3. เทเรซา ศริวิรรณ  มวงมรีส 4. เปโตร มนตมิง่ขวญั
มวงมีรส

ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนพระวสุิทธิวงศ โพนสงู

จ.อดุรธานี ค.ศ. 1995
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ

โพนสูง จ.อดุรธานี ค.ศ. 1998
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

จ.อดุรธานี ค.ศ. 2001
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา

ศาสนา) วทิยาลยัแสงธรรม จ.นครปฐม ค.ศ. 2007
ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม

วทิยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม ค.ศ. 2009

กระแสเรียก
ผสูงเขาบานเณร  คณุพอโทมสั กำจดั เสาะกาน
บานเณรเล็กสนัติราชา 2 ป ค.ศ. 1999
บานเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ นครราชสีมา ค.ศ.

2002
บานเณรใหญ บานเณรใหญแสงธรรม 7 ป ค.ศ.

2003-2011
ฝกงานอภิบาล 1 ป ค.ศ. 2009
รบัการแตงต้ังเปนผอูานพระคัมภรี วนัท่ี 15 สิงหา-

คม ค.ศ. 2009 ทีส่ามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม โดย
พระสงัฆราช ฟลปิ บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.

รบัการแตงต้ังเปนผชูวยพธีิกรรม วนัท่ี 14 สิงหาคม
ค.ศ. 2010 ที่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม โดย
พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิท-
วาณิช

รบัการบวชเปนสังฆานุกร วนัท่ี 25 กมุภาพันธ ค.ศ.
2013 ทีอ่าสนวิหารพระมารดานจิจานุเคราะห อดุรธานี
โดยพระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย

คติพจน “ขาพเจาเปนผลจากฝพระหัตถของ
พระองค” (อสย  64:8)

หนังสือความเชื่อ
อันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว

“คำสอนและชีวิต
ที่เปนขาวดี”

ที่คริสตชนตองรูและตองเปน
โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ใชแลว พระเจาขา พระองคทรงทราบวา
ขาพเจารักพระองค  (ยอหน 21:16)
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ตอนท่ี 19

แผนกอภบิาลครอบครวั อคัรสงัฆมณฑล
กรงุเทพฯ

ขอเชญิฟงบรรยายพเิศษ เรือ่ง
“การแตงงานแบบตางฝายตางนับถือศาสนาตน”

โดยมงซินญอรวษิณุ ธญัญอนันต
อดตีนกัการทูต และรองปลัด
สมณสภาเสวนาระหวางศาสนา  (วาตกินั)

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
ผจูดัการแผนกวถิชีมุชนวัด

วนัเสารที ่28 กนัยายน 2013
ณ บานผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เวลา 08.30-15.30 น.
สนใจตดิตอสำรองทีโ่ทร. 08-6546-2856

เ พี ย ง ไม กี่ น า ที
หลั งจากทรงได รับ
เ ลื อ ก เ ป น พ ร ะ -
สันตะปาปา ทั่วโลก
ก็ตองการรูปภาพของ
พระคารดินัลฮอรเก
มาริโอ แบรโกลิโอ ใน
ฐานะทรงเปนสมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ

ชวงเวลาแหงประวัติศาสตรนี้ เปนแรงบันดาลใจใหแกนักวาดภาพชาว
อารเจนตินา เมอรเซเดส ฟารนิา คิดจะวาดภาพเหมือนพระสันตะปาปาพระองคใหม
เธอเลาวา

“ฉนัคิดวามันเปนโอกาสดีมากท่ีจะแสดงออกถึงชวงเวลาน้ี ซ่ึงมีความสำคญัมาก
ผานทางนักวาดภาพชาวอารเจนตินาผเูปนคนชาติเดียวกับพระองค  อกีส่ิงหน่ึงท่ีดึงดูด
ฉันเขามาหาพระสันตะปาปาคือฉันเปนคนมาจากหมูบานใกลเคียงเมืองฟลอเรส
อันเปนบานเกิดและท่ีพระองคเจริญวัย  รูปวาดแรก ฉันวางตำแหนงพระองคอยูถัด
กบัวดัท่ีพระองคทรงพบกระแสเรยีกในพระศาสนา”

ผูวาดพบหนทางท่ีจะสงจดหมายและภาพวาดไปยังพระสันตะปาปาและทาง
สำนักวาติกันก็ตอบกลับมาพรอมกับคำอวยพรของสันตะสำนักแตส่ิงท่ีประหลาดใจ
อยางท่ีสุดกำลงัจะมา

เมอรเซเดส ฟารินา เลาตอวา “ฉันไดรับจดหมายฉบับท่ีสอง เขียนดวยลาย
พระหัตถของพระองค นับเปนความปลาบปลื้มอยางใหญหลวงแกฉันและพระองค
ทรงขอบพระทัยสำหรับภาพวาดรูปเหมือนพระองค ทั้งทรงแสดงความยินดีกับ
ความสามารถทางศิลปะท่ีฉันมีอีกดวย”

เมอรเซเดส ไดวาดภาพเหมือนพระสันตะปาปาท้ังหมด 4 ภาพและเธอเลา
ความหวังวาจะไดพบกับพระองคเพื่อเธอจะไดถวายภาพทั้งหมดแดพระองคดวย
ตนเอง พระสมณทูตในกรุงบัวโนสไอเรส ไดติดตอมายังฉันและบอกวาพวกเขา


 ไดทูลขอเพื่อการเขา

เฝาเปนการสวนตัว
กับพระสันตะปา -
ปาเพ่ือถวายภาพวาด
ภาพแรกแดพระองค
ตอนน้ี เรากำ ลังรอ
คำตอบ ยืนยันจ าก
กรุงโรม และหวัง
อยางย่ิงวาฉันจะโชคดี
ไดยื่นมอบถวายรูป
วาดภาพเหมือนแด
สมเด็จพระสันตะปาปา
ดวยตนเอง

ผูวาดภาพยังทำงานตอไปในชุดภาพเหมือนพระสันตะปาปา  ปหนาเธอจะจัด
แสดงท้ังหมด 7 ภาพในกรุงโรมอันเปนภาพเหมือนของมิตรชาวอารเจนตินาของ
เธอ...สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
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บ.สันติสุข
www.salit.org

บทอธษิฐานภาวนา

นักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู เปนภคินีนักพรตคณะคารแมล ชาว
ฝรั่งเศส ผูส้ินชีวิตดวยวัณโรคเมื่ออายุไดเพียง 24 ป แตทานมีอิทธิพลในเรื่อง
เกีย่วกับความเช่ือของคนเปนจำนวนมาก อาศัยหนงัสือเกีย่วกบัการดำเนนิชวีติ
ฝายจิตวิญญาณ ซ่ึงอธิการอารามใหทานเขียนบันทึกไวเกี่ยวกับชีวิตฝายจิต
วิญญาณของทานเอง มีชื่อวา “เรื่องราวของวิญญาณดวงหน่ึง” เธอเช่ือมั่นวา
ไมจำเปนตองทำอะไรท่ีใหญโต แตใหกระทำเพียงส่ิงเล็กๆ นอยๆ ดวย “ความรกั”

นกับญุเทเรซาเขยีนไววา “ความรกัพสูิจนตัวเองดวยการกระทำ แลวขาพเจา
จะแสดงออกซ่ึงความรักของขาพเจาไดอยางไร ขาพเจาถกูหามมิใหกระทำเรือ่ง
ใหญๆ  โตๆ วธีิเดียวท่ีขาพเจาสามารถแสดงออกซ่ึงความรักกค็อื ดวยการโปรย
ดอกไม ดอกไมกคื็อการเสียสละในเร่ืองเล็กๆ นอยๆ รวมไปถึงการมองดู หรอื
คำพูด และการกระทำส่ิงเล็กๆ นอยๆ เพื่อความรัก” สวนหน่ึงของ “แนวทาง
เลก็ๆ” ของทานคือ อยาตัดสินผอูืน่ แตพยายามแสวงหาส่ิงท่ีดีงามในตัวเขา และ
องคพระผเูปนเจา พระเยซเูจาทรงเปนผตัูดสินขาพเจา ดังน้ันขาพเจาจะพยายาม
ที่จะคิดถึงผูอื่นดวยความปรารถนาดี เพื่อพระองคจะไดทรงตัดสินขาพเจาดวย
พระทยัเมตตา หรอืไมตัดสินขาพเจาเลย เพราะพระองคตรัสไววา “อยาตัดสิน
ผูอื่น แลวทานจะไมถูกตัดสิน”

เปนส่ิงท่ีงายมากท่ีจะตกเปนเหย่ือของการตัดสินผูอื่น และรูสึกกลัดกลุม
หรือโมโหกับการกระทำของพวกเขา เม่ือคนบางคนทำใหเราเจ็บปวด เรา
จะรสึูกโกรธและอยากกระทำอะไรเปนการโตตอบ กลาวคือเปนการแกแคน แต
เราไมสามารถเขาหาพระเจาได ดวยการตัดสินเขาอยางรุนแรง หรือโกรธเขา
เพราะเขาไมยอมรับฟงเรา คนท่ัวไปจะไดรับการดลใจ และจูงใจดวยความรัก
และการใหกำลังใจ ดังเชนนักบุญเทเรซา เราสามารถกระทำส่ิงเล็กส่ิงนอย
ทกุวนั เพือ่แสดงออกซึง่ความรักตอพระเจาและตอเพือ่นมนษุย

ขาแตองคพระเจาแหงความรัก โปรดทรงชวยให
ลกูกระทำสิง่เลก็สิง่นอยอยางดี ดวยความรกัอนัยิง่ใหญ
ตอผอูืน่ โปรดอยาใหลกูตัดสินผอูืน่ แตใหกำลงัใจแก
เขา โปรดทรงชวยใหลูกโปรยดอกไมแหงความรัก
ไมวาลูกจะไปท่ีไหน ทัง้น้ี ขอพึง่พระบารมีพระครสิตเจา
พระเจาของลูกทัง้หลาย อาแมน

ดอกไมแหงความรัก
“พระเยซูเจาทรงหันไปตำหนิศิษยทั้งสองคน

แลวทรงพระดำเนินตอไปยังหมูบานอ่ืนพรอมกับบรรดาศิษย”
(ลูกา 9:55-56)

แกนแหงจิตสำนึก
ชวงนีก้ารเมืองดูจะสับสน
โดยบทบาทหนาท่ีแลวการเมืองอีกท้ังนักการเมือง
มีผลประโยชนชาติบานเมืองเปนหลัก
มีความผาสุกอยดีูกนิดีของประชาชนเปนท่ีต้ัง
นโยบายก็ดีงบประมาณก็ดีการประชุมรัฐสภาก็ดี
นาจะใหความสนใจอยกูบัประเด็นท้ังสอง
เพราะหากจะพูดเปนภาษาชาวบานแลว
นักการเมืองถูกจางมาใหทำบทบาทหนาท่ีนี้โดยเฉพาะ
แตนี่ดูเหมือนผลประโยชนพรรคผลประโยชนแหงตน
มาอันดับแรกหรือมาอันดับเดียวเทาน้ัน
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพก็มีอันตองไดรับผลกระทบ
สรางความกังขากอใหเกิดความสับสน
 “เปนนกัการเมอืงเพือ่ชาตบิานเมืองหรอืเพือ่กอบโกยกนัแน?”
โดยเฉพาะในชวงหลงัๆ นี้
ประชุมหารือในรัฐสภาซ่ึงเปนสถานท่ีทำงานทำการ
แทนท่ีทำตามบทบาทใหสมศักด์ิศรีตัวแทนประชาชน
บริหารจัดการพัฒนาบานเมืองความเปนอยูผูคน
ก็เอาแตจะขุดคุยคอนแคะกระแนะกระแหนเปนรายบุคคล
เอาเร่ืองสวนตัวจี้จุดออนยกจุดเสียข้ึนมาประจาน
แทบแยกไมออกวาน่ันคือ “การเปน” นีคื่อ “การทำ”
แตละคนแตละทานท่ีอาสาและถูกเลือกเขามา
ตางตองเขามาเพือ่ “ทำ” ตามบทบาทและหนาท่ีทีร่บัมอบหมาย
การอภปิรายจงึนาจะเนนไปท่ี “ทำ” “ไดทำ” “ควรทำ”
และหากการ “เปน” สงผลกระทบตอการ “ทำ” แงใดแงหนึง่
ก็นาจะอภิปรายวินิจฉัยคัดคานวิพากษวิจารณ
วาการ “เปน” คือตัวแปรใหการ “ทำ” ไมเปนไปอยางท่ีควร
โดยไมหยุดอยูแคการ “เปน” แลวยำเละเจาตัวอยูเพลิน
จนลมืโยงไปถึงการ “ทำ” ทีส่งผลกระทบถึงคนท้ังชาติ
ลงเอยก็วกเขาสวูฏัจกัรน้ำเนาเดิมๆ จนได
การเมืองคือผลประโยชนแหงตน
แลวนัน้จงึผลประโยชน(ทีเ่หลอื)แหงชาติบานเมือง
และน่ีคือส่ิงท่ีผคูนในสังคมตองรับรรูบัเห็นในชวงน้ี
นอกจากจะเลนรายตัวรายบุคคลในรัฐสภาแลว
ยังออกมาละเลงกันในส่ือในโซเชียลเน็ตเวิรคกันอยางเมามัน
ปลอยคำเด็ดปลอยวาทะหยามหยาบออกมาใหตีเอง
แถมไมยอมรบัผดิชอบโยนผดิไปท่ีคิดสรปุกนัเองทัง้น้ัน
เดือดรอนคนรักคนช่ืนชมคนปกปอง
ดวนออกมาฟนธงตอบโตกนิปูนรอนทอง
พรอมกับดึงศักด์ิศรีเพศแมมาอางมาสนับสนุน
แทนท่ีจะชวยกลายเปนตอกย้ำยืนยันรับใหเต็มๆ
ทัง้ท่ีนาจะปลอยใหเปนคำพดูลอยๆ อยางท่ีคนพูดไวลอยๆ
กลายเปนการออกมาเปดอกรับใหโดยไมต้ังใจ
กระนัน้กดี็
ถงึจะเปนคำพดูลอยๆ เหมอืนไมเจาะจงดาวาใคร
แตใจคนพูดน่ันแหละท่ีรทูีต่ำหนเิจตนาแอบแฝงอยเูบ้ืองหลงั
ถงึจะไมรวูาผพูดูลอยๆ มีเจตนาอะไร
แตที่รูแนคือสิ่งท่ีพูดออกมาทำใหบรรยากาศสังคมสกปรกเลอะเทอะ
เหมือนต้ังใจท้ิงขยะอารมณใหปลิววอนไปท่ัว
กระทบความรสึูกทัง้คนท่ีเกีย่วของทัง้คนท่ีไมเกีย่วของ
ถือวาเปนการกระทำท่ีขาดความรับผิดชอบเชิงจิตสาธารณะ
เปนการกระทำท่ีสังคมมีสิทธ์ิทีจ่ะไดยนิคำ “ขอโทษ”
เปนการกระทำท่ีเด็กๆ ในสังคมมีสิทธ์ิเหน็การแสดงสปรติ
ของนักการเมืองผูทรงเกียรติของผูแทนราษฎรท่ีมากดวยจิตสำนึก
ผิดพลาดไดมีอารมณไดเผลอไผลไดพลั้งปากได
แตพรอมรับผดิพรอมขอโทษพรอมชดใช...ใหสมกับเกียรติ
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พระเจา ซ่ึงเราตองเปดใจรับความรักของพระองค
พระจติเจาจึงประทานปรีชาญาณใหเราซาบซ้ึงถงึความรัก
ผกูพนักบัพระบิดาเจา และพระบุตรเยซูคริสตเจา ดังน้ัน
เม่ือเรากลาววา เราไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม กห็มาย
ความวา เราไดรบัความรกัของพระเจาอยางเต็มเปยม

กฎของพระจิตเจาจึงเปนหัวใจของการดำเนินชีวิต
คริสตชน คริสตชนมิไดปฏิบัติบทบัญญัติดวยความ
หวาดกลัว มิไดตายอยกูบัตัวอกัษร แตปฏบิติับทบัญญติั
ดวยความรักของการเปนบุตรในองคพระบุตรเยซู
คริสตเจา เราจึงรองออกมาไดวา “อบับา”

เม่ือผมหันมาอานชีวิต ผมพบวา ผมไมไดคิดถึง
กฎของพระจิตเจา แตมองบทบัญญัติท้ังหลายตาม
ตัวอกัษร บทบัญญัติจงึเปนเร่ืองขอบงัคับท่ีจำตองปฏิบติั
มิฉะน้ันจะถือเปนความผิด ตองถูกลงโทษ บทบัญญัติ
กลายเปนภาระ และเปนตัวควบคุมภายนอกท่ีกำหนดวา
“จงทำ...จงอยาทำ...” ทำใหผมมองวาการเปนคริสตชน
ขัดขวางความสนุกของธรรมชาติเน้ือหนงัมนุษย  ผมจึง
รูสึกอึดอัด ไมเปนอิสระท่ีจะทำอะไรตางๆ ตามความ
ตองการได ดวยการมองธรรมบญัญติัเชนน้ี ปศาจมันจงึ
ฉวยโอกาสใชธรรมบัญญัติหลอกลวงผม และใช
ธรรมบัญญัตินัน้เองเพ่ือฆาผม (รม 7:11; 7:13 เชิงอรรถ f.)

ทำไมปศาจใชธรรมบัญญัติเปนอาวุธเพ่ือฆาผมได?
เพราะผมยึดตัวอักษรของธรรมบัญญัติเปนกฎในการ
ดำเนินชีวิต และไปไมถึงกฎของพระจิตเจา ซ่ึงเปน
จิตวิญญาณของธรรมบัญญัติ ผมลืมไปวาคริสตศาสนา
มิใชเปนเพยีงขอคำสอน บทบัญญติั จารตีพิธีกรรม ทีต่อง
ปฏบิติั หรอืไมปฏบิติั แตเปนสัมพนัธภาพรักท่ีพระเจา
ทรงประทานใหมนุษยอยางเปนรปูธรรมในองคพระบตุร
เยซูครสิตเจา ดวยฤทธานุภาพของพระจิตเจา

ในธรรมชาติเน้ือหนัง แมผมจะมีความปรารถนา
ที่จะทำความดี แตผมก็ถูกเชือกของความตองการตาม
ธรรมชาติทีถ่กูขายเปนทาสของบาป (รม 7:14) ผกูยดึไว
ไมวาจะเปนราคะตัณหา ลาภ ยศ สรรเสริญ ความเห็น
แกตัว ความจองหอง ความอิจฉา ริษยา การแตกแยก
แบงพรรคแบงพวก ไปจนถึงความรสึูกหวาดกลัว ส้ินหวงั
ปศาจมันใชธรรมบัญญัติซ่ึงพระเจาประทานใหผมเพื่อ
มีชวีติน้ัน  มาเปนเคร่ืองมือสรางความเกลียดกลัวเยีย่งทาส
ในใจผม ทำใหผมมองความรักของพระเจาในมุมลบ
ในมุมมองของความตาย เพราะบาป (ปศาจ)  นัน่แหละ
ทีอ่าศัยสิง่ดีของธรรมบัญญติั เปนส่ือนำความตายมาให
ผม เพือ่แสดงความเปนบาปมากข้ึน (รม 7:13) นีแ่หละ
คือกลหลอกลวงที่รายกาจของปศาจ

ผมจะหลดุพนจากเชือกปานของธรรมชาติเน้ือหนงั
และหลุดพนจากกับดักอนัเลวรายของปศาจไดอยางไร?

พระวาจาของพระเจายืนยันใหผมเชื่อม่ันไดวา
ผมจะหลุดพนจากเชือกปานเสนใหญทั้งสองเสนน้ีได
อยางแนนอน ทัง้ท่ีผมยงัอยใูนสภาพออนแอ ชวยตนเอง
ไมได เพราะพระจิตเจาซ่ึงพระเจาประทานใหเรา ได
หลัง่ความรักของพระเจา ลงในดวงใจของเรา ขณะท่ีเรา
ยังออนแอ (รม 5:5) พระฤทธานุภาพของพระจิตเจา
จะทำใหเชือกปานใหมทั้งสองเสนขาดเหมือนกับเชือก
ทีถ่กูไฟไหม ในหนงัสือผวูนิจิฉยั แซมสันถกูเชอืกใหม
สองเสนมัดตัวสงไปใหชาวฟลิสเตีย  เม่ือชาวฟลิสเตีย
รองตะโกนว่ิงกรูเขามาหาเขา พระจิตของพระยาหเวห

ก็บันดาลใหแซมสันมีกำลัง เขาดึงเชือกท่ีมัดแขนขาด
เหมือนกับวาเปนเชือกปานท่ีไหมไฟ และเชือกท่ีมัดเขา
ก็หลุดจากมือ (วนฉ 15:14) พระจิตเจาจะทรงทำลาย
เชือกใหมทัง้สองเสน ซ่ึงเปนกฎของบาปและความตาย
ใหขาดกระจุยไป ดวยกฎของความรัก เราจึงดำเนินชวีติ
อิสระของการเปนบุตรท่ีปฏิบัติธรรมบัญญัติดวย
ความรกั มิใชดวยความเกลยีดกลวัอกีตอไป

ขอยกตัวอยางจากชีวิต ผมเรียนคำสอนต้ังแตเปน
เด็กและไดรบัศีลศักด์ิสิทธ์ิจนครบถวน ผมเขารวมบูชา
ขอบพระคุณทุกวันอาทิตยตามพระบัญญัติ แตมักจะ
มาวัดวันอาทิตยเพียงเพื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติ มาน่ัง
มาคุกเขา มายืนตามท่ีพิธีกรประกาศ และตอบรับ
พระสงฆดวยความเคยชินวา “และสถิตกับทาน หรือ
อาแมน” ผมไมกระตือรอืรน ไมยนิดี ไมรสึูกอศัจรรยใจ
ทีพ่ระเยซูคริสตเจาทรงเช่ือมสวรรคและแผนดินไวดวย
กนับนพระแทนโลก (EE 8) ไมมีเหตุการณของสัปดาห
ศักด์ิสิทธ์ิอยใูนหัวสมอง และหัวใจแมแตนอย ไมรบัรถูงึ
การรวมเปนหนึง่เดียวกบัการตายและการกลบัคืนพระ-
ชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา หลายคร้ังไปถึงวัด
หลังจากพระสงฆเริ่มพิธีแลว บางคร้ังไปไมทันฟง
พระวาจาของพระเจา หรือเมื่อพระสงฆเทศนใกลจบ
ผมรูสึกเปนเหมือน “กระดูกแหงสนิท” ในนิมิตของ
ประกาศกเอเสเคียลเสียจริงๆ (อสค 37:2) ทั้งน้ีเพราะ
ผมมไิดต้ังใจฟงพระวาจาของพระเจาและทำความเขาใจ
ใจผมจึงไมเรารอนเปนไฟอยภูายใน (ลก 24:32) แตดวย
ความรักอนัเปยมดวยความเมตตาของพระเจา พระองค
ได “เปาลม” เดียวกันกับท่ีไดทรงเปาเหนือบรรดาศิษย
ในค่ำวันตนสัปดาห และประทานพระจิตให (ยน 20:22)
พระเจาทรงเปดหลุมศพของผม และยกผมข้ึนมาจาก
หลุมศพ แลวพระองคทรงหล่ังพระจิตของพระองค
เขามาในผม และผมจึงมีชวีติ (อสค 37:13-14)

พระเจาทรงเมตตาสงผูแทนของพระองคมา
ประกาศพระวาจา เหมือนประกาศกเอเสเคียลวา
“กระดูกแหงเอย จงฟงพระวาจาของพระเจาเถิด เรา
จะนำจติเขาไปในเจา และเจาจะมีชวีติอีก” (อสค 37:4-
5) ผมจึงขอกราบขอบพระคุณทานผูมีพระคุณทุกทาน
ทีเ่ปนเคร่ืองมือของพระเจามาชวยผม โดยเฉพาะอยางย่ิง
คณุพอรานเีอโร คนัตาลาเมสซา สำหรบับทเทศนมากมาย
เรือ่งบูชาขอบพระคุณและศีลมหาสนิท Rev. Fr. Jean-
yves Garneau หนงัสือชือ่ “Discovering The Eucharist”
มงซินญอรวิษณุ ธัญญอนันต ที่กรุณาแปลหนังสือ
ของคุณพอเฮนรี นูเวน ชื่อ “ดวยดวงใจอันเรารอน”
(With Burning Hearts) และอีกหลายๆ ทาน ที่ผม
ตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ทีช่วยใหผมสามารถ
รวมในพธีิบชูาขอบพระคณุดวย “จติท่ีเขามาในราง จงึมี
ชวีติ และยนืขึน้ได” (อสค 37:10)

กฎของพระจิตเจาซ่ึงประทานชีวติในพระคริสตเยซู
นัน้ ชวยทานใหพนจากกฎของบาปและกฎของความตาย
(รม 8:2) อาแมน

(ชมุชนหรือกลมุท่ีสนใจ Lectio Divina ติดตอ 08-
1899-7866)

กฎของพระจติเจา (ตอจากหนา 3)

คณุฉววีรรณ  สวัสดี                                     400  บาท
ครอบครวั “บุญฤทธ์ิฤทยักลุ” อทุศิให

โยเซฟ สุรพงษ บุญฤทธ์ิฤทยักลุ           300  บาท
เปาโล  สุวทิย บุญฤทธ์ิฤทยักลุ             300  บาท
วิญญาณผูลวงลับ        300  บาท
วญิญาณในไฟชำระ                              300  บาท

“ลกูหลาน”  อทิุศใหมารอีา  ลออวิจง     300  บาท

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

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

พบกบับูธ
หนังสอืด ีสือ่คาทอลิก

ไดที ่M 14
ในงานมหกรรมหนงัสอื

ระดบัชาติ
16-27 ตลุาคม 2013
เวลา 10.00-21.00 น.

ศนูยการประชมุแหงชาตสิริกิติิ์

จงต่ืนเฝาระวังไวเถดิ
เพราะทานไมรวูนัและเวลา  (มทัธวิ 25:1)
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สัมผัสชีวติเณรคณะพระมหาไถ ศรีราชา
ขอเชิญทุกทานท่ีมีความสนใจในชีวิตนักบวชคณะพระมหาไถ เขารวมกิจกรรม
“คายกระแสเรียกประจำป 2556” ระหวางวันท่ี 14-18 ตลุาคม พ.ศ. 2556

ณ บานเณรพระมารดานจิจานเุคราะห ศรรีาชา
คุณสมบัติของผูเขารวมกิจกรรม
1. เปนเยาวชนชายคาทอลกิ ตัง้แตชัน้ประถมศกึษาปที ่5 ขึน้ไป
2. มสีขุภาพรางกายสมบูรณ แขง็แรง
3. มีความสนใจและต้ังใจจริงที่จะสัมผัสชีวิตการเปนสามเณรคณะพระมหาไถ

จิตตารมณของคณะฯ
“ตดิตามพระครสิตโดยการแพรธรรมประกาศขาวดี
แกบรรดาคนยากจน และผถููกทอดทิง้มากทีสุ่ด”

เร่ิมลงทะเบียนวนัจนัทรที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2556
ตดิตอสอบถาม : คณุพอทวี สวุรรณสิน โทร. 08-6912-1133

ภราดามนตร ีออนทะเล โทร. 08-7805-2506
โทรสาร 0-3831-1246

ตดิตามขาวเกีย่วกบับานเณรฯ ไดที ่www.cssr.or.th หรอื facebook : บานเณรเลก็คณะพระมหาไถ
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บรษัิท เอเอ แทรเวลิเซอรวสิ จำกัด
โทร. 0-2129-3500-3 FAX : 0-2129-3505

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

จำหนายตั๋วเครื่องบิน
ภายในและตางประเทศ

7-15 พฤศจิกายน  2013  ทวัรยโุรป 9 วนั 77,900.-  บาท
29 พฤศจิกายน  - 3 ธนัวาคม 2013  HI! ซปัโปโร (ญ่ีปนุ)

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

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

ทวัรแสวงบุญ    09-14 พฤศจิกายน 2013
แมพระหล่ังน้ำตา อากติะ (ญ่ีปนุ)

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  - มยุเน - ดาลัต
(24-27 ต.ค.  / 28   พ.ย. - 1 ธ.ค.  2013)

2. จอรแดน - เพทรา - วาดริมั - อสิราเอล
(12-20 พ.ย.  2013)

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ

(มีคุณพอจติตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จริงใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

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

เชญิทานรวมฉลองบญุราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
จ.มุกดาหาร

และรวมฉลองสักการสถานพระหฤทัยคู
ที ่จ.สกลนคร วนัที ่18-20 ตลุาคม 2013

แสวงบุญญ่ีปนุ - แมพระอากติะ
(แมพระหลั่งน้ำตาเปนเลือด)
วนัท่ี 23-28 ตลุาคม 2013

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

ฉลองพระเมตตา
27  เมษายน  2557

ฮงัการ ี -  โปแลนด - เชคโก -  ออสเตรีย
คณุพอพล เนตรธรรม จิตตาภิบาล
คณุพอวริชั อมรพัฒนา จิตตาภิบาล

คณุภรณ ี (เจยิม้) รวมกบับรษัิททวัรกรูนูำแสวงบุญ

หากทานใดสนใจหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอ เจยิม้ โทร. 08-4768-7799, 0-2463-7431-2

คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

13 พฤษภาคม 2557
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตุนกับุญฟรังซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี
คณุพอชยัศกัดิ์ ไทยสนธ ิจิตตาภบิาล

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

นาตาลี อมัพร
สังวาลเพชร

ชาตะ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468

เกิดใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2556

“ขอใหทกุสิง่เปนไปตามน้ำพระทยั” (มธ 6,10)

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา
หนังสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา เหมาะกับการรำพงึ

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ผใูดไมแบกกางเขนของตน
และติดตามเรา

ผนูัน้เปนศษิยของเราไมได
 (ลกูา 14:27)
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ตรวจกอนแตง... เพื่อความชัวร
⌫ 


     ⌫⌫

  ⌧
 
  
 ⌫  
  
   
⌫⌫  
    

สอบถามและติดตอไดที ่:
แผนกสติู-นรเีวชกรรม อาคารรอยปบารมีบญุ ชัน้ 2

โทรศพัท 0-2675-5000  ตอ  10251, 10252  www.saintlouis.or.th

 สำหรบัเจาบาว
ราคา 2,030.- บาท

 สำหรบัเจาสาว
ราคา 2,270.- บาท

(รวมคาแพทย+คาบริการแลว)

ตัง้แตวนันี ้- 31 ธนัวาคม 2556

วัดคาทอลิกในบางประเทศมีสัตบุรุษเปนจำนวน
มาก  จงึจำเปนตองมีศาสนบริกรศีลมหาสนิทหลายคน
ชวยพิธี  เชน หลายวัดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ฟลิปปนส  หรือในงานชุมนุมเยาวชนโลก ที่ริโอ เดอ
จาเนโร  ประเทศบราซิล  มีเยาวชนเปนลานคน  จึงมี
ศาสนบริกรแจกศีลมหาสนิทพิเศษ

ตามแนวปฏิบั ติของพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา 910  บอกวา
“ศาสนบริกรแจกศีลมหาสนิทปกต ิ(Ordinary minister)
คือ พระสงัฆราช พระสงฆ และสังฆานุกร  ศาสนบริกร
แจกศลีมหาสนทิพิเศษ (Extraordinary minister) คือ  ผชูวย
พธีิกรรม  หรอืคริสตชนท่ีไดรบัแตงต้ังเพ่ือการน้ี  ตาม
กฎเกณฑของมาตรา 230  วรรค 3”

ในมาตรา 230  วรรค 3  เขยีนไววา  “เม่ือพระศาสนจกัร
มีความจำเปนและขาดศาสนบริกร  ฆราวาสแมมิใชเปน
ผอูาน หรอืผชูวยพธีิกรรมก็สามารถปฏิบติัหนาท่ีบางอยาง
แทนได  เชน  ทำหนาท่ีศาสนบริการพระวาจา  เปนประธาน
นำการภาวนาในพิธีกรรม  โปรดศีลลางบาป  และแจก

ศาสนบริกรศลีมหาสนิท

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

ศีลมหาสนิท  ทัง้น้ีตามขอกำหนดของกฎหมาย”
หนาทีร่บัผดิชอบของศาสนบริกรพเิศษน้ี  คือ  แจก

ศีลมหาสนิท  ทัง้ในพิธีมิสซา  หรอืนำไปสงใหแกผปูวย
เ ม่ือศาสนบริกรปกติไมอยู   หรือทำหนาท่ีไมได
(Redemptionis Sacramentum 133)

ศาสนบริกรพิเศษ  ในกรณีที่เรากลาวน้ี  หมายถึง
นักบวชและฆราวาสที่กฎหมายพระศาสนจักรอนุญาต
โดยมีอายุและคุณสมบัติตามท่ีสภาพระสังฆราชกำหนด
พระสังฆราชทองถิ่นสามารถมอบอำนาจใหนักบวช
และฆราวาสปฏิบัติหนาท่ีนี้  ทั้งในโอกาสเดียว  หรือ
ระยะเวลาเจาะจง (เชน 2-3 ป)  หากมีเหตุผลเหมาะสมจริงๆ
ไมจำเปนตองมีพิธีแตงต้ังทางการ  แตมีการอวยพรท่ี
เหมาะสม  ซ่ึงไมเหมือนกับพธีิบวชพระสงฆ  ในกรณี
พิเศษท่ีคาดไมถึง  พระสงฆผูเปนประธานพิธีมิสซา
สามารถอนุญาตบุคคลท่ีเหมาะสมในคร้ังเดียวน้ันได

“ถาโดยปกติศาสนบริกรท่ีไดรับศีลบวชมีจำนวน
เพยีงพอสำหรับแจกศีลมหาสนิทแลว  กจ็ะแตงต้ังศาสน-
บรกิรแจกศีลในกรณีพเิศษไมได  ในกรณีเชนน้ี  ผทูีเ่คย
ไดรบัการแตงต้ังใหปฏบิติัศาสนบริกรนีแ้ลว  ยงัจะตอง
ไมปฏิบัติภารกิจดังกลาวดวย  วิธีปฏิบัติของพระสงฆ
บางองคซ่ึงละเวนไมแจกศีล  แมไดรวมถวายมสิซา  แต
มอบหนาท่ีนีใ้หฆราวาสทำ  จงึเปนการปฏิบติัทีย่อมรับ
ไมได” (Rs 157)

“ศาสนบริกรพิเศษจะสงศีลมหาสนิทเฉพาะกรณี

ขาดพระสงฆและ
สังฆานุกร  หรอืพระ-
สงฆปวย  หรือชรา
มาก  หรือมีเหตุผล
สมควร  หรือเม่ือมี
สัตบุรษุท่ีเขามารับศีล
จำนวนมาก  จนทำให

พธีิมิสซาตองยืดเย้ือนานเกินไป... การตองยืดเวลามิสซา
เพียงเล็กนอยไมใชเหตุผลเพียงพอเลย เม่ือพิจารณา
สภาพแวดลอมและขนบธรรมเนียมของทองถิ่นแลว”
(Rs 158)

“ศาสนบริกรแจกศีลมหาสนิทในกรณีพิ เศษ
จะมอบใหผอูืน่แจกศีลมหาสนิทแทนไมไดเปนอนัขาด
เชน  ใหบดิามารดา  สามีภรรยา  หรอืบตุรของผปูวยที่
ตองการรับศีลมหาสนิทแจกศีลแทน” (Rs 159)

“พระสงัฆราชปกครองสงัฆมณฑลตองวางกฎเกณฑ
เปนพิเศษ  กำหนดวิธีการปฏิบัติหนาท่ีนี้ใหสอดคลอง
กบัขอกำหนดของกฎหมาย  โดยคำนงึถงึธรรมประเพณี
ของพระศาสนจกัรดวย” (Rs 160)
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ซูซานนา สุนา พจนปฏิญญา
เกิดใหมในพระเจา 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ครบ 4 ป

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ
เทเรซา ประไพ จำปาถิน่

เกิดใหมในพระเจา
3 มิถนุายน ค.ศ. 2013 ครบ 100 วนั

...ใหทำทุกอยางดวยความพากเพียร และ
ดวยความรัก... นกับุญอญัจลา เมริชี

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

วนิเซนเต ดำริห กำแพงแกว
เกิดใหมในพระเจา 19 กันยายน  พ.ศ. 2544

ครบ 12 ป
จากลูกๆ หลานๆ ทุกคน

เจนวีฟี แอลสิ
เคมป

ชาตะ
23 พฤษภาคม 1920

สอูอมกอดพระเจา
10  กนัยายน  2012

ครบ 1 ป แหงความอาลัยรักจากลูกๆ สมพงษ
ประกายรัตน วิวัฒน เฟองอรุณ รัศมี

“Forever in our hearts”

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

ยอแซฟ ประเสรฐิ พจนายน
เกดิใหมในพระเจา 27 กนัยายน  พ.ศ. 2529

 ครบ 27 ป
“ความยาวของทะเลสาบกาลิลี 27 กิโลเมตร”

ผทูีฟ่งวาจาของเรา และมคีวามเชือ่ในพระองค
ผทูรงสงเรามา กย็อมมชีวีตินิรนัดร
และไมตองถกูพพิากษา แตเขาไดผาน

จากความตายเขาสชูวีติแลว (ยอหน 5:24)ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลิกฯ โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ระลึกถึงทานในคำภาวนา
พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
คณุพอยอหน บัปตสิตา บุญเลศิ ธาราฉัตร
วิญญาณสมาชิกอุดมสารและอุดมศานต
ผูลวงลับ  / วิญญาณในไฟชำระ และ
วิญญาณท่ีไมมีใครคิดถึง  / มีคาแอล
ประสทิธิ ์ ยอแซฟ ประจกัษ  ธรีานวุฒัน

สมัครสมาชิก
อดุมสาร

400 บาทตอป
และอดุมศานต

400 ตอป
ตออายุสมาชิก
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(ครบ 5 ป)
เกดิใหมในพระเจา 23 ตลุาคม ค.ศ. 2008
“เดชะพระมหาทรมานอนันาเศราสลดยิง่ของพระเยซเูจา
ขอทรงโปรดเมตตาลกูทัง้หลายและชาวโลกทัง้มวลเทอญ”

73 ป
วีรกรรมแหงความเช่ือ

บญุราศทีัง้เจด็แหงสองคอน
1940-2013

มคีวามยนิดขีอเชญิรวมฉลอง 73 ป วรีกรรมแหงความเชือ่ของ
บญุราศีทัง้เจ็ดแหงสองคอน ณ สกัการสถานพระมารดาแหงมรณสักข ีสองคอน

ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มกุดาหาร
โดยมกีำหนดการ ดงันี้
วนักอนวันฉลอง วนัศกุรที ่18 ตลุาคม ค.ศ. 2013

10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ (มสิซาพเิศษ) - ทีป่าศกัดิส์ทิธิ์
15.00 น. พิธีตั้งศีลฯ และเฝาศีลมหาสนิทท่ีสักการสถานฯ

- พิธีแหศีลมหาสนิทสูปาศักดิ์สิทธิ์
- พิธีอวยพรศีลฯ (ที่ปาศักดิ์สิทธิ์)

19.00 น. พิธีแหพระรูปแมพระ (จากปาศักดิ์สิทธิ์ สูสักการสถานฯ)
19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาเตรียมจิตใจ)

โดยอปุสงัฆราช คณุพอวรีะเดช ใจเสร ี เปนประธาน
- ถวายชอดอกไมแดแมพระ

วนัฉลอง วนัเสารที ่19 ตลุาคม ค.ศ. 2013
09.45 น. ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ)
10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคณุ โดยพระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย วสิฐินนทชยั เปนประธาน

- แหพระธาตุบญุราศีฯ (จากสักการสถานฯ สปูาศกัดิส์ทิธิ)์

คณะคูรซิลโลแหงพระคริสตศาสนา
ขอเชิญรวมงานอุลตรยีาระดับชาติ

คูรซิลลิสตาสังสรรคปนน้ำใจ
เพื่อมูลนิธิสงเคราะหเด็กพัทยา

วนัเสารที ่16 พฤศจิกายน 2013
ณ วดัธรรมาสนนกับญุเปโตร บางเชอืกหนงั กรงุเทพฯ

กำหนดการ
08.00 น. อาหารเชา
09.00 น. วจนพิธกีรรมเปด
10.45 น. พิธบูีชาขอบพระคุณ
12.00 น. รบัประทานอาหาร
(โตะจีน ทานละ 200 บาท)

สอบถามจากคณะกรรมการ
ระดบัชาติ 081- 8213155
อ.กรงุเทพฯ 084-0214516
ส.จันทบุรี 081-9093410
ส.ราชบุรี 086-3687274
และจากกลุมวัดตางๆ

ติดตอสอบถามคณุพอเฉลิมศลิป จนัลา เจาอาวาส  โทร. 08-1872-0659, คณุพอเดน ชวยสุข ผชูวยเจาอาวาส โทร. 08-1756-2038
ซสิเตอรประจำวดัสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรอื 08-4799-2265
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พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัองัคารที ่15 ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดัเซนตหลยุส 23 ถ.สาทรใต  แขวงยานนาวา โทร. 0-2211-0220

เขตสาทร  กรงุเทพฯ
วนัพุธที ่16  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดัครสิตประจกัษ (วดัเกาะใหญ) จ.พระนครศรอียธุยา โทร. 0-3574-1051
วนัพฤหัสบดีที ่17  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ อาสนวหิารแมพระบังเกดิ บางนกแขวก ต.บางนกแขวก โทร. 0-3470-3219

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 18.00 น.
วนัศกุรที ่18  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดัพระมหาไถ 123/19 ซ.รวมฤด ีถ.วทิยุ โทร. 0-2256-6305

แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ

พิธบูีชาขอบพระคณุ เริม่เวลา 13.00 น.
วนัเสารที ่19  ตลุาคม พ.ศ. 2556 ณ วดันักบุญโทมัส อไควนสั 6 รามคำแหง 184 โทร. 0-2518-0320 ตอ 316

แขวง/เขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ
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   «—¥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 ‡ªìπª√–∏“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“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π.  «¥ “¬ª√–§”‚≈°

‡¢µ 4)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥√“™‘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“)

«—¥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.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—  —¡™—≠ æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 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)

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

«—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«—¥«—πæÿ∏∑’Ë 23 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≠Õ—π¥√Ÿ«å ®.¬–≈“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 5

µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� §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

�����¢Õ‡™‘≠Ωñ°ªØ‘∫—µ‘®‘µ√à«¡°—π ‚¥¬°“√ çΩñ° ¡“∏‘

·≈–‡æàßæ‘»æ√–‡¬´Ÿé ∑’Ë∫â“π‡´‡«’¬√å Õπÿ “«√’¬å™—¬ ¡√¿Ÿ¡‘

«—π‡ “√å∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 09.00-16.00 π.

§«√‡µ√’¬¡æ√–§—¡¿’√å ·≈–¡’§«“¡æ√âÕ¡‡æ◊ËÕΩñ°‡ß’¬∫ ß∫

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 π„®µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ¡À“√å ‡Õ .‡®. ≈à«ßÀπâ“¿“¬„π«—π∑’Ë

25 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë maharsono@hotmail.com À√◊Õ

∑“ß‚∑√»—æ∑å 08-4728-4137

����� ‚§√ß°“√Õ∫√¡¥πµ√’ —≠®√ 999 ç«‘«—≤π“°“√

¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„πæ√–»“ π®—°√§“∑Õ≈‘°é ·ºπ°

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

Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’µàÕ‡π◊ËÕß 9  ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥

(999) ‚¥¬§√—Èß∑’Ë 8 ®–®—¥∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ „π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 °—π¬“¬π 2013 ‡«≈“ 13.30-17.00 π.

æ∫°—∫«‘∑¬“°√√—∫‡™‘≠ Õ“®“√¬å«‘π—¬ ¡≥’¢“« ·≈–

§ÿ≥æàÕ‡ πÕ ¥”‡π‘π ¥«° µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-

6850 E-mail : bkksacredmusic@yahoo.com

�����¿§‘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

����� ¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡

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

°ÿ¡“√‡¬´Ÿ æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’

‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“

10.30 π.

����� §≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

®—¥ß“π ¡‚¿™π—°∫ÿ≠ø√—π´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’ ª√–®”ªï

2013 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ 2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠

ø√—π´‘ ·ÀàßÕ— ´’´’  «π —πµ‘∏√√¡ ≈”‰∑√ ª∑ÿ¡∏“π’

�����·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∏¬“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

»√’¥“√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

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.·¡à Õ¥ ®.µ“° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 5 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕª√–®«∫-

‚™§ µ√’‚ ¿“ ‡ªìπª√–∏“π ( ”√Õß∑’Ëæ—°À√◊Õµ‘¥µàÕ

‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å ‡ ß’Ë¬¡·°â« ‚∑√. 08-7573-7415)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“  ∫â“ππ“§”  Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß  ‰™¬√“  ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡´ ’́≈’Õ“ Àâ«¬µâππÿàπ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å

∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫â“π·¡à‡À“– (‡¢µ«—¥„À¡à)

Õ.·¡à –‡√’¬ß ®.·¡àŒàÕß Õπ  ‡ °«—¥ «—π‡ “√å∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ 

‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπÕ—§√ “«° ®.æ–‡¬“ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ·¡à≈“πâÕ¬ ®.·¡àŒàÕß Õπ ©≈Õß

50 ªï°≈ÿà¡§√‘ µ™π «—π»ÿ°√å∑’Ë 27 ·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 28

∏—π«“§¡ (¡‘ ´“©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡

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

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

ª√–™“ —¡æ—π∏å«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 40 ª√–®”«—π∑’Ë 29 °—π¬“¬π - 5 µÿ≈“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‡√‘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

����� ”π—°ß“π§“∑Õ≈‘° ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬·≈–

ºŸâ≈’È¿—¬ (‚§‡ÕÕ√å) ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π ç«—π°µ—≠êÿµ“é

«—π‡ “√å∑’Ë 12 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 08.30-12.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ (°√ÿ≥“µÕ∫√—∫°“√‡¢â“√à«¡

ß“π¿“¬„π«—π∑’Ë 20 °—π¬“¬π 2013 ∑“ß‚∑√»—æ∑å

À¡“¬‡≈¢ 0-2681-3900 µàÕ 1606-1608)

°”Àπ¥°“√ 08.00-08.45 π. ≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–

Õ“À“√‡™â“

08.45-09.00 π. ‡ªî¥ß“π‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ (∫√‘‡«≥≈“πÕ‡π°ª√– ß§å

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»÷°…“)

09.00-09.45 π. ß“πÕ“ “ ¡—§√‚§‡ÕÕ√å

09.45-10.00 π. æ—°

10.00-10.30 π. ™¡«‘¥’∑—»πåß“π‚§‡ÕÕ√å (¿“¬„π

Õ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠)

10.30-12.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

12.00 π. Õ“À“√°≈“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√–‡¬ Ÿ́ (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‡™‘≠√à«¡æ‘∏’√—∫°“√√—°…“‚√§‚¥¬æ√–æ√¢Õß

æ√–‡®â“ ‚¥¬§ÿ≥æàÕ§Õ√å´’Ë ‡≈Õ·°´ªïô ®“°øî≈‘ªªîπ å

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

 ß§√“¡ «—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 17 µÿ≈“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 13.00 π. ∑’Ë»“≈“Õ‡π°ª√– ß§å

�����§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡ µ√’‰∑¬§“∑Õ≈‘° ¢Õ‡™‘≠

 ¡“™‘° ¡“§¡·≈–ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠

ª√–®”ªï 2013 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’

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

«—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2013 ≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“

08.30 π. ‡√‘Ë¡°‘®°√√¡‡«≈“ 09.00-12.00 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 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¡“° «—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

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

ni ty for Chris t ian Meditat 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√√—°…“

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 À√◊Õ

§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan@gmail.com, 08-9117-

9100

�����‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬  ‡ªî¥√—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π

™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï 4 ªï°“√»÷°…“ 2557 À≈—° Ÿµ√∑’Ë

‡ªî¥√—∫ ¡—§√À≈—° Ÿµ√ª°µ‘  ·ºπ°“√‡√’¬π«‘∑¬“»“ µ√å

·ºπ°“√‡√’¬π»‘≈ªá  (»‘≈ªá¿“…“®’π   »‘≈ªá¿“…“Ω√—Ëß‡» 

»‘≈ªá¿“…“≠’ËªÿÉπ ·≈–»‘≈ªá¥πµ√’) À≈—° Ÿµ√ English

Program ºŸâ ¡—§√ Õ∫  √—∫ ¡—§√π—°‡√’¬π™“¬ ·≈–

π—°‡√’¬πÀ≠‘ß ∑ÿ° ∂“∫—π °”Àπ¥°“√√—∫ ¡—§√ «—π

®—π∑√å∑’Ë 9 - «—π»ÿ°√å∑’Ë 27 °—π¬“¬π 2556  ‡«≈“

08.00-16.00 π. (‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√)  Download

√–‡∫’¬∫°“√√—∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë www.montfort.ac.th

 Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥∑’Ë‚√ß‡√’¬π¡ßøÕ√åµ«‘∑¬“≈—¬

‚∑√. 0-5324-5570-5 µàÕΩÉ“¬∏ÿ√°“√-°“√‡ß‘π  102,

104  ·≈– 105

����� ¢Õ·®âß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å

»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡ √–¥—∫™“µ‘ 82 ¡.6

´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ ∂.‡æ™√‡°…¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-0443, 08-2335-

2112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) §◊ÕºŸâ·∑πÕß§åæ√–§√‘ µå

✟  —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∫«™æ√– ß¶å„À¡à —ß¶“πÿ°√¥Õ¡‘π‘°

´“«’‚Õ æß…åæ—π∏å ¡à«ß¡’√  ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë

19 µÿ≈“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

Õÿ¥√∏“π’

�����¢Õ‡™‘≠πâÕßÊ ‡¬“«™π™“¬§“∑Õ≈‘° √–¥—∫™—Èπ

ª.5- ¡.3 ∑ÿ°§π ‡¢â“√à«¡§à“¬°√–· ‡√’¬° „πÀ—«¢âÕ

Jesus Christ, I Trust in You (æ√–‡¬´Ÿ‡®â“¢â“

≈Ÿ°«“ß„®„πæ√–Õß§å) √–À«à“ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 -

«—πæÿ∏∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë “¡‡≥√“≈—¬π—°∫ÿ≠

¬Õ·´ø  “¡æ√“π π§√ª∞¡  π„®µ‘¥µàÕ‰¥â∑’Ë

§ÿ≥æàÕ‡®â“Õ“«“  ·≈–§ÿ≥§√Ÿ§” Õπ∑ÿ°Ê ∑à“π

 Õ∫∂“¡‚∑√. 0-429-0934-5 0-3432-6937

«—π‡√‘Ë¡§à“¬ Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“

13.00-16.00 π. ≈ß∑–‡∫’¬π ‡¢â“§à“¬°√–· ‡√’¬°

«—π®∫§à“¬ æÿ∏∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 12.00 π.

‡¥‘π∑“ß°≈—∫∫â“π

 ‘Ëß∑’ËµâÕßπ”¡“ ”À√—∫°“√Õ¬Ÿà§à“¬°√–· ‡√’¬°

§◊Õ

- ‡ ◊ÈÕºâ“ ‡æ’¬ßæÕ ”À√—∫ 4 «—π ·≈–‡ªìπ

‡ ◊ÈÕºâ“∑’Ë‡√’¬∫√âÕ¬ ”À√—∫‡¢â“«—¥ 1 ™ÿ¥

- ºâ“‡™Á¥µ—«·≈–¢Õß„™â à«πµ—« ‡™àπ  ∫Ÿà ¬“ ’øíπ

·ª√ß ’øíπ ¬“ √–º¡

-  “¬ª√–§”  ¡ÿ¥®¥ ·≈–ª“°°“ / ¬“

ª√–®”µ—«

- √Õß‡∑â“°’Ã“ ·≈–√Õß‡∑â“·µ–
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โดย เงาเทยีน
สวัสดีครับ นองๆ เยาวชนที่รัก ชวงนี้พี่จะขอ

นำประสบการณ บางสวนของเพือ่นๆ ของเรา ทีเ่ขารวม
ในงานวันเยาวชนโลกท่ีรโิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
มาแบงปนกบันองๆ  กนัตอนะครับ..

“เม่ือเรา
ลองมองยอน
กลบัไปวามา
งานเยาวชน
โลกครัง้น้ีได
อ ะ ไ ร บ า ง
บอกตร งๆ
แมแตตัวเอง
ยั งบอก กับ
ตั ว เ อ ง ไ ม
หมดเลยว า
ไดอะไรบาง
เพราะมันได

อะไรมากกวาท่ีคาดหวังไวจริงๆ  ถาไมไดมาคงเสียใจ
มาก ไดทั้งชีวิตพระท่ีใกลชิดมากข้ึน เราเห็นไดจาก
ตัวเราเลยวาหลังจากท่ีมารวมงานผานมาแคไมเทาไรเรา
เริ่มรูจักการมีชีวิตพระมากข้ึนมีปญหาอะไรเราไมโทษ
เราไมบนกบัพระเจาแตเราคดิวาเปนพระพรของพระได
ทัง้ๆ ทีมั่นเปนความทุกขยากท่ีเราเจอแปลกใจกับตัวเอง
จริงๆ เราไดรับมิตรภาพที่แนนแฟนกับเพื่อนตาง
สังฆมณฑลท่ีไมเคยรูจักกันมากอนเรียกไดวามารวม
งานคร้ังน้ีหลังจากผานความทุกขยากลำบากมาดวยกัน
มันทำใหเรารักกันมากจริงๆ ก็ไดแตหวังวาเราคงจะมี
โอกาสดีๆ แบบน้ีอกี ขอบคุณพระเจาท่ีใหโอกาสดีๆ  กบั
เราครั้งน้ี” (นองแฟง – ลักษณาพร ราชกิจ ตัวแทน
เยาวชนจากสงัฆมณฑลนครสวรรค)

“ ค ว า ม
ประทับใจใน
การรวมงาน
เยาวชนโลก
ครั้ ง น้ี  ก็ คือ
พระสันตะปา-
ป าทร ง เ ป น
ศูนยกลางของ
คริสตชนทุก
คนและ เปน
แรงบันดาลใจ
ของเยาวชน
ทั่วโลก  การ

ตอนรับของครอบครัวอยางอบอุน อาสาสมัครเจาภาพ
ทุกคนไดทุมเทแรงกายแรงใจอยางไมเหน็ดเหน่ือยใน
การบริการเยาวชนท่ัวโลกท่ีมารวมงาน เพื่อใหเยาวชน
ทุกคนเขารวมงานไดอยางเต็มท่ี และทายสุดพลังของ
เยาวชนนับลานคนรวมกันเปนหนึ่งเดียวกันทำใหมอง
เห็นอนาคตพระศาสนจักรคาทอลิกที่ เป ยมดวย
ความหวังและความเขมแข็งของพระศาสนจักร
คาทอลกิ” (นายเปรมชยั  โยพา ครคูำสอนเขตวดันักบญุ
ยอหนบัปตสิต แมโถ สังฆมณฑลเชยีงใหม)

“ คื น น้ี
พ ว ก เ ร า อ ยู
พรอมหนากันท่ี
ชายทะเล ราว
กับว ามา เ ที่ ยว
แ ต ท ว า ผู ค น
มากมายจนแทบ
จะไมมีทีอ่ย ูการ
จัดการของการ
เข ามา ท่ีนี่ ไม มี
ระบบอะไรเลย
ทุกอยางจึงม่ัวๆ

แตทีน่าประทับใจท่ีสุดคือ  ไมมีระบบอะไรเลยนีแ่หละ
แตทุกคนอยูรวมกันดวยระบบความรักเทาน้ัน  เราตาง
เหน็อกเหน็ใจกัน  พดูกันไมรเูรือ่ง  แตส่ือสารไดอยางดี
การภาวนาทามกลางผูคนมากมายสลับกันไประหวาง

ความวุนวายและความสงบ  เปนท่ีนาสังเกตวาเม่ือไร
ทีมี่คนชุมนุมกันภาวนา  คนท่ีอยรูอบๆ กจ็ะเกรงใจเรา
พลอยสงบตามไปดวย  การภาวนาในคนืน้ีเปนไปอยาง
สงบ  แตทกุครัง้ท่ีกลองลงมาถึงใคร เสียงรองและความ
ต่ืนเตนก็ทำลายความสงบของการภาวนาเพราะทุกคน
รูวากำลังจะไดรับการบันทึกภาพ  เราคนไทยท่ีเปน
คนเงียบๆ กอ็ดไมได  พอกลองผานมา  ธงไทยก็ถกูยก
ข้ึนมาโบกสบัดไมแพชาติอื่นๆ และการภาวนาก็ยัง
คงดำเนินตอไป...” (เซอรมารีอักแนส คณะเซนตปอล
เดอ ชารตร)

ประสบการณตางๆ เหลาน้ี...สะทอนถงึพลงัมากมาย
ในตัวของเยาวชน สถานการณบางอยางอาจจะไมได
เปนอยางที่เราคาดหวัง ..แตทุกๆ ประสบการณแฝงไป
ดวยพลังความเช่ือ ความรัก และมิตรภาพมากมาย...
ฉบบัหนา เรายงัมีมาเลาใหฟงกนัอกีนะครบั...พบกนัใหม
ครบั.... “จงไปส่ังสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา”
(เทียบ มธ 28:19) สวสัดีครบั
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“ตกลงประเทศเรายังมีเอกราชอยรูเึปลา....” ตัวละครเอก
1 ใน 4 จากภาพยนตรไทยท่ีมีกระแสวิพากษวจิารณในเชิง
บวกมากมายในโลกออนไลน และประเด็นความเปนไทย
วากันถึงรากเหงากันทีเดียว ภาพยนตรเรื่องท่ีพูดถึงน้ีชื่อวา
“ต้ังวง”

คำวา “ต้ังวง” ทีผ่สูรางหมายถึงคงมาจากการเร่ิมทารำ
เพราะวัยรุน 4 คนมีจุดมุงหมายแตกตางแตเพื่อบรรลุ
เปาประสงคนั้น ใหพวกเขาเปนคนรุนใหมแคไหน ก็มิวาย
ใชวิธีที่ไมเคยตกยุค วอนขอสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ หรือเราเรียกวา
“บน” นั่นเอง การบนมีการตอรอง ถาไดก็ตองมาแกบน
เด็กกลมุน้ีใชวธีิ “รำแกบน”

เรื่องยุงๆ เกิดข้ึนอีกเปนลำดับ การมองการรำอยาง
เยยหยันของคนท่ีไดรับรู ครูบาอาจารย พอแมผูปกครอง
เพื่อนฝูง แมกระทั่งตัวผูบนเอง แตบนแลวก็ตองทำตาม
อนัน้ีใครบอกไวไมทราบได เด็กท่ีมีพืน้ฐานเตนเกาหลี คิดวานาจะทำไดกอนใคร
ผิดถนัด เด็กอวนเรียนเกงแตไมคอยมั่นใจการตัดสินใจ เด็กนักกีฬาปากราย
หรือเด็กเนิรด เขาไปหาครูสาวท่ีรับจางรำแกบนท่ีศาลพระพรหมมาชวยสอน
สอนไปสอนมา ครูสอนท่ีคิดกลายรางเปนครูเพศพอ ตองการเงินไวใชหนี้
จากการแปลงเพศ แถมยังถูกฝร่ังหลอกเอาเงินไปฟรีๆ โดนอางวาจะกลับมา
เปดราน โลกบิดๆ เบ้ียวๆ ของสังคมไทย ความลวงความจริง หนังยังหยิบยก
เอาชวงเวลาของเหตุการณชุมนุมของกลุมนปช. จากการชุมนุม สูค่ำคืนท่ีสลาย
การชุมนุมและวันทำความสะอาด มาเปนประเด็นใหขบคิดถึงความเบาเหวง
โบกวงในสังคมไทย หนงัใชมุมของส่ือต้ังแตเริม่เปดเร่ือง เด็กคนหน่ึงพมิพคำถาม
ที่สงสัยเขาไป มีคำตอบจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  เหมือนเม่ือเราสงสัยอยากรู
ขอมูล มักเขาไปหาในคอมพิวเตอร อาจารยกูเก้ิลที่เราเรียกกัน คำตอบท่ีเปน
ตัวอยางจากในหนัง ชางไรสาระส้ินดี ไมมีสูตรสำเรจ็ และตราบใดก็ตามท่ีชวีติ
ยงัดำเนินตอไป ตราบน้ันเราตองหาคำตอบใหกบัชวีติ แตไมใชอปุกรณ ภาพยนตร
อาจจะบอกกับเราวา หรือบางทีเราตองลอมวงหันหนาเขามาคุยกันอยางจริงจัง
เราตองรูจักตัวตนของเราอยางถองแท เด็กหนุมในภาพยนตรบาเตนเกาหลี
บาเลนปงปอง อยากไปเรียนตอเมืองนอก แตเอาเขาจริงๆ ยังไมรูจักรากเหงา
ของตนเองเลย ผมไมไดหมายถึงใหเลิกนิยมชมชอบของนอก แตผมกำลัง
หมายถึง ความดีงามและคุณคาของความเปนไทยของเรา ส่ิงเหลาน้ีภาพยนตร
ไดทำใหเราเห็นวา แมเราจะคิดวาในโลกออนไลนมีใหทั้งหมด อยากรำก็เสิรช
(search) เขาไปท่ียูทูป ภาพการรำตั้งมากมายจะเอาทาไหน แบบใดมีใหหมด
แตบทภาพยนตรกพ็สูิจนวา คุณเพยีงเหน็การรำ ทำตาม แตถาคุณอยากรำไดจรงิ
มีแตเพียงสิ่งเดียวคือ ฝกฝน คุณตองต้ังหัวใจของคุณใหมีสมาธิ คุณตองเรียนรู
และอยูกับมัน

ผมพยายามจะหาวิธีพดูกับเด็กๆ มัธยมท่ีผมสอนคำสอน วนัหน่ึงผมบอกวา
ผมจะเร่ิมท่ีคำถาม มีคำถามอยสูามคำถาม เธออยากใหพอตอบอันไหนเลือกมาเลย

คำถามท่ีหนึ่ง ถาเรามองวาศาสนาเปนเรื่องงมงาย เธอคิดวาศาสนาคริสต
คาทอลิกนีเ่ปนเรือ่งงมงายไหม?

คำถามท่ีสอง ถาศาสนาเปนเร่ืองของความดีงาม และสอนใหกระทำแต
ส่ิงท่ีถูกตอง และท่ีเราไปทำสงครามครูเสด มีความผิดพลาดเกิดข้ึนมากมาย
ทัง้ในอดีตและปจจุบนั เราควรจะนับถือศาสนากันอยไูหม?

คำถามท่ีสาม ถาศาสนาคริสตถูกมองวาเปนศาสนาของฝร่ังตางชาติ
ถาเปนอยางน้ันจริงเราจะยังนับถอืตอไปไหม?

ผมต้ังใจเลือกคำถามแรงๆ เพราะอยากใหเด็กๆ ไดคิด เพียงแตผมอยากรู
เหมือนกันวาเด็กจะสนใจคำถามแบบไหน เด็กๆ เลือกคำถามท่ีสอง ความ

ผิดพลาด ส่ิงท่ีตรงขามกับส่ิงท่ีศาสนาควรจะเปน คำตอบไมยากเลย ศาสนา
เปนส่ิงท่ีดีงาม แตคนท่ีอยูในศาสนายังมีความเปนมนุษย ประสบการณในอดีต
สอนเรามากมาย มีความผิดพลาดบกพรองเพื่อบอกกับปจจุบันวาเราจะไมทำ
แบบน้ีอีกแลว เราพรอมที่จะขออภัยในความผิดพลาด ที่อาจจะเกิดข้ึน และ
แมที่สุดเราพลาดพล้ังอีก เราก็จะไมทอดท้ิงกัน เราจะเยียวยา เปดใจกวาง
ที่จะรวมมือรวมใจ แกไขใหสามารถกาวเดินไปขางหนาไดอยางดี ผมคิดวา
เด็กๆ เม่ือโตแลว คำวา ตองเรียนรูและอยูรวมกับมันเปนส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไมได
โลกจะบดิเบ้ียวแคไหนชวีติตองไปตอ

“โลกในวันน้ีอยูยากข้ึน” หลายคนเคยปรารภกับผม อยากใหลูกเรียน
แบบสบายๆ เทาท่ีได แตกก็ลวัไมทนัเพือ่น อยากจะสอนการบานลกู แตกส็อน
ไมเปนแลวหลักสูตรเปล่ียนใหมหมด อุปกรณมากมาย ลูกใชส่ือไมรูเวร่ำเวลา
คบเพือ่นอยางไร คุยกนัอะไรบาง ไมไดตองการตรวจสอบ แตตองการรบัรหูวงใย
ผลการเรียนท่ีแพประเทศเพ่ือนบานอยางนาใจหาย และเด็กรุนน้ียังรูสึกกับครู
แบบไหน ผูทรงคุณคาควรนับถือ เพราะสามารถถายทอดความรู หรือพวกเขา
ก็คือคนแกตกยุค จะทะเลาะกับใครตองมีประจาน จะเหน่ือยจะลา ออนแรง
ตองมีที่ระบาย อยากแสดงความคิดเห็นมากมายลงในเฟซบุค แตไมรูจริง
ในประเด็นใดสักเร่ือง ....ผมแคคิดไปเขียนไปยังรูสึกวา โลกวันน้ีอยูยากข้ึน
จรงิๆ แฮะ

“เพลินจิต 2” ชื่อคอนเสิรตลาสุดของวงคาราบาว ความพิเศษคือการเลน
เพลงเพื่อชีวิตรวมกับวงออเคสตรา มีแขกรับเชิญพิเศษคือตั๊ก ลีลา หรือศิริพร
อยูยอด และเบิรดกับฮารท ศิลปนดูโอ ที่มีเพลงเหมือนแกกันในอัลบั้มแรก
ลืมกับไมลืม ชีวิตมีสองดานเสมอ บางทีคำวาเพื่อชีวิตอาจจะดูรอนแรงตอสู
แตก็มีวงออเคสตรามาทำใหความรุนแรงน้ันลุมลึกและพริ้วไหว มีสูกับถอย
มีรูกับไมรู มีความหวังกับหมดหวัง บางทีเม่ือเรารูวาเราขาดอะไรอาจทำใหเรา
คิดไดวาเราควรเติมอะไร หลักพัฒนาการอาจบอกเราวาเม่ือมันไปถึงสุดแลว
มันจะตีกลบัมา เหมอืนแกไขปรบัเปล่ียนดวยกลไกในตัวเอง ผมเชือ่ในศักยภาพ
ของคนมากกวา แตศรัทธาสอนผมวา พระจะนำเราไปในหนทางท่ีดีงามเสมอ
เม่ือเราต้ังหัวใจของเรา ลอมวงเขามา พูดคุยแบงปน เรียนรู สรางเสริม คืนวัน
ก็ไมนาอับเฉาจนเกินไป มันกลับแปรเปล่ียนใหเราเพลิดเพลินกับทุกอยาง
ที่ผานเขามา แตคิดกลับเทาน้ันเอง เราเปนนายมัน ไมใชใหมันมาเปนนาย
หรือผูคอยบงการชีวิตเรา ...เม่ือเขาใจไดแบบน้ี วันน้ันก็หมายถึง วันประกาศ
เอกราช เราอาจจะเรียกวนัน้ันวาวันท่ีเปนไท

บรรณาธิการบริหาร

วนัประกาศเอกราช วนัทีเ่ปนไท (ย)
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ç‡¬’Ë¬¡‡¥Á°·≈–À¡Ÿà∫â“πé §ÿ≥æàÕ∫√Ÿ‚π ´Õª‡ª≈´“ (Fr.Bruno Sopelsa)

§ÿ≥æàÕª≈—¥«—¥·¡àæ√–√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ ·®âÀà¡ ®.≈”ª“ß π”§ÿ≥ ÿ¡“≈’ ®√— -

«‘™“°√  ºŸâÕ”π«¬°“√¡Ÿ≈π‘∏‘‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸæ—≤π“‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—« (øÕ√å‡¥Á°) æ√âÕ¡

¥â«¬§≥–·≈–Õ“ “ ¡—§√™“«Õ‘µ“‡≈’¬π ‰ª‡¬’Ë¬¡‡¥Á°·≈–À¡Ÿà∫â“π¢Õß‡¥Á°

ç·¡à¥’‡ªìπ»√’¢Õß™“µ‘é  ¡“§¡ àß‡ √‘¡‡Õ°≈—°…≥å¢Õß™“µ‘ √à«¡°—∫ ¡“§¡

¬ÿ«æÿ∑∏‘° ¡“§¡·Ààß™“µ‘„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ¡Õ∫√“ß«—≈ ç·¡à¥’‡ªìπ»√’¢Õß™“µ‘é

„Àâ·°à§ÿ≥·¡àÕ—ππ“  ÿ«√√≥’ ¡∏ÿ√  ÿ«√√≥  —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√

‚¥¬π“¬ ¡æ√ ‡∑æ ‘∑∏“ π“¬° ¡“§¡œ ‡ªìπª√–∏“π„π°“√¡Õ∫√“ß«—≈œ

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 °—π¬“¬π 2013 ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡ °√¡ª√–™“ —¡æ—π∏å

ç√à«¡Õ«¬æ√é ¿√“¥“∑—°…∫ÿµ√ ‰°√ª√– ‘∑∏‘Ï ºŸâÕ”π«¬°“√‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

 ¡ÿ∑√ª√“°“√ π”§≥–§√Ÿ

§“∑Õ≈‘° ‡¢â“√à«¡Õ«¬æ√

‡´Õ√å¡Õπ‘°“ ª√’¬“√—µπå

ª√–∑ÿ¡‡∑“ ºŸâÕ”π«¬°“√

‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø ∑‘æ«—≈

«—π∑’Ë 26  ‘ßÀ“§¡ 2013

§≥–æ√–‡¡µµ“ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥‚§√ß°“√‡º¬·ºàæ√–‡¡µµ“·≈–°‘®‡¡µµ“ ∑’Ë‡¢µ«—¥

·æ√à∏√√¡ Õ.§≈Õß≈“π ®.°”·æß‡æ™√ ª√–°Õ∫¥â«¬«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

∫â“π‡¬â“‡¢“πâÕ¬ «—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“π·¡àæ◊™ ·≈–«—¥·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫â“π ÿ¢ «√√§å ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡»√—∑∏“ §«“¡√—° ·≈–§«“¡ “¡—§§’

„π™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘° ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ«—π„À¡à »√’ ÿ¢ ‡®â“Õ“«“ ‡¢µ«—¥·æ√à∏√√¡§≈Õß≈“π

´‘ ‡µÕ√å¡“√’¬å ‡∑‡√  «‘¡≈¡“π »√’‡¡◊Õß ·≈–´‘ ‡µÕ√å‡∑‡√´“ ‰∑¬«√√≥  “¬ ‘∑∏‘Ï

µâÕπ√—∫

ç‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“é æ‘∏’∂«“¬æ√–æ√™—¬¡ß§≈‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®

æ√–π“ß‡®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‚Õ°“ ‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 81 æ√√…“

≥ ¡≥±≈æ‘∏’∑âÕß π“¡À≈«ß „πæ‘∏’∑“ß»“ π“§√‘ µå »“ π“®“√¬åª√– “∑æß…å

ªíôπ «¬ ®“° ¿“§√‘ µ®—°√„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπª√–∏“π ‚¥¬¡’¡ß´‘π≠Õ√å«‘…≥ÿ

∏—≠≠Õπ—πµå√Õß‡≈¢“∏‘°“√  ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ »“ π“®“√¬å

«“∑– „ΩÉ‡¥àπ¥’   À°‘®§√‘ ‡µ’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ §ÿ≥‡µ◊Õπµ“   ÿ∏’√«ß§å   À§√‘ µ-

®—°√·∫ä∫µ‘ µå„πª√–‡∑»‰∑¬  »∫.§ß°ƒ™  Õ‘Ë¡°¡≈  ¡Ÿ≈π‘∏‘‡´‡«àπ∏å‡¥¬å·Õä¥‡«πµ’ 

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  ‡¢â“√à«¡ «—π∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ 2013
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µÕπ∑’Ë 12 §”‚¥π„®„ÀâºŸâ‡ªìπ¿√√¬“
„π«—π∑’Ë§«“¡√—°‰¡à„  ¥‡À¡◊Õπ«—π«“π ™“¬¢â“ß°“¬ ‡ª≈’Ë¬π ∂“π–®“°

§Ÿà™’«‘µ∑’Ëª°ªÑÕß ¥Ÿ·≈ ·≈–¬◊π‡§’¬ß¢â“ß ‡ªìπ§π∑’ËµâÕß∑πÊ °—π‰ª

ç∑à“πÕ¬à“ª√–¥—∫µπ‡æ’¬ß¿“¬πÕ° ‡™àπµ°·µàßº¡Õ¬à“ßª√–≥’µ  «¡

 √âÕ¬∑ÕßÀ√◊Õ‡ ◊ÈÕºâ“À√ŸÀ√“ ·µà®ßª√–¥—∫µπ„π à«π≈÷°¢Õß®‘µ„®„Àâß¥ß“¡

Õ¬à“ß∂“«√ ‚¥¬¡’„®ÕàÕπ‚¬π·≈– ß∫‡ ß’Ë¬¡ §«“¡ß“¡‡™àππ’È¡’§à“¬‘Ëß‡©æ“–

æ√–æ—°µ√åæ√–‡®â“é (1 ‡ª‚µ√ 3:3-4)

ç¿√√¬“∑’Ë¥’‡ªìπ¡ß°ÿÆ¢Õß “¡’ ·µà¿√√¬“∑’Ëπ”§«“¡Õ—∫Õ“¬¡“„Àâ “¡’ ‡ªìπ

‡À¡◊Õπ§«“¡‡πà“‡ªóòÕ¬„π°√–¥Ÿ°¢Õß‡¢“é ( ÿ¿“…‘µ 12:4)

§«“¡√—°§◊Õ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë «¬ß“¡ §«“¡ «¬ß“¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â¡’‚Õ°“  ¥Ÿ·≈

·≈–ª°ªÑÕßÕ’°™’«‘µÀπ÷Ëß §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß§√Õ∫§√—«®÷ß‰¡à„™à®∫Õ¬Ÿà‡æ’¬ß·§à

™’«‘µ§Ÿà‡∑à“π—Èπ ¬—ß¡’º≈¢Õß§«“¡√—° æ¬“π™’«‘µ∑’Ë§«“¡√—°¢Õß§π Õß§π∂Ÿ°

∂à“¬∑Õ¥ Ÿà™’«‘µπâÕ¬Ê ∑’Ëæ«°‡¢“µâÕß¥Ÿ·≈ ¡“°°«à“§«“¡‡ªìπ “¡’§◊Õ§«“¡‡ªìπæàÕ

·≈–¡“°°«à“§«“¡‡ªìπ¿√√¬“§◊Õ§«“¡‡ªìπ·¡à ∑—ÈßÀ¡¥„™â§«“¡√—°¢—∫‡§≈◊ËÕπ

∫«™æ√– ß¶åÕÿ¥√∏“π’
 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

∫«™æ√– ß¶å„À¡à

 —ß¶“πÿ°√¥Õ¡‘π‘° ´“«’‚Õ

æß…åæ—π∏å ¡à«ß¡’√ 

‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“

π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

™à«ß “¬«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12 °—π¬“¬π 2013  ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß´‘  ∑√ßµâÕπ√—∫π“ß “«¬‘Ëß≈—°…≥å

™‘π«—µ√ π“¬°√—∞¡πµ√’¢Õß‰∑¬ ∑’Ë àßÀπ—ß ◊Õ¡“¢ÕÕπÿ≠“µ‡¢â“‡ΩÑ“„ππ§√√—∞«“µ‘°—π ´÷Ëßπ—∫‡ªìππ“¬°√—∞¡πµ√’

§π∑’Ë 2 ¢Õß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∑’Ë‡¥‘π∑“ß¡“‡¢â“‡ΩÑ“æ√– —πµ–ª“ª“ ‚¥¬π“¬°√—∞¡πµ√’¢Õß‰∑¬§π·√°

∑’Ë‰¥â‡¢â“‡ΩÑ“æ√– —πµ–ª“ª“§◊Õ ®Õ¡æ≈ ª.æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡ ∑’Ë‰¥â‡¢â“‡ΩÑ“ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ªï‚Õ ∑’Ë 12 „πªï

§.». 1955

«—π‡æ◊ËÕπÕÿ¥¡ “√ §√—Èß∑’Ë 12
ç¢Õ∫§ÿ≥æ√–Õß§å

ºŸâ∑√ßπ”∑“ßé

«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π 2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 17.00 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠

·≈–√à«¡√—∫ª√–∑“πÕ“À“√

æ∫ª– —ß √√§å

∑’Ë‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠

‡™‘≠´◊ÈÕ∫—µ√‚µä–®’π ‰¥â∑’Ë

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°œ

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801
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