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ภาษาของ
พระจิตเจา

พระวาจาของพระเจา :  เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษยทุกคน
มาชุมนุมในสถานท่ีเดียวกัน... ทุกคนไดรับพระจิตเจาเต็มเปยม  และ
เริม่พูดภาษาอ่ืนๆ ตามท่ีพระจิตเจาประทานใหพูด (กจ 2:1-4)

วันเปนเตกอสเตซ่ึงบรรดาศิษยทุกคนมาชุมนุมในสถานท่ีเดียวกัน
เปนวันฉลองการนำพืชผลใหมมาถวายแดพระยาหเวห (ลนต 23:16)  เปนวัน
ฉลองสำคัญของชาวยิว จึงมีผูเลื่อมใสศรัทธาในพระเจาจากทุกชาติทั่วโลก
มาอยูที่กรุงเยรูซาเล็มเปนจำนวนมาก (กจ 2:5) พวกเขาแตละชาติพูดภาษา
หลากหลายแตกตางกันไปตามภูมิภาคของตน

พระเจาทรงใชวันเปนเตกอสเตของชาวยิว เปนวันท่ีพระองคประทาน
พระจิตเจาเสด็จลงมายังบรรดาอัครสาวก ทรงบันดาลใหเกิดปรากฏการณ
ที่ชนทุกชาติทั่วโลกสังเกตเห็นได  ทุกคนตางประหลาดใจและฉงนสนเทห
จนตองพดูกันวา  “นีห่มายความวาอยางไร” เพราะทุกชาติทีช่มุนุมกันอยนูัน้
ลวนมีภาษาพูดเปนของตนเอง ซ่ึงหลากหลายแตกตางกัน แตเม่ืออคัรสาวก ซ่ึง
เปนชาวกาลิล ีพดูประกาศกิจการย่ิงใหญของพระเจา หลงัจากไดรบัพระจติเจา
เต็มเปยม ชนชาติตางๆ เหลาน้ันกลับไดยินคำพูดเปนภาษาของเขาแตละคน
โดยไมตองมีลามแปล เพราะพวกเขาเขาใจทันทีเปนภาษาของตนเอง

เหตุการณนี้ ไมเหมือนกับส่ิงท่ีนักบุญเปาโลพูดถึงพระพรพิเศษของ
การพูดภาษาล้ิน (1คร 14:26-28) หรือเหตุการณที่เกิดกับบรรดาศิษยที่เมือง
เอเฟซัส เม่ือไดรับศีลลางบาปเดชะพระนามของพระเยซู องคพระผูเปนเจา
เปาโลปกมือเหนือเขา พระจิตเจาก็เสด็จลงมาประทับอยูดวย เขาจึงพดูภาษา
ทีไ่มมีใครเขาใจ (กจ 19:5-6)

ปตาจารยของพระศาสนจักร ต้ังแตสมัยแรกมาแลว ไดนำเหตุการณ
วันเปนเตกอสเต มารำพึงไตรตรองคูกับเหตุการณในหนังสือปฐมกาล เรื่อง
หอบาเบล (ปฐก 11:1-9)

เหตุการณทีห่อบาเบล มนุษยทัว่โลกพดูภาษาเดียวกนั ใชถอยคำเดียวกนั
มาต้ังหลักแหลงอยูที่เดียวกัน พวกเขารวมมือกันสรางหอสูง เพื่อชื่อเสียง
ของตนเอง พวกเขารวมมือกันเพื่อประกาศตนเอง พวกเขาตองการแสดงวา
ไมมีอะไรท่ีเขาอยากทำ แลวทำไมได ผลทีอ่อกมาคือ ภาษาท่ีเขาใชกลบัสับสน
วนุวาย จนพวกเขาไมเขาใจกันและกันอกีตอไป เขาจึงตองเลกิสรางเมือง และ
กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง

นักบุญออกัสติน อธิบายวา เพราะความจองหองของมนุษย ทำใหเกิด
ความแตกแยกของภาษา จนแตละคนไมเขาใจกัน ทกุคนพดูกันไมรเูรือ่ง แต
ดวยความสุภาพนบนอบของบรรดาอัครสาวก ทำใหเกิดความเปนหนึ่งเดียว
ของภาษาอีกคร้ังหนึง่ ทกุคนเขาใจกันและกัน ทกุคนพดูกันรเูรือ่ง

เหตกุารณทีห่อบาเบล ทกุคนรวมมือกัน  เปนหน่ึงเดียวกัน คือ รวมกัน
สรางเมืองและสรางหอใหยอดสูงเทียมฟา ความเปนหนึ่งเดียวและ
ความรวมมือของพวกเขา เพื่อสรางช่ือเสียง เพื่อเกียรติของตนเอง  จึงเกิด
ความสับสนวนุวาย เกดิการแตกแยก เพราะแตละคนคิดถงึแตตนเอง

เหตุการณวันเปนเตกอสเต บรรดาอัครสาวก ซ่ึงกอนหนาน้ี พวกเขา
เคยคิดถึงแตตนเองวา ในพวกเขา ใครย่ิงใหญกวากัน (มก 9:34) ใครจะไดนัง่

ส่ือมวลชน (ตอจากหนา 1)

เมือ่วนัเสารที ่21 กนัยายน 2013 ณ สันตะสำนัก สมเด็จพระสันตะปาปา
ฟรังซิส ทรงตอนรับสมาชิกสมณสภาส่ือสารสังคม โอกาสเขาเฝาฯ ภายหลัง
เสร็จส้ินการประชุมในหัวขอ “เว็บและพระศาสนจักร - อะไรคือความหมาย
ของการเจรญิชวีติในโลกเครอืขาย” โอกาสนี ้พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ และอาจารยชยัณรงค มนเทยีรวเิชยีรฉาย จากประเทศ
ไทย ไดเขารวมประชมุและเขาเฝาฯ ดวย

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัสวา “เปาหมายของพระศาสนจักร
ในเรื่องของงานสื่อสารสังคมคือความพยายามที่จะเขาใหถึงความตองการ
ความสงสัย และความหวังของประชาชน”

พระองคตรัสดวยวา  เราตองพิจารณาวาการส่ือสารของพระศาสนจักร
สามารถชวยนำผูอื่นใหเขามาหาพระคริสตเจาไดอยางไร   “อาศัยการสื่อสาร
และการสัมผสักับผอูืน่เปนการสวนตัว  เราเองจะคนพบความงามท่ีเปนศูนยกลาง
แหงการมีชวีติและการเดินทางในโลกน้ีของเรา  ความงามดังกลาวคือความเช่ือ
และการมีประสบการณกับพระคริสตเจา”

พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
พีน่องชายหญงิท่ีรกัทัง้หลาย
ขอตอนรับและขอบใจทุกคนสำหรับงานของพวกทานในแผนกท่ีมี

ความสำคัญคือสื่อสารสังคม แตหลังจากท่ีไดยินพระอัครสังฆราชเชลลี
รายงานแลว  ขาพเจาตองขอเปลีย่นคำวา “แผนก” มา เปน “มิติแหงพระศาสนจกัร”
ที่มีความสำคัญมาก  ขาพเจาขอขอบคุณพระอัครสังฆราชเคลาดิโอ มารีอา
เชลล ีเปนพเิศษสำหรบัความปรารถนาดีตอขาพเจาในนามของพวกทานทุกคน
ขาพเจาขอแบงปนความคิดบางประการกับพวกทานดังตอไปน้ี

ประการแรก ไดแก ความสำคัญท่ีพระศาสนจักรมีตองานส่ือ ปนี้เปน
โอกาสครบหาสิบปของสมณกฤษฎีกาวาดวยส่ือสารมวลชน  (Inter Mirifica)
โอกาสครบ 50 ปนี้เปนอะไรท่ีมากไปกวาการเฉลิมฉลอง  สมณกฤษฎีกา

(อานตอหนา 4)
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ส่ือมวลชน (ตอจากหนา 3)

ดังกลาวแสดงถึงความใสใจของพระศาสนจักรทีมี่ตอส่ือ
เพือ่ใหเปนเครือ่งมือทกุรปูแบบในการประกาศพระวรสาร
มีความแตกตางกันระหวางส่ือในฐานะเปนเคร่ืองมือ
กับการสื่อสาร ซ่ึงเปนอีกเรื่องหนึ่งเลย ในสองสาม
ทศวรรษทีผ่านมา เครือ่งมอืการสือ่สารไดรบัการพฒันา
ข้ึนอยางมากมาย  แตความหวงใยของพระศาสนจกัรยงัคง
เปนเชนเดิม  โดยที่อาจกลาวแสดงดวยวิธีการใหมๆ
โลกของส่ือยิ่งวันนับแตจะกลายเปน “ภาวะแวดลอม”
ยิ่งข้ึนทุกทีสำหรับผูคนเปนอันมาก  เปนภาวะท่ีผูคน
สามารถส่ือสารติดตอกนัและกนัได  ชวยขยายขอบเขต
แหงความรูและความสัมพันธตอกัน  (เทียบ สมเด็จ
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16  สาสนวันส่ือมวลชน
สากล ค.ศ. 2013)  ขาพเจาขอเนนใหเห็นถึงจุดดีตางๆ
เหลาน้ี  ถึงแมเราตางตระหนักดีถึงขอจำกัดและปจจัย
เส่ียงตางๆ ทีมี่อยดูวยเชนกนั

ประการท่ีสอง ดวยเหตุนี้ เราตองถามตัวเราเองวา
พระศาสนจักรควรมีบทบาทอะไรในแงของแนวทาง
ปฏบิติัในการใชส่ือ  นอกเหนือจากเร่ืองเทคโนโลยีแลว
ขาพเจาเช่ือวา ในทุกสถานการณ เปาหมายอยูที่ตอง
เขาใจวิธีเขาถึงการเสวนากับพี่นองชายหญิงยุคน้ี
ไดอยางไร ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะเขาใจถงึความปรารถนา ความ
สงสัย  และความหวังของพวกเขา  เพราะชายหญิงยุคน้ี
บางคร้ังมีความรสึูกวา ไมมีอะไรใหมๆ  ในคริสตศาสนา
และมีปญหาในการส่ือความหมายเชิงลึกถึงความเช่ือ
อันท่ีจริงเราเห็นตัวอยางทุกวันน้ีซ่ึงเปนยุคของโลกา-
ภิวัตนวา  ผูคนกำลังสับสนและพากันหางเหินศาสนา
ไมคำนึงถึงความหมายของชีวิต ไมสามารถเช่ือมตอ
กับ “บาน” และด้ินรนในการสรางความสัมพันธที่มี
ความหมายเพ่ิมข้ึน  ดังน้ันจึงเปนเร่ืองสำคัญมากท่ีจะตอง
เรียนรูที่จะเสวนาและไตรตรองในการเขาหาพวกเขา
โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมและเครือขายสังคม ใน
ลกัษณะท่ีแสดงใหพวกเขาเห็นวาเราพรอมรับฟง พดูคุย
และใหกำลังใจพวกเขา  จงอยากลัวท่ีจะแสดงตน  แสดง
อัตลักษณแหงการเปนคริสตชนของทานเม่ือทาน
เขาเปนประชากรของสภาพแวดลอมน้ี พระศาสนจักร
ที่กาวเดินบนหนทางน้ีควรจะเรียนรูถึงวิธีการเดินกับ
ทุกคน มีกฎเกาแกของนักเดินทางแสวงบุญท่ีนักบุญ
อกิญาซีโอนำมาใช  และทำใหขาพเจาทราบไปดวย ใน
กฎขอหนึง่ ทานกลาววา ไมวาใครท่ีรวมเดินทางไปกับ
ผูแสวงบุญ  จะตองกาวเดินไปพรอมๆ กัน ไมเดินไป
ลวงหนา หรือทิ้งหางอยูขางหลัง  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
ขาพเจาหวังท่ีจะเห็นพระศาสนจักรรูวาจะตองเดินไป
กบัประชากรของยุคน้ีอยางไร  กฎของนักเดินทางแสวงบุญ
ชวยใหขอคิดกับเราได

ประการที่สาม  เปนส่ิงทาทายท่ีเราทุกคนตอง
เผชิญหนาดวยกันในสังคมของโลกการส่ือสารท่ี
ปญหาหลกัไมไดอยทูีตั่วเทคโนโลย ี เราตองถามตัวเรา
วา เรามีความสามารถพอทีจ่ะนำพระคริสตเจาเขาสพูืน้ท่ี
นีไ้ดไหม หรอืมากย่ิงกวาน้ัน เราสามารถนำผอูืน่มาพบ
กบัพระครสิตเจาไดหรอืไม   เราจะสามารถเดินทางรวม
กับผูเดินทางในโลกปจจุบันน้ีไดอยางไรใหเหมือนด่ัง
เชนพระเยซูเจารวมเดินทางไปเอมมาอูส  ดวยการทำให

จติใจของพวกเขาเรารอน และนำไปสปูระสบการณกบั
พระเจา  เราสามารถทีจ่ะส่ือใบหนาของพระศาสนจกัร
ที่เปน “บาน” ใหกับทุกคนไดไหม  บางคร้ังเราพูดถึง
พระศาสนจักรท่ีปดประตู  แตตอนน้ีเรากำลังหาทาง
ยิ่งกวาใหพระศาสนจักรที่ไมเพียงแคเปดประตู เรา
ตองชวยกันสราง “บาน” หลังน้ีดวยกัน เปนการสราง
พระศาสนจกัรใหเปน“บาน” หลงัน้ี พระศาสนจกัรไมวา
ปดหรือเปดประตู ลวนมีพันธกิจท่ีกาวเดินไปขางหนา
และชวยกันสรางพระศาสนจักร  ส่ิงทาทายคือ โดยอาศัย
เคร่ืองมือส่ือสารสังคมและการสัมผสัแบบสวนตัว  เรา
จะคนพบใหมถงึความงดงามซ่ึงเปนหวัใจแหงการมีชวีติ
และการเดินทางของเรา  คนพบความงดงามแหงความเช่ือ
และความงดงามของประสบการณกับพระคริสตเจา
ในโลกของการส่ือสาร พระศาสนจักรจำตองชวยทำให
จติใจของผคูนเรารอน  ตอนน้ีการปรากฏตัวของเราและ
แผนงานตางๆ ของเราไดตอบสนองตอเปาหมายน้ี
หรอืยงั  หรอืวาเรายังจมปลักอยกูบัเรือ่งทางดานเทคนิคอยู
เรามีขุมทรัพยประเสริฐท่ีจะตองสงตอใหผูอื่น  เปน
ขุมทรัพยที่นำใหทั้งความสวางและความหวัง  เปน
ขุมทรัพยทีเ่ปนความจำเปนอยางย่ิง  อยางไรก็ตามท้ังหมด
นีห้มายถึงวา พระสงฆ  นกับวชชาย-หญงิ  และฆราวาส
จำตองไดรับการอบรมอยางลึกซึ้งและเพียงพอ  โลก
ดิจิตอลไมไดเก่ียวของแตเพียงเทคโนโลยีเทาน้ัน  แต
กอปรดวยพี่นองชายหญิงท่ีจะส่ือออกไปถึงส่ิงท่ีอยู
ภายในตัวพวกเขา ทัง้ความหวงั  ความทุกข  ความหวงใย
การแสวงหาความจริง  ความสวยงาม  และความดี   เรา
จำเปนตองนำพระคริสตเจาสผูอูืน่ดวยความช่ืนชมยินดี
และความหวัง  เฉกเชนพระนางมารีย ผูทรงนำพระ-
ครสิตเจามาสดูวงใจของทุกคน  เราจำเปนตองฟนฝาเมฆ
หมอกแหงความเฉ่ือยชาโดยไมหลงทาง  เราจำเปนตอง
เขาไปสรูาตรีทีมื่ดมิดโดยไมยอมแพและไมเสียกำลงัใจ
เราจำเปนตองฟงความใฝฝนตางๆ โดยไมพลั้งพลาด
เราจำเปนตองรวมในความผิดหวังของพวกเขาโดย
ไมยอทอหมดกำลังใจ  ตองเห็นใจคนท่ีชีวิตกำลังแตก
สลายโดยไมสูญเสียพลังและอัตลักษณของเราเอง
(เทียบ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  พระดำรัสตอ
บรรดาพระสังฆราชชาวบราซิล วนัท่ี 27 กรกฎาคม ค.ศ.
2013 ขอ 4)  เหลาน้ีคือหนทาง เหลาน้ีคือการทาทาย

มิตรสหายท่ีรกั  เปนส่ิงสำคัญท่ีเราจะนำพระศาสนจักร
เขาสโูลกของการส่ือสารเพ่ือท่ีจะทำการเสวนากับพีน่อง
ชายหญิงในยุคปจจุบันและนำพวกเขาใหไดพบพระ-
คริสตเจา เปนประสบการณกับพระคริสตเจาแบบ
สวนตัว ไมใชจดัฉากใหเกิดข้ึน ในปจจุบนั มีการประจญ
มากมายในพระศาสนจักรดานจิตวิญญาณในรูปของ
“การละเมิด”  การทำใหมโนธรรมไขวเขว  เสมือนเปน
การลางสมองเชิงเทววิทยาซ่ึงในท่ีสุดนำพาผูคนให
พบพระคริสตเจาแบบผิวเผิน ไมใชพบพระคริสตเจา
ผูทรงเปนพระบุคคลท่ีทรงชีวิตอยางแทจริง  การมี
ประสบการณกับพระคริสตเจาน้ันเปนการพบท้ังพระ-
ครสิตเจาและพระผทูีเ่ปนบุคคลควบคกูนัไป  ไมใชส่ิงท่ี
วิศวกรฝายจิตกำหนดข้ึน นี่คือส่ิงทาทายในการนำใคร
กต็ามใหพบกบัพระคริสตเจา  อยางไรก็ตาม เราจำเปน
ตองทำโดยตระหนกัอยางเต็มท่ีวา  ตัวเราเองน่ันแหละ
คือเคร่ืองมือของการส่ือสาร  และปญหาท่ีแทจรงิไมใช

เรื่องของการแสวงหาเทคโนโลยีลาสุด แมจะเปนส่ิง
จำเปนเพ่ือที่จะทำงานน้ี  เราจำเปนตองเขาใจอยาง
ชดัเจนท่ีสุดวา พระเจาท่ีเราเช่ือ ผรูกัเราทุกคนอยางลนพน
ทรงตองการท่ีจะเผยแสดงพระองคโดยอาศัยเคร่ืองมือ
เทาท่ีเรามีอยู ไมวาจะต่ำตอยนอยนิดเพียงใดก็ตาม
เพราะวาเปนพระองคเองท่ีทรงทำงาน  ทีท่รงกอใหเกิด
การเปลีย่นแปลง  และเปนพระองคทีช่วยใหเราไดรอด

ขอพวกเราจงภาวนาวิงวอนขอพระเจาใหประทาน
ความรอนรนในจิตใจของเรา และประทานใหเราม่ันคง
ยนืหยดัในพันธกิจแหงการนำพระองคไปสโูลก  ขาพเจา
ขอคำภาวนาจากพวกทานดวย  เพราะวาน่ีคือพันธกิจ
ของขาพเจาดวยเชนกนั  ขออำนวยพรมายงัทุกทาน

และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรตเปยโนการกุศล
Marina Baranova Classical Mercy Music Concert
ณ หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต
ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร วันเสารที่ 21 กันยายน
2013 โดยมีคณุพอโจเซฟ เอช ไมเออร ประธานมลูนธิิ
สงเสริมการพัฒนาบุคคล ในพระอุปถัมภ พระเจา
วรวงศเธอ พระองคเจาศรรีศัมิ ์พระวรชายาฯ คณุหญิง
ปทมา  ลสีวสัด์ิตระกลู ประธานจดังานคอนเสิรตเปยโน
การกุศลฯ คุณพอวิรัช  อมรพัฒนา ผูอำนวยการฝาย
ระดมทุน คุณพอจิตตพล ปลั่งกลาง ผูประสานงาน
ฝายประชาสมัพันธ  พรอมดวยคณะดำเนนิการจัดงานฯ
เฝารับเสด็จ

คอนเสิรตคร้ังน้ีจัดข้ึนเพื่อสานสัมพันธระหวาง
เพื่อนของเมอร ซ่ีทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนแบงปนความสุขใหกับเด็กๆ ภายใตการดูแล
ของศนูยเมอรซี ่และขอบคณุในน้ำใจดีของผทูีมี่อปุการคณุ
ตอศูนยเมอรซ่ี รวมท้ังเพ่ือระดมทุนสำหรับการดำเนิน
โครงการตางๆ ของมูลนธิิฯ และสาธารณกุศลอืน่ๆ โดย
รายไดจากการจัดงานในคร้ังน้ี จะไดมอบใหกับมูลนิธิ
สงเสริมการพัฒนาบุคคลในพระอุปถัมภพระเจา
วรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศัม์ิ พระวรชายาฯ  เพือ่นำไป
ใชตามวัตถุประสงคตอไป

มารินา บาราโนวา (Marina Baranova) นักเปยโน
ระดับโลกชาวยูเครน ลูกศิษยอาจารยวลาดิเมีย เธอ
จบจากมหาวิทยาลัยดนตรี การแสดงและการส่ือสาร
แหงฮันโนเวอร ประเทศเยอรมนี มารินาไดรับรางวัล
มากมายในการแขงขันระดับนานาชาติ ลาสุดไดรับ
รางวัลมาตรฐานการแสดงเด่ียวเปยโนกับวงแชมเบอร
ออรเคสตราท่ัวยุโรป

มารินาเปนศิลปนท่ีโดดเดนของการประสม
ประสานการเคลื่อนของนิ้วที่พลิ้วไหว ทวงทำนองท่ี
เหมาะเจาะ และแสดงออกซ่ึงความรสึูกท่ีชดัเจน เหนือ
ส่ิงอืน่ใด มารินาประสานเปนหน่ึงเดียวกบัดนตรีมากกวา
การแสดงดนตรี

Intermission by :  VIVA Pop Opera Band
วอยซแบนด โอเปราวงแรกในเมืองไทย ประกอบดวย
5 นกัรองโอเปราเสียงดีทีผ่านการอบรมดานการขับรอง
แนวคลาสสิก ไดประกาศทัวรคอนเสิรตในทวีปเอเชีย
และแอฟริกาใตมาแลว

คอนเสิรตเปยโนการกุศล (ตอจากหนา 20)
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ตอนที ่22

โครงการรณรงคจากปลายดนิสอของสมเดจ็พระสนัตะปาปา
กติตคิณุเบเนดิกต ที ่16 “เพราะพระองคไมทรงหยุดเขียน”

ฉลองวดันักบุญมีคาแอล (ตอจากหนา 2)
ตัวแทนสัตบุรุษวัดนักบุญมีคาแอล  ไดกลาว

ขอบคุณพระคารดินัลประธานในพิธีวา “พระคารดินัล
ไดสรางความปลาบปล้ืมแกสัตบุรุษวัดอางทอง เนื่อง
จากวันน้ีเปนครั้งแรกในรอบ 34 ป ที่พระคารดินัล
ไดรวมงานฉลองวัด ซึ่งทางวัดเองก็ไมคิดวาจะได
ตอนรับเน่ืองจากพระคารดินัลไดเกษียณแลว”

จากน้ัน เปนการเทิดเกียรติอคัรเทวดามีคาแอล เริม่
จาก พระคารดินลัไดถวายกำยาน สวดภาวนา และถวาย
ชอดอกไม ซ่ึงไมมีการแหเนื่องจากพื้นท่ีจำกัด บรรยา-
กาศในวันน้ี   มีสัตบุรษุจากเขต 6 และจากวัดพระนามกร
เยซู บานแปง มารวมใหกำลังใจวัดเล็กๆ แหงน้ี

วดันักบญุมีคาแอล อางทอง มีคุณพอฟรงัซิสเซเวียร
อนุรตัน ณ สงขลา เปนเจาอาวาส มีพธีิบชูาขอบพระคุณ
วนัอาทิตย สัปดาหที ่2 และ 4 ของเดือน เวลา 14.00 น.

ประวัติกลุมคริสตชนนักบุญมีคาแอล อางทอง
กลุมคริสตชนจังหวัดอางทองมาจากจังหวัดตางๆ

หลายวัด อาทิ วัดเจาเจ็ด วัดอยุธยา วัดลำไทร วัด
เซนตหลยุส

เริม่จาก ค.ศ. 1979 คณุพอประมวล พุฒตาลศรี ซ่ึง
ขณะน้ันเปนเจาอาวาสวัดพระนามกรเยซู บานแปง
จังหวัดสิงหบุรี ไดเปนผูบุกเบิกรวบรวมกลุมคริสตชน
ที่มาต้ังรกราก และทำมาหากินอยูที่จังหวัดอางทอง
มากข้ึน ซ่ึงในขณะน้ัน มีอย ู7 ครอบครัว ในจำนวนน้ีมี
2 ครอบครัวเปนชาวฟลิปปนส โดยใหข้ึนอยูในความ
ปกครองดูแลของวัดพระนามกรเยซู บานแปง ซ่ึงมี
คุณพอจากวัดบานแปงมาถวายมิสซาอยูเปนประจำ
เดือนละครั้ง โดยใชบานของปาโสภี โสภณ เปน
สถานท่ีประชุมภาวนาและถวายบูชามิสซาอยูประมาณ

ปกวาโดยใชชื่อนักบุญมีคาแอล เปนองคอุปถัมภของ
กลมุ

แตเน่ืองจากจังหวดัอางทอง อยใูนเขตปกครองของ
อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังน้ัน จงึไดโอนกลมุครสิต-
ชนน้ี ใหมาอยใูนความดูแลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โดยมีคุณพอสุรชัย กิจสวัสด์ิ เจาอาวาสวัดนักบุญ
ยอแซฟ อยุธยา เปนผูดูแล (สวนคุณพอประมวลยาย
จากวัดบานแปงไปอยูที่บานปูแปแทนคุณพอกียู)
ประมาณกลางป ค.ศ. 1981 ไดยายสถานท่ีประกอบ
พิธีมิสซาไปท่ีบานคุณทองคำ หอทอง คุณพอสุรชัยได
ดูแลกลมุคริสตชนน้ี ประมาณ 1 เดือน เน่ืองจากสุขภาพ
ของคุณพอไมคอยดีจงึโอนกลมุคริสตชนน้ีใหไปข้ึนกบั
วัดนักบุญเทเรซา หนาโคก โดยมีคุณพอปอล ยือแบง
เจาอาวาสวัดหนาโคกเปนผูดูแล คุณพอไดมาประกอบ
พธีิทีน่ีป่ระมาณ 3 คร้ัง เน่ืองจากสุขภาพไมคอยดจีงึได
มอบหนาท่ีการดูแลกลมุคริสตชนน้ีให คณุพอประยทุธ
ชลหาญ ซ่ึงเปนคุณพอปลดัของทานและตอมาก็ไดเปน
เจาอาวาสแทนทานดวย กลุมคริสตชนไดใชบาน
คุณทองคำ หอทอง เปนสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาอยู
ประมาณ 4 ป ปลายป ค.ศ. 1985 จงึไดยายไปประกอบ
พิธีมิสซาท่ีบานปานา วัฒนะภูติ เรื่อยมาจนกระท่ังป
1987 เดือนเมษายน 1987 คุณพอประยทุธไดยายไปเปน

เลขาฯ ของพระคารดินลัทีก่รงุเทพฯ
คุณพอธนันชัย กิจสมัคร มาเปนเจาอาวาสวัด

นักบุญเทเรซา หนาโคก ตอจากคุณพอประยุทธ และ
เปนผูดูแลกลุมคริสตชนท่ีอางทองน้ีเรื่อยมา

จนกระท่ังป ค.ศ. 1989 วันท่ี 7 กุมภาพันธ ทาง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงไดซ้ือบานพรอมท่ีดิน
จำนวน 365 ตาราง (ประมาณ 5 แสนบาท) จากนาง
ประภาศรี ไกรเลิศ และไดปรับปรุงบานดังกลาวใหอยู
ในสภาพท่ีดี จนกระท่ังวันอาทิตยที ่16 กรกฎาคม ค.ศ.
1989 จงึไดใชบานดังกลาวเปนท่ีประชมุสวดภาวนา และ
ถวายมิสซาเร่ือยมา

ค.ศ. 1994-1999 คณุพอไพรนิ เกดิสมุทร เจาอาวาส
วดันักบุญเทเรซา หนาโคก เปนผดููแล

ค.ศ. 1999-2003 คุณพอสุทธิ  ปุคะละนันท
เจาอาวาสวัดนักบญุบารโธโลมวิ ดอนตาล เปนผดููแล

ค.ศ. 2004 คุณพอพรชัย บรัศวกุล เจาอาวาส
วัดนักบุญเทเรซา หนาโคก เปนผูดูแล โดยมีจำนวน
ครสิตชนท่ีมาวัดประจำ 11 คน

ค.ศ. 2006 คุณพอพรชัย บรัศวกุล เจาอาวาส
วดันักบญุเทเรซา หนาโคก ไดทำการบูรณะวัดใหมและ
ไดรับการสนับสนุนจากสัตบุรุษผูมีใจศรัทธา เพื่อให
เหมาะสมแกการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ เปนการ
เทิดพระเกียรติพระเปนเจา

ค.ศ. 2009 คุณพออนุรัตน ณ สงขลา  เจาอาวาส
วัดนักบุญเทเรซา หนาโคก เปนผูดูแลจนถึงปจจุบัน
และไดทำการปรับปรุงภายในวัดเพื่อใหเหมาะสมแก
การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ

รายงานโดยคณุนิพัทธ สิรพิรรณยศ

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต
ที่ 16 ทรงใชดินสอเขียนงานของพระองคอยูเสมอ แต
บัดน้ีโครงการรณรงคออนไลนที่มีชื่อวา “ดินสอของ
สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 :
ประมวลชีวิตของบรรดาประจักษพยานวางานเขียน
ของพระองคทานมอีทิธพิลตอผคูนในวงกวางเพียงใด”

ผูกอตั้งโครงการอธิบายวา พวกเขาบังเกิด
ความคิดขณะท่ีนั่งฟงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงตอบคำถามนักหนังสือพิมพบนเคร่ืองบินขณะบิน
กลบัจากงาน “วนัเยาวชนโลก”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเปรียบ
การดำเนินชีวิตพรอมกับสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 วาเหมือน “มีคุณปูอยูในบาน
ของเราดวย” พวกเขาเลยคิดถึงการจะผลิตหนังสือ
สักเลมหน่ึงอันเปนการเลาประสบการณแบบประจักษ
พยานของผูคนจากท่ัวโลก

ประจักษพยานท่ีจะเลาน้ี สามารถสงมาทางอีเมล
ไดที ่info@georgganswein.com  จนถึงวันท่ี 30 กนัยายน

นี้
พวกเขาตองการจะถวายหนังสืออันเน่ืองมา

จากปลายดินสอของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต ที ่16

ของขวัญอนัเสมือนสัญลักษณนีต้องการส่ือถงึ
ความรัก  ความเคารพและรคุูณ ตอสมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต ที่ 16 และยังเปนการขอบคุณท่ีทรง
มอบแบบอยางแกเราวา “พระองคไมทรงเคยที่จะหยุด
เขยีนงาน”
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บทอธษิฐานภาวนา

จงระมัดระวังตัว

นกับุญเทเรซาแหงพระเยซูกมุารไดฝากมรดกอันมีคาของทานไวใหกบัเรา
กอนท่ีทานจะส้ินชีวิตเม่ืออายุเพียง 24 ป มรดกเหลาน้ีมีหลายรูปแบบดวยกัน
เชนเปนบทกลอน การจารึกสวนตัวซ่ึงกลาวถึงการตอสขูองทาน และความรัก
อันยิ่งใหญของทานตอองคพระผูเปนเจา เราลองวาดสถานภาพทางการเงิน
ของบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตา แนนอนทานคงมิใชเจาของหุน
ในตลาดหุน แตสตรีทั้งสองทานไดใหมรดกท่ีตกทอดมาถึงเรา และได
เปล่ียนแปลงชีวติของคนเปนจำนวนมากในโลก ทานท้ังสองมีทรพัยสินเงินทอง
มากมายแคไหน เพื่อหลอเล้ียงคนเปนจำนวนมากท้ังฝายจิตวิญญาณและ
ฝายรางกาย ความเช่ือของท้ังสองทานคลายกับความเช่ือของอับราฮมั ส่ิงท่ีทาน
กำลังเผชิญหนาอยนูัน้ ตรงกันขามกับพระสัญญาของพระเจา แตทานก็เช่ือ และ
ไดรบัเสรีภาพในท่ีสุด

ในพระวรสารทีเ่รานำมาพจิารณา เราจะเหน็ชายผหูน่ึงซ่ึงอยโูดดเด่ียว เขา
ติดอยูในคุกพรอมกับทรัพยสมบัติของเขา เขาถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอก
และดูเหมือนวาบุคคลผูนี้เชื่อม่ันวา เขาไมตองการพระเจา และสรุปในใจวา
ทรัพยสินเงินทองท่ีเขามีอย ูลวนมาจากการแสวงหาของเขาเพียงคนเดียว ในชีวติ
ของบุคคลผูน้ีไมมีเครื่องหมายของเสรีภาพ ซ่ึงนักบุญเทเรซาและบุญราศี
คุณแมเทเรซาอันเปนสัญลกัษณพเิศษในชีวติของท้ังสองทาน ซ่ึงกลาวอยเูสมอ
วาทุกสิง่ทุกอยางลวนมาจากพระเจาท้ังส้ิน

พระดำรัสท่ีพระเยซเูจาตรัสเตือนฝงูชนวา “จงระวังและรักษาตัวไวใหพน
จากความโลภทกุชนดิ” ฟงดูแลวมหีลายคนทีไ่มคอยสบายใจ เราควรถามตวัเรา
เองวา “เราคิดอยางไร” ส่ิงหน่ึงท่ีเราสามารถกระทำไดกคื็อ ลองคิดในใจดูซิวา
ในแตละวันน้ัน มีอะไรท่ีเราตองครุนคิดอยูเปนประจำเกือบท้ังวัน ลองถามตัว
เราเองวา “ความคิดน้ีนำไปเปรียบเทียบกับนิรันดรกาลไดอยางไร หัวใจเรา
พบกบัสันติและเสรภีาพไดจากท่ีไหน?”

“จงระวังและรักษาตัวไวใหพน
จากความโลภทุกชนิด” (ลูกา 12:15)

ขาแตพระเจา โปรดทรงชวยใหลูกมีความกลาหาญท่ีจะนอมรับเสรีภาพ
ซ่ึงพระองคทรงย่ืนใหแกลกู โปรดชวยใหลกูพนจากกุญแจ
ที่มัดมือมัดใจลูกไว โปรดทรงบันดาลใหความเช่ือของลูก
ลกึซ้ึง และโปรดทรงชวยใหลกูเปดใจตอนรบัพระองค โปรด
ชวยใหลูกรอดพนจากความโลภท่ีซอนอยูในใจของลูก
ดวยเทอญ ทั้งน้ี ขอพ่ึงพระบารมีพระคริสตเจา พระเจา
ของพวกลกูทัง้หลาย อาแมน

    เคยนับบางหรือไมวา ในแตละวัน เราเดินผาน
ประตูวนัละก่ีรอบ

   ประตูบาน ประตูหองนอน ประตูหองน้ำ ประตู
รถไฟฟา ประตูท่ีทำงาน ประตูโรงเรยีน ประตูรานอาหาร ประตูโรงหนงั ประตู
ธนาคาร ประตูสนามบิน ประตูวดั ประตูโบสถ เปนตน

ประตูมีหลายขนาด หลายแบบ และหลายประเภท ไมวาจะเปนประตูบานเปด
ประตูบานสวิง ประตูบานเล่ือน ประตูมวน ประตูบานเฟยม หรอืประตูหมนุ

ประตูมีทัง้แบบประตูไฟฟา แบบอัตโนมัติ และแบบท่ีเราตองเปดเอง
ประตูทำมาจากวสัดุทีห่ลากหลาย ประตูไม ประตูกระจก ประตูโลหะ และ

ประตูแบบผสมผสาน
ผมน่ังมองประตูทางเขารานอาหารแหงหน่ึงดวยความสนใจ เปนรูปแบบ

และการตกแตงแบบเม็กซิกัน แปลก และมีรูปแบบเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณของ
รานน้ี
     ประตูยังบงบอกถึงความเปนมาของวัฒนธรรมในแตละประเทศ หากใคร
ทีเ่คยไปวัดพระแกว วดัโพธ์ิ วดัอรุณฯ หรือวดัเบญจมบพิตรฯ คงอธิบายไดถงึ
ความวิจิตรงดงามของสถาปตยกรรมผานทางประตูทางเขาในแตละบาน
ซ่ึงเปนความร่ำรวยทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอยางยาวนานของความเปน
คนไทยท่ีนาภาคภูมิใจ

ผมเคยเปนวิทยากรบรรยายเรื่องการสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกร
ในองคกรใหญแหงหน่ึง

“แกรง กลา สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ำใจ ใหความเคารพผอูืน่ ชึน่ชมความงาม
แหงชวีติ” คือคานิยมท่ีเปนวฒันธรรมองคกรของบริษัทน้ัน ผมยกตัวอยางเสมอ
วาทุกคร้ังท่ีเราเดินผานประตูเขามาในสถานท่ีทำงาน เหมือนกับการแปลงราง
และปรับเปล่ียนทัศนคติใหอยูกับคานิยมน้ี มิใชการเสแสรงหรือสรางภาพ
แตเปนการประยุกตวิธีคิดและทัศนคติในการทำงานแนวเดียวกันเพื่อทำให
องคกรน้ีนาอยู

ประตูเปนชองทางการเขาออกจากสถานท่ีหนึง่ไปยังอกีสถานท่ีหนึง่ ประตู
เปนชองทางของผสุูจรติ เพราะขโมยเทาน้ันท่ีจะเขาทางชองทางอ่ืนท่ีไมใชประตู

ประตูยังบงบอกถึงมิติของกาลเวลา ทำใหผมนึกถึงหนังและละครยอนยุค
หลายเร่ืองท่ีใชประตูเปนสัญลักษณของกาลเวลา บานทรงไทยในอดีตท่ีเกาแก
คงมีผูคนหลายช่ัวอายุคนเดินผานทางประตูนั้น คนแลวคนเลาท่ีจากไปแต
ประตูนัน้ยังคงอยู

เชนเดียวกบัประตูโรงเรยีนในแตละแหง มีผปูกครอง คร ูและเด็กนักเรยีน
นับหมื่นนับแสนคนท่ีเคยผานประตูนั้น ทุกครั้งท่ีกลับไปรวมงานศิษยเกาและ
เดินผานประตูทางเขาโรงเรียนน้ัน ความทรงจำเกาก็ผุดข้ึนมาเหมือนกับยอน
เวลาไปหาอดีต นึกถึงเพื่อนรวมรุน นึกถึงชวงเวลาน้ันอีกครั้งหน่ึง เม่ือจบการ
ศึกษาและเดินออกจากประตูนัน้แลว นัน่คือโลกภายนอกและโลกแหงความเปน
จริงรอคอยอยู

ประตูวดัหรือประตูโบสถ เปนอีกประตูหนึง่ท่ีมีความหมายในชีวติของเรา
แตละคน วยัเด็กเคยถูกบังคับใหเขาประตูนีเ้พราะความหวังดีของผใูหญ พอโต
ข้ึนในวัยท่ีคองมีความรับผดิชอบในชีวติมากข้ึน ถงึเห็นความสำคญัของประตูนี้
วาเปนประตูชัยของชีวิต ใครที่ผานชองทางของประตูนี้ เหมือนมีเข็มทิศและ
ลายแทงชะตาของชีวิตท่ีเกิดข้ึนอยางนาอัศจรรย นาเสียดายท่ีหลายคนมองขาม
คุณคาของเวลาในชีวิตท่ีผานเขาออกทางประตูนี้

ประตูเปนเหมือนดานแรกของเหตุการณตางๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนในชีวติประจำวัน
เบ้ืองหลงัของการผานเขาไปในแตละประตู คือความทรงจำท่ีเกดิข้ึนแตกตางกัน
ตามยุคสมัยและชวงเวลา

เราคงไมตองนับจำนวนประตูทีเ่ดินผานในแตละวัน แตควรรับรคูวามหมาย
ของแตละประตูที่เราเดินผานอยางมีสติ

หากโลกน้ีไมมีประตู คงเปนเร่ืองนาแปลก แตคงเปนเร่ืองนายินดีท่ีเรา
ไมมีเสนแบงเขตในชีวติ

เหมอืนกบั “ประตูใจ” ทีเ่ปดกวางรับรคูวามเปนจรงิของโลกใบน้ี ทีมี่ทัง้ขอ
ผดิพลาด อปุสรรค ปญหา ความยากลำบาก คราบน้ำตา รอยยิม้ และเสียงหวัเราะ

และเม่ือ “ประตูชีวิต” ปดฉากลงบนโลกใบน้ี คงเหลือเพียงตัวเลือกจาก
การกระทำและเหตุการณเบ้ืองหลังประตูของเราแตละคน

วาจะผานเขาไปในประตูไฟชำระ ประตูนรก หรอืประตูสวรรค นัน่เอง !!!

ประต.ู..

(tanpanlop@gmail.com)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัที ่43 ประจำวนัที ่20-26 ตุลาคม 2013 หนา 7

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2013 แผนกพระคัมภีรและ
เขต 2 ไดจดัไบเบ้ิลเกมสทีบ่านธิดารักษ อำเภอจอมทอง
จงัหวดัเชียงใหม เปนของซิสเตอรคณะซาเลเซียน  มีเด็ก
และเยาวชนเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 260 คน จาก 11
หนวยงานดวยกัน ที่มาจากเขตวัดตางๆ ของเขต 2
ประกอบดวย เขตวัดแมพระบังเกิด อมกอย เขต
วดันักบญุปาตริก แมแจม เขตวัดแมพระนจิจานเุคราะห
บานดินขาว เขตวัดนักบุญเปาโล หวยตอง และเขตวัด
นักบุญไมเก้ิลการีกอยส จอมทอง และบานของคณะ
นกับวชตางๆ   โอกาสน้ีเซอรมารอีกัแนส บัวทรพัย  และ
ซสิเตอรพรรณ ีจารวุภิาค เปนพธีิกรนำงานไบเบ้ิลเกมส
อยางมีชวีติชีวา และมีวธีิดึงดูดความสนใจของเยาวชน
ผูรวมงาน ไดทั้งความรู ความเช่ือ แบบสนุกสนาน 
โอกาสวนัเยาวชนแหงชาติ เขต 1 รวมกบัแผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม จัดชุมนุมเยาวชนข้ึนเม่ือวันท่ี 7
กันยายน 2013 ที่หอประชุม 80 ป โรงเรียนเรยีนาเชลี
วทิยาลยั มีเยาวชนเขารวมกจิกรรมกวา 500 คน และได
มีการยอนรอย 36 ปงานเยาวชนคาทอลิกไทยและ
รวมใจกันภาวนาเพื่อสันติภาพตามจุดประสงคของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรงัซสิ ดวย โอกาสน้ีพระคณุเจา
ฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน ไดใหขอคดิแกเยาวชน
วา เยาวชนจะตองออกไปสอนนานาชาติใหเปนศิษย
ของเรา ใหสวดภาวนาและพลีกรรมเพือ่สันติภาพโดยเฉพาะ
เพื่อประเทศซีเรีย และตองเปนเยาวชนและคริสตชน
เต็มเวลา ปดกิจกรรมดวยการภาวนาเทเซ และอวยพร
ศีลมหาสนิทโดยพระคุณเจา  เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 
2013 วดันักบุญฟรงัซิสแหงอสัซีซี ลำพนู นำโดยคณุพอ
จูเซปเป แบรตี (Triveneto) คุณพอเจาอาวาส รวมกับ
ซิสเตอรบานมารีนาและทีมงาน ไดจัดกิจกรรมชุมนุม
เยาวชนคาทอลิกเขตจังหวัดลำพูน ที่วัดนักบุญฟรังซิส
อสัซีซี ลำพนู มีเยาวชนเขารวมกิจกรรมกวา 70 คน และ
มีชาวบานท่ีมารวมงานอีกประมาณ 40 กวาคน มีการ
ชมภาพงานชุมนุมเยาวชนโลกท่ีริโอ เดอจาเนโร และ
พระดำรัสของพระสันตะปาปาท่ีวา “เราตองเปนเยาวชน
และคริสตชนตลอดเวลา” โอกาสน้ีมีทีมงานแผนก
เยาวชน ของสภาฯ นำสวดเทเซเปนการปดกิจกรรม
ระหวางวันท่ี 7-8 กันยายน 2013 ศูนยประสานงาน

แพรธรรมไดจดัอบรมเยาวชนศูนยคาทอลิกแมโถ หวัขอ
“สังคมยุคเคร่ืองมือสื่อสาร ชีวิตเยาวชนจะอยูรอด
ปลอดภัย ตองเลือกรับพระวาจาเปนส่ิงสำคัญท่ีสุด”
โดยมีเยาวชนเขารวมอบรมท้ังส้ิน 42 คน เน้ือหาและ
กระบวนการอบรม ไดใหเยาวชนเรียนรูเก่ียวกับสังคม
ยคุเคร่ืองมือส่ือสารอันล้ำสมัยในปจจบุนั ซ่ึงเรียกกนัวา
“สังคมยุคเทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสาร” อันมี
เครื่องมือสื่อสารท่ีทรงอิทธิพลตอชีวิตคนอยางมาก
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไดแก โทรทัศน โทรศัพท
และคอมพิวเตอร (อนิเทอรเน็ต) รวมถึงเน้ือหาของส่ือท่ี

การเขาเงียบพระสงฆประจำเดือน เม่ือวันท่ี 10-11
กนัยายน 2013 พระคณุเจาลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต
ไดเดินทางกลับมาพักฟน ที่ศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี
พรอมรวมแสดงความยนิดีตอนรับพระสงฆใหมอกีดวย

คณะรักกางเขนแหงจันทบุรี ไดจัดพิธีบูชาขอบ
พระคุณ โอกาสฉลองเทิดทูนกางเขน เม่ือวันท่ี 14
กนัยายน ข้ึน ทีอ่าสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินริมล
จันทบุรี โดยพระคุณเจาซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี เปน
ประธาน พรอมท้ังรับสมาชิกฆราวาสรักไมกางเขน
รนุท่ี 3 ทีมี่จำนวนถงึ 193 คน คาดวารนุที ่4 นาจะ 200+
แนนอน ขอเอาใจชวยครบั ฟนฟจูติใจประจำป 2013
ของกลุมพระเมตตา สังฆมณฑลจันทบุรี ที่จัดข้ึน ที่
วดัพระหฤทยัแหงพระเยซเูจา ขลงุ เม่ือวนัอาทิตยที ่ 25
สิงหาคม 2013 มีผเูขารวมท้ังส้ิน 337 คน ผานไปดวยดี
ขอขอบคุณพระสงัฆราช (พระคณุเจาสิรพิงษ จรสัศรี /
พระคุณเจาโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล) พระสงฆ
(คณุพอสมศกัดิ ์พรประสทิธิ ์ / คณุพอวจิิตร ไตรภพ /
คุณพอเอกภพ ผลมูล / คุณพอธีรพงษ กานพิกุล /
คุณพออภิชิต ชินวงค และคุณพอสมภพ แซโก) ที่ได
ใหมานำการฟนฟูจิตใจและรวมในคร้ังน้ี ขอแสดง
ความเสียใจและรวมไวอาลัย ตอการจากไปของลูซีอา
บังอร สกลุออน มารดาของ คณุพอปรชีา สกลุออน   เม่ือ
วันท่ี 24 กันยายน 2013 และมีพิธีปลงศพในวันศุกรที่
27 กนัยายน 2013 ทีอ่าสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมล จันทบุรี ขอใหทานไดพักผอนตลอดนิรันดร
ในออมพระหัตถพระเปนเจาดวยเทอญ  

ถูกนำเสนอโดยเคร่ืองมือสื่อสารเหลาน้ี ซ่ึงมีทั้งท่ีเปน
คุณและโทษอยางมหันตตอชวีติเยาวชน ดังน้ันเยาวชน
ตองรูเทาทัน รูจักแยกแยะ รูจักเลือกและรับในส่ิงท่ี
เปนประโยชนตอตนเองจากเครื่องมือส่ือสาร เม่ือ
วนัท่ี 12 กนัยายน 2013 พระคณุเจาไดไปเยีย่มสามเณร
ที่วัดแมพระองคอุปถัมภ พาน จากน้ันไดไปเยี่ยมกลุม
พีน่องคริสตชนท่ีวดัแมพระปฏิสนธินริมล เชยีงคำ และ
เยี่ยมเยาวชนบานอัญเจลา มีเยาวชนจำนวน 32 คน ซ่ึง
ดูแลโดยซิสเตอรเพ็ญประภา คณะอุรสุลิน เปนอธิการ
พี่นองสัตบุรุษและเยาวชนไดใหการตอนรับดวยความ
ยินดีที่พระคุณเจามาเย่ียม และปดดวยการรวมถวาย
มิสซาขอบพระคุณกับพี่นองสัตบุรุษเชียงคำ  ศูนย
แพรธรรมฯ ไดจัดการอบรมแกเยาวชนศูนยคาทอลิก
แมลานอย ระหวางวันท่ี 14-15 กนัยายน 2013 โดยเริม่
เน้ือหาจากการใหดูตัวอยางของ “นักบุญบาคีตา” เพ่ือ
เปนแบบอยางในการตอสูกับชีวิตและรักษาความเช่ือ
จนสามารถชนะปญหาและอุปสรรค จากน้ันไดให
เยาวชนกลับมาทบทวนไตรตรองศึกษาถึงรากเหงา
ของตนเองดานภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพวกเขาจะได
ยึดคุณคาวัฒนธรรมเปนรากฐานของชีวิต ในขณะท่ี
จะตองเลือกเดินทางทามกลางกระแสสังคมสมัยใหม
ทีมี่เครือ่งมือส่ือสารอนัทันสมัย รวมท้ังเน้ือหาส่ือทีมี่ทัง้
ดานบวกและดานลบ ซ่ึงพวกเขาจะตองรูจักแยกแยะ
และเลือกในส่ิงที่ประโยชนแกตนเอง  คุณพอทูน
ประภาสสันต จิตตาธิการเยาวชนเขต 5 รวมกับ
คุณพอประจำเขตวัดจัดคายเยาวชนในโอกาสวันเยาวชน
แหงชาติ ระหวางวันท่ี 20-21 กันยายน 2013 ที่ศูนย
บานเขาเงียบและศูนยแหงการเรียนรู อำเภอขุนยวม
จงัหวดัแมฮองสอน ในหวัขอ “จงไปส่ังสอนนานาชาติ
ใหมาเปนศิษยของเรา (มธ 28:29) มีเยาวชนเขารวม
กิจกรรมกวา 100 คน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2013
มูลนิธิบานมารีนาไดมอบวุฒิบัตรและจัดกิจกรรม
คืนอำลาใหกับสมาชิกบานหมู 4 ที่สำเร็จการอบรม
วชิาชพีดานการตัดเยบ็เส้ือผาหลกัสตูร 2 ป  ในเทอมน้ี
มีเยาวสตรทีีจ่บวชิาชพีดวยกนัทัง้หมด 10 คน พระคณุเจา
ฟรงัซิสเซเวียร วรีะ อาภรณรตัน เปนประธานในพิธีบชูา
ขอบพระคุณ และมอบวุฒิบัตรใหกับเยาวสตรีดวย
เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2013 คุณพอเอกพล ไชยรา

เจาอาวาสวัดแมพระนิจจานุเคราะห ปาฝาง ซิสเตอร
สุรางค   เชอร รวมกับศูนยแพรธรรมและแผนกเยาวชน
ไดใหการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6
ทีน่บัถอืศาสนาคริสตกวา 400 คน ของโรงเรยีนแมแจม
ทีห่องละกอนหลวง โรงเรยีนแมแจม สำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  โดยคณุครจูงดี  วงศจอม-
พร และ ดร.สุนทร วงศจอมพร มาเปนวิทยากรให
การอบรมในคร้ังน้ี 

สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลจนัทบรุี

พบกับหนังสือดี
สำนักพิมพคาทอลิก

ไดที ่บธู M 14
โซน C

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
ระหวางวนัที ่16-27 ตลุาคม

10.00-21.00 น.
ศนูยการประชุมแหงชาตสิิริกติิ์

หนังสือความเชื่ออันเปนชีวิต
บอกเลาเรือ่งราว

คำสอนและชีวิตที่เปนขาวดี
ที่คริสตชนตองรูและตองเปน

ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

โดยพงศ ประมวล ราคา 120 บาท
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จงดำเนนิชวีติดวยความเชือ่  มใิชตามทีต่ามองเหน็
(2คร 5:7)

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

ทวัรแสวงบุญ 09-14 พฤศจิกายน 2013
แมพระหล่ังน้ำตา อากติะ (ญ่ีปนุ) ชมวดัฮิโรซากิ, วดัโตวาดะ

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

ทวัรญ่ีปนุ    09-14  ธนัวาคม 2013  โอซากา - ฟูจิ -
ดิสนียซ ี- โตเกยีว (TG) ดวน !!! คณะเดยีว 15 ทาน เทาน้ัน

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)

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  (ราคา 84,900.- บาท)
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
เคารพพระธาตุฟรงัซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี
คณุพอชยัศกัดิ์ ไทยสนธ ิจิตตาภบิาล

สมัครสมาชิกอุดมสาร 400 บาทตอป และอุดมศานต 400 ตอป
ตออายสุมาชิก ตดิตอฝายทะเบยีนสมาชิกโทร. 0-2681-3900 ตอ 1810

ตดิตอกองบรรณาธกิาร โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805
E-mail : udomsarn@gmail.com , udomsarn@cbct.net

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิต้ังเครือ่งยนต
หัวฉดีเบนซิน – ดีเซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกยีร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอพัรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผชูำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรสีมติร ถ.เทพารกัษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

  0-2383-7656-7,  08-1921-9575

ศนูยพัฒนาบุคลากรอสัสัมชญั
2 อาคารมูลนิธิเซนตคาเบรียลฯ ซ.ทองหลอ 25 ถ.สุขุมวทิ 55 กรงุเทพฯ

เงยีบสงบ เปนสวนตวั สะดวก ปลอดภยั ใจกลางเมอืง
หองประชมุ-สัมมนา... ขนาด 15-150 ทาน พรอมโสตทัศนูปกรณ

วดันอย... เหมาะสำหรบัการเขาเงียบ สวดภาวนา และศาสนพิธีตางๆ

หองพกั... พรอมเคร่ืองปรบัอากาศ เครือ่งทำน้ำอนุ โทรทศันผานดาวเทียม

มมุสุขภาพ... สระวายน้ำในรม สนามเทนนิส สนามวอลเลยบอล

การเดนิทาง...สะดวกดวยรถไฟฟาบีทเีอส แอรพอรตลิงก ใกลขนสงเอกมัย

และท่ีจอดรถในรม

สนใจใชบรกิาร และเย่ียมชมสถานท่ี กรุณาติดตอโดยตรงท่ี...
โทร. 0-2712-9010  ตอ 2110 โทรสาร 0-2712-7975 E-mail : pdcrsvn@gmail.com

เชญิสมาชิกรวมฉลองบญุราศทีัง้ 7 แหงสองคอน
73 ปแหงวรีกรรม จ.มกุดาหาร

และรวมฉลองสกัการสถานพระหฤทัยค ูจ.สกลนคร
เดนิทาง 18-20 ต.ค. 2556

สุภาทัวรแสวงบุญ

สำรองทีน่ัง่ โทร.  0-2912-3339, 08-4359-7422 & 08-6541-2772

ผใูดไมแบกกางเขนของตนและตดิตามเรา
ผนูัน้เปนศิษยของเราไมได

(ลกูา 14:27)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่43 ประจำวนัที ่20-26 ตุลาคม 2013หนา 10

        ⌧       ⌧       ⌧       ⌧       ⌧    
        ⌧            ⌧            ⌧            ⌧            ⌧    

ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

ติดตอ : ชั้น 8 เลขที่ 122/11 ซอยนนทรี 14   ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(โฆษณา)โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

วนัเวลา....ทำใหลมืหลายส่ิงหลายอยาง แตวนัเวลา....จะตองไมทำใหเราลืม
พระคณุของพอแม ญาติพีน่อง คนท่ีรกั ฯลฯ แมนกายเขาจะจากไป แตเขายังอยู
ในใจเราเสมอ อดุมสาร รวมกับทาน รำลกึถงึเขา ภาวนารวมกัน เปนการทำบุญ
และสนับสนุนใหการพมิพคาทอลิกอกีดวย โดยลงประกาศ “เรายงัคดิถึงกนั”

ขาพเจาช่ือ................................................นามสกุล.....................................................
ทีอ่ย.ู...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
โทรศพัท...............................โทรสาร.............................E-mail.............................
มีความปรารถนาลงประกาศ เพือ่ระลกึถงึผลูวงลบั โดยลงขอความ

นกับญุ..........ชือ่................................นามสกุล.............................อาย.ุ......ป
มรณะเม่ือวนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ.........................

ลงจำนวน.......................ครัง้ (โปรดสงรปูถายทีช่ดัดวย จำนวน...........รปู)
ขอรวมทำบุญเปนเงิน...........................บาท (......................................................)
โดยเร่ิมลงอุดมสารในฉบับท่ี.............ถงึฉบับท่ี.............เปนจำนวน...........ครัง้

หมายเหตุ : กรณชีำระเงนิเปน
 เงินสด (ฝากทางคุณพอเจาวัด, โปรดอยาสงทางไปรษณีย)
 ธนาณัติ (ในนามซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ, ป.ณ.ยานนาวา)
 เช็คขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”
 โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเต็ลสัง่จาย

   “การพิมพคาทอลิก” บัญชีเลขที ่226-0-00604-0

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม

โรงพยาบาลเซนตหลยุส 27 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2675-5000  โทรสาร 0-2675-5200  www.saintlouis.or.th

ย้ิม...ฟนสวย ดวย ทันตแพทย
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บานเณรใหญแสงธรรมมีการเขาเงียบประจำ
ทุกเดือนท่ีเปนการฟนฟูจิตใจ เปนการยอนมองและ
ไตรตรองชีวติ วาส่ิงท่ีคิดเห็นตางจากส่ิงท่ีเปนจริงอยางไร
เม่ือคิดไตรตรอง ทบทวนแลว หากมีส่ิงใดท่ีขัดแยง
กับความต้ังใจจริง ขัดแยงกับพระประสงคของพระเจา
ก็ถึงเวลาท่ีจะเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แกไข ใหชีวิต
ไดดำเนินเดินตามครรลองแหงความรักของพระเจา
สรางชีวิตใหสอดคลองกับส่ิงท่ีคาดหวังวาจะเปน โดย
อาศัยความชวยเหลือของพระเจา อาศัยการภาวนา เพื่อ
ทำตามส่ิงท่ีพระเจาคิด มากกวายึดติดส่ิงท่ีเราชอบ ...
เพราะในส่ิงท่ีชอบหลายอยางขัดแยงกับความถูกตอง ...
แตคนเรามักเลอืกในส่ิงท่ีชอบหรอืไมชอบ มากกวาส่ิงท่ี
ถกูหรอืผดิ ... ความเจบ็ปวดมักทำใหเราเติบโต ยอมรบั
ความผดิพลาดท่ีเกดิข้ึน ยอมเปล่ียนแปลงแกไข ดวยการ
แบกไมกางเขนของตนเอง และติดตามพระเยซูเจา ....
สำหรับเดือนกันยายนท่ีผานมา  ไดรับเกียรติจาก
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ  จรัสศรี เปนผูนำการ
เขาเงียบใหกับพวกเรา

พระคณุเจาบอกกับเรา 4 ประเดน็
1. เราอยูในชวงปแหงความเชื่อ มีเอกสารของ

พระศาสนจักรท่ีสำคัญ 2 เรือ่ง และลาสุดเร่ือง “แสงสวาง

ถอยกลับสูอุดมการณแรกเริ่ม
ฟนฟจูติใจประจำเดอืนของสามเณรใหญ

แหงความเช่ือ” เปนพระสมณสาสน 4 มือ หมายความวา
เปนความรวมมือของสองพระสันตะปาปา คือสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิส  และสมเด็จพระสันตะปาปา
กติตคิณุเบเนดกิต ที ่16 ... เราอยใูนยคุสมัยทีผ่คูนอยไูดโดย
ไมตองอาศัยความเช่ือ  ผูคนสมัยกอนตองพ่ึงพา
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ไมวาจะเหตุการณธรรมชาติ โรคภยัไขเจบ็
ที่ผานเขามาในชีวิต เขาผานส่ิงเหลาน้ีไดเพราะมี
ความเช่ือในส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทีเ่ขาเช่ือ แตยคุสมัยเปล่ียนไป
ผูคนไมพึ่งส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ เพราะมนุษยสามารถทำทุกอยาง
ได เอาชนะไดหมด จนท่ีสุดกลายเปนพวกท่ีไมตองการ
ศาสนา ไมพึง่พาพระเจา ... พระคณุเจายงัยกพระดำรสั
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตอบรรดาสามเณร
ผฝูกหดัในคณะนักบวชตางๆ วา ชวีติของการเปนสามเณร
หรือผูฝกหัด เหมือนการดำเนินชีวิตคูหม้ัน ที่เตรียมตัว
ของตนเองใหพรอม ในชวงน้ีจะมีความสดใส ความ
ราเริง และมีการเตรียมความพรอม เรียนรูทุกอยางท่ี
จะทำใหตนเองพรอมท่ีจะเปนคสูมรสของพระศาสนจักร
ที่เราไมสามารถแยกทางกันได ตองอยูดวยกันเสมอ ...
เราเปนความหวังของพระศาสนจักร ทีเ่หมือนกบัการมี
ความหวังท่ีคูสมรสมี  .. และน่ีเปนคำตอบของชีวิตท่ี
หลายครัง้ปฏเิสธความเช่ือ เราท่ีเปนคูสมรสของพระ-
ศาสนจักรในอนาคต ตองมีการเตรียมพรอมเพื่อทำให
ความกระจางชัดในความเช่ือชัดเจน ตองเปนคำตอบ
ใหกบัสังคมท่ีตองการคำตอบเรือ่งความเช่ือ ... ชวีติการ
เปนสามเณรจึงเปนคูหม้ันท่ีเรียกรองการเตรียมพรอม
อยางดีทีสุ่ด ...

2. การติดตามพระเยซูเจา ตองติดตามท้ังครบ
ไมใชครึ่งๆ กลางๆ และตองมาพรอมกับการอุทิศตน

(Commitment) ซ่ึงดูเหมือนเราขาดอิสรภาพ แตการ
อุทิศตนของผูที่เปนศิษยติดตามพระเยซูเจาก็คือการ
สละตนเอง ... พิจารณาจากเงื่อนไขของการเปนศิษย
ที่ตองมีการสละตนเอง แบกไมกางเขน และติดตาม
พระเยซูเจา เหมือนกับท่ีนักบุญเปาโลบอกกับเราวา
พระเยซเูจาทรงนอบนอมพระบดิาจนไมเหลอือะไรเลย
เปนความวางเปลา ทีเ่รยีกวา Kenosis คือไมคิดถงึตนเอง
...เรามีตนแบบในพระเยซูเจาชัดเจน

3. งานเยาวชนโลกท่ีบราซิล พระคุณเจาเลา
ประสบการณของทานในงานเยาวชนโลก ซ่ึงสถานท่ี
ในการจัดชุมนุมคร้ังนี้เปนลานกวางท่ีเรียกวา Campus
Fidei แปลวา ทองทงุแหงความเชือ่ ... แตวาฝนทีก่ระหน่ำ
ตกจนทำใหไมสามารถจัดในสถานท่ีนัน้ได ตองยายไป
จดัท่ีรมิชายหาดแทน ... สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส
มอบบทเทศนที่นาประทับใจใหกับเยาวชนวา ... 1.
Campus Fidei ตองอยูในหัวใจของเราทุกคน เราตอง
เปนสถานท่ีที่พรอมใหพระวาจาของพระเจาถูกหวาน
ลงไป และพรอมท่ีจะเปนดินดีท่ีใหความเช่ือไดเติบโต
ในตัวของเรา 2. Campus Fidei ยังเปนสนามฝกซอม
พวกเรา พวกเราที่เปรียบไดกับการเปนนักกีฬา ก็สุด
แลวแตวาจะประเภทไหน และเพ่ือออกไปเผชิญกับ
สนามแขงขันจริงท่ีเปรียบไดกับโลกของเราท่ีมีความ
หลากหลาย เราตองเอาชนะใหได และทีม่าของชัยชนะ
เริ่มท่ีการฝกฝนตนเอง ฝกฝนหนัก เม่ือเจอปญหาจริง
เราก็จะชนะ และเปนประจักษพยาน ที่สุดกลายเปน
คำสอนได ... ชวีติของเราไมวาจะเปนใคร กเ็ปรียบไดกบั
การเปนนักกีฬาที่มีหลากหลายประเภท เราตองฝกฝน

(อานตอหนา 13)
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คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

วนัท่ี 21 กนัยายน 2556
เรือ่ง ขอขอบพระคุณสำหรับความชวยเหลือในการประชาสัมพันธชมรมนักศึกษาคาทอลิก
เรยีน คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ

สวัสดีครับคุณพอ ผมเปนตัวแทนจากกลุมนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย รูสึกซาบซ้ึงและดีใจ
มากเลยครบั ทีไ่ดเหน็บทความของคุณพอวชัศลิป กฤษเจรญิ ซ่ึงเขียนถงึชมรมนกัศึกษาคาทอลกิ ในคอลมัน
สนามความคิด งานแพรธรรม ในอุดมสารฉบับท่ี 31 ประจำวนัท่ี 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2013

ผมชอบท่ีคุณพอเขียนถึงชมรมนักศึกษาคาทอลิกวา “ผมคงไมจำเปนตองพูดถึงคุณประโยชนของการ
มีชมรมและการเปนสมาชิกของชมรมนักศึกษาคาทอลิก แตอยากใหทุกๆ มหาวิทยาลัยมีชมรมนักศึกษา
คาทอลิกประจำๆ ทุกมหาวิทยาลัย” คุณพอไดแสดงใหเห็นวาการมีและการเปนสมาชิกชมรมคาทอลิก
มีประโยชนที่เห็นไดชัดและมีมากจนไมตองพูดถึง และส่ิงท่ีคุณพอเขียนนั้น ยังเปนการสนับสนุนใหมี
ชมรมประจำทุกมหาวิทยาลัย ชวยเปนแรงกระตนุสำหรับคนท่ีกำลังรเิริม่ความคิดน้ีดวย

ในปจจุบัน ชมรมนักศึกษาคาทอลิก เกิดจากท้ังนักศึกษาคาทอลิกเอง รวมท้ังมีบางชมรม เริ่มตนจาก
นักศึกษาตางศาสนาท่ีสนใจในคาทอลิก เปนผูนำรวมในการกอต้ังชมรมคาทอลิกดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่นายินดี
เพราะมีผูสนใจศาสนาของเรามากย่ิงข้ึน  และการรวมตัวกอต้ังน้ี มีทั้งนักศึกษานักศึกษาท่ีเคยรวมกิจกรรม
ของคาทอลิกสมัยท่ีอยูโรงเรียนคาทอลิกและบางคนเคยเปนนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนท่ัวไป แตยังโหยหา
กิจกรรมจะชวยพัฒนาความเช่ือคาทอลิกดวย

พวกเราเชื่อสุดใจวา บทความในคอลัมนนี้ จะทำใหคนท่ีอานหันมาสนใจชมรมคาทอลิกมากย่ิงข้ึน
หากเปนผูใหญที่ไดอาน คงอยากชวนลูกหลานใหเขารวมกิจกรรมของชมรม ถาหากเปนบุคลากร
ในมหาวิทยาลยั อาจจะชวยเสรมิสรางและดึงดูดใหพวกเขาอยากรวมกจิกรรมของชมรมคาทอลกิมากข้ึน  และ
ทีส่ำคัญ หากเยาวชนท่ีเปนนักศึกษาไดอานบทความน้ี เขาคงจะไดรบัรรูบัทราบวามีชมรมนักศึกษาคาทอลิก
อยตูามมหาวิทยาลัยตางๆ และอาจจะรสึูกอยากเขารวมกิจกรรมจากคำเชญิชวนของคุณพอ

ผมรสึูกเสยีใจ ทีไ่ดสงจดหมายมาหาคุณพอลาชาไปมาก แตดวยความซาบซึง้และความขอบคณุท่ีมี ทำให
เรายังอยากท่ีจะเขียนจดหมายมาหาคุณพอ และดวยตระหนักวา คุณพอมีพระคุณกับเรามากท่ีไดชวย
บอกกลาวขาวคราวของนักศึกษาคาทอลิก ใหผูอานไดรับรูวามีการเคล่ือนไหวของนักศึกษาคาทอลิกอยู
อีกท้ังยังรูสึกขอบคุณท่ีคุณพอไดเปดพื้นท่ีในการประชาสัมพันธขาวคราวของนักศึกษาในคอลัมนของ
คุณพอดวย หากเรามีขาวประชาสัมพันธใด เราคงจะขอความกรุณาจากคุณพอในโอกาสตอไปตามแต
คุณพอจะเหน็สมควรครบัจะขอรบกวนคุณพอมา ณ โอกาสนี้

ผมขอขอบพระคุณคุณพอเปนอยางสูง และขอพระเปนเจาทรงอำนวยพระพรแดคุณพอและกิจการของ
คุณพอดวย

ดวยความเคารพอยางสูง
นายสิทธินันท จิรบุษยกุล

ตัวแทนกลุมนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
FB : กลุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยและกลุมคายอาสาพัฒนาบานเซเวียร
ติดตอไดที ่นายสิทธินนัท (แบงค) : 08-5109-5352

ศูนยประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 43  บานเซเวียร  ราชวถิ ี12  พหลโยธนิ  อนสุาวรีย
ชยัสมรภมิู  กรงุเทพฯ  10400  โทร. 0-2354-9093

กฬีาเยาวชน (ตอจากหนา 2)

คุณพอวินัย  เปลี่ยนบำรุง  อธิการเจาคณะรอยแผล
ศักดิ์สิทธิ์แหงพระเยซูเจา  เปนประธานเสกรูปนักบุญ
กสัปาร  แบรโทนี และเปนประธานเปดการแขงขนักฬีา
ของศูนยเยาวชนแบรโทนี  ครัง้ท่ี  15  ที ่วดัพระคริสตราชา
เมอืงคง  จังหวดันครราชสมีา โดยมีเยาวชนจากวดัแมพระ
ถวายพระกมุารในพระวหิาร  หนองพลวง   เยาวชนจาก
วดันักบญุยอแซฟ หนองไมตาย เยาวชนจากวดันักบญุ
ยอแซฟกรรมกร หนองหาง เยาวชนจากวดัพระครสิต-
ราชา เมืองคง เยาวชนจากวัดนักบุญอิสิโดร  บุไทย
รวมทั้งส้ิน 94 คน และสามเณรกลางจากบานเณร
พระวสุิทธวิงศ จำนวน  11  คน มาชวยนำกจิกรรมการ
แขงขันกีฬาฮาเฮพื้นบานอยางสนุกสนาน

ศูนยเยาวชนแบรโทนี  เกดิข้ึนเม่ือ 5 ปทีแ่ลว  ภายใต
การนำของคณะสงฆรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ ที่มาทำงาน
อภิบาลชวยเหลือพระสังฆราช เขตอำเภอบัวใหญ
อำเภอคง และอำเภอประทาย  ในสังฆมณฑลนครราช-
สีมา โดยใชชื่อผูต้ังคณะเปนองคอุปถัมภ  คือนักบุญ
กสัปาร  แบรโทนี  ทานนักบญุเกดิเม่ือวนัท่ี  9 ตุลาคม
ค.ศ. 1777 ที่เมืองเวโรนา  ประเทศอิตาลี  หลังจากได
รบัศีลบวชเปนพระสงฆในวันท่ี 20 กนัยายน ค.ศ. 1800
ดวยอายุเพียง 23 ป ทานไดต้ังศูนยเยาวชนของแมพระ
เพื่อชวยดูแลเอาใจใสเยาวชนในเขตวัดของทาน ที่ถูก
ทอดท้ิง เพราะผลของสงคราม   ทานไดอบรมเด็กๆ ให
เติบโตข้ึนเปนพลเมืองที่ดี มีคุณคา และเปนประโยชน
ของสังคม  ทานเร่ิมเตรียมเด็กประมาณ 10 คน ให
ทำหนาท่ีเปนผูนำ คอยประสานงานกับเด็กคนอื่นๆ
ในศูนย โดยแบงเปนกลุมๆ เยาวชนรุนโต  รุนกลาง
รนุเล็ก และเด็กเลก็  ทำใหทานสามารถสัมผสัและเขาถึง
เด็กทุกวยัไดอยางท่ัวถงึ  ทำใหเด็กๆ ในศูนย มีความรักใคร
ปรองดองกัน และมีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน โดยมี
พระมารดาพรหมจาร ี เปนองคอปุถมัภและคมุครองศูนย
เยาวชน

การแขงขันกีฬาโดยนำเด็กๆ จากทุกวัดมาคละกัน
แลวแบงเปนสี 4 สี เพือ่ใหรจูกักนั  ชวยเหลอืกัน ในการ
แขงขันกฬีา  ประกอบไปดวย  การวิง่เปรีย้ว  วิง่สามขา
วิง่กระสอบ วิง่ฮลูาฮปู ชกัเยอ กนิวบิาก เปนตน

ผลจากการจดัศูนยเยาวชนแบรโทนทีีผ่านมา  ไดมี
เด็กที่นับถือศาสนาอ่ืนมาขอเรียนคำสอนและไดรับศีล
ลางบาปจำนวน 18 คน  และหลายคนไดรบัทุนการศึกษา
ใหเขาเรียนในโรงเรียนคาทอลิกท่ีโรงเรียนมารียวิทยา
ในตัวเมืองโคราช

ครัง้น้ีขอนำจดหมายของศูนยประสานงานนิสิต
นักศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยมาแบงปนกัน
นะครับ ใครมีเรื่องราวดีๆ อยากแบงปนก็ขอเชิญได
ทีค่อลัมนนีเ้ลยนะครับ
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1. ภูมิหลังกอนเขาเร่ือง ... คงตองยอนกลับไป
ใหทนัในวันท่ี 20 ตุลาคม 1963 วนัประวัติศาสตรของ
พระศาสนจักรประเทศไทย เม่ือคนไทยคนหน่ึงไดรับ
เกียรติใหเปนผนูำพระศาสนจักรทองถ่ิน และไดรบัการ
อภเิษกท่ีกรงุโรม จากประมุขสูงสุดก็คือพระสันตะปาปา..
และน่ีเปนบันทึกคำตอคำท่ี พระสังฆราชยอแซฟ ยวง
นิตโย พระสังฆราชผูชวยแหงสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ไดเขียนและสงกลับมายังพีน่องชาวไทยเพ่ือเลาเร่ืองราว
แหงความภาคภูมิใจในคร้ังน้ี

“... ตอนเย็น 17.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาทรง
พระกรุณาเสด็จมารับพรศีลมหาสนิท ที่สามเณราลัย
โปรปากันดา ฟเด เขาใหพระสงัฆราชใหมอยใูนแถวหนา
บดัน้ีพอแลเห็นทานรองอธิการไปหาพระสังฆราชใหม
องคนีอ้งคนัน้ พอกคิ็ดในใจวาเด๋ียวคงมาหาพอ กเ็ปนจรงิ
พอมาถึงก็แจงวา เปนน้ำพระทัยของพระสันตะปาปา
ใหพออวยพรศีลมหาสนิทเฉพาะพระพักตร เพื่อนๆ
คงทราบดีวา พอเปนคนมีนสัิยไมชอบออกหนาออกตา
มักจะหาทางหลบเร่ืองพรรคนีเ้สมอ แตพอกคิ็ดวา เพิง่ได
สาบานตัวหยกๆ วาจะนบนอบเชื่อฟงพระสันตะปาปา
เสมอ พอจงึตอบวา “ยนิดี” และลุกข้ึนไปเตรียมตัวทนัที
ดูซิ พระสังฆราชของลูกไดรับเกียรติเพียงไร ใครบาง
ไดมบุีญเชนน้ี! ....”

และน่ีเปนชวีติในชวงหนึง่ของทาน เรากำลงัพดูถึง
พระอัครสังฆราชไทยองคแรกของอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ ... มีชวีติเกิด และเติบโตท่ีวดัพระวิสุทธิวงส
ลำไทร .. ชีวิตอันโลดโผนของพระคุณเจาทานน้ี

การภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญ
หน่ึงภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

เกบ็ตกชวีติ “ผหูวาน” ...
พระอัครสงัฆราชยอแซฟ ยวง นติโย

มีมากมาย ตอใหบรรยายในตอนเดียวคงไมจบเปนแน
ขอยกเอาความซุกซนของพระคุณเจาในสมัยเด็กๆ
บางชวงบางตอนมาเลาสกูนัฟง

“....วันนั้นเอาลูกบัวยัดเขารูจมูกทั้งสองขาง จน
อึดอัดหายใจไมออก พอดีนาชายคนหน่ึงเปนพี่เลี้ยง
อายุ 16 ป ทีแรก ไมรูจะทำอยางไร ตอมาเกิดความคิด
แยบคาย ใชปากดูดเอาเม็ดบัวออกได หนนูอยจงึรอดตาย
อยางหวดุหวดิ... และอกีครัง้หนึง่ ทีค่ลอง 12 นัน่เอง หนู
เคียมสูน (ชื่อเดิมของทานยวง) ซุกซนตกลงไปในบอ
เคราะหดีบดิาแลเห็นกระโดดลงไปชวยทนั”

2. กอนท่ีคุณพอเคียมสูน (พระอัครสังฆราช
ยอแซฟ ยวง นติโย) จะเปนอธกิารบานเณรศรีราชา ทาน
เคยเปนปลดัวดัเซนตแอนโทน ีแปดริว้ แตกอนหนาน้ัน
ทานก็เปนเลขาฯ พระสงัฆราชโชแรง ซ่ึงทาน ไมสพูอใจ
ในการแตงต้ังน้ีเทาไร เพราะทานไมชอบอยูตาม
สำนักงานตางๆ แมจะสูงสักเทาไร ทานชอบอยตูามวัด
ดีกวา แตวาในเม่ือ “คำพูดของพระสังฆราช เปนคำ

ศักด์ิสิทธ์ิ” ... พระคุณเจาโชแรง ก็สัญญาวาจะให
ทำหนาท่ี 2 ป ...... และนี่เปนคำพูดท่ีทานไดพูดกับ
พระคณุเจา (เหมือนเปนการทวงสัญญาใจ)

“พระคุณเจา ขอรับ สำหรับผม คำพูดของพระ-
สังฆราชองคใดก็ตาม เปนคำพูดศักด์ิสิทธ์ิ” แหม!
ฟงดังน้ี พระคุณเจารสึูกช่ืนใจมาก ตอบวา : “นัน่แหละ
ถาพอทุกๆ องค นึกอยางคุณพอละก็...เราก็สบายใจ
มาก!” คุณพอเคียมสูนคำรบเสริมไปวา  : “ครับ
พระคุณเจา! พระคุณเจาเคยสัญญากับผมวา จะใหผม
เปนเลขาฯ ของพระคุณเจาเพียง 2 ป และบัดน้ีก็เขา
เปนปท่ี4 แลว!” เงียบทั้งสอง! พระคุณเจาออกไป
หนาแดง ดวงตาเปนประกาย แสดงวาโมโหมาก เขาหา
คุณพอโรเชอโร ชี้หองทำงานของคุณพอเคียมสูนและ
กลาววา : “อายพอเต้ียนี่ซิ ไดสบประมาทเรา!” กำลัง
เลาเร่ืองใหพอโรเชอโรฟง ความโมโหก็คอยๆ ลดลง
นั่งสักพักหน่ึงก็ปกติทีเดียว ลุกข้ึน เดินเขาไปคุณพอ
เคียมสูน : “แนแลว คุณพอ คำพดูของสังฆราช ศักด์ิสิทธ์ิ
พอดีเม่ือวานเราไดรับจดหมายของคุณพอการิเอ จาก
แปดร้ิว ; ทานก็เหน่ือย ขอพอปลดัผชูวยคุณพอการเิอ ที่
วดัเซนตแอนโทนี ต้ังแตส้ินเดือนน้ีเปนตนไปดีไหม?”
“ขอขอบคุณ พระคุณเจาครับ! ขอบคุณพระคุณเจา!”

3. เก็บตกชีวิต “ผูหวาน” ... ตอนท่ีแทรกเขามา
เพื่อชวนคิดถึงพระคุณเจายวง ผูหวานท่ีไมหวงหนวง-
เหนี่ยวความสำเร็จวาตนเปนเจาของ แตทานเปน
เคร่ืองมือ พระเจาอยูเบ้ืองหลัง ... “ผูหวาน” จึงเปน
มากกวานามปากกา แตทีจ่รงิแลวสรปุท้ังชวีติของพระ-
คุณเจาท่ียึดน้ำพระทัยของพระเจามากกวาน้ำใจของตน
ไมยดึติดในผลงานท่ีตนสราง แตทกุอยางเพราะพระเจา
เทาน้ันท่ีทำใหบงัเกิดผล ... “ผหูวาน” ยงัเปนอดุมการณ
สำหรบัเราๆ ทานๆ ทกุคนเสมอไป...

วนัเพ่ือนอดุมสาร ครัง้ที ่12
“ขอบคณุพระองค ผทูรงนำทาง”
วนัเสารที ่9 พฤศจิกายน 2013

พิธบูีชาขอบพระคุณ  เวลา 17.00 น.
ทีอ่าสนวหิารอสัสัมชญั

และรวมรับประทานอาหาร
พบปะสังสรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ

เชญิซ้ือบตัรโตะจนี
ไดทีส่ื่อมวลชนคาทอลกิฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

รายไดเพ่ือชวยเหลอืการพมิพคาทอลกิ

ในส่ิงท่ีเราเปน เพือ่พรอมนำพระวาจาของพระเจาไปสู
คนอ่ืนๆ ... 3. Campus Fidei ยังเปนสถานท่ีในการ
กอสราง เราทุกคนรวมกันสรางพระศาสนจักร โดยมี
พระเยซูเจา เปนศิลาหัวมุม และเราก็เปนสวนประกอบ...

4. การเสริมสรางชีวิตจิตใหเขมแข็ง... ผูอภิบาล
ตองสนใจ หวงใยคนอืน่ ชวีติจิตของผอูภบิาล ความรกั
ของผูเลี้ยงแกะท่ีดี พระคุณเจายังเสริมเร่ืองน้ีดวยการ
เลนคำจากตัวอกัษร 3 ตัวคือ PMS

P – Pray การภาวนา คือสนิทสัมพันธกับพระเจา
เรียนรูจากพระองค

M – Ministry  หนาท่ีในการเปนสงฆ งานอภิบาล
พนัธกิจแหงความรกั

S – Salvation  การชวยใหรอดพน ... เปาหมาย
ของเราก็เพื่อสิ่งน้ี

ในการทำหนาท่ีประกาศขาวดีอยทูีห่วัเขาของเรา ...
อยูที่เราคุกเขาลงภาวนา ... ที่จริงผมเสริมอีกนิดวา
“หัวเขา... ไมใชแคเราภาวนาเทาน้ัน นั่นเปนการแสดง
ความสุภาพ ที่เราไมสามารถทำอะไรไดเลย นอกจาก
ในความชวยเหลือจากพระองค ... นอกจากเราสวด
ภาวนาแลว ยงัแสดงออกถึงความสุภาพถอมตนดวย”

เปดประตสูแูสงธรรม (ตอจากหนา 10)
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พระสงฆ สภาภิบาล และสัตบรุษุ
วดัอัสสมัชญั พทัยา

มคีวามยนิดขีอเชญิรวมฉลองชมุชนความเชือ่
ในวนัอาทติยที ่17 พฤศจกิายน ค.ศ. 2013

เวลา 10.30 น.
โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สริพิงษ จรัสศรี

ตดิตอสอบถามเสนทาง คณุพอเจาอาวาส 08-9801-3962
สำนกังานวดั 0-3871-6401

(ของดจำหนายสินคา)
หมายเหต ุ วดัอัสสมัชญั พทัยา มพีธิมีสิซาทุกวนัอาทิตย
เวลา 09.30 น. ภาษาไทย และ 11.00 น. ภาษาอังกฤษ

พธีิเสกสสุาน
วดัพระหฤทัยแหงพระเยซเูจา ศรีราชา

ประจำป 2013
วนัจันทรท่ี 4 ถึง วนัศุกรท่ี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013

19.00 น.  สวดภาวนาเพ่ือผลูวงลับ
19.30 น.  พธิมีสิซาอุทศิใหผลูวงลับ
ณ ศาลาหลังใหม (วัดชัว่คราว)

วนัเสารท่ี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
มพีธิมีสิซาอุทศิใหกบัผลูวงลับ 3 รอบ คอื

10.00 น.  16.00 น. และ 19.30 น.
ณ ศาลาหลังใหม (วัดชัว่คราว)

วนัอาทิตยท่ี 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
10.00 น.  พธิมีสิซาอุทศิใหผลูวงลับ

โดย พระสงัฆราชซลิวโีอ สริพิงษ จรัสศรี
ณ ศาลาหลังใหม (วัดชัว่คราว)

ประกาศ
1. พีน่องทานใดตองการเชารม กรุณาติดตอเจาหนาท่ีภายในเดือนตุลาคม
2. ชำระคาบำรงุสสุานประจำป หลุมธรรมดา ราคา 500 บาท คอนโดฯ ราคา
300 บาท
3. ทางวัดมีดอกไม, เทียน และพวงมาลยั บรกิารใหกับพีน่องทุกทาน ขอพีน่อง
ชวยสนบัสนนุเพือ่กิจการของวัด
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   «—¥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“)

«—¥æ√–§√‘ µ°…—µ√‘¬å Õ.‡¡◊Õß ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥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.

§ÿ≥æàÕ≈◊Õ™—¬ ®—π∑√å‚ªÖ ‡ªìπª√–∏“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. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ

 ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” À≈—°Àâ“ Õ.¥”‡π‘π –¥«°

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“

°ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ÀπÕßπ“ß·æ√« ®Õ¡∫÷ß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π («—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“„™â‡ âπ∑“ß √“™∫ÿ√’ ®Õ¡∫÷ß

√–¬–∑“ßª√–¡“≥ 30 °‘‚≈‡¡µ√ °“√§¡π“§¡ –¥«°

µ‘¥µàÕ‚∑√. 08-1837-4206)

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å„πæ√–«‘À“√ ≈Ÿ°·° Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…-

‡®√‘≠ ‡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≠¬Ÿ¥“Àå ∫â“ß¥ÿß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

·≈–©≈Õßªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ„π‡¢µÕÿ¥√∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë

9 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ∫â“πª“°¥ß ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� çß“π™ÿ¡πÿ¡«—π·æ√à∏√√¡ “°≈ 2013é (MISSION

SUNDAY 2013 IN DIOCESE OF

RATCHABURI) «—π‡ “√å∑’Ë 19 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß

08.00 π. ≈ß∑–‡∫’¬π

09.00 π. «®πæ‘∏’°√√¡‡ªî¥ ‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠

09.30 π. °≈à“«µâÕπ√—∫ / ·®âß«—µ∂ÿª√– ß§å°“√

®—¥ß“π / ·π–π”∑”§«“¡√Ÿâ®—°

10.00 π. »÷°…“ ç “ åπ«—π·æ√à∏√√¡ “°≈é

¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß ‘́  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

 ¡∫Ÿ√≥å · ßª√– ‘∑∏‘Ï ·≈–§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠

10.45 π. æ—° / √—∫ª√–∑“πÕ“À“√«à“ß

11.00 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ ‚¥¬·¢°

√—∫‡™‘≠æ‘‡»…§ÿ≥°—≠®≥—∞ Õ—ß§≥“ ÿ√»√’ (¶√“«“ 

ºŸâÕÿ∑‘»µπ‡æ◊ËÕß“πª√–°“»¢à“«¥’) ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

§ÿ≥æàÕ«—™»‘≈ªá °ƒ…‡®√‘≠

13.00 π. ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åß“π·æ√à∏√√¡

®“°°≈ÿà¡π—°∫«™µà“ßÊ

14.30 π. ®ß¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“  ªî¥ß“π

�����§Õπ‡ ‘√åµ©≈Õß‡¥◊Õπ·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” «ß String

Orchestra «—π»ÿ°√å∑’Ë 25 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“

20.00 π. ∑’Ë«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” (°“≈À«à“√å) ¢âÕ¡Ÿ≈

‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚∑√. 08-9899-6965 Facebook: Holy

Philharmonic

����� —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å ‡¢µª°§√Õß∑’Ë 1 ·≈–

™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ§√‘ µ™π«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“ ∫“ß¢“¡ ®.≈æ∫ÿ√’

¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ

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

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π «—π‡ “√å∑’Ë 26 µÿ≈“§¡ 2013

‡«≈“ ‡«≈“ 10.00 π.

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

Õ¬à“ß‰√„Àâ‡æ≈ß«—¥¡’™’«‘µ™’«“é ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ¥πµ√’

µàÕ‡π◊ËÕß 9  ‡¥◊Õπ 9 ‡√◊ËÕß 9 «—¥ (999) ‚¥¬§√—Èß∑’Ë 9  ®–

®—¥∑’Ë«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå „π«—π‡ “√å∑’Ë 26

µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.30-16.30 π. æ√âÕ¡√à«¡

æ‘∏’∫Ÿ ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ªî¥ ‡¥◊ Õπ·¡àæ√–„π‡«≈“

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

0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-9108-6850 E-mail

: bkksacredmusic@yahoo.com

�����§≥–°√√¡°“√ ¡“§¡ 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.

�����§≥–¿√“¥“‡´πµå§“‡∫√’¬≈·¢«ßª√–‡∑»‰∑¬ ¡’

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

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ À‘√—≠ ¡‚¿™ªØ‘≠“≥µπ

‡ªìππ—°∫«™¢Õß¿√“¥“‡®¡ å ‰™¬≥√ß§å Œ«¥»‘√‘

¿√“¥“Õ‡≈Á°´‘  ™”π“≠ ‡À≈à“√—°º≈ ¿√“¥“¬Õ·´ø

¡≥±≈ ª√–∑ÿ¡√“™ ·≈– ÿ«√√≥ ¡‚¿™¢Õß¿√“¥“

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥æ√–§√‘ µ‡®â“°…—µ√‘¬å·Ààß “°≈®—°√«“≈ ®.‡≈¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

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

«—¥·¡àæ√–ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ∫â“ππâÕ¬ “¡‡À≈’Ë¬¡

®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’ 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π

«—¥§√Õ∫§√—«»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ÀπÕß ÕßÀâÕß ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’-

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡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¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 43 ª√–®”«—π∑’Ë 20-26 µÿ≈“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’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—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ∫â“ππ“ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

❇ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

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

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥Õ¿‘™“µ‘ ‚ ∑π ‚∑√. 08-1338-3574)

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

10 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ 2013 ‡«≈“ 13.00  π.

❇ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.¢≈ÿß ®.®—π∑∫ÿ√’

«—πæÿ∏∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ - «—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ (µ√’«“√) ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 18.30 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 07.00 π.  «¥‡°â“‚Œàπ ∑’Ë ÿ “π

‡«≈“ 07.30 π. æ‘∏’¡‘ ´“ ∑’Ë ÿ “π

À≈—ß¡‘ ´“ æ‘∏’‡ ° ÿ “π

❇  «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø æπ— π‘§¡ ®.™≈∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ë ÿ “π

❇ Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®—π∑∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 19.00 π.

∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 07.00 π.

∑’Ë ÿ “π ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

❇ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π  2013 ‡«≈“ 19.30 π.

∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 09.00 π.

∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

«—π»ÿ°√å∑’Ë 1 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“ 19.00 π.

∑’Ë ÿ “π

‡ø≈‘°´å ·¡√’ Õ”π«¬ ¬ÿàπª√–¬ß§å ¿√“¥“™“√å≈ å

‡≈Õ™—¬ ≈« ÿµ ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å ™“·π≈ µ÷°«—™√-

 ¡‚¿™ ‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ ‡«≈“ 10.00 π.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π 2013

����� ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“§“∑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≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ ∑’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.

����� —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’«—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π 2013

æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“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

����� ©≈Õß∫â “π‡≥√ ∂“πΩñ°∏√√¡ —πµ‘√“™“

®.Õÿ¥√∏“π’ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2013 æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“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¡“°  «—π®—π∑√å∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π

/ «—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ

≈à«ßÀπâ“ À√◊Õ Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√.

08-4105-8585

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

‚ ¥  Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-50 ªï  ∑’ËµâÕß°“√¡’‡«≈“ «¥

¿“«π“ „™â‡«≈“√◊ÈÕøóôπ™’«‘µ§√‘ µ™π·≈–§«“¡‡™◊ËÕ

µàÕæ√–‡®â“  ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ç∫«™·√¡«“√é  ∑’Ë∫â“π

‡æ™√ ”√“≠ Õ.À—«À‘π ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å  √–À«à“ß

«—π∑’Ë 7-10 ∏—π«“§¡ 2013  π„®µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å

æ«ß‡æ™√  Œ«¥»‘√‘  ‚∑√. 08-9950-4302,  0-

5327-6062

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”À√—∫

ºŸâ π„®∑—Ë«‰ª ∑ÿ°«—π‡ “√å ‡«≈“ 09.30-11.30 π. ∑’Ë

ÀâÕßª√–™ÿ¡™—Èπ 2 Õ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à

´Õ¬√à«¡ƒ¥’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘

‡ªìπ®‘µµ“∏‘°“√ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ pslohsiri@

gmail.com, 08-1781-4504 À√◊Õ ¥√. ÿπ∑√’  ‚§¡‘π
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ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

นาตาลี อมัพร
สังวาลเพชร

ชาตะ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468

เกิดใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2556

“ขอใหทกุสิง่เปนไปตามน้ำพระทยั” (มธ 6,10)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลึกถงึ

ยอแซฟ ประเสรฐิ พจนายน
เกดิใหมในพระเจา 27 กนัยายน  พ.ศ. 2529

 ครบ 27 ป
“ความยาวของทะเลสาบกาลิลี 27 กิโลเมตร”

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง
มารี หลุยส

ประพมิ รตัตมณี
เกิดใหมในพระเจา
6 กรกฎาคม 2013

ครบ 100 วนั

ขางขวา และใครจะไดนั่งขางซายของพระเยซูเจา
ในพระสิรริงุโรจน (มก 10:37) บดัน้ีพวกเขาไดรบัพระ-
จิตเจาเต็มเปยม พวกเขามองไกลเลยประโยชนของ
ตนเอง ไปมีความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับท่ีพระคริสต-
เยซูทรงมี (ฟป 2:4-5) นัน่คือ เปล่ียนจากการยึดตนเอง
เปนศูนยกลาง ไปมีพระเจาเปนศูนยกลางของทุกส่ิง
ตัวเขาเปนผูรับใชตามแบบฉบับของพระเยซูเจา (มก
10: 43-45) พวกเขาจงึดำเนนิชวีติเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั
(กจ 4:32) ในพระจิตเจา พวกเขาพูดจาดวยความสภุาพ
ความรักและออนโยน เปนภาษาเดียวกนั และเขาใจกัน
และกัน

ดวยความสุภาพนบนอบ บรรดาอคัรสาวกตอบรบั
การดลใจของพระจิตเจาอยางหมดหัวใจ พวกเขาไดรบั
ปรีชาญาณจนสามารถประกาศกิจการยิ่งใหญของ
พระเจาไดอยางลึกซ้ึง เต็มปากเต็มคำ จน “เสียดแทงใจ
ของทกุคน” (กจ 2:37)

ทำไมตองมีเหตุการณวันเปนเตกอสเต? ทำไม
ตองประทานพระจิตเจา? ก็เพื่อยืนยันวา พระจิตเจา
เปนบทบัญญัติใหมที่ประทานชีวิตจิตใหเรา เปนชีวิต
ใหมในพระเจา แทนชีวติเกาของตัวเราเอง เพราะในชีวติ
จริง เราไดสรางหอบาเบลหลายชั้นมาก แตพระจิตเจา
ทรงสรางส่ิงสรางใหมใหเรา คือ พระศาสนจกัร เพือ่เรา
ทุกคนจะกาวเดินไปดวยกันอยางม่ันคง อยางเปนจิต
หนึง่ใจเดียวกนั รกักนั พดูภาษาเดียวกนั คือ ภาษาของ

พระจิตเจา
ภาษาของพระจิตเจาทำใหประชากรของพระเจา

ทุกคนเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเยซู (กท 3:28)
ทุกคนไดรับศีลลางบาปเขามาเปนศิษยของพระเยซูเจา
(มธ 28:19) มีพระเยซูเจาเปนศูนยกลาง จึงไมแบงแยก
แตกจากกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสวา
ไมมีใครเปนบุคคลไมสำคัญในพระศาสนจักร เรา
แตละคนแตกตางกัน แตไดรวมเปนประชากรหนึง่เดียว
ของพระเจาท่ีสรางเสริม เติมแตงกันและกัน ไมมีใคร
เปนคนนอก แตทุกคนเปนบุตรในองคพระบุตรเยซู
คริสตเจา ดังท่ีนักบุญเปาโลยืนยันวา พระเจาทรงสง
พระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา พระจิต
ผตูรัสดวยเสียงอันดังวา “อบับา” ดังน้ันทานจึงเปนบุตร
ถาเปนบุตรก็ยอมเปนทายาท (กท 4:6-7)

ภาษาของพระจิตเจา ทำใหทุกคนท่ีไดรับการลาง
มารวมเขาเปนรางกายเดียวกัน แมจะประกอบดวย
อวัยวะหลายสวน แตพระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ ใน
รางกายใหอยใูนท่ีทีท่รงประสงค  (1คร 12:12-18) และ
ทำงานประสานสอดคลองกนั เพือ่รางกายจะไดไมมีการ
แตกแยกใดๆ  ตรงกันขาม อวยัวะแตละสวนจะเอาใจใส
ซ่ึงกันและกัน ถาอวัยวะหน่ึงเปนทุกข อวัยวะอื่นๆ
ทุกสวนก็รวมเปนทุกขดวย ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกียรติ
อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวมยินดีดวยเชนเดียวกัน (1คร
12:25-27)

ภาษาของพระจิตเจาบันดาลใหคริสตชนกลาย

เปนศิลาท่ีมีชวีติ (1ปต 2:5) ทีพ่ระเจาทรงใชสรางอาคาร
ซ่ึงมีพระคริสตเยซูทรงเปนศิลาหัวมุม พระองคทรง
ทำใหอาคารทุกสวนตอกนัสนิท เจรญิข้ึนเปนพระวหิาร
ศักด์ิสิทธ์ิเพือ่องคพระผเูปนเจา (อฟ 2:20-22)

ภาษาใหมทีบ่รรดาอัครสาวกตองเรียนรนูี ้คือภาษา
ของความรัก ซ่ึงกลัน่ออกมาจากดวงใจท่ีสุภาพ นบนอบ
จริงใจ และออนโยน อันจะสรางความเปนจิตหน่ึง
ใจเดียวกันไดอยางแทจริง เพราะความเปนหนึ่งเดียว
ของศิษยของพระเยซเูจาทุกคน เปนเง่ือนไขสำคัญ และ
จำเปน ในการเปนพยานถึงความรักของพระเจาท่ีมีตอ
มนุษย พระเยซูเจาไดทรงอธิษฐานภาวนาอยางชัดเจนวา
“ขาแตพระบิดา ขาพเจาอธิษฐานภาวนา เพื่อใหทุกคน
เปนหน่ึงเดียวกัน เชนเดียวกับท่ีพระองคทรงอยูใน
ขาพเจา และขาพเจาอยูในพระองค เพื่อใหเขาท้ังหลาย
อยใูนพระองคและในขาพเจา โลกจะไดเชือ่วา พระองค
ทรงสงขาพเจามา” (ยน 17:21)

ในวันเปนเตกอสเต บรรดาอัครสาวกไดรับ
ประสบการณของการกลับใจคร้ังย่ิงใหญ พวกเขาเลิก
นึกถึงตนเอง ปลอยวางความรูสึกนึกคิดของตนเอง
เพื่อสวมใสความรูสึกนึกคิดของพระเจา การกลับใจ
ชนิดน้ีแหละ ที่เราทุกคนตองภาวนาวอนขอพระจิตเจา
โปรดประทานใหเรา เราตองอธิษฐานภาวนาวอนขอ
การเสด็จมาของพระจิตเจาทุกวัน วันละหลายๆ คร้ัง
เพ่ือเราจะไดรับการลางเดชะพระจิตเจา และดวยพระ-
อานุภาพของพระองค เราจะสามารถเปนพยานถึง
พระเยซูเจาจนถึงสุดปลายแผนดิน (กจ 1:5, 8)

“ เชิญพระจิตฤทธิเดชเสด็จมา
เยือนวิญญาณขาพระองคที่ทรงสรร
เชิญประสิทธ์ิโปรดพระพรวรนันท
เปนม่ิงขวัญแกวิญญาณขาพระองค
เชญิเสดจ็  เชญิเสด็จพระจติเจา
เชญิเสด็จ  เชญิเสด็จพระจิตเจา”

ภาษาของพระจติเจา (ตอจากหนา 3)
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ตอนน้ีผมอานหนังสืออยู 3-4 แนว แนวแรก
คือหนังสือเกี่ยวกับประวัติคริสตศาสนาในเมือง
ไทย เพราะตองรวมกับรายการ “ตามรอยศรัทธา”
เพื่อผลิตสารคดีเรื่อง “กวา 450 ปคริสตศาสนา
ในประเทศไทย” ซ่ึงมีดวยกันท้ังหมด 8 ตอน
พากันไปต้ังแตอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
หองเอกสารหรือหอจดหมายเหตุ อคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา บานเณรใหญ
แสงธรรม ชลีบั วดัในแถบราชบุร ี จนถงึมุกดาหาร
สองคอนกันเลย หนังสืออีกแนวหน่ึงท่ีอานคือ
เรือ่งราวเกีย่วกบัประเทศกัมพชูา เพราะกลางเดอืน
พฤศจิกายน ผมมีประชุมกับบรรดาพระสังฆราช
แหงเอเชียและเลขาธิการส่ือมวลชนคาทอลิก
ของประเทศตาง ๆ ที่พนมเปญ แถมดวยอีกเลม
คือพระสมณสาสนแสงสวางแหงความเ ช่ือ
(Lumen Fidei) เพราะตนเดือนพฤศจิกายน ไดรับ
เชิญไปแบงปนเก่ียวกับเอกสารฉบับน้ี ผมไมใช
เซียนพระสมณสาสนเพียงแตไดมีโอกาสอาน
ฉบับแปลเพ่ือทำหนังสือเลม จึงตองทบทวนและ
ออกแรงเยอะหนอย เพื่อจับประเด็นและแบงปน
ความคิดตอไปยังกลุมคณะนักบวชรอยแผล
ศักด์ิสิทธ์ิ  สวนเลมสุดทายเปนหนังสือของ
เพื่อนนักเขียนหนุม เขาช่ือนิวัติ พุทธประสาท
ผมไปเดินเลนท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ รานหนังสือ
ม็อบบ้ี เขาเปดตัวหนังสือเลมลาสุดของเขาพอดี
เลยไปอุดหนุนสักหนอย เปนหนังสือนวนิยาย
ที่เคยตีพิมพแลว นิวัติบอกผมวา เขาขัดเกลาใหม
ประมาณ 20 เปอรเซ็นต เขาชอบเลมน้ีมากกวา
มันมีชือ่ปก “ใบหนาอ่ืน”

นิวัติ มีลูกชายคนหน่ึงเคยเรียนอยูที่โรงเรียน
ยอแซฟอปุถมัภ (ปจจบุนัเรยีนอยโูรงเรยีนบดินทร
เดชา) ผมยงัจำไดวนัท่ีใหคำแนะนำอะไรบางอยาง
เก่ียวกับการสอบเขาเรียนที่นี่ หนังสือเลมลาสุดน้ี
เขาเขียนอุทิศใหกับวัยรุน และยุคสมัยท่ีใบหนา
ของคนเราเปล่ียนไป บางทีหนงัสือเลมน้ีต้ังคำถาม
วา “เราเปนตัวของตัวเราเองไดแคไหน?”

ผมเชื่ อว าคนเรา ขับเค ล่ือนชีวิตไปดวย
ความเช่ือ เราอยใูนปแหงความเช่ือ แตเอาเขาจริงๆ
เราเขาใจความเช่ือมากนอยแคไหน ความเช่ือ
คืออะไร? แนนอนนักบวชอาจจะมองความเช่ือ
ตางจากนักการเมือง นักการเมืองเองแตละคน
อาจจะมองการเมืองดวยความเช่ือตางกันดวยซ้ำ
บางคนมองวาประชาธิปไตยดี แตบางคนอาจจะ
มองวามันตองเผด็จการสิ  บางคนสนับสนุน
คอมมิวนิสต บางคนบอกวาการมีเจาขุนมูลนาย
อาจจะดีเพราะพวกเขาเติบโตและอยูในวรรณะ
ทีสู่งกวาเรา เขาถูกสรางมาใหเรานบนอบกราบไหว
โลกไมไดไลใหเราไปเช่ืออะไรอยางไรเหตุผล

แมบางทีความเช่ืออาจดูเหมือนจะทำใหเราไมตองใช
เหตุผล หรอืเปนคนไมมีเหตุมีผลนัน่เอง

บาทหลวงในภาพยนตรเรือ่ง White Elephant ตอง
ทำงานอยูในชุมชนแออัดยานสลัม ที่บัวโนสไอเรส
ประเทศอารเจนตินา ที่นั่นรวบรวมทุกส่ิงทุกอยางของ
สังคมดิบเถื่อน ยาเสพติด อิทธิพลมืด ความรุนแรง
แกงการเอารัดเอาเปรียบ มีทั้งการทะเลาะวิวาทกันเอง
ความยากจน บางทีมีตำรวจเขามาจับพวกอันธพาล
บานเรือนสกปรก บรรยากาศความเปนอยูมอซอ โดย
ไมรูตัวท่ีนี่คอยๆ เพาะบมอันธพาล การฉกชิงว่ิงราว
และเอารัดเอาเปรียบ วดัทำหนาท่ีดังศูนยกลาง ทามกลาง
ความขัดแยงกันเอง หรอืระหวางชุมชนกับรฐั บาทหลวง
คือคนกลาง พระสงฆเปนสะพานเช่ือมคนสองฝง
ตำรวจหยดุเม่ือพระสงฆขอรอง การทะเลาะเบาะแวงยุติ
เม่ือพระสงฆบอกใหเลิกไดแลว ที่ที่หามเขาเพราะ
เปนซุมของพวกนักเลง เจาพอ หรือหัวหนา พระสงฆ
เขาไปไดแมจะทุลักทุเลเต็มทน เพราะไมวากลุมแกง
ก็ตาม ยอมรับรูวา พวกพระสงฆกำลังทำหนาท่ีดูแล
บรรดาแกะผูนาสงสารเหลาน้ัน

ภาพที่เห็นในภาพยนตรตอนหนึ่งเลนเอาผมช็อต
ไปกับเร่ืองราว และขอคิดท่ีฝากไวกับฉากน้ัน ฉากน้ี
เริ่มข้ึนเม่ือตำรวจบุกมายังยานสลัม ประชาชนกำลัง
กอมอ็บขับไล ตำรวจมีอาวุธครบมือ พวกชาวบานถอยรน
ไมเปนทา แตใจยังสู บาทหลวงหามทัพ และพาคนท่ี
กำลังบาคลั่งเหลาน้ัน มาหลบในวัด การยิงตอสูกัน
สักพกักส็งบลง แตบาดแผลของคนท่ีบาดเจ็บตองไดรบั
การเยียวยา มีบางคนตองไปรกัษาท่ีโรงพยาบาล ตำรวจ
ตรึงกำลังลอมไวไมใหออกนอกบริเวณ ดวยความ
กลาหาญ บาทหลวงท้ังสองพาเด็กที่บาดเจ็บจน

ไมสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องตนได กำลังจะตอง
นำไปรักษาท่ีโรงพยาบาล
มี ตำ ร ว จ ต้ั ง ด า น เ ต็ ม
ไปหมด เม่ือรถกำลังจะ
ผานดาน ดานท่ีหนึง่ผาน
ไปไดอยางลนุระทึก ดาน
ที่สองตำรวจพรอมกับ
ปนพกในมอืเรยีกใหทกุคน
ลงมาจากรถ บาทหลวง
คนที่หนึ่งลงมาแตโดยดี
บาทหลวงคนท่ีสองรอ
ให เ ด็ กน อ ยบ าด เ จ็ บ
ตัดสินใจเ พ่ือจะลงมา
พรอมกัน แตเด็กคนนั้น
ตัดสินใจว่ิงหน ีบาทหลวง
คนท่ีสองโอบกอดไมให
เขาหนี ทั้งคูลมลงไปท่ี
พื้นดวยกัน บาทหลวง
ปกปองเขาจากกระสุน
จนถึงท่ีสุด การตอสูเกิด
ข้ึน บาทหลวงคนท่ีหนึ่ง
มีอาวุธปนในมือ แต

เด็กนอยด้ินหลุดไปจากออมกอดของบาทหลวง
คนท่ีสอง ตำรวจหวังจะตามไปเพ่ือยิงท้ิง เพราะ
คิดวา พวกนี้คงไปกอเรื่องอีก บาทหลวงคนแรก
หวงัจะหยุดดวยการยิงปนข้ึนข ูชาไป กระบอกปน
จากตำรวจหนัไปทีบ่าทหลวงคนแรก “ปง” กระสุน
ปลิดข้ัวหัวใจ บาทหลวงที่ดูเรียบรอย มีเหตุมีผล
ไมมุทะลุออนไหวเหมือนบาทหลวงคนท่ีสอง
นอนจมกองเลือด ภาพตัดกลับมายังอารามฤๅษี
อีกแหงหนึ่ง ที่นั่นบาทหลวงคนที่สองอยูตรงน้ัน
เพือ่ทำใจลมืเรือ่งทัง้หมดท่ีผานมา

เพราะคนของรัฐเชื่อวาเด็กคนน้ันคือศัตรู คือ
คนช่ัว ไมมีเหตุผลทีเ่ขาจะมีชวีติตอไป แตบาทหลวง
เชื่อวา พวกเขาเปนลูกของพระ คนเหลาน้ีไมใช
คนท่ีมีชีวิตดานมืดเพียงอยางเดียว เราขัดเกลา
พวกเขาได แมในขณะท่ีบาทหลวงคิดอยางน้ัน
ตำรวจอาจคิดตางกันแบบสุดข้ัว ตกลงแลวความเช่ือ
คืออะไร? แลวเราตองเช่ืออะไร?

จากบทรำพึงของมิสซาวันอาทิตยที่ผานมา
ผมไดขอคิดเกีย่วกบัความเชือ่วา  หน่ึงเราตองเช่ือม่ัน
ในความรักของพระ สองเราตองเชื่อคำสั่งสอน
ของพระเยซู และสุดทายเราตองปฏิบติัความเช่ือนัน้
จากหนาท่ี และส่ิงท่ีเราเปนสุดชีวติ

มาถึงบรรทัดน้ีเราอาจจะไมอยากรูแลวก็ไดวา
ความเช่ือคืออะไร? เพราะสิ่งท่ีสำคัญไมใชการ
รูจักความเช่ือ แตเปนการปฏิบัติตามส่ิงท่ีเราเชื่อ
มากกวา

บรรณาธิการบริหาร

ใบหนาของผเูชือ่ ยามเมือ่ตองสายลม
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ç‡¬’Ë¬¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿé ™¡√¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡¢µ 1 Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥

‚§√ß°“√§≥–°√√¡°“√‡¬’Ë¬¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ∑’Ë»Ÿπ¬å ß‡§√“–ÀåºŸâ¬“°‰√â µ.‚§°ªï∫

Õ.»√’¡‚À ∂ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ‚¥¬°“√π”¢Õß§ÿ≥æàÕ™Ÿ»—°¥‘Ï ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√ ¡’§ÿ≥æàÕ

«‘‚√®πå π—π∑®‘π¥“ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ·≈–‰¥â√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

∑’Ë»Ÿπ¬åœ ‡≈’È¬ßÕ“À“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–π” ‘Ëß¢Õß‰ª∫√‘®“§¥â«¬ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 21

°—π¬“¬π 2013

ç¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√é æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å

¡Õ∫‡°’¬√µ‘∫—µ√·≈–¡Õ∫‚≈à√“ß«—≈°“√·¢àß¢—π°≈à“« ÿπ∑√æ®πå¿“…“Õ—ß°ƒ…

(Impromptu Speech Contest) ™π–‡≈‘»√–¥—∫ª√–‡∑» ªï°“√»÷°…“ 2556 ∑’Ë

‚√ß·√¡√Õ·¬≈‡∫≠®“ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ √–À«à“ß«—π∑’Ë 16-17  ‘ßÀ“§¡ 2013

·°à‡¥Á°À≠‘ß‡¡´’Ë ·«π¡Ÿ§ π—°‡√’¬π‡´πµå¬Õ·´ø°“Ã ‘π∏ÿå

ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈é «—π‡ “√å∑’Ë 7 °—π¬“¬π 2013  ¡“§¡»‘…¬å‡°à“‚√ß‡√’¬π

‚¬πÕÕøÕ“√å§ √à«¡°—∫‚√ß‡√’¬π‚¬πÕÕøÕ“√å§ ®—¥ß“π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ

‡ªìπ°“√ “π —¡æ—π∏å  “¬„¬ øÑ“¢“« √–À«à“ß»‘…¬å‡°à“·≈–»‘…¬åªí®®ÿ∫—π ∑’Ë‡¡‡®Õ√å

√—™‚¬∏‘π ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡™…∞å¥π—¬ ‰™¬‡º◊Õ° ‡ªìπºŸâ‡ªî¥ß“π ·≈–§ÿ≥æàÕÕπÿ™“

‰™¬‡¥™ √à«¡·¢àß¢—π‚∫«å≈‘Ëß„πß“ππ’È¥â«¬

ç‰∫‡∫‘È≈‡°¡ å ‡¢µ 2é ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 °—π¬“¬π 2013 ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å·≈–

‡¢µ 2 ‰¥â®—¥‰∫‡∫‘È≈‡°¡ å ∑’Ë∫â“π∏‘¥“√—°…å (´‘ ‡µÕ√å§≥–´“‡≈‡´’¬π) Õ.®Õ¡∑Õß

®.‡™’¬ß„À¡à ¡’‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑—ÈßÀ¡¥ 260 §π ®“° 11

Àπà«¬ß“π¥â«¬°—π ∑’Ë¡“®“°‡¢µ«—¥µà“ßÊ ¢Õß‡¢µ 2 ª√–°Õ∫¥â«¬‡¢µ«—¥·¡àæ√–

∫—ß‡°‘¥ Õ¡°ãÕ¬ ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠ª“µ√‘° ·¡à·®à¡ ‡¢µ«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå

∫â“π¥‘π¢“« ‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈ Àâ«¬µÕß ·≈–‡¢µ«—¥π—°∫ÿ≠‰¡‡°‘È≈°“√’°Õ¬ å

®Õ¡∑Õß ·≈–∫â“π¢Õß§≥–π—°∫«™µà“ßÊ ‚¥¬‡´Õ√å¡“√’Õ—°·π  ∫—«∑√—æ¬å ·≈–

´‘ ‡µÕ√åæ√√≥’ ®“√ÿ«‘¿“§ ‡ªìπæ‘∏’°√
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µÕπ∑’Ë 15
¡‘µ√¿“æ (3)
°â“«‡¥‘π„π

∑“ß§√‘ µ™π
‡æ◊ËÕπ®–√à«¡
‡§’¬ß°—π‰ª
„π‡ âπ∑“ß

À—«‡¥’¬«°√–‡∑’¬¡≈’∫  ÿ¿“…‘µ‰∑¬  ”À√—∫§√‘ µ™π‡™àπ°—π §«“¡À“≠°≈â“

·Ààß°“√‡ªìπ§√‘ µ™π À“°‰¡àµ≈Õ¥√Õ¥Ωíòß ‡æ◊ËÕπ¬àÕ¡ “¡“√∂√à«¡ª√–§Õß

ç®ßπ”¢â“« “≈’ ¢â“«∫“√≈’ ∂—Ë«§â“ß ∂—Ë«·¥ß ¢â“«øÉ“ß ·≈–≈Ÿ°‡¥◊Õ¬¡“„ à

„π¿“™π–„∫‡¥’¬«°—π∑”‡ªìπ¢π¡ªíß„Àâµπ‡Õß ∑à“π®–°‘π¢π¡ªíßπ’È∑ÿ°«—π

∑’Ë∑à“ππÕπµ–·§ß‡ªìπ‡«≈“ “¡√âÕ¬‡°â“ ‘∫«—π ∑à“π®–µâÕß™—Ëß¢π¡ªíß™‘ÈπÀπ÷Ëß

∑’Ë∑à“π®–µâÕß°‘π·µà≈–«—π Àπ—°«—π≈–¬’Ë ‘∫∫“∑é (‡Õ‡ ‡§’¬≈ 4:9-10)

ç·µà®ßµ—°‡µ◊Õπ°—π∑ÿ°«—πµ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë¬—ß‡√’¬°‰¥â«à“ ç«—ππ’Èé ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ∑à“π

§π„¥§πÀπ÷Ëß¡’„®·¢Áß°√–¥â“ß‰ª‡æ√“–‡≈àÀå°≈¢Õß∫“ªé (Œ’∫√Ÿ 3:13)

Àπ÷Ëß§πÀ—«À“¬  Õß§π‡æ◊ËÕπµ“¬ ‡À¡◊Õπ¡’ ÿ¿“…‘µ¡“°¡“¬∑—Èß‰∑¬·≈–

µà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ∫àß∫Õ°„Àâ‡√“‰¥â¡—Ëπ„®«à“ ™’«‘µ∫«°°—∫™’«‘µ∑’Ë¡’¡‘Ëß¡‘µ√®–π”‰ª
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§Õπ‡ ‘√åµ‡ªï¬‚π°“√°ÿ»≈
æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ æ√–Õß§å‡®â“»√’√—»¡‘Ï æ√–«√™“¬“ „π ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “

∏‘√“™œ  ¬“¡¡°ÿÆ√“™°ÿ¡“√  ‡ ¥Á®‰ª∑√ß‡ªìπª√–∏“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

(¿“æ∫π-¿“æ´â“¬)  ∫√‘‡«≥Àπâ“«—¥

π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå ‡¢“©°√√®å ®. √–·°â«

µ√ßπ’È¡’™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘°ª√–¡“≥ 20

§√—«‡√◊Õπ §ÿ≥æàÕ‡Õ°¿æ º≈¡Ÿ≈ ‡®â“Õ“«“ 

·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å —ß§¡æ—≤π“ ‡¢â“‰ª

„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ «—π∑’Ë 6 µÿ≈“§¡ 2013

πÈ”∑à«¡æ◊Èπ∑’Ë‡¢µ —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

(¿“æ¢«“) ∫√‘‡«≥µ≈“¥∫â“π √â“ß

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ®.ª√“®’π∫ÿ√’

¡’™ÿ¡™π§“∑Õ≈‘° 10 §√—«‡√◊Õπ ·≈–

∫√‘‡«≥√Õ∫Ê «—¥∑’ËπÈ”∑à«¡ Ÿß®“°

∑âÕßπ“ª√–¡“≥ 2.5 ‡¡µ√

ª√–¡“≥ 50 §√—«‡√◊Õπ  à«π„À≠à

µ—«∫â“π®–¬° Ÿß¢÷Èπ ·µàµÕππ’È

πÈ”∑à«¡‡°◊Õ∫∂÷ßæ◊Èπ°√–¥“π·≈â«
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