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ชวีติครอบครัว จากบัวโนสไอเรสถึงโรม

การประสูติและครอบครัว
ค.ศ. 1936-1953

ครอบครัวเสริมสรางอุปนิสัยใจคอ และครอบครัว
ท่ีใกลชิดกันของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสริมสรางตัวทาน พระสันตะปาปาเปนบุตรหัวปของ
ลูกหาคน ทานมีนองชายสองคน และนองสาวสองคน
มีชือ่วา ออสการ, อลัแบรโต, มารธา และมารอีา เอเลนา

ในฐานะพ่ีชายคนโต ทานเรียนรูเก่ียวกับการรับ-
ผิดชอบ และการตัดสินใจเพื่อปกปองนองๆ ของทาน
มารอีา เอเลนา ไดพดูเกีย่วกบัพีช่ายของเธอกบัหนงัสือพมิพ
หลายฉบับในชวงหลงัจากท่ีพีช่ายของเธอไดรบัเลือกต้ัง
เปนพระสนัตะปาปา เธอกลาววา “ฮอรเก สอนใหดิฉนั
เปนคนใจกวาง แมจะตองเสียสละบางก็ตาม” แลวเธอ
เสริมวา “คุณพอและคุณแมคือผูสอนเราใหรูถึงคุณคา
ของความรักระหวางสมาชิกในครอบครวั” เธอกลาววา
“ฮอรเก ปกปองดิฉนัมาก เพราะดิฉนัเปนนองคนสุดทอง”

ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของครอบครัววงกวาง
ออกไป ซ่ึงรวมไปถึงปยูาตายายของทาน ฮอรเกจึงไดรบั
อทิธิพลของความสมัพนัธอนัดีงาม ซ่ึงสนับสนุนใหทาน
เปนตัวของตัวเอง

คุณปแูละคณุยาของทานอยใูกลๆ  กบับานของทาน
ทั้งสองสอนภาษาอิตาเลียนใหแกทาน ทานกลาววา
คุณยาของทานสอนใหทานสวดภาวนา มารีอา เอเลนา
จำไดวาคุณพอของเธอเรียกครอบครัวมาสวดสายประคำ
รวมกันกอนอาหารเย็น เธอกลาววา แมหลังจากพี่ชาย
ของเธอไดรบัเลือกเปนพระสันตะปาปา ทานยังกลาววา
คุณยาคือแหลงที่มาแหงความเฉลียวฉลาดคลายกับวา
คำพดูท่ีคุณยาพดูกับทานเม่ือยงัเยาววยัฝงลกึอยใูนหวัใจ
ของทาน

ทานเกิดเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม ค.ศ. 1936 กอนวนั
คริสตมาส เรยีนามารดาของทานและมาริโอบิดาของ
ทานต้ังชื่อทานวา “ฮอรเก” ซ่ึงเปนภาษาสเปนของ
“ยอรช”

บิดาและมารดาของทานมิใชชาวอารเจนตินา
หรอืชาวสเปน ทัง้สองทานเปนชาวอติาเลียน ซ่ึงอพยพ
มาจากจังหวดัเพียดมอนต ซ่ึงอยทูางภาคเหนือของอติาลี
ต้ังแตป ค.ศ. 1929 ดังน้ันแมทานแบรโกลิโอจะเกิด
ที่ลาตินอเมริกาและพูดภาษาสเปนชัด แตทานมิใช
ชาวสเปน แตเปนชาวอิตาเลียนท่ีเติบโตในทามกลาง
บรรยากาศของวัฒนธรรมสเปน ดังน้ันเม่ือบรรดา
พระคารดินัลเลือกทานเปนพระสันตะปาปา พวกทาน

พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

ไดกระทำสองส่ิงใหเปนจริงข้ึนมา กลาวคือการตัดสินใจ
เลือก “พระสันตะปาปาองคแรกจากลาตินอเมริกา แต
เพื่อความสบายใจท่ีพวกทานไดเลือกผูที่เกิดและอยูใน
บรรยากาศของวัฒนธรรมอิตาลี”

บิดาของแบรโกลิโอเลาใหลูกๆ  ของทานฟง
เก่ียวกับ “ประเทศเดิม” เลาใหพวกเขาฟงวาชีวิต
ในอิตาลีเปนอยางไร และมีคุณคาเพยีงใด มารีอา เอเลนา
บอกกับผูส่ือขาวหลังจากท่ีพี่ชายไดรับเลือกตั้งเปน
พระสนัตะปาปาแลววา “ทานเล้ียงดูพวกเราในทามกลาง
ความรักบานเกิดเมืองนอนของเรา”

ตามธรรมดาพวกเขาจะสนทนากันเปนภาษาสเปน
มารีอา เอเลนา กลาววา “แตเม่ือทานสนทนากับพวกเรา
ทานพูดภาษาสเปนไดอยางชัดเจน แตในชวงเวลาเย็น
เม่ือคณุพอคณุแมของพวกเราสนทนากับคุณลุง เขาก็จะ
พูดภาษาอิตาเลียนดวยสำเนียง “เพียดมอนแต” การ
สนทนามักจะเก่ียวกับเรื่องราวที่ เกิดข้ึนในอิตาลี
เกี่ยวกับความทรงจำถึงความสวยสดงดงามของอิตาลี
ซ่ึงเปนความฝนของพวกทานตลอดชีวิต และเก่ียวกับ
ความทุกขทรมานท่ีพวกทานไดรับจากสงครามโลก
ครัง้ท่ี 1

มารีอา เอเลนา กลาววา ครอบครวัของเธอไมเหน็ดวย
กับระบบเผด็จการของอิตาลีในสมัยโนน ดิฉันจำไดวา
คุณพอกลาวหลายครั้งวา ระบบเผด็จการเปนเหตุผล
สำคัญที่ผลักดันใหทานเดินทางออกจากอิตาลี การ
ตอตานน้ีสำคัญมากและมีอิทธิพลอยางย่ิงตอชีวิตของ
ฮอร เก  เธอกลาววา  นี่ คือเหตุผลที่พี่ชายของเธอ
ไมสามารถสนับสนุนระบบเผด็จการทหารในประเทศ
อารเจนตินาในชวงป ค.ศ. 1970 เธอกลาววา “บดิาของ
ดิฉันหนีออกจากประเทศอิตาลีก็เนื่องจากระบบ
เผดจ็การ คุณคิดวามันเปนไปไดไหม ทีพ่ีช่ายของดิฉนั
จะมีสวนในระบบเผด็จการทหาร ซ่ึงจะเปนการทรยศ
ตอความทรงจำของคุณพอของพวกเรา” เธอกลาววา
“ในชวงป ค.ศ. 1970 แบรโกลโิอปกปองและชวยเหลอื
คนเปนจำนวนไมนอยที่ถูกระบบเผด็จการเบียดเบียน
ในชวงน้ันเปนชวงเวลามืดมนและจำเปนท่ีจะตอง
ระมัดระวังตัว การท่ีคุณพอชวยผูที่ตกเปนเหยื่อของ
ระบบเผด็จการเปนขอพิสูจนที่ชัดเจนถึงความคิดเห็น
ของทาน”

มารีอา เอเลนา กลาวกับหนงัสือพมิพ “ลา สตัมปา”
เม่ือป ค.ศ. 2001 วาเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปายอหน

ปอล ที ่2 แตงต้ังแบรโกลโิอเปนพระคารดินลั และเธอ
ไดติดตามพ่ีชายของเธอไปอิตาลีวา “เราไปท่ีเมืองตูริน
และเมืองปอรตาโคมาโร คุณพอออกจากเมืองน้ีเพื่อ
อพยพไปตางประเทศ เมืองนีส้วยงามมากและเราเดินทาง
ไปในภูเขาเล็กๆ ท่ีอยใูกลเคียง แลวกไ็ปดูบานท่ีคุณพอ
กำเนดิ ไปดูสวนเล็กๆ ทีท่านเคยเลนเม่ือยงัเปนเด็ก ไป
ดูหองใตดินท่ีคุณลุงของพวกเราทำเหลาองนุ ความรสึูก
ทั้งหลายนี้ยากที่จะบรรยายออกมาเปนคำพูดได

ครอบครัวแบรโกลิโอมิใชครอบครัวท่ีร่ำรวยแต
กไ็มยากจน มาริโอทำงานกับบริษัทรถไฟของอารเจนตินา
สำนักพิมพ “รอยเตอร” กลาววา ทานยังเปนพนักงาน
การเงนิของบรษัิทอกีแหงหนึง่ดวย เรยนีาน้ันเปนแมบาน
รอยเปอรเซน็ต เธออุทศิชีวติใหแกลกูๆ ทัง้หาคน

“พวกเขาอยูกันอยางเรียบงาย พวกเขามีชีวิตอยาง
ประหยดั จนมองดูเสือ้ผาใหมๆ  วาฟมุเฟอย ไมเคยไปเทีย่ว
ที่ไหน และไมเคยมีรถเปนของครอบครัว” นี่ คือ
คำบอกกลาวของเมรีย โอรีแกน ผูเขียนประวัติเกี่ยวกับ
ชีวิตชวงแรกของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซ่ึง
ปรากฏท่ีหนาหนงัสือพมิพ “คาทอลิก เฮรลัด” เม่ือวนัท่ี
22 มีนาคม เธอเขียนไววา “พวกเราไมยากจนแตเปน
ครอบครัวท่ีทำมาหากินโดยไมอวดตัว พวกเราคือชาว
อิตาเลียนที่คิดวาพวกเขาโชคดีที่มีบานชองอยูที่เมือง
ฟลอเรสนอกเมืองบัวโนสไอเรส เพื่อนรวมงานของ
มารโิอ แบรโกลโิอ หลายคนอาศยัอยใูนกระทอมเลก็ๆ”

เรยีนาและมาริโอ คอยตรวจตราดูวาลูกทุกคน
ลางถวยชามของตัวเองหลังรับประทานอาหารรวมกัน
ไมมีอนุญาตใหทิ้งอาหารไปเปลาๆ เรยีนาเปนแมครัว
ที่ดีมากและสอนฮอรเกใหทำกับขาวดวย และสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสไดชื่อวาเปนพอครัวท่ีมีฝมือ
ดีเลิศทานหน่ึง

ในชวงปลายป ค.ศ. 1930 และเร่ิมตนป ค.ศ. 1940
ฮอรเกจะน่ังฟงละครโอเปราทางวิทยุกับมารดาของเขา
ตอมาภายหลงัเขากลาววา “เปนส่ิงท่ีงดงามมาก”

ความคิดข้ันพืน้ฐานเก่ียวกบัทัศนคติของโลก มีฐาน
อยบูนความเช่ือ ซ่ึงรวมไปถึงกิจศรัทธาตางๆ ในชวงน้ัน
เชน พิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตยซ่ึงยังใชภาษา
ละตินอยู รองเพลงถวายแดแมพระในเดือนแมพระ
ความสุขในเทศกาลพระคริสตสมภพ และความสงาของ
สัปดาหศักด์ิสิทธ์ิ ฮอรเกเรียนรถูงึคุณคาของคริสตศาสนา
เชน ความถอมตน ความซ่ือสตัย ความเปนตัวของตวัเอง
ความเมตตา เอื้ออาทร และทานเรียนรูเรื่องความเช่ือ
จากซิสเตอรในสมัยน้ันท่ีสวมเส้ือนักบวช ครูคนแรก
ของทานคือซิสเตอรโรซา ผูไดชวยปรับปรุงตบแตงจิต
และใจของทาน พระคารดินลัแบรโกลิโอ ไปเย่ียมทาน
บอยๆ จนกระทัง่ทานส้ินชวีติเม่ืออายไุด 101 ป

(อานตอฉบับหนา)
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จำนวน 50 คน รวมงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ
และแสวงบญุทีป่ระเทศอติาล ีระหวางวนัที ่23 กนัยายน
ถึงวนัท่ี 2 ตลุาคม 2013

การชมุนุมครูคำสอนนานาชาตินีจ้ดัข้ึนท่ีหอประชมุ
เปาโลท่ี 6 นครรัฐวาติกัน ในโอกาสปแหงความเช่ือ
จัดโดยสมณกระทรวงเพ่ือการประกาศพระวรสารใหม
โดยมีหัวขอวา “ครูคำสอน พยานแหงความเช่ือ” มี
ผเูขารวมประชุมจำนวน 1,600 คน  ในจำนวนน้ีมีตัวแทน
จากประเทศไทยเขารวมประชุมจำนวน 2 ทาน คือ
คุณพอเปรมปรี วาปโส และคุณพอเอกสิทธิ์ ทัฬหะ-
กุลธร

เน้ือหาในการประชุมคร้ังน้ีเนนการไตรตรองเร่ือง
ความเ ช่ือซ่ึงเปนเ น้ือหาในภาคแรกของหนังสือ
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก โดยมีวทิยากรผทูรงคุณวุฒิ
และเช่ียวชาญในงานคำสอนเปนผูบรรยายหลายทาน
ซ่ึงโอกาสอันสำคัญนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ไดเสด็จมาเปนวิทยากรแบงปนถึงคุณลักษณะของ
ครคูำสอนกบัการเปนพยานถงึความเช่ือในโลกปจจบุนั
โดยพระองคไดตรัสสอนวา ครูคำสอนไมใชเปนเพียง
อาชีพ แตเปนกระแสเรียก ครูคำสอนไดรับการเรียก
ใหเริ่มทุกอยางโดยมีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง ให
เลียนแบบพระองค และออกจากตัวเองไปหาคนอ่ืนๆ
โดยเฉพาะผูที่อยูชายขอบของสังคม  ความเช่ือเปน
พระพรซึ่งเราไดรับมาเปลาๆ ก็ใหเรารูจักแบงปนกับ
ทกุคนโดยการเปนพยานดวยชวีติ  อยาปดตัวเอง

วนัเสารที ่28 กนัยายน  มีครูคำสอน  3 คน  เปนตัวแทน
ครูคำสอนไทยไปเรียนคำสอน (ภาษาอังกฤษ) จาก
พระคารดินัลเอ็ดวิน โอไบรอัน  ที่วัดซานซัลวาตอเร
รวมมิสซา  และตอนบายรวมแสวงบุญมหาวิหารนกับญุ
เปโตร

การชุมนุมครั้งน้ีส้ินสุดลงดวยการรวมพิธีบูชา
ขอบพระคุณ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ทรงเปนประธานในพิธี ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร เม่ือ
วนัอาทติยที ่29 กนัยายน 2013 มีครคูำสอนและคริสตชน
ทีม่ารวมพิธี ประมาณ 100,000 คน

บทเทศนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ในพิธี
มสิซา  มใีจความดังน้ี

“วบิติัจงเกดิแกผทูีมี่ความสะดวกสบายอยใูนศิโยน
และบรรดาผทูีร่สึูกปลอดภยั...  เขาท้ังหลายนอนบนเตยีง
งาชาง (อาโมส 6:1, 4)  กนิ  ด่ืม  รองเพลง  สนุกสนาน
โดยไมชวยแกไขปญหาของคนอ่ืน  พระวาจาน้ีสอนใจ
อะไรแกเรา  หากเราสนใจความสะดวกสบาย  ทรพัยสิน
สนุกสนาน  จะเปนอันตราย

1. ใหเราถามตนเองวา  เกิดส่ิงเหลาน้ีไดอยางไร
ปดตนเอง  วางใจในส่ิงของตางๆ  เกดิข้ึนเพราะเราลมื
พระเจา  หนัมาสนใจแตตนเอง  ความสะดวกสบายของ
ตน  เหมือนชายหนมุในพระวรสาร (ลก 16:19-31 – อปุมา
เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส)

2.  ครคูำสอนคือใคร  คือคนท่ีปกปองและสนับสนุน
ใหคนจำพระเจาได  ปกปองตนเองและคนอ่ืนจำพระเจา
เหมือนพระนางมารีย  ไมสนใจเกียรติยศ  ชือ่เสียง  ความ
ร่ำรวยของตน  ไมปดตนเอง  หลงัจากฟงทูตสวรรคแลว
นอมรบัพระบุตร  ไปหานางเอลีซาเบ็ธ  ทัง้ๆ ท่ีทรงครรภ

ไปชวยนาง  ไปพบปะ  และจดจำส่ิงท่ีพระเจาทรงกระทำ
ดำเนินชีวิตซ่ือสัตย  สรรเสริญพระเจาดวยความสุภาพ
(ลก 1:46-48, 50) แมพระจำพระเจาได

3. ครูคำสอน  เปนคริสตชนคนหน่ึงท่ีเปดตนเอง
จดจำพระเจา  และปลุกจิตสำนึกผูอื่นใหจดจำพระเจา
ดวย  สอนคำสอน  ใหอยใูกลชดิพระเยซเูจา  พระวาจา
พระเจา  ในศีลศกัด์ิสิทธ์ิ  ในพระศาสนจกัร  ในความรกั
ของพระองค  ครคูำสอนท่ีรกั  พอขอถามวา  เราจำพระเจา
ไดไหม  เราเปนเหมือนระฆังปลุกผูคนใหจำพระเจา
ทำใหใจกระตือรอืรนไหม

ครคูำสอนเปนมนุษยทีจ่ดจำพระเจา  มีความสัมพนัธ
สม่ำเสมอกับพระองค  และกับเพื่อนพี่นอง  เปนผูมี
ความเช่ือ... มีความรักเมตตา  มองเหน็ทุกคนเปนพีน่อง
เปนผมีูความอดทน  ความเพยีร  สามารถผานความยาก
ลำบาก  การทดลอง  ความลมเหลว  ดวยความสงบและ
ความหวังในพระเจา  ถาเปนคนสุภาพ  รจูกัเขาใจ  และ
มีเมตตา”

การไปรวมงานชุมนุมครคูำสอนนานาชาติ  ทีก่รงุโรม
ครั้งน้ี  นำประสบการณที่ดี  ความเปนสากลของพระ-
ศาสนจักร และมีกำลงัใจยิง่ข้ึนทีจ่ะทำหนาท่ี  “ครูคำสอน
ไทย”  ใหดีทีสุ่ด

รายงานขาวโดย คณุพอเอกสทิธิ์  ทฬัหะกลุธร และ
ว.อาภรณรัตน

“อาลยั” (ตอจากหนา 2)

เทเรซา รศัมิมาน เกิดวันท่ี 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1980
(พ.ศ. 2523) เปนศิษยเกาโรงเรียนเซนตโยเซฟ
คอนเวนต และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
จบปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เอกวิชา “พสัตราภรณ” เปนลูกศิษยอาจารย
เผาทอง ทองเจือ

ดวยบคุลกิคลองแคลว มีความเช่ือมัน่ในตัวเอง จงึ
เลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระในวงการภาพยนตร
โฆษณา ในฐานะสไตลลิสต เสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง ที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี เม่ือวนัศุกรที ่27 กนัยายน 2013
อาย ุ33 ป 2 เดือน 7 วนั

พบกับหนังสือดี
สำนักพิมพคาทอลิก

ไดที ่บธู M 14
โซน C

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
ระหวางวนัที ่16-27 ตลุาคม

2013
10.00-21.00 น.

ศนูยการประชุมแหงชาตสิิริกติิ์

ผไูมประสงคออกนาม                                1,000  บาท
“ลูกหลาน”

อทุศิใหมารอีา ลออวิจง                               300  บาท
ครอบครวั “บุญฤทธ์ิฤทยักลุ” อทุศิให

โยเซฟ สุรพงษ  บุญฤทธ์ิฤทัยกลุ          300  บาท
เปาโล สุวทิย บุญฤทธิฤ์ทยักลุ                  300  บาท
อทุศิใหวญิญาณผลูวงลบั                    300  บาท
อทุศิใหวญิญาณในไฟชำระ                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
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ตอนที ่23

เพียงแคครึ่ งชั่วโมงหลังจากการประชุม
คณะพระคารดินลัเริม่ตน (วนัจนัทรที ่30 กนัยายน ค.ศ.
2013) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไดทรงกำหนด
วันประกาศแตงต้ังบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 และบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที่ 23 เปนนักบุญ ทั้ง 2 พระองคจะไดรับการ
สถาปนาในวันอาทิตยที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2014 ซ่ึงจะ
ตรงกับวันฉลองพระเมตตา

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส ตรสัวา “เปนความ
ชืน่ชมยินดีและความสุขอนัเปยมลน  พีน่องท่ีรกั ในการ
ตัดสินท่ีพระศาสนจักรท้ังมวลสามารถแสดงคารวะตอ
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 และ
บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23 ภายใตอำนาจ
ของพระเจาผูทรงสรรพานุภาพและในนามของนักบุญ

จากพระสันตะปาปาสนูกับญุ :
พิธีสถาปนา

สมเดจ็พระสนัตะปาปายอหน ปอล ที ่2
และสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23

เปนนักบุญ

เปโตรและเปาโล พอไดตัดสินใจกำหนดใหสมเด็จ
พระสนัตะปาปายอหน ที ่23 และสมเด็จพระสนัตะปาปา
ยอหน ปอล ที ่2 ในวนัที ่27 เมษายน ไดรบัการเขารวม
หมกูบัครอบครัวของบรรดานักบุญ”

ขาวลือเรื่องที่จะสถาปนาเปนนักบุญได
กระจายออกไปมาเดือนหนึ่งแลว ที่จริงสมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรังซิสตรัสเก่ียวกับวันน้ีบนเคร่ืองบิน
ขณะกลับจากกรุงริโอ ประเทศบราซิล ตอนตอบคำถาม
นักขาว พระองคตรัสวาชวงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชาว
โปแลนดผูจะเดินทางมาแสวงบุญยังกรุงโรมนาจะเปน
ชวงเดือนเมษายน  เดือนธันวาคมนาจะมีปญหากวา

สมเด็จพระสันตะปาปาท้ังสองพระองค ทรง
พระชนมอยูในชวงคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 20 และ
ทั้งสองพระองคตางก็ เปนท่ีชื่นชอบของผูคนใน
สมณสมัยของพระองคทาน สำนักวาติกันและระบบ
ขนสงมวลชนแหงอิตาลีจะมาประสานวางแผนเตรียม
รบัมือมวลชนจำนวนมหึมาในเหตุการณนี้

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นชอบแตงต้ัง
บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
หลังจากฟลอริเบ็ธ โมรา หญิงชาวคอสตาริกา ไดรับ
อัศจรรยหายจากโรคเสนโลหิตโปงพองในสมองแตก
เธอขอบคุณสำหรับคำเสนอวิงวอนของพระองค บญุราศี

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23 นัน้แตกตางออกไป
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตัดสินพระทัย
ประกาศพระองคเปนนักบุญโดยไมตองมีเอกสาร
ทางอัศจรรยครัง้ท่ีสอง ซ่ึงก็เปนส่ิงปกติทีส่ามารถทำได

วันท่ี 27 เมษายน ที่จะประกอบพิธีดังกลาว
เปนดังสัญลักษณแฝงความหมายไว วันน้ันเปนวัน
อาทิตยสัปดาหทีส่อง เทศกาลปสกาและฉลองพระเมตตา
โดยแทจริงสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ทรงเปนผเูริม่ฉลองพระเมตตาน้ี และพระองคสวรรคต
ในวนัอาทิตยพระเมตตา ซ่ึงพระศาสนจักรไดฉลองแลว
ในป ค.ศ. 2005 นัน้

เน่ืองจากความหนาวเย็นของอากาศ
พิ ธีสถาปนา เปน นักบุญจะ เปนวันแห ง

ประวัติศาสตรอยางแทจริง และจะเปนวันทำลายสถิติ
พิธีประกาศแตงต้ังเปนบุญราศีของสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที่ 2 ที่มีผูมารวมพิธีนับลานคนซ่ึง
กระทำในป ค.ศ. 2011  ยิ่งกวาน้ันประชาชนอีกมากท่ี
คาดหวังวาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
ซ่ึงปจจุบันผูคนถือวาทานเปน “พระสันตะปาปาผู
ประเสริฐ”  ก็จะไดรับการประกาศแตงต้ังเปนนักบุญ
ในคร้ังน้ีดวย เปนสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
นีเ้องท่ีทรงเปดสภาสังคายนาวาติกนั ที ่2

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที ่2

บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที ่23




ชายชราคนหนึ่งกำลังเดินไปกับหลานชาย
ของเขา พวกเขาพบเตาตัวหนึง่กำลงัคลานอยขูางทาง
หลานชายของเขาอุมเตาตัวนั้นข้ึนมา เขามองไป
ทั่วตัวของเตา และพยายามเปดกระดองของเตา
ดวยก่ิงไม เพื่อใหมันโผลหัวของมันออกมา แต

ทำ อ ย า ง ไ ร ก็
ไมสำเร็จ ชาย
ชราจึงกลาวกับ
หลานชายว า
“วิธีนี้ใชไมได
ผลหรอก เด๋ียว

ตาจะแสดงวิธีท่ีไดผลใหเจาดู”
เม่ือพวกเขากลับไปถึงบาน ชายชรากอไฟที่เตา

และวางเตาไวใกลๆ เตาไฟ สองสามนาทีหลังจากน้ัน

เตาคอยๆ โผลหัวและเทาของมันออกมา และเร่ิม
คลานไปหาเด็กชาย

ชายชราสอนหลานของเขาวา “อยาใชกำลัง
บังคับผูอื่น แตจงเอาชนะใจของผูอื่นดวยความ
นุมนวลและความมีเมตตากรุณา”
คำของนักบุญเปาโล

“จงถอมตนอยเูสมอ จงมีความออนโยน พากเพยีร
อดทนตอกนัดวยความรกั” (อฟ 4:2)

คณุพอเชษฐา ไชยเดช
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“จงประกาศพระวรสารตลอดเวลา ใชคำพูดถาจำเปน” คำกลาวน้ีเขาบอกวา
นกับญุฟรงัซิสแหงอสัซีซี เปนผกูลาว แตกไ็มมีใครทราบวาทานกลาวหรอืเปลา
แตคนสวนมากจะเช่ือวาเปนคำพูดของทาน เพราะวาน่ีคือสิ่งท่ีทานกระทำ
นักบุญฟรังซิสเปนนักบุญท่ีมีชื่อเสียงมากองคหนึ่ง เพราะทุกส่ิงทุกอยาง
ที่ทานกระทำลวนโปรงใสท้ังส้ิน และทานพยายามเลียนแบบพระคริสตเจา
พระผไูถกขูองทานอยางใกลชดิท่ีสุดเทาท่ีทานจะทำได การดำเนินชวีติของทาน
ไดรับความสนใจจากศิษยเปนจำนวนมาก ภายในเวลาไมกี่ปคณะนักบวชของ
ทานก็เพิม่จำนวนเปนหลายพนัคน และกระจายไปท่ัวยโุรปและไกลกวาน้ันอกี
คลายกับวานิทานเปรียบเทียบเรื่องเมล็ดมัสตารดเปนจริงข้ึนมา

พระเยซูเจาทรงใหขอคิดสองแงแกเราเก่ียวกับพระอาณาจักรของพระเจา
ขอแรกเกี่ยวกับเมล็ดมัสตารดซ่ึงทุกคนเห็นได ขอที่สองคือเชื้อแปง ซ่ึงเปน
ส่ิงท่ีเรามองไมเห็น แตส่ิงท่ีดีเกิดข้ึน ซ่ึงถาปลอยไวเฉยๆ ทั้งสองอยางก็คงจะ
ไมมีประโยชนอะไร เราคงจะคิดในใจวาพระเยซูเจาคงจะเรียนรเูก่ียวกับเร่ืองนี้
จากพระมารดาของพระองค เม่ือพระนางเอาเชื้อแปงผสมเขาไปกับแปง

บางคร้ังเราอาจรตูวัวา เราพดูไมเกง จะไปสกูบัผทูีร่จูกัใชวาจาท่ีเฉลยีวฉลาด
ไดอยางไร หากพระเจามิไดทรงประทานพรสวรรคนัน้ใหแกเรา แตกไ็มเปนไร
ส่ิงท่ีคนสนใจมากกวาสำหรบัผทูีมี่ความหวังดี การดำเนนิชวีติของเราคนเห็นวา
เราเปนผทูีมี่น้ำใจดี ซ่ือสตัย มีใจกวางขวาง ยกโทษใหอภยั เปนคนรักสันติ ฯลฯ
ส่ิงเหลาน้ีจะเผยแสดงถงึพระอาณาจกัรของพระเจาใหเขาไดสัมผสั

ขาแตพระเยซคูรสิตเจา โปรดทรงเพิม่พนูความรัก
ของพระองค ในจิตใจของพวกลูกทั้งหลาย เพื่อลูก
จะไดดำเนินชีวิตแหงความเชื่อ  ความไวใจและ
ความรัก และในขณะท่ีลกูดำเนินชวีติเชนน้ี  ขอใหมี
ผูสนใจเขาหาพระองค เม่ือพวกเขาเห็นพระองค
ในการดำเนนิชวีติของพวกลกูดวยเทอญ อาแมน

“พระอาณาจักรของพระเจาเหมือนกับส่ิงใด
เราจะเปรียบพระอาณาจักรกับส่ิงใด” (ลูกา 13:18)

เอาชนะจติใจอยางน่ิมนวล

รักษสิ่งแวดลอม
ทุกวันน้ีอะไรท่ีไมเคยมีเคยปรากฏก็มีใหเห็น
นอกจากจะมีการคนหาคนควาคนพบ
ทัง้ในจักรวาลท้ังในโลกท้ังในธรรมชาติทัง้ในสังคม
สรางความท่ึงความต่ืนตาต่ืนใจความอยากรอูยากเหน็
กระท่ังมนุษยรู สึกรับรูวามีเพื่อนรวมจักรวาล

รวมโลก
ไมตองอยูตามลำพังโดดเด่ียวเดียวดายในความเว้ิงวาง
จนแทบลืมความเหงาไปไดเลยแมไมมีใครรอบดาน
ตามดวยการเปล่ียนความรูสึกการรับรูเปนทาทีความสัมพันธ
อกีท้ังพนัธะความรับผดิชอบแหงความสัมพนัธตอกนั
แสดงออกในการรวมมือรวมใจอนุรกัษธรรมชาติส่ิงแวดลอม
ดวยสำนกึในประโยชนในบุญคุณในการดำรงอยรูวมกัน
พรอมกับคิดถึงคิดเผือ่ชนรนุหลังรนุลกูรนุหลาน
อกีท้ังยงัเปนการหลอหลอมจติใจดวยธรรมชาติจากส่ิงแวดลอม
อยางท่ีตอกย้ำพูดเตือนกันมาโดยตลอด

     วาคนจะเปนคนมากขึน้หากกลมกลนืกบัธรรมชาติ
จะวาไปแลวท้ังมนุษยทัง้ธรรมชาติทัง้จักรวาลถูกสรางมาดวยกนั
ใหกลมกลนืใหเอือ้กนัใหดูแลใหยงัประโยชนตอกนั
ยิง่กวาน้ัน
สำหรบัคนท่ีเชือ่ความสำนกึตอธรรมชาติตอส่ิงแวดลอมยังมีอกีมิติ
มิติความเช่ือทีท่ำใหไมหยดุอยแูคส่ิงสรางท่ีพบทีเ่หน็
แตพาไปถึงผูสรางผูวางแผนผูกำหนดกฎเกณฑธรรมชาติ
ทรงสรางมนุษยใหยิง่ใหญทรงไวซ่ึงศักด์ิศรีเหนือส่ิงสรางอ่ืน
ทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณและความเหมือนพระองค
ทรงสรางใหมนุษยดอยกวาพระองคหนอยเดียว
เปนการยืนยันต้ังแตแรกวามนุษยมีศักด์ิศรีมีคุณคาเหนือทุกส่ิงทุกอยาง
ตอกย้ำคอยเตือนมนษุยอยาไดยกยองสิง่สรางใดสูงสงกวา
ถึงขนาดลงทุนกราบไหวพินอบพิเทาขายวิญญาณเพื่อแลกเพื่อไดมา
พรอมกันน้ันทรงโปรดใหมนุษยกอปรดวยจิตสำนกึสติปญญา
เพือ่ปกครองดูแลสรรพส่ิงสรรพสัตวทีท่รงมอบหมาย
ใหทุกอยางดำเนินไปตามแผนการแหงความรักแหงความรอด
ที่ทรงวางไวทรงกำหนดใหต้ังแตแรกเร่ิม
ดวยความรบัผดิชอบดวยความจรงิใจดวยความซ่ือตรง
การอนุรักษธรรมชาติดูแลส่ิงแวดลอมจึงตามมาเปนตรรกะ
ไมเพยีงเปนแคความสำนึกในบทบาทมนุษยตอธรรมชาติส่ิงแวดลอม
เพือ่ดำเนนิชวีติเปนสุขมีสันติมีความกลมกลนื
เพือ่เกบ็รกัษาบำรุงไวใหชนรนุน้ีใหชนรนุหลัง
แตเปนความรับผิดชอบตอพระผสูรางในหนาท่ีในบทบาทท่ีรบัมา
บทบาทหนาท่ีทีถ่กูจารึกไวในแกนแหงธรรมชาติมนุษย
ในเวลาเดียวกัน
แตละคร้ังท่ีมองเหน็สัมผสัธรรมชาติส่ิงแวดลอม
ผูมีความเช่ือก็เห็นความรักเขาถึงความย่ิงใหญของพระเจา
ผเูปนทีม่าทีไ่ปของแตละอยางในแตละสิง่สรรพ
พรอมความรสึูกสำนกึในพระเดชพระคุณอยางตอเน่ือง
กลายเปนพิธีกรรมฝายจิตในธรรมชาติพรอมธรรมชาติ
เปนการนมัสการการสรรเสริญการโมทนาคุณดวยชีวิตท้ังชีวิต
โดยมีธรรมชาติโดยมีส่ิงแวดลอมเปนวิหารไรกำแพงไรเขตก้ัน
โดยมีธรรมชาติโดยมีส่ิงแวดลอมเปนหนังสือเทววิทยาไรบทไรหนา
โดยมีธรรมชาติโดยมีส่ิงแวดลอมเปนหนังสือพิธีกรรมไรตัวอักษร
หากมองจากแงนี้
การอนุรักษรักธรรมชาติการดูแลส่ิงแวดลอมจึงไมใชแคหนาท่ี
หากแตเปนการนมัสการกราบไหวการสรรเสริญการโมทนาคุณพระเจา
เปนการประกอบศาสนกิจแหงชีวิตโดยแท
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สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลแหงประเทศไทย
ไดจัดสัมมนาประธานและรองประธานคณะสมาชิก
ทัว่ประเทศของสมาคมฯ ระหวางวนัที ่14-15 กนัยายน
2013 ทีบ่านผหูวาน อ.สามพราน จ.นครปฐม ในหัวขอ
“ติดตามพระคริสตอุทิศชีวิตรับใชเพื่อนมนุษย” โดย
พระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปนประธานในพิธี
มิสซาเปดการสัมมนา  ในวันเสารที ่14 กนัยายน 2013
คุณพอยอแซฟ วุฒิเลิศ แหลอม จิตตาธิการสมาคมฯ
บรรยายในหัวขอ “พระคริสตชีวิตวินเซนกับการเปน

ประจักษพยานความเช่ือ” นอกน้ัน มีวิทยากรของ
สมาคมฯ อีกหลายทาน ไดรวมแบงปนความรูและ
ประสบการณในการทำงานวินเซนฯ ใหกบัเพือ่นสมาชิก
วัตถุประสงคของการจัดสัมมนาในคร้ังน้ี  เพื่อเพิ่มพูน
จติตารมณของสมาชิกสมาคมฯ ใหมีพลงัมากข้ึนในการ
ทำงานรับใชและบรรเทาทุกขเพื่อนพี่นองผูขัดสน
ยากจนและดอยโอกาสในสังคม รวมท้ังเพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณในการทำงานซ่ึงกันและกันของสมาชิก
อันจะเปนการกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกใน
สังฆมณฑลของตนเองและสมาชิกสังฆมณฑลตางๆ
เพื่อนำประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาการทำงาน
สงเคราะหผูยากไรใหกาวหนาย่ิงข้ึน  มีสมาชิกของ
สมาคมฯ จากทัว่ประเทศ ครบทัง้ 10 สังฆมณฑลเขารวม

สัมมนาในคร้ังน้ี จำนวน 186 คน    โอกาสน้ี คณะสมาชิก
ของสมาคมฯ ไดรวมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือ
รวมฉลองโอกาสครบ 180 ปของการจัดต้ังสมาคมฯ
และฉลองครบรอบปเกิด 200 ปของทานบุญราศี
เฟรเดอริก โอซานัม ผูกอต้ังสมาคมฯ รวมท้ัง ไดรวม
คำนับแสดงความยินดีแดพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย
กจิบุญช ูในโอกาสฉลองศาสนนามของพระคุณเจาดวย

นกับญุวนิเซนเดอปอล  (ค.ศ. 1581-1660)
องคอุปถัมภของสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล

นกับุญวนิเซนเดอปอล  เกดิวันท่ี 24 เมษายน ค.ศ.
1581  จากครอบครัวชาวนาแหงเมืองปุย (Pouy)  แควน
ลังค  ประเทศฝรั่งเศส  ทานเปนบุตรคนท่ี 3 ของบิดา
มารดาท่ีมีบุตรท้ังหมด 6 คน  ตลอดวัยเด็กทานอยู
ในฟารมของบิดามารดา และเคยไปเฝาฝูงสัตวต้ังแต
อายยุงัเยาว  ทานมีสติปญญาวองไว  ในระหวางเวลาท่ี
เรยีนอยใูนโรงเรียนกอรเดอรเีอร ทีเ่มืองดักส  กระแสเรียก
เพือ่ไปเปนพระสงฆไดสำแดงออกมาใหเหน็อยางชัดเจน
ทานไดรับศีลบวชเปนพระสงฆในเดือนกันยายน ค.ศ.
1600  ซ่ึงอายไุมถงึ 20 ป  การทดลองและความทุกขยาก
ลำบากตางๆ ที่ทานไดรับในชีวิต  รวมท้ังตัวอยางชีวิต
ของนักบญุฟรงัซิส เดอ ซาลส  ไดมีอทิธิพลทำใหทาน
ไดชดิสนิทกับพระคริสตเจาท้ังกายและใจ

ทานไดเปนเจาอาวาสท่ีคลซีิ ในกรุงปารีส  ไดเปน
พระสงฆมีหนาท่ีดูแลพวกทาส  และเปนผูอำนวยการ

บุญราศเีฟรเดอรกิ โอซานัม (1813-1853)
ผูกอต้ังสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล

บญุราศีเฟรเดอรกิ โอซานัม (Blessed Frederic
Ozanam) เกดิเม่ือ ค.ศ. 1813  ทานเติบโตท่ีเมืองลอีอง
ประเทศฝรั่งเศส  บิดามารดาเปนคริสตชนท่ีศรัทธา
มาก  ทานไดอบรมส่ังสอนเฟรเดอรกิ โอซานัม ต้ังแต
ยังเยาวใหรักพระเปนเจา และใหมีใจรักเมตตาตอผู
ตกทุกขไดยาก  ทั้งใหถือวาพระคริสตเจาอยูในตัว
ผทูีโ่ชคราย  ซ่ึงไดรบัความอยุติธรรมจากสังคม

โอซานมัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาท่ีเมืองลอีอง  เม่ือ
จบแลวทานไดไปเรียนกฎหมายท่ีกรุงปารีสตาม
ความประสงคของบิดา  เปนทนายความในป ค.ศ.
1834  สำเรจ็ปรญิญาเอกทางกฎหมายในป ค.ศ. 1836
ปริญญาเอกทางอักษรศาสตรในป ค.ศ. 1839  สอน
กฎหมายการคาท่ีเมืองลีออง  และสอนวรรณคดี
ตางประเทศท่ีมหาวิทยาลัยซอรบอน

เฟรเดอรกิ โอซานัม เปนผกูอต้ังสมาคมนักบญุ
วนิเซนเดอปอล (Society of St. Vincent de Paul) ที่
กรุงปารีส เม่ือป ค.ศ. 1833  เปนองคกรสังคม
สงเคราะหฆราวาสคาทอลิก  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใหความบรรเทาชวยเหลอืคนยากจน  และผตูกทุกข
ไดยากท้ังกายและใจแบบถึงตัวผูรับ

เฟรเดอริก โอซานัม ถึงแกกรรมเม่ือวันท่ี 8
กนัยายน ค.ศ. 1853 อาย ุ40 ป

เฟรเดอริก โอซานัม ไดรับการสถาปนาเปน
บุญราศี โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที ่2 ณ มหาวหิารนอเตรอดาม ปารสี ประเทศฝรัง่เศส
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 1997

ขององคการแหงกจิเมตตาตางๆ ในกรงุปารสี  อนัทำให
ทานมีอทิธิพลในราชสำนักดวย  ทานไดต้ังกลมุสตรีและ
กลุมสัตบุรุษ  ใหทำการชวยเหลือคนยากจน  ทานได
ชวยเหลอืคนยากจน  ทาส  นกัโทษ  และบุคคลท่ีนาสงสาร
ดวย  และไดพยายามขจดัผเูกยีจครานทำงานแลวมาน่ัง
ขอทาน โดยพยายามหางานใหทำ  ทานไดใหความ
ชวยเหลือในพื้นท่ีที่อดอยากและโรคติดตออันมีสาเหตุ
มาจากสงคราม  ทานไดต้ัง “คณะสงฆแพรธรรม”  และ
“คณะธิดาเมตตาธรรม” ทานไดถึงแกมรณภาพ วันที่
27 กันยายน ค.ศ. 1660  ไดรับการประกาศนามเปน
นกับุญ เม่ือวนัที ่16 มิถนุายน ค.ศ. 1737
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มาต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รชักาลที ่5 ต้ังแตวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2448 หรอื 108
ปมาแลวกต็าม แตในปจจบุนั “ทาส” กย็งัคงมีอย ูแตได
เปลี่ยนรูปแบบใหมีความซับซอนมากข้ึนอยางนาตกใจ
ซ่ึงทาสในรูปแบบใหมนัน้มีกระจดักระจายอยทูัว่ทกุมมุ
โลก และท่ีนาขนลุกเปนอยางย่ิงกคื็อทาสเหลาน้ีอยใูกล
ตัวเรามากโดยท่ีเราคาดไมถงึ บอยมากทีเ่ราพบเจอทาส
เหลาน้ีไดทุกๆ วันตามทองถนน รานอาหาร รวมถึง
แหลงทองเท่ียวตางๆ

นักคาทาสยุคใหมมีวิธีการในการทำใหคนตกเปน
ทาสดวยวธีิการบงัคับ รวมถงึออกอบุายหลอกลวงตางๆ
ตอบคุคลท่ีสวนใหญเปนผดูอยโอกาสทางสังคมเพ่ือหา
ประโยชนจากบคุคลเหลาน้ัน ไมวาจะเปนการหลอกลวง
หญิงสาวไปคาบริการทางเพศ การบังคับเด็กๆ ไปเปน
ขอทานหรือเรขายของ บังคับหลอกลวงชายวัยฉกรรจ
ใหเขาสูภาคแรงงานตางๆ รวมถึงบังคับใหเขาสูวงจร
การขนสงยาเสพติด เปนตน พฤตกิรรมเหลาน้ีเปนพฤติกรรม
ทีเ่ขาขายการคามนุษยทัง้ส้ิน โดยทีเ่ม็ดเงินในธุรกจิคามนุษย
นั้นมีมูลคาสูงเปนอันดับสามของธุรกิจผิดกฎหมาย
รองจากการคายาเสพติดและการคาอาวุธสงคราม ซ่ึง
ธุรกิจผิดกฎหมายท้ังสามน้ีไดสรางเม็ดเงินมหาศาล
ใหกับผูอยูเบ้ืองหลังอยางมิอาจประเมินคาได

ปจจุบันท่ัวโลกไดมีการต่ืนตัวตอประเด็นปญหาน้ี
อยางกวางขวาง ทั้งในระดับองคการสหประชาชาติ
องคกรพฒันาเอกชน องคกรสทิธิมนุษยชน ภาคประชา
สังคม และไมเวนแมแตองคกรศาสนา ทัง้น้ีเพือ่ตอตาน
และชวยเหลอืผทูีต่กเปนเหยือ่ รวมถงึหาแนวทางในการ
ปองกนัตางๆ อกีทัง้รณรงคใหมีมาตรการในการลงโทษ
ผูอยูเบื้องหลังขบวนการคามนุษยอยางจริงจัง

สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทยนั้นไดมีการ
ตดิตามและเฝาระวงัตอปญหาการคามนุษยมาระยะหน่ึง
แลว โดยชมรมนักบวชหญิงตอตานการคามนุษย (Talitha
Kum Thailand)ไดจดักิจกรรมรณรงคไปยงักลมุนักบวช
ตางๆ รวมถึงโรงเรียนในพื้นท่ีเส่ียงใหเห็นถึงความ
รุนแรงของปญหา และเสนอแนวทางในการปองกัน
ไมใหตกเปนเหย่ือมาอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา
สองปทีผ่านมา

เม่ือวนัที ่23-25 กนัยายน 2013 ชมรมนกับวชหญงิ
ตอตานการคามนุษยรวมกับคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อ
การพัฒนาสังคม แผนกสตรี ไดจัดสัมมนาเชิง
ปฏบิติัการในหัวขอ “พระศาสนจักรยติุการคามนุษย กู
ศักด์ิศร ีสรางศานติ” ขึน้ท่ีศูนยคณะพระมหาไถ พทัยา
เพือ่ใหผเูขารวม ซ่ึงมีทัง้เครือขายนักบวช องคกรพฒันา
เอกชน ผนูำโรงเรยีน และผนูำกลมุสตรีของพระศาสนจกัร
ประมาณ 100 คน ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณการทำงาน และศึกษาสถานการณในประเด็น
การคามนุษยเพ่ือที่จะแสวงหาแนวทางรวมกันในการ
เฝาระวัง ปองกันและชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

เอกลกัษณ หลมุชมแข หวัหนาศูนยปฏบิติัการตอตาน
การคามนุษย มูลนธิิกระจกเงา ไดใหขอมลูสถานการณ
การคามนุษยตอผเูขารวมสัมมนาในประเด็นท่ีนาสนใจ
วา นับต้ังป 2546 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติ
คนหายท้ังส้ิน 3,555 คน โดยท่ีผูหญิงจะตกเปนเหย่ือ

มากกวาผชูาย คือผหูญงิหาย 2,512 คน ผชูาย 1,043 คน
ทั้งน้ีเพราะผูหญิงจะทำการขัดขืนไดยากกวาผูชาย
ดวยเหตุผลดานพละกำลัง

จังหวัดท่ีมีคนหายมากท่ีสุดคือกรุงเทพมหานคร
599 คน สวนจังหวัดท่ีนาสนใจ เชน เชียงราย 43 คน
สวนใหญเปนชนพืน้เมือง สมุทรปราการ 75 คน สวนใหญ
เปนแรงงานอพยพจากตางจังหวัด รวมถึงแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบาน

ระดับอายุทีห่ายมากท่ีสุดคือชวง 11-15 ป  744 คน,
16-18 ป  429 คน ทีน่าสนใจคือเด็กอายแุรกเกดิ-10 ป
90 คน และผูสูงอายุ 51 ปข้ึนไปมีถึง  216 คน นั่น
หมายความวาทุกๆ คนสามารถตกเปนเหย่ือของ
ขบวนการคามนุษยไดทั้งส้ินไมวาจะมีอายุเทาไรก็ตาม

โดยกลมุนายหนาคามนุษยจะมีวิธีการตางๆ ในการ
หลอกลวงเหยือ่ เชน การแสดงตัวเปนผหูวงัดีชวยหางาน
ใหทำ โดยจะแฝงตัวอยูตามสถานีขนสงผูโดยสาร
ขนาดใหญ โดยเฉพาะท่ีสถานีรถไฟหวัลำโพงและสถานี
ขนสงหมอชิต คอยเสาะหาคนท่ีเดินทางมาจากตางจังหวดั
แลวออกอุบายวาสามารถพาไปหางานทำได เม่ือเหยื่อ
หลงเช่ือเน่ืองจากสวนใหญเห็นวาผูที่เสนอตัวแสดง
น้ำใจมาชวยเหลือนั้นเปนคนท่ีมาจากทองถิ่นเดียวกัน
พดูภาษาเดียวกนัคงไมหลอกลวงกัน จงึยอมเดินทางไป
ดวย จากน้ันผไูมหวงัดีเหลาน้ันก็จะนำเหย่ือทีห่ลอกลวง
มาไดไปกักขังเอาไวตามสถานท่ีตางๆ เพื่อรอสงตอไป
ใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงานตางๆ โดยเฉพาะ
ภาคการประมง สวนหญิงสาวก็จะถูกสงไปขายบริการ
ทางเพศตามสถานบริการตางๆ

นายหนาบางสวนก็จะใชวิธีการโฆษณารับสมัคร
หญิงสาวไปทำงานตามรานอาหาร รานคาราโอเกะ
ตลอดจนการไปเปนแมบานท้ังในและตางประเทศ แต
สุดทายกลับตองถูกนำตัวไปขายบริการทางเพศใหกับ
นักทองเท่ียว  ตามท่ีเปนขาวอยูบอยครั้งตามหนา
หนงัสือพมิพ

สำหรับกรณีของการลอลวงเด็กๆ นั้น เอกลักษณ
ใหขอมูลที่นาสนใจเปนอยางยิ่งวา จากสถิติที่ผานมา
ไมเคยไดรบัรายงานวาเด็กๆ ถกู “แกงครถต”ู จบัตัวไป
แตอยางใด สังคมไทยกำลังมีทัศนคติที่ผิดๆ เกี่ยวกับ
วาทกรรมรถตูจับเด็ก โดยเด็กท่ีหายตัวไปน้ัน เกิดจาก
การถูกลอลวงแทบท้ังส้ิน

โดยนายหนาคามนุษยกลุมน้ีมักแฝงตัวอยูตาม
งานวัด หรือตามสถานท่ีที่เด็กชอบไป แลวสังเกต
พฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีแสดงทาทางวา
ตองการของเลนหรือขนมแตไมมีเงินซ้ือ เขาก็จะออก
อุบายใหเด็กเดินตามไปเอาของเลนหรือขนมท่ีบาน
เม่ือเด็กหลงเช่ือยอมเดินตามมาดวยก็จะพาข้ึนรถ
โดยสารสาธารณะไปทันที แตก็มีหลายคร้ังท่ีเด็ก
ไหวตัวทนั รวูากำลงัถกูหลอกจงึขอกลบับาน คนพวกนี้
ก็จะใชวิธีขมขูวาจะฆาท้ิงแลวจะไปฆาคนที่บานดวย
ทำใหเด็กเกิดความกลัว ตองยอมไปดวยในท่ีสุด  ซ่ึง
ส่ิงของท่ีคนเหลาน้ีนำมาเปนเครือ่งมอืในการหลอกลวง
เด็กน้ันมีเพียง 4 อยางเทาน้ันคือ ขนม ของเลน เงิน
และเกมส

เอกลกัษณ บอกวาการปองกนัท่ีดีท่ีสุดคือการอบรม
และฝกใหเด็กมทีกัษะในการคยุกบัคนแปลกหนา อยากลวั
ที่จะรองตะโกนใหผูอื่นไดยินเพื่อใหมีคนมาชวยเหลือ

เพราะคนพวกนี้จะกลัวการรองตะโกนของเด็กๆ มาก
ทีสุ่ด การนิง่เงียบของเดก็ทำใหผคูนรอบขางเขาใจไปวา
เด็กเดินทางมากับผปูกครอง หรอืคนรจูกั

นอกเหนือจากเด็กไทยแลว นักคามนุษยกลุมน้ียัง
นำเขาเด็กจากประเทศเพ่ือนบานอีกดวย โดยออกอบุาย
วาจะรับเด็กมาเล้ียงดู อุปการะ ถาเปนเด็กพิการก็จะ
พามาอยใูนสถานสงเคราะหทีเ่มืองไทย ทำใหพอแมของ
เด็กหลงเช่ือ แตสุดทายเด็กๆ เหลาน้ันก็กลายมาเปน
ขอทานในประเทศไทยโดยท่ีผูปกครองไมเคยรับรู
ความจริงเลย

ซสิเตอรศรพิีมพ ซาเวียร เลขานุการชมรมนกับวช
หญิงตอตานการคามนุษย กลาววาปญหาการคามนุษย
ไดทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน เพราะมันสรางความ
ร่ำรวยใหกบัผทูีอ่ยเูบ้ืองหลงั และท่ีสำคัญรฐับาลก็ไมใสใจ
ที่จะคิดแกปญหาอยางท่ีควรจะเปน สถานบันเทิง
จำนวนมากมีเด็กหญงิสาวท่ีถกูลอลวงมาขายบริการ แต
ไมมีหนวยงานใดๆ เขาไปจัดการอยางจริงจัง อาจเปน
เพราะมันไดสรางเม็ดเงินมหาศาลใหกับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวของประเทศ แรงงานจากตางจังหวัด
รวมท้ังจากประเทศเพ่ือนบานถูกบังคับใหทำงานหนัก
บนเรอืประมงโดยไมไดรบัคาแรงและถูกละเมิดศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยอยางรุนแรง แตรัฐก็ปฏิบัติเสมือน
หลับตาขางหน่ึงเอาไว เพราะเกรงจะไปกระทบตอ
อุตสาหกรรมอาหารท่ีสรางความม่ังค่ังใหกับนายทุน
ผูประกอบการและประเทศชาติ การสรางความม่ังค่ัง
ใหกับประเทศเปนส่ิงท่ีดี แตตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ความถูกตอง ทั้งหลักกฎหมายและหลักคุณธรรม
ศีลธรรม เคารพศักดศรีความเปนมนุษยควบคกูนัไปดวย

ซสิเตอรสุธสิา อทูะลนุ จากคณะภคินศีรีชมุพาบาล
หนองคาย กลาววาการสัมมนาคร้ังน้ีมีประโยชนกบังาน
ทีท่านทำอยางมาก เพราะคณะของทานทำงานกับชุมชน
ถึง 158 หมูบานในเขตจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี
มีเด็กๆ ในความดูแลมากกวา 600 คน ความรูที่ไดรับ
สามารถนำไปถายทอดใหกับเด็กๆ ในความดูแลของ
ทาน รวมถงึผปูกครองของเดก็เหลาน้ันอกีดวย เปนการ
สรางภูมิคุมกันและสรางองคความรูใหกับพวกเขาเพื่อ
ปองกันไมใหตองตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย
เหลาน้ี

ราตรี พลผอม เจาหนาท่ีจากศูนยสังคมพัฒนา
สุราษฎรธานี (คาริตัส ไทยแลนด) กลาววาศูนยสังคม
พฒันา สังฆมณฑลสุราษฎรธานี ทำงานชวยเหลอืแรงงาน
อพยพชาวพมาจำนวนมากโดยสวนใหญจะเปนแรงงาน
ที่อยูในภาคการประมงท่ีจังหวัดภูเก็ต การชวยเหลือ
พวกเขามีทั้งการชวยเหลือออกมาจากแคมปคนงาน
และนำตัวไปรักษาพยาบาล แรงงานท่ีหลบหนีออกมา
ไดหลายคนไมมีงานทำ เราก็ไดชวยฝกอาชีพ จัดหา
ทีพ่กัพงิช่ัวคราว และยังใหความชวยเหลือในดานกฎหมาย
โดยทนายความมืออาชีพเพื่อใหเขาสามารถอาศัยอยู
ในประเทศไทยไดอยางถูกตองตามกฎหมายตอไป
การสัมมนาคร้ังน้ีทำใหไดรับความรูเพิ่มข้ึน และยังได
มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณในการทำงาน
ระหวางกัน เปนการสรางใหเกิดเครือขายท่ีเขมแข็งข้ึน
ในหนวยงานของพระศาสนจักร

ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล ผูอำนวยการคณะกรรมการ
(อานตอหนา 13)
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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

วนัเดอรฟูล (TG)  9-14 ธนัวาคม 2013
โอซากา - นารา - เกยีวโต - ฟูจิ - ดีสนียซ ี- โตเกยีว

ดวน! รบัเพียง 16 ทานเทาน้ัน***

บริการ ***สำรองหองพกัโรงแรม  ***จดัขอวซีา ***รบัจดัทัวรหมคูณะ

ศึกษาตอตางประเทศ

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

ติดตอ คณุภรณ ี(เจยิม้) โทร. 08-4768-7799,

13 พฤษภาคม 2557 (ราคา 79,900 บาท)
ฉลองแมพระฟาติมา ทีโ่ปรตเุกส

เคารพพระธาตบุุญราศีฟรงัซิสโก ยาชนิทา
นกับญุลซูอีา ซาราโกซา ทีส่เปน

แมพระบารเซโลนา แมพระเมอืงลรูด
แมพระแหงเหรยีญอศัจรรยทีป่ารสี
คณุพอชยัศกัดิ์ ไทยสนธ ิจิตตาภบิาล

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

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

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

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

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

http://www.tor-rungroj.com

NEW!

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

- ประเทศญีป่นุ (Tokyo)  ตดิตอคณุภทัรา
- ประเทศอังกฤษ (Cambridge/Oxford) ติดตอคุณพัชรินทร

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

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

       
       

 
 

  ⌫
 

พระผชูวยเหลอืคอืพระจติเจา
ทีพ่ระบดิาทรงสงมาในนามของเราน้ัน

จะทรงสอนทานทกุสิง่และจะทรงใหทานระลกึถงึ
ทกุสิง่ทีเ่ราเคยบอกทาน (ยอหน 14:26)

0-2463-7431-2
คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711
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ใครเลา.....จะยังคิดถึงเขา?
.....เรายงัคดิถึงกนั
การพมิพคาทอลกิฯ เชญิชวนทานรำลกึถงึญาติพีน่องผลูวงลับ
กบั “หนังสือพมิพอดุมสาร” (รายสัปดาห) โดยลงขอความ

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

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

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

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
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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พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนบรรดา
ครคูำสอน  ในงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ  โอกาส
ปแหงความเช่ือ วนัศุกรที ่27  กนัยายน ค.ศ. 2013  ในหอง
ประชุมแนรว ี  กรงุโรม ประเทศอิตาลี  มีผเูขารวมงาน
ประมาณ  1,600  คน  จาก  104  สังฆมณฑลท่ัวโลก
พระองคตรัสวา

“ใหเราคงอยูกับพระคริสตเจาเสมอ  เลียนแบบ
พระองคในความรัก  ไปพบเพือ่นมนษุย  เปดประตู  กลา
กาวออกไปประกาศพระวรสาร”

“แมวาหลายคร้ังจะลำบาก  เพราะมองไมเห็น
ผลลัพธที่ปรารถนา...การสอนความเชื่อเปนเร่ืองที่ดี
และบางทีเราสามารถมอบมรดกท่ีดีกวา  ส่ิงท่ีสำคัญ  คือ
การเปนครูคำสอน ไมใชแคทำหนาท่ีครูคำสอน หรือ
ทำงานของครูคำสอนซ่ึงไมพอ การเปนครคูำสอน  เรยีกรอง
ความรักท่ีแรงกลาตอพระคริสตเจา  ความรักตอ

ตองไมแคทำ แต “เปน” ครูคำสอน
ประชากรศักด์ิสิทธ์ิของพระองค   ความรักเชนน้ีหาซ้ือ
ไมไดตามรานคา  แตเปนของขวัญของพระคริสตเจา
ความรักนี้มาจากพระคริสตเจา”

“มี 3  ส่ิง  เหมือนบรรดานักพรตเยสุอิตอาวุโส
ปฏบิติักนั   ประการแรก  เริม่จากพระครสิตเจา  หมายความ
วา  มคีวามคนุเคยกบัพระองค  ส่ิงสำคัญคือพบรปูแบบ
ทีป่ระยุกต  เพือ่อยกูบัพระอาจารย  ทำใหใหทกุส่ิงมีชวีติ
ทุกคนสามารถถามตนเองวา  ฉันจะมีชีวิต  “อยู”  กับ
พระเยซูเจาไดอยางไร  มีชวงเวลาอยูตอหนาพระองค
เงียบๆ  มองพระองค  ทำใหใจกระตือรอืรน  ถาใหหวัใจ
ของเรา  ไมมีความรอนรนของพระเจา  ไมมีความรักของ
พระเจา  ไมมีความออนโยน  เราคนบาปนาสงสาร
จะสามารถทำใหหวัใจคนอ่ืนรอนรนไดอยางไร

ประการท่ีสอง  การเร่ิมจากพระคริสตเจา  หมายความ
วา  เลยีนแบบพระองค  ดวยการออกจากตนเอง  และ
ไปพบปะคนอืน่  หวัใจของครูคำสอนมีชวิีตสนิทสัมพนัธ
กบัพระเยซเูจา...ไปพบกบัคนอืน่  หากขาดส่ิงใดในสอง
ส่ิงน้ี  หวัใจก็ไมเตนอกีแลว  มีชวีติอยไูมได   ถาหัวใจ
ของครูคำสอนเตน  สนิทสัมพนัธกบัพระเยซูเจา  และ
พบปะกับคนอ่ืนไหม  ถาสัมพันธกับพระองค  และ
นำพระองคไปใหคนอ่ืนไหม  พอขอบอกอกีส่ิงหน่ึง  พอ
ไมเขาใจวาครูคำสอนสามารถอยูอยางม่ันคงไดอยางไร
ถาปราศจากขบวนการน้ี

องคประกอบท่ีสาม  การเร่ิมจากพระคริสตเจาหมาย
ความวาตองไมกลวัทีจ่ะกาวไปกบัพระองคในปรมิณฑล
(ไปหาคนยากจน  ชายขอบ)”   พระสนัตะปาปาเอาอุปมา
จากหนังสือโยบ  มาสอนเราให  “อยากลวัทีจ่ะกาวออก
ไปจากโปรแกรมตดิตามพระเจา   เพราะวาพระเจาเสด็จ
ไปหาคนอ่ืนเสมอ  พระเจาไมกลัวปริมณฑล  พระเจา
ทรงซ่ือสัตยเสมอ  ทรงสรางสรรค  และไมปดตัว  จึง
ไมแข็งกราว ทรงตอนรบัเรา  มาพบปะเรา  ทรงเขาใจเรา
ดังน้ันเพือ่จะซ่ือสตัย  เพือ่จะสรางสรรค  จำเปนตองรจูกั
เปลี่ยนแปลง...เพื่อประกาศพระวรสาร  ถาครูคำสอน
กลัว ก็เปนคนข้ีขลาด  ถาครูคำสอนเปนคนเย็นเฉย
ก็เปนเหมือนรูปปนในพิพิธภัณฑ  ถาครูคำสอนเปน
คนแข็ง  กจ็ะกลายเปนไรประโยชน และเปนหมัน   แต
ในพันธกิจของครูคำสอน  ทานไมโดดเด่ียว  มีพระ-
เยซูเจา   นีเ่ปนความสวยงาม  และพละกำลงัของเรา  ถา
เรากาวเดิน  ถาเราออกจากตน  นำพระวรสารไปดวย
ความรัก  ดวยจิตตารมณธรรมทูตแทดวย ...  พระองค
เดินไปกับเราเสมอ”

“ทีก่รงุบัวโนสไอเรสในประเทศอารเจนตินา  มีเด็ก
มากมายไมรูจักสวดทำเคร่ืองหมายกางเขน  นี่เปน
ปริมณฑล  เราจำเปนตองไปสอน  พระเยซูเจาทรงรอ
เราท่ีนั่น  ใหไปชวยสอนเด็กเหลาน้ันทำเคร่ืองหมาย

(อานตอหนา 13)
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ภาพจากทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา
หนังสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา เหมาะกับการรำพงึ

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอแซฟ อนุ บญุยะไทย

ครบ 12 ปครบ 12 ปครบ 12 ปครบ 12 ปครบ 12 ป
สอูอมพระหัตถพระเจา

31 ตลุาคม 2544
ขอใหพอพักผอน

ในสันติสุขของพระเจา
ตลอดนรัินดร

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ยอหน  สุวทิย
กุลชัยพานิช
อาย ุ 63  ป
เกดิใหม

ในพระเจา  21
ตลุาคม  2007
ครบ  6   ป

ดวยความอาลยั  จากลูกๆ  และหลานๆ
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คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรีกลาวถึง
เปาหมายของการสัมมนาคร้ังน้ีวา ปญหาการคามนุษย
เปนประเด็นปญหาไรพรมแดน ไมวาจะเปนการท่ี
คนลาว คนกัมพชูา ถกูหลอกมาทำงานท่ีเมืองไทย หรอื
คนไทยถูกหลอกไปทำงานขายบริการท่ีตะวันออก
กลางรวมถึงบางประเทศในยุโรป เปนตน การจะ
แกปญหาจึงตองอาศัยความรวมมือของทุกๆ ฝาย
การสัมมนาคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อเปนโอกาสใหผู
เขารวมไดศึกษาปญหาใหเทาทันสถานการณ กระตุน
ใหเกิดความต่ืนตัว และเสริมสรางศักยภาพดวย ทั้งน้ี
หวังวาผูเขารวมจะสามารถนำขอมูลท่ีไดรับไปเผยแพร
ในชุมชน ในโรงเรียน หรอืองคกรทีแ่ตละคนทำงานอยู
เพราะการปองกันรวมถึงการแจงเบาะแสตางๆ เปน
ภารกจิทีเ่ราทุกคนสามารถทำไดทนัที และทำไดดีทีสุ่ด
ในขณะน้ี สวนในอนาคตอาจดำเนินการในข้ันใหความ
ชวยเหลือไดหากมีศักยภาพเพยีงพอ สวนภารกิจในการ
ปราบปรามและดำเนินคดีนั้นคงตองใหเปนหนาท่ีของ
ภาครัฐท่ีจะตองมีการปฏิบัติการอยางจริงจังตอไป

นอกจากนี้ยังจะไดรวมมือกับพระศาสนจักรใน
ประเทศเพ่ือนบานในการรณรงคใหความรแูกประชาชน
ทัว่ไป โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากเชือ่วาการ
เขาสูประชาคมเศรฐกิจอาเซียนในอีกไมกี่ปขางหนาน้ี
จะมีการเคล่ือนยายแรงงานอยางมหาศาล การใหองค
ความรูเรื่องการคามนุษยก็จะเปนชองทางหน่ึงในการ
ปองกันและลดจำนวนผูตกเปนเหย่ือของขบวนการ
เหลาน้ีได

ส่ิงท่ีเราทุกๆ คนสามารถรวมปองกันตอปญหา
การคามนุษยที่ทำไดทันทีนั้น เอกลักษณ เสนอแนะวา
เราตองสรางจิตสำนึกวาเราทุกคนเปนพี่นองกัน เปน
ครอบครัวเดียวกัน ตองหม่ันสังเกตเด็กๆ ที่มาขอทาน
และเรขายของ ตองสงสัยเอาไวกอนวาเด็กๆ เหลาน้ี
มาจากไหน เปนลกูของใคร ถาเห็นวาผดิสังเกตใหแจง
เจาหนาท่ีตำรวจไดทันที อยาคิดวาเด็กคนน้ันไมใช
ลูกหลานของเรา แลวปลอยผานเลยไป ถามีทัศนคติ
แบบน้ันเราจะไมสามารถแกปญหาได และท่ีสำคัญคือ
อยาใหเงนิขอทาน การใหเงนิขอทานจะเปนการสนับสนุน
ใหปญหาน้ียงัคงอย ู เพราะมิจฉาชีพกจ็ะยังคงเอาเด็กมา
ขอทานตอไป ในกรณีถาเด็กน้ันถูกขบวนการคามนุษย
ลอลวงมา  ถาเราไมใหเงิน กจ็ะชวยลดความรุนแรงของ
ปญหา เพราะมิจฉาชีพกอ็าจจะไมเอาเด็กมาเปนขอทาน
อีก ทางแกที่ถูกตองคือตองแจงเจาหนาท่ี เพราะการ
ชวยเหลือนั้นควรจะเปนรัฐท่ีเขามาจัดการ แตถาเด็ก
คนน้ันเปนเด็กยากจนจริงๆ เราก็ตองแจงหนวยงานท่ี
เกีย่วของ เพือ่ชวยแกปญหาใหกบัพวกเขา ไมวาจะเปน
การฝกอาชพี การสงเคราะหในดานตางๆ ทีจ่ำเปน การ
ปฎิเสธการใหเงินเด็กขอทานมิไดหมายความวาเราเปน
คนแลงน้ำใจแตอยางใด ทั้งน้ีเพราะพวกคามนุษย
มักอาศัยความสงสารของคนท่ัวไปมาหาประโยชน
ใหแกตนเอง

การสัมมนาจบลงแลว แตไดกอเกิดเครือขายแหง
ความรวมมือในการรวมยุติปญหาการคามนุษยที่กำลัง
ทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง ถือเปนกาวแรกแหง
การรวมเดินไปพรอมกัน อาจเปนกาวเล็กๆ แตทวาเปน
ยางกาวท่ีมีความสำคัญอยางย่ิง เปนการตอบคำถามถึง

“คามนุษย...” (ตอจากหนา 8) ความทาทายตอบทบาทของพระศาสนจักรในโลก
ยุคใหม  ยุคท่ีเรียกรองใหศาสนิกต่ืนตัวตอปญหา
ความอยุติธรรมในสังคมมากกวาท่ีผานมา กาวแรกท่ี
อาจทำไดเพยีงเฝาระวังและการปองกัน แตกาวตอๆ ไป
นัน้เชือ่วาจะเปนภารกจิท่ียิง่ใหญสำหรบัมวลมนุษยชาติ
อยางแทจริง

ขาพเจาขอรองพีน่องครสิตชนของขาพเจา
และผมีูน้ำใจดีทกุคน ใหตัดสินใจอยางหนักแนน
ในการตอสกูบัการคามนุษย ทีร่วมถงึแรงงานทาสดวย

(สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ  2013)

รายงานโดย ปณิธาน กิจสกุล*  นำเสนอโดย
คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่การพัฒนาสังคม แผนกสตรี

*ปณธิาน กจิสกลุ เปนนกัเขยีนอสิระ เขยีนบทความ
นี้อุทิศใหคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
แผนกสตรแีละพระศาสนจักร

กางเขน  เม่ือชมุชนคริสตชนปดตน   กก็ลายเปนคนปวย
แตหากเปดตนไปตามถนนสูปริมณฑล . . . เราอาจ
พบอุบัติเหตุ พอชอบใหพระศาสนจักรไดรับอุบัติเหตุ
มากกวาพระศาสนจักรปวย

สุดทาย ขอบใจพระอัครสังฆราชรีโน ฟซิเชลลา
ประธานสมณสภาเพ่ือการสงเสริมการประกาศพระ-
วรสารใหม  ผรูบัผดิชอบการสอนคำสอน  และจัดการ
ประชุมน้ี”

คำสอน 5 นาที (ตอจากหนา 10)
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จงรกัดวยใจจรงิ จงหลกีหนคีวามชัว่
จงยดึมัน่ในสิง่ทีด่ี
จงรกักันฉันพ่ีนอง

จงคดิวาผอูืน่ดกีวาตน
 (โรม 12:9-10)
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ขอเรยีนเชญิรวมฉลอง

วัดอัสสมัชญั พทัยา
และพธิแีหเทดิเกยีรติศีลมหาสนทิ

ในโอกาสปดปแหงความเชือ่ แขวงศรีราชา
วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
พธิบูีชาขอบพระคณุ เวลา 10.00 น.

โดยพระสงัฆราชซิลวโีอ สริพิงษ จรสัศรี
ติดตอสอบถามเสนทาง คุณพอเจาอาวาส 08-9801-3962

สำนกังานวัด 0-3871-6401
(ของดจำหนายสนิคา)

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



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ - 2 æƒ»®‘°“¬π 2013 Àπâ“ 15

   «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—«

®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

26 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπ

ª√–∏“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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡  ‡«≈“ 10.00 π.

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

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

‡≈◊ËÕπ°“√©≈Õß«—¥‰¡à¡’°”Àπ¥ (ß¥©≈Õß«—¥„π«—π∑’Ë

26 µÿ≈“§¡ 2013)

«—¥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 ‡«≈“ 10.00 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

«—¥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

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

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

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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’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.

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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.

����� ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠ ¡“™‘°

 ¡“§¡ çÕ∫√¡«‘∂’™ÿ¡™π«—¥é ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π «—π∑’Ë 2-3

æƒ»®‘°“¬π 2013 (‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬)  π„®‚∑√·®âß

≈à«ßÀπâ“ 0-2681-3900 µàÕ 1313

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

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

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ À‘√—≠ ¡‚¿™ªØ‘≠“≥µπ‡ªìπ

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

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

ª√–∑ÿ¡√“™ ·≈– ÿ«√√≥ ¡‚¿™¢Õß¿√“¥“‡ø≈‘°´å ·¡√’

Õ”π«¬ ¬ÿàπª√–¬ß§å ¿√“¥“™“√å≈ å ‡≈Õ™—¬ ≈« ÿµ ∑’Ë

ÀÕª√–™ÿ¡À≈ÿ¬ å ™“·π≈ µ÷°«—™√ ¡‚¿™ ‚√ß‡√’¬π

Õ—  —¡™—≠»√’√“™“ ‡«≈“ 10.00 π. «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3

æƒ»®‘°“¬π 2013

�����§≥–Õ—»«‘π»’≈¡À“ π‘∑ «—¥æ√–¡À“‰∂à ¢Õ‡™‘≠

√à«¡‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ·∫àßªíπæ√–«“®“ §ÿ≥æàÕ

‰æ∫Ÿ≈¬å Õÿ¥¡‡¥™ ®‘µµ“∏‘°“√ «—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π

2013 ‡«≈“ 08.30-10.30 π. √à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 11.00 π. ¢Õ‡™‘≠ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ√à«¡¡‘ ´“ ∑’Ë

«—¥æ√–¡À“‰∂à ´.√à«¡ƒ¥’ ∂.«‘∑¬ÿ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

‚∑√. 0-2651-5251

����� ¡“§¡ ¿“°“√»÷°…“§“∑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.

�����∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈ π§√ «√√§å ·≈–§≥–‡´Õ√å√à“

‡¢µ 140 ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√·¢àß¢—π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥·¡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

«—¥πâÕ¬æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ∫â“π‚æπ ŸßπâÕ¬

®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“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

«—¥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’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 44 ª√–®”«—π∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ - 2 æƒ»®‘°“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

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

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

❇ «—¥æ√–µ√’‡Õ°¿“æ ÀπÕßÀ‘π ®.π§√ª∞¡

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

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

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

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ∫“ß –·° °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ¡‘ ´“ “¬ ‡«≈“

09.15 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬° «—π

Õ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

❇  ÿ “π»“πµ‘§“¡ µ.∑à“¢â“¡ Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014/2557

‡«≈“ 10.00 π. ¡’√Õ∫‡¥’¬«  ∑’ËÀÕª√–™ÿ¡∫ÿ≠√“»’œ

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

∂â“‰¡à –¥«°¡“√à«¡ß“π„π«—π·≈–‡«≈“¥—ß°≈à“«

 “¡“√∂ ¡“√à«¡¡‘ ´“√–≈÷°∂÷ßºŸâµ“¬‰¥â„π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

26 ¡°√“§¡ 2014/2557  ‡«≈“ 16.30 π. ∑’Ë«—¥

æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“‡ ¥Á®¢÷Èπ «√√§å

ºŸâ®—¥°“√À≈ÿ¡ ∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ°—∫∑“ß ÿ “π (§â“ß

§à“∫”√ÿß) µ—Èß·µà 10 ªï¢÷Èπ‰ª ¢Õ„Àâ√’∫¡“µ‘¥µàÕ ‡æ√“–

„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2014 ®–∑”°“√‡°Á∫°√–¥Ÿ° À≈ÿ¡

∑’Ë¢“¥°“√µ‘¥µàÕ

√â“π§â“°√ÿ≥“µ‘¥µàÕ‚¥¬µ√ß∑’Ë‡∫Õ√å 08-9693-

0477, 08-7531-4490 µ—Èß·µà∫—¥π’È®π∂÷ß 30

æƒ»®‘°“¬π 2013

µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë 0-2429-0117 ∂÷ß 8 À√◊Õ

E-Mail : info@santikham.com / www.santikham. com

À¡“¬‡Àµÿ ∑—Èß Õß«—π¡’¥Õ°‰¡â ·≈–‡∑’¬π®”Àπà“¬

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

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

®.ª√“®’π∫ÿ√’  „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ 2013

❇ «—¥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 ‡«≈“ 19.30 π.  ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 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  ‡«≈“ 19.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

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

‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë∂È”·¡àæ√–

ç‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈‡æ◊ËÕß“π°√–· ‡√’¬°é √“¬‰¥â

∑—ÈßÀ¡¥‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°√–· ‡√’¬°¢Õß∫â“π‡≥√®ÕÀåπ

ªÕ≈ π§√ «√√§å ·≈– π—∫ πÿπ°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡

°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 „π«—π‡ “√å∑’Ë

16 æƒ»®‘°“¬π 2013 ∑’Ë π“¡·¢àß¢—π‡¡‡®Õ√å‚∫«å≈

∫‘Í°´’ π§√ «√√§å ‡ªî¥°“√·¢àß¢—π‚¥¬æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ¢Õ√“¬≈–Õ’¬¥·≈–

 ¡—§√·¢àß¢—πÀ√◊Õ√à«¡∫√‘®“§‰¥â∑’Ëª√–∏“π§≥–

‡´Õ√å√à“∑’Ë«—¥¢Õß∑à“π À√◊Õ §√Ÿ∫ÿ…∫“  π„® (ª√–∏“π

§≥–‡´Õ√å√à“‡¢µ) 140 ‚∑√. 08-7596-6195 À√◊Õ

§ÿ≥ ‘√‘æ√ ¡“µÿ√ß§åæ‘∑—°…å (ºŸâª√– “πß“π) 08-

1962-5872 À√◊Õ§ÿ≥∑‘æ“°√ ‡√◊Õß«ÿ≤‘™π–æ◊™

(‡À√—≠≠‘°) 08-6900-1962 À√◊Õ§ÿ≥Õ—≠™—π ®“µÿ-

°—≠≠“ª√–∑’ª (‡≈¢“πÿ°“√) 08-6448-1346

À√◊Õ∑’Ë wichai2000@gmail.com

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

 —ß¶¡≥±≈ «—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«“§¡  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

komin.suntree@gmail.com, 08-9611-7940 ·≈–

§ÿ≥Õ—ß°’È ‚ ¿‘≥æ√√—°…“ aungkie2002@yahoo.com,

08-9815-1953 À√◊Õ§ÿ≥«—™√“ π««ß»å wacharan

@gmail.com, 08-9117-9100

‡ ° ÿ “π ❇ «—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ª√“®’π∫ÿ√’

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

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

❇ «—¥·¡àæ√–∑’Ëæ÷Ëß·Ààßª«ß™π ¥ß·À≈¡‚¢¥

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

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π.  ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’

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

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 15.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ ¢≈ÿß

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 07.30 π. ∑’Ë

 ÿ “π

❇ «—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ∑à“·©≈∫ «—π‡ “√å∑’Ë 2

æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 17.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå √–¬Õß

«—π»ÿ°√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 19.00 π. ∑’Ë ÿ “π

«—π‡ “√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 16.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇  ÿ “π¿√“¥“§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈ ∑’Ë ÿ “π¿√“¥“

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠»√’√“™“ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

‡«≈“ 13.30 π.

❇ «—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’  «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

3 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

❇ «—¥æ√–Àƒ∑—¬·Ààßæ√–‡¬´Ÿ‡®â“ »√’√“™“ ®.™≈∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00, 16.00,

19.30 π. ∑’Ë»“≈“À≈—ß„À¡à

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë»“≈“À≈—ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

❇ «—¥π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ‡∫µß Õ.‡∫µß ®.¬–≈“

«—π‡ “√å∑’Ë 2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 17.30 π. ®ÿ¥‡∑’¬π

 «¥¿“«π“·°àºŸâ≈à«ß≈—∫ ∑’Ë ÿ “π ∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø

(‡¥Á°·≈–§π™√“) ‡«≈“ 18.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑’Ë«—¥πâÕ¬∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 08.00 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë ÿ “π ∫â“π‡´πµå‚¬‡´ø (‡¥Á°

·≈–§π™√“)

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

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“

09.00 π. (æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥„π ÿ “π)

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

2 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π.

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที ่37 ฉบบัท่ี 44 ประจำวนัท่ี 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2013 หนา 17

อดุมสาร หนังสอืพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ผอูำนวยการ   : คุณพออนุชา ไชยเดช  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช  หัวหนากองบรรณาธิการ : วชัรี กจิสวสัด์ิ
 กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ   ฝายโฆษณา  สพุร เลาเรยีนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำแตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอบรโูน โรสซ ีสังฆมณฑลจันทบรีุ

: คุณพอเอนก นามวงษ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอธีรพงษ นาแวน สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรียงไกร ยิ่งยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอศิริชาญ
เอยีงผาสกุ สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพอนที ธรีานวุรรตน สังฆมณฑลอดุรธานี : คุณพอไมตร ีทาสุวรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี : คุณพอบุญพฤกษ ทองอินทร  คาบำรงุปละ 400 บาท โอนเขาบญัชี ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็ บญัชีสะสมทรพัย
ช่ือบัญชี การพมิพคาทอลิก  เลขที ่226-0-006040 / เช็คขดีครอม สัง่จาย การพมิพคาทอลกิ / ธนาณัติในนามซิสเตอรศกัด์ิศร ี งามวงศ  สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพฯ
10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1805 โทรสาร : 0-2681-5401 CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-
3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

โดย เงาเทยีน

สวสัดีครบันองๆ เยาวชน เปนระยะเวลา 3 เดือนแลว
ที่ทางแผนกเยาวชนฯ ไดสงตัวแทนเยาวชนไทย นอง
กอย กรรณกิาร สิงหหลง ตัวแทนเยาวชนจากสงัฆมณฑล
นครสวรรคไปรวมสัมผสัชีวติในหมบูานเทเซ ประเทศ
ฝรั่งเศส และวันนี้นองกอยจะมาแบงปนประสบการณ
สัมผัสชีวิตเทเซสามเดือนของเธอใหพวกเราไดอานกัน
รวมติดตามกันครบั...

“ไมมีความสำเร็จใดเกิดข้ึนหากปราศจากการชวย
จากพระเจา” การเดินทางท่ีมีจดุหมาย แตไมรคูวามหมาย
มันเปนการผจญภัยอยางหนึ่งสำหรับชีวิตฉัน ชวงเวลา
สามเดือนมันอาจจะเปนชวงเวลาท่ีไมมากนักในการ
เรยีนรหูลายส่ิงหลายอยางท่ีแตกตางจากการดำเนนิชีวติ
ในปจจุบันส่ิงแรกอยากจะขอบคุณพระเปนเจาท่ีได
ปูทางอันสวยงามใหกับฉัน แมจะไมไดโรยดวยกลีบ
กหุลาบ แตส่ิงท่ีไดมาน้ันมีคามาก ซ่ึงไมอยากจะหาส่ิงใด
มาเทียบได

ครัง้แรกของการเดินทางไปยังตางประเทศ ทีห่มาย
คือประเทศฝรัง่เศส หมบูานเทเซ ซ่ึงทุกอยางเต็มไปดวย
ความกลัว ความต่ืนเตน ความกระวนกระวาย จนเหง่ือ
ทวมไปท้ังตัว ทั้งๆ ที่อยูในหองแอร ฉันมีขอต้ังใจ
อยางหน่ึงในการเดินทางคร้ังน้ี คือ “การเรียนรู” ซ่ึง
คุณพอทานหน่ึงจากสังฆมณฑลสุราษฎรฯ ทานไดให
การแบงปนกับเยาวชนในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น ซ่ึง
เปนโอกาสอันดีทีฉ่นัไดนำส่ิงน้ีไปใชในตางแดน

การเรียนรมีูอย ู3 ส่ิงในชีวติของคนเรา ส่ิงแรก คอื
การเรียนรูตัวเอง เขาใจตัวเอง และพรอมที่จะเปดใจ
ส่ิงท่ีสอง คือการเรียนรูชีวิตของพระเยซูเจา ดวยการ
อานพระคัมภรี รำพงึ ภาวนา ส่ิงท่ีสาม การเรียนรชูวีติ
ของคนท่ีอยรูอบขาง ดวยการยอมรบั ทัง้สามส่ิงน้ีถาเรา
ทำไดชีวิตเราจะไปไดอยางสวยงามมาก และฉันไดเริ่ม
ทำในสิง่ท่ีคุณพอทานไดแบงปน

เยาวชนไทย กับ เยาวชนตางชาติทั่วโลก ลวนแต
แตกตางกันโดยส้ินเชิง ที่เทเซไมไดมีคาทอลิกเพียงแค
นิกายเดียว ยังมีอีกหลายนิกาย อาทิ โปรเตสแตนต
ออรโธดอกซ ลูเธอรแรน ฯลฯ แตเรามีความเช่ือเดียว
คือ การเช่ือถึงพระเจาเพียงพระองคเดียว

ฉันไดเริ่มการเขาใจตัวเอง ดวยคำถามท่ีวาฉันมา
ทีเ่ทเซทำไม ฉนัมาเพือ่อะไร มาเพือ่ใคร ในชวงเวลาที่
ฉันอาศัยอยูที่นั่นประมาณ 1-2 อาทิตยแรก ฉันไดแต
รองไหคนเดียว เพราะมีแตชาวตางชาติ ยากตอการ
ดำเนินชีวิต การส่ือสารก็สำคัญ ถาส่ือสารกันไมเขาใจ
ก็ไมสามารถที่จะอยูดวยกันได ซ่ึงในตอนนั้นไมมีใคร
รูวาฉันกำลังเปนทุกข แตฉันเชื่อวามีพระเจาผูเดียว
เทาน้ันท่ีรเูรือ่งท้ังหมดวาฉันตองการอะไร และในเวลา

เดียวกันการสวด
ภาวนาแบบเทเซ
ดวยการรองเพลง
ซ้ำไปซ้ำมา  มัน
ทำใหฉนักล้ันน้ำตา
ไมอยู ฉันจำไดวา
กำ ลั ง ร อ ง เ พ ล ง
“Wait for the Lord
Who name is near wait for the Lord keep watch take
heart.” ฉันไดแตสวดภาวนา วอนขอความชวยเหลือ
จากพระเจา

การสวดภาวนาที่นั่นจะสวดวันละสามเวลา เชา
เท่ียง และเย็น ตอมาไมนาน ฉันเช่ือวาพระเจาทำงาน
ในตัวฉันจริงๆ ความกลัวไดถดถอยลง ความเขาใจเร่ิม
มากข้ึน ยอมรับในส่ิงท่ีอยูรอบขาง ไมวาจะเปนบุคคล
หรือส่ิงของ หรือธรรมชาติ ซ่ึงท้ังหมดลวนแตกตาง
กับเมืองไทยโดยส้ินเชิง

นอกจากการสวดภาวนาแลว ยงัมีการทำงานท่ีตอง
ทำทุกวนั ตอนเชาสองช่ัวโมง และตอนบายสองช่ัวโมง
แตจะตองเปลี่ยนงานทุกสัปดาห ซ่ึงตองเรียนรูงาน
ทกุอยาง แมมันจะยากลำบาก แตกจ็ำเปนตองทำเพราะ
ชีวิตฉันคือการเรียนรู

ชวงเวลาท่ีเหลือหลังจากการทำงาน ก็มีการเรียน
พระคัมภีรรวมกับเพ่ือนท่ีเปนอาสาสมัครดวยกนั โดยมี
บราเดอรเปนผใูหการอบรม และในทุกๆ วนัจันทร จะมี
การประชุมรวมกับคนเอเชียดวยกันพรอมกับแบงปน
ประสบการณจากประเทศของตัวเองโดยมีบราเดอร
สองทานเปนผูดูแลอยางเปนกันเอง

นอกจากนี้ ยังมีการอยูรวมกันในบานเอ็นทัวรม่ี
ซ่ึงเปนบานท่ีมีแตผูหญิงอาศัยอยูราวประมาณหาสิบ

ถึงหกสิบคน เราเรียนรูวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน การ
แบงปนรวมกนั การใชชวีติรวมกนัฉนัพีน่อง จนบางครัง้
ฉันก็มีเหตุการณตลกๆ ในเร่ืองของภาษา ประมาณวา
เขาถามอีกอยาง แลวเราตอบอีกอยาง และใชคำศัพท
ส้ันๆ เขาใจงาย จนฉนัไดฉายาวา “KOY  NO VERB”
บางคนก็พูดไดแตภาษาลาตินอเมริกา แตเราก็สามารถ
ทำงานดวยกันได ทั้งหมดคงเปนพระพรพิเศษท่ีพระ
ประทานให

อารมณขัน ความสนุก ก็เปนสวนหน่ึงของชีวิต
ทำใหมีชวีติชีวามากข้ึน สามารถสรางความสนุก ความ
สุข ความรักใหกบัเพือ่นทีอ่ยรูอบขางได มีเพือ่นคนหน่ึง
ถามวา “คุณมอบความรัก ความสุข ความสนุกใหกับ
ทุกๆ คน แลวใครเปนคนมอบส่ิงเหลาน้ีคืนใหคุณ”
ฉันไมสามารถตอบไดเลย เพราะเม่ือเวลาท่ีฉันมอบให
คนอืน่ๆ แลวฉนัมักจะมีความสุข

เปนเพียงบางสวนนะครับท่ีนองกอยไดแบงปน
กบัเรา ทำใหเราตระหนักชัดวา ไมวาเราจะไปอยทูีไ่หน
ทำอะไร หรืออยกูบัใคร พระเจาประทับอยกูบัเราเสมอ
สวสัดีครบั แลวพบกนัใหมฉบับหนาครับ... “จงไปส่ังสอน
นานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา” (เทียบ มธ 28:19)



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่44 ประจำวนัที ่27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2013หนา 18

เสียงสวดสายประคำเดือนตุลาคม ไดยนิไปท่ัวตึก
ที่ผมพักอาศัยอยู เพราะชั้นลางของตึกถูกทำใหเปน
วดันอยชัว่คราว ในโมงยามแหงเดือนตุลาคม การสวด
ภาวนาเปนพิเศษกับกิจกรรมท่ัวโลกพรอมเพรียง
ไมส้ินเสียงสายประคำ การไดอยใูนบรรยากาศคาทอลิก
ในสังคมเมือง เปนสิง่ท่ีผมโหยหา เสียงย่ำระฆังในชวง
พรหมถอืสารท่ีเคยไดยนิยามอยวูดัชนบท หรอืเม่ือใคร
อำลาจากไปอยางไมมีวันหวนคืน หรือในวันท่ีพระ-
สังฆราชหรือแขกผูใหญทางศาสนา หรือแมกระท่ัง
การเดินทางผาความมืดของยามราตรีเพื่อไปสวด
พระหฤทัยในเดือนมิถนุายน สวดสายประคำในเดือน
ตุลาคมและรองเพลงอวยพรคริสตมาสในเดือน
ธันวาคม ถาชีวิตตองมีการฟนฟูเพื่อการพัฒนาและ
ดำรงคงอย ูความเช่ือครสิตชนก็คงตองไดรบัการฟนฟู
พฒันาดวย

ความเจริญของเทคโนโลยีทำใหเราสามารถดูรายการโปรดในทีวียอนหลัง
ปกติผมไมดูทีวีเปนเร่ืองเปนราว อยากดูอะไรก็ยอนดูเอา วันน้ันผมต้ังใจ
หาดูรายการ The Voice รายการเกมสโชวที่ซ้ือลิขสิทธ์ิมาจากตางแดน เปน
รายการในแนวประกวดประขันชิงชัย โดยใชเสียงรองของผูเขาแขงขัน และ
กรรมการจะเปนคนเลือกคนท่ีเขารอบเพ่ือรวมทีม หลังจากน้ันการแขงขัน
จะเขมขนข้ึน จนสามารถไดคนท่ีเสียงดีทีสุ่ด รายการน้ีเดินทางมาถึงปท่ีสองแลว
กำลังอยูในชวงเลือกคนเขามาแขงขัน แตความต้ังใจของผมดันไปไมถึง ผมไป
สะดุดกับรายการหน่ึงเสียกอนในโปรแกรมของรายการทีวียอนหลังน้ัน
ชือ่รายการ The Band

รายการ The Band มีบางอยางท่ีคลายกับรายการ The Voice คือเปนการ
ชงิชยัในความสามารถทางดนตรี แต The Band  มาเปนวง  วงดนตรีหลากหลาย
แนว ซ่ึงคณะกรรมการจะเปนผูตัดสินตามแนวท่ีตนเองถูกมอบหมาย เชน
กรรมการทานหน่ึงดูแลวงท่ีเขาประกวดและเลนในแนวเพลงแจส ถากดเลือก
วงนั้น วงน้ันก็ผานเขารอบคัดเลือก แตถากรรมการท่ีรับผิดชอบแนวเพลงน้ัน
โดยตรงไมเลือก ก็ตองมีเสียงจากคณะกรรมการทานอ่ืน 2 เสียง กรรมการ
มีดวยกนัท้ังหมด 4 ทาน ถาวงไหนกรรมการท้ัง 4 กดเลือกครบ คงพออปุโลกน
ไดวาวงน้ันเปนวงท่ีนาสนใจไมเบา

ผมนึกไปถึงวันวัยในอดีตท่ีเคยมีประสบการณการเขาประกวดวงดนตรี
เหมือนกัน ทั้งในระดับบานๆ (บานเณร) หรือในระดับเวทีตอนเรียนวิทยาลัย
(วิทยาลัยแสงธรรม) หรือเวทีโคก มิวสิคอวอรด บางเวทีเลนแบบขำๆ บางเวที
มีความหวังไวในใจเล็กๆ บางเวทีประหมาต่ืนกลัว บางเวทีหวังแคมีสวนรวม

โรงเรยีนภาษาชือ่วา ความรกั
แตทุกเวทีมักใหบทเรียนวา ความเปนวงเดียวกัน
ทุกคนสำคัญ ถึงวาเราจึงอธิบาย The Band วา “วง-
ดนตรี” ตองเปนวงกลม แบบไมแยกออกจากกัน
ประสานเปนหนึ่งเดียวกอนและคอยมอบเสียงเพลง
เสียงดนตรีคีตา
รายการ The Band วันน้ันมีวงดนตรีหลากหลาย

แนวทาง เด็กรุนใหมๆ ฝมือดนตรีไมเลว แตวงท่ีผม
ตองท่ึงคือวันน้ันมีวงดนตรีคนตาบอดครับ วงดนตรี
คนตาบอด
เม่ือวงดนตรีคนตาบอดวงน้ันเร่ิมบรรเลง พรอมกับ

นกัรองสาวแกวเสียงใส พวกเขาจัดเต็ม เพราะไมกงัวล
กับความกดดันใด ไมเห็นหนาตากรรมการพอๆ กับ
ไมรูวาใครดูอยูบาง หูที่ดีอยูแลว ฟงและรับสงกัน
ในวันนั้นกรรมการทั้ง 4 เทใจใหผาน เม่ือถึงตอน

ตองวจิารณกรรมการทานหน่ึงบอกวา “ดนตรีมันมี 2 ร ูหน่ึงคือรเูรือ่งและสองคือ
รสึูก คุณมีทัง้สอง”

เวลาท่ีผมนึกถึงเร่ืองบางเร่ืองผมสงสัยเหมือนกันวาคนเราขับเคล่ือนชีวิต
ดวยอะไรกันแน บางทีเราหลงลืมความรูสึก เราใหน้ำหนักเพียงความรูทฤษฎี
เราใหคาความถูกตองวาเปนเลิศ เรามองความรูสึกเปนเพียงแคสุนทรียะ
ซ่ึงอาจไมใชของจรงิ

วงดนตรีคนตาบอดท่ีผานเขารอบไปบอกกบักรรมการและผชูมในวนันัน้วา
“ผมมาประกวดไมไดหวังแตเพียงรางวัล ผมอยากไดยินคำท่ีคณะกรรมการ
จะวิเคราะหส่ิงท่ีเราเลน มันดีแลวหรือยังสามารถพัฒนาอะไรไปไดอีก
เวลาท่ีเสียงเงินตกกระทบขันหรือภาชนะท่ีใสเงินของทานผูมีน้ำใจ ผมสงสัยวา
มันมาจากฝมือดนตรทีีเ่ราเลน หรอืเปนเพราะสงสารพวกเราเทานัน้”

เสียงสวดสายประคำในเดือนตุลาคมยังไมจางหาย ผมจำไดวาบางที
เราเคยปลูกฝงกันวา ในขณะรวมมิสซาไมควรสวดสายประคำ มีความเช่ือ
บางอยางผิด มีบทเพลงบางอยางไมถูกตอง มีไมบรรทัดวัดความศรัทธาเต็มไป
หมด มีหนวยกรองและคดัสรรอยางดี ตามทฤษฎีและคำประกาศของสวนกลาง
ผมไมเคยปฏิเสธส่ิงเหลาน้ีแถมยังสนับสนุนและรูวาเปนหนาท่ีที่จะตอง
ชวยกนัประกาศและยนืยนั แตผมคงไมสามารถดูแคลน ผทูีไ่มทำแบบเราทัง้หมด
แตรักพระแบบสุดหัวใจ ทุมเทตามแบบของตนเอง สังคมอาจมองวาผิดเพ้ียน
บิดเบ้ียว อาจนำไปสูการแตกแยก แตเม่ือเรามองกันจนถึงเสนทางสุดทายแลว
ภาษาที่สากลท่ีสุดกลับกลายเปนภาษาของความรูสึก ซ่ึงไมวาจะเปนชนชาติใด
กฟ็งออกและรบัร ูภาษาท่ีวาน้ีคือ...ภาษารัก และการโอบเอือ้อาทรตอกนั

บรรณาธิการบริหาร

หนังสือคาทอลิก
   

กลบัมาอกีครัง้กับบูธหนงัสือคาทอลกิในงานมหกรรมหนงัสือระดบัชาติ  ครัง้ท่ี 18
“หนังสือเปล่ียนชีวิต เปล่ียนโลก” ระหวางวันท่ี 16-27 ตุลาคม 2013 เวลา 10.00-
21.00 น. ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ พบกับสำนักพิมพคาทอลิกกวา 10
หนวยงาน อาทิ  1.  ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 2. ศูนยคริสตศาสนธรรม

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3. ศูนยส่ือมวลชน
คณะพระมหาไถ 4. ศูนยวรรณกรรมซาเลเซียน
5. คณะธิดานักบญุเปาโล  6. สำนักพมิพแมพระ
ยคุใหม 7. คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่พระคัมภีร
8. วิทยาลัยแสงธรรม 9. อื่นๆ คณะกรรมการ
คาทอลิกเพือ่ศาสนสัมพนัธและคริสตศาสนจักร
สัมพนัธ  / เยาวชน พรอมเสิรฟหนงัสือด ีมีสาระ แฝงคณุธรรม และคุณคาพระวรสาร
รวบรวมไวใหไดมากท่ีสุด พบกบัหนังสือใหม หนังสือเกา หนังสือลด หนังสือแจก
พรอมนองพีอ่าสาสมัคร รวมภารกิจแหงงานแพรธรรมโดยใชส่ือสารมวลชน

แวะเวียนมาใหกำลังใจ เลือกซื้อหนังสือดีในปแหงความเชื่อ กับส่ือคาทอลิก
ทีบู่ธ M 14  โซน C

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
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ç‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„®§√Ÿ§“∑Õ≈‘°é §≥–§√Ÿ§“∑Õ≈‘°‚√ß‡√’¬π´“ßµ“§√Ÿâ 

§Õπ‡‡«π∑å π”‚¥¬‡´Õ√å‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ √—µ‚π¿“  Õ∏‘°“√ ‡¢â“‡ß’¬∫øóôπøŸ®‘µ„® ∑’Ë»Ÿπ¬å

§√‘ µ»“ π∏√√¡ §≥–‡´πµåªÕ≈ ‡¥Õ ™“√åµ√  Õß§Õπ ®.¡ÿ°¥“À“√ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

6-9 µÿ≈“§¡ 2013 ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ‡©≈‘¡»‘≈ªá ®—π≈“ ·≈–‡´Õ√åÕ—ß‡®√‘π

‡ªìπºŸâÕ∫√¡

ç™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π‡™’¬ß„À¡àé

‚Õ°“ «—π‡¬“«™π·Ààß™“µ‘ ‡¢µ 1 √à«¡°—∫

·ºπ°‡¬“«™π —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à ®—¥™ÿ¡πÿ¡

‡¬“«™π¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë

ÀÕª√–™ÿ¡ 80 ªï ‚√ß‡√’¬π‡√¬’π“‡™≈’«‘∑¬“≈—¬

¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°«à“ 500 §π ·≈–

‰¥â¬âÕπ√Õ¬ 36 ªï ß“π‡¬“«™π§“∑Õ≈‘°‰∑¬

·≈–√à«¡„®°—π¿“«π“‡æ◊ËÕ —πµ‘¿“æµ“¡®ÿ¥ª√– ß§å

¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß´‘ 

ç· «ß∫ÿ≠é §ÿ≥æàÕÕ—¡√‘π∑√å æ—π∏å«‘‰≈ π”°≈ÿà¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿæ√âÕ¡°—∫ —µ∫ÿ√ÿ…

«—¥·¡àæ√–∂«“¬æ√–°ÿ¡“√„πæ√–«‘À“√ ÀπÕßæ≈«ß ·≈–«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø

ÀπÕß‰¡âµ“¬ Õ.ª√–∑“¬ ®.π§√√“™ ’¡“ ®”π«π 49 §π √à«¡· «ß∫ÿ≠·≈–

©≈Õß«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ∫â“π‡«’¬ß§ÿ° Õ.‡¡◊Õß ®.ÀπÕß§“¬ ‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 5

µÿ≈“§¡ 2013

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

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥ —¡¡π“§≥–°√√¡°“√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡æ◊ËÕ§«“¡‡ªìπºŸâπ” À—«¢âÕ

°“√·∫àßªíπ ç√Ÿâ‡¢“ √Ÿâ‡√“ √à«¡‡¥‘π‰ª¥â«¬°—πé §ÿ≥æàÕ∫ÿ≠ àß Àß…å∑Õß ‡ªìπ«‘∑¬“°√

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3-5 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë«—¥æ√–‡¡µµ“ ‰∑√ß“¡ ®.√“™∫ÿ√’ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡

®”π«π 30 §π

ç™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π≈”æŸπé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 °—π¬“¬π 2013 «—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ 

·ÀàßÕ— ´’´’ ≈”æŸπ π”‚¥¬§ÿ≥æàÕ®Ÿ‡´ª‡ª ·∫√åµ’ ‡®â“Õ“«“  √à«¡°—∫´‘ ‡µÕ√å

∫â“π¡“√’π“·≈–∑’¡ß“π ®—¥°‘®°√√¡™ÿ¡πÿ¡‡¬“«™π§“∑Õ≈‘°‡¢µ®—ßÀ«—¥≈”æŸπ ∑’Ë

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ Õ— ´’´’ ≈”æŸπ ¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°«à“ 70 §π ·≈–¡’

™“«∫â“π∑’Ë¡“√à«¡ß“πÕ’°ª√–¡“≥ 40 §π
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µÕπ∑’Ë 16
¡’Õπ“§µ (1)

‡¡◊ËÕ‡√“µâÕßºà“π
¥à“π‡√◊ËÕß§«“¡«‘µ°

°—ß«≈æ√–‡®â“
®–π”∑“ß‰À¡?
 ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«À≈“¬Ê

·Ààß ‡™◊ËÕ«à“§Ÿà√—°µâÕß‡¥‘π∑“ß

‰ª√à«¡°—π ∫“ß§Ÿà¥Ÿ„®°—π

∫“ß§Ÿà°”≈—ß®–·µàßß“π ∫“ß§Ÿà

¡“¥◊Ë¡πÈ”º÷Èßæ√–®—π∑√å º¡

™Õ∫‰Õ‡¥’¬‡°ã‰°ã¢Õß°“√π”‡Õ“°ÿ≠·®§Ÿà√—°¡“≈ÁÕ°‰«â¥â«¬°—π ‡√“‰¥â§«“¡§‘¥

‡√◊ËÕß§«“¡¡—Ëπ§ß ·µàº¡‡™◊ËÕ«à“‡√“‰¡à§≈“¬«‘µ°°—ß«≈

ç¢â“æ‡®â“®– Õπ∑à“π·≈–®–™’È∑“ß‡¥‘π„Àâ∑à“π ¢â“æ‡®â“®–§Õ¬¥Ÿ·≈

„Àâ§”ª√÷°…“·°à∑à“πé ( ¥ÿ¥’ 32:8)

ç‡¡◊ËÕæ√–®‘µ·Ààß§«“¡®√‘ß‡ ¥Á®¡“ æ√–Õß§å®–∑√ßπ”∑à“π‰ª Ÿà§«“¡®√‘ß

∑—Èß¡«≈ æ√–Õß§å®–‰¡àµ√— ‚¥¬æ√–Õß§å‡Õß ·µà®–µ√— ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë∑√ß‰¥âøíß¡“ ·≈–

®–∑√ß·®âß„Àâ∑à“π√Ÿâ‡Àµÿ°“√≥å∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπé (¬ÕÀåπ 16:13)

§Ÿà∑’Ë ‡√‘Ë¡ √â“ß§√Õ∫§√—«¥â«¬§«“¡¡—Ëπ§ß„π∞“π–°“√‡ß‘π®÷ß¡—Ëπ„®‡√◊ËÕß

§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà ·µà§√Õ∫§√—«∑’Ë √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®¥â«¬°“√π”¢Õßæ√–‡®â“ ®–„™â

°ÿ≠·®„¥¬÷¥®—∫°—ππÕ°‰ª‡ ’¬®“°°ÿ≠·®·Ààß°“√π”∑“ß‚¥¬æ√–®‘µ‡®â“ ¡—πÕ“®

øíß¥Ÿ·≈â«®—∫µâÕß‰¡à‰¥â ‡ß◊ËÕπ‰¢°Á§◊Õ‡¡◊ËÕ√—°∑”„Àâµ“∫Õ¥·≈â« ‡√“„™â “¬µ“„¥

π”∑“ß°—π≈à–

ç§â“¡πÿ…¬å... «‘∂’∑“ ·Ààß‚≈°
¬ÿ§¥‘®‘µÕ≈é §«“¡∑â“∑“¬µàÕ
∫∑∫“∑æ√–»“ π®—°√„π¬ÿ§‚¡‡¥‘√åπ
∂÷ß·¡âª√–‡∑»‰∑¬®–¡’°“√‡≈‘°∑“   ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

µ‘¥µ“¡æ√–§√‘ µåÕÿ∑‘»™’«‘µ√—∫„™â‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å
 ¡“§¡π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈œ  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

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

®—¥æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥«—π»ÿ°√åµâπ‡¥◊Õπ∑’Ë 4 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë«—¥‡´πµå‚∏¡— 

‚¥¬§ÿ≥æàÕ‰æ√—™ »√’ª√–‡ √‘∞ ‡ªìπª√–∏“π ‚Õ°“ √–≈÷°∂÷ßπ—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ 

Õ— ´’´’ ‡π◊ËÕß„π«—π»“ π —¡æ—π∏å ·≈–√–≈÷°∂÷ß§ÿ≥æàÕ‰æ»“≈ Õ“π“¡«—≤πå

Õ¥’µ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕ»“ π —¡æ—π∏å·≈–§√‘ µ»“ π®—°√

 —¡æ—π∏å §√∫ 6 ªï·Ààß°“√®“°‰ª
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