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ฟรงัซิส พระสนัตะปาปาของปวงชน
พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

(อานตอหนา 5)

ตอนที ่3 กระแสเรยีก การศกึษา บวชเปนพระสงฆ

เม่ือฮอรเก แบรโกลโิอ เรยีนเคมีจบเม่ืออาย ุ19 ป คุณแมถามเขาวาจะเรียน
อะไรตอ เขาตอบวา “วชิาเวชกรรม” นีค่อืคำบอกเลาของมารอีา เอเลนา

คุณแมของแบรโกลิโอ รื้อหองเก็บของในบานใหเปนหองเรียนของเขา
และทุกๆ วนัหลงัจากทำงานในหองเวชกรรมเขากเ็ก็บตัวอยใูนหอง วนัหนึง่
คุณแมของเขาเขาไปในหอง แตแทนท่ีจะพบตำราเวชกรรม ทานกลับเห็น
หนงัสือเกีย่วกบัคำสอนและเทววทิยา คุณแมจงึถามดวยความประหลาดใจวา
“นีอ่ะไรกนั” แบรโกลโิอตอบคุณแมอยางสงบเสง่ียมวา “เปนหนงัสือสำหรบั
รกัษาวิญญาณ” เขาไดตัดสินใจจะเรียนเพือ่บวชเปนพระสงฆ

ทานกลาวกับนักขาวสถานีวิทยุวา “พอไมรูวาอะไรเกิดข้ึน แตรูแทแน
แกใจวาจะตองบวชเปนพระสงฆ” หลังจากน้ันทานก็ตัดสินใจจะเขาคณะ
เยสุอิต

แตกอนอื่นทานจะตองจัดการกับเช้ือโรค ทานตองผาตัดปอดเพื่อ
ขจัดโรคท่ีกำลังทำใหทานรสึูกไมสบาย

ตามบทความในสมุดบันทึก “เอล เยสุอิตตา” ที่กลาววาทานรูสึก
ไมสบายใจกับผูที่พยายามใหกำลังใจแกทาน ทานพบพลังในคำกลาวของ
ซิสเตอรทานหนึง่ท่ีกลาวกบัทานวา ทานกำลงัเลยีนแบบพระครสิตเจา อาศัย
ความเจ็บปวด แบรโกลิโอกลาววา “ความเจ็บปวดมิใชฤทธ์ิกุศล แตการที่
กระทำตัวเพือ่นอมรบั นัน่คือ ฤทธ์ิกศุล”

ทานเขาคณะเยสุอติเม่ืออายไุด 21 ป ซ่ึงในสมัยนัน้ถอืวาเปนกระแสเรียก
ทีค่อนขางชาหนอย ทานศึกษาวิชา “เสรนียิม” ทีเ่มืองซานดีเอโก ประเทศชิลี
ในป ค.ศ. 1960 ไดรับปริญญาดานวิชา  “ปรัชญา” ที่มหาวิทยาลัยคาทอลิก
แหงบัวโนสไอเรส ในชวงป ค.ศ. 1964 ถงึ 1965 ทานเปนอาจารยสอนวิชา
วรรณคดีและปรัชญา ที่โรงเรียนมัธยมอิมมาคูลาดา ที่จังหวัดซานตาเฟ
ในป ค.ศ. 1966 ทานสอนวิชาเดียวกันท่ีวทิยาลัยเอลซัลวาดอร ทีบ่วัโนสไอเรส

ในป ค.ศ. 1967 ทานก็กลับไปศึกษาเทววิทยาตอ ทานไดรับการบวช
เปนพระสงฆเม่ือวนัที ่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1969 กอนทีท่านจะอายคุรบ 33 ป
เพยีงไมกีว่นั

“ในฐานะท่ีเปนพระสันตะปาปาเยสุอิตองคแรก สมเด็จพระสันตะ-
ปาปาฟรังซิสสามารถซาบซ้ึงในน้ำพระทัยของพระเจา และเผยพระวรสาร
ในรูปแบบใหม” นีคื่อคำกลาวของพระอคัรสงัฆราชเทเรนซ เปรนเดอรกาส
แหงออตตาวา ประเทศแคนาดา ซ่ึงเปนเพื่อนรวมคณะเยสุอิตกับสมเด็จ
พระสนัตะปาปาฟรังซิส ทานยังกลาวตอไปวา “ในมุมมองหน่ึง ทานซาบซ้ึง
ถึงจิตตารมณของคณะเรา”

“กฎวินัยฝายจิตวิญญาณของผูกอต้ังคณะเยสุอิตคือ นักบุญอิกญาซีโอ
โลโยลา เรยีกรองใหพอรวูาเวลาน้ีควรจะทำอะไร” ทานเปรนเดอรกาส กลาว
ตอ “ในคณะ เราตองปลอยใหพระเจาทรงนำทางเราแตละคน โดยเฉพาะ
แมนักบุญอิกญาซีโออาจจะไมใชคำพูดเชนเดียวกับเรา แตการท่ีพระเจา
ตรัสกับพอ ก็เปนส่ิงท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับตัวพอเหมือนกับลายน้ิวมือ

สารวันสิทธิมนุษยชน
ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
วนัอาทติยที ่17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013

ความกลา การเปล่ียนแปลง การเสวนา เคร่ืองมอืสรางสนัติ

พ่ีนองครสิตชนทีร่กั ทกุทาน
โอกาสรำลึกวนัสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

เวียนมาบรรจบในวันอาทิตยที ่17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 และเชนกัน ปนีเ้ปน
ปแหงความเช่ือ ขาพเจาขอนำโอกาสสำคัญท้ังสองน้ี มารวมโมทนาขอบ
พระคุณพระเปนเจา ที่คริสตศักราช 2013 เปนวาระแหงการครบ 50 ป ของ
พระสมณสาสนสันติสุขบนแผนดิน (Pacem in Terris) ซ่ึงเปนพระสมณสาสน
ดานสังคมฉบับท่ีสำคัญของพระศาสนจกัรคาทอลกิ ขาพเจาเหน็วาเปนชวงเวลา
เหมาะสมอยางย่ิงท่ีพวกเราคริสตชน ไดมาทบทวนถึงความพยายามของอดีต
ผูนำของพระศาสนจักร  บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ในการ
นำพาสมาชิกพระศาสนจักรทั้งมวล มุงหนาไปสูศตวรรษท่ี 21 ดวยการเปน
ประกาศก ประจกัษพยาน และปฏบิติัซ่ึงการเคารพในเกยีรต ิศักด์ิศร ีและสิทธิ
มนุษยชน  ตอหนาความตึงเครียดของโลก ชวงทศวรรษท่ี 60  อนัเน่ืองมาจาก
ความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง ถือเปนความกลาหาญของศิษยของ
พระเยซเูจา ในการมีสวนรวมสรางประวัติศาสตรใหมของสังคมโลก ทีส่งคราม
และความรุนแรงมิใชคำตอบของการสรางสันติภาพ

คำกลาวท่ีปรากฏอยูในพระสมณสาสนสันติสุขบนแผนดิน (Pacem in
Terris) วา สันติภาพจะเปนเพยีงคำพดูท่ีวางเปลา หากไมต้ังม่ันอยบูนความจริง
มีความยุติธรรมเปนเคร่ืองช้ีนำ ไดรับแรงบันดาลใจจากความรัก และปฏิบัติ
ใหบรรลผุลดวยเสรีภาพ ขาพเจาถือวา เสาหลักสำคญัท้ัง 4 นี ้ เปนกฎย่ิงใหญ
ของพระศาสนจักรและของโลก ที่เราทุกคนตองยึดถือและรวมกันปฏิบัติเพื่อ
ใหสังคมมีความสงบสุข อยางไรก็ดี การจะบรรลุผลถงึหลักปฏิบติัทัง้ 4 เรือ่งน้ี
จำเปนท่ีเราตองศึกษา ‘สัญญาณแหงกาลเวลา’ ในสังคม และถือเปนหนาท่ีที่
ทุกคนควรปฏิบัติ  ดังท่ีบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23 ไดทรง
เรียกรองคริสตชนทุกคน ใหเปนผูเกาะติดกับเรื่องราวตางๆ ในสังคม  เพื่อ
คริสตชนสามารถเจริญชีวิตเปนประจักษพยาน โดยอาศัยพลังแหงความเช่ือ
เปนหลกัยดึเหน่ียว เพือ่มงุสคูวามดีและความผาสุกสวนรวม

เม่ือเรานำเอาพระสมณสาสนสันติสุขบนแผนดิน (Pacem in Terris)
มาศึกษาไตรตรองกับความเปนจริงในปจจุบัน ก็พบวา โดยภาพรวม สังคม
ไดเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปสูโลกแหงเทคโนโลยีส่ือสาร แตความเจริญเชนน้ี
มิไดใหคำตอบแทจรงิตอสนัติภาพ สังคมยังเต็มไปดวยอปุสรรคขดัขวางมากข้ึน
ตอการบรรลุสันติภาพ  สงครามท่ีเคยเปนฝนรายในประวัติศาสตรมนุษยชาติ
ยังปรากฏในหลายประเทศตามภูมิภาคตางๆ  แมรูปแบบของการทำสงคราม
จะเปล่ียนไป  แตก็เปนอันตรายไมยิ่งหยอนไปกวาอดีต สงครามท่ีปราศจาก
คูตอสูชัดเจน  สงครามท่ีมาจากความไมไววางใจ ความกลัว ความตองการ
ความม่ันคงทางการเมือง  และผลประโยชนของตนเองและพรรคพวก  ขณะเดียว
กนั ความรวดเร็วของการติดตอส่ือสาร เพยีงปลายน้ิวสมัผสั กลายเปนคำตอบ
แหงความสำเร็จ ก็ไดบิดเบือนชีวิตภายในของบุคคลมนุษย ไปในหนทาง
ทีเ่หนิหางจากพระเจา มนุษยมีสภาพพรองทางศีลธรรมมากข้ึน ไมคำนึงถึงผอูืน่
เพิกเฉยตอความอยุติธรรม มองบุคคลอ่ืนเปนเสมือนวัตถุ ความเพียรทนของ
ปจเจกบคุคลลดนอยลง และสะทอนออกมาทางพฤตกิรรมทีร่นุแรง ความโลภ
ที่ครอบงำจิตใจมนุษย เปนเหตุใหโครงสรางและกลไกของสังคมผิดเพี้ยนไป
สถานการณการอพยพของผูคนหลบหนีความทุกขยากทางเศรษฐกิจ มาเปน
แรงงานราคาถูก และถูกลอลวงเขาสูขบวนการคามนุษย ปญหาเยาวชน ใน
วงจรของยาเสพติดและการต้ังครรภกอนวยัอนัควร รวมไปถึง ปญหาครอบครัว
ทีค่สูามีภรรยา ไมสามารถเปนตนแบบของพอแมทีดี่  ใหบตุรธิดาเจริญรอยตาม
ไดอีกตอไป  ส่ิงตางๆ เหลาน้ี บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ที่ 23
ถือวาเปนการปฏิเสธสันติภาพ และกำลังทาทายสมาชิกพระศาสนจักรวา
จะเจริญชีวิตดวยความเช่ือ เพื่อเปนประจักษพยานในสังคมโลกทุกวันน้ีได

(อานตอหนา 13)
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โคเออร (ตอจากหนา 2)

นอกจากน้ียังเปนการขอบพระคุณผูสนับสนุนงานของ
โคเออร  และเพ่ือเปนการพบปะสังสรรคกันระหวาง
กลุมอาสาสมัครโคเออรวัดตางๆ โดยมีพระสังฆราช
ยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชัย  กลาวเปดงานตอนรบับรรดา
อาสาสมัครโคเออรจากวัดตางๆ  และเจาหนาท่ีโคเออร
จากสำนักงาน  7 แหง ไดแก โคเออรแมฮองสอน โคเออร
แมสะเรียง  โคเออรแมสอด  โคเออรกาญจนบุร ี โคเออร
กรุงเทพฯ โคเออรอรัญประเทศ และศูนยชวยเหลือ
ผลูีภ้ยัในเมือง

นอกจากน้ียังมีการแสดงจากเด็กๆ ในศูนยเยาวชน
พระกุมารเยซูบานแปง สิงหบุรี เยาวชนอาสาสมัคร
โคเออร และอาสาสมัครโคเออร โดยคุณพออนุชา
ชาวแพรกนอย จิตตาธิการอาสาสมัครโคเออร เปน
ผดูำเนนิรายการ  จนกระทัง่เวลา 10.30 น. ไดเร่ิมพธีิบชูา
ขอบพระคุณ โดยพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู
เปนประธานในพิธี  รวมดวยพระสงัฆราชยอแซฟ พบิลูย
วสิิฐนนทชัย  คณุพอจำเนียร  กจิเจริญ  คณุพอจอหน
เมอรเร คณุพอวชิชกุรณ  เกตภุาพ คณุพอพิพัฒน  รงุเรอืง-
กนกกุล คณุพออนชุา  ชาวแพรกนอย และคณุพอรงัสิพล
เปลี่ยนพันธุ

บิดาคุณพอศรปีราชญ (ตอจากหนา 2)
นกับวช และบรรดาญาติพ่ีนองมารวมอาลยัจำนวนมาก
ทีว่ดัพระวสุิทธวิงส ลำไทร จ.ปทมุธานี

ยอแซฟ ยอแซบ ผิวเกลี้ยง เกิดท่ีอำเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2460
รับศีลลางบาป ที่วัดแมพระประจักษ รับศีลกำลัง เม่ือ
วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2472 รับศีลสมรส เม่ือวันท่ี 4
มกราคม พ.ศ. 2484 มีพีน่องท้ังหมด 5 คน คือ  1. ปาเซ้ิม
ผวิเกลีย้ง 2. ปาเสง่ียม ผวิเกลีย้ง 3. ลงุสงา ผวิเกลีย้ง  4.
พอยอแซบ ผวิเกลีย้ง และ 5. อามนิ ผวิเกลีย้ง

ยอแซบไดสมรสกับคุณกระจาง เมืองรัตน มีบุตร
ชายดวยกนัท้ังหมด 4 คน คือ  1. คณุปญญา ผวิเกลีย้ง
(อดีตครูใหญโรงเรียนเซนตจอหนโปลีเทคนิค) 2. คุณ
กฤษฎา (ฉลาด) ผวิเกลีย้ง (เสียชีวติ) 3. คณุเฉลยีว ผวิ-
เกลีย้ง  (เสียชวีติตอนเด็ก) และ 4. คณุปรชีา ผวิเกลีย้ง
(เสียชวีติตอนเด็ก)

ภายหลงัจากคุณกระจางไดเสียชวีติลง  ยอแซบกไ็ด
แตงงานใหมกับคุณยุพา สัญญวี และมีบุตรดวยกัน
ทั้งหมด 11 คน บุตรชาย 8 คน และธิดา 3 คน คือ 1.
คุณพอศรีปราชญ ผิวเกลี้ยง  2. คุณศรีเพ็ญ ผิวเกลี้ยง
(อดีตคุณครูโรงเรียนพระวิสุทธิวงส) 3. คุณศรีศักด์ิ
ผวิเกลีย้ง (ทำงานอยทูีก่รมสรรพาสามติ) 4. คณุศรนีคร
ผวิเกลีย้ง (ทำงานเปนวิศวกร) 5. คณุศรณีรงค ผวิเกลีย้ง
(ทำงานบริษัทกอสราง) 6. คุณชาติชาย ผิวเกลี้ยง
(ทำงานอยบูรษัิท ไพรเวท พรอพเพอรต้ี จำกดั (บรษัิท
ในเครอืเบญจจนิดา โฮลดิง้ หรอืบรษัิท ยคูอม เดิม)  7.
คุณจรัสศรี ผิวเกลี้ยง (อยูรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐ
อเมริกา) 8. คุณคมกฤษ ผิวเกลี้ยง (เสียชีวิตตอนเด็ก)
9. คุณเฉลิมเกียรติ เปรมจินดากุล (ทำงานอยูกับสำนัก
งานกฎหมาย บรษัิท กำธร สุรเชษฐ และสมศักด์ิ จำกัด)
10. คณุรงุฤดี ผวิเกลีย้ง (ทำงานอยบูรษัิทโทเท่ิล แอคเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) “ดีแทค”)  11. คุณศรี-
ปรชัญา ผวิเกลีย้ง (ทำงานเปนชางตัดผม)

ยอแซฟ ยอแซบ จบการศึกษาสูงสุดช้ันประถม
ศึกษาปที่ 4 ประกอบอาชีพเปนชาวนา ในสมัยกอนจะ
ทำนาปลูกขาวในท่ีดินทีเ่ชาจากวดัพระวสุิทธิวงส ลำไทร
ประมาณ 100 ไร มีควายสำหรับชวยทำนาประมาณ 4
ตัว มีลูกจางซ่ึงเปนชาวลาวมาชวยทำนาดังกลาว โดย
จะมาอาศัยอยูกินกับท่ีบาน สำหรับการเลี้ยงหมูเพื่อ
ไวขายและมีพอพันธุ เอาไวเพื่อนำไปผสมกับแมพันธุ
ตามท่ีมีคนจางมา คุณพอเปนคนหัวกาวหนา ชอบ
อานหนังสือ ศึกษาเทคโนโลยี เปนคนแรกที่นำเอา
รถไถนามาใชแทนแรงงานควาย นำเคร่ืองมาใสเรือ
เพื่อวิ่งไปตลาดหรือไปซ้ือรำและปลายขาวเพ่ือนำมา
เลี้ยงหมู และเปนคนท่ีสนับสนุนใหลูกไดเรียน มี
การศึกษาสูง ๆ

พออายไุดประมาณ 70 ป กเ็ริม่ไปตรวจรางกายเปน
ประจำทุกเดือนมิไดขาดท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส

พออายุไดประมาณ 90 ป เน่ืองจากไดยายไปอยูบาน
ของลูกท่ีอยูไกลจากโรงพยาบาลเซนตหลุยสมากข้ึน
เรื่อย ๆ เดิมจากบานปากเกร็ด มาเปนบานหลักสี่ บาน
รังสิต สุดทายยายมาอยทูีบ่านลำลูกกา จงัหวดัปทุมธานี
จึงไดแจงคุณหมอวาจะไปตรวจรางกายทุก 3 เดือน
โดยคุณหมอก็ยินยอมและไดจัดยามาใหทานในชวง
เวลา 3 เดือนดังกลาวอยางเพียงพอ

วันจันทรที่ 23 กันยายน เวลาประมาณ 19.00 น.
หลังจากยอแซฟ ยอแซบ ทานอาหารค่ำเสร็จเรียบรอย
ทานเกิดอาการเสนโลหิตในสมองแตก ทางบานได
นำตัวสงโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา คลอง 16 องครักษ จังหวัดนครนายก
และไดรักษาตัวอยูนาน 11 วัน และทานไดจากไป
อยางสงบในวันศุกรที ่4 ตุลาคม เวลา 22.30 น.

⌦
วนัหน่ึง มีชายคนหน่ึงมาพบโสกราตีสและกลาวกับทานวา “ฟงนะโสกราตีส ฉนัอยากจะบอกกับทาน

วา เพือ่นของทานคนหน่ึง...” “ขอเวลาสักครหูนึง่” โสกราตีสกลาวตัดบท “คุณไดกรองส่ิงท่ีคุณจะพูดดวย
กฎสามประการแลวหรือยัง”

“กฎสามประการคอือะไร” ชายคนน้ันถาม โสกราตีสตอบวา “กฎขอแรกคือความจริง คุณไดตรวจสอบ
หรือยังวา ส่ิงท่ีคุณตองการจะบอกกับฉันเปนความจริง” “ฉันเพียงแตไดยินเขาเลามาเทาน้ัน” ชายคนน้ัน
กลาวตอบ “แลวกฎขอทีส่องคืออะไร” ชายคนน้ันถาม โสกราตีสตอบเขาวา “กฎขอทีส่องคอืความดี ส่ิงท่ี
คุณตองการจะบอกกับฉันแมคุณยังไมไดตรวจสอบมัน มันเปนส่ิงท่ีดีใชไหม” “ผมวาในทางตรงกันขาม
มันเปนส่ิงท่ีไมสจูะดีนกั” ชายคนน้ันกลาวตอบ

โสกราตีสถอนใจยาวกอนที่จะกลาวตอไปวา “อยางน้ันเรามาดูกฎขอสามกันเถอะ นั่นคือความจำเปน
ส่ิงท่ีคุณจะบอกกับฉันมันเปนส่ิงท่ีจำเปนไหม” “พูดตามตรงนะ ส่ิงท่ีผมจะบอกมันไมมีความจำเปนเลย”
ชายคนน้ันสารภาพ โสกราตีสย้ิมพลางกลาววา “ถาส่ิงท่ีคุณตองการจะบอกกับฉันมันไมจริง ไมดี และ
ไมจำเปน คุณลมืมันเสียเถอะ มนัเปนส่ิงท่ีไรคาและไมมีประโยชนใดๆ ทีจ่ะฟงหรอืรบัร”ู

โสกราตีสสอนเราวา กอนทีเ่ราจะพดูถึงคนอืน่ เรานาจะใชกฎสามประการน้ีเชนกนั คือ ส่ิงท่ีเราจะพูด
ถึงผูอื่นมันเปนความจริงไหม? ส่ิงท่ีเราจะพูดถึงผูอื่นมันดีไหม? และส่ิงท่ีเราจะพูดถึงผูอื่นมันจำเปนไหม?
ถามันจริง ดี และจำเปน เราก็สามารถพูดถึงผูอื่นได แตถามันขาดขอใดขอหน่ึง หรือขาดท้ังสามขอ ถาเรา
ไมพดูถึงผอูืน่กจ็ะดีกวา

หนังสือเสรมิศรทัธาคาทอลิก
เปนหน่ึงเดียวกบัพระครสิตเจา

และกบัผอูืน่
ใหขอมูลความเปนมา

ของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ
และเนื้อหางานชุมนุม ครั้งที่ 50

ประเทศไอรแลนด พรั่งพรูดวยขอมูล
หนักแนนดวยสาระที่ตองรู
โดยคุณวีณา โกวิทวานิชย

ราคา 170 บาท
ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิฯ  โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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ตอนที ่25

คริสตชนไนจีเรียตองการ
สนัตภิาพไมใชความรุนแรง
ตอบโตกลมุ “โบโก ฮารมั”

20 ตุลาคม2013 (โรมรพีอรทดอทคอม)
‘โบโก ฮารัม’ เปนกลุมผูกอการรายที่รูกันดี

ถงึความโหดรายดิบเถ่ือนของพวกเขา แตกมี็อยใูนความ
เปนจริงท่ัวประเทศไนจีเรีย จุดประสงคสวนหนึ่งของ
กลุมน้ีก็คือการกำหนดกฎหมาย “ชารี” ซ่ึงต้ังอยูบน
รากฐานของลัทธิมุสลิมแบบสุดโตง เปาหมายหลัก
ของกลมุสวนใหญมงุไปยังคริสตชน  ฮาเวยีร เมเนนเดส
รอส ผูจัดการหนวยงานชวยเหลือพระศาสนจักรท่ี
ตองการจากประเทศสเปน กลาววา “ปญหาก็คือ
ประเทศไนจีเรยีไดเริม่จัดการกับกลมุน้ีมากวาสองปแลว
‘โบโก ฮารมั’แปลวา ‘การศึกษาแบบตะวันตกเปนบาป’
พวกเขาต้ังใจจะขับไลคริสตชนและทุกส่ิงท่ีเกี่ยวเน่ือง
สัมพนัธกบัคริสตชน กลมุน้ีกำลงัทำสงครามเพ่ือทำลาย
ความเจริญกาวหนาของคริสตชน” ผูจัดการหนวยงาน
จากประเทศสเปน เพื่อชวยเหลือพระศาสนจักรที่
ตองการความชวยเหลอืไดเหน็ความจริงน้ีดวยตาตนเอง
คริสตชน จะตองไปรวมพิธีมิสซาในโบสถที่ลอมรอบ
ดวยกำแพงสูงๆ ทางเขาก็มียามติดอาวุธคุมกันเพ่ือ
ปองกันมิใหผูมารวมพิธีมิสซาถูกฆาตาย แตนายเม-
เนนเดส รอส เสริมวา แทนท่ีพวกเขาจะแกแคนตอบ
บรรดาคริสตชน ปรารถนาท่ีจะใหอภัยและแสวงหา
สันติฮาเวียร เมเนนเดส รอส กลาวตอไปวา “เรา
สัมภาษณประชาชนผูถูกโจมตีหรือผูไดรับบาดเจ็บ
ในการโจมตีนี ้บางคนสูญเสียดวงตา คนอ่ืนก็เต็มไปดวย

ความตระหนกต่ืนกลัวจากการ
โจมตี แตมีส่ิงหนึ่งเหมือนกัน
พวกเขาตางพูดวา ‘เราอภัย
ใหพวกเขา’เราตองการสนัติภาพ
และการกลับคืนดีกัน  นี่ เปน
คว าม คิดกว า งขว า ง ท่ี สุ ด ท่ี
แบ งปน กันในหมู คณะของ
ครสิตชน

กลุม โบโก ฮารัม
เปนสาขาหน่ึงของกลุมอัลไกดา
ท่ีบริหารโดยชาวไนจีเรีย ทีละ
เลก็ทีละนอย กลมุน้ีกไ็ดรวบรวม
อาวุธทันสมัยและการโจมตีของ
พวกเขาก็หลั่งเลือดเพิ่มมากข้ึน
เร็วๆ นี้กลุมผูกอการรายไดฆา
นักเรียนในวิทยาลัยกวา 40 คน
พวก เ ข า ยั ง เ ผ า อ า ค า ร เ มื่ อ

นักศึกษาจะพยายามออกมาจากอาคารฮาเวียร เมเนน-
เดส รอส กลาววา “ผูกอการรายบอกเราวา ตราบเทาท่ี
เงินยังสะพัดมาอยางตอเน่ืองและการบริจาคเงินยังทำ
ใหการเงินของกลมุผกูอการรายคลอง การโจมตีกจ็ะคง
ดำเนินตอไป  ปฏบิติัการข้ึนอยกูบัวารัฐบาลจะรับมือกบั
เรื่องน้ีโดยตอบโตกลุมผูกอการรายแบบรุนแรง
มากนอยแคไหน”

รายงานลาสุดจากคณะกรรมการอิสรภาพทาง
ศาสนาระหวางชาติประเทศสหรัฐอเมริกาชี้วา กลุม
โบโก ฮารมั ไดฆาผคูนในประเทศไนจเีรยีไปกวา 12,000
คนแลว

ของพอ”
“หนึ่งในบรรดา

กฎวินัยของนักบุญ
อิกญาซีโอก็คือ การ
พิจารณามโนธรรม
วันละสองคร้ัง เพื่อ
สำนึกในความผิด
ตกบกพรองของเรา
และนอมรับวาพระเจา

ประทับอยูกับเราท่ีไหน และเม่ือไรในการแสวงหา
ฤทธ์ิกุศลของเรา ผูที่หยิ่งจองหองจะไดถอมตนลง ผูที่
เฉยเมยจะไดรอนรนมากขึ้น” นี่คือคำกลาวของพระ-
คุณเจาเปรนเดอรกาส

พระคุณเจาเปรนเดอรกาส ยังกลาวตอไปอีกวา
“จดุประสงคของกฎวินยัเหลาน้ีกคื็อ พยายามสรางความ
สมดุล เม่ือขาพเจาสมดุล ขาพเจาก็สามารถเห็นการ
เคลือ่นไหวของจติวิญญาณ และรวูามาจากพระเจา หรอื
มาจากศัตรูธรรมชาติของเรา ซ่ึงทานอิกญาซีโอจะเรียก

วา “ปศาจ” นักบุญอิกญาซีโอพยายามแสวงหาพระเจา
ในทุกส่ิง เม่ือพบพระองคแลว ทานจะตอบสนอง”

พระคุณเจาเปรนเดอรกาส กลาววา “เปนเร่ือง
ธรรมดาของสมาชิกคณะเยสุอิตท่ีจะหวงใยในความ
ลำบากของคนยากจน ความไมเสมอภาคในสังคม
ในอเมริกาใตเปนเร่ืองท่ีเราจะตองใหความสนใจ คณะ
เยสุอิตไปทำงานท่ีนั่น เพื่อจะไดใชมันสมองและพลัง
ความสามารถของพวกเขาทุมเทใหกับคนจนพรอมกับ
พระวรสาร

วิธีเผชิญกับปญหาเหลาน้ีที่คุณพอฮอรเก แบรโก-
ลโิอ กคื็อการควบคคูวามรักตอคนยากจนเขากับพระวรสาร
มิใชไปในแนวทางลัทธิ “มารค” ซ่ึงเริม่สงครามระหวาง
ชนชาตข้ึิน ซ่ึงมิใชแนวทางของพระวรสาร

ฟรงัซสิ (ตอจากหนา 3)

“การท่ีแบรโกลิโอขึ้นรถไฟใตดินและอาศัยอยู
ในบานเชาสองช้ัน คงจะเปนการตัดสินใจจากแนว
ความคิดฝายจิตวิญญาณของคณะเยสุอิต เราตัดสินใจ
และดำเนินชีวิตตามแนวทางน้ัน และภายหลังอาจถาม
ตัวเองวา การจัดการกับชวีติของฉันไดชวยใหฉนัเติบโต
ทางฝายจิตวิญญาณหรือเปลา”

แมวาคณะเยสุอิตไดรับขนานนามวา “คณะของ
พระเยซูเจา” แตในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน
พวกเขาเรยีกตัวเองวา “คณะ” หรอื “ผติูดตามพระเยซูเจา”
เปนพี่นองซ่ึงอยูรวมกัน มีชีวิตอยูดวยกัน และจาก
รากฐานเดียวกัน คือเพื่อรับใชโลก
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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2013 หนา 7
ฉลองชมุชนความเชือ่ (ตอจากหนา 20)
“อบอนุ”.. ยงัเปนภาพท่ีพบเหน็ในวันฉลองชุมชน

ความเช่ือวดันักบญุลูกา บางขาม
ภาพทีพ่ระคารดินลั อดีตคุณพอเจาวัด ทักทายผคูน

รวมสมัย เหมือนฟนความทรงจำเม่ือคร้ังท่ีเคยประจำ
ทีแ่หงน้ี

“อบอนุ” จงึกลายเปนคำทีจ่ะบรรยายเรือ่งราวของ
วันฉลองชุมชนความเช่ือและเสกหอระฆัง วัดนักบุญ
ลกูา บางขาม

เม่ือวนัเสารที ่26 ตุลาคม ค.ศ. 2013 พระคารดินลั
ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู เปนประธานในพิธีฉลองชุมชน
ความเช่ือ และเสกหอระฆัง วัดนักบุญลูกา บางขาม
ลพบุรี พรอมดวยพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย วิสิฐ-
นนทชัย คณะสงฆ นกับวช และสัตบุรษุจำนวนมาก

ส.อบจ.มณเฑียร สิงหสา เปนตัวแทนคณะสงฆ
นักบวช และสัตบุรุษในการกลาวตอนรับพระคุณเจา
พระคารดินัล โอกาสท่ีมาเย่ียมพวกเราสัตบุรุษลูกวัด
บางขาม และคริสตชนในสังฆมณฑลนครสวรรค จาก
นั้นพระคารดินัลไดกลาวตอบดวยความยินดีเปน
อยางย่ิงท่ีมีโอกาสไดมาเย่ียมบางขาม และสังฆมณฑล
นครสวรรคอกีครัง้หนึง่

ตอมาในเวลา 10.00 น. พระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย
กิจบุญชู เปนประธานประกอบวจนพิธีกรรมเปด และ
เสกหอระฆังใหมของวัดบางขาม ซ่ึงสรางข้ึนในโอกาส
ฉลองกลุมคริสตชนครบ 100 ป เม่ือป ค.ศ. 2010 แต
ติดขัดอันเน่ืองมาจากปญหาอุทกภัย จึงมาแลวเสร็จ
สมบูรณในปนี้

จากน้ันเปนพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง
นักบุญลูกา พระคารดินัลไดใหขอคิดดังน้ี   หนังสือ
พระวรสารไมใชนักบุญลูกาเขียนเพียงผูเดียว หนังสือ
พระวรสารมส่ีีเลม ทีเ่ขียนโดยทานนักบญุยอหน มัทธิว
มาระโก และท่ีเรากลาวสุดทายท่ีเขียนข้ึนโดยนักบุญ
ลกูา องคอปุถมัภวดัของเรา ทานนักบญุลกูาในหนังสือ
พระวรสาร ทำใหเรามองเหน็วา พระเอกของพระวรสาร
คือใคร ... ในละครจะตองมีพระเอก และท่ีพระวรสาร
มงุหมาย เปนพระเอกทีส่ำคัญ คือองคพระเยซคูรสิตเจา
นักบุญลูกาท่ีเขียนพระวรสาร ทานเนนลักษณะของ
พระเยซูครสิตเจาในมิติใด ทานนักบุญลูกาเนนถงึพระ-
เยซูครสิตเจาในมิติทีเ่ดนมากๆ นัน่คือขอแรก เปนพระบุตร
สุดท่ีรักของพระบิดาแตองคเดียว ซ่ึงไดเสด็จลงมา
บงัเกิด  นกับญุลูกาอธบิายคอนขางละเอยีด เม่ือแมพระ
ไดรับแจงขาวจากอัครเทวดาคาเบรียลวาแมพระจะ
ไดรับหนาท่ีพิเศษ เปนพระมารดาขององคพระเยซู
ครสิตเจา .. พระเยซูเจาเสด็จลงมาในโลก เพือ่บอกมนุษย
ใหทราบวา พระเจาเปนองคความรัก องคความรักทีไ่มมี
ขอบเขต ไมมีหายไปไหน คนท่ีเสมอตน เสมอปลาย เพือ่
บอกถึงความรักของพระบิดาท่ีทรงมีตอมนุษยชาติ ให
องคพระบุตรเสด็จลงมายังโลก เพื่อทำการอะไร ก็เพื่อ
มาทำการกอบกมูนุษย เพราะมนุษยไดผดิพลาดไปแลว
เปนโทษอาญา นั่นคือถูกจำจองถึงประหารชีวิต พระ-
เยซูเจาไดนอมรับพระประสงคของพระบิดา โดยการ
ยอมมอบถวายชวีติ ยอมรบัความตายบนไมกางเขน เชน
มีปรากฏแนชัดในพระวรสารนักบุญลูกา และประเด็น
ตอไป เม่ือพระเยซคูรสิตเจาดำรงชีวติในโลก ไดทำหนาท่ี
ที่พระบิดาบอกให วาตองประกาศแกมนุษยอยางไร

ประกาศวาพระองคคือพระผูไถผูเสด็จมาในโลกเพื่อ
กอบกมูนุษย ขอทีส่อง ในพระวรสารทานนักบุญลกูาได
เนนใหเหน็วา องคพระเยซูคริสตเจา เปยมดวยพระเมตตา
เปยมดวยความรักท่ีมีตอมวลชน เราไดอานพระวรสาร
เราจะพบวาพระองคไดทำอัศจรรยหลากหลาย ชวยผู
ตกทุกขไดยาก ผสิีง และคนจำนวนมาก นีเ่ปนการเนน
ถงึพระทัยดีทีพ่ระเยซูเจาทรงกระทำ และมีจารึกในพระ-
วรสาร เพือ่บอกกบัเราวาพระเยซูเจาองคความรัก เปยม
ดวยพระเมตตา ทำใหเรามีความหวัง ในชีวติของเราดวย
พระเมตตาของพระเยซูคริสตเจาดำรงอยูตลอดไป เม่ือ
เราประสบความทุกขยาก ปญหาของชีวิต ไมใชเฉพาะ
ฝายรางกาย มนุษยทุกวันน้ีเนนความทุกขยากฝาย
รางกาย ฐานะทางเศรษฐกิจกดี็ และเรือ่งอืน่ๆ แตวาโรค
ทางจิตใจ ดูเหมอืนวามนุษยเราไมใสใจเทาท่ีควร จงึเห็น
วาสังคมปจจุบันน้ี แมในทามกลางคริสตชนสาละวน
ทุมเทสุดกำลังเพ่ือแกปญหาฝายรางกาย ไมวาจะเปน
ความยากจน ไมวาจะเปนโรคภยัไขเจ็บ ฯลฯ แตวาฝาย
จิตใจ โรคฝายวิญญาณท่ีสำคัญสุดๆ คือบาป ศีลธรรม
ในปจจุบนัน้ีเส่ือมโทรม อยใูนหนทางท่ีดูเหมอืนวายาก
ทีจ่ะแกไข....

มนุษยนัน้พระเจาสรางใหมีหวัใจ ในทัศนะความเขาใจ
ของเรา หวัใจบอเกดิของความรัก ในหัวใจมนุษยเหอืดแหง
ความรัก ความรักที่มีในหัวใจตองแสดงออกดวยความ
เมตตา แตสังคมมนุษยในปจจุบนัน้ี ดูเหมือนวาส่ิงน้ีนอย
มากๆ และยิ่งกวาน้ันในหัวใจของมนุษยที่เหือดแหง
ความรัก มีความเห็นแกตัว เอาตัวเปนท่ีต้ัง เอาตัว
เปนศูนยกลาง ลืมนึกถึงพี่นองผูคนในสังคม จึงมนุษย
ในสังคมกอใหเกดิความอยุติธรรม การเบียดเบียน ด่ังท่ี
เราทราบจากส่ือมวลชนวามีอาชญกรรมมากมาย
ก็เพราะโรคอันสำคัญทางจิตใจท่ีเราไมคอยไดใสใจ
เทาท่ีควร นักบุญลูกาจึงเนนใหเรารูวา ส่ิงท่ีองคพระ-
เปนเจาทรงปรารถนาจากมนุษยนั้น สำคัญท่ีสุดคือ
ชวยแบงปนความรักท่ีพระเจาทรงมีตอเรา เอาความรัก
ไปแบงปนใหพีน่อง ในพระวรสารนักบุญลกูา จงอยาลืม
คำสอนขอนี ้ขอตอไปทานนักบญุลกูา ไมไดเขยีนเฉพาะ
พระวรสารเทาน้ัน ทานยังเขียนหนงัสือกจิการอคัรสาวก
โดยที่ทานเปนศิษยที่ติดตามทานนักบุญเปาโล ทานได
เขียนถึงความเปนไป กิจการตางๆ ของพระศาสนจักร
ในตอนน้ัน และส่ิงท่ีเนนคือคริสตชนในสมัยนั้นรวม
เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั รวมงานในการแพรธรรม ในการ
ประกาศขาวดีสุดกำลังความสามารถ จึงในการฉลอง
นักบุญลูกา องคอุปถัมภของวัดแหงน้ี ในเขตหน่ึงของ
สังฆมณฑลนครสวรรค ในวันน้ีนาจะเปนแรงกระตุน
ใหเราทุกคนรวมเปนหนึง่เดียว รวมจิตรวมใจ รวมพลงั
กันท่ีจะนำขาวดี โดยดำรงชีวิตแตละคนเปนพยานถึง
องคพระคริสตเจา เม่ือเปนเชนน้ี ทำใหเปนเอกลักษณ
อัตลักษณ ลักษณะเฉพาะของพระศาสนจักร ที่มีความ
เปนหนึ่งเดียว ศักด์ิสิทธ์ิ สากล และสืบเนื่องจาก
อคัรสาวก ... พวกเราถารกันกับญุลกูา รกัพระเยซคูรสิตเจา
รักพระศาสนจักร จะตองทำใหชีวิตของเราเปนท่ี
ประจักษ ในวัดของเรารวมเปนหน่ึงเดียว ในพระศาสนจักร
รวมเปนหน่ึงเดียว ภายใตการนำขององคพระเยซู
คริสตเจา ซ่ึงมีผูแทนของพระองคที่เปนประมุขสูงสุด
คือองคสมเด็จพระสันตะปาปา .... ปกครองพระราชัย
ของพระองคในโลกน้ี โดยมีตัวแทน ที่เปนบรรดา

พระสังฆราช พระสงฆ นกับวช เพราะฉะน้ันความเปน
หน่ึงเดียวของพระศาสนจักรสากล พระศาสนจักร
ทองถ่ิน ตองเปนที่ประจักษ ประการที่สามท่ีนักบุญ
ลกูาบอกเราในวนันี ้และบอกเราตอไป ไมใชพลงั ความ
สามารถของเรา แตกจิกรรม กจิการท้ังหลายน้ัน จะตอง
อาศัยความชวยเหลือ และพระพรของพระเปนเจา ความ
ชวยเหลอืน้ันไดมาดวยคำภาวนา ดวยการวอนขอ .. พระ
เยซูคริสตเจาตรัสวา จงขอเถิดแลวทานจะไดรับ จง
แสวงหาเถิดแลวทานจะไดพบ จงเคาะประตูเถิด และ
ประตูจะเปด เม่ือเปนเชนน้ี การท่ีเรามารวมถวายเกยีรติ
นักบุญลูกา ที่เราทำการฉลองในทุกป และปนี้ที่เปน
พิเศษ ก็เปนปแหงความเช่ือ  การที่เราเชื่อดวยปากนั้น
เปนการโกหก สวดตลอดวาขาพเจาเช่ือ แตในชีวติของ
เราไมไดทำส่ิงท่ีเราเช่ือเทาท่ีควร

จึงขอนักบุญลูกา ที่เปนนายแพทย ชวยวิงวอน
พระเยซูเจา โปรดประทานความชวยเหลอื เพิม่พลงั ได
โปรดประทานยาบำรุงชวีิตของเรา ใหยิ่งวันย่ิงเขมแข็ง
ชวยใหเรานำขาวดีของพระเยซูครสิตเจา ไปสปูวงชน ...
แตส่ิงท่ีพระเยซูเจา แสดงบทบาทความรักในวินาที
สุดทายบนไมกางเขน นั่นคืออะไร บนภูเขากัลวาลีโอ
ขางกางเขนพระเยซูคริสตเจา มีใครท่ีถูกตรึง และส่ิงท่ี
พระเยซูคริสตเจาประกาศออกมาโดยท่ีโลก ไมได
ใหความสำคัญ คือการใหอภัย ส่ิงน้ีแหละเปนความ
กลาหาญ เปนชัยชนะท่ียิ่งใหญ ที่มนุษยคนหนึ่งพึง
จะตองมี สังคมของเรากำลังวนุวาย สังคมของเรากำลัง
ตอสู ในครอบครัวก็เชนเดียวกัน ในสังคมก็เชนเดียว
มีการตอสู ความขัดแยง เราหาวิธีที่จะแกปญหาตลอด
เวลา แตส่ิงหน่ึงท่ียังไมไดพูดอยางชัดเจนคือ“ขาพเจา
พรอมท่ีจะใหอภัย เหมือนดังพระเปนเจาไดใหอภัยแก
เรา”

หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล เปนการมอบใบ
แตงต้ังสภาภิบาลของวัดนักบุญลูกา บางขาม และวัด
ตางๆ ของเขตปกครองท่ี 1 สังฆมณฑลนครสวรรค โดย
พระคารดินัล จากน้ันผูอำนวยการสภาภิบาลวัดนักบุญ
ลกูา บางขาม คณุปรชีา พุฒตาลศร ีเปนตัวแทนคณะสงฆ
และสัตบุรุษกลาวขอบคุณพระคารดินัล

จากน้ันคณุพอสมพร เสง็เจรญิ หวัหนาเขต 1 กลาว
ขอบคุณพระคารดินัลและพระคุณเจาพิบูลย พรอมท้ัง
รายงานความเปนไปในงานอภิบาลของเขต 1 ทีเ่นนงาน
อภิบาลในการต้ังสภาภิบาลในทุกวัดงานประกาศขาวดี
โดยอาศัยโรงเรียนเปนฐาน ครูคาทอลิกในโรงเรียน
อาศัยกลุมพลมารีย งานเมตตาสงเคราะหก็อาศัยกลุม
องคกรของวดั เชน วนิเซนตเดอปอลเปนผปูระสานงาน

จากน้ันพระคณุเจาพบิลูย  กลาวขอบคุณพระคารดินลั
ทีเ่ปนผบูวชพระสงฆ และอภิเษกใหทานเปนพระสังฆราช
พระคุณเจาพิบูลย ยังกลาวถึงพระคารดินัลที่ยังเปนท่ี
คิดถึงของพี่นองสัตบุรุษเสมอๆ พระคุณเจาพิบูลย ยัง
กลาวขอบคุณคุณพอเจาอาวาส คุณพอศิริชาญ เอียง-
ผาสุข และคุณพอผูชวยเจาอาวาส คุณพอประเสริฐ
หินฝนทอง

หลงัจากนัน้พระคารดินลักลาวตอบอนัมีใจความวา
ขอบคณุท่ีใหมีโอกาสใหมาเปนประธานในพิธีฉลองวดั
ในวันน้ี

รายงานโดยสังฆานุกรพรชยั สิงหสา และคณุนิพัทธ
สิรพิรรณยศ
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ฉลอง 100 ป แหงความเชือ่ของกลมุครสิตชน  เริม่จาก
พระสังฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจริญ พรอม
ดวย พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัดิ ์สิรสุิทธิ ์และอาจารย
พิบูลย ยงคกมล เจาของโรงเรียนในเครือสารสาสน
รวมตัดริบบ้ินเปดงาน จากน้ันพระคุณเจาปญญา ได
ปลอยผาแพรลูกโปง

และ ในเวลา 10.00 น. เริม่จากการเทดิเกยีรตนิกับญุ
มารการิตา โดยการแหไปรอบวัด พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลอง 100 ป แหงความเชื่อของกลุมคริสตชน
วัดนักบุญมารการิตา บางตาล โดยพระสังฆราชยอหน
บอสโก ปญญา กฤษเจริญ พรอมดวยพระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ คุณพอยอหน บอสโก ไพยง
มนิราช อุปสังฆราช คุณพอเปโตร วัชศิลป กฤษเจริญ
และคณุพอสเตเฟน อภสิิทธิ ์กฤษเจริญ

ในพิธีมิสซา ประธานพิธี ไดประกอบพิธีเสกวัด
หลังใหมนี้ ไดแก การเสกน้ำ การพรมน้ำเสกฝาผนัง
การเสกบรรณฐาน การเสกพระแทนบูชา และเสกตศีูล
มหาสนิท

จากน้ัน ตัวแทนสภาภิบาลไดมอบมาลัยกรแด
พระสังฆราช และพระสงฆอดีตเจาอาวาสวัดนักบุญ
มารการีตา และกลาวขอบคุณประธานพิธี และพระ-
คุณเจาชูศักด์ิ ไดกลาวแสดงความยินดีวา “วนัน้ี มาแลว
มีความรสึูกวา มันคลายๆ กบัฉลองเปดวัดใหมยงัไงไมรู
ในชวงท่ีผมอยูมันซอมซอเหมือนถูกท้ิงราง ในชวงท่ี
เปดวัดใหม ผมก็ยังมีโอกาสเห็นวัดก็สวยดีอยู แตวันน้ี
อายุครบ 100 ป ดูเหมือนวา มันจะสวยกวา ทั้งๆ ที่
ปกติแลวเราเปดฉลองวัดใหมตองดีที่สุด สวยท่ีสุด แต
บางตาลไมเหมือนที่อื่น 100 ปไปแลวกลับสวยกวา
ตองมีคนท่ีใจบุญคนท่ีอาสาชวยกันทำ พี่นองก็เห็น
บรรยากาศที่นี่เปนประจักษพยานถึงทุกวันนี้ นี่ก็เปน
ผลพวงจากความเช่ือความศรัทธาท่ีบมเพาะมาเกือบ
100 ป

สภาพภมิูศาสตรภมิูประเทศของบางตาลเปนจุดอบั
จุดตันเปนซอยตัน จะเขาไปก็เสียสตางคดวยซ้ำไป
ทำใหไมเจรญิเทาท่ีควร แตอยางไรก็ตาม พระศาสนจักร
ไดเล็งเหน็วา ในสวนท่ีไมเจรญิอยางน้ีอาจจะเปนแหลง
บมเพาะความเช่ือทีดี่ เพราะฉะน้ัน สมัยพระคณุเจาเอก
ทับปง ไดรับคณะภราดานอยกาปูชินมาเพ่ือจะเปน
แหลงสวดภาวนาท่ีนี่ อบรมเยาวชนท่ีนี่ ใหมีความเช่ือ
ความศรัทธาท่ีลกึซ้ึง ไมเปนท่ีรบกวนแกจติใจ ไมวนุวาย
วันน้ี ก็เปนโอกาสท่ีกาวเขาสูศตวรรษท่ี 2 เริ่มตนใหม
วัดท่ีอยูชายขอบ ปนี้โดยการบริหารจัดการโครงสราง
ใหมของวัด ก็เขาใจวา เปนการเปดประตูรั้วออกไปสู
สังคมท่ีกวางข้ึน ทำใหความเช่ือความศรัทธาน้ันยิง่ใหญ
กระจายออกไป โดยอาศัยการศึกษา โดยอาศัยกลุมวิถี
ชมุชนวดั

วันน้ี เรามาเตือนจิตเตือนใจกันอีกครั้งหน่ึง เรา
ขอบคุณพระเจาสำหรบัพระพรแหงความเชือ่ทีเ่ราไดรบั
ขอบคุณพระองคสำหรับพระพรตางๆ ท่ีเราไดรับ
ทางดานภายนอก แตที่สุด เราขอพระพรแหงความเช่ือ
และสันติสุขในจิตใจของเราแตละคนวานับจากวันน้ีไป
เราจะซื่อสัตยม่ันคงตอพระเจา ขอใหความเชื่อความ
ศรัทธาของเราดีข้ึน

ขอแสดงความยินดีดวยกับพ่ีนองชาวบางตาล

เปนพิเศษ ขอพระเจาประทานพระพรทุกทาน และ
ระลกึบรรพบรุษุในอดีต ขอพระเปนเจาประทานสันติสุข
ใหกับทาน ครอบครัวลูกหลานของทาน และทุกๆ คน
ทีม่าในวันน้ี เรามีสวนรวมอยางใดอยางหน่ึง ขอใหไดรบั
พระพรจากพระเจาเต็มเปยมทุกประการ”

ประวัติวัดนักบุญมารการิตา บางตาล
ในสมัยคุณพอริชารด สงฆคณะมิสซังปารีส

ปกครองอยทูีว่ดัดอนกระเบ้ือง ไดทราบวา พวกครสิตัง
บางกลุมอพยพไปหาท่ีทำกินท่ีทุงนอย หนองหิน และ
บางตาล คุณพอไดคอยติดตามเอาใจใสดูแลตลอดมา

และในราว ค.ศ. 1912 คุณพอไดสรางวัดหลังแรก
ที่คลองบางตาล (สถานท่ีที่เปนศาลาอเนกประสงค
ในปจจุบัน)  วัดหลังแรกนี้เปนเรือนไม ยกพื้น ฝา
กระดาน หลังคามุงจาก โดยมีคุณหลวงสิทธิ์เทพการ
เปนผูอุปการะโดยมอบท่ีดินพรอมกับออกคาใชจาย
ในการกอสรางท้ังหมด คุณพอไดปกครองอยจูนถึง ค.ศ.
1928

จากน้ัน คณะซาเลเซียนไดรบัมอบหมายใหปกครอง
มิสซังราชบุรตีอไป คณุพอยอแซฟ ปนฟัโฟ ซ่ึงปกครอง
วัดนักบุญยอแซฟ บานโปงไดไปๆ มาๆ ดูแลเอาใจใส
วัดบางตาลไปดวย เน่ืองดวยวัดบางตาลเปนวัดเล็กๆ
พระสงฆจงึยังไมไดมาอยปูระจำ มีการสับเปล่ียนมาดูแล
ตามกฎหมายของคณะซาเลเซียน และตามวาระสมัย
จงึไมเปนทีแ่นนอนวา ปใด เดือนใด พระสงฆใด เขามา
ดูแลวัดบางตาล  เทา ท่ีไดรับฟง  คุณพอที่มาดูแล
วัดบางตาล ตอจากคุณพอยอแซฟ ปนัฟโฟ ก็มีคุณพอ
ยอบ การณนี ีมาอยปูระจำ

และเม่ือ ค.ศ. 1938 คณุพอเยดโีอ บอตตาอิน ไดมา
ประจำ และไดมีการสรางวัดหลังใหมเปนตึกในท่ีดิน
ของคุณหลวงสิทธ์ิเทพการไดมอบใหวัด ค ุณพอเชก-
กาเลลี เปนผูออกแบบนับเปนผลงานออกชิ้นแรกของ
คุณพอ ในป ค.ศ. 1939 คุณพอไดมาประจำเปนเจาอาวาส
อกีจนถงึป ค.ศ. 1943 จากน้ัน คณุพอเลาเรนเต ทีอ่ยวูดั
ดอนกระเบ้ืองไดมาดูแล คณุพอมาน ีไดมาประจำช่ัวคราว
กอนป ค.ศ. 1945 แลวคณุพอยอแซฟ ปนฟัโฟ ไดกลบั
มาประจำเปนเจาอาวาสจนถึง ค.ศ. 1948 ในชวงนี้
วดับางตาลถูกโอนไปขึน้กบัวดันักบญุยอแซฟ บานโปง
โดยมีพระสงฆไปๆ มาๆ  ไมไดมาอยปูระจำ อาทิ คณุพอ
กาวลัลา คณุพอนาตัล มาเน คณุพอซลิวโิอ โปรเวรา และ
คณุพอยอแซฟ ฟอรสัชนิี

พระสงฆไทยพืน้เมืององคแรก ทีม่าดูแลวดับางตาล
แมไมไดอยปูระจำ ไดแก คณุพอบอนฟส คณุพอวศิษิฐ
สินสมรส คณุพอมนตร ีมณจิีต แหงมิสซังราชบุร ี(ซาวีโอ)
เคยมาชวยอยูระยะหน่ึงเหมือนกัน ไดเปนผูมาดูแลวัด
บางตาล

ค.ศ. 1950 วัดบางตาลไดโอนมาขึ้นกับวัดดอน
กระเบ้ืองในดานทรัพยสิน สมัยคุณพอมาริงโกนี เปน
เจาอาวาส ไดขอพระสงฆหลายองคจากวัดนักบุญ
ยอแซฟ บานโปง มาทำมิสซาวันอาทิตย เชน คุณพอ
โกรต ีคณุพอบันทาซา ซาโป ในป ค.ศ. 1952 คณุพอเอยี
ดีโอ บอตตาอนิ ไดมาประจำวดับางตาล อกีคร้ังจนถึงป
ค.ศ. 1955 ตอจากน้ัน คณุพอประชมุ มนิประพาฬ ซ่ึง
เคยไปๆ มาๆ จากกรุงเทพฯ ระยะหนึ่งไดมาอยูประจำ
เม่ือคุณพอมาประจำท่ีวัดน้ี ก็ไดเริ่มวางแผนปรับปรุง

มากมายในดานศาสนกิจ ใหชวีติคริสตชนเปนผศูรทัธา
แกกลา เด็กๆไดรบัการอบรมคำสอนเชาเย็น ใหทกุบาน
มาสวดสายประคำ ฟงการอบรมมไิดขาด ในปศักด์ิสทิธ์ิ
เพือ่ระลึกถงึแมพระ จงึไดสรางอนุสาวรียแม - ลกู ไวที่
หนาวัด เชญิชวนใหสวดสายประคำ ณ อนสุาวรียแม –
ลูกในตอนเย็นทุกวัน โดยเฉพาะเด็กๆ ดานโรงเรียน
ไดวางโครงการขยายชั้นเรียนโดยตอเติมอาคารเรียน
อีกดานใหยาวออกไป และไดจัดซ้ือรถแทรคเตอร
ทำกสิกรรมโดยใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย ไดจัด
แหลงสงวนพันธุปลาในคลองบริเวณวัดระยะเขต 100
เมตร มีโครงการยายสุสานและสรางใหมในท่ีดินของวัด
ซ่ึงอยฝูงคลองดานตะวันออก เขตอำเภอเมือง นครปฐม
ปดทางสัญจรเดิม พรอมกบัจะสรางสะพานขามคลอง ใน
ระหวางน้ี ทางผใูหญไดจดัสงคณุพอเตรปน ใหมาประจำ
แตเนื่องดวยสัตบุรุษวัดบางตาลเห็นอนาคตท่ีรุงเรือง
ของวัดกำลงัผลดิอกบอกความหวัง ตางรองเรยีนขอทาง
ผใูหญ ขอใหคุณพอประชมุ  คงอยตูอไป เพือ่พฒันาทองถิน่
ดวยการลงนาม ยืน่ตอสงัฆมณฑล ทำใหคุณพอไดประจำ
อยบูางตาลจนถึง ป ค.ศ.1964

การบูรณะวัดหลังท่ี 2 ครั้งแรกกระทำในสมัย
คณุพอประเสรฐิ นพคุณ เปนเจาอาวาส ใน ป ค.ศ. 1971
โดยไดสรางหอระฆังใหม ไวบนหลงัคาดานหนาของวัด
ปรับเปล่ียนหลังคา ผนัง และทำประตูดานขาง เปล่ียน
กระจกสีธรรมดาใสแทนกระจกสีที่เปนรูปพระ เน่ือง
จากน้ำฝนรั่วเขามาภายในวัดได ในการบูรณะวัดคร้ังน้ี
สำเร็จไปไดโดยไดรับความอุปการะจากผูมีจิตศรัทธา
ทั่วไปและเงินชดเชยที่ดินของวัดท่ีหนองตะแคงท่ีถูก
ถนนตัดผานบานพักพระสงฆซ่ึงเปนบานไม 2 ชัน้ สราง
ในสมัยคุณพอประชุม  โดยไดนำประตู หนาตางและ
ไมเกาบางสวนที่คนในกรุงเทพฯ บริจาคให จึงชำรุด
ในเวลาไมนานนัก จึงจำเปนตองสรางใหมในสมัย
คณุพอสุรนิทร ชนุฟง เปนเจาอาวาส โดยสรางเปนตึก
2 ชัน้ ในบรเิวณใกลเคยีงกบับานหลงัเกา

การบูรณะวัดคร้ังท่ี 3 ดำเนินการในป ค.ศ. 2013
โดยเปลี่ยนแปลงแทบท้ังหมด มีแตโครงสรางเทาน้ัน
ที่เปนของเดิม ขยายดานขางวัด ปรับเปล่ียนประตู
ทางเขาวัด และบันไดรปูครึง่วงกลม เปลีย่นโดมหอระฆงั
ใหใหญและสวยงามข้ึน เปล่ียนรูปทรงกระจกสีเปน
วงกลมและติดรูปพระทีเ่ปนกระจกสี จดัสรางหอระฆัง
ข้ึนในท่ีทีเ่คยเปนท่ีต้ังของหอระฆังเดิม พรอมซ้ือระฆัง
ใหม มีการปรับภูมิทัศน ใหเปนระเบียบและสวยงาม
อนัท่ีจรงิไดมีการเร่ิมปรับภมิูทศันต้ังแตป ค.ศ. 2012 แลว

เม่ือทางสังฆมณฑลราชบุรี ไดเชิญใหอาจารย
พบิลูย ยงคกมล มาชวยปรบัปรุงพฒันาโรงเรยีนวงัตาล
วทิยา จงึไดมีการปรบัปรุงท้ังอาคารสถานทีแ่ละบรเิวณ
โรงเรียนและวัดใหเปนระเบียบและสวยงาม และเน่ือง
จากในป ค.ศ. 2013 นี ้จะทำการฉลอง 100 ป ของชุมชน
วดัน้ี จงึมีการสรางและปรับปรุงคร้ังใหญ โดยมอบหมาย
อาจารยพิบูลย ดำเนินการควบคุมดูแล โดยมีคุณพอ
อันตน วาลเซ็กกี ใหคำแนะนำเพ่ือใหการบูรณะวัด
ครั้งน้ีจะไดมีรูปแบบท่ีเหมาะสมไมขัดตอระเบียบของ
ศิลปะศักด์ิสิทธ์ิ อนึ่ง การบูรณะวัดคร้ังน้ี ครอบครัว
อาจารยพิบูลย และอาจารยเพ็ญศรี ยงคกมล เปน
ผูชวยเหลือคาใชจายท้ังหมด

รายงานโดยคณุนิพัทธ สิรพิรรณยศ
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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

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

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

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

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 ิจิตตาภบิาล0-2463-7431-2

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

มลูนธิสิงเสรมิกระแสเรยีกคาทอลกิ
ขอเชิญทานผมูเีกยีรติรวมโมทนาคุณพระเปนเจา

งานสังสรรคเพ่ือกระแสเรียก และมอบทุนการศึกษาแกบานเณรท่ัวประเทศ
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2013

ณ วดัเซนตหลุยส สาทรใต พิธบูีชาขอบพระคุณ เวลา 17.30 น.
โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานในพิธี

หลังมิสซาขอเชิญรวมรับประทานอาหาร
บัตร ราคา  200.-  บาท   โตะละ  2,000.-    บาท

ซื้อบัตรไดที่คุณพอสมศักด์ิ ธิราศักด์ิ โทร. 08-1922-5449 หรือ 0-2429-0124-33

สวัสดีครับพี่นอง
ที่รักทุกทาน
ขอเขียน

แตละอาทิตยจากใจ
เจาอาวาส

ถึงพ่ีนองสัตบุรุษ
โดยคุณพอสุรสิทธิ์ ชุมศรีพันธุ

เต็มเปยมดวยขอคิดในการดำเนินชีวิต
เหมาะสำหรับเปนของขวัญ
และของที่ระลึกโอกาสตางๆ

ปกต ิ175 บาท พิเศษ 120 บาท
ติดตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ

 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

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
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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
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พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

คนงานไทยในไตหวนั
คณุพอปเตอร  โอนลี  เปนสงฆธรรมทูตคณะนักบญุ

โคลัมบัน  ต้ังแตตุลาคม ค.ศ. 2006  เปนจิตตาธิการ
รับผิดชอบคนงานตางชาติ  ที่มาทำงานในสังฆมณฑล
ชนิจ ู ไตหวนั  รวมทัง้ผอูพยพและครอบครวั พระสงัฆราช
ยอหน  แบปตสิ  ล ี เปนประมุขสังฆมณฑล

สังฆมณฑลน้ีมีศูนยบริการผูอพยพ  3 แหง  ศูนย
ความหวงัของกรรมกร (Hope Workers’ Center - HWC )
อยทูีเ่มืองชนุลี  กอตัง้โดยคณะโคลมับัน  ในป ค.ศ. 1986
(27 ปแลว)  คอยชวยเหลอืกรรมกรไทยทีม่าทำงานทีน่ัน่
ต้ังแต ค.ศ. 1997

ในป ค.ศ. 1997  พระสังฆราชไดเคยขอสภาพระ-
สังฆราชไทย  ใหสงบุคลากรไปทำงานกับกรรมกรไทย
ทีน่ัน่  จงึไดสงผหูญงิคนหน่ึงไปทำงานท่ีนัน่  7 ป  และ
ยายไปทำงานกับคนไทยในประเทศเกาหลี  ต้ังแต ค.ศ.

1997-2007  สภาพระสังฆราชไทยไดสง  4 คน ไป
ทำงานกบัคนงานไทยในสังฆมณฑลชินจู

ในป ค.ศ. 1997  มีคนงานไทยในไตหวนัประมาณ
133,000 คน  เปนคนงานกลมุใหญทีสุ่ดรอยละ  50 ของ
คนงานอพยพทั้งหมด  คนงานไทยทำงานเปนจำนวน
มากท่ีสุดในป ค.ศ. 2000  ราว  142,000 คน  ป ค.ศ. 2001
จำนวนคนงานไทยคอยๆ ลดจำนวนลง ปลายเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 2013  มีจำนวน  62,000 คน  คิดเปนรอย
ละ  14 ของจำนวนคนงานอพยพท้ังหมด

ใน ค.ศ. 2006  กระทรวงศึกษาธิการไทยไดเชิญ
เจาหนาท่ีของศูนยกลางความหวังของคนงาน (HWC)
ใหชวยประสานงานโครงการใหการศึกษาแกคนงาน
อพยพไทย  เพือ่ชวยใหคนงานสามารถศึกษาในโรงเรยีน
ใหไดรับวุฒิบัตรขณะท่ีทำงานในไตหวัน ค.ศ. 2007
สถานทูตไทยในไทเปสนับสนุนให  นางสาวสีนัทชา
พันธริตัน  ประสานงานโครงการการศึกษาท่ีศูนย  HWC
ไดสอนบางวิชาแกคนงาน เชน  คอมพิวเตอร  คณิต-
ศาสตร  ภาษาไทย  และประวติัศาสตร  คนงานไทย  300

คน ไดรบัวฒุบิตัรจากโครงการนี ้ ปจจบุนัมี  35 คนงาน
ไทยกำลังศึกษาโครงการนี้

นอกจากประสานงานโครงการใหการศึกษา  คุณสี-
นทัชาเปนสมาชิกทมีรวมงานของศูนย  HWC  มีหนาท่ี
อภบิาลสังคม  ดวยการไปเย่ียมคนงานไทยท่ีอยใูนศูนย
กกัขงั  เยีย่มคนงานไทยท่ีประสบปญหา  และใหการศึกษา
เรื่องสิทธิตามกฎหมายของไตหวัน  คุณสีนัทชาเปน
คาทอลิกท่ีมีจติใจธรรมทูตดีมาก

คณะธรรมทูตไทยกำลังสงบุคลากรไปศึกษางาน
ในกลางธันวาคมน้ี

สำหรบัประเทศไทย  มีคณะกรรมการคาทอลกิเพือ่
การอภิบาลสังคม  แผนกผอูพยพยายถ่ินและผถูกูคุมขัง
(National Catholic Commission on Migration - NCCM)
ต้ังแต ค.ศ. 1987

“พระเยซูเจาตรัสวา  เราหิวทานใหเรากิน  เรากระหาย
ทานใหเราด่ืม  เราเปนแขกแปลกหนา  ทานก็ตอนรบั...
ทานทำส่ิงใดตอพีน่องผตู่ำตอยทีสุ่ดของเราคนหน่ึง  ทาน
กท็ำส่ิงน้ันตอเรา”  (มธ 25:35,40)

“เน่ืองจากความรักท่ีมีตอคนจนในเอเชีย  พระ-
ศาสนจักรจงึใหความสนใจกับผอูพยพ  ชนพืน้เมืองและ
ชนเผาตางๆ  ตลอดจนสตรีและเด็กเปนพิเศษ  เหตุวา
บุคคลเหลาน้ันมักจะเปนเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบ
ในรปูแบบท่ีเลวรายมาก” (พระศาสนจกัรในเอเชยี  ขอ
ที ่34 หนา 101.)
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เปาโล อึง้เยีย้ง
แซเลา

เกดิใหมในพระเจา
11 กมุภาพนัธ ค.ศ. 1999

ครบ 14 ป

มารีอา ปราณี
แจมศิรโิสภณศิลป

เกดิใหมในพระเจา
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010

ครบ 3 ป
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ ยอแซฟ แสงชัย แซเลา

เกดิใหมในพระเจา 30 กนัยายน พ.ศ. 2555

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถงึ

เปาโล ดเิรก
อุปยะโสธร

พระรบัไป 3 กรกฎาคม   2556
 (ครบ 100 วนั)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

เทเรซา รศัมมิาน สามะพุทธิ
22 กรกฎาคม 2523 - 27 กนัยายน 2556

Rest in Peace

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโยยียุคดิจิตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรยีบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจริง

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรีอืน่ใดจะทดแทนได ผลิตทัง้หลังจาก
อติาล ีภายใตบรษิทัระดับโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจตดิตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตริง
จำกดั ผแูทนจำหนายแตผเูดยีวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกนัเครือ่ง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

พระสมณสาสน “แสงสวางแหงความเชือ่”
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิ
สาสนจากผนูำสงูสุด สคูรสิตชน

เพือ่เขาใจความเช่ืออยางเขมขนยิง่ขึน้
ราคา 30 บาท

ภาพจากทีเ่กดิเหตุ เหตุเกดิจากพระวาจา
หนงัสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา เหมาะกบัการรำพงึ

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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อยางไร
เพื่อใหเสียงเรียกรองแหงการสรางสรรคสังคม

ที่สันติสุข ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ที ่23 ผไูดรบัการสถาปนาเปนนักบญุในอนาคตอันใกล
นี ้ ไมเปนเพยีงแคเสียงสะทอนอยใูนจิตใจพวกเราทุกคน
แตเปนวถิกีารดำเนนิชวีติของทุกคนเชนเดียวกัน  ปแหง
ความเช่ือ ค.ศ. 2013 ซ่ึงกำลังจะส้ินสุดลงน้ี ถือเปน
โอกาสดีทีเ่ราทุกคนไดทบทวนถึงการเปนคริสตชน  ที่
ปฏิบัติความเช่ือในบริบทของความยุติธรรมและ
การเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อมุงสูสันติภาพ ดังท่ี
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส กลาวย้ำคำสอนของ
บญุราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ที ่23 วา สันติภาพ
มิใชเปนเพียงการไมมีสงคราม สันติภาพเปนระเบียบ
ปฏิบัติที่ทำใหทุกชีวิตบูรณาการเปนหน่ึงเดียวกัน
ดวยความรัก ในวิธีทางท่ีเราแตละคนรับรถูงึความจำเปน
ของคนอ่ืน  เหมือนกบัเปนความจำเปนของเราเอง   แบงปน
ส่ิงของของเราใหแกผอูืน่  และทำงานรวมกันเพือ่ความ
สนิทสัมพันธเปนหน่ึงเดียวกัน ดวยคุณคาแหงพระ-
วรสาร พรอมกันน้ี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได
ทรงเรียกรองทุกคน ใหมีความกลา โดยเร่ิมจากกลาท่ี
จะเปล่ียนแปลงตนเองเสียกอน กลาท่ีจะทำความสะอาด
จิตใจ ใหเปนบานแหงสันติ ดวยการเอาชนะความหย่ิง
ยโส  กำจัดความละโมบ ทีค่ำนึงถึงแตผลประโยชนของ
ตนเองและเพ่ือนพอง พรอมกบัการกลาออกจากตนเอง
ไปปฏิบัติตอผูอื่นดวยการเสวนา โดยอาศัยแสงสวาง
แหงความเช่ือในองคพระคริสต ทัง้น้ี ไมมีเครือ่งมือใด

ที่จะสำคัญไปกวาการหันหนามาเสวนากัน เพราะการ
เสวนาจะนำไปสูการปฏิบัติตอกันดวยความรัก เห็นอก
เห็นใจและใหอภัย ความยุติธรรม การแบงปนความดี
และเสริมสรางความงดงามของชีวิตแกกันและกัน การ
เสวนาเปนการฟนฟข้ึูนใหมซ่ึงหวัใจและดวงจิตวิญญาณ
แหงสันติสุขในบุคคลมนุษย

ขาพเจาขอเชิญชวนพีน่องคริสตชนทุกคน  ตอบสนอง
ตอเสียงเรียกรองของผูนำพระศาสนจักรท้ังสองทาน
ดวยการเจริญชีวิตท่ีต่ืนตัว  และเอาใจใสตอความ
อยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนพี่นองในสังคม พรอมกับ
กลาท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองอยเูสมอ  โดยอาศัยแสงสวาง
จากพระวาจาของพระคริสตเจา  และการช้ีนำของพระจิตเจา
เพือ่กาวเขาไปสกูารเปนหนึง่เดียวกบัพีน่องคนอืน่ๆ   ใน
การเปนเครื่องมือของพระบิดาเจา  เพื่อบรรเทาความ
อยติุธรรม ปกปองสิทธิมนุษยชน และเสริมสรางสันติสุข
ในสังคม ดังบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแหงอัสซีซี
‘ขาแตพระเปนเจา โปรดใชขาพเจาเปนเครื่องมือของ
พระองคในการสรางสันติสุข’

ขอพระเยซูเจาโปรดอำนวยพระพรแหงความรัก
และสันติภาพมายังทุกทานเสมอ

พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
     ประธานกรรมาธกิารฝายสงัคม

แผนกยุติธรรมและสันติ

สารวนัสิทธิมนษุยชน (ตอจากหนา 3)

หนังสือความเชือ่
อนัเปนชวีติ

บอกเลาเรือ่งราว “คำสอน
และชีวิตที่เปนขาวดี”

ทีค่รสิตชนตองรแูละตองเปน
โดยพงศ ประมวล

ราคา 120 บาท
ติดตอสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

แสงสวางจากตะเกียง

ธุรกิจการเมือง
ในการบริหารบานเมืองในระบบประชาธิปไตย
ประชาชนเลือกผูแทนเขาไปบริหารแทนตน
คอยดแูลผลประโยชนแกปญหาพฒันาความเปนอยู
ทุกอยางแทนประชาชนเพื่อประชาชนพรอม

ประชาชน
ชาวบานชาวเมืองจะไดดำเนินชีวิตอยางผาสุก
ชาวบานชาวเมืองจะไดทำมาหากินเปนปกติสุข
แตทุกวันน้ีหาไดเปนเชนน้ันไม
ชาวบานชาวเมืองตองหยดุงานตองเดินทางตองลงถนน
เพือ่เรยีกรองสิทธิทีพ่งึไดในดานชีวติความเปนอยู
เพือ่เรยีกรองสิทธิทีพ่งึไดในดานอาชีพการงาน
เพือ่เรยีกรองสิทธิทีพ่งึไดในดานความปลอดภยัชวีติทรพัยสิน
เพือ่เรียกรองสิทธิทีพ่งึไดจากคำม่ันสัญญาตอนหาเสียง
จนตองแปลกใจจนตองต้ังคำถาม
ตกลงแลวจะมีผูแทนไปทำไม?
ในเม่ือประชาชนตองทำหมดทุกอยางดวยตนเอง
ทำไมตองจายเงินหลวงเปนเงินเดือนผูแทนต้ังมากมาย
รวมท้ังอภิสิทธ์ินบัไมถวนอยาง
แลวประชาชนตองทำหนาท่ีแทนผูแทนอยูอยางน้ี
ตกลงแลวผูแทนท่ีวาเปนผูแทนใครกันแน
หากเปนผูแทนตนเอง
วนัหนึง่ๆ กม็แีตจะยดึผลประโยชนแหงตนเปนท่ีต้ัง
ตำแหนงผูแทนราษฎรพรอมเอ้ือใหทุกอยาง
ทัง้บารมีทัง้อภสิิทธ์ิทัง้ลทูาง
หากลงทนุซ้ือเสียงมาก็ตองมงุชกัทนุกลบั
ไมเพยีงแคไมใหขาดทุน
แตตองตอทุนเพิ่มผลกำไรในเชิงธุรกิจ
ยิ่งสถานการณการเมืองไมคอยเสถียร
วันเวลาที่มียิ่งตองรีบกอบรีบโกยใหมากไว
จนแทบไมมีเวลาทำหนาท่ีผูแทนราษฎรตามความหมายแหงคำ
แทนท่ีจะเสียสละเพ่ือประชาชนเจาของคะแนนเสียง
กลายเปนประชาชนเจาของคะแนนเสียงตองเสียสละใหทกุเร่ือง
แลวน้ันยงัตองคำนึงถึงพรรคการเมืองท่ีผแูทนสังกัดอยู
นโยบายพรรคคือพระคุณท่ีตองตอบแทนทุกลมหายใจ
คำไหนคำน้ันไมตองออกความคิดเห็น
ขืนพดูมากก็เหมอืนทบุหมอขาว
เชื่อผูนำคือคาถาเพ่ือความอยูรอดเพ่ือไดในส่ิงท่ีหวัง
ไมพอยงัตองพดูตองแสดงออกใหเหน็เปนรูปธรรม
ทัง้ในสภาท้ังนอกสภาใหเขาตากรรมการ
พรรคตองมากอนประชาชนท่ีอุตสาหเลือกเขามา
ชาวบานชาวเมืองเดือดรอนไดแตทำเฉย
จะรวมตัวจะต้ังกลมุจะยกขบวนเรียกรอง
กไ็มเคยเหน็ลงมารวมทุกขรวมสุขรวมชะตากรรม
เอาแตจะแกตัวทองคาถาวาเปน “การเมือง”
แคนั้นก็รอดตัวไปไดอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้ง
ที่สุดประชาชนก็ตองทำเองทุกอยาง
ทัง้ๆ ทีมี่ผแูทนเลือกผแูทนเพ่ือใหทำแทนแทๆ ...

ชีวิตความเปนอยูบานเราคงตองลำบากข้ึนเร่ือยๆ
ไหนตองทำมาหากินหาเงินหารายไดเขาบาน
ไหนตองหวาดผวากับความไมปลอดภัยในชีวติในทรัพยสิน
ไหนตองหวัน่เกรงภยัธรรมชาติทกุรปูแบบ
ยงัตองหาทางแกปญหาเล็กปญหาใหญดวยตนเอง
ตราบใดท่ี “ผแูทนราษฎร” ยงัสับสนหรอืต้ังในสับสน
วาตนเปนผแูทน “ราษฎร” หรอืผแูทน “ตนเอง” ผแูทน “พรรค”

โคมไฟสูงท่ีมุมหน่ึงของหองใหความสวางแกหองท้ังสอง ขางๆ โคมไฟ
ก็มีจอโทรทัศนที่ฉายภาพจากรายการตอนเย็น ในหองโถงก็มีโคมไฟอีก
ดวงหน่ึงท่ีเชิงบันได ที่หองทำงานก็มีโคมไฟอีกดวงหน่ึง เพื่อใหเห็นเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่ต้ังอยูขางๆ โตะทำงาน นี่คือความสวางภายในบาน เม่ือเจาของ
บานจำเปนตองออกไปนอกบาน เขาก็กาวไปสูความมืด แตอันท่ีจริงมันมิใช
ความมืด เบ้ืองหนาเขา เขาสามารถมองเห็นดวงจันทรฉายแสงอยูทามกลาง
ทองฟาท่ีมืดมัว เสมือนเปนแสงสองทางใหกับเจาของบาน แลวเจาของบาน
กม็องดูภาพทีป่รากฏดวยความประหลาดใจในความงดงาม

ในโลกที่เรามักใชตามองดูเบื้องลาง เรามักจะมองไมเห็นความงดงามของ
บรรดาสิ่งสรางตางๆ ที่พระเจาทรงสรางไวใหเราไดชื่นชมโดยเฉพาะใน
ทามกลางชีวิตท่ีวุนวายของเรา และความหวงใยในเร่ืองตางๆ เปนเหตุใหเรา
ตองกมหนาลง และจิตใจของเรากก็ระวนกระวายอยกูบัปญหาตางๆ อนัมากมาย
ของเรา ทำไมเราไมลองกาวออกไปนอกหนทางท่ีแคบของชีวิต และมองดู
ทองฟาอีกครั้งหน่ึง วันนี้ผูที่เขียนหนังสือ “ปรีชาญาณ” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
พันธสัญญาเดิม เชิญชวนใหเรามองดูดวงดาวและพระผูทรงสรางดวงดาว
เหลาน้ัน

หากความงดงามของจักรวาลยังไมเพียงพอ ความคิดเก่ียวกับพระเยซูเจา
พระบุตรสุดท่ีรักของพระบิดาย่ิงนำความงดงามสูงสุดมาใหแกเรา กลาวคือ
ความงดงามแหงความรักของพระเจาท่ีทรงมีตอเราบนพระพักตรของพระเยซู
คริสตเจา ไมมีส่ิงใดอีกแลวที่จะมาสูความงดงามแหงความรัก ในโลกที่อยูที่นี่
และเด๋ียวนี ้ขอใหความรักเปนส่ิงท่ีหลอเลีย้งจิตวิญญาณของเราอยางสม่ำเสมอ
ดวยเถิด

“เหตุไฉนกอนหนาน้ันเขาจึงคนพบพระผูสรางไมได”
(ปรีชาญาณ 13:9)

ขาแตพระบิดาเจา พระผูทรงสรางสรรพสิ่ง สวรรคปาวประกาศพระสิริ
รุงโรจนของพระองค และแสดงออกซ่ึงผลงานจาก
ฝพระหัตถของพระองค พวกลูกสามารถมองเห็น
ความงดงามของพระองค ปรากฏอยูที่พระพักตรของ
พระเยซูคริสตเจา โปรดใหชีวิตของพวกลูกเปน
สวนหนึง่ของความงดงามน้ี ทัง้น้ี เดชะพระบารมีพระ-
คริสตเจา พระเจาของพวกลูกท้ังหลายดวยเทอญ อาแมน
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   «—¥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≠Õ—π‡¥√ ∫“ß¿“…’ ®.π§√ª∞¡ ©≈Õß«—¥

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

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√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  ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ ∫“ßπ“ °.¡.8 ©≈Õß«—¥

«—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß å ≈”‰∑√ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“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 ‡«≈“ 10.00 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√–∂«“¬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≠¬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

«—¥·¡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

«—¥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

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¡“§¡Õ—  —¡™—≠·≈– ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‚Õ°“ ©≈Õß 80 ªï ¿√“¥“À≈ÿ¬ å ™“·π≈ «‘√‘¬–

©—π∑«‚√¥¡ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 26 æƒ»®‘°“¬π 2013

‡«≈“ 10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√Õ—  —¡™—≠ æ√–-

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

‡ªìπª√–∏“π

�����§≥–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

·≈–«—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—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—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

Õ—  —¡™—≠ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

©≈Õß 80 ªï¿√“¥“¡“√åµ‘π ª√–∑’ª ‚°¡≈¡“»Õ∏‘°“√∫¥’

°‘µµ‘§ÿ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ Õ¥’µπ“¬° ¡“§¡

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

À≈ÿ¬ å ¡“√’ ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠

«‘∑¬“‡¢µ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ «—π®—π∑√å∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π 2013

‡«≈“ 10.00 π.

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

‡¢µ 140 ¢Õ‡™‘≠√à«¡°“√·¢àß¢—π 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¢—π À√◊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. ∑’ËÕ“ π«‘À“√

æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“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

����� ©≈Õßæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚¡∑π“§ÿ≥æ√–

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ‘∏’‡ °

¬“πæ“Àπ– ‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

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

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

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ®.µ√—ß ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å

∑’Ë 7 ∏—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

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡¢Á°πâÕ¬ ®.‡æ™√∫Ÿ√≥å

©≈Õß«—¥·≈–©≈Õß 50 ªï™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ «—π‡ “√å∑’Ë

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

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ«√—≠êŸ

 ’¢âÕπ, OMI ‚∑√. 08-3359-1844)

Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–π‘√¡≈ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ©≈Õß

™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡  ‡«≈“

10.00 π. æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ‡ªìπ

ª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 46 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 æƒ»®‘°“¬π 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

∑—∫ªîß ‚∑√. 08-1797-8303  ”π—°ß“π«—¥ 0-3281-

4562, 0-3261-1578 µàÕ 115

�����©≈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»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·≈–§«“¡‡™◊ËÕµàÕæ√–‡®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√åæ«ß‡æ™√  Œ«¥

»‘√‘  ‚∑√. 08-9950-4302,  0-5327-6062

����� ·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï „π ¿“æ√– —ß¶√“™œ

‡ªî¥‚§√ß°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘‡∑§π‘§°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π

¢Õ‡™‘≠ºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑πµ“¡«—¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø ÀπÕß√’ ®.π§√π“¬°

«—πÕ“∑‘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√–‡¬´Ÿ‡®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√’

❇ «—¥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’

❇  «—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“

10.00 π.

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

❇ «—¥·¡àæ√–‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑à“À«â“ ®.°“≠®π∫ÿ√’

«—π‡ “√å∑’Ë 30 æƒ»®‘°“¬π  ‡«≈“ 10.00 π. ∑’Ë ÿ “π

‡ ° ÿ “π

°â“« Ÿàªï∑’Ë 40 ‚√ßæ¬“∫“≈‡´πµå‡¡√’Ë

‡ªî¥»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®∑“ß‚∑√»—æ∑å

ç‡¡◊ËÕ§ÿ≥∑âÕ„® . . . ‡´πµå‡¡√’Ë‡¢â“„®§ÿ≥é

„Àâ§”ª√÷°…“ ø√’

‚∑√À¡“¬‡≈¢ 08-8377-4455

„Àâ∫√‘°“√∑ÿ°«—πµ≈Õ¥  24  ™—Ë«‚¡ß

µ‘¥µàÕ°Õß∫√√≥“∏‘°“√

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥À√◊Õ∫â“ππ—°∫«™‰¡àπâÕ¬

°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55 ªï 3. ‰¥â√—∫°“√

√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥– √à«¡°“√

Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å

π“¡‡∑æ „π«—π∑’Ë 16-17 æƒ»®‘°“¬π 2013 ‡«≈“

09.00-17.00 π.  ∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√ ª∑ÿ¡«—π §à“

Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑ (√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π·≈–‡Õ° “√

ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π) √—∫®”π«π 20 ∑à“π  À¡¥‡¢µ

°“√√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 4 æƒ»®‘°“¬π 2013 π’È

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

1407, 08-9108-6850 À√◊Õ E-mail : thaisacredmusic

@gmail.com

����� ‚§√ß°“√Ωñ° ¡“∏‘·∫∫ WCCM  ”À√—∫

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

ÀâÕß«—¥πâÕ¬„πÕ“§“√„À¡à «—¥æ√–¡À“‰∂à ∫√‘‡«≥

∑’Ë®Õ¥√∂™—Èπ A ´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

ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕæ√–»“ π®—°√‰∑¬

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ  «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π 2013

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“ ‡«≈“ 09.00 π. »’≈Õ¿—¬∫“ª ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’

‡ªî¥ «π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ π”‚¥¬°≈ÿà¡µà“ßÊ ™¡π‘∑√√»°“√ ·≈–

√à«¡°‘®°√√¡µà“ßÊ ™¡ «πªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ®π∂÷ß‡«≈“ 15.00 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’  «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π 2013  æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π.

∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 10.00 π.  ∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“ππ“§” Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ∫≈√“™∏“π’ æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß

‰™¬√“ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ®—¥ªî¥‡ªìπ‡¢µ §◊Õ‡¢µ·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å ®—¥∑’Ë«—¥·¡àæ√–

Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡ «—π‡ “√å∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π ‡¢µ·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ®—¥∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2013

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π ‡¢µ·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ ®—¥∑’Ë«—¥·¡àæ√–

ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À“¥„À≠à «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ 2013 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈

‡ªìπª√–∏“π‡¢µ·¡àæ√–√—∫‡°’¬µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®—¥∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  °√–∫’Ë «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡

2013 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë«—¥Õ—  —¡™—≠ æ—∑¬“ æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ 2013 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“

10.00 π. ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à ¡’æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√§≥–‡∫∏“√“¡ 5 Õß§å ∫√“‡¥Õ√å‡ª‚µ√

ππ∑æ—∑∏å ¡“‡¬Õ– ∫√“‡¥Õ√å¡“√åµ‘π ‡¥Õ µŸ√ å ∏‘π“°√ ¥”√ßÕÿ…“»’≈ ∫√“‡¥Õ√å¥Õ¡‘π‘° Õ“∑‘µ¬å

‡°…µ√ ÿ¢„® ∫√“‡¥Õ√åÕ—≈‡∫‘√åµ   Õ“¥ ª√–∑“π —πµ‘æß…å ∫√“‡¥Õ√å‡¥«‘¥ æ‘∑—°…å ∫’∑Ÿ  æ√– —ß¶√“™

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



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 37 ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 10-16 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
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สวสัดีครบันองๆ  เยาวชนแผนกเยาวชน คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ไดจัดคายผูนำเยาวชน
คาทอลิกระดับชาติข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป โดยเวียนไป
จัดตามสังฆมณฑลตางๆ  และในปนี้ไดเวียนมาจัดท่ี
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี เจาภาพคายผนูำเยาวชนระดบั
ชาติครั้งท่ี 30 ระหวางวันพุธท่ี 16 - วันอังคารท่ี 22
ตุลาคม 2013 ในหัวขอ “Year of Faith ธรรมทูต
แถวหนา” ภายใตพระวาจา “จงไปส่ังสอนนานาชาติ
ใหมาเปนศิษยของเรา” (อาง มธ 28:19)

คายผูนำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติในปนี้ ตรงกับ
ฉลอง 36 ป งานเยาวชนคาทอลิกไทย และปแหง
ความเช่ือ ที่เริ่มตนดวยการประชุมสมัชชาของพระ-
สังฆราช ภายใตหวัขอ “การประกาศพระวรสารแนวใหม
เพื่อการถายทอดความเช่ือของคริสตชน” นี่เปนส่ิงท่ี
ทาทายเยาวชนใหมีสวนรวมในงานธรรมทูต การทำให
ผูคนรูจักพระคริสตเจาเปนของขวัญล้ำคามากท่ีสุด ที่
บรรดาเยาวชนสามารถนำไปมอบใหกับผูอื่น เม่ือ
เยาวชนทำการประกาศพระวรสาร เขาเองก็เจริญกาวหนา
ข้ึน ในขณะท่ีเขากำลังหยัง่รากลกึลงในพระครสิตเจา และ
เกิดมีวุฒิภาวะมากข้ึนในฐานะท่ีเปนคริสตชน  การ
ทำหนาท่ีเปนธรรมทูตเปนมิติสำคัญแหงความเช่ือ เรา
ไมสามารถท่ีจะเปนผเูชือ่ท่ีแทจรงิได หากเราไมทำการ
ประกาศพระวรสาร การประกาศพระวรสารคือ ผลแหง
ความช่ืนชมท่ีเกิดจากการท่ีไดพบกบัพระคริสตเจาแลว

เยาวชนท่ีรัก  พวกเธอถูกทาทายใหกลาเปน
“ธรรมทูตแถวหนา” เปนประจักษพยานแหงความเช่ือ
ดวยชวีติของเธอเอง ไตรตรองประสบการณทีไ่ดเรยีนรู
เขาใจ ความเปนจรงิของสงัคม รวมทัง้คนหาแรงบนัดาล
ใจใหมๆ จากประสบการณนั้นๆ และสามารถนำมา
ประยุกตใชในชีวติของตน และแบงปนแกเพือ่นๆ ของ
เธอตอไป 

พบกันใหมคายเยาวชนครั้งตอไปที่สังฆมณฑล
นครสวรรคนะครับ...สวัสดีครับ

โดย เงาเทยีน
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“ทกุคร้ังท่ีมองดวงจันทร เราเห็นดวงตาของใครเสมอ”
ประโยคเปดเลมของหนังสือ “เหน็รกัดวยใจ เห็นใจดวยรกั” ผลงานรอยรส

บทกวีจากศิลปนแหงชาติ ไพวรินทร ขาวงาม ผมพบหนังสือเลมน้ีในวันท่ี
ไปเย่ียมเยือนเพื่อนผูที่ไมตองรูจักกันแตผูกพันกันเพราะหนังสือ มันเปน
รานหนังสือเล็กๆ ทามกลางสังคมท่ีเติบโตและไดชือ่วาเปนยานถ่ินท่ีหรหูราท่ีสุด
ในเมืองเชยีงใหม ทีช่ือ่วา “รานเลา”

ในขณะท่ีหนงัสือดำเนินไปเพ่ือบอกเลาเร่ืองราวมากมาย มิตรภาพก็ไดกอราง
สรางตัวมันเองข้ึนมาทีละเล็กทีละนอยจากปาอักษร ดวยความผูกพนัในแบบใด
กต็ามทำใหเราติดตามหนังสือสักเลม นกัเขียนสักคน อยากรจูกัพวกเขามากข้ึน
เขียนจดหมายเขามาทักทาย หรอืสงคำถามเขามาถามไถ บางทีกร็วมตอบคำถาม
หรอืรวมสนกุในเกมการละเลนตางๆ ซ่ึงลวนไมไดเนนไปทีก่ารชงิชยัในรางวลั
แตเปนความเช่ือมโยงถึงกันเล็กๆ ที่ถนอมสายเสนของคำวา สหายน้ำหมึก
หรือเพื่อนสมาชิกท่ีเร่ิมต้ังแตเม่ือใดไมทราบ แตกลับผูกพันกันประหน่ึง
ญาติมิตร หนังสือพิมพคาทอลิกที่ไดชื่อวาอุดมสาร คงไมหางจากวิถีในแบบ
เดียวกนั

ฉากวันสุดทายของการออกบูธท่ีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิลาสุด
วันท่ีผมเดินออกมาจากงาน ในตอนท่ีบูธตางๆ ทยอยเก็บของลงกลอง สีหนา
แหงความสุขจากความเหน่ือยออนรวม 12 วนั หนงัสือทีจ่ำหนายออกไปมากมาย
เขาเปาบางไมเขาเปาบาง ผคูนท่ีมากบางนอยบาง แตกต็องถอืวาเปนงานใหญทีสุ่ด
เกี่ยวกับหนังสือในสังคมไทย ในงานน้ีมีบูธเล็กๆ ที่ชื่อวาส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย เราอยโูซนซี ทีตั่วอกัษรเอม็ หมายเลขท่ี 14 มีเรือ่งราวเกิดข้ึนท่ีนัน่
มากมายในแตละป การมาเย่ียมเยือนของเพ่ือนพีน่องตางความเช่ือ การมารวมกัน
เปนอาสาสมัครชวยงานแพรธรรมเล็กๆ ทั้งจากวัยเยาวชน หรือเลยวัยไปแลว
แฟนนักอานตัวยงท้ังจากอุดมสารเอง หรือสำนักพิมพคาทอลิกอ่ืนๆ นักเขียน
คอลมันิสตของเราท่ีแวะไปเย่ียมบูธ ซ้ือขนมติดไมติดมือไปและไปแจกลายเซ็น
ในบางคร้ัง กจิกรรมสนกุ ๆ ทีจ่ดัข้ึนมาโดยไมมีใครรองขอแตสรางความชมุช่ืน
หัวใจใหกับผูจัดและผูรวมสนุกในการถายรูปกับบูธไปลงเฟซบุคและ
มารับรางวัล หองสมุดตาง ๆ ทั้งระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย
เฉพาะทาง มีความประทับใจท่ีเกิดข้ึนท่ีนั่นมากมาย เชน เรื่องของผูสูงอายุ
ทานหน่ึงลงทุนหยบิหนงัสือพมิพอดุมสารท่ีประชาสัมพนัธเกีย่วกบัการออกบูธ
เพือ่ไปตามหาในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ แตหาไมพบ เพราะคนมากมาย
เหลอืเกนิ คุณตาทานน้ันเลยตองใชบริการหนวยรกัษาความปลอดภยั หรอืรปภ.
และในท่ีสุดก็ตามจนพบบูธของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ การมาถึงบูธของคุณยาย
ทีเ่ปนสมาชกิอุดมสาร และเลาวาจริงๆ แลวอานจากเว็บไซตกอนแลว หลงัจาก
นั้นรออานหนังสือเลมท่ีจะมาในไมอีกกี่วัน แตบางทีมาถึงพรอมกัน 3 ฉบับ
บนใหคุณตาฟงคุณตากลับมองโลกในแงดีและบอกวา “บางทีหนังสือดีๆ
ไปรษณียอาจเอาไปอานกอน” ฯลฯ เร่ืองราวแหงมิตรภาพเหลาน้ีเกดิข้ึนเสมอๆ
ในงานหนังสือ ในงานส่ิงพมิพ ในงานอุดมสาร

ผมเชื่อวาคาทอลิกไทยรักอุดมสาร มากไปกวาน้ันหลายคนยังรักและ
พยายามทำอะไรเพื่อเขา แมไมไดอยูในสนามการเขียน แตสามารถสนับสนุน
เปนตนคณะกรรมการกองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค ซ่ึงอาสามาทำงาน
เน่ินนานหลายสิบป จากจุดเล็กๆ ที่อาจจะสรางรอยรั่วใหงานพิมพคาทอลิก
มีขอสะดุด เปนตนเร่ืองปจจัยใชจายท่ีสูงกวาตนทุนท่ีมี และสมาชิกท่ีได และ
สรางงานวันเพ่ือนอุดมสารข้ึนมาโดยจัดปเวนป เพื่อหาทุนรอนมาสงเสริม
ใหงานไดดำเนินตอไปไดอยางดี จนงานท่ีจะจัดข้ึนในปนี้เปนครั้งท่ี 12 แลว
เปนการทำงานรวมกันท่ีผมมีความสุขทุกครั้งท่ีไดประชุม และสามารถ
พูดแทนผูรวมงานท่ีสำนักส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ทุกคนไดวา พวกเรารูสึก
ขอบคุณเสมอ และพยายามอยางสุดความสามารถท่ีจะธำรงไวซ่ึงงานพิมพ
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คาทอลิกใหกาวหนา และเติบโตตามวิถีของมัน ดวยการทำงานอยางสุด
ความสามารถ

วนัเพือ่นอดุมสาร ครัง้ท่ี 12 ใชชือ่งานในคร้ังน้ีวา “ขอบคุณพระองค ผทูรง
นำทาง” จำนวนคร้ังท่ีเพิ่มข้ึนแตละรอบการจัดงานย่ิงบอกกับเราแตละคน
นอกจากความรักท่ีเพื่อนไดมอบให นั่นคือความรักท่ีพระไดปกปอง คุมครอง
และอำนวยพรเชนกนั

ทุกครั้งท่ีมองดวงจันทร เราเห็นดวงตาของใครเสมอ ทุกครั้งท่ีเราเปดอาน
อุดมสาร เราเห็นการประทับอยูของพระบนโลกน้ีเสมอ เราพบมิตรภาพของ
คริสตชนบนโลกใบนี้ เราพบเพื่อนรวมทางแหงความเช่ือ ที่จะรวมเดินทางกัน
ตอไป ดวยหวัใจท่ีขอบคุณ ขอบคุณพระองค ผทูรงนำทาง

บรรณาธิการบริหาร
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æ√–‡®â“ ·≈–§ÿ≥æàÕ‡®¡ å «Ÿ §≥–‚¥¡‘π‘°—π ®—¥§à“¬‡¬“«™π‡«’¬¥π“¡„πª√–‡∑»‰∑¬

§√—Èß∑’Ë 3 À—«¢âÕ ç√à«¡‡¥‘π∑“ß°—∫æ√–§√‘ µ‡®â“é ¡’‡¬“«™π‡«’¬¥π“¡∑’Ë∑”ß“π·≈–

‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ„πª√–‡∑»‰∑¬¡“√à«¡®”π«π 90 §π

ç™à«¬¿—¬πÈ”∑à«¡é §ÿ≥æàÕ«√«ÿ≤‘ °‘® °ÿ≈ ‡®â“Õ“«“  √à«¡°—∫ ¿“¿‘∫“≈

·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥‡´πµå√ÁÕ§ ®.©–‡™‘ß‡∑√“ √à«¡°—π∫√‘®“§‡ß‘π ‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ¢â“« “√

Õ“À“√·Àâß‰ª¡Õ∫„Àâ°—∫™“«∫â“π À¡Ÿà∑’Ë 7 µ.»√’¡À“‚æ∏‘ Õ.»√’¡À“‚æ∏‘

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ®”π«π 30 §√Õ∫§√—«  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ 2013

ç‡¢µ 5 ·¡àŒàÕß Õπ ®—¥§à“¬‡¬“«™πé §ÿ≥æàÕ∑Ÿπ ª√–¿“  —πµå

®‘µµ“∏‘°“√‡¬“«™π‡¢µ 5 √à«¡°—∫§ÿ≥æàÕª√–®”‡¢µ«—¥®—¥§à“¬‡¬“«™π‚Õ°“ 

«—π‡¬“«™π·Ààß™“µ‘ √–À«à“ß«—π∑’Ë 20-21 °—π¬“¬π 2013 ∑’Ë»Ÿπ¬å∫â“π‡¢â“‡ß’¬∫

·≈–»Ÿπ¬å·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ.¢ÿπ¬«¡ ®.·¡àŒàÕß Õπ „πÀ—«¢âÕ ç®ß‰ª —Ëß Õπ

π“π“™“µ‘„Àâ¡“‡ªìπ»‘…¬å¢Õß‡√“é (¡∏ 28:29) ¡’‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°«à“

100 §π



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àåªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 46 ª√–®”«—π∑’Ë 10-16 æƒ»®‘°“¬π 2013Àπâ“ 20

µÕπ∑’Ë 18
¡’Õπ“§µ (3)

¡√¥°°âÕπ„À≠à
√ÕÕ¬Ÿà

„π°“√‡ªìπ
ª√–™“°√

¢Õßæ√–‡®â“
§π‡√“‰¡à‰¥â¡Õß

·§à∫√‘‡«≥Àπâ“µ—° ¬—ß

¡’Õπ“§µ ¬—ß¡’™à«ß

‡«≈“‡®Á∫ªÉ«¬‰¡à ∫“¬

¬— ß ¡’ ¡ √ ¥ ° ∑’Ë µâ Õ ß

 √â“ß √√§å‡æ◊ËÕ àßµàÕ ¡√¥°∑“ß§«“¡‡™◊ËÕ°Á‡ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—π

çæ√–‡®â“∑√ß√—°‚≈°Õ¬à“ß¡“° ®÷ßª√–∑“πæ√–∫ÿµ√‡æ’¬ßæ√–Õß§å‡¥’¬«¢Õß

æ√–Õß§å ‡æ◊ËÕ∑ÿ°§π∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ„πæ√–∫ÿµ√®–‰¡àæ‘π“» ·µà®–¡’™’«‘µπ‘√—π¥√é

(¬ÕÀåπ 3:16)

ç¢Õæ√–Õß§å‚ª√¥„Àâµ“·Ààß„®¢Õß∑à“π «à“ß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ®–√Ÿâ«à“æ√–Õß§å∑√ß

‡√’¬°∑à“π„Àâ¡’§«“¡À«—ßª√–°“√„¥·≈–§«“¡√ÿàß‡√◊Õß∑’Ë∫√√¥“ºŸâ»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï

®–‰¥â√—∫‡ªìπ¡√¥°π—Èπ∫√‘∫Ÿ√≥å‡æ’¬ß‰√ Õ’°∑—Èß√Ÿâ¥â«¬«à“æ√–Õ“πÿ¿“æ¬‘Ëß„À≠à

¢Õßæ√–Õß§åµàÕ‡√“ºŸâ¡’§«“¡‡™◊ËÕπ—Èπ≈È”‡≈‘»‡æ’¬ß„¥...é (‡Õ‡ø´—  1:18-19)

∂â“¡√¥°‰¡à„™à‡æ’¬ß ‘π∑√—æ¬å¡—π‡ªìπ°“√∂à“¬∑Õ¥ ∂à“¬∑Õ¥®“°§π√ÿàπÀπ÷Ëß

 ŸàÕ’°√ÿàπÀπ÷Ëß ¡√¥°∑“ß§«“¡‡™◊ËÕ°Á‡ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—π

©≈Õß™ÿ¡™π§«“¡‡™◊ËÕ
«—¥π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“    ∫“ß¢“¡    ·≈–‡ °ÀÕ√–¶—ß

çÕ∫Õÿàπé .. ‡ªìπ§”Àπ÷Ëß∑’Ë· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ§π√Ÿâ®—°æ∫

‡®Õ°—π  ·µà∫“ß§√—Èß°“√‰¥âæ∫‡®Õ°—π§√—Èß·√°°Á “¡“√∂ √â“ß§«“¡Õ∫Õÿàπ

‰¥â  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

©≈Õß 100 ªï ·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ°≈ÿà¡§√‘ µ™π
«—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“   ∫“ßµ“≈

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ 2013 «—¥π—°∫ÿ≠¡“√å°“√‘µ“ ∫“ßµ“≈ ‚¥¬°“√π”

¢Õß§ÿ≥æàÕ«√«ÿ≤‘  —ß¢√—µπå §≥–¿√“¥“πâÕ¬°“ªŸ™‘π ‰¥â®—¥ß“π©≈Õß 100 ªï

·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß°≈ÿà¡§√‘ µ™π

°àÕπæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‰¥â¡’æ‘∏’‡ªî¥ß“π  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)
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