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ฟรงัซิส พระสนัตะปาปาของปวงชน
พระสงัฆราชกติติคณุยอรช ยอด พิมพิสาร แปล

ในป 2001 สมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 ทรงแตงต้ังแบร-
โกลิโอเปนพระคารดินัล
ทันใดน้ันทานก็อยูบนเวที
ระดับโลก

เม่ือสมเด็จพระสัน-
ตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
ส้ินพระชนม แบรโกลิโอ
เขารวมอยูในการประชุม
ที่เลือกต้ังพระสันตะปาปา
ดวย และทานเกือบไดรับ
เลือกเปนพระสันตะปาปา มีบทความท่ีเขียนโดยนักเขียนชาวอิตาเลียนชื่อ
“ลีเมส” ไดเขียนบทความลงในหนาหนังสือพิมพเม่ือเดือนกันยายน 2005
ทานเรียบเรยีงเหตุการณทีเ่กดิข้ึน ในการเลือกต้ังส่ีครัง้แรก ผทูีไ่ดคะแนนสูง
เปนอันดับสองตลอดมาคือ พระคารดินัลฮอรเก มาริโอ แบรโกลิโอ ลีเมส
กลาววา ขาวสารน้ีมาจากสมุดบันทึกความจำของพระคารดินัลองคหนึ่ง
ทานสำนึกวาการจารึกสิ่งเหลาน้ี ทานละเมิดคำปฏิญาณใหถือเปนความลับ
แตทานรูสึกวาการลงคะแนนคร้ังน้ีควรจารึกไวในประวัติศาสตร

พระคารดินัลทานน้ันเขียนไววา ในการลงคะแนนเสียงคร้ังแรก
พระคารดินลัรตัซิงเกอรไดรบั 47 คะแนน พระคารดินลัคะแนนเสียงมากกวา
หนึง่คือ พระคารดินลัแบรโกลโิอ ได 10 คะแนน พระคารดินลัชาวอติาเลียน
ที่เกษียณไปแลวได 9 คะแนน พระคารดินัลคารมิลโล ลูอีนี ชาวอิตาเลียน
และมีตำแหนงรองจากพระสันตะปาปาได 6 คะแนน พระคารดินัลโซดาโน
เลขาธิการนครรัฐวาติกันได 4 คะแนน พระคารดินัลออสการ โรดรีเกส
มาราเดียกา แหงเตกูซิกัลปา ชาวฮอนดูรัสได 3 คะแนน และพระคารดินัล
ดีโอนจิิ เททามานซ ีแหงมิลาน ชาวอติาเลียน ได 2 คะแนน

หนังสือพิมพฉบับน้ีเขียนไววา “ส่ิงท่ีนาประหลาดใจในการลงคะแนน
เสียงคร้ังแรก กคื็อการลงคะแนนเสียงใหพระคารดินลัแบรโกลโิอ”

ผูเขียนจารึกในสมุดบันทึกไววา พระคารดินัลชาวอารเจนตินาไดรับ
การสนับสนุนจากพระคารดินัลคาล เลหมาน ประธานสภาพระสังฆราช
ของเยอรมนี และพระคารดินัลกอทฟรีด ดานีลส แหงบรัสเซลส ทานได
คะแนนนำหนาพระคารดินัลจากอเมริกา ลาตินอเมริกา และเจาหนาท่ีของ
วาติกันหลายทาน

ผู เขียนบันทึกกลาววา แมกอนท่ีบรรดาพระคารดินัลจะออกจาก
วัดซิสทีนไปรับประทานอาหารกลางวัน ไดมีการสนทนากันแลวติดตอกัน
ในบรรดาพระคารดินลัท่ีหวงัจะใหพระคารดินลัรตัซิงเกอร ไดรบัเลือก

ในการลงคะแนนเสียงครั้งท่ีส่ี ซ่ึงเร่ิมเม่ือเวลา 16.30 น. พระคารดินัล
รัตซิงเกอร ไดรับคะแนนเสียง 84 คะแนน ซ่ึงเกินกวาคะแนนท่ีตองการ
7 คะแนน พระคารดินลัแบรโกลิโอ ได 26 คะแนน

ลีเมสกลาววา “ไมมีใครทราบวาเหตุใดผูที่สนับสนุนพระคารดินัล
แบรโกลิโอ จึงเปล่ียนใจ บางทีพวกทานอาจจะคิดวา ไมควรจะทำใหการ
ลงคะแนนเสียงยืดเยื้อไปโดยเปลาประโยชน อันอาจจะกอใหเกิดความ
แตกแยก โดยไมมีหวงัวาใครจะข้ึนมาแทนพระคารดินลัรตัซิงเกอร”

ดังน้ัน แบรโกลโิอจงึมิไดรบัเลือกและกลับไปท่ีบวัโนสไอเรส
ในป 2006 แบรโกลิโอ วิพากษวิจารณขอเสนอในประเทศอารเจนตินา

เพื่อทำใหการทำแทงในบางกรณีเปนส่ิงท่ีถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของการปรับปรุงกฎหมาย ทานตอวารัฐบาลวาไมใหเกียรติแก

ตอนท่ี 6 พระคารดินัล และพระศาสนจักรสากล

(อานตอหนา 5)

1 วันเพื่อนอุดมสารครั้งน้ีครั้งท่ี 12 วากันวาจัดสองปตอหนึ่งคร้ัง นั่น
หมายความวาจัดมาแลวกวา 20 ปและนี่เปนภาพเมื่อ 24 ปที่แลว เม่ือมีการ
จัดงานวันเพื่อนอุดมสารคร้ังแรก มีบุคคลสำคัญในความทรงจำของคริสตัง
ไทยอยางนอยสองทานท่ีเหน็ ทีม่ารวมงานและเปนเพ่ือนแทของอุดมสารเสมอ
คือพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย
ศรุะศรางค

2 วันเพื่อนอุดมสาร ผมไดรับเชิญเปนแขกคนหน่ึงของงานอาจเพราะ
ในฐานะนักเขียนท่ีผมกับผูอานจะพบกันในหนา 13 ของบางฉบับ ผมเขียน
เรื่องราวท่ีเช่ือมโยงภาพเกาเม่ือคร้ังอดีต กับชีวิตในปจจุบันผมเร่ิมเขียน
เม่ือสองปที่แลว และยังเขียนตอไปเรื่อยๆ เพราะส่ิงหน่ึงท่ีทำใหเรื่องตางๆ
เช่ือมโยงกนัไดคือ “ความรกั” พระเจาเปนความรกั และอยเูบือ้งหลงัเหตุการณ
ในประวัติศาสตรและย่ิงทำใหการเชื่อมโยงเรื่องราวเกากอน กับทุกวันนี้
เปนเร่ืองราวที่มีความหมายมีคุณคา เพราะทำใหเราเห็นความรักของพระเจา
ในทุกเหตุการณที่เกิดข้ึน ... และเร่ืองราวประวัติศาสตร เปนวิธีการท่ีบอก
ใหเรารับรูความย่ิงใหญของพระเจา และมองเห็นวาตัวเราเล็กนิดเดียว
ตองพึ่งพาพระเจา ...และตองขอบคุณในความย่ิงใหญ ในพระพรที่มีตอเรา
ทกุคน

3 วันเพื่อนอุดมสาร... จึงยอนกลับมามองเสนทางเดินแหงอุดมสาร ส่ือ
กระแสหลักของคริสตชน ที่ตอเน่ืองยาวนานต้ังแตป ค.ศ. 1917 ในช่ือ
“สารสาสน” ขอใหอานบันทึกที่มิสชันนารี เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาท
ของนิตยสารคาทอลิกอนัเปนท่ีมาของอุดมสารในปจจบุนัน้ี

“ทามกลางแนวคิดใหมๆ   ทีแ่พรหลายออกมาทางหนังสือพมิพ นติยสาร
ทุกประเภท ซ่ึงปจจุบันก็มีเต็มกรุงสยามไปท่ัว เราจึงตองสอนพวกคริสตัง
ของเรา ใหรูเรื่องศาสนาของเราอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะอยางย่ิง ตองแนะนำ
เยาวชน ใหเฝาระวังการตอตานตางๆ และการตบตาท้ังหลาย ซ่ึงเหมาเอาวา
เปนวัฒนธรรมหน่ึงท่ีแพรขยายไปตอตานพระคริสตเจา และพระศาสนจักร
ของพระองค .... มีวารสารฉบบัหน่ึง (สารสาสน) ทีม่งุรวมบรรดามสิชนันารี
ในกรุงสยาม ใหเปนหน่ึงเดียวกันแนนแฟน และเปนส่ือใหทราบถึงสาสน
ของสันตะสำนัก พรอมท้ังกฎขอบังคับและพระราชบัญญัติที่ควรทราบ ....ยัง
ออกมาเพื่อใหคริสตังมีหนังสือดีๆ อาน และเพื่อเผยแพรความจริงซึมซาบ
ในทามกลางคนตางศาสนา”

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญ
หนึง่ภาพเกา...หลากหลายเร่ืองราว

ณ  สวรรค  (kamsornway.blogspot.com)

ภาพเกาๆ เลาเรือ่งราว
วนัเพ่ือนอุดมสาร (ศานต)

วนันัน้และวันนี้

(อานตอหนา 11)
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พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศลี ประธาน
ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย  เปนประธานพิธบูีชา
ขอบพระคุณในงานวันเพ่ือนอุดมสาร  ครั้งที่  12
“ขอบคุณพระองค ผทูรงนำทาง” รวมกบัพระสังฆราช
ฟรงัซิสเซเวยีร วรีะ อาภรณรตัน คณุพออนชุา ไชยเดช
คณุพอพพัิฒน รงุเรอืงกนกกลุ คณุพอเดชา อาภรณรตัน
คุณพอวรยุทธ กิจบำรุง สังฆานุกรพรชัย สิงหสา
สังฆานุกรอาทติย วองไว เมือ่วนัเสารที ่ 9 พฤศจิกายน
2013 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และโรงเรียน
อัสสัมชัญ

พระคุณเจาประธานใหขอคิดวา พระวาจาในวันน้ี
สรางเสริมกำลังใจใหเราเช่ือในชีวิตหนา  ตายแลว
วิญญาณเราจะไดอยูในท่ีใหม เชื่อจริงไหม? คำตอบ
จริงหรือไมจริง ก็มาดูวิถีการดำเนินชีวิต ถาเราใชชีวิต
อยางสนุกสนาน อยางเต็มท่ี ก็แสดงวาเราไมเช่ือวา
มีโลกหนา มีการกลับคืนชีพ แตถาเราเช่ือในโลกหนา
วถิชีวีติในโลกน้ีกค็งจะเปล่ียน ดวยการปฏบิติัตนทำบุญ
ใหทาน สวดภาวนา บูชามิสซาจึงมีความหมาย เพราะ
เราเชื่อวาโลกนี้ชั่วคราว

หลงัพธีิบชูาขอบพระคุณ พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั
กิจบุญชู เปนประธานเปดงานวันเพ่ือนอุดมสาร คร้ังท่ี
12 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยพระอัครสังฆราชพอล
ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศ
ไทย ที่ใหเกียรติมารวมงานดวย พรอมดวยพระอัคร-
สังฆราชฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารุณศีล พระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณรัตน  มงซินญอรเจอร-
มาโน ปาเนโมเต มงซินญอรวษิณุ ธญัญอนันต คณุพอ
วุฒิ เลิศ  แหลอม และเพ่ือนอุดมสาร  คอลัมนิสต
ผูสนับสนุนงานส่ิงพิมพ มารวมงาน ซ่ึงปนี้คุณยุวดี
นิม่สมบญุ เปนประธานคณะกรรมการจัดงาน

“ขอบคุณพระองค ผูทรงนำทาง” เปนชื่องาน
วันเพื่อนอุดมสารในคร้ังท่ี 12 นี้ ตลอดระยะเวลา 90
กวาปสำหรบัอดุมศานต นติยสารคาทอลิกรายเดอืน   30
กวาปสำหรับหนงัสือพมิพอดุมสารรายสัปดาห ส่ิงพมิพ

 ⌫ 
 

คาทอลิกที่อยูคูสังคมไทยและเปนพิเศษคาทอลิกไทย
มาเน่ินนาน ใหขาวสารขอมูลความรู ประชาสัมพันธ
กิจการตางๆ เช่ือมโยงคริสตชนใหกาวไปดวยกัน
ประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน เปนเหมือนเพ่ือนท่ี
คอยมาทักทายเราทุกสัปดาหและทุกเดือน จึงไมมี
เหตุผลใดท่ีจะมีน้ำหนักเทาการขอบคุณพระผูเปนเจา
ที่ทรงนำทาง ขอบคุณผูใหญของพระศาสนจักรที่ให
การสนับสนุนอยางดีเสมอมา ขอบคุณบรรดาผูลงทุน
ลงแรง ทั้งทางดานทุนทรัพย สติปญญา แรงศรัทธา
มากมาย โดยการนำทัพของพระคารดินัลไมเก้ิล มีชัย
กิจบุญชู เม่ือคราดำรงตำแหนงเปนพระอัครสังฆราช
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผูริเริ่มกอต้ังกิจกรรม
เพื่อใหเกิดความม่ันคงแกงานพิมพอันเปนท่ีรักของเรา
อนัเปนจุดต้ังตนของกองทุนส่ิงพมิพคาทอลิกสรางสรรค
และงานวันเพือ่นอดุมสารในปจจุบนั พระอคัรสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ผู เปนท้ัง
กรรมการสมณสภาสือ่สารสงัคม แหงสันตะสำนกั ผใูห
คำแนะนำอันเปนสารประโยชนและใหการสนับสนุน
ในทุกดาน พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ผพูรอมเสมอสำหรบังานส่ือมวลชนของพระศาสนจกัร
ขอบคุณความรวมมือจากทุกฝาย พวกเรามาเดินทาง
สายเดียวกันได และเปนเพื่อนสนิทท่ีคุนเคย คงเปน
เพราะอุดมศานต อุดมสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ
คาทอลิก

พระคารดินัลมีชัย  กิจบุญชู กลาวเปดงานและให
โอวาทวา  เรารสึูกปล้ืมใจมาก ทีไ่ดรบัเชิญใหมารวมงาน
วนัเพือ่นอดุมสาร ครัง้ท่ี 12 ประจำป ค.ศ. 2013 ในค่ำ
คืนวันน้ี บรรดาเพ่ือนสมาชิกอุดมสาร หรือเพื่อน
อดุมสารท้ังหลาย ทีเ่ราไดมารวมงาน “ขอบคุณพระองค
ผทูรงนำทาง” ในวันน้ี พวกเรามาขอบคุณพระเจาท่ีทรง
นำทาง เปนเคร่ืองหมายแสดงวา ในใจของเรามีความ
สำนึกในพระพรและพระเมตตาของพระเปนเจา ที่
พระองคโปรดประทานแกพระศาสนจักร ไดโปรด
ประทานแกส่ือมวลชน โดยเฉพาะนิตยสารอุดมศานต
และหนงัสือพมิพอดุมสาร ทัง้สองฉบบั ใหไดมีชวีติอยใูน

พระศาสนจักรของเราในประเทศไทย เปนเวลายาวนาน
เปนการเหมาะสมอยางย่ิงท่ีเราจะมาขอบพระคุณ
พระเจาพรอมกนัดวยจติใจอันบรสุิทธ์ิ
    ประการทีส่อง นอกจากขอบคณุพระเจาแลว เรายงั
ยอมรับวา เปนองคพระผูเปนเจาท่ีไดทรงเปนผูนำหลัก
ของเรา และเราจะเปนผูรวมเดินทางพรอมกับองค
พระเยซคูรสิตเจาดวยกนั เราจะไมยอมทิง้ซ่ึงกนัและกัน
และเราจะไมยอมท้ิงอุดมสารเด็ดขาด ใหคำสัญญา
แลวนะ  ในวันน้ีเราประกาศวา “ไมวาในยามสุข หรือ
ในยามทุกข เราจะไมทิ้งอุดมสาร แตเราจะชวยทำให
อุดมสารน้ันมีคุณภาพ มีคุณคา ยืนเคียงขางสำหรับ
ครสิตชนทุกคนตอไป

โอกาสน้ีขอวอนองคพระผูเปนเจา ไดทรงโปรด
คุมครอง อวยพรใหอุดมสารของเรามีคุณคาและเปน
ประโยชนตอชีวิตคริสตชนทุกคน และเราไดเขียนไว
ทีบ่อรดรวมงานวา “คมุคาชีวติ อานอุดมสารซิ” และเรา
เชื่อวาทุกคนต้ังใจจะทำเชนน้ัน และชวยอุดมสารให
ไดรบัการอาน ไดรบัการดูแลจากพวกเราดวยใจรัก เม่ือ
รกัแลวเราไมทิง้กัน เม่ือรกัแลวทุกส่ิงทุกอยางก็จะดีขึน้
จึงขอใหพระผูเปนเจาไดโปรดประทานความสุข และ
ความเปนเพื่อนแทของอุดมสารอยูในจิตใจ และอยูใน
ชีวิตของเราตลอดไป

นอกจากนี้ มีการขับรองบทเพลงโดยนักรอง
กิตติมศักด์ิ  คุณหญิงปทมา  ลีสวัสด์ิตระกูล   คุณ
บุญเกียรติ โชควัฒนา  ดร.อรพรรณ สินประสงค
คณุโสรัจ อมาตยกลุ คณุพีพัฒน อมาตยกลุ  คณุสุชานรี
ปนทอง การแสดงจาก Narakris by kris dance studio

ทีสุ่ดพระคณุเจาประธาน ศรีดารุณศีล กลาวปดงาน
และขอบคุณทุกทานท่ีมารวมงาน วันน้ีเปนวันท่ีเรามา
“ขอบคุณพระเจา ผูทรงนำทาง” ตลอดจนการจัดงาน
ครัง้น้ี และทรงนำทางในกิจการแพรธรรม โดยผานทาง
ส่ิงพิมพ หนังสืออุดมสารของเรา ขอพระเจาอวยพร
ทุกๆ ทาน ที่ไดมีสวนใหงานในวันน้ีสำเร็จดวยดี ขอ
พระเจาคุมครองทานท้ังหลาย ใหมีความเจริญกาวหนา
ในชีวิต และพระองคอยูเคียงขางทานเสมอในชีวิต
ขอพระเจาอวยพร

“วนัเพือ่นอดุมสาร” เปนกิจกรรมหนึง่ของกองทนุ
ส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรค ซ่ึงนอกจากจะจัดข้ึนเพื่อ
หารายไดเขากองทุนส่ิงพิมพคาทอลิกสรางสรรคแลว
ทีส่ำคัญยังเปนการปลกุจติสำนึกของการมีสวนรวม และ
สรางความต่ืนตัวใหพี่นองคาทอลิกไดหันมาสนใจ
สนับสนุนส่ือสิ่งพิมพคาทอลิก เพื่อรับประโยชน
ความรู ขาวสาร และคุณคาตางๆ ที่พระศาสนจักร
ตองการส่ือตอสังคม โดยเร่ิมจัดเปนคร้ังแรกเม่ือป
ค.ศ. 1995 ซ่ึงคร้ังน้ีนับเปน “วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งท่ี
12”
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ตอนที ่28

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร

7 พฤศจกิายน 2013 (โรมรพีอรทดอทคอม)
แนวคิดหลักสำหรับ “วันเยาวชนโลก” 2016

ณ เมืองคราคูฟ จะเนนไปยงัเรือ่ง “ความเมตตา” ซ่ึงเปน
หนึ่งในหัวขอที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึง
บอยที่สุด  งานจะเร่ิมต้ังแตวันท่ี 25 กรกฎาคม จนถึง
วนัที ่1 สิงหาคม ประโยคแนวคดิหลกัคือ “ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา”

ระหวางงาน “วนัเยาวชนโลก” 2013 ทีก่รุงริโอ
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส กระตนุเตือนใหบรรดา
เยาวชนชาวอารเจนตินา ไดอาน “ความสุขแทจริง”
หรือ “บุญลาภ 8 ประการ” และนำมาใชเปนแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตทุกๆวันพระองคตรัสวา “คุณพอ..
พวกเราตองทำอะไร? จงอานบุญลาภ 8 ประการ ถาลกู
อยากทำความดีอะไรบางและถาลูกอยากรูวาตอง
ปฏบิติัอะไร ลกูกจ็งลงมือทำตามท่ีอานคือ  พระวรสาร
นักบุญมัทธิว บทท่ี 25 ซ่ึงเปนการวางแผนรับมือ
การจะตองถูกพิพากษาในวันสุดทาย  ดวยความจริง 2
ประการน้ีที่พวกลูกจะตองมีแผนการในการปฏิบัติ
นัน่คือ บญุลาภ 8 ประการ และพระวรสารนกับญุมัทธิว
บทท่ี 25”

พระองคทรงประกาศแนวคิดหลักสำหรับ
วนัเยาวชนโลกท่ีจะฉลองในป 2014 และ 2015 คือ “ผมีู
ใจยากจนยอมเปนสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรค
เปนของเขา” และ “ผมีูใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดเหน็พระเจา” ตามลำดบัอกีดวย

- ไมตองสงสัยเลยวาแนวคิดหลัก “วันเยาวชน
โลก” 2016 ที่เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด จะตอง
เก่ียวเน่ืองกับเร่ืองงดงาม 2 เรื่องท่ีแยกจากกันไมได
นั่นคือ “บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2” ซ่ึงจะไดรบัการสถาปนาเปนนักบญุในวันอาทิตย
พระเมตตา ปหนา (27 เมษายน 2014) และอีกเร่ืองหนึง่
กคื็อ เรือ่ง “พระเมตตา” ทีก่ำเนดิ ณ ประเทศโปแลนด
โดยบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2
พระองคนี้เปนผูเสนอเร่ือง พระเมตตา ใหแกพระ-

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศแนวคิดหลัก
“วนัเยาวชนโลก” 2016 ทีเ่มอืงคราคฟู

ศาสนจักรไดรบัรอง และพระองคยงัทรงเปนผปูระกาศ
แตงต้ังนักบุญโฟสตินาผูรับสารเร่ืองพระเมตตาใหเปน
นักบุญในป ปติมหาการุญ ค.ศ. 2000 ซ่ึงเทากับวา
“วันเยาวชนโลก” 2016 เยาวชนท่ัวโลกจะมุงไปยัง

บานเกิดแหงบุญราศีสมเด็จพระสนัตะปาปายอหน ปอล
ที่ 2 ผูใหกำเนิด “วันเยาวชนโลก” และท่ีรักย่ิงของ
เยาวชนทุกยุคทุกสมัย และมุงไปยังถิ่นกำเนิดเรื่องราว
ของ “พระเมตตา” และนกับญุโฟสตนิา

ชาวอารเจนตินาซ่ึงสวนมากเคารพกฎบัญญัติขอนี ้และ
ติเตียนรัฐบาลท่ีพยายามทำใหพระศาสนจักรคาทอลิก
ปนปวนในเร่ืองที่เกี่ยวกับศักด์ิศรีของมนุษย

ในป 2010 เม่ืออารเจนตินากำลังพจิารณาท่ีจะเปน
ประเทศแรกในลาตินอเมริกา ท่ีจะอนุญาตให มี
การสมรสระหวางผูที่เปนเพศเดียวกัน พระคารดินัล
แบรโกลิโอ กระตุนใหพระสงฆทั่วประเทศตอตาน
กฎหมายน้ีเหตุวา “มันจะเปนการทำลายครอบครัว เม่ือ
วนัที ่22 กรกฎาคม 2010 พระคารดินลัแบรโกลโิอ เขยีน
จดหมายถึงคณะคารเมไลทในสังฆมณฑลของทาน
เรื่องการเปลี่ยนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสมรส

“อีกสองสามอาทิตย ชาวอารเจนตินาจำตองเผชิญ
กับสถานภาพท่ีจะลงเอยดวยการทำลายครอบครัว นั่น

คือกฎหมายซ่ึงอนุญาตใหบคุคลเพศเดียวกนัแตงงานกัน
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย โฉมหนาของครอบครัว
และความอยรูอดของครอบครัวกำลงัถกูทำลาย ทัง้บิดา
มารดาและบุตรชายหญิง ชีวิตของเด็กเปนจำนวนมาก
จะถูกดูหมิ่นลวงหนา อันสืบเน่ืองมาจากความไมเปน
ผูใหญของพวกเขาถูกทำลาย เพราะขาดพอหรือแม
ในครอบครัว ซ่ึงนับวาเปนการปฏิเสธพระบัญญัติ
ของพระเจา ซ่ึงถูกจารึกไวในจิตใจของมนุษยอยาง
ชดัเจน”

“ในสถานการณเชนน้ี ความอิจฉาของปศาจซ่ึง
เปนเหตุใหบาปเขามาในโลกมนุษย อยูในกฎหมายน้ี
เจาปศาจจะไดใชเปนการทำลายภาพลกัษณของพระเจา
กลาวคือสถานภาพท่ีชายและหญิงไดรับพระบัญชา
จากพระเจาใหเจริญเติบโต เพิม่จำนวนและเอาชนะโลก

เราอยาพาซื่อ มันมิใชเปนการเอาชนะในเรื่องการเมือง
หากแตเปนความจงใจท่ีจะทำลายแผนการของพระเจา
มันมิใชเปนความพยายามท่ีจะออกกฎหมายข้ึนมา
หากแตเปนขบวนการของเจาแหงความโกหก ซ่ึง
พยายามที่จะใหบุตรธิดาของพระเจาปนปวนและถูก
หลอกลวง”

“ขาพเจาหันมาหาทานและขอคำอธิษฐานภาวนา
และทำกิจใชโทษบาปจากทาน วอนขอพระเจาใหทรง
สงพระจิตของพระองคมายังบรรดาสมาชิกวุฒิสภา
ที่กำลังจะลงคะแนนเสียง อยาใหทานเห็นผิดเปนชอบ
แตใหเปนไปตามพระบัญญัติของพระเจา อธิษฐาน
ภาวนาเพ่ือพวกเขา ขอใหพระเจาเสด็จมายังพวกเขา ให
พลังและปลอบโยนพวกเขา อธิษฐานภาวนาขอให
พวกเขาประกอบคณุความดีใหแกประเทศชาติ”

ฟรงัซสิ (ตอจากหนา 3)
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

ชีวิตในองคพระคริสต

หากเราเดินรอบเมืองใหญๆ เราจะพบเห็นผลงานของนักพัฒนา บางแหง
เขาสรางท่ีพักอาศัย และยานการคาจากศูนยบางแหงเขาก็สรางจากท่ีวางเปลา
เปล่ียนแปลงใหเปนท่ีใหม เราสามารถตัดสินผลงานจากประสบการณของผูที่
เคยอาศัยหรือทำงานในท่ีเหลาน้ัน ในจดหมายถึงชาวโรม นักบุญเปาโล
สรางพระศาสนจักรบนฐานท่ีเปนผลงานของพระเจา ในพันธสัญญาเดิม ทาน
สามารถสรางใหองคกรที่เขมแข็ง เพื่ออธิบายผลงานของพระเจาในองคพระ-
คริสตเจา

ในตอนทายของจดหมาย ทานเร่ิมอธิบายถึงการดำเนินชีวิตเพ่ือตอบแทน
การเผยแสดงพระเมตตาของพระเจา เราจะสังเกตเห็นในชีวิตใหมนี้ไดสองขอ
ดวยกนั ขอแรกมันเปนชวีติในองคพระคริสตเจา เรารวมกันเปนกายเดียวและเรา
แตละคนไดรับพระพรเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ขอที่สองชีวิตน้ีเปนชีวิต
แหงความรัก ความรักท่ีไมมีการเสแสรง และความรักน้ีจะแสดงออกในรูปแบบ
ตางๆ กัน บางรูปแบบก็เห็นไดชัด เราตองเลือกสิ่งท่ีดีแทนท่ีส่ิงไมดี เราตอง
อวยพรผูที่ดาและสาปแชงเรา ในเวลาเดียวกันเราก็ทำงาน ไววางใจ อธิษฐาน
ภาวนา ชวยผทูีต่องการความชวยเหลือ ตอนรบัทุกคนเปนอยางดี

คริสตชนคือบุคคลท่ีไดรับการเปล่ียนแปลงโดยพระวรสาร เขาเจริญชีวิต
อยูในโลกจริง และชีวิตของเขาจะสะทอนถึงโลกนั้น แลวเขาจะทาทาย
ดวยคุณคาของพระคริสตเจา จึงมิใชเปนส่ิงแปลกท่ีคำพูดของนักบุญเปาโล
สะทอนพระดำรัสของพระเยซูเจาบนเนินเขา

“แมเราจะมีจำนวนมาก เราก็รวมเปนรางกายเดียว
ในพระคริสตเจา โดยแตละคนตางเปนสวนรางกาย

ของกันและกัน” (โรม 12:5)

ขาแตพระบิดาเจา เดชะพระบุตรของพระองค
พระองคไดทรงแสดงใหลกูเห็นวา ลกูควรเจริญชวีติ
อยางไรในโลกนี้ โปรดทรงชวยใหลูกเจริญชีวิตตาม
แนวทางของพระองค  เพื่อใหความรักที่พระองค
แสดงออกมาน้ัน ชวยใหลกูสามารถนำไปมอบใหแก
โลกในชีวิตประจำวันของลูก ทั้งน้ี เดชะพระบารมี
พระครสิตเจา พระเจาของพวกลกูทัง้หลาย อาแมน

ไมยอมจดจำ
สถานการณบานเมืองจะลงเอยอยางไร
ฝายไหนชนะฝายไหนแพ
เปนเรื่องที่ทุกคนทุกฝายคงตองรับผิดชอบรวมกัน
เพราะในที่สุดแลวก็เปนชาติบานเมืองท่ีรับเต็มๆ
เหมอืนสนามรบหลังการปะทะรบราตอสสูองฝาย
เหลือแตซากปรักหักพังชีวิตตองสูญเสียตองบาดเจ็บ
ไวเปนหลักฐานไวเปนประวัติศาสตร
แมจะมีฝายหน่ึงอางชัยชนะอีกฝายหน่ึงจำยอมรบัความพายแพ
ทวาหากพูดในความเปนจริงแลว
ทั้งสองฝายนั่นแหละปราชัย
จะเรียกวาชนะไดเต็มปากเต็มคำไดอยางไร
หากไดมาดวยความสูญเสียความหายนะ
จะเรียกวาแพไดเต็มปากเต็มคำไดอยางไร
หากเปนสองฝายท่ีรับผลการกระทำไมแพกัน
จะวาไปแลวก็เปนความพายแพของท้ังสองฝายน่ันแหละ
จะตางก็ที่แพมากแพนอย
และหากจะตัดสินกันท่ีฝายไหนจำนวนคนเสียชวีติมากกวา
แทที่จริงก็เปนการสูญเสียเหมือนกันเทากัน
เพราะเปนการสูญเสียเพื่อนรวมโลกเดียวกัน
จะเหลือก็แตใจท่ีครุกรุนดวยความโกรธความเคียดแคนพยาบาท
ทั้งฝายท่ีอางวาชนะท้ังฝายท่ีถูกถือวาแพ
พรอมกับความทรงจำท่ีเจ็บปวดรวดราวไมรูเลือน...

ทุกครั้งท่ีความขัดแยงกลายเปนความแตกแยก
สงครามนอยใหญกก็อหวอดขึน้ทันทีทนัใด
แทนท่ีจะใชเหตุใชผลมองความขัดแยงเปนความหลากหลาย
ทกุคนทุกฝายตางมีสิทธ์ิคิดเห็น
ประเด็นเดียวกันแตตางจากมุมมอง
หากรูจักทำใจเปนกลางพิจารณามุมมองเขามุมมองเรา
ทีคิ่ดจากมุมมองเดียวกก็ลายเปนหลายมมุมอง
ที่เห็นอยูแงเดียวเส้ียวเดียวดานเดียวก็เปนภาพเต็มภาพครบ
แตพอปลอยใหอารมณเขาเก่ียวของเขาชงขอมลู
ใจท่ีเปนกลางเร่ิมโอนเอนกลายเปนไมหลักปกเลน
ยงัไงๆ มุมมองของฉันดีกวาเขาทากวาของคุณ
มุมมองท่ีหลากหลายพลนัหายไปตอหนาตอตา
ที่เคยมองตางคิดตางกลายเปนคิดตรงขาม
ที่เคยรวมกันคิดชวยกันมองกลายเปนฝายฉันฝายคุณ
ที่เคยถือวามุมมองใครครบถวนกวาถูกตองกวานาจะดีกวา
กลายเปนใครคิดอยางไรก็ชางฉันคิดของฉันอยางน้ี
ใครไมเห็นดวยถือวาเปนฝายตรงขาม
จากความคิดแตกตางกลายเปนคนแตกแยก
จากความคิดหลากหลายกลายเปนความเห็นฉนัความเหน็คุณ
จากความเห็นตางกันกลายเปนทางใครทางมัน
จากท่ีเคยเปนเพือ่นเปนผรูวมงานกลายเปนอริ
ไมพอยังทำใหใครตอใครตองเลือกขางเลือกฝายท้ังท่ีใจไมอยาก
แคเห็นพองมุมมองฝายน้ีตองเสียเพือ่นฝายน้ัน
กลายเปนพวกเปนกลุมเปนสีเปนภูมิภาค
ลมืความเปนเพือ่นรวมสังคมเพ่ือนรวมชาติเพือ่นรวมโลก
จากท่ีเปนแคสนามความคิดเห็นกลายเปนสนามความรุนแรง
ทัง้ๆ ทีร่แูกใจวาปะทะกันแตละครัง้
ไมมีฝายไหนชนะไมมีฝายไหนแพ
มีแตแพกับแพ
พรอมกับการสูญเสียความหายนะทุกระดับ
ทิง้ไวใหดูใหจดจำใหเจ็บปวดรวดราวช่ัวลกูช่ัวหลาน
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อดีตนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2013 ทีว่ดันักบญุหลุยส
มารี เดอ มงฟอรต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ

ภราดาประทีป  โกมลมาศ เกดิวันท่ี  22  ธันวาคม
พ.ศ.  2476 ทานเปนผูมีคุณูปการ การศึกษาคาทอลิก
ประเทศไทย ผลงานทางการศึกษาและพัฒนาสถาบัน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังระดับประเทศและระดับสากล
คุณธรรมท่ีควบคูไปกับวิชาการ  วิสัยทัศนอันยาวไกล
ทีบ่ราเดอรมีตอการศึกษาของพระศาสนจักรในประเทศ
ไทย

ภ ร า ด า
ประทีป  ไดให
สัมภาษณไวใน
อุดมศานต เดือน
พ ฤ ศ จิ ก า ย น
2013 วา “ขอ
รั บ ใ ช พ ร ะ ไ ด
กพ็อ” การทำงาน
ไมเคยทอเพราะ
วาไดรวมมือกับ
พระเจา  ทำให
ทุกคนไดมารูจัก
พระองค  มีชีวิตนักบวชท่ีม่ันคงสม่ำเสมอในการสวด
ภาวนาและรวมพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพอคุณแม
ของผมไมใชคนร่ำรวย แตพอผมมาเปนนักบวชพระ
ใหส่ิงตอบแทนรอยเทาทวีคูณในโลกน้ี ฉะน้ันตอง
ขอบคุณพระท่ีใหผมไมมีความลำบากเลย เพราะวา
พระองคใหผมแลวในโลกน้ีและใหเด๋ียวน้ี”

ภราดาประทีปไดประกอบคุณงามความดีไวมากมาย
จนไดรบัเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ มงกุฎไทย ชั้นท่ี 3 ชื่อ
ตริตาภรณ พระราชทานต้ังแตวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517
ชางเผือก ชั้นท่ี 3 ชื่อ ตริตาภรณ พระราชทานต้ังแต
วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529 มงกุฎไทย ชั้นท่ี 2 ชื่อ
ทวีติยาภรณ พระราชทานต้ังแตวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.
2531 มงกุฎไทย ชัน้ท่ี 1 ชือ่ประถมาภรณ พระราชทาน
ต้ังแตวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ
ORDRE DE LA COURONNE ชัน้หนึง่ COMMANDEUR
de L’ ORDRE DE LA COURONNE จากประเทศ
เบลเยี่ยม  เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ PALMES ACADEMIQUES ชั้นท่ี 1
COMMANDEUR dans L’ ORDRE des PALMES
ACADEMIQUES จากประเทศฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 1
ตุลาคม พ.ศ. 2547 เหรียญพระสันตะปาปา จากสมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนติกต ที ่ 16 เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน
พ.ศ. 2553

อบรมสือ่ศกึษา (ตอจากหนา 2)
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษา  สภาการศึกษา
คาทอลกิแหงประเทศไทย     ใหการอบรมเรือ่งสือ่ศกึษา
“เมื่อสื่อครองเมือง (กระบวนการรูเทาทันส่ือสำหรับ
นักเรียน)” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 จำนวน 600 คน
คร ู100 คน  รวม 700 คน เมือ่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2013
ที่โรงเรียนนารีวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยการอบรม
ครัง้นีจั้ดข้ึนเพ่ือใหนกัเรยีนและครไูดรบัความรเูกีย่วกบั
ส่ือเปนพิเศษในมุมของสื่อศึกษาและสื่อคาทอลิก เพื่อ
ใหนักเรียนและครูสามารถใชส่ือไดอยางถูกตอง และ
สามารถวิเคราะหส่ือไดตามประเภทและชนิดของส่ือ
และมีสวนรวมในกิจกรรมโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
จัดทำส่ือที่ เหมาะสมและรวมประกวดสื่อในระดับ
นานาชาติ

เนื่องจากกระแสยุคปจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็ว ประกอบกับความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำใหยุคน้ีกลายเปนยุคสังคมขาวสาร โดย
ส่ือมวลชนไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึน
ดังน้ันเพื่อใหรูใช รูทันส่ิงไมมีชีวิตท่ีชื่อวา “ ส่ือ”
คุณพออนุชา ไชยเดช ไดใหผูรับการอบรมรูเทาทันส่ือ
ดวยการรูจักเลือกและแยกแยะสื่อ  รูจักคุณและโทษ
รจูกัขอดแีละขอเสยี และรจูกัใชส่ืออยางมีประสทิธิภาพ

อยางไรก็ตามสำหรับกิจกรรมในการจัดอบรม
ครั้งน้ี  ผูรับการอบรมสามารถรูเทาทันส่ือ  สามารถ
วิเคราะหและแยกแยะส่ือโดยไมตกเปนเครื่องมือของ
ส่ือ  และในการอบรมคร้ังน้ี ไดมีกจิกรรมตางๆ ใหนกัเรยีน
ไดรวมสนุกและแสดงผลงานในการ  เชน การถายภาพ
ทำคลิปเสียง (spot radio) และคลิปวิดีโอ (clip VDO)
ในหัวขอ “ส่ือสรางสันติ” ซ่ึงนักเรยีนไดแสดงศักยภาพ
ออกมามากมาย  อกีทัง้จะเปนประโยชนเพือ่ใหนกัเรยีน
สามารถนำไปใชไดในอนาคต

ซิสเตอรอารยา ภานุศรี ผูอำนวยการโรงเรียนนารี
วิทยา  ใหสัมภาษณวา
“ซิสเตอรคิดวา “ส่ือ” เปน
ส่ิ ง ท่ี สำ คั ญ ข อ ง โ ล ก
โซเชียลเน็ตเวิรคน้ี และ
ส่ือนั้นเปนท้ังคุณและ
โทษสำห รั บคน ท่ี ใ ช
ดังน้ัน จงึอยากใหบรรดา
คณะค รูและ นัก เรี ยน
ทุกคนไดสัมผัสเรียนรูใหเทาทันในการท่ีจะใชส่ือ รูจัก
ใชส่ือใหถูกตอง ใหถูกทาง ในการนำมาใชในชีวิต
และสำหรับการจัดใหมีการอบรมคร้ังน้ีซิสเตอรถือวา
เปนจุดเร่ิมตนท่ีทำใหทั้งคณะครูและนักเรียนไดรูจัก
และเขาใจในการใชส่ือ เพราะส่ือมีความสำคัญตองใช
อยางดี อยางสรางสรรค ซิสเตอรอยากใหมีการตอยอด
และใหเขาไดนำไปใชจรงิๆ และอยากใหเขาไดทำตัวเอง
เปนส่ือทีดี่ในสังคมดวย ไมวาจะเปนการคิด พดู และทำ
ในการ ส่ือสาร ท่ี ดี ใน
สังคม”

น.ส.วิภาษณีย ศรี-
อทุารวงศ ชัน้ม.6/1 กลาว
วา “วันน้ีรูสึกประทับใจ
มาก  ๆทีไ่ดมารวมกิจกรรม
ดีๆ อยางน้ี ดิฉันไมเคย

เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับส่ือและศาสนาคริสตอยางน้ี
วนัน้ีรสึูกดีใจและขอบคุณคะ”

น . ส . จิ น ต จุ ฑ า
ดรบุญลน  ชั้น  ม .4/2
กลาววา “วันน้ีไดความรู
เ ก่ียวกับเ ร่ืองส่ือตางๆ
ตาม ท่ี วิ ทย ากรได ให
ความรอูยางมากมาย ไดรู
เรื่องการทำส่ือ และวันน้ี
เพื่อนๆ  ในกลุมก็ได
เรยีนร ูบนัทึกเสียง และไดรบัรางวัลดวย”

น.ส.ภัทรวดี กิจธรรม  ชั้นม.4/1 กลาววา “ส่ิงท่ี
ไดรับในวันน้ี เราไดรับ
ประสบการณวา เราควร
จะเลือกใชส่ืออยางไหน
ใหถูกตอง เราควรจะ
เสพอยางไรใหพอเหมาะ
และเราควรจะมีหลัก
ยึดเหน่ียวในตัวของเรา
เอง วาส่ือที่เลือกใชหรือ
ส่ือที่เราไดเสพไปน้ันดีหรือวาไมดี เราควรจะใชทาง
ไหน ใชอยางไรใหถูกตอง”

คณุครลูกัขณา อาภรณรตัน กลาววา “สำหรบัวนัน้ี
มีความรูสึกดีใจท่ีทีมงาน
ไดมามอบความรูใหกับ
เราโรงเรียนนารีวิทยา
รสึูกดีใจ และรสึูกภมิูใจท่ี
ยังมีคนเห็นคาของส่ือ
ส่ือซึ่งสามารถเปล่ียน-
แปลงทุกส่ิงทุกอยางได
ในความคิดคือ จรงิๆ แลว
ส่ือเปนเรื่องของความรู สึก  ถาเปนความรู สึกที่ มี
ผลกระทบตอการดำเนินชีวิตเด็กและผูใหญ ส่ือมีผล
ตอการดำเนินชีวิตของเราตลอดเวลา ฉะน้ันการใหมี
ส่ือดีๆ ก็ทำใหสังคมของเราดีข้ึน ขอขอบคุณท่ีทีมงาน
ไดมามอบส่ิงท่ีดีๆ ไดมาแนะนำใหรูจักมองส่ือที่ดีๆ
ในอนาคต และขอใหผลติส่ือทีดี่ๆ ตอไป”

โรงเรียนนารีวทิยา ปจจุบนัมีซิสเตอรอารยา ภานุศรี
เปนผูอำนวยการ ซิสเตอรสมปอง ทับปง อธิการและ
ผูรับใบอนุญาต ซิสเตอรอุรษา ทองอำไพ ผูจัดการ
ซิสเตอรสุนทรีย ลิ้มจ้ีจง ฝายอนุบาล เปดสอนระดับ
อนุบาลถงึช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 มีนกัเรยีนกวา 3,000 คน

ขาพเจาจะสอนทานและจะชี้ทางเดินใหทาน
ขาพเจาจะคอยดูแลใหคำปรึกษาแกทาน

 (สดดุ ี32:8)
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ฉลองนักบุญทั้งหลายและรวมสวดภาวนาเพื่ออุทิศแด
ผลูวงลบั โดยคณุพอลวีโีอ มจัจี คณะปเม เปนประธาน
ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมกับบรรดาคุณพอที่ศึกษา
อยทูีก่รงุโรมอกี 11 ทาน

คุณพอลีวีโอไดแบงปนในบทเทศนถึงเรื่องของ
การท่ีคุณพอไดเดินทางไปแสวงบุญท่ีแผนดินศักด์ิสิทธ์ิ
และเห็นถึงความหลากหลายของกลมุคริสตชนแตแมวา
จะมีความแตกตางกันในหลายดานแตทุกคนก็มุงท่ี
จะสรรเสริญพระเปนเจาในสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิซ่ึง
พระเยซูเจาไดทรงเคยเจริญพระชนมและสถานท่ี
ซ่ึงพระองคไดทรงกลับคืนพระชนมชีพอันเปนความ
ชืน่ชมยินดีทีย่ิง่ใหญของบรรดาคริสตชนท้ังหลายอีกท้ัง
คุณพอยังไดกลาวแบงปนถึงบทอานท่ีหนึ่งจากหนังสือ
ปรีชาญาณซ่ึงกลาวถึงการมองดวยสายตาอยางพระ-
เปนเจาท่ีมนุษยควรจะประพฤตติามแมวาจะมีความยาก
ทีจ่ะมองขามความผิดพลาดของผอูืน่แตเราก็ตองมุงมั่น
ทีจ่ะกระทำใหได

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณจบลงประธานใหม
ของกลุมนักศึกษาไทยในปนี้คือคุณพออังคาร เจริญ-
สัตยสิริ  จากสังฆมณฑลจันทบุรี ไดกลาวขอบคุณ
คุณพอลวีโีอ รวมถงึกลาวอำลาคณุพอในโอกาสท่ีหมด
หนาท่ีในศูนยกลางของคณะและจะเดินทางกลับไป
ทำงานในเอเชียซึ่งยังไมทราบแนชัดวาจะตองไปท่ี
ประเทศใด จากน้ันคุณพออังคารไดกลาวตอนรับ
นักศึกษาใหมคือ

คุณพอปติศักดิ์ พงศจิรพันธุ สังฆมณฑลราชบุรี
ศึกษาสาขาเทววิทยาพระคัมภีร มหาวิทยาลัยอูรบานี-
อานา

คุณพอสมชาย เกษี สังฆมณฑลจันทบุรี ศึกษา
สาขาพระคัมภรีสถาบันพระคัมภรี

คุณพอปริญญา เสมอพิทักษ อัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง ศึกษาสาขาเทววิทยาพระสัจธรรม
มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา

คุณพอสลัน  วองไว  อัครสังฆมณฑลทาแร-
หนองแสง ศึกษาสาขาปตาจารยสถาบัน Patristicum
Augustinianum

คุณพอบุญชรัสมิ์  สุขสวาง อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ศึกษาสาขาการประพันธเพลงสถาบันดนตรี
ศักด์ิสิทธ์ิ

และซสิเตอรมนีา พ่ึงพรพระ คณะผรูบัใชดวงหทัย
นิรมลของพระแมมารีย ศึกษาสาขาชีวิตจิต - คณะธิดา
แมพระองคอปุถัมภ มหาวิทยาลัยเอาซีลอีมุ

ภายหลังจากพิธีตอนรับทุกคนไดรวมกันสังสรรค
และรับประทานอาหารไทยรวมกัน โดยไดรับการ
เอือ้เฟอจากพ่ีนองสัตบุรษุชาวไทยท่ีอาศัยอยใูนกรุงโรม
ที่ไดนำอาหารมากมายมาแบงปนกันในครั้งน้ี ขอ
พระเปนเจาทรงอำนวยพระพรสำหรับทุกทานท่ีทำให
งานในคร้ังนีผ้านพนไปไดดวยดี

รายงานโดย คณุพุฒพิงศ พุฒตาลศรี

พี่นองหลายทานรูสึกเหน็ดเหน่ือยกับชีวิต
จนบางคร้ังอยากจะหาสถานท่ีสงบๆ เพื่อพักผอน
ฝายจิตใจ หรือตามสถานท่ีสำหรับภาวนาเงียบเพื่อ
ชารจไฟแหงชีวติ สถานท่ีสงบๆ กมี็ความสำคัญ แต
เราจะไปสถานท่ีนั้นไดทุกวันหรือ ผมวาบานของ
เราก็สามารถทำใหเราอยูอยางสงบๆ ได ถาเรา
ไดรูจักวิธีการภาวนาเพ่ือใหจิตเราสงบ

ขาวดีครับ ในชวงเวลาท่ีผานมา มีพระสงฆ
นักบวช และฆราวาสชายหญิงจำนวนหน่ึงท่ีได
พยายามศึกษาและฝกปฏิบัติการภาวนาในรูปแบบ
ตางๆ ตามคำสอนและธรรมเนียมปฏิบัติของเรา
ชาวคริสต จนเกิดความสงบและสันติสุขในจิตใจ
และพรอมท่ีจะใหคำแนะนำสำหรับผูที่สนใจ เรา
เรียกการภาวนาแบบน้ีวา “จิตภาวนา” ซ่ึงมีอยู
หลายรูปแบบดวยกนั ในปจจุบนัเราสามารถแบงได
ออกเปน 5 รูปแบบ ซ่ึงทานท่ีสนใจสามารถติดตอ
กับผูนำเหลาน้ีได

1. จิตภาวนาตามแนวทางของคุณพอจอหน เมน และคุณพอลอวเลนซ ฟรีแมน, OSB. ติดตอ
คณุพอประเสรฐิ โลหะวริยิะศริ ิ(08-1781-4504) ดร.สุนทร ีโคมนิ (08-9611-7940)

2. จิตภาวนาแบบสติรูต่ืนรูอยูปจจุบัน 7 ระดับของนักบุญเทเรซาแหงอาวิลลา ติดตอภราดาชุมพล
ดีสุดจิต (0-2420-0641) คณุอำนวยพร ศริวิรนาค (08-3924-8711)

3. จติภาวนาแบบการภาวนาดวยพระหฤทยัของพระเยซเูจา ติดตอซสิเตอรกลัยา ตรโีสภา (08-1904-
2138) คณุพอชวีนิ สุวดนิทรกรู คณุพอสมชยั พิทยาพงศพร (วทิยาลยัแสงธรรม : 0-2429-0100)

4. จติภาวนาอาศัยพระคมัภรี แบบเลคซีโอ ดิวนีา ติดตอพระคณุเจาประธาน ศรดีารุณศีล (0-7728-
5869) คณุวนัดี เจรญิพงศชยั (08-4105-8585)

5. การฝกจิตภาวนา ตามแบบของนักบุญอิกญาซีโอ ติดตอคุณพอพอล พอลล็อค (0-5389-2545)
คณุพอวชิยั โภคทว ี(08-1924-0102)

หลายทานไดเสนอใหมีวัดหรือสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ที่สามารถเดินเขาไปขอพักอาศัยเพื่อภาวนา
หรือสงบสติ ทานผูอานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอะไร เชิญสงมาความคิดเห็นของทานผาน
ทางคอลัมน “สนามความคิด” นีไ้ดครบั

ผใูดกระหาย จงมาหาเราเถิด (ยอหน 7:37) ทานท้ังหลายทีเ่หนด็เหน่ือย และแบกภาระหนกัจงมาพบเรา
เถดิ (มทัธวิ 11:28)

คณุพอวชัศลิป  กฤษเจริญ

สนามความคิด
งานแพรธรรม

(ใครมกีจิกรรมดีๆ  เขยีนมาแบงปนกนัไดที่
“สนามความคดิ”  อดุมสาร  122/11 ซ.นนทร ี14
ถ.นนทร ีเขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรอื  watchasin_k@hotmail.com)

เหนื่อยจังชีวิตนี้
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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

ทวัรยโุรป  6 ประเทศ
อติาลี สวสิ ลคิเทนสไตน   เยอรมนั สาธารณรฐัเชก็ และโปแลนด

รวมฉลองพระเมตตา วันที่ 27 เมษายน 2557 เที่ยวสุดยอดขุนเขางาม
แหงสวิส คารวะแมพระฉวีดำ และพระรูปพระเมตตาแหงโปแลนด มิลาน-
ลกูาโน-เซอรแม็ต-แม็ตเตอรฮอรน-ลเูซริน-อนิเทอรลาเกน-ยอดเขาจงุฟราว-
ธารน้ำแข็ง-ลองทะเลสาบ-วาดุซ-อนิสบรคู-บาวาเรีย-มวินคิ-ปราก คารคฟู-

พระเมตตา และซิสเตอรโฟสตินา-แมพระฉวีดำ-กรุงวอรซอ
เดินทาง วันท่ี 20-30 เมษายน 2557

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

***ประกันการเดินทาง      ***บรกิารรถเชา

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

* คอรสระยะส้ันและระยะยาว *

0-2463-7431-2
คณุปวณีา (บรษัิท ทวัรกรู)ู โทร. 0-2291-7711

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

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

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 0-2451-7341-2 โทรสาร 0-2451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวรีชาติ/สจุติรา
โทร. 0-2451-7341-2 และ 08-1816-7661

1. กรกี - อสิราเอล  (12-22 มกราคม 2557)
ตามรอยแพรธรรมนักบุญเปาโลท่ีกรกี
และทองแผนดินศักด์ิสิทธ์ิ รวมกบัพระสงฆ
กลมุพกัภารกจิสงฆเพือ่ฟนฟชูวีติ (Sabbatical
Program)

2. รวมพธิสีถาปนานักบุญพระสันตะปาปา
ที่กรุงโรม  (นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา
ยอหน ที่ 23 และนักบุญสมเด็จพระสันตะ-
ปาปายอหน ปอล ที ่2)
(24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557)
พรอมชมอัศจรรยศีลมหาสนิท ผาเวโรนิกาท่ีมี
รอยพระพักตรพระเยซู สักการสถานคุณพอ
ปโอ นักบุญผมีูรอยแผลศักด์ิสิทธ์ิ ถ้ำอัครเทวดา
มีคาแอลประจักษบานเกิดคุณพอปโอ วัด
แมพระลกูประคำแหงปอมเปอี และอาสนวิหาร
แหงเนเปลส และโลหิตของนักบุญจานัวรอีสั

มูลนิธิเพ่ือการฟนฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว
(ฟอรเด็ก)

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

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

“New Digital Church Organ
from Italy”

ดวยเทคโนโลยียุคดิจิตอล  จากอิตาลี
ผสมผสานกับการออกแบบภายนอกอยางสวยงาม
การใชงานอนัแสนเรียบงาย ไมยงุยากใด ๆ ไดนำ
พวกเรายอนกลับสูความเปนคาทอลิกอยาง
แทจรงิ

ผานเสยีงเพลงแบบไพพออแกนแทๆ   ทีใ่หทัง้
ความสงา พลัง และความศักดิ์สิทธิ์อยูในตัว ที่
ไมมเีคร่ืองดนตรอีืน่ใดจะทดแทนได ผลติทัง้หลงัจาก
อติาล ีภายใตบรษิทัระดบัโลก Viscount Organs,
Italy ในราคาไมแพงอยางที่คิด

สนใจติดตอ บรษิทั 101 เปยโนแอนดสตรงิ
จำกดั ผแูทนจำหนายแตผเูดยีวในประเทศไทย

โทร. 08-6822-7979 รบัประกนัเครือ่ง 2 ป
มกีารอบรมการเลนใหฟรถีงึสถานที่

เราอธิษฐานออนวอนเพื่อทาน
ใหความเชื่อของทานมั่นคงตลอดไป

 (ลกูา 22:32)

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

ศักดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมติร ถ.เทพารักษ อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10270

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

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยกูต็าม
เพราะพระเจาทรงย่ิงใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่ (1ยอหน 3:20)
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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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สอบถามไดที่ :   ศนูยตรวจสขุภาพ ชัน้ 2   อาคารสริกิศุลา
โทร. 0-2675-5000, 0-2210-9999  ตอ  30298-99  www.saintlouis.or.th

⌫   

การภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคอืหนาท่ีทีส่ำคัญการภาวนาคือหนาท่ีทีส่ำคัญเปดประตู
สูแสงธรรม
กจิกรรมชวงปดเทอม
ชวงปดเทอมท่ีผานมาผมกับเพ่ือนๆ มีโอกาส

ไดปฏิบัติงานและฝกปฏิบัติ เริ่มจากหลังสอบเสร็จ
ทางวัดนักบุญมารโก โดยคุณพออาเดรียโน เปโลซิน
ไดชวนสามเณร นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม สัตบุรุษ
และกลุมฆราวาสประกาศขาวดี (PMG) ไปชวยกัน
จดักิจกรรม “คายอศัวินจิว๋” เพือ่สอนหนงัสือใหกบัเด็กๆ
ในชุมชนวัดสะแก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ชุมชนน้ี
เปนชมุชนท่ีต้ังอยบูนท่ีดินของวัดสะแก เปนชุมชนท่ียงั
ไมมีคริสตชนเลย ชาวบานสวนใหญฐานะยากจน แต
ปญหาท่ีสำคัญไมใชเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจ ส่ิงท่ี
พวกเขาขาดไมใชเงินทอง เวลาท่ีผมมองชุมชน มอง
เด็กๆ มองชาวบาน ผมคิดถึงคำพูดของพระเยซูที่วา
“ฝงูแกะท่ีไมมีคนเล้ียง” และ “ขาวในนามีมากแตคนงาน
มีนอย”

ที่จริงชุมชนน้ี ก็มีปญหาคลายๆ กับชุมชนอ่ืนๆ ท่ี
เปนสลัม เชน ปญหายาเสพติด การพนัน ครอบครัว
ไมอบอุน พอแมไมไดอยูดวยกันและไมไดดูแลลูกๆ
เทาท่ีควร เด็กบางคนอานภาษาไทยไมออก ภาษา
องักฤษก็ยิง่ไมได นอกจากน้ียงัมีปญหาดานสุขภาพและ
อนามัยดวย ครอบครัวบางครอบครัวมีตายายท่ีตอง

เลีย้งหลาน 4-5 คน บางครอบครัวพอติดคุก (มีทัง้ท่ีทำผิด
จริงและอาจไมไดทำผิดจริง) ในมุมมองของผม ส่ิงท่ี
ชาวบานโดยเฉพาะเดก็ๆ ในชมุชนนีข้าด คือ “ความรกั”
และการดูแลเอาใจใส งานในชุมชนท่ีพวกเราไดทำ
ในชวงปดเทอมไดแก จัดกิจกรรม สอนหนังสือเด็กๆ
อบรมเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และอ่ืนๆ เทาท่ีจะทำได
งานน้ีเราไดรับความชวยเหลือจากหลายฝาย เชน ทาน
เจาอาวาสวัดสะแก ทานไดเอือ้เฟอสถานทีแ่ละอุปกรณ
เครื่องใชตางๆ สัตบุรุษวัดนักบุญมารโก คุณครูจาก
โรงเรียนพระแมมารียอุปถัมภ กลุม PMG นอกจากน้ี
ยังมีเยาวชนจากวัดอ่ืนๆ มารวมทีมดวย ส่ิงท่ีดูไรคา

แตมีความหมายอยางย่ิงสำหรับเด็กๆ  ก็คือ
การท่ีพวกเราเลนกับเขา อมุ กอด และยอม
เปนเคร่ืองเลนของพวกเขา เด็กๆ เหลาน้ี
ตองการความรักและการเอาใจใสจริงๆ
ครั้งหนึ่งเพื่อนของเราไดจับเด็กคนหนึ่ง

อาบน้ำและทำแผลทีมี่อยเูต็มตัว (ผมเอง
ก็พึ่งทราบวาเด็กบางคนไมไดอาบน้ำ
เพราะไมมีใครใสใจดูแลเขา)

จากการทำงานแพรธรรมท่ีนี่ ผมได
เรียนรูวา การแพรธรรม คือการนำ
พระเจา นำความรักของพระองคไปมอบ
ใหผูที่หิวกระหาย เราไดรับความรัก
ไดรบัพระพรอยางมากมาย ถงึเวลาแลว
ที่ความรักและพระพรของพระเจา
จะเติบโตข้ึนในตัวของเราคริสตชน เพือ่

ที่จะนำไปมอบใหผูอื่น ทั้งท่ีเปนคริสตชนและไมใช
ครสิตชน เพือ่ใหสังคมเต็มไปดวยความรกั การชวยเหลอื
เอาใจใสกัน “เราใหบทบัญญัติใหมแกทานท้ังหลาย
ใหทานรกักนั เรารกัทานท้ังหลายอยางไรทานก็จงรกักนั
อยางน้ันเถดิ ถาทานมีความรักตอกนั ทกุคนจะรวูา ทาน
เปนศิษยของเรา” (ยอหน 13:34-35) ขอใหพระจติเจาท่ี
เราทุกคนไดรับบังเกิดผลในตัวเราเปนความรัก
ความเมตตาและสันติสขุดวยเทอญ

บราเดอรชยัธวชั ธรีานุสนธิ์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะธรรมทูตไทย

(TMS)
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หน่ึงภาพเกา (ตอจากหนา 3)
(รายงานประจำป คณะมิสซังตางประเทศแหงกรงุปารีส
เขียนสงไปยังบานศูนยกลางคณะท่ีฝรั่งเศส รายงานป
1917)

4 วันเพื่อนอุดมสาร... ผมนึกยอนบทความแรก
ที่เขียนลงอุดมสาร... คิดยอนกลับไปผมเคยเขียนไป
สมัครเปนสมาชิกสโมสรอุดมศานต และไดเคยเขียน
บทความเก่ียวกบัวนัครสิตมาส ในสมัยเด็ก และน่ันคือ
บทความแรกๆ ทีไ่ดลงอุดมสาร และน่ีเปนการเช่ือมโยง
ระหวางผมกบัส่ิงพมิพคาทอลกินี้

5 วันเพื่อนอุดมสาร จึงเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีขอบคุณ
ในความรกัของพระเจา ทีส่ื่อกระแสหลักของคริสตชน
ที่มีความตอเนื่องยาวนาน ผมประมวลเร่ืองราวใน
วันเพื่อนครั้งน้ี คร้ังท่ี 12 ในช่ือหลักของงานท่ีวา
“ขอบคุณพระองค  ผูทรงนำทาง” ประมวลเร่ืองราว
จากคำพูดของพระคารดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู
เพื่อนแทอุดมสารหมายเลข 1 พระคุณเจาบอกวา
“จะเปนเพ่ือนแทอุดมสารท้ังในเวลาสุข และเวลาทุกข
เสมอ” ...

ผมคิดเสมอวาครับ เวลาท่ีเห็นภาพเกาๆ เรื่องใด

ก็ตาม ภาพนี้ก็เชนกัน ภาพวันเพื่อนอุดมสารคร้ังแรก
“ภาพเกาส่ือใหเราคดิถึงเรือ่งราวในวนัน้ัน และคดิถึงกนั
ในวันน้ี”... ขอบคุณพระพรของพระเจาท่ีเรามีอุดมสาร
อานอุดมสารมีแตเรื่องดีๆ เรื่องบำรุงศรัทธา บำรุง
ชีวิตคริสตชน ... ชวงเวลาท่ีเราตองขอบคุณพระองค
ผทูรงนำทางจรงิๆ

ในนามของคณะกรรมการจดังานกราบขอบพระคณุ
พระคารดนิลัไมเกิล้ มีชัย กจิบญุชู
พระอัครสังฆราชพอล ชาง อนิ-นมั

บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ นกับวชชาย-หญิง
และพ่ีนองทกุๆ ทาน ทีส่ละเวลามารวมยินด ีโอกาส 80 ป

ของภราดามารตนิ ประทีป โกมลมาศ
และเปนพิเศษผมีูสวนรวมในงานทกุๆ ทาน อาทิ

นกัขบัรองจากบานเณรแสงธรรม
ผชูวยพิธีกรรมจากบานเณรยอแซฟ
ส่ือมวลชนคาทอลกิประเทศไทย
สำนกังานเลขาธกิารสภาพระสังฆราชคาทอลกิแหงประเทศไทย

ขอจารกึไวในความทรงจำและคำภาวนา
สภาการศกึษาคาทอลกิแหงประเทศไทย สมาคมครูคาทอลกิแหงประเทศไทย

สโมสรลูกเสอืรตันโกสนิทร และมหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ
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พิธตีรวีาร :
วนัพฤหัสบดีที ่5 ธนัวาคม 2556 เวลา 18.30 น.   คณุพอวทิยา เลศิทนงศกัดิ์
วนัศกุรที ่6 ธนัวาคม 2556 เวลา 19.00 น.   คณุพอธรีพล กอบวทิยากลุ
วนัเสารที ่7 ธนัวาคม 2556 เวลา 17.30 น.   คณุพอสุวนารถ กวยมงคลจอดรถไดทีว่ดันักบญุฟรังซิสเซเวยีร สามเสน

73 ป
วีรกรรมแหงความเช่ือ

บญุราศทีัง้เจด็แหงสองคอน
1940-2013

มคีวามยนิดขีอเชญิรวมฉลอง 73 ป วรีกรรมแหงความเชือ่ของ
บญุราศีทัง้เจ็ดแหงสองคอน ณ สกัการสถานพระมารดาแหงมรณสักข ีสองคอน

ต.ปงขาม อ.หวานใหญ จ.มกุดาหาร
โดยมกีำหนดการ ดงันี้
วนักอนวนัฉลอง วนัศกุรที ่13 ธนัวาคม ค.ศ. 2013

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

- พิธีแหศีลมหาสนิทสูปาศักดิ์สิทธิ์
- พิธีอวยพรศีลฯ (ที่ปาศักดิ์สิทธิ์)

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

โดยอปุสงัฆราช คณุพอวรีะเดช ใจเสร ี เปนประธาน
- ถวายชอดอกไมแดแมพระ

วนัฉลอง วนัเสารที ่14 ธนัวาคม ค.ศ. 2013
09.45 น. ตัดริบบิ้นปลอยลูกโปง (บริเวณหนาสักการสถานฯ)
10.00 น. พธิบีชูาขอบพระคุณ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สนัติสขุนรินัดร เปนประธาน

- แหพระธาตุบญุราศีฯ (จากสักการสถานฯ สปูาศกัดิส์ทิธิ)์

ติดตอสอบถามคณุพอเฉลิมศลิป จนัลา เจาอาวาส  โทร. 08-1872-0659, คณุพอเดน ชวยสุข ผชูวยเจาอาวาส โทร. 08-1756-2038
ซสิเตอรประจำวดัสองคอน โทร. 08-1183-5064 หรอื 08-4799-2265



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 49 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 ∏—π«“§¡ 2013 Àπâ“ 15

  «—¥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√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå §≈Õß®—Ëπ °√ÿß‡∑æ-

¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 5 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

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

ª√–∏“π À≈—ßæ‘∏’¡‘ ´“¡’·Àà·¡àæ√– («—π‡ “√å∑’Ë 30

æƒ»®‘°“¬π ©≈Õß¿“¬„π ‡«≈“ 16.30 π. πæ«“√

·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡«≈“ 17.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚¥¬§ÿ≥æàÕ¡À“√å‚´‚π ‚ª√‚∫, SJ ‡ªìπ

ª√–∏“π)

«—¥§Õπ‡´Áª™—≠  “¡‡ π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 18.00 π.

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“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«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√–Õ—§√-

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

ª√–∏“π

«—¥‡´πµå®ÕÀåπ ≈“¥æ√â“« °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

«—¥ªí≠®∑√—æ¬å ¥‘π·¥ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

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

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

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

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

10.30 π.

 «—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√ “«° ¡–¢“¡ ®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 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≠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—°·π  ®.°√–∫’Ë  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18

¡°√“§¡ §.». 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π©≈Õß∫â“π‡≥√®ÕÀåπ ªÕ≈

π§√ «√√§å «—πÕ—ß§“√∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ 2013 ·≈–

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫§ÿ≥æàÕ¥“π’‡Õ≈ (Daniel Taillez)

æ√– ß¶å™“«Ω√—Ëß‡»  §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈

(OMI) ‚Õ°“ ©≈Õß 50 ªï™’«‘µ ß¶å ·≈–ß“π√«¡æ≈

‡¬“«™π‡¢µ 1 ·≈– ‡¢µ 2 ‚¥¬¡’ª√–°«¥‚ø≈å§´Õß

¢Õß‡¬“«™πµ—Èß·µà‡«≈“ 08.30 π. ·≈–æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡«≈“ 10.30 π. ‚¥¬æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π ¿“§∫à“¬¡’°“√

·¢àß¢—π°’Ã“ øÿµ∫Õ≈ ·≈–«Õ≈‡≈à¬å∫Õ≈

�����©≈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

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“π«—π«‘™“°“√  “¢“«‘™“§√‘ µ»“ π-

»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬· ß∏√√¡ °“√·¢àß¢—πµÕ∫§”∂“¡

æ√–§—¡¿’√å çSaengtham Bible Contesté §√—Èß∑’Ë 3

«—πæƒÀ— ∫¥’∑’Ë 12  ∏—π«“§¡  2013 ‡«≈“ 08.30-

15.30 π. §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ‡¢â“·¢àß¢—π °”≈—ß»÷°…“

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

Õ¬Ÿà„π™—Èπ  ª.4-6  ¡.1-3  ¡.4-6  ·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

∑’¡≈– 2 §π  ‰¡à®”°—¥‡æ»  °“√·¢àß¢—π®–∑”°—π‡ªìπ∑’¡

æ√–§—¡¿’√å∑’Ë„™â„π°“√·¢àß¢—π æ√–«√ “√π—°∫ÿ≠≈Ÿ°“

©∫—∫·ª≈§“∑Õ≈‘° ‡ªî¥√—∫ ¡—§√∂÷ß«—π∑’Ë 25 æƒ»®‘°“¬π

2013  àß„∫ ¡—§√æ√âÕ¡§à“≈ß∑–‡∫’¬π∑’¡≈– 250 ∫“∑

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

‚∑√ “√ 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000

@gmail.com

����� Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ¢Õ‡™‘≠√à«¡

©≈Õß 73 ªï «’√°√√¡·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß∫ÿ≠√“»’∑—Èß‡®Á¥

·Ààß Õß§Õπ ∑’Ë —°°“√ ∂“πæ√–¡“√¥“·Ààß¡√≥ —°¢’

 Õß§Õπ µ.ªÉß¢“¡ Õ.À«â“π„À≠à ®.¡ÿ°¥“À“√

«—π»ÿ°√å∑’Ë 13 ∏—π«“§¡ 2013 ‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’ËªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï ‡«≈“ 15.00 π.

µ—Èß»’≈œ ·≈–‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑∑’Ë —°°“√ ∂“πœ æ‘∏’

·Àà»’≈¡À“ π‘∑ ŸàªÉ“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï æ‘∏’Õ«¬æ√»’≈ ‡«≈“

19.00 π. æ‘∏’·Ààæ√–√Ÿª·¡àæ√– ‡«≈“ 19.30 π. æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (¡‘ ´“‡µ√’¬¡®‘µ„®) ‚¥¬§ÿ≥æàÕ

«’√–‡¥™ „®‡ √’ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

«—π©≈Õß «—π‡ “√å∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ 2013 ‡«≈“

10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢π‘√—π¥√å ‡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 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‡∑æœ  ‚∑√. 0-2

651-5251

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡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

µ“√“ß‡«≈“ Lectio Divina «—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

§.». 2014 «—π®—π∑√å∑’Ë 6 ¡°√“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 3

°ÿ¡¿“æ—π∏å / «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 5

‡¡…“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10  æƒ…¿“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 2

¡‘∂ÿπ“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 5 °√°Æ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 2

 ‘ßÀ“§¡ / «—π‡ “√å∑’Ë 6 °—π¬“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 3 µÿ≈“§¡

/ «—π®—π∑√å∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π / «—π»ÿ°√å∑’Ë 5 ∏—π«“§¡

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

Õ“¬ÿ√–À«à“ß 30-50 ªï ∑’ËµâÕß°“√

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

«—¥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≠‡∑‡√´“ ∫â“π∫«°‡µã¬ Õ. ·¡à√‘¡ ®. ‡™’¬ß„À¡à

‡ °«—¥«—π®—π∑√å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“π‚À≈àßªß Õ.·¡à·®à¡

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 ∏—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

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

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å Õ.∑Õßº“¿Ÿ¡‘ ®.°“≠®π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

ª√–∏“π



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 49 ª√–®”«—π∑’Ë 1-7 ∏—π«“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15)

¡’‡«≈“ «¥¿“«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 µ‘¥µàÕ´‘ ‡µÕ√å

æ«ß‡æ™√  Œ«¥»‘√‘  ‚∑√. 08-9950-4302

�����»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡√–¥—∫™“µ‘ ‡ªî¥Õ∫√¡

µ—Èß·µà«—πæÿ∏∑’Ë 19  ¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π

2014 À“°∑à“π¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

µ‘¥µàÕ∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åÕ∫√¡§√‘ µ»“ π∏√√¡

√–¥—∫™“µ‘ 82 À¡Ÿà 6 ´.«—¥‡∑’¬π¥—¥ µ.∑à“¢â“¡

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73110 ‚∑√. 0-2429-

0443, 08-2335-2112 ‚∑√ “√ 0-2429-0239 E-

mail : nccthailand@gmail.com www. thaicatechesis.

com/cc/ ´‘ ‡µÕ√å ÿ«√√≥’ æ—π∏å«‘‰≈ ‚∑√. 08-1360-

8297 §ÿ≥π√‘»√“ ª√’‡ª√¡ ‚∑√. 08-9911-1482

�����¢Õ‡√’¬π‡™‘≠∫√√¥“æ√– ß¶å π—°∫«™™“¬-À≠‘ß

·≈–æ’ËπâÕß —µ∫ÿ√ÿ…∑ÿ°∑à“π √à«¡øóôπøŸ®‘µ„® √à«¡°‘®°√√¡

ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ·≈–√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‚Õ°“ 

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

❇ «—¥π—°∫ÿ≠¬«ß∫—ªµ‘ µ“ ‡®â“‡®Á¥ ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ «—πÕ—ß§“√∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 16.30 π.

§ÿ≥æàÕ ¡»—°¥‘Ï ∏‘√“»—°¥‘Ï ‡ªìπª√–∏“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“¬

‡ ° ÿ “π

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õæ-

æ≈‘‡°™—Ëπ çæ√–§”π”

™’«‘µé „π‰Õ‚øπ‰Õ·æ¥

·≈–‰ÕæÕ¥ ¥“«πå‚À≈¥

‰¥â·≈â« „π·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ  ‚µ√å æ‘¡æå

§âπÀ“ çæ√–§”π”™’«‘µé

‚Õ°“ ©≈Õß¬Õ¥¥“«πå‚À≈¥ §√∫  1,000

∫π·Õπ¥√Õ¬¥å

º≈‘µ‚¥¬ :  ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘° Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ √à«¡°—∫·ºπ°Õß§å°√§√‘ µ™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∫√√≥“∏‘°“√

 àß¢à“« / ¿“æ¢à“« / ∫∑§«“¡ /

«—¥‰Àπ¡’Õ–‰√ / ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1805

E-mail : udomsarn@gmail.com

çªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ  —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡¢µ

Õ—π¥“¡—πé ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë «—π‡ “√å∑’Ë 14

∏—π«“§¡ 2013 æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

����� ‚§√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

����� ∂“π∑’Ëµ‘¥µàÕ∫â“π„À¡à§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π

∫â“ππ—°∫ÿ≠‚∫π“‡«πµŸ√“ (∫â“πÕ∫√¡ “¡‡≥√„À≠à)

§≥–¿√“¥“πâÕ¬ø√—π´‘ °—π 19/10 À¡Ÿà 1 µ.ÕâÕ¡„À≠à

Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ 73160 ‚∑√. 0-2812-

6055 Õ’‡¡≈å ofmvocation@gmail.com
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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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

นาตาลี อมัพร
สังวาลเพชร

ชาตะ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2468

เกิดใหมในพระเจา
12 สงิหาคม พ.ศ. 2556

“ขอใหทกุสิง่เปนไปตามน้ำพระทยั” (มธ 6, 10)
                    (ครบรอบ 100 วนั)

ขอคำภาวนาเพือ่ระลกึถงึ

เทเรซา รศัมมิาน สามะพุทธิ
22 กรกฎาคม 2523 - 27 กนัยายน 2556

Rest in Peace

กลุมศรัทธาทัวรแสวงบุญ
เชิญทานสัมผัสความรักของแมพระ ณ ดินแดนแมดจูเกอเรย

ประเทศบอสเนีย เฮอรเซอรโกวีนา (ยุโรปกลาง)
“แมพระแหงสันติภาพของโลก” และแสวงบุญ

ที่ประเทศโครเอเชีย ดินแดนแสนสวยริมทะเลอาเดรียติค
ที่มีมรดกโลกถึง 7 แหง และคริสตชนถึง 80%

29 มนีาคม - 8 เมษายน 2014 (11 วนั 9 คนื)
โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน

(คุณพอพิชาญ ใจเสรี จิตตาภิบาลประจำคณะ)

ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา
โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!

โทร: 08- 0449-2819, 08-1383-8137, 0-2580-6766 Fax: 0-2580-6766

ภาพจากที่เกิดเหตุ
เหตุเกิดจากพระวาจา
หนังสอืรวบรวมภาพ คำ พระวาจา
เหมาะกับการรำพึง ไตรตรอง

นอกจากจะไดรับความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช ราคา 120 บาท

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลิกประเทศไทย
โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801
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กิจกรรมเพ่ือการเจริญเติบโต
ของชวีติ

ประโยคเปดตัวในเชาวันน้ัน “คนท่ีสามารถนิยามคำวารักได เขายอมไมรจูกั
ความรักอยางแทจรงิ” ผมจำไดคารลิ ยบิราน นกัคดิ กว ีนกัปรชัญา ชาวเลบานอน
เคยเขียนไวในหนังสือของเขา นอกจากความรักแลว บางทีเรายังมีอกีหลายเร่ือง
ทีไ่มสามารถนิยามได หรือบางทีเราอาจไมตองการนิยามใด ๆ เลย

เชาวันน้ันเปนวนั
ฝนตก ความฉ่ำเย็น
ขอ ง มันทำ เ อ า เ ร า
อ ย า ก ห ลั บ ไ ห ล
มากกวาตองปฏิบัติ
ภารกิจ บางทีอาจ
จะเปนความเหน่ือยลา
ของการเดินทาง แต
เม่ือชวีติตองดำเนินตอ
การแสดง เ ร่ิมแลว
“The Show must go
on” เด็ก ๆ 500 กวา
คน น่ั งอยู ข า งหน า
และคุณครูอีกไมเกิน
100 คน  สำทับอยู
ขางหลัง  เรากำลัง
จะคุยกนัเรือ่งส่ือ

ผมชอบที่จะคุย
กับผูคนในเร่ืองท่ีเรา
ทำงานอยู บางทีอาจ
มีแนวรวม  หรือได
ทำความเขาใจกับงาน
มากข้ึน หรือที่คนเรา
มักใชคำวาแลกเปลีย่น
เรียนรู   การคุยกับ
คนหมูมากไปพรอม ๆ กัน ไมใชเรื่องงาย เน้ือหาท่ีพูดคุย บางคนนิยามเน้ือหา
วาตองแนน ตองเยอะ ในสนามการอบรม สัมมนา แตบางคนนิยามวา เนื้อหา
ในท่ีนีน้าจะหมายถึงส่ิงท่ีผฟูงควรจะได และรสึูกมากกวา ผมไมเชือ่วามีอนัไหน
ถูกผิดกวากัน ผมเพียงแตเชื่อวา เรื่องบางเร่ืองเปนคำสอนส่ัง เร่ืองบางเร่ือง
เปนการปลกูฝง ในการอบรมเราควรจะมทีัง้สอง

โชคดีที่ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ริเริ่มการมอบรางวัลสื่อมวลชน
คาทอลิกฯ มาไดนานถึง 31 ปแลว เราสามารถนำผลของรางวัลมาตอยอด
ไดมากมาย แตส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ ทุกปไมวาจะนอยหรือมาก เรายังมีส่ือดี ๆ ที่
เราสามารถนำกำลังใจมอบใหกับพวกเขา ปนี้ในคำกลาวรายงานบางสวน
ผมเขียนไววา

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ทำหนาท่ีรบัใชและเปนสวนหนึง่ของงาน
ส่ือสารมวลชนในสังคมไทยมาเปนเวลาเนิ่นนาน นอกจากหนาท่ีหลักของงาน
ส่ิงพิมพ งานวิทยุโทรทัศน งานประชาสัมพันธ งานใหการศึกษาเร่ืองส่ือศึกษา
แลว กจิกรรมท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยจัดข้ึนเปนประจำอยางสม่ำเสมอ
โดยเริ่มมาต้ังแตป ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) จนถึงปจจุบัน คือการมอบรางวัล
เพื่อเปนกำลังใจใหกับสื่อรายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตร
ไทยที่สงเสริมคุณคาของชีวิต และความรักในครอบครัว เพื่อสรางสังคม
แหงสันติ และใหคานิยมของงานส่ือมวลชนในทางสรางสรรค

เปนท่ีทราบกันดีวา งานส่ือมวลชนมักถูกเคลือบฉาบดวยผลประโยชน
การเลือกขาง การเผยแพรขาวท่ีขาดความเคารพในสิทธิสวนบุคคล ความ
รับผิดชอบ การใหขอมูลหักลาง ปายสี และนำเสนอเร่ืองในเชิงลบมากกวา
ในดานบวก ทำใหภาพลักษณของส่ือมวลชนตกต่ำและขาดความนาเช่ือถือ

ความทาทายสำหรับ
ผทูีท่ำงานดานส่ือมวลชน
จึงเปนการตอบโจทย
ม า ก ก ว า อิ ท ธิ พ ล ที่
ตนเองมี  แตคุณคา ท่ี
ตนเองไดมอบใหกับ
สังคม สังคมไหนผูคน
เปนเชนไร  มันก็ถูก
เผยแสดงออกมาใน
ส่ือมวลชนนัน่เอง

ส่ื อ ม ว ล ช น
คาทอลิกประเทศไทย
ขอขอบคุณพระคุณเจา
ประธาน ศรีดารุณศีล
ประธานส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย
ที่ไดใหเกียรติมาเปน
ประธานในงานวันน้ี
ขอบคุณคณะกรรมการ
ตัดสินรางวัลทัง้สองชุด
อันประกอบไปดวย
คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการ
ตั ด สิ น จ า กสถ า บั น
การศึกษามหาวิทยาลัย

คาทอลิกและวิทยาลัยคาทอลิกทั้ง  3 ไดแก  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเซนตหลุยส รวมท้ังสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย และวิทยาลัยเซนตเทเรซา ที่ไดสงนักศึกษามารวมปฏิบัติ
หนาท่ีในวันน้ี โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ไดนำวงโยธวาทิตเขารวมบรรเลง
ประกอบการรับรางวัล รวมท้ังคณะกรรมการจัดงาน บรรดาส่ือมวลชน และ
ทานผูเกียรติทุกทาน ที่มารวมมอบกำลังใจและเปนสักขีพยานใหกับผูผลิตงาน
ทีพ่ยายามสงเสริมคุณคาชีวติ ความรักในครอบครัว และสันติสุข

มีบางคนอาจจะบอกวา สินคาจำเปนตองมีการสรางภาพลักษณเพื่อ
สงเสรมิการขาย และเปดมุมมองทางบวกใหกบัผบูรโิภค คำถามและขอถกเถยีง
มากมายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลงานตาง ๆ ที่ไดรับรางวัล ไมใชประเด็นสำคัญ
ไปกวาการทำความดีเพือ่ความดี การสรางส่ิงดีเพือ่สงัคมดี

ผมเช่ือวากิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พยายาม
ทำใหเกิดข้ึน หรอืกำลงักระทำอย ู เรากำลงัชวยสรางสันติสุขใหเกดิข้ึนในสังคม
บางกิจกรรมเปนการเพาะปลูกเมล็ดพันธุใหเติบโตอยางดี บางกิจกรรมเปนการ
รดน้ำพรวนดนิ บางกิจกรรมเปนการเติมปยุ ใหพชืพนัธแุข็งแรง

บรรณาธิการบริหาร
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ç‡¬’Ë¬¡™¡°‘®°“√é æ√– —ß¶√“™øî≈‘ª ∫√√®ß ‰™¬√“ ·≈–§≥– ß¶å

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®”π«π  22 ∑à“π ‰¥â‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π¥Ÿß“π∑’Ë —ß¶¡≥±≈

®—π∑∫ÿ√’ ‚¥¬¡’§ÿ≥æàÕ¬Õ¥ ‡ π“√—°…å Õÿª —ß¶√“™ „Àâ°“√µâÕπ√—∫ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13

æƒ»®‘°“¬π 2013

ç‡ ° ÿ “πé æ√– —ß¶√“™°‘µµ‘§ÿ≥¬Õ√å™ ¬Õ¥ æ‘¡æ‘ “√ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’

‡ ° ÿ “π ∑’ËÕ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3

æƒ»®‘°“¬π 2013

ç‡¬’Ë¬¡ ¡“™‘°‡´Õ√å√à“°≈ÿà¡·¡à·®à¡é  «—π∑’Ë 25 µÿ≈“§¡ 2013 ª√–∏“π

‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 §√Ÿ∫ÿ…∫“  π„® ·≈–§≥–®”π«π 10 §π ‡¥‘π∑“ß‰ª‡¬’Ë¬¡

 ¡“™‘°‡´Õ√å√à“∑’Ë«—¥·¡àæ√–π‘®®“πÿ‡§√“–Àå »Ÿπ¬å‡¥Á°™“«‡¢“ ∫â“πªÉ“Ω“ß Õ.·¡à·®à¡

®.‡™’¬ß„À¡à ‚¥¬ ¡“™‘°‡´Õ√å√à“∫π¥Õ¬·¡à·®à¡ ·≈–§ÿ≥æàÕ‡Õ°æ≈ ‰™¬√“ „Àâ°“√

µâÕπ√—∫ ·≈–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫§≥–‡´Õ√å√à“ §≥–‡´Õ√å√à“‰¥â¡Õ∫‡ß‘π∑”∫ÿ≠

´àÕ¡«—¥∫ÿ≠√“»’ŒŸπ‘‡ª‚√ ‡´Õ√å√à“ ∑’Ë∫â“πªÉ“µ÷ß ®”π«π 1 · π∫“∑¥â«¬

ç‡ªî¥§à“¬æ—≤π“®√‘¬∏√√¡é ¿√“¥“∑—°…∫ÿµ√ ‰°√ª√– ‘∑∏‘Ï ºŸâÕ”π«¬°“√

‚√ß‡√’¬πÕ—  —¡™—≠ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‡¢â“√à«¡·≈–‡ªìπª√–∏“π‡ªî¥§à“¬æ—≤π“

®√‘¬∏√√¡µ“¡®‘µµ“√¡≥åπ—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ §√—Èß∑’Ë 16

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 µÿ≈“§¡ 2013 ∑’Ë«—¥æ√–«‘ ÿ∑∏‘«ß»å ∫â“ππ‘√¡—¬ µ.°ÿ ÿ¡“≈¬å ®. °≈π§√

ç§≥–‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 ‡µ√’¬¡‡ªî¥°≈ÿà¡∑’Ëæπ¡é  «—π∑’Ë 3 æƒ»®‘°“¬π

2013 ∑’¡ß“π àß‡ √‘¡°√–· ‡√’¬°¢Õß§≥–‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 ª√–°Õ∫¥â«¬

§√Ÿ∫ÿ…∫“  π„® ª√–∏“π‡¢µ 140 Õ“®“√¬å™—¬≥√ß§å ¡π‡∑’¬√«‘‡™’¬√©“¬

ª√–∏“π∑’Ëª√÷°…“ ·≈–§ÿ≥Õ—≠™—π ®“µÿ°—≠≠“ª√–∑’ª Õ¥’µª√–∏“π ¿“‡´Õ√å√à“

‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ß«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’ ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡

§«“¡æ√âÕ¡‡ªî¥°≈ÿà¡‡´Õ√å√à“„À¡à „π —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ́ ÷Ëß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ

®“°§ÿ≥æàÕµ“‰ª¬å ‡®â“Õ“«“  ¡’ —µ∫ÿ√ÿ… ¡—§√‡¢â“√à«¡∑”ß“π°—∫§≥–‡´Õ√å√à“∂÷ß

10 §π ‚¥¬¡’§ÿ≥«“√‘π∑√å ©—µ√∫√√¬ß§å √—∫‡ªìπ«à“∑’Ëª√–∏“π‡´Õ√å√à“°≈ÿà¡

·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å Õ.æπ¡ ∑’Ë®–ª√– “πß“π°—∫ª√–∏“π‡´Õ√å√à“‡¢µ 140 µàÕ‰ª
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µÕπ∑’Ë 21
∫“ß∑’©—π

‰¡à¡’„§√√—°
æ√–‡®â“

√—°©—π®√‘ß?

©≈Õß   80   ªï   ¿√“¥“¡“√åµ‘π      ‚°¡≈¡“»

©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ°
‡¡◊ËÕ«—π‡ “√å∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π 2013 æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ æ√–Õ—§√ —ß¶√“™·ÀàßÕ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ÀπÕß®Õ° ªí®®ÿ∫—π

§ÿ≥æàÕ∫—≥±‘µ¬å ª√–®ß°‘® ‡ªìπ‡®â“Õ“«“ 

æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õß 80 ªï ¿√“¥“¡“√åµ‘π ª√–∑’ª

‚°¡≈¡“» Õ∏‘°“√∫¥’°‘µµ‘§ÿ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 7)

ç » √— ∑ ∏ “ ¢ Õ ß

§ππ—Èπ¬◊πÕ¬Ÿà∫π ‘Ëß„¥

‡æ√“–¡’ Õß¡◊Õ ·≈–

Àπ÷Ëß„®§ß¬—ß‰¡àæÕ

ªï°·Ààß√—°·¢Áß·°√àß

·≈–À“≠°≈â“ §«“¡

À«—ß®–°“ßªï° »√—∑∏“

‰ª‚∫¬∫‘πé

º¡‡¢’¬πª√–‚¬§π’ÈÀ≈—ß®“°‰¥âÕà“πÀπ—ß ◊Õ‡¡◊ËÕ°“ßªï°·≈â«°ÁµâÕß∫‘π

¢Õß§ÿ≥ª–°“√—ß §π‡√“∂“¡À“ »√—∑∏“ ª“Ø‘À“√‘¬å À√◊Õ§«“¡√—°

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

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

π‘√—π¥√é (¬ÕÀåπ 3:16)

ç·µàæ√–‡®â“∑√ß‡ªïò¬¡¥â«¬æ√–‡¡µµ“ ∑√ß· ¥ß§«“¡√—°¬‘Ëß„À≠àµàÕ‡√“é

(‡Õ‡ø´—  2:4)

§«“¡√—°¥Ÿ®“°°“√„Àâ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â∫∑æ‘ Ÿ®πå»√—∑∏“ ∑’Ë¡“®“°§«“¡√—° æ√–‡®â“

®÷ß‡ªìπ∑—Èß§”∂“¡·√° ·≈–§”µÕ∫ ÿ¥∑â“¬
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