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สาสนอวยพรพระคริสตสมภพจากพระสมณทูต
CHRISTMAS MESSAGE 2013
Christmas is an Encounter with God

It’s Christmas! The happiest and a most wonderful time of the year, a time
of peace and joy, of love and hope.Christmas is time for big events! Also time for
a change!

The Holy Father Pope Francis in his homily on the first Monday of Advent,
last December 2nd instant, reflected on the season of Christmas, explaining that
it is a time to encounter the Lord in faith, and allow him to renew our lives. He
said: “Christmasisn’t just a temporal celebration or the memory of a beautiful
event; Christmas is more…Christmas is an encounter! Letting ourselves be
encountered by God means just this, to let ourselves be loved by the Lord!”(Pope
Francis, 2 Dec. 2013)

Even centuries ago, Pope Leo the Great (440-461),  had also expressed in
his sermon on the Lord’s Nativity, “Exult in the Lord, dear people; lift up your
hearts in spiritual joy, for the day of redemption is being renewed, the day of
age-long expectation, of the announcement of the happiness that has no end.”
(Pope Leo the Great, 20th sermon on the Lord’s Nativity P.L., 54, 193).

We hear an unending invitation to hasten our steps along the roads to the
town of Bethlehem, which are the roads of peace for us. We hear the Christmas
angel who told the shepherds the great glad tidings, ‘I proclaim to you good
news of great joy that will be for all the people!’And  there was a multitude of the
heavenly host with the angels praising God, “Glory to God in the highest and
on earth peace to all mankind!” A universal blessing has been poured forth upon
the earth.

Christmas is an encounter with God. With such a wish and a prayer, without
delay and in faith, let us go to encounter God in Mary and Joseph before the crib
of our Newborn Savior, Jesus Christ, Prince of Peace. We join the humble
shepherds from the hills around Bethlehem who came in haste to see the Babe
whom the angel told them they will see and they believed the good news;and
the Wise Men from the East came to offer their gifts.  You see they all came in
haste with open hearts and encountered God and so God encountered them!
God filled their hearts with lasting joy and peace, love and hope. Isn’t that what
our hearts deeply desire?

True peace, love, hopeand joy cannot come save from God. It has only one
name: the love and peace of Christ. Jesus is the Prince of Peace. At his birth the
angels sang, “Glory to God in the highest and peace on earth to men of good
will.”

Let us pray to the Lord Jesus, tiny and defenseless as he appears before us
in the crib, to inspire in every heart tenderness, mercy, compassion and
forgiveness. Let there be peace on earth among men of good will!But peace is
also our responsibility- yours and mine.

Merry Christmas! It is a great joy and a pleasure for me to greet you all, the
readers and benefactors of this monthly newspaper, Udomsarn. May sincerest
best wishes to all and to your dear family. I wish you a happy and prosperous
New year 2014! May Jesus brighten your life and fill it with long lasting peace
and happiness.
Given at the Apostolic Nunciature, Bangkok, on 8 December 2013, Feast of
the Immaculate Conception.

Archbishop Paul Tschang In-Nam,
Apostolic Nuncio

คริสตสมภพเปนการเผชิญหนากับพระเจา
คริสตมาส ชวงเวลาอันประเสริฐและมีความสุขท่ีสุดแหงป เวลาแหงสันติ

และความช่ืนชม เวลาแหงความรักและความหวัง คริสตมาสเปนเวลาเพ่ือ
เหตุการณอนัยิง่ใหญ รวมท้ังยงัเปนชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลง

ในบทเทศนของสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส เม่ือวนัจนัทรที ่2 ธันวาคม
อาทิตยแรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจา ไดมีการไตรตรองถึง
เทศกาลคริสตมาสวา เปนชวงเวลาของการเผชิญหนากับพระเจาในความเช่ือ
เปดโอกาสใหพระองคทรงฟนฟชูวีติเรา พระสนัตะปาปาตรัสอกีวา “ครสิตมาส
ไมเพียงแตเปนการฉลองแบบช่ัวคราวหรือรำลึกถึงเหตุการณอันงดงาม แต
มากกวาน้ัน... คริสตมาสเปนการเผชิญหนาใหพระเจาทรงพบกับเรา รักเรา”
(สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2013)

แมหลายศตวรรษมาแลว สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอผูยิ่งใหญ ไดตรัส
ในบทเทศนของพระองคโอกาสสมโภชการบังเกิดของพระเยซูเจาวา “พีน่องท่ีรกั
จงช่ืนชมยินดีในพระเจา ดวยจิตใจอันเบิกบานของทาน ดวยเหตุวาวันแหงการ
ไถกูไดรับการฟนฟูข้ึนอีกครั้งหน่ึง วันแหงการรอคอยอันยาวนาน วันแหงการ
ปาวประกาศ ความสุขสันตจะไมมีวนัส้ินสุด” (สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอผยูิง่ใหญ)

เราไดยนิการเชิญอนัไมจบส้ินวา ใหเรารีบเรงกาวเดินไปตามทางสเูบธเลเฮม
อนัเปนทางแหงความสุขของเรา เราไดยนิทูตสวรรคผซ่ึูงแจงขาวอันยิง่ใหญใหกบั
เหลาชุมพาบาลวา “เราขอประกาศขาวอันนาชื่นชมยินดียิ่งแกทานและทุกคน
โดยท่ัวกัน” พรอมกับเหลาเทพนิกรบนสวรรครองสรรเสริญพระผูเปนเจาวา
“พระสิริรุงโรจนแดพระเจา ณ ที่สูงสุดและมนุษยทุกคนบนแผนดิน” พระพร
แหงสากลจักรวาลไดโปรยปรายทั่วธรณี

ครสิตมาสเปนเวลาแหงการเผชญิหนากับพระเจา ดวยการวงิวอนและภาวนา
โดยไมร้ังรอและเปยมดวยความเช่ือ ใหเราเผชิญหนากับพระเจาในพระแมมารีย
และนักบุญโยเซฟ ณ กระทอมนอยของพระผูไถผูทรงบังเกิดใหม คือพระ-
คริสตเจา เจาชายแหงสันติสุข เรารวมกับเหลาชุมพาบาลจากเนินเขาแหง
เบธเลเฮมรีบเรงไปเฝาพระกุมารตามท่ีเทวทูตแจงวา พวกเขาจะไดเห็นและเช่ือ
ในขาวดีนั้น และเหลาโหราจารยจากทิศตะวันออกไดมาเพ่ือถวายบรรณาการ
พวกเขารีบเรงมาดวยดวงใจท่ีพรอมเผชิญหนากับพระเจาและพระองคได
เผชิญหนากับพวกเขา พระเจาทรงทำใหดวงใจของพวกเขาเปยมลนดวย
ความช่ืนชมยินดีและสันติ ความรักและความหวัง นั่นมิใชเปนส่ิงท่ีดวงใจ
ของเราปรารถนากระน้ันหรือ?

ความสุข ความรัก ความหวังและความช่ืนชมยินดีอยางแทจริง ไมเพียงแต
คำเรียกหาเทาน้ัน หากแตโดยผานทางความรักและสันติสุขของพระคริสตเจา
เจาชายแหงสันติ หวงเวลาแหงการประสูติของพระองค เหลาทูตสวรรครองวา
“พระสริริงุโรจนแดพระเจา ณ ทีสู่งสุดและสันติสุขแดมนุษยผมีูน้ำใจดี”

ใหเราภาวนาตอพระเยซเูจา กมุารนอยและผไูรการปกปอง ผทูรงปรากฏองค
แกชาวเรา ณ กระทอมน้ัน ไดโปรดดลใจทุกดวง ดวยความออนหวาน เมตตา
กรณุาและอภัย ใหมีสันติสุขบนแผนดิน และแกมนุษยผมีูน้ำใจดี ซ่ึงเปนสันติสุข
ทีเ่ราแตละคน และขาพเจาดวย ตองมีสวนรวมรับผดิชอบ

สุขสันตคริสตมาส เปนความชื่นชมยินดีที่ขาพเจาปรารถนามอบใหกับ
ทุกทาน กับบรรดาผูอานและผูมีพระคุณของอุดมสาร ขอความปรารถนาดี
จงมีแดทกุทานและครอบครัวอนัเปนท่ีรกัของทาน ขอสงความสุขและความเจริญ
รุงเรืองในโอกาสปใหม 2014 ขอพระคริสตเจาสองสวางชีวิตของทานและ
ใหทกุทานเปยมดวยความสุขสันติเสมอไป

สถานเอกอคัรสมณทตูวาติกนั กรงุเทพฯ 8 ธันวาคม 2013 – สมโภชพระนางมารยี
ผูปฏิสนธินิรมล

พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั,
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่37 ฉบบัที ่52 ประจำวนัที ่22-31 ธนัวาคม 2013หนา 4

สาสนอวยพรจากพระสังฆราชกิตติคุณ
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2014

“พระเจาทรงสรางทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ ไมมีสักสิ่งเดียวที่พระเจาไมทรง
สราง โดยทางพระวจนาตถ   ชวีติอยใูนพระองค  และชวีติเปนแสงสวางสำหรบั
มนุษย  แสงสวางสองในความมืด และความมืดกลืนแสงสวางไมได  (ยน 1:3-5)

แมวา วนักอนหนาน้ี   ชวีติมนุษยจมอยใูนความมืดมิดก็ตาม  แตวนัน้ีแสงสวาง
แหงพระครสิตสมภพ ไดบงัเกิดข้ึนบนโลกน้ีแลว   ฉะน้ัน จงมงุม่ันออกจากเงามืด
นั้นเถิด

แมวามนุษยจะเปล่ียนแปลง “อดีต” ไมไดกต็าม แตมนุษยยงัสามารถปรับปรุง
แกไขชีวติปจจบุนั ถามนุษยเอาจริงกับการพฒันาตัวเองในวันน้ีได

จึงโอกาสพระคริสตสมภพและปใหมนี้ ขอแสงสวางแหงพระกุมารเจา และ
พระพรแหงปใหม 2014 จงสถิตและประทับอยกูบัทุกคนตลอดไปเทอญ

สุขสันตวันพระคริสตสมภพและสุขสวัสดีปใหม
พระคารดินลัไมเกิล้ มชียั กจิบุญชู

พระอคัรสงัฆราชกติติคณุแหงกรงุเทพฯ

ปแหงความเช่ือซึ่งพระศาสนจักรทั่วโลกเฉลิมฉลองกันมาเปนเวลาหน่ึงป
เพิ่งจะส้ินสุดลง แตก็แนใจวาเราแตละคนไดรับผลอันสืบเน่ืองมาจากปแหง
ความเช่ือนี้ไมมากก็นอย

ความเชือ่ทีมี่ความสำคัญมากในชวีติครสิตชนกคื็อ ความเช่ือวาพระบคุคลทีส่อง
ของพระตรีเอกภาพเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษย พระศาสนจักรจึงเร่ิมตนแตละป
ดวยการเตรียมรับเสด็จพระองค ในชวงเวลา 4 สัปดาหกอนวันพระคริสตสมภพ
ขอใหการเตรียมตัวของเราในปนี ้มีความเขมขนเปนพเิศษ และขอใหการเฉลิมฉลอง
วันประสูติขององคพระวจนาตถผูเสด็จมาบังเกิดเปนมนุษยในปนี้ เปนเวลาแหง
พระพรอันประเสริฐ เชนเดียวกัน ขอองคพระกุมารเจาจงสถิตในจิตใจของพ่ีนอง
ทกุทานตลอดปใหมทีจ่ะมาถึง และตลอดไป

อวยพรมาในองคพระวจนาตถ
พระสงัฆราชยอรช ยอด พิมพสิาร, C.Ss.R.
พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

เน่ืองในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ใหเราสรรเสริญขอบพระคุณพระ-
ผู เปนเจาท่ีทรงพระกรุณาประทานพระบุตรใหมาบังเกิดเปนมนุษย  เปน
เอ็มมานูเอล พระเจาสถิตกับเรา เพื่อชวยมนุษยบังเกิดใหมเปนบุตรพระเจา
เปนความยินดี เปนขาวดี เปนเกียรติอยางสูง เปนแบบอยางในการเจริญชีวิต
สำหรับเรา ใหเราประกาศขาวดีนี้ใหพี่นองเพื่อนมนุษยไดทราบ จะไดบังเกิดใหม
เปนบุตรพระเจา และเปนพ่ีนองรวมพระบิดาเดียวกนั

ในโอกาสปใหม อาศัยคำเสนอวิงวอนของแมพระ ขอพระเปนเจาอำนวยพร
ประเทศไทยของเราใหมีความสงบสุข มีความสามัคคีรักใครกัน ชวยกัน
เปล่ียนแปลงประเทศชาติของเราใหเจริญพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว สมเปนอาณาจักรของพระเจาแหงความจริง
และชีวติ ความศักด์ิสิทธ์ิ และพระหรรษทาน ความรักความยุติธรรมและสันติ

สุขสันตวนัพระคริสตสมภพ และสวัสดีใหม

อวยพรดวยความรกั
พระสงัฆราชลอเรนซ เทยีนชยั สมานจิต

พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลจันทบุรี

Merry Christmas and Happy New Year! สุขสันตวนัพระครสิตสมภพ และ
สวสัดีปใหมแดพีน่องทีร่กัทกุทานครับ ในเทศกาลอันสำคัญยิง่น้ี พวกเราทกุคนยอม
อวยพรกนัและกัน เพือ่ขอพระเจาไดทรงโปรดใหทกุคนมีความสุข และเม่ือพดูถึง
“ความสุข” พวกเราก็มักคิดถึงความสุขท่ีไดจากการมีชื่อเสียง เงินทอง บานชอง
ขาวของเคร่ืองใช ความสะดวกสบาย สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ มี
ครอบครัวที่อบอุน มีอาชีพการงานท่ีดีและม่ันคง ฯลฯ ซ่ึงท้ังหมดน้ีพอก็ขอ
อวยพรใหพี่นองไดดังปรารถนาทุกประการ แตพออยากใหพี่นองคิดถึงความสุข
อีกแบบหน่ึง ที่พระเยซูเจาไดตรัสไววา “คนท้ังหลายที่ฟงพระวาจาของพระเจา
และปฏิบติัตาม ยอมเปนสุข...” (ลก 11:28) ขอใหพีน่องลองหาความสุขแบบน้ีดูบาง
นะครับ รบัรองวาจะไมมีวนัผดิหวงั  ขอพระเจาทรงอำนวยพรแดพีน่องทกุทานครับ

พระสงัฆราชยอแซฟ สังวาลย ศรุะศรางค
พระสงัฆราชกติติคณุ สังฆมณฑลเชยีงใหม
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สาสนอวยพรจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2014
สุขสันตคริสตมาสและ

ปใหม แดพีน่องคริสตชนท่ีรกั
คริสตมาสเปนเวลาแหง

ความสุข  เน่ืองจากเม่ือมนุษย
มาถึงทางตันโดยตกในบาป
แลว  พระเจาไดสงพระเยซูเจา
มาบังเกิดเพ่ือไถบาปมนุษยชาติ
ดังน้ัน เราคริสตชนจึงเปนพยาน
ถงึเหตุการณอนัยิง่ใหญนี้

เพื่อรับพระพรของพระเจาในเทศกาลปใหมนี้  เราจึงควรทำส่ิงท่ีถูกตอง
ตามพระบัญญัติ โดยการรักพระเจาดวยส้ินสุดจิตใจ รกัเพือ่นมนุษยเหมือนรักตนเอง
และดำเนนิชวีติตอเบือ้งพระพกัตรพระองคดวยใจสุภาพถอมตน (มีคาห 6:8)

พรอมกันน้ี พอขอสงความปรารถนาดีมายังพีน่องคริสตชนท้ังหลายใหไดรบั
พระพรแหงความรักและสันติสุข ในพระนามของพระเยซูพระผูไถ องคความรัก
และองคสันติราช  ซ่ึงพระบิดาเจาสวรรคทรงสงมาอยูทามกลางพวกเรา เพื่อ
ความรอดของมวลมนุษย.

พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร สันตสุิขนิรนัดร
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง

ค่ำคืนคริสตสมภพบรรจบอกีครัง้ความเกลียดชังท้ังหลายมลายส้ิน
ค่ำคืนครสิตสมภพระบือบนิหมภูมุรนิยลดลพฤกษานานาพรรณบานสะพร่ัง
ค่ำคืนคริสตสมภพอันสุขสงบสยบหยุดย้ังสงครามท้ังหลายไวใตพืน้ปฐพี
ค่ำคืนคริสตสมภพท่ีผคูนมีรกัใหกันและกันกอเกดินวอารยธรรมในสังคมน้ัน

คราใดเราใหน้ำหนึ่งแกวแกผูกระหาย
คราน้ันเรากลายเปนผูอยูรวมกับพระคริสตองค

คราใดเราสวมเส้ือผาอาภรณแหงรักเมตตาแกผูเปลือยเปลา
คราวนัน้เราเขารวมในพระครสิตสมภพ

คราใดเราซับน้ำตาผูร่ำไหไรทางออก
ครานัน้ครสิตสมภพบอกใหผคูนเขาใจความหมายชวีติ

คราใดเรามอบความหวังไวในความคิดจิตใจของผคูน
คราน้ันเราคริสตชนดลบันดาลความสุขแกทุกคน

คราใดเราจุมพิตเพื่อนพองดวยบริสุทธ์ิใจไรเลหกล
คราน้ันเรานำผคูนสพูระครสิตธรรม

คราใดเรากำจัดส้ินซ่ึงความเคียดแคนรังเกียจเดียดฉันท
คราน้ันเรานำความสุขสันตสสัูงคม

คราใดเราขจัดส้ินซ่ึงการกีดกันแบงแยกชนช้ัน
คราน้ันเราเสริมสรางความกลมเกลียวสมานฉันท

คราใดจิตใจเราหลอหลอมรวมกนัในพระครสิตองคผทูรงความรกั
คราน้ันเราท้ังหลายก็พรอมพรักกอเกิดคริสตสมภพทามกลางเราท้ังหลาย

(จากเคาโครงบทเพลงคริสตสมภพของชาวอาหรับ)

พระอคัรสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ
ประมุขแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

“ขอถวายพระพรแดองคพระผเูปนเจา พระเจาแหงอสิราเอล เพราะพระองค
ไดทรงสงพระผูไถกูมาชวยเราใหรอดพน”

คริสตมาสเปนความจริงทางประวัติศาสตรที่ทำใหแผนการไถกูของพระเจา
ปรากฏข้ึนอยางเปนรูปธรรม พระอาณาจักรสวรรคเกิดข้ึนในโลกของเรานี้แลว

ขอพระพรแหงสันติจากองคพระเยซูครสิตเจาสำหรบัพีน่องคริสตชนทุกทาน
และโดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับประเทศไทยท่ีรักของเรา ขอใหเราแตละคนท่ีมี
สันติสุขในใจมาชวยกันสรางสรรคสังคมใหมีความสุขสงบ นี่คือพันธกิจและ
ความรับผดิชอบทีเ่รามีรวมกนั ขอพระเจาประทานพรแดพีน่องทกุทานในโอกาส
คริสตมาสและปใหม 2014

พระสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ  สิรสุิทธิ์
ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

ทกุวนัน้ีเราเห็นความขัดแยงในสังคม ทีเ่กิดจากการใชเหตุผลเฉพาะของตนเอง
โดยไมยอมประนีประนอมกับใครๆ  ซ่ึงนำมาสูการแบงพรรค แบงฝายต้ังแต
ผนูำประเทศ นกัศึกษา นกัธุรกจิ ประชาชนธรรมดาและขยายออกไปสทูัว่ประเทศ
เกิดความแตกแยก และความรุนแรงทำราย ทำลายชีวิตเพื่อนพี่นองรวมชาติของ
ตนเอง

ทกุวันน้ี ระบบเศรษฐกิจเนนหนักท่ีบรโิภค และสงเสริมการสรางหน้ีทีไ่มกอ
ใหเกิดรายได  ยังผลใหหน้ีสาธารณะและหน้ีครัวเรือนเพิ่มข้ึนเปนสองเทา  แต
รายไดมวลรวมกลบัลดลง พรอมกบัถูกเขาจดัอนัดับความไมนาเช่ือถอือยทูีท่ายๆ

โอกาสวนัพระครสิตสมภพและปใหม  .... ใหเรากลบัเขาหาพระเจา พระผสูราง
จักรวาล เม่ือพระองคเสด็จมาประทับอยูทามกลางเรา พระองคกลายเปนผูนำท่ี
ผถูอมตน ดำเนินชีวติอยางยากจน  เพือ่ส่ังสอนแนวทางการสรางสันติสุขท่ีแทจรงิ
กลาวคือผูนำตองถอมตน ใหเกียรติเคารพ ศักด์ิศรีและความคิดเห็นของผูอื่น
บนพืน้ฐานของความอดทน อดกลัน้ ประนีประนอม เหน็อกเหน็ใจกัน (มิใชมงุหวงั
เอาชนะกันแบบทุกวันนี้)....และการริเริ่มภาระใดๆ  พระองคก็ทรงเริ่มจากเล็กๆ
ในหมบูานพรอมกบัศิษยอกีสิบสองคน  โดยวธีินีพ้ระอาณาจักรของพระเจาก็คอย
ขยายออกอยางม่ันคง   นี่คือแบบอยางของผูนำและวิธีการสรางพื้นฐานเศรษฐกิจ
แบบคริสตชน   ไมกอหนีอ้ยางมากมายจนเกินไป.........ขอใหทศิทางน้ีเปนพระพร
สำหรบัทุกทานท่ีมีน้ำใจดี

พระสงัฆราชยอแซฟ พิบูลย วสิิฐนนทชยั
ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค

“ทูตสวรรคองคหนึ่งของพระเจาปรากฏองคตอหนาเขา (คนเล้ียงแกะ)
.......กลาววา ‘อยากลัวเลย เพราะเรานำขาวดีมาบอกทานท้ังหลาย เปนขาวดีทีจ่ะทำ
ใหประชาชนทุกคนยินดีเปนอยางย่ิง วนัน้ี......พระผไูถประสูติเพือ่ทานแลว พระองค
คือพระครสิต องคพระผเูปนเจา’” (ลก 2:10-11)

พระวาจาของพระเจาตอนน้ีชางเหมาะกับสถานการณในประเทศไทยท่ีรัก
ของเรา หลายคนคงมีความวิตกกังวล มีความกลัวตอเหตุรายและความสูญเสีย
ที่อาจเกิดข้ึนในบานเมือง วันน้ี พระเจาสงทูตของพระองคมายืนยันกับเราวา
“อยากลัว” เพราะพระผูไถไดประสูติเพื่อเราแลว พระองคเปนผูที่นำสันติมาให
ขอใหเรามีความเช่ือและวางใจในพระองค

สุขสันตวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหมแดพ่ีนองทุกทาน
พระสงัฆราชโยเซฟ ประธาน ศรดีารณุศลี

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

“เปลี่ยนใจ”
เรามักจะชอบวางแผนชีวิตของเรา ต้ังแตการวางแผนทำการบานไปจนถึง

การทำธุรกิจ เลยไปจนถึงการเกษียณ เราไดรับการสนับสนุนใหวางแผน
ต้ังแตเกิดจนถึงวันตาย การวางแผนมากเกินไปก็อาจจะมีอันตราย เม่ือทุกส่ิง
ทุกอยางไมเปนไปตามแผนน้ันๆ แลวเราจะทำอยางไร

เรามักจะคิดวาพระเจาไมทรงเปลี่ยนพระทัย ดังน้ันเม่ือเราอานใน
พระวรสารวา พระเยซูเจาทรงเปล่ียนพระทัย เราจึงรูสึกแปลกใจ กอนหนาน้ี
พระองคทรงวางแผนที่จะไปอธิษฐานภาวนา แตทรงพบวาฝูงชนตองการ
พระองค แทนท่ีจะทรงกระทำตามท่ีทรงวางแผนไววาจะทรงไปเขาเงียบ ซ่ึง
พระองคทรงปรารถนามาก แตพระเยซูเจาทรงสงสารประชาชนจึงทรง
เปลี่ยนแผน และเสด็จออกไปเทศนา เม่ือมิไดมีการวางแผนไวลวงหนาวา
ประชาชนจะไมมีอาหารรับประทานเพียงพอ แตพระเยซูเจาก็ทรงเตรียมอาหาร
พอเพียงท่ีจะใหพวกเขาไดรับประทาน

อัศจรรยการเลี้ยงอาหารคนจำนวนหาพันคน เปนเร่ืองที่ทรงจัดอาหาร
ใหคนเปนจำนวนมากจากส่ิงเล็กนอย นี่คือสารท่ีเราคุนเคย แตลึกไปกวาน้ัน
พระเยซูเจาทรงแสดงใหเห็นวาทรงพบกับแหลงท่ีมาฝายจิตอันไรขอบเขต
อกีดวย แตเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท่ีพระเยซูเจาทรงพบวา พระองคทรงตองการ
การเขาเงียบ เพือ่รวบรวมพลังฝายจิตวิญญาณ พระองคทรงพบวายังทรงมีพลงั
พอที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนนับพัน พระเจามิไดทรงยึดติดกับแผนการ
แมวาการเตรียมการลวงหนาไวสำหรับอนาคตของเราใชการไมได แตพระเจา
ก็ทรงจัดเตรียมส่ิงท่ีเราตองการไวใหแกเรา แมจะมิใชส่ิงของหรือเวลาที่เรา
รอคอยก็ตาม

“ทรงแลเหน็ประชาชนมากมายกท็รงสงสาร เพราะเขาเหลาน้ัน
เปนดังฝูงแกะไมมคีนเล้ียง” (มาระโก 6:34)

ขาแตพระเจา เม่ือลูกเห็นวาทรงดำเนินชีวิตเปนเร่ืองท่ีลำบาก และคิดวา
ลูกไรความสามารถ โปรดใหลูกไดรับการดลใจจาก
การประทับอยใูกลชดิลกูของพระองค โปรดทรงชวย
ใหลกูจดจำไวเสมอวา เดชะการทรงนำของพระจิตเจา
และการปกปองจากพระองค พวกลูกจะมีพลังฝาย
จิตวิญญาณเพียงพอในอันที่จะกาวหนาตอไปได
หากลูกเพียงหันไปหาพระองค และพ่ึงพาพระองค
ในยามท่ีลกูตองการพระองค อาแมน

ของขวัญนอกเทศกาล
บรรยากาศคริสตมาสและปใหมสุขสันตหรรษา
แคคิดก็ใหรสึูกอภริมยในอารมณ
ทกุส่ิงทุกอยางรอบขางก็ดูเปนใจให
อากาศเย็นลงถึงหนาวบอกใหรูสึกเปนนัย
เคร่ืองประดับตกแตงตามหางตามรานคาโทนเดียว

กนั
ตนคริสตมาสต้ังยนืตระหงานแสงไฟหลากสีกะพรบิ
สินคานารักนาซ้ือนาไดเปนของขวัญพราวตา
เสียงเพลงทั้งบรรเลงท้ังรองแนวเดียวกันหมด
เสนทางสัญจรมีการประชาสัมพันธกนัลวงหนากวาเดือน
รวมท้ังขอคำนงึส่ิงตองระวังเพือ่ความปลอดภัยมีตอกย้ำเปนระยะ
งดเก็บคาทางดวนหลายเสนทางเหมือนเปนใจ
เพิม่วันหยุดใหยงัไงก็ยงัรสึูกนอยไปสำหรบัโอกาสน้ี
ทีพ่กัท่ีนดัพบท่ีเคาทดาวนตองจองกันลวงหนาแทบขามป
ปเกาท่ีกำลังจบส้ินลงแทบไมมีใครสนใจ
อะไรดีอะไรประทับใจอะไรงดงามเก็บไวในความทรงจำ
กอนจะกาวเขาประตูปใหมดวยใจจดใจจอ
ทัง้คาดท้ังหวงัท้ังอธิษฐานท้ังอวยชยัใหพรใหตัวเองใหคนรอบขาง
อะไรดีอะไรสุขในปเกาใหดีใหสุขมากข้ึนในปใหม
อะไรไมดีไมเปนสุขในปเกาขอใหหมดส้ินใหพนพาลในปใหม
ของขวัญชิน้เล็กชิน้ใหญแทนคำพูดแทนความปรารถนาดี
เพราะคุณคาแตละชิ้นไมอยูที่ราคาคางวด
หากแตอยทูีใ่จเปยมลนดวยรกัหวงัดีจรงิใจจรงิจงั
ยืน่ของขวญัใหกนัแลวยงัรสึูกไมพอไมครบ
ยงัใหรสึูกอยากสวมกอดแนนเปนนาน
เหมือนจะใหโอกาสใหเวลาใจส่ือผานภาษากายเขาถึงใจ
เทศกาลมอบของขวัญก็คือเทศกาลมอบความรักความปรารถนาดี
ของขวัญใหกันเฉพาะเทศกาลเฉพาะวันครบรอบเฉพาะวันฤกษดี
แตความรักความปรารถนาใหกันไดทุกวันทุกลมหายใจ
เติมเต็มความสุขสันตใหทัง้ผมูอบทัง้ผรูบั...

จะวาไปแลว
ชีวิตคือของขวัญแรกของขวัญยิ่งใหญกวาหมด
แตละวนัชวีติเสนอของขวญัใหมากมาย
ในคนรอบขางในสภาพแวดลอมในหนาท่ีการงาน
แตละอยางชีวติมอบใหเพือ่ใหคนเปนสุขไดทกุวนั
ข้ึนอยวูาแตละคนจะเลือกเปนของขวัญหรอืไม
เลือกดวยความคิดเลือกดวยความรูสึก
และชีวิตเปนไปตามท่ีแตละคนเลือก
ต้ังแตเชาต่ืนข้ึนมาแตละวันมีของขวัญรายเรียงอยู
ใหเลอืกมองวาชวีติอีกวนัหนึง่เปนของขวัญล้ำคา
ในแตละส่ิงในแตละอยางในแตละบุคคลในแตละดินฟาอากาศ
หากคิดวาทุกอยางเหมือนเดิมจำเจนาเบ่ือหนายนารำคาญ
ที่นาจะเปนของขวัญเติมเต็มชีวิตก็กลายเปนแคขยะใจ
ไมตางกับคนท่ียนืกลางทงุดอกไมหลากหลายสีสันกลิน่หอมขจร
แตกลบัเอาแตมองหญาแหงข้ีดินกอนกรวดใบไมแหงตามพ้ืน
ถงึแมจะตองเจอะเจอปญหาคนปญหางานปญหาดินฟาอากาศ
คนท่ีเขาถึงของขวัญแหงชีวิตเขาถึงการเลือก
ก็ยังสามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะรูสึกอยางไรกับแตละอยาง
เพือ่ใหมองเห็นของขวัญชวีติท่ีซอนตัวอยใูนน้ันไดตลอด
เพราะในท่ีสุดแลว
การเลือกเปนสุขก็คือการเลือกที่จะรัก
รักตนเองรักคนรอบขางรักหนาท่ีการงานรักทุกอยางท่ีนารัก
ปใหมนีก้อนท่ีจะคิดมอบความสุขมอบของขวัญใหใครตอใคร
มามอบความสุขมอบของขวัญใหตนเองเปนอนัดับแรก
ทำใหชวีติเปนของขวัญมองใหเหน็ของขวัญในชีวติทุกวนั
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สาสนอวยพรจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปใหม 2014
“อยากลัวเลย เพราะเรานำขาวดีมาบอกทานท้ังหลาย

เปนขาวดีทีจ่ะทำใหประชาชนทุกคนยินดียิง่นัก วนัน้ี ในเมือง
ของกษัตริยดาวิด พระผูไถประสูติเพื่อทานแลว พระองคคือ
พระครสิต องคพระผเูปนเจา” (ลก 2:10-11)  ทตูสวรรคกลาว
แกคนเลี้ยงแกะ

ตลอดป ค.ศ. 2012  พวกเราไดเขาผานประตูแหงความเช่ือ
เพือ่เขาไปถึงองคพระเยซูคริสต ผเูปนแหลงความสุขท่ีแทจรงิ
ป ค.ศ. 2013   พวกเราไดพบแสงสวางแหงความเช่ือ (Lumen
Fidei) จากคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แสงสวาง
ทีม่าจากองคพระเยซูคริสต แสงสวางท่ีชีห้นทางแหงความสุข
ที่เท่ียงแท

จงึขอใหทกุคนจงมีแตความสุข ความเจรญิและไดรบัพร
จากองคพระเยซูคริสตผูทรงบังเกิดมาเปนแสงสวางในชีวิต
ของพวกเรา เพยีงใหหนัไปรับแสงสวางน้ีเทอญ

พระสงัฆราชยอหน บอสโก ปญญา กฤษเจรญิ
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

ในโอกาสฉลองวันพระคริสตสมภพและวาระข้ึนปใหมนี้ ขาพเจาขอสง
ความปรารถนาดี และอวยพรมายังพี่นองคริสตชนทุกๆ คน ชาวไทยทุกๆ ทาน
และคนทุกๆ เช้ือชาติที่พำนักในประเทศไทย ขอใหการบังเกิดของพระคริสตเจา
เปนบอเกิดแหงความรักความเขมแข็งท่ีจะใหอภัยกัน มีความเห็นอกเห็นใจ
สามัคคีปรองดองกัน ส่ิงใดท่ีทานยังไมสำเร็จก็ขอองคพระผูไถจงอวยพรทาน
ใหประสบความสำเร็จราบร่ืนไปสูหนทางท่ีดีข้ึน บรรลุถึงจุดประสงคในทุกส่ิง
ตามท่ีทานมุงหมายไว  ปใหมมีความคิดใหม ขอต้ังใจใหม ก็ขอใหทานบรรลุ
กับความสมหวังตามท่ีทานคิดและปรารถนานั้น พรอมกันน้ีขอใหบรรยากาศ
ของวันพระคริสตสมภพและปใหมนำความสุขกาย สุขใจ และอยูกับทานเสมอ
ขณะท่ีกาวเดินแตละวันในศกใหมนี้

สุขสันตวันคริสตมาสและสวัสดีปใหม
พระสงัฆราชฟลปิ บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

ใจเยน็ โลกเยน็  ใจรอน โลกรอน
นีเ่ปนขอความทีพ่อเหน็ระหวางทางจากเชียงใหมไปสนัปาตอง  รสึูกประทบัใจ

เพราะจำงาย  ไดความคิดดี  กลาวคือ  ขณะท่ีหลายคนเปนหวงภาวะโลกรอน  (Global
Warming)  โดยพยายามสงเสริมการประหยัดไฟฟา  ลดการใชถุงพลาสติก  ลด
ปรมิาณการท้ิงขยะ  อยอูยางพอเพยีง  ไมฟงุเฟอฟมุเฟอย  พยายามรกัษาธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม ฯลฯ   แตทีส่ำคัญ คือ  จิตใจ  ในภาวะสังคมเชนน้ี  ไมวารอนหรอืเยน็
ใจเยน็ โลกเยน็  ใจรอน โลกรอน  หากเรามีจิตใจดีตามท่ีพระเยซูเจา  แมพระ  และ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสอน  จึง “ขอใหดวงใจและชีวิตของทุกคน
ผพูบปะพระเยซูเจา  เปยมดวยความชืน่ชมยนิดีแหงพระวรสาร”

พระสงัฆราชฟรงัซสิเซเวยีร  วรีะ  อาภรณรตัน
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

“พระเจาทรงเปนความสวาง และไมมีความมืดใด ๆ  อยใูนพระองคเลย”
(1 ยน 1:5)

“แสงสวางสองในความมืด และความมืดกลนืแสงสวางน้ันไมได”
(ยน 1:5)

“มาเถิด ใหเราเดินในแสงสวางของพระองค” (อสย 2:5)
ขอพระเจาผทูรงเปนความสวางโปรดใหเราท้ังหลายเดินในแสงสวาง

ของพระองค
ตลอดวันเวลาแหงชีวิตของเราดวยเทอญ

สุขสันตคริสตมาสและสวัสดีปใหม 2014
พระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ จรสัศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

วันคริสตมาสเปนอีกวันหน่ึงท่ีพระเจาทรงบอกรักเราดวยการ “ประทาน
พระบุตรเพียงพระองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร
จะไมพินาศ แตจะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16) ใหความรักยิ่งใหญของพระเจา
เปนพลังขับเคลื่อนชีวิตของเราและแรงบันดาลใจใหเรารักเพื่อนมนุษยทุกคน

ในนามพระสงฆ นักบวชชายและหญิง รวมทั้งสัตบุรุษทุกคนในสังฆมณฑล
อุดรธานี พอขอพระกุมารเยซูหลั่งพระพร ความรัก และสันติสุขมายังคริสตชน
ชาวไทยทุกทาน ขอใหทุกทานมีความสุขและความเจริญตลอดเทศกาลคริสตมาส
และปใหม 2014 ทีก่ำลงัจะมาถึงน้ี

“พระสิริรุงโรจนจงมีแดพระเจาในสวรรคสูงสุด และบนแผนดิน สันติสุข
จงมแีกมนษุยทีพ่ระองคโปรดปราน” (ลก 2:14)

อวยพรมาในนามองคพระผูเปนเจา
พระสงัฆราชยอแซฟ ลอืชยั ธาตุวสัิย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
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ขาวเดน
 

ในรอบปทีผ่านมา มีเหตุการณขาวสารเกดิข้ึนหลายอยาง ขาวชอ็ค คือการสละ
ตำแหนงของสมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16  ขาวพระสนัตะปาปาองคใหม
และขาวอื่นๆ ที่เคยผานตากันแลวทางหนาอุดมสาร

สมเดจ็พระสนัตะปาปาเบเนดกิต ท่ี 16 ทรงสละตำแหนง
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ไดรบัเลอืกเปนพระสนัตะปาปา องคท่ี 266

สรางความตกตะลึงแกทั่วโลก เม่ือสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
พระชนมาย ุ85 พรรษา อยใูนสมณสมัยเพยีง 8 ป ทรงประกาศสละตำแหนง วนัที ่28
กุมภาพันธ ดวยเหตุผลดานพระชนมายุมากข้ึน และพระพลานามัยไมแข็งแรง ไม
สามารถปฏบิติัพระภารกจิไดเต็มท่ี ซ่ึงหลงัจากน้ีพระองคจะทรงใชเวลาเขียนหนงัสือ
และรำพึงภาวนา

และในวันท่ี 13 มีนาคม พระคารดินลัฮอรเก มารโิอ แบรโกลโิอ ชาวอารเจนตินา
อายุ 76 ป ไดรับเลือกเปนพระสันตะปาปาองคที่ 266 โดยพระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบุญช ูไดเดินทางไปทำหนาท่ีในฐานะพระคารดินลัในการเขารวมประชุมดวย
เพียงไมกี่วันหลังจากไดรับเลือกพระสันตะปาปาพระองคทรงครอบครองหัวใจ
ของมหาชนท่ัวโลก ดวยความเรียบงาย สุภาพ และสมถะ ของพระองค

ทรงรวมงานชุมนุมเยาวชนโลก ทีร่โิอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
ทรงประกาศนักบุญพระสันตะปาปาผูยิ่งใหญ  2 พระองค  คือ สมเด็จ

พระสันตะปาปายอหน ที่ 23 และสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 ซ่ึงจะมี
พธีิสถาปนาอยางเปนทางการวันท่ี 27 เมษายน 2014 โอกาสฉลองพระเมตตา

ทรงออกพระสมณสาสนแสงสวางแหงความเช่ือ ที่สมเด็จพระสันตะปาปา
เบเนดิกต ที ่16 ทรงเริม่ตนไวและพระองคทรงเขยีนตอ

ทรงออกพระสมณสาสนความช่ืนชมแหงพระวาจา ซ่ึงเปนเอกสารสรุปการ
ประชมุสมัชชาพระสงัฆราชท่ัวโลก ในประเด็นการประกาศขาวดีใหม เพือ่ถายทอด
ความเช่ือครสิตชน ระหวางวันท่ี 7-28 ตุลาคม 2012

ฉลองวนัคลายวนัเกดิครบ 84 ปพระคารดินัล / 80
ปพระคุณเจายอด / 80 ปภราดามารติน / 80 ป
ภราดาหลยุส ชาแนล

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลอง 84 ปชีวิตแหงพระพร พระคารดินัลไมเกิ้ล
มชียั กจิบุญช ูวนัที ่24 มกราคม  ทีห่อประชมุบุญราศสีมเด็จพระสนัตะปาปายอหน
ปอล ที ่2 โรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ สามพราน

สังฆมณฑลอุดรธานี จัดฉลอง 80 ปชีวิตแหงพระพรพระสังฆราชยอรช ยอด
พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณแหงสังฆมณฑลอุดรธานี วันท่ี 19 มกราคม 2013
ทีอ่าสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห อดุรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย สมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทย
สโมสรลกูเสอืรตันโกสินทร และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั จดัฉลอง 80 ปภราดามารตนิ
ประทีป โกมลมาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่วัดนักบุญหลุยส มารี เดอ มงฟอรต
มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ วทิยาเขตสุวรรณภมิู

สมาคมศิษยเกาอัสสัมชัญ จดัฉลอง 80 ปภราดาหลยุส ชาแนล วริยิะ ฉนัทวโรดม
วนัท่ี 26 พฤศจกิายน ทีอ่าสนวิหารอสัสัมชัญ

พระสงฆใหม 2013
พระศาสนจักรประเทศไทย รวมยนิดีกบัพระสงฆใหมในปนี ้จำนวน 13 องค
คณะซาเลเซียน 1 องค ไดแก คณุพอดาวิด วเิชยีรแสง กองตระกลูดี บวชวนัท่ี 12

มกราคม สัตบุรุษวัดนักบุญเซซีลีอา
หวยตนนนุ

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 1 องค
ไดแก คุณพอสเตฟาโน ดลฐิศักดิ์
ฉัตรบรรยงค สัตบุรุษวัดแมพระ
องคอุปถัมภ  พนม  บวชวันท่ี  9
กมุภาพันธ

สังฆมณฑลนครราชสีมา 1  องค
ไดแก คุณพอออกัสติน รชตะ ประ-
ทุมตรี สังกัดคณะธรรมทูตไทย สัตบุรุษวัดแมพระคนกลางแจกจายพระหรรษทาน
โคกปราสาท  บวชวนัท่ี 27 เมษายน

อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 องค ไดแก คณุพอยออากมิ ธนายทุธ ผลาผล  สัตบุรษุ
วดัแมพระประจักษ สองพีน่อง คณุพออนัตน วทิยา เลศิทนงศกัดิ ์สัตบุรษุวดันักบุญ
หลยุส มารี กรญีอง เดอ มงฟอรต (บางแค) บวชวนัท่ี 19 พฤษภาคม

คณะพระมหาไถแหงประเทศไทย 2 องค ไดแก คุณพออัลฟอนโซ ชัยนรินทร
เหลาพรม สัตบุรุษวัดนักบุญยูดาห บานดุง  คุณพอเตริน ดิงห เฟอง จากประเทศ
เวียดนาม บวชวันท่ี 24 พฤษภาคม

สังฆมณฑลราชบุร ี1 องค ไดแก คณุพอยอแซฟ ธนายทุธ นนัทพรพสุิทธิ ์สัตบุรษุ
วดันักบญุอนัตน โคกมดตะนอย บวชวนัท่ี 28 กรกฎาคม

สังฆมณฑลจันทบุร ี2 องค ไดแก คณุพอยอหน วชัรพล กชูาต ิสัตบุรษุวดันักบุญ
ฟลปิและยากอบ หวัไผ คณุพอเปโตร นรเทพ ภานุพันธ สัตบุรษุอาสนวิหารพระนาง
มารีอาปฏิสนธินริมล จนัทบุร ี บวชวันท่ี 17 สิงหาคม

คณะคามิลเลยีน 2 องค ไดแก  คณุพอเปโตร เหงยีน หูว เบีย๊ต คณุพอยอแซฟ
ฟาน อนั หยงุ จากประเทศเวียดนาม บวชวันท่ี 17 สิงหาคม

สังฆมณฑลอุดรธานี 1 องค ไดแก คุณพอดอมินิก ซาวีโอ พงษพันธ มวงมีรส
สัตบุรษุวัดพระวสุิทธิวงศ โพนสงู บวชวนัท่ี 19 ตุลาคม

คริสตชนรวมใจภาวนาเพื่อเอกภาพ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย และสภาคริสตจักรในประเทศไทย

รวมกนัจดังาน “วนัอธษิฐานภาวนาเพือ่เอกภาพครสิตชน” ในหวัขอ “พระเจาตองการ
อะไรจากเรา?” มีคริสตชนมารวมพิธี 550 คน เม่ือวันท่ี 20 มกราคม  ที่หอประชุม
ทรีนิต้ี โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต

พระธาตุหัวใจนักบุญคามิลโลเยือนไทย
โอกาส 400 ปแหงมรณกรรมนกับญุคามิลโล  คณะคามิลเลยีนไดอญัเชญิพระธาตุ

หวัใจนักบุญคามิลโลมาเยือนประเทศไทย ไปยังสถานท่ีทีค่ณะคามิลเลียนและบริเวณ
ที่คณะทำงานเพ่ือใหคริสตชนไดเคารพสักการะพระธาตุอยางใกลชิด ระหวางวันท่ี
21 มกราคม  - วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ  ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือน

พระสมณทูตและสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
เคารพพระศพสมเด็จพระสังฆราช

พระอคัรสงัฆราชพอล ชาง อนิ-นมั เอกอคัรสมณทูตวาติกนัประจำประเทศไทย
พรอมดวยพระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนียร สันติสุขนิรนัดร ประธานสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย และคณะ นำสาสนแสดงความอาลัยของสมเด็จพระ-
สันตะปาปาฟรังซิส เพื่อแสดงความอาลัยตอการส้ินพระชนมของสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายแดสมเดจ็พระวนัรตั รกัษาการ
เจาอาวาสวัดบวรฯ  เม่ือวนัศุกรที ่8 พฤศจกิายน  ทีต่ำหนกัเพช็ร วดับวรนิเวศวิหาร

(อานตอหนา 16)
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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

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

- ประเทศอังกฤษ (Cambridge/Oxford) ติดตอ
คุณพัชรินทร
- ประเทศญีป่นุ (Tokyo)  ตดิตอคณุภทัรา

* 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

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)

แมใจของเราอาจจะยังกลาวโทษเราอยกูต็าม
เพราะพระเจาทรงย่ิงใหญกวาใจของเรา
และทรงลวงรทูกุสิง่ (1ยอหน 3:20)

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. กรีก-อิสราเอล  (12-22 ม.ค.)
ตามรอยแพรธรรมรวมกบักลมุพักภารกจิฟนฟูชวีติ
สงฆ (Sabbatical Program)

2. รวมพิธีสถาปนานักบุญพระสันตะปาปา ที่กรุงโรม
(24 เม.ย. - 1 พ.ค.) นักบุญพระสันตะปาปายอหน
ที ่ 23 และยอหน ปอล ที ่ 2

3. เวียดนาม-ดาลัต-ทะเลทรายมุยเน (15-19 ก.พ.)
4. อสิราเอล-จอรแดน-เพทรา-วาดริมั  (11-19 ม.ีค.)

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
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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 ่226-0-00604-0สอบถามไดท่ี :   ศนูยตรวจสุขภาพ แผนกอายรุกรรม
และสถาบันหัวใจ  รพ.เซนตหลุยส

โทรศพัท  0-2675-5000   www.saintlouis.or.th
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ผลิตและจำหนาย
จีร้ปูพระ  พวงกญุแจ  เข็มกลดั  โลตางๆ
เหรยีญกฬีา  หวัเขม็ขัด  กระดุม  เครือ่งหมายตางๆ
เข็มติดไท  รปูภาพเรซ่ิน  สต๊ิกเกอร
ยนิดีรบัส่ังทำ  พมิพชือ่  โลโกตางๆ  พดั PVC,
รม UV 22  นิว้,  หมวก,  เสือ้,  ผาขนหน,ู  กระเปาผา,

เกียรติบตัรตางๆ  ทีแ่ขวนรถ,  เชอืกคลองคอ (วดูแบดจ)
รปูท่ีระลึกตางๆ  หลากสีสวยงาม

ของท่ีระ
ลึก

ของที่ระ
ลึกของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ของที่ระ
ลึก

ตามวาระแ
ละโอกาส

ตางๆ

ติดตอ มารอีาประภสัสร  อรรถมานะ
โทร.  08-1988-7048, 0-2816-9644โทรสาร.  0-2816-9945

Email:  pppygift@yahoo.com

“ผมูใีจเมตตา
ยอมเปนสุข เพราะเขา
จะไดรับพระเมตตา”

(มธ 5:7)

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

รับปรึกษาปญหาประกันวินาศภัยทุกชนิด
รับบริการทำประกันภัยยานพาหนะทุกประเภท

การประกนัอคัคภียั การขนสง อบัุตเิหตสุวนบคุคล
และกลมุ การเดนิทาง รวมทัง้ประกนัเบด็เตลด็

และสินคาทุกประเภท

ปกปอง หมัน้ทรัพย

โทร. 09-0564-2697
Fax. 0-2213-1675

Email : pokpong.mansap@gmail.com

ประกาศรับสมัครงาน
- พนักงานขาย, ธรุการ-ประชาสมัพันธ (ชาย,หญิง)

วฒุกิารศกึษา ปวช. ขึน้ไป อาย ุ18-30 ป
สามารถใชคอมพิวเตอรได
จำนวน 2 อตัรา

- พนักงานสงของ (ชาย) ขบัรถยนตได (มใีบขับขี)่
วฒุกิารศกึษา มธัยม 6 ขึน้ไป
จำนวน 2 อตัรา

ติดตอสอบถามที่สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
(แผนกบริการ) 57 ซ.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500
โทร. 0-2630-6820 ถึง 4 (คณุนิพร หรอืคณุจิรพร)

ขอใหดวงวิญญาณ คุณพอยาโกเบ สมัย สุธางคกูล เสวยสุขรวมกับ
พระเยซูเจา แมพระ เทวดา และนักบุญท้ังหลาย ในสรวงสวรรคดวยเทอญ

เกิดใหมในพระเจา 24 ธ.ค. 1998
จาก ฟรงัซิสโก สมชาย สุธางคกลู (ลกู) แอน โอ ออฟ (หลาน)

ภาพจากที่เกิดเหตุ
เหตุเกิดจากพระวาจา

หนังสอืรวบรวมภาพ คำ
พระวาจา เหมาะกับการรำพึง

ไตรตรอง นอกจากจะไดรบัความรู
ยงัไดใกลชดิพระวาจา

โดยคณุพออนชุา ไชยเดช

ตดิตอสือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801

ราคา 120 บาท
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สภาภบิาลวดัพระคริสตประจกัษ เกาะใหญ
จ.พระนครศรอียธุยา

เชิญพ่ีนองรวมฉลองวดัประจำป 2014
วนัที ่4 มกราคม 2014

พธิบีชูาขอบพระคณุ เวลา  10:30  น.
พระคณุเจาฟรงัซสิเซเวียร เกรียงศกัด์ิ โกวิทวาณชิ

เปนประธาน

พระเจา
ทรงทำงานในทาน

เพ่ือใหทาน
มทีัง้

ความปรารถนา
และ

ความสามารถ
ทีจ่ะทำงาน

ตามพระประสงค
จงทำ

ทกุสิง่ทกุอยาง
โดยไมบน
หรอืโตเถยีง

(ฟลปิป 2:13-14)

จงแสวงหาความรักเถดิ จงปรารถนาพระพรของพระจิตเจา
โดยเฉพาะพระพรการประกาศพระวาจา (1 โครนิธ 14:1)



ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 52 ª√–®”«—π∑’Ë 22-31 ∏—π«“§¡ 2013 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

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‘¥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“¬

❇ «—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ Õ.≈“¥°√–∫—ß

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 19.00 π. ¡‘ ´“Õÿ∑‘»·¥àºŸâ≈à«ß≈—∫ (¡‘ ´“

„π ÿ “π)

❇ «—¥‡´πµå√ÁÕ§ ∑à“‰¢à ®.©–‡™‘ß‡∑√“ «—π‡ “√å∑’Ë

25 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 09.00 π. (À¡“¬‡Àµÿ ∑“ß

«—¥®—¥¥Õ°‰¡â·≈–‡∑’¬π‰«â®”Àπà“¬)

❇ Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥ ∫“ßπ°·¢«°

®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ «—π‡ “√å∑’Ë 8 ¡’π“§¡ 2014 ‡«≈“

10.00 π. ( Õ∫∂“¡‚∑√. 0-3470-3219)

‡ ° ÿ “π

„À¡à!!!  ‡ªî¥µ—«·Õææ≈‘-

‡°™—Ëπ çæ√–§”π”™’«‘µé „π

‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥·≈–‰ÕæÕ¥

¥“«πå‚À≈¥‰¥â·≈â« „π·Õæ-

æ≈‘‡°™—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¶√“«“ 

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

¢à“«‡¥àπ  (µàÕ®“°Àπâ“ 8)

 ¡‡¥Á®æ√–≠“≥ —ß«√  ¡‡¥Á®æ√– —ß¶√“™ °≈

¡À“ —ß¶ª√‘≥“¬° ‡ªìπ ¡‡¥Á®æ√– —ß¶√“™∑’Ë¡’æ√–-

™—π…“¡“°°«à“ ¡‡¥Á®æ√– —ß¶√“™∑ÿ°æ√–Õß§å„πÕ¥’µ

·≈–‡ªìπ ¡‡¥Á®æ√– —ß¶√“™æ√–Õß§å·√°¢Õß‰∑¬∑’Ë¡’

æ√–™—π…“ 100 ªï  ‘Èπæ√–™π¡å‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 µÿ≈“§¡

‡π◊ËÕß®“°µ‘¥‡™◊ÈÕ„π°√–· æ√–‚≈À‘µ

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°œ
√à«¡√≥√ß§å™à«¬‡À≈◊Õøî≈‘ªªîπ å

ª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°æ“¬ÿ‰µâΩÿÉπ

‰Àà‡¬’¬π  √â“ß§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß√ÿπ·√ß„Àâ·°à™’«‘µ·≈–

∑√—æ¬å ‘π¢Õßª√–™“™π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π

 ¿“æ√– —ß¶√“™§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â‡™‘≠™«π

„Àâ§√‘ µ™π√à«¡°—π∫√‘®“§™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–√«∫√«¡ àß

‰ª¬—ßª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å

§“∑Õ≈‘°‰∑¬√«¡„®„πªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
øóôπøŸ°“√ª√–°“»¢à“«¥’¢÷Èπ„À¡à

«—π∑’Ë 19-20 °√°Æ“§¡ æ√–»“ π®—°√‰∑¬ ®—¥

©≈Õßªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬«—π∑’Ë 19 ‡ªìπß“π™ÿ¡πÿ¡

π—°‡√’¬π§“∑Õ≈‘° ç§«“¡‡™◊ËÕ°—∫‡¬“«™π§π√ÿàπ„À¡àé ¡’

‡¬“«™π‡¢â“√à«¡°«à“ 3,000 §π ∑’ËÕ“§“√∫ÿ≠√“»’

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë  2 ‚√ß‡√’¬π

¬Õ·´øÕÿª∂—¡¿å  “¡æ√“π ™à«ß§Ë” ¡’æ‘∏’µ◊Ëπ‡ΩÑ“¿“«π“

‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸ§«“¡‡™◊ËÕ µàÕÀπâ“æ√–∏“µÿ∫ÿ≠√“»’œ ·≈–

»’≈Õ¿—¬∫“ª

«—π∑’Ë 20 ¢∫«π∏√√¡¬“µ√“ ·Ààæ√–∏“µÿ∫ÿ≠√“»’

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈ ∑’Ë 2 æ√–∏“µÿ

∫ÿ≠√“»’∑—Èß 7 ·Ààß Õß§Õπ ·≈–æ√–∏“µÿ∫ÿ≠√“»’

π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß ®“°ÀÕª√–™ÿ¡‡´πµå‰¡‡°‘È≈

 ŸàÕ“§“√∫ÿ≠√“»’ ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“¬ÕÀåπ ªÕ≈

∑’Ë 2 ‡æ◊ËÕ‡√‘Ë¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥©≈Õßªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

¢Õßæ√–»“ π®—°√‰∑¬ ·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√ 16 ∑à“π

·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬æ‘∏’°√√¡ 16 ∑à“π ·µàßµ—ÈßºŸâÕà“πæ√–§—¡¿’√å

16 ∑à“π

ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ
æ√–»“ π®—°√ “°≈

 ¡‡¥Á®æ√– —πµ–ª“ª“ø√—ß´‘  ∑√ß‡ªìπª√–∏“π

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥  ¡‚¿™æ√–‡¬ Ÿ́‡®â“°…—µ√‘¬å

·Ààß “°≈®—°√«“≈ ·≈–ªî¥ªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ æ√âÕ¡∑—Èß¡’

°“√π”æ√–∏“µÿ∑’Ë‡ªìπ°√–¥Ÿ°¢Õßπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ ¡“®—¥

· ¥ß„Àâ™¡°—π‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–«—µ‘»“ µ√å æ‘∏’

¡‘ ´“®—¥¢÷Èπ ≥ ≈“πÀπâ“¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ «“µ‘°—π

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π 2013

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

∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠¬Õ·´ø Õ¬ÿ∏¬“

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

Õ“ π«‘À“√æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈Õÿ∫≈√“™∏“π’ «—π∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π

∑’Ë«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ π“§” Õÿ∫≈√“™∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ®—¥‡ªìπ‡¢µ «—π∑’Ë 23

æƒ»®‘°“¬π ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’ «—π∑’Ë 23 æƒ»®‘°“¬π

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈∑à“·√à-ÀπÕß· ß ®—¥‡ªìπ‡¢µ «—π∑’Ë

24 æƒ»®‘°“¬π

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“ «—π∑’Ë 24 æƒ»®‘°“¬π

∑’ËÕ“ π«‘À“√·¡àæ√–ª√–®—°…å∑’Ë‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ π§√√“™ ’¡“

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’ «—π∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ∑’Ë«—¥

Õ—  —¡™—≠

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à «—π∑’Ë 14 ∏—π«“§¡ ∑’Ë

Õ“ π«‘À“√æ√–Àƒ∑—¬ ‡™’¬ß„À¡à

 ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°  ◊ËÕ»÷°…“
„π√Õ∫ªï∑’Ëºà“π¡“ ◊ËÕ¡«≈™π§“∑Õ≈‘°ª√–‡∑»‰∑¬

¡’°‘®°√√¡‡°‘¥¢÷Èπ¡“°¡“¬ ‡√‘Ë¡¥â«¬«—π ◊ËÕ¡«≈™π “°≈

ªïπ’È®—¥∑’Ë —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’ «—π∑’Ë 2-4  ‘ßÀ“§¡

‚¥¬®—¥°‘®°√√¡·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2  à«π √–¥—∫«—¥ ·≈–

√–¥—∫‚√ß‡√’¬π

ª√– “π§«“¡√à«¡°—∫ ¿“°“√»÷°…“§“∑Õ≈‘°·Ààß

ª√–‡∑»‰∑¬ „Àâ°“√Õ∫√¡ ◊ËÕ»÷°…“·°àπ—°‡√’¬π

„π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘° Õ“∑‘

‚√ß‡√’¬πæ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ‡§√“–Àå ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10

°√°Æ“§¡

‚√ß‡√’¬π‡´πµå‡¡√’Ë Õÿ¥√∏“π’ ‚Õ°“ «—π ◊ËÕ¡«≈™π

 “°≈ √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-3  ‘ßÀ“§¡

‚√ß‡√’¬ππ“√’«‘∑¬“ Õ.‡¡◊Õß ®.√“™∫ÿ√’ √–¥—∫

¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4-6 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 æƒ»®‘°“¬π

‚√ß‡√’¬π‚¬πÕÕøÕ“√å§ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-6

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 æƒ»®‘°“¬π

‚√ß‡√’¬ππ“√’«‘∑¬“ ∫â“π‚ªÉß ®.√“™∫ÿ√’ √–¥—∫

¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1-3 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ∏—π«“§¡

·≈–¬—ß‰¥â√à«¡¡◊Õ°—∫¡Ÿ≈π‘∏‘Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ√à«¡æ—≤π“

‰∑¬  ∂“∫—π ◊ËÕ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π (  ¬.)  ”π—°ß“π

°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ (   .) ®—¥

Õ∫√¡ ◊ËÕ»÷°…“  —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·π«∑“ß √â“ß

°√–∫«π°“√‡∑à“∑—π ◊ËÕ„π‚√ß‡√’¬π·°à§√Ÿ‚√ß‡√’¬π

§“∑Õ≈‘°∑—Ë«ª√–‡∑» ®”π«π 42  ∑à“π ®“° 19 ‚√ß‡√’¬π

√–À«à“ß«—π∑’Ë 17-18 µÿ≈“§¡ 2013  ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘

§≥–‡´πµå§“‡∫√’¬≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

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

ºŸâ∑√ßπ”∑“ßé «—π∑’Ë 9 æƒ»®‘°“¬π ‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â

™à«¬‡À≈◊Õ°“√æ‘¡æå§“∑Õ≈‘° ®—¥æ‘¡æåÕÿ¥¡ “√-Õÿ¥¡»“πµå

Àπ—ß ◊Õµà“ßÊ

æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈ ◊ËÕ¡«≈™π¥’‡¥àπ §√—ß∑’Ë 31 «—π∑’Ë 21

æƒ»®‘°“¬π ∑’Ë‚√ß·√¡·¡π¥“√‘π ‚Õ‡√’¬π‡µÁ≈ ªïπ’È¡’

∑—Èß ‘Èπ 9 √“ß«—≈ √“¬°“√‚∑√∑—»πå 4 √“ß«—≈ ¿“æ¬πµ√å

‚¶…≥“ 3 √“ß«—≈ ¿“æ¬πµ√å‰∑¬ 2 √“ß«—≈



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 37 ©∫—∫∑’Ë 52 ª√–®”«—π∑’Ë 22-31 ∏—π«“§¡ 2013 Àπâ“ 15

 «—¥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.

«—¥æ√–™ππ’¢Õßæ√–‡ªìπ‡®â“ √—ß ‘µ ©≈Õß«—¥«—πæÿ∏∑’Ë

1 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈

¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ‡°“–„À≠à ®.æ√–π§√-

»√’Õ¬ÿ∏¬“ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ ‚∑√. 0-2992-1363-

4)

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å‡¡◊Õß≈Ÿ√å¥ À—«µ–‡¢â Õ.≈“¥-

°√–∫—ß °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 21 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ∫â“π‡≈à“ ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–π“¡‡¬´Ÿ ™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11

¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—πµπ æπ¡ “√§“¡ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

18 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡ª“‚≈°≈—∫„® ª“°πÈ” √–¬Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 25 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ‚§°«—¥ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1

°ÿ¡¿“æ—π∏å 2014 ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µª√–®—°…å ®.π√“∏‘«“  ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 4 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

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

( Õ∫∂“¡ §ÿ≥æàÕ ÿ¢ —πµå ™“«ª“°πÈ” ‚∑√. 08-1840-

7884)

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
�����Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡©≈Õß

 —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß

©≈Õß¿“¬„π «—π‡ “√å∑’Ë 11 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 19.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ (æ‘∏’»’≈‡®‘¡

§π‰¢â ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ) ‚¥¬æ√–§“√å¥‘π—≈‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬

°‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

   ©≈Õßª√–®”ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 12 ¡°√“§¡ 2014

‡«≈“ 10.00 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

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

«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

‡«≈“ 12.45-14.00 π. ·∫àßªíπ°“√∑”ß“π«‘∂’

™ÿ¡™π«—¥ ‚¥¬§ÿ≥æàÕªî¬–™“µ‘ ¡–°√§√√¿å ·≈–

∑’¡ß“π („πªïπ’È¡’¡‘ ´“©≈Õß 10.00 π. ¡‘ ´“‡¥’¬«

‡∑à“π—Èπ)

�����§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π ¢Õ‡™‘≠√à«¡‡ °‡ªî¥∫â“ππ—°∫«™

§≥–‡∫‡π¥‘°µ‘π «—π‡ “√å∑’Ë 18 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“

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

Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π Õ“√“¡‡∫‡π¥‘°µå µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë

107 À¡Ÿà 6 µ.πÈ”·æ√à Õ.À“ß¥ß ®.‡™’¬ß„À¡à 50230

(µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕπ‘‚§≈—  ¥‘ß µ√ÿß ¥” ‚∑√. 08-4461-

0734)

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡°‘®°√√¡‡¥‘π-«‘Ëß ¥√ÿ≥“-π“√’ ¡‘π‘Œ“≈åø

¡“√“∏Õπ §√—Èß∑’Ë 9 „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 9 °ÿ¡¿“æ—π∏å

2014 µ—Èß·µà‡«≈“ 05.00-09.00 π. ∑’Ë∫√‘‡«≥

‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“πÿ‡§√“–Àå Õ“ π«‘À“√·¡àæ√–∫—ß‡°‘¥

∫“ßπ°·¢«° ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡æ◊ËÕÀ“∑ÿπ°“√»÷°…“

™à«¬‡À≈◊Õ°“√‡√’¬π ¢Õß‡¥Á°π—°‡√’¬π ‡√’¬π¥’·µà¢“¥·§≈π

 ∂“π∑’Ë√—∫ ¡—§√·≈– Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‚√ß‡√’¬π¥√ÿ≥“

πÿ‡§√“–Àå ‚∑√. 0-3470-3210 §ÿ≥§√Ÿ ÿæ—µ√“ §ß-

ª√–‡ √‘∞ ‚∑√. 08-6828-9757 À“°µâÕß°“√

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

 π—∫ πÿπ∑ÿπ°“√»÷°…“ “¡“√∂∫√‘®“§‰¥â∑’Ë ¡“§¡

»‘…¬å‡°à“¥√ÿ≥“-π“√’ ∏π“§“√°√ÿß‡∑æ ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å

 “¢“∫“ß§π∑’ ‡≈¢∑’Ë∫—≠™’ 508-0-069064

�����  ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß

Lectio Divina   §.». 2014 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ∑’Ë«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°   «—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«“§¡  Õ∫∂“¡§ÿ≥«—π¥’  ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-

4105-8585

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

§√‘ µ»“ π∏√√¡¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπµ—Èß·µà«—πæÿ∏∑’Ë 19

¡’π“§¡ ∂÷ß«—π»ÿ°√å∑’Ë 25 ‡¡…“¬π §.». 2014 À“°

∑à“π¡’§«“¡ª√– ß§å®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ µ‘¥µàÕ∑’Ë

ºŸâÕ”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

����� ‚§√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,

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ®.°√–∫’Ë  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 18

¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“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

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—°·π  ™—ØªÉ“À«“¬ Õ. «πº÷Èß ®.√“™∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 19 ¡°√“§¡ 2014 ‡«≈“

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

‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

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

@gmail.com, 08-9117-9100

°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
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กำหนดการ
วนัสมโภชพระครสิตสมภพ
อาสนวิหารอัสสัมชญั
วนัอังคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 18.00 น. เริ่มจำหนายบัตรอาหาร

เครือ่งดืม่ตางๆ
เวลา 18.30 น. เปดงานคริสตมาสแฟร

เปดเลนเกมการกุศล
ชมการแสดงและดนตรี
จากสโมสรเยาวชนฯ
และนักเรยีนไตรอัสสัมชัญ

เวลา 22.00 น. ยุติการเลนเกม
เวลา 22.30 น. เริม่ฟงแกบาป /

ฉายวิดีทัศนเตรียมจิตใจ
เวลา 23.00 น. ยุติการจำหนายอาหาร

และเคร่ืองด่ืม
เวลา 24.00 น. เริม่พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ
คำนับพระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวยีร เกรยีงศกัด์ิ
โกวิทวาณิช
พระอคัรสงัฆราชจับสลาก
และมอบของรางวัลใหสัตบุรษุ
ผูโชคดี

วนัพุธที ่ 25  ธนัวาคม  2013
เวลา 08.30  น. (ภาษาไทย) เวลา 10.00 น. (ภาษา
อังกฤษ) เวลา 17.00 น. (ภาษาไทย) มิสซาสมโภช
พระครสิตสมภพ

วดัแมพระฟาตมิา ดินแดง
วนัองัคารท่ี  24  ธนัวาคม  2013
เวลา 18.00  น. ต้ังศีลมหาสนิท – สวดทำวตัร
เวลา 18.30-21.30 น.การแสดงและเกมสอยดาว
เวลา 21.30-22.00  น.การขับรองของคณะนักขับรอง

 วดัแมพระฟาตมิา
เวลา 22.00 น. มิสซาสมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวหิารอคัรเทวดามคีาแอล ทาแร
วนัจันทรที ่23 ธนัวาคม 2013
เวลา 19.00 น. เคล่ือนขบวนรถดาวใหญ

จากตลาดเทศบาล 1
แลวเขาในบริเวณศาลามารติโน
ทาแร เปนจดุส้ินสุดขบวนแห

เวลา 20.00 น. ขบวนแหดาวมาถึงบรเิวณสนาม
ศาลามารติโน ทาแร

เวลา 20.30 น. พิธีเปดงานเทศกาลแหดาว
ครสิตมาสประจำป ค.ศ. 2013
พระอคัรสงัฆราชหลยุส จำเนยีร

สันตสุิขนรินัดร กลาวอวยพร
ครสิตมาส

เวลา 21.00 น. ชมการแสดงบนเวที
เวลา 23.00 น. ปดงาน

วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 18.30 น. เริ่มขบวนแหดาวเล็กแบบด้ังเดิม

(ดาวมือถอื) เคล่ือนขบวนแหดาวเล็ก
แบบด้ังเดิม (ดาวมือถอื) จากศาลา
มารติโน ทาแร รอบอาสนวิหาร
อคัรเทวดามีคาแอล 3 รอบ แลวเขาสู
อาสนวิหาร

เวลา 19.30 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ โดย
พระอัครสังฆราชหลุยส
จำเนยีร สันติสุขนิรนัดร

เวลา 20.30 น. ชมการแสดงวงดนตรี

อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 22.00 น. การแสดงเทวดา

พธีิบชูาขอบพระคุณ
สมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวหิารนักบุญอนันา นครสวรรค
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 22.30 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

วัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 17.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

วดัพระนามกรเยซ ูบานแปง สิงหบุรี
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 22.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

วดัเซนตนโิกลาส  พิษณุโลก
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 22.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ
(วันท่ี 25 ธันวาคม มีขบวนแหดาวรอบเมืองพิษณุโลก
เริม่ 17.00 น.)

วดันักบุญเทเรซา แมสอด
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 17.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 10.00-20.00 น. จบัสลากคริสตมาส
เวลา 21.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ
โดยพระสงัฆราชซลิวโีอ สิรพิงษ
จรัสศรี

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห
อดุรธานี
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 18.15 น. ทกุคนพรอมกนัท่ีหนาบานสำลีเงิน

เพื่อต้ังขบวนแหดาว
เวลา 18.30 น. เริม่ขบวนแหรถดาวมายงัอาสนวิหาร
เวลา 19.00 น. ขบวนแหมาถึงหนาอาสนวิหาร
เวลา 19.30 น. พธีิเปดงานฉลองท่ีเวทกีลาง
เวลา 19.50 น. เริ่มการแสดงจากโรงเรียนตางๆ
เวลา 22.10 น. จบการแสดงเตรียมเขารวมพธีิกรรม
เวลา 22.30 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวหิารแมพระนริมล อบุลราชธานี
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 18.00 น. จบัสลาก สอยดาว งานรืน่เริงตางๆ
เวลา 22.00 น. การแสดงละครศักด์ิสิทธ์ิ

พธีิบชูาขอบพระคุณ
สมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล สุราษฎรธานี
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 19.00 น. นพวาร

กจิกรรมสงัสรรคฉนัครอบครวั
เวลา 22.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวหิารพระหฤทัย เชยีงใหม
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 22.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ

อาสนวิหารแมพระประจักษที่ เมืองลูรด
นครราชสมีา
วนัองัคารที ่24 ธนัวาคม 2013
เวลา 20.30 น. ละครคริสตมาส

การละเลน
เวลา 22.00 น. พธีิบชูาขอบพระคุณ

สมโภชพระครสิตสมภพ
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บรรยากาศของเทศกาล
คริสตมาสลอมเราไวเกือบทุกท่ี
บานเมืองดูมีสีสัน ผูคน บริเวณ
พื้น ท่ีจัดงานดูเอิบอิ่มไปดวย
รอยยิ้ม แสงไฟวิบวับ เสียงเพลง
แหงความสุขเคลาคลอ พอแม
พาลกู ๆ  มาถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก
บางคนเอาจริงเอาจังดวยกลอง
ราคาแพง บางคนเพียงแตเก็บภาพ
ขณะน้ันไว เผื่อยอนกลับมาดู
จะไดจดจำรองรอยของการกาวผาน
ตนครสิตมาส ซานตาคลอสยังเปน
พระเอกกวาผูที่เปนความหมาย

แทจรงิของค่ำคนืแหงความช่ืนชมยินดีนี้
ผมในฐานะคนทำส่ือ มีหนาท่ีรับใชเพื่อนพี่นองคริสตชนในมุมของ

ส่ือคาทอลิก นอกจากจะบอกเลาเร่ืองราว ประชาสัมพันธงานส่ือแลว ยังตอง
ผลิตส่ือดวย ขอมูลเปนส่ิงท่ีจำเปนท่ีสุด ความถูกตองแมนยำตองตามมา
ความคิดสรางสรรคและการยืนอยูบนจุดยืนของความเช่ือ ของคำสอนของ
พระศาสนจักรย่ิงตองชัดเจน เทศกาลคริสตมาสแบบน้ีจึงมีหลาย ๆ อยางท่ี
ตองทำ เพราะเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีเราจะใหขอมลูอนัเปนประโยชนทัง้ตอ
บรรดาพ่ีนองคริสตชนเอง และพ่ีนองท่ีนบัถอืศาสนาอ่ืน ๆ

เสียงเพลงคริสตมาสเวอรชั่นฟลิปปนส แผนซีดีเพลงฟงท่ีผมซื้อจาก
ประเทศฟลิปปนสหลังจากไดดูคริสตมาสคอนเสิรตจบแลวเกิดแรงบันดาลใจ
ที่อยากหาเพลงเหลาน้ีมาฟง ในรอบนั้นจำไดวา เปนความริเริ่มท่ีอยากจะทำ
อะไรสักอยางเพ่ือมอบทุนใหกับผูที่ขัดสน ทางสังฆมณฑลท่ีพระคารดินัล
ตาเกล เคยเปนพระสังฆราชอยูจึงรวบรวมท้ังบรรดาพระสงฆพื้นเมือง นักบวช
ชาย-หญงิ ฆราวาส กลมุองคกรตาง ๆ เยาวชน จดัทำคอนเสริตเพลงครสิตมาส
หลากหลาย พรอมกับบางเพลงใหมีรีวิวประกอบ มีวงดนตรีเยาวชนมาเลน
เพลงคริสตมาสในแนวร็อคอยูอีกมุมหน่ึง ผมจำไดวาคอนเสิรตในวันน้ัน
แมไมสมบูรณแบบ มีขอบกพรองอยางละนิดอยางละหนอย แตเม่ือมาถึง
เพลงสุดทาย ทุกคนข้ึนมารวมรองบนเวที คุณพอทานหน่ึงเปนเสียงโซโล
(รองนำ) ซิสเตอรหลาย ๆ  ทาน หลาย ๆ  คณะรองและเตนไปดวย บรรดาฆราวาส
เด็กเล็ก ๆ  ดูไมนาจะรองเพลงไดดีเทาไหร การเคล่ือนของไฟไมคอยถกูจังหวะนัก
แสงสีดูไมตระการตา แตบทเพลงภาษาตากาล็อกเพลงนั้นกลับเอาอยู ผมถาม
เพื่อนรุนนองชาวฟลิปปนส วาความหมายของเพลงคืออะไร ไมหางจากการ
คาดเดา “ความสุขของวันพระคริสตสมภพ” ความบกพรองเล็ก ๆ  นอย ๆ  บนเวที
วันน้ันถูกแทนท่ีดวยความหมายของคริสตมาสท่ีแทจริงท่ีปรากฏ

ระหวางการสงมอบความสุข กับ การไดรับความสุขคนเราชอบส่ิงไหน
มากกวากัน ถาในการสงมอบความสุขในชวงครสิตมาสน้ี ส่ือมวลชนคาทอลกิฯ
ขอนำเสนองานตาง ๆ  เพือ่เปนของขวัญใหกบัทุกทานดังน้ี

ของขวัญชิ้นที่ 1. การพิมพคาทอลิก นอกจากปฏิทินคาทอลิก ทุกแบบ
ทกุประเภทแลว การพมิพคาทอลิกขอมอบหนังสือ “แตละวนัคอืพระพร” ผลงาน
แปลลาสุดของพระคุณเจากิตติคุณยอรช ยอด พิมพิสาร ที่ใชชวงชีวิตเกษียณ
แบบไมเคยเกษียณงานส่ือ ยงัเขียนคอลมันประจำ แปลบทความดี ๆ แปลสาสน
ตาง ๆ และลาสุดดวยคำพูดท่ีผมยังซาบซ้ึงอยูจนทุกวันนี้ “จริงใจกับงานท่ีทำ
แลวจะนำไปสูความสำเร็จ” เปนหนังสือเลมสงทายท่ีภูมิใจเสนอเปนของขวัญ
แดทุกทานอยางแทจริง วาแตละวันคือพระพร ไมใชหนังสืออาน แตเปน

ขอสันตสิขุและความช่ืนชม
จงมเีปยมลนในหวัใจ

หนงัสือคมืูอชวีติกันทีเดียว
ของขวัญชิ้นที่ 2. แผนกวิทยุ ขอเสนอรายการพิเศษคริสตมาสในช่ือตอน

“อยากใหทุกวันเปนวันคริสตมาส” รายการพิเศษ 45 นาที พรอมเสิรฟใหกับ
ทุกทานท่ีสนใจ เรื่องราวประกอบไปดวย ความหมายของวันคริสตมาส
คริสตมาสรอบโลก ครสิตมาสไทย ๆ และวันคริสตมาสทำอะไรกันดี แถมดวย
บทเพลงคริสตมาสแบบด้ังเดิม เพลงคริสตมาสจากประเทศเพ่ือนบาน และ
เพลงครสิตมาสในแบบไทย ๆ  สนใจติดตอไดทีโ่ทร. 0-2681-3900 ตอ 1801  หรอื
ตามฟงไดที่ www.thaicatholicradio.com

ของขวญัชิน้ที ่3. จัดประกวดภาพถายในหัวขอ Christmas Time ชวงเวลา
ครสิตมาสของแตละคน ความหมายและความเขาใจ จะเปนเชนไร นาสนใจไมเบา
อยาเก็บเร่ืองราวและความคิดไวแคตนเอง สงมาแลกเปล่ียนมุมมอง ทัศนคติ
พรอมเผยแพรสูโลกออนไลนกับส่ือมวลชนในวันคริสตมาส รายละเอียด
สามารถติดตามไดในฉบับน้ี หนา 19 รางวัลสำหรับการลงทุนลงแรงอาจ
มีราคาคางวดไมมาก แตเราจะรวมสงความสุขใหแกกนัโดยมีส่ือมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทยของเราเปนส่ือกลาง นาสนใจย่ิงกวา

ของขวญัชิน้ที ่4. แผนกโทรทศันและแผนกไอท ีปนีคิ้ดการณใหญใสเต็มแม็ก
ดวยโครงการ “Thailand Christmas Festival 2013” หลังจากตระเวนหา
ประสบการณการทำงานสักระยะหน่ึง จากโจทยที่วา เราอยากรูไหมวา
บรรยากาศคริสตมาสท่ัวประเทศไทยเปนอยางไร?

ดังน้ันในชวงวันท่ี 24 ธันวาคมน้ี โดยรวมกับผองเพื่อนผูรวมงานส่ือจาก
สังฆมณฑลตาง ๆ  จงึพรอมใจกนันำเสนอภาพบรรยากาศครสิตมาสท่ัวประเทศไทย
ทาง www.thaicatholicmedia.com โดยเร่ิมต้ังแตเวลา 18.00 น. จนจบมิสซา
คริสตมาส ทีอ่าสนวิหารอสัสัมชัญ บางรัก (ประมาณตี 1  ของวันท่ี 25 ธันวาคม)
สวนบรรยากาศคริสตมาสจากสังฆมณฑลตาง ๆ จะมีการถายงานเทศกาลดาว
ของอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง และมีการตัดสลับท้ังภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวจากสังฆมณฑลตาง ๆ และภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเชนกัน
จากผูที่ปรารถนาจะรวมสงภาพเขามารวมแบงปนความสุข ซ่ึงคาดวาจะมีภาพ
คริสตมาสจากคนไทยท่ีอาศัยอยูในประเทศตาง ๆ ดวย อาทิ อังกฤษ อิตาลี
ฟลปิปนส จนี เปนตน รายละเอยีดสามารถติดตามไดในฉบับน้ี หนา 20

ของขวัญช้ินที่ 5. “มรณสักขี เดอะมิวสิคัล” ละครเวทีที่นาสนใจในชวง
วนัพระครสิตสมภพเชนกนั ไดทราบขาววาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จะจัดละครเวทีในชวงวันท่ี 22 ถึง 25 ธันวาคม โดยยึดเร่ืองราวของมรณสักขี
ที่สองคอน เปนเน้ือหาหลัก นำเสนอเปนลักษณะละครเพลง นาสนใจไมเบา
ใครอยูแถวน้ันโปรดสงขาว ไปรวมชมและใหกำลังใจกัน สวนส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ เองจะแวะไปเก็บภาพบรรยากาศดี ๆ และพูดคุยกบัผมีูสวนเก่ียวของ
อยากเชิญมาแสดงท่ีกรุงเทพฯ บางจัง  ถือวาบอกขาวเลาความกันกอน
รายละเอยีดเพิม่เติมจะเปนอยางไร คงตองติดตามตอนตอไปกนั

นอกจากของขวัญเหลาน้ีแลว คำอวยพรจากบรรดาพระสังฆราชทั้งท่ีอยู
ในตำแหนง พระสงัฆราชกติติคุณ พระคารดินลั และพระสมณทตู ในอดุมสาร
ฉบับน้ีคงเพ่ิมพระพรทีจ่ำเปนและกำลงัใจท่ีเปยมลนใหกบัผอูานทุกทาน ผมเอง
คงไมมีคำใดท่ีจะพดูไดมากไปกวา ถาหัวใจของอุดมสารคร่ึงหน่ึงคือหนงัสือพมิพ
อุดมสารฉบับตาง ๆ ที่ถูกตีพิมพออกมาตลอดท้ังป หัวใจอีกคร่ึงดวงคือผูอาน
ขอบคุณท่ีเติมเต็มหัวใจใหแกกนัและกัน ขอบคณุพระทีป่ระทับอยใูนหวัใจดวงนี้
ถาหวัใจของเราขาดสวนใดสวนหนึง่คงเตนตอไปไมได ขอบคุณท่ีเราสรางความ
สมบูรณใหแกกนัและกัน หวัใจของเราจะเตนเราดวยสันติและความช่ืนชมเสมอ

สุขสันตวันคริสตมาสและสวัสดีปใหมครับ
บรรณาธิการบริหาร
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