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“มรณสักขี” เรอืไททานิก
บาทหลวง 3 องค สละเรอืชชูพีและสละชพี

 คณุพอโอเวน  เอฟ.  แคมเปยน
โทน่ี  ไทยแลนด  เรยีบเรยีง

เม่ือเดือนเมษายน 2012 มีผคูนสวนหน่ึงไดรำลกึถงึ
เรือไททานิกอับปางครบ 100 ป  “อุดมศานต”
ขอนำเรือ่งราวบางแงมุมท่ีผคูนอาจจะไมไดกลาวถงึกนั
แตเปนบันทึกหรือ “จิ๊กซอว” อีกชิ้นหนึ่งท่ีทำใหเรือ
ไททานิกเต็มลำมากข้ึน

เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน ค.ศ. 1912 เรือไททานิก ทีส่วย
ยิ่งใหญ หรูหราสงางาม กลายเปนตำนาน คือ จมอยาง
ไมมีใครคาดคิด และมีเรื่องราวหลายแงมุมท่ีเกิดข้ึน
คนไดมีโอกาสไปชมภาพยนตร คงรูสึกประทับใจ
กับฉากต่ืนเตน และทุนการสราง ฉาก และตัวละคร
“พระ-นาง” กนั

ในเรือลำนี้ มีพระสงฆคาทอลิกอยูในเรือลำนี้ดวย
3 องค  คุณพอทัง้ 3 องคปฏเิสธท่ีจะสวมเส้ือชชูพี และ
ลงเรือชูชีพ เพื่อใหโอกาสผูโดยสารคนอ่ืนๆ และได
ชวยดูแลผโูดยสารท่ีกำลงัตกใจ หวาดกลัว!

ผูที่รอดชีวิตมาไดจากเรือไททานิกไดระลึกถึง
วีรกรรมของคุณพอที่เอาใจใสดานจิตใจแกผูโดยสาร
จนกระท่ังวาระสุดทาย คุณพอไดจมไปพรอมกบัเรือ

คุณพอองคหนึง่เปนชาวลิธัวเนีย องคหนึง่เปนชาว
บาวาเรีย และองคหนึ่งเปนชาวอังกฤษ คุณพอไดถวาย
มิสซาทุกวัน โดยใชจารตีละติน

คณุพอยโูอซาส มอนตวลิา (Juozas Montvila) เกิด
ที่ เ มืองคูดิน  ใกลกับมารี
จมัโพล ลธัิวเนยี เม่ือวนัท่ี 3
มกราคม 1885 หลังจาก
เรียนจบท่ีบานเณรซีไนย
ปจจุบันอยูทางภาคตะวัน
อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ข อ ง
โปแลนด ไดรบัศีลบวชวันท่ี
22 มีนาคม ค.ศ. 1908 ไดรบั
หนาท่ีแรกท่ีวดัลิปสกาส

หลังจากนั้น ไดทำงาน
หนั ง สือพิมพคาทอลิกที่
ซีไนย คุณพอไดวาดภาพประกอบในหนังสือ และ
ใบปลิว ในเวลาเดียวก็ทราบวา รัฐบาลไมชอบ ท่ีสุด
คุณพอตดัสินใจเดินทางไปสหรฐัอเมรกิา เพราะมพีีช่าย
ชื่อ เปตราส อยทูีส่หรฐัฯ กอนแลว

คุณพอเดินทางไปอังกฤษกอน และไดซ้ือต๋ัวไป
กบัเรอืไททานกิ ในค่ำคืนนัน้ คุณพออยรูวมกบัผโูดยสาร
บนดาดฟาเรือ เรือชูชีพเต็มลำ ผูโดยสารท่ีรอดมา
คนหน่ึงไดเลาวา “คุณพอหนุมชาวลิธัวเนียองคหนึ่ง
ยโูอซาส มอนตวลิา ไดเรยีกผคูนจนวาระสุดทาย”

มีคนไดเสนอท่ีนั่งในเรือใหคุณพอในเรือลำหน่ึง
แตคุณพอปฏิเสธท่ีจะลงเรือไป คุณพอเลือกที่จะอยู
บนเรือที่จะบรรเทาใจและเปนกำลังใจใหกับคนอ่ืนๆ
ทีก่ำลงัเศราเสียใจ ไมมีใครพบศพของคณุพอเลย

คณุพอโยเซฟ เบเนดิกต เปรชูติซ (Joseph Benedikt
Peruschitz, O.S.B.) เกดิวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ. 1871 ที่

สตาสสลัค ดิงฮารติง ใน
บาวาเรีย ไดเขาคณะนักบวช
เบเนดิกติน และบวชเปน
พระสงฆ เ ม่ือวันท่ี  28
เมษายน 1895 และจะไป
ศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย
เซนตจอหน อบัเบย  ทีมิ่น-
นโิซตา สหรฐัฯ  คุณพอได
พักอยูที่บานคณะเบเน-
ดิกติน ทีล่อนดอน เพือ่ข้ึน
เรือไททานิก

ระหวางท่ีอยูบนเรือพรอมกับคุณพอไบตส ขณะท่ี
เรือกำลังจะจมน้ัน คุณพอไดอยูรวมกับผูโดยสารบน
ดาดฟา และภาวนาพรอมกับผูโดยสาร คุณพอไดสละ
ทีน่ัง่ในเรือชชูพีใหกบัผโูดยสารคนอ่ืนๆ

ผูรอดชีวิตคนหน่ึงไดเลาวา คุณพอไดอยูบนเรือ
สวดภาวนารวมกับผูโดยสารคนอ่ืนๆ ขณะท่ีเรือกำลัง
จมลง และไมมีใครพบรองรอยคุณพออกีเลย

คุณพอองคที่สามท่ีอยูบนเรือดวยคือคุณพอโทมัส
รสัเซล ดาวดิ ไบตส (Thomas Roussel Davids Byles)
ชาวอังกฤษ  คุณพอเกิด
เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ค.ศ.
1870 เมืองยอรกเชียร

ครอบครวัไบตสคอนขาง
มีชื่อเสียง ลุงของคุณพอ
เปนสมาชิกรัฐสภาอังกฤษ
และไดรบัแตงต้ังเปนอศัวิน
นองสาวเปนมิสชันนารี
ในประเทศจีน

คุณพอโทมัส ไบตส ได

ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยออกฟอรด และตอมาไดหนักลับมา
นับถือคาทอลิกและไดเปลี่ยนช่ือใหมวา “รัสเซล”
ตามช่ือของบรรพบุรุษของทานฟรังซัวส รัสเซล ที่ถือ
ลทัธิฮเูกอโนต จากฝร่ังเศส และไดอพยพไปอยท่ีูองักฤษ
กอนท่ีพระเจาหลุยส ที่ 14 ออกกฤษฎีกาเมืองนังต
(Edict of Nantes)

เม่ือหันกลับมาถือคาทอลิกแลว ไดไปศึกษาตอ
ที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ที่กรุงโรม  และบวชเปน
พระสงฆ หลังจากน้ันกลับไปอังกฤษ ไดรับแตงต้ัง
ใหเปนคุณพอเจาอาวาสวัดท่ีเมืองออนการ เอสเซ็กซ
(Ongar Essex)

คุณพอมีนองชายคนหน่ึงช่ือวิลเลียม ไบตส ได
กลับใจมาเปนคาทอลิกและไดไปสหรัฐฯ และจะ
แตงงานท่ีบรคูลนิ และเชิญคุณพอโทมัส ไบตส ใหไป
ทำพิธีให กำหนดวันแตงงานหลังวันท่ีไททานิกจม
หน่ึงสัปดาห ทีน่วิยอรก

วนัที ่10 เมษายน เรอืไททานิกออกจากเซาทแทมป-
ตัน และไปแวะท่ีเชอรบูรก (Cherbourg) ฝรั่งเศส รับ
ผโูดยสารเพ่ิม ระหวางท่ีแวะท่ีนี ่คุณพอไดเขียนจดหมาย
ถงึแมบานท่ีออนการ เลาเร่ืองการเดินทาง และขอความ
พูดถึงวาในเรือมีพระสงฆอีกสององครวมไปดวย
คุณพอคณะเบเนดิกติน ชาวบาวาเรีย  และคุณพอ
สังฆมณฑล ชาวลธัิวเนยี

คุณพอไดรูจักกันหลังจากท่ีเรือไดออกจากเซาท-
แทมปตันไมนาน

เชาวันอาทิตยที่ 14 เมษายน วันท่ีพบจุดจบน้ัน
คุณพอไบตส ไดถวายมิสซาสองคร้ัง ครั้งแรกใหกับ
ผูโดยสารชั้นที่สอง และหลังจากน้ันสำหรับผูโดยสาร
ชั้นท่ีสาม ซ่ึงในช้ันน้ีสวนใหญเปนผูอพยพไปทำงาน
ในอเมริกา สวนใหญเปนชาวไอริช ที่ใชภาษาอังกฤษ

(อานตอหนา 4)

คณุพอยโูอซาส
มอนตวิลา

คณุพอโยเซฟ
เบเนดิกต เปรชูติซ

คุณพอโทมัส
รสัเซล ดาวดิ ไบตส
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คุณพอไบตสไดเทศนเปนภาษาอังกฤษและฝร่ังเศส
สวนคุณพอเปรูชิตซ เทศนเปนภาษาเยอรมัน และ
มักยาร

เม่ือเรือชนกับภูเขาน้ำแข็ง คุณพอไบตสไดกลับ
ลงไปดูผูโดยสารช้ันท่ีสาม ซ่ึงสวนใหญไมเคยข้ึนเรือ
ไปตางประเทศ

ผูโดยสารไดเลาวา  คุณพอไบตสไดเปนคนช้ี
ทางออกใหกับพวกผูโดยสารชั้นที่สามซ่ึงอยูชั้นลาง
ใหไปลงเรือ และไดฟงแกบาป และรวมสวดภาวนา
อยางเรารอน กับผูโดยสาร และปฏิเสธท่ีจะลงเรือชูชีพ
ขออยูรวมกับผูโดยสารและจมไปพรอมกับเรือ

สวนนองชายของคุณพอไดทำพิธีแตงงานโดยมี
คุณพอองคอืน่ทำแทน เม่ือทำพธีิแตงงานเสรจ็ นองชาย
กไ็ดกลับไปบาน เปล่ียนเส้ือผาไปรวมมิสซาท่ีวดัอกีครัง้
เปนมิสซาผตูายใหกบัคุณพอไบตส

ในปถัดมาครอบครัวนองชายคุณพอไดกลับไป

ยุโรป และไดเยี่ยมรัฐสภา ซ่ึงมีไกดหนุมท่ีคลองแคลว
เปนผูแนะนำ และตอมาไดเปนสมาชิกรัฐสภา หนุม
คนน้ัน กคื็อ  วนิสตัน เชอรชลิ (Winston Churchill)

สมเด็จพระสันตะปาปาปโอ ที่ 10 ไดกลาวยกยอง
คุณพอไบตส วาเปน “มรณสักขี”

มีสามเณรหนุมคนหน่ึง  ได ข้ึนบกกอนที่ เรือ
ไททานิกจะออกจากยุโรป ตอมาไดบวชเปนพระสงฆ
คณะเยสุอิต ชื่อ ฟรังซิส เอ็ม.บราวน (Francis M.
Browne) ค.ศ. 1912 เน่ืองจากลุงของทานไดซ้ือต๋ัว
ชั้นท่ีหนึ่งลงเรือไททานิก  ระยะส้ันๆ   จากเมือง
เซาทแทมปตัน ขามไปเมืองควีนทาวน ไอรแลนด
ปจจุบันช่ือเมืองโคบห (Cobh) เพื่อจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศหรหูรา อาหารอรอยๆ บนเรอืไททานิก

บราวน เปนหนุมท่ีมีความกระตือรือรน ระหวาง
อยูบนเรือไดถายภาพไวมาก และภาพถายเหลาน้ี ได
กลายเปนบันทึกเร่ืองราว ประวัติศาสตรที่สำคัญของ
เรือไททานิกในเวลาตอมา เม่ือเรือจอดเทียบทาท่ี

ควีนทาวน เขาไดข้ึนฝงและกลับไปบาน ตอมาเรือ
กป็ระสบอบุติัเหตุ

คุณพอบราวนไดบวชเปนพระสงฆ ค.ศ. 1915
คุณพอไดเปนผูใหการเขาเงียบอบรมจิตใจที่มีชื่อเสียง
ในไอรแลนด และไดมรณะ  ค.ศ. 1960

ในเรือลำน้ี มีศิษยาภิบาลโปรเตสแตนท อยูดวย 5
คน และเสียชวีติ และมีภรรยารวมอยดูวยคนหน่ึง

ผูที่เสียชีวิตและสามารถระบุชื่อ ตัวตนได ญาติ
พี่นองก็ไดนำกลับไปทำพิธีปลงศพตอไป สวนผูที่
ไมสามารถระบุชื่อได วาเปนใคร ก็ถูกนำไปทำพิธีฝง
รวมกนัไวทีฮ่าลแิฟกซ (Halifax) และเชือ่วา ในบรรดา
ผคูนเหลาน้ี มีคุณพอรวมอยดูวย

เรือไททานิกนี้ ใหญ ทันสมัย แข็งแรง จนกระท่ัง
มีบางคนเรียกวา “ไมมีทางจม!” (Unsinkable) แตกลาย
เปนเท่ียวแรกก็ไมโผลอีกเลย

ขอมูลจากนิตยสาร THE PRIEST ฉบับเดือน
เมษายน 2012

101 ป วนัสตรีสากล (ตอจากหนา 20)
ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก  จัดโดยคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนา แผนกสตรี ดำเนินงานภายใต
กรรมาธิการฝายสังคมของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย รวมกับหนวยงานสตรีในพระ-
ศาสนจักรอีกหลายหนวยงาน

พระคุณเจาไดใหขอคิดเตือนใจวา “ขอใหทุกคน
สำรวจดูวา ภายในสังฆมณฑลของเรา  ในหนวยงานของ
เรา  ในบานของเรา  มีส่ิงใดท่ีละเมิดศักด์ิศรีของสตรี 
ขอใหชวยกันปรับปรุงดวยการใหเกียรติและสงเสริม
สนับสนุนใหสตรีไดมีศักด์ิศรีและมีสวนรวมในภาคสวน
ตางๆ  สมกับการเปนลูกของพระเชนเดียวกับบุรษุ”

คอนเสริต (ตอจากหนา 20)
ในวโรกาสมหามงคลที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ
80 พรรษา ภายใตชื่อคอนเสิรต “บานเมืองสวย
ดวยเสียงเพลง” ในวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2012
รอบ 14.00 น. และ 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ
ศนูยวฒันธรรมแหงประเทศไทย

กรมสงเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหนวยงานที่มี
บทบาทหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนการดำเนนิงาน
ทางดานศิลปวฒันธรรม ดวยวสัิยทศันในการเปนองคกร
แหงความรูและการขับเคล่ือนงานวัฒนธรรมวิถีชีวิต
และภูมิปญญา ซ่ึงภารกิจหลักท่ีสำคัญประการหน่ึง
คือ การยกยองเชิดชูเกียรติและเผยแพรผลงานภูมิปญญา
ของศิลปนแหงชาติสสูาธารณชน จงึไดจดักิจกรรมน้ีข้ึน
เพื่อเผยแพรภูมิปญญาของศิลปนแหงชาติ โดยการ
จัดการแสดง การจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ทั้ง
ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึง
การสงเสริมและสนับสนุนองคกรสาธารณประโยชน
ที่เก่ียวของกับงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
โดยกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม รวมกับมูลนิธิ
อุบลรัตน  ในพระบรมราชินูปถัมภ  และคุณสวลี
ผกาพันธุ ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลง
ไทยสากล-ขับรอง) พุทธศักราช 2532 ซ่ึงกำหนด
จะจัดการแสดง

คุณสวลี ผกาพันธุ ศิลปนแหงชาติ ไดปรึกษา

รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ เลขาธิการมูลนิธิอุบลรัตน
ถึงรูปแบบการจัดงานคร้ังน้ี ซ่ึงรูปแบบของการแสดง
ประกอบดวย บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว อาทิ สายฝน Somewhere
Somehow เพลินภูพิงค และแวว รวมท้ังบทเพลง
ปลุกใจซ่ึงมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ อาทิ ดุจบิดามารดร และ
ชายชาญทหารไทย นอกจากนี้ยังมีบทเพลงไทยสากล
อันไพเราะอีกมากมาย

คุณสวล ีผกาพนัธ ุจะจับคกูบัคขูวญัตลอดกาล คณุ
สุเทพ วงศกำแหง ศิลปนแหงชาติ ป 2533 รวมดวย
นกัรองรวมรนุ ศิลปนแหงชาติ และศิลปนรบัเชญิชือ่ดงั
ไดแก คณุศรไีศล สุชาตวิฒุ ิ/ คณุมณนีชุ เสมรสตุ / คณุ
ธรีนยัน ณ หนองคาย / คณุอดิเรก จันทรเรอืง / คณุสันติ
ลุนเผ  รวมดวยคณะประสานเสียง “กาญจนกรุง”
ผูแสดงกิตติมศักด์ิและคณะนักรองประสานเสียงจาก
โรงเรยีนเซนตฟรงัซีสซาเวียรคอนแวนต และโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนตสีลม บรรเลงดนตรีโดยวงดนตรี
กาญจนะผลนิ ควบคมุวงโดยคณุจิรวฒุ ิกาญจนะผลิน

ทัง้น้ี คอนเสิรตจะจัดข้ึน ในวันเสารที ่28 กรกฎาคม
2012 ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 2 รอบ
รอบบายเวลา 14.00 น. และรอบค่ำเวลา 19.00 น.
แฟนเพลงและประชาชนท่ีสนใจ สามารถสำรองบัตร
เขาชมไดที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร หรือ www.thaiticket
major.com / ชมรมหัวใจมีเพลง โทร. 08-9696-1676

และฝ า ย กิ จกรรมต รีนิ ต้ี
เรดิโอ โทร. 0-2636-6800-1,
0-2636-6825-6 และ 08-
9444-1831 สถานีวิทยุ FM
98.75 เมกกะเฮิรต บัตรราคา
3,000 บาท 2,500 บาท 2,000
บาท 1,500 บาท 1,000 บาท
800 บาท และ  500 บาท

เรยีน ทานสมาชิกที่นับถือ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความสนใจ

และติดตามข าวสารที่ เปนประโยชนจาก
หนงัสือพมิพคาทอลกิของเรา ดวยดตีลอดมา บดัน้ี
สมาชิกหลายทาน สนใจและตองการเปนสมาชิก
อีกในปตอไป  สำหรับการตอสมาชิกทาน
สามารถติดตอชำระไดโดยทาง

• ธนาณัติ
• โอนเขาบัญช ีธนาคารกรุงเทพ สาขายอย

โอเรยีนเต็ล บญัชสีะสมทรัพย ชือ่บญัช ีการพมิพ
คาทอลิก  เลขที่ 226-0-006040  (สงสำเนา
การโอนพรอมระบุชือ่ สมาชิก และรหสัสมาชิก
(ถาทราบ) ทางโทรสาร 0-2681-5401 / หรอืแจง
ทางโทรศัพท 0-2681-3900 ตอ 1810)

• เชค็ขดีครอม ส่ังจาย การพมิพคาทอลกิ
ขอมูลสมาชิก

รหสัสมาชิก.....................................................

ชือ่/นามสกุล ...................................................

จำนวนรับ
อดุมสาร 400 บาท/ป   จำนวน...........ฉบับ
อดุมศานต 400 บาท/ปจำนวน..............เลม
เปนเงนิรวม.............................................บาท
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เอาตัวเองเปนท่ีต้ัง (ยชว 8:33-35) “เชเคม” จงึกลายเปน
จุดกลางระหวางบาท้ังสองท่ีซ่ึงพระวาจาของพระเจา
ตรัสออกมาและชาวอิสราเอลไดยินไดฟง

ถอยคำยังมีพฒันาการ “เชเคม” ไดพฒันาความหมาย
ไปสูอีกใจความหน่ึง ลองถอยหลังตัวเรากลับไปใน
ยุคกอน เม่ือจะตองเดินทางเราจะจัดเตรียมสัมภาระ
บรรทุกบนหลังลาหรือแบกไวบนบาตัวเองแลวออก
เดินทาง นีเ่องท่ีคำนามวา “บา” กลบักลายมาเปนคำกิรยิา
ที่แปลวา “วางสัมภาระบนหลังสัตวเพื่อออกเดินทาง”
แตในประเทศเมืองรอนเชนอสิราเอล เปนเร่ืองสำคัญมาก
ทีจ่ะตองรบีเดินใหไดระยะทางกอนดวงอาทิตยข้ึนและ
ฉายแสงสองเราจนเหนือ่ยลา การเดนิทางแบบน้ีจะตอง
เริม่กอนตะวันข้ึนเปนเวลาหลายช่ัวโมง ทีสุ่ดคำน้ีกก็ลายเปน
คำอธิบายถึงคนท่ีต่ืนนอนแตเชาและออกเดินทางไกล
พรอมสัมภาระอันหนัก เขาต่ืนกอนรุงอรุณเปนเวลา
หลายช่ัวโมงเทาท่ีจะทำไดเพื่อมีเวลาจัดแจงขาวของ
และทำสิง่ตางๆ ทีต้ั่งใจไวไดอยางใจ

นีเ่ปนรปูแบบของคำท่ีจงใจนำมาใชตรงชวงใจกลาง
หนงัสือประกาศกเยเรมีย ประกาศแกนแทอนัไมส่ันคลอน
แหงเน้ือหาท้ังของขอเขียนและการใชชีวิตของทาน
“ตลอด 23 ป...ที่พระวาจาของพระเจาเผยมาสขูาพเจา
และขาพเจาไดเฝาพูดอยางไมหยุดย้ัง (HASHKEM)
แกพวกทานแตพวกทานมิไดฟง” เปนเวลา 23 ป ที่
เยเรมียต่ืนข้ึนทุกวนัแตเชาตรแูลวประกาศพระวจนะแก
ประชาชน เปนเวลา 23 ป  เชนกันท่ีประชาชนตาง
หลับใหล อิดออด ข้ีเกียจและไมไดยินส่ิงใดเลย..
ฟงดูเหมอืนงานของทานไมถงึไหน ไมราบรืน่ ทานไมได
เรียกรองสิ่งใดแตก็เต็มไปดวยความยากลำบาก จาก
เรือ่งราวในพระคัมภีรเรารูวาประกาศกเยเรมียทนทุกข
อยางมากมายจากการถูกทำรายตลอดชวงเวลาเทศน
สอนเหลาน้ัน  ตองเผชิญกับการดูถูกดูแคลนและ
ไมเปนท่ียอมรับ ถูกจองจำ ปล้ำสูกับความส้ินหวังท่ี
แผคลุมชีวิต ตะกายใหพนบอลึกแหงความทอใจและ
เอาชนะความคิดท่ีจะละท้ิงงานน้ีไปเสียใหพน แลวมี
อะไรแตกตางไปบาง? ทำไมไมปรบัเปล่ียนชีวิตใหมันเปน
แบบคนธรรมดาอ่ืนเขาเลา?

ชวีติ ณ เวลาน้ีนีเ่อง พระเปนเจาทรงเขามาเผชิญหนา
เยเรมีย “ถาเจาว่ิงแขงกบัมนุษย แลวเขาทำใหเจาเหนือ่ย
เจาจะแขงกับมาไดอยางไร และถาเจายังลมลงในแผนดิน
ที่ปลอดภัย เจาจะทำอยางไรในดงลุมแมน้ำจอรแดน”
(ยรม 12:5) อาจพดูงายๆ วา เยเรมียเอย แลวทานตองการ
ส่ิงใดเลา? ตองการวนัอาทิตยไวเดินทอดนอง ปลอยตวั
น้ำหนักเพิ่มรวมกับประชาชนเปนกาฝากสังคม
ในขณะน้ันหรอื? หรอืจะวิง่สกูบัฝเทามา การเผชญิหนา
นี้ทำใหเยเรมียหลุดพนจากความส้ินหวังออนแรง ทาน
ลกุขึน้กอนรงุอรณุแลวใชชวีติ “สม่ำเสมออยางไมหยดุยัง้”
และ “กระตือรอืรน”

ดวงใจท่ีพรอม
คำวา “HASHKEM” (สม่ำเสมออยางไมหยุดย้ัง)

มีนัยยะแหงรุงอรุณอยูในน้ัน เยเรมียต่ืนข้ึนแตเชาตรู
ทำงานของตน ทานไมอิดออดเบ่ือหนาย มีแสงแหง
รุงอรุณในตัวทาน ทุกวันมีแตคาดคอยจะฟงพระวจนะ
แลวออกไปประกาศพระวาจานัน้  เยเรมียตองรจูกัเพลง
สดุดีที่ 108 อยางแนนอนเพราะเต็มไปดวยความหมาย
เหมาะท่ีทานจะนำมาสวดเชา

“ขาแตพระเจา จติใจขาพระองคม่ันคง
ขาพระองคจะรองเพลง ขาพระองคจะรองเพลง

สดุดี ดวยจติใจของขาพระองค
พณิใหญและพณิเขาคเูอย ต่ืนเถดิ
ขาพเจาจะปลุกอรุณ
ขาแตพระเจา ขาพระองคจะถวายโมทนาพระคุณ

พระองคทามกลางประชาชาติ
ขาพระองคจะรองเพลงสรรเสริญพระองคทามกลาง

ชนชาติทัง้หลาย” (สดด 108:1-3)
หรอื อาจจะเปนเพลงสดดีุที ่40 ในพระคมัภรี.....
เยเรมียมิไดตัดสินใจวาจะยืนหยัดเชนน้ีใหได 23 ป

ทานเพียงแตต่ืนขึ้นพรอมดวงตะวัน แตละวันเปนของ
พระเจาไมใชของมนุษย ทานไมไดต่ืนข้ึนเพื่อจะมา
พบการตอตาน ทานต่ืนข้ึนเพื่อจะมาพบพระเจา ทาน
ไมไดต่ืนข้ึนมาเพ่ือจะมาวนเวียนอยูกับการถูกดูแคลน
ทานต่ืนข้ึนมาพรอมกับพระเจา นี่คือเคล็ดลับแหงการ
ออกแสวงบุญของทาน ไมมีความหวาดกลัวตอหนทาง
ยาวไกลแตตอบรับปจจุบันขณะทุกชวงท่ีเปนอยูดวย
ความนอบนอม ดวยความหวงัท่ีเต็มเปยม “จติใจขาพเจา
พรอมแลว”

เราเคยรูจักคนท่ีม่ันคงทำงานของเขาอยูจนตลอด
ชีวิต หรือมีชีวิตแตงงานท่ีซ่ือสัตยสม่ำเสมอ หรือ
ประกอบอาชีพที่เขาอุทิศใหตลอดชีวิต ใครบางคนที่
ไมรีบรอน ไมยอทอตอขั้นตอนของชีวิตท่ีตองพบเจอ
เปนคนที่ไมหยุดยั้งในความหมายท่ีเรากลาวถึงวา
มั่นคงทำส่ิงน้ันปแลวปเลา แตเรากลับไมชื่นชมเขา
พลอยไปคดิสงสารวาตองจมปลกัอยใูนงานเดิมๆ นาเบ่ือ
ไมมอีะไรตืน่เตนหรือมองเขาวาไมมพีลังหรือจินตนาการ
พอจะกระโดดออกมาจากชีวิตเชนนั้น

แตเรากลับไมรูสึกตองสงสารเยเรมีย ทานไมได
ติดกับอยูกับเร่ืองจำเจ ทานอุทิศตนตอความต้ังใจ
ส่ิงหนึ่งท่ีแสดงออกวาทานมิไดรู สึกเคืองแคนใน
ความเบ่ือหนายคอืหลงัจาก 23 ป ทีซ่ื่อสตัยตอหนาท่ีแลว
จินตนาการของทานย่ิงมีชีวิตชีวา  และจิตใจของ
ทานกลับสงบภายในย่ิงกวาวัยหนมุ  ทานมิไดปลอยเวลา
ทิง้เสียเปลา ทกุวนัเปนฉากใหมแหงการผจญภัยในชีวติ
ประกาศกของพระเจา ทุกวันเติมเสริมดวยความม่ันคง
ที่ไมนาเชื่อและความสามารถสูทนอุปสรรคอยาง
นาอัศจรรย

โจเอล แอนเดอสัน ตอบคำถามผคูนท่ีวาทานเขียน
หนังสืออันเปนผลงานยาวนานตลอดชีวิตไดอยางไร
โดยกลาววา  เขาไมไดเขียนหนังสือ ส่ิงท่ีเขาทำท้ังหมด
กเ็พยีงแคเขียนไปวันละหน่ึงหนา ดวยพลงัอันมีวนัหมด
และจินตนาการอันจำกัด การเขียนคร้ังหนึ่งเราทำได
เพยีงทีละหนาเทาน้ัน แตพอลวงไป 1 ป เขาก็มีหนงัสือ
หนา 365 หนา

ความซ่ือตรงสม่ำเสมออยางไมหยุดย้ังของเยเรมีย
แตกตางจากความเปล่ียนงาย และไรแบบแผนแหงชีวติ
ของผูคนท่ีดำเนินอยูรวมสมัยกับทาน  พวกเขามี
โครงการมากมาย รอนรนจนคลายจะคล่ัง แตไมเคย
ทำจนจบ  พวกเขามีบคุลิกคลายท่ีพดูไวในเร่ืองส้ันของ
จอหน ฟาวเลส “เขาตองการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต
ในวนัเดียว  ถายาวออกไปสองวนั พวกเขากไ็มสนใจแลว”
(he want Everest in a day; if it took two,he lost interest)

(อานตอฉบับหนา)

พระเปนเจาตรัสกบัประกาศกเยเรมียถึงประชากร
ทัง้หมดแหงยดูาห ในปทีส่ี่รชัสมยัของกษตัรยิเยโฮยาคมิ
พระโอรสของกษัตริยโยสิยาหแหงยูดาหคือ ปแรก
ในรัชสมัยของกษัตริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน
ประกาศกเยเรมยีประกาศแกประชากรทัง้หมดแหงยดูาห
และแกชาวกรงุเยรซูาเล็มทกุคนวา

“ตั้งแตปที่สิบสามในรัชสมัยของกษัตริยโยสิยาห
พระโอรสของกษตัรยิอาโมนแหงยดูาห จนถึงวนัน้ีเปน
เวลายี่สิบสามปแลว ที่พระเปนเจาตรัสพระวาจาแก
ขาพเจา และขาพเจาไดเอาใจใสพูดกับทานท้ังหลายโดย
ไมหยุดยัง้ แตทานท้ังหลายไมยอมฟง พระเปนเจาทรง
เอาพระทัยใสสงบรรดาผูรับใชและประกาศกทั้งหลาย
มาหาทานโดยไมหยุดยั้ง แตทานก็ไมฟงหรือเงี่ยหูฟง
พระเปนเจาตรัสวา ‘ทานแตละคนจงละทิ้งความ
ประพฤติชั่วและการกระทำผิดของตน แลวทานจะได
อาศัยอยูในแผนดินท่ีพระเปนเจาประทานแกทาน และ
แกบรรพบุรุษต้ังแตนานมาแลวและตลอดไป’ ”
(ยรม 25:1-5)

มารค ทเวน นักประพันธวรรณกรรมคลาสสิก
ชือ่กองกลาววา “ถอยคำทีใ่ชเลย”  กบั “ถอยคำทีเ่กอืบใช”
นั้นแตกตางกันอยางมากเฉกเชนลำไฟจากฟาผา กับตัว
หิง่หอยเรอืงแสง

ถอยคำเพียงคำเดียวหากวาเปน “คำที่ใช” แลว
สามารถสองแสงและจุดประกายลุกโชนขึ้นไดในทันที
ใน ยรม 25 อันเปนชวงกลางของหนังสือประกาศก
เยเรมยีซ่ึงนับเปนใจกลางวัยแหงชวีติในฐานะประกาศก
ของทานพอดกีก็อเกดิคำทีถ่อืวา “ใชเลย” ปรากฏออกมา
นัน่คือ “สม่ำเสมออยางไมหยดุยั้ง”(PRESISTENLY)
ภาษาฮบีรวูา “HASHKEM”

คำน้ีมีภูมิหลังมาจาก คำวา “เชเคม” (SHECHEM)
ในภาษาฮีบรูซ่ึงแปลวา “ไหล” หรือ “บา”  ตรงกลาง
แผนดินอสิราเอลมีแนวเขาสองแนวคือเทอืกเขา “เอบาล”
(Ebal) และเทือกเขา “เกราซิม” (Gerazim) หมบูานของ
ผคูนต้ังม่ันระหวางแนวเขาท่ีลาดไปดานละขางคลายบา
ทั้งสองของรางกาย พวกเขาจึงเรียกชัยภูมิตรงน้ีวา
“เชเคม” ครัง้แรกเม่ือประชากรชาวอิสราเอลมาถึงดินแดน
แหงพนัธสัญญาตรงบริเวณน้ี  หลงัจากเดินทางเรรอนอยู
ในทะเลทราย 40 ป โยชูวานำพวกเขาเขาไปยังเชเคม
ใหต้ังท่ีพักเรียงรายลาดไปตามแนวเทือกเขา ครึ่งหน่ึง
ยืนอยูขางหนาภูเขาเกราซิม อีกครึ่งหน่ึงขางหนาภูเขา
เอบาล  แลวอานถอยคำในพระธรรมบัญญัติเปนคำอวยพร
และคำสาปแชงเพื่อใหชาวอิสราเอลไดทบทวนวา
พระพรจะออกมาจากชีวิตของผูที่นมัสการพระเปนเจา
อันเปนเหมือนบาขางหน่ึง สวนหายนะและความตาย
จะออกมาจากชีวิตของจิตใจท่ีกบฏตอพระเปนเจา
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ความสะดวกสบายและความม่ันใจ
“อยากลวัมนษุยเลย” (มทัธวิ  10:26)

ในพวกเรามีใครบางท่ีไมกลัวการตรวจสอบอยางใดอยางหน่ึง มีใครบาง
ทีส่ามารถพูดดวยความจริงใจวาเรารสึูกเสียวๆ  เม่ือเราถกูทดสอบ เชน การสอบ
เขามหาวิทยาลัย หรือการทดสอบเพ่ือเขาทำงานใดงานหน่ึง แตเรายังสามารถ
ควบคุมปฏิกิริยาของเราไวได โดยเฉพาะหลังจากท่ีเราไดเตรียมตัวมาเปน
อยางดี ซ่ึงจะชวยใหเราผานพนความรูสึกดังน้ีไปได ในพระวรสารบรรดา
อัครสาวกไดรับความม่ันใจวาพวกเขาไมตองหวาดกลัว เหตุวาในท่ีสุดแลว
ทกุสิง่จะไดรบัการเปดเผย พวกเขาอาจจะไมคอยมัน่ใจ ในบรรดาพวกเรามใีคร
บางท่ีชอบใหความคิดท่ีลกึซ้ึงในจิตใจของเราถูกนำไปเปดเผย? แตพระเยซเูจา
ก็ทรงไววางใจและทรงเชื่อมั่นในความซ่ือสัตยและความเช่ือของผูที่ติดตาม
พระองค แมวาบางคร้ังเขาจะผิดพลาดไปบางก็ตาม พระองคทรงมองเห็น
ความดีอันเปนพื้นฐานของประชากรของพระองค

เราพอจะไดรบัความอนุใจในความจริงท่ีวา เราสามารถไววางใจในพระคุณ
ความดีของพระเจา ความศักด์ิสิทธ์ิและพระญาณสอดสองของพระองค
ประกาศกอิสยาหเนนถงึความศักด์ิสิทธ์ิอนัสูงสงของพระเจา พระวรสารกลาวถงึ
ความใกลชิดท่ีพระเจาทรงมีตอบรรดาส่ิงสรางท้ังหลายของพระองค การตาย
ของนกกระจอกตวัเลก็ๆ เสนผมแตละเสนของเรา ทัง้หลายทัง้ปวงนีอ้ยใูนการ
ดูแลอยางใกลชิดของพระบิดาเจาในสวรรคของเรา

เราไมตองหวาดกลัว พระเจาผูทรงเปยมดวยความรัก ทรงทราบดีถึง
ความคิดท่ีลกึซึง้ของเราตลอดจนการตอสขูองเรา พระองคจะทรงชวยเหลอืเรา
ในยามท่ีเราตกทุกขไดยาก พระเจาสามารถขจัดบาปใหพนไปจากเราได ดังท่ี
ประกาศกอิสยาหไดกลาวไว พระองคจะทรงชวยใหเรากระทำตามแผนงาน
ที่ทรงจัดเตรียมไวสำหรับเรา เราสามารถมอบกายถวายตัวเราไวกับพระองค
โดยส้ินเชิง

ขาแตพระเจา ผูทรงไวซ่ึงความศักด์ิสิทธ์ิ
และทรงเปยมดวยพระเมตตาอันหาท่ีสุดมิได
ลกูขอบพระคณุพระองคทีท่รงเอาพระทยัใส และ
ทรงดูแลลูกอยางใกลชิด โปรดอยาทรงปลอยให
ลกูมีความหวาดกลัวใดๆ เพราะความหวาดกลัวน้ี
จะเปนเหตุใหลูกไมสามารถรับใชพระองคได
โปรดทรงบันดาลใหลูกมอบชีวิตและอนาคตของ
ลูกไวในพระหัตถของพระองค  ทั้งน้ี  อาศัย
พระบารมีและในพระนามของพระเยซู เจ า
พระบุตรของพระองค อาแมน

ทางออกเพื่อไดมา
บรรยากาศรุนแรงในสังคมเพ่ิมข้ึนทุกวนั
เปนความรุนแรงท่ีเปดเผยโจงแจงกลาแสดงออก
จนดูเหมือนจะเปนเรือ่งธรรมดาสำหรับสังคมยุคน้ี
และน่ีคือความนากลัวนาวิตกนาหวาดหว่ัน
คนท่ีไมเก่ียวของคนรักสงบคนหาเชากินค่ำตองผวา
เพราะความรุนแรงไมอยูเฉพาะในแวดวงคนนิยมฝกใฝ
แตสนามความรุนแรงคือทกุพืน้ท่ีชวีติความเปนอยใูนแตละวัน
ถนนหนทางสถานการศึกษายวดยานสาธารณะรานอาหาร
“ลกูหลง” กลายเปนชะตากรรมคนไมรอูโีหนอเีหน
บอยครั้งเสียอีกคนนิยมความรุนแรงกลับรอดปลอดภัย
ในขณะท่ีคนไมเก่ียวของดวยแมแตนอยกลับโดนแทน
ชวีติคนดีคนรกัสนัติคนมีคุณภาพตองมารบักรรมทีไ่มไดกอ
เพยีงแคสองกลมุมองหนากันสองคนแยงสาวเสิรฟ
สองพวกอวดศักดาสองสถาบันใสชดุตางกัน...

จะวาไปแลวความรุนแรงบมเพาะกันมาหลากหลายรูปแบบ
เริ่มต้ังแตความรุนแรงในบานในครัวเรือน
พอแมทะเลาะเบาะแวงขนาดลงไมลงมือกัน
ลกูๆ เลยตองพลอยฟาพลอยฝนโดนหางเลข
แลวนัน้กค็วามรนุแรงทีพ่บทีเ่หน็ทีสั่มผสัไดในเกม
จะชนะไดแตมไดแชมปตองทำลายตองเขนฆาตองขจัดฝายตรงขาม
ยิ่งตองมาเสพความรุนแรงในรูปแบบละครโทรทัศนอยูทุกวันทุกคืน
ความรุนแรงก็ยิ่งแทรกซึมเขาถึงแกนจนกลายเปนธรรมชาติที่สอง
การมองการคิดการตัดสินก็วนเวียนอยูแคนั้น
พอเห็นผูใหญกลาทำกลาแสดงความรูสึกกลาทาทาย
แมกระท่ังในสถานท่ีอนัทรงเกียรติกย็งัไมยบัย้ังช่ังใจเก็บความรสึูก
รุนแรงท้ังคำพูดรุนแรงท้ังทาทีรุนแรงท้ังการกระทำ
กระแสความรุนแรงก็ยากจะย้ังยากจะหยุดยากจะเอาอยู
เหตุผลคุณธรรมจรรยาบรรณตองกลายเปนรองในทุกเร่ือง
ยิง่ในทุกวนัน้ีความรวดเร็วทันใจเปนจุดขาย
อะไรไดเร็วอะไรไดทันใจอะไรเห็นไดทันตาถือวาสุดยอด
การจะเจรจาใชเหตุใชผลใชใจใชคุณธรรมแกไขความขัดแยง
ตองใชทั้งเวลาท้ังความพากเพียรท้ังความเขาใจท้ังความเห็นอกเห็นใจ
สูใชมาตรการรุนแรงเฉียบขาดไมได
ทัง้ท่ีมนุษยกบัสัตวตางกันท่ีสติปญญาเหตุผลจติใจคุณธรรม
แตก็ไมวายหันกลับมายึดกฎใครเร็วใครไดใครแข็งแรงกวาใครชนะ
หรือวามีอะไรบางอยางผิดพลาดในข้ันตอนวิวัฒนาการ
จนคนพากันหันมาคบหาเล้ียงดูสัตวเปนเพือ่น...ยิง่กวาเพือ่น

เห็นมาตรการแกไขความรุนแรงในนักเรียนนักศึกษาแลวเหน่ือยใจแทน
เปล่ียนชื่อสถาบันใหเหมือนกันเปล่ียนเคร่ืองแบบใหกลมกลืนกัน
แมกระท่ังขูจะปดโรงเรียนปดสถาบันท่ีนักเรียนนักศึกษามีเรื่องมีราว
แตก็คงไรผลเพราะเปนการแกปญหาปลายเหตุ
นักเรียนนักศึกษาอีกเปนรอยเปนพันพลอยตองลำบากท้ังท่ีไมเกี่ยว
และถึงจะเปล่ียนชื่อเปล่ียนชุดแตไมเปล่ียนทัศนคติก็คงไรผล
หากนักเรียนนักศึกษาท่ีมีปญหายังคิดวาน่ันคือการสรางคุณคาแหงตน
เม่ือยงัไมม่ันใจวามีคุณคาก็ตององิคุณคากับชือ่สถาบัน
ใครลดคุณคาดูหมิ่นสถาบันก็ถือวาลดคุณคาตนโดยปริยาย
อันท่ีจริงแลวไมมีใครเขาลดคุณคาตนเองนอกจากตัวเองนั่นแหละ
เริ่มจากการยอมใหคนอื่นกำหนดคุณคาให
ไมวาจะกระแสนิยมไมวาจะกระแสดาราไมวาจะกระแสนักรอง
แถมคุณคาท่ีแตละกระแสเสนอใหลวนไมจีรังไมถึงแกนไมเท่ียงแท
คุณคาแทจรงิท่ีแตละคนมีเลยตองถกูท้ังเบียดบังท้ังบดบงั
จนขาดจุดยืนขาดความม่ันใจขาดความเช่ือม่ันในคุณคาแหงตน
ไมมีอะไรนาเศราไปกวาคนหนึง่ท่ีไมเหน็ในคุณคา...แหงตน
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สังฆมณฑลเชียงใหม

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  พรอมแลวสำหรับ
อาสนวิหารหลังใหมของสังฆมณฑล พระสังฆราช
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประชุมพรอมกับ
คณะกรรมการจัดงาน ขาวดีคือ กำหนดเปดวันท่ี 29
กันยายน  2012 ขาวรายคือ ตองหาเงินอีกกวา 40
ลานบาท ทีร่ายย่ิงกวาคือ เงินจำนวนนัน้ยงัอยใูนกระเปา
ของทาน เปนประจำทุกเดือนท่ีคณะสงฆสังฆมณฑล
จะมารวมตัวกอนวันเขาเงียบประจำเดือน 1 วัน เพื่อ
ใชชีวิตรวมกัน โดยเลนกีฬาตอนเย็น ทำวัตรเย็น
อาหารค่ำ ตอดวยการสวดสายประคำ และจบวนัดวยการ
แบงปนการเจริญชวีติตามพระวาจา  เดือนน้ี (มิถนุายน)
คุณพออรรคเดช ทับปง ในฐานะประธานฝายอภิบาล
ครสิตชน และผานหลักสูตร กระบวนการสรางผนูำกลมุ
ครสิตชนข้ันพืน้ฐาน จงึใชโอกาสน้ี แบงปนความร ูและ
วิธีการแบงปนพระวาจาใหแกพระสังฆราช และ
คณะสงฆ วทิยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกปนี ้คึกคัก
คุณพอสามัคคี ชัยพระคุณ อธิการ ไดคุณพอพรจิต
พูลวิทยกิจ รวมทีมบริหาร มีขาวดีวานักเรียนเพิ่มข้ึน
อยางตอเนือ่ง งานน้ีใครตองการใหดอนบอสโก บรกิาร

กิจกรรมวิถีชีวิตคริสตชนตามแผนอภิบาลของ
พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยนั้น ตอนนี้ที่เขต
วัดนักบุญยอหนบัปติสต แมโถ ไดมีการจัดกิจกรรม
ศึกษาพระคัมภีรของแตละหมูบาน โดยมีการเวียนกัน
เปนเจาภาพของแตละหมูบาน ซ่ึงคุณพอดุรงคฤทธ์ิ
กระบวนศริ ิเจาอาวาส ไดแจงมาวาพ่ีนองคริสตชนไดให
ความสนใจเปนอยางดีจนลนวัดทุกวันอาทิตย   เชน
เดียวกบักลมุพลมารยี เขตวัดนักบญุเซซีลอีา หวยตนนนุ
คุณพอจตุพงษ โชคบวรสกุล เจาอาวาสแจงมาวากำลัง
ดีวันดีคืนไดชวยงานแพรธรรมอยางดี จะมีการไปสวด
ภาวนาดวยกันตามหมูบานตางๆ  ดวยการสลับกันเปน
เจาภาพสถานท่ี โดยไดรบัการสนับสนุนคาเดินทางจาก
อบต .  เปนอยางดีครับ  นอกจากนั้นแลว  ทุกเย็น
หลังสวดค่ำแลว จะมีกิจกรรมสอนคำสอนสำหรับเด็ก
ที่อยูในหมูบานโดยครูคำสอน และบรรดาพอแมของ
เด็กเองไดมาชวยกนัสอนคำสอนและภาษาปกาเกอะญอ
แกลูกหลานของตนเองดวย ทั้งน้ีเนื่องจากตามหมูบาน
บนดอยน้ันจะมีการสวดภาวนาเชา-ค่ำรวมกันทุกวัน ที่
ไดรบัการปลกูฝงมาต้ังแตสมัยคณุพอมสิชนันารีนัน่เอง
สำหรับโครงการสอนคำสอนทุกค่ำน้ันคุณครูศักด์ิชัย
วชิญพันธ ซ่ึงเปนครูคำสอนประจำเขตไดแบงปนวา ได
ต้ังใจใหเด็กทุกคนในเขตรับผิดชอบสิบกวาหมูบาน
ใหไดเรียนคำสอนอยางดีและไดรับศีลศักด์ิสิทธ์ิให
เรียบรอยทุกคนกอนที่จะจบออกไปจากหมูบาน

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี

รบัใชฯ ติดตอไดโดยตรงทุกวนัทำการ  ฉลองชุมชน
ศิษยพระคริสต พระราชินีแหงสันติภาพ ทุงลุง ปนี้
บรรยากาศครึกครื้นเหมือนเชนทุกป  คุณพอยอหน
ลสิซันดริน เจาอาวาส  สงทีมสนับสนุนจากวดัแมพระ
ประจักษเมืองลูรด หาดใหญ ชวยเตรียมงานเต็มกำลัง
วนัฉลองวดั พีน่องจากสามจังหวัดชายแดนใต สงตัวแทน
รวมฉลองอยางพรอมเพรียง คณุพอเรนโซ เจาอาวาส
ชมุชนศิษยพระครสิต นกับุญดอมินกิซาวีโอ รอนพบิลูย
แมฉลองวัดวันอาทิตย พระสงฆหลายทานไมสามารถ
มารวมฉลองได ถือโอกาสเตรียมจิตใจดวยการเชิญ
พระสงฆเจาอาวาสตางวัด มาเทศนฟนฟูจิตใจ 3 เสาร
ลวงหนา กอนฉลอง งานน้ีฝากขอบคณุ คณุพออภริกัษ
ทบัปง และคณุพอยทุธการ ยนปลดัยศ ผเูทศน 

สังฆมณฑลนครราชสีมา
  “เม่ือพระองคมีพระดำรัส ขาพเจาก็จะลงอวน”

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์ เปนประธาน
ในพธีิบวชพระสงฆของ คณุพอโทมสั อไควนสั สมชาย
หมอกครบุรี สงฆองคที่ 19 ของสังฆมณฑลนคร-
ราชสีมา ที่อาสนวิหารแมพระประจักษที่เมืองลูรด
นครราชสีมา ในวันเสารที่ 26 พฤษภาคม 2012 และ
ในวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2012 คุณพอสมชาย
หมอกครบุร ีถวายมิสซาแรกท่ีวดัแมพระถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร หนองพลวง บรรยากาศเปนไปดวย
ความช่ืนชมยินดีในการตอนรับพระสงฆใหม ซ่ึงเปน
พระสงฆองคแรกของหมูบาน งานมิสซาแรกผานไป
ดวยความประทับใจ ตองยกนิ้วใหกับคุณพอเจาอาวาส
คุณพออัมรินทร พันธวิไล ที่วางแผนและเตรียมทุกส่ิง
ทุกอยางไวอยางลงตัวดวยความรวมมือของชาวบาน
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในสังฆมณฑล....

 ยินดีกับวาท่ีบัณฑิตใหมทั้งสามทานในปนี้ที่จะจบ
การศึกษาระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา คุณพอ
สมดุล วาปทะ คณุพอจักร ีพันธสมบัต ิจากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง  คณุพอพัฒนะชยั  อนิธริถ จากมหาวิทยาลัย
เซนตจอหน สวนคุณพออนุสรณ สุริยัพ ผานไปแลว
1 ป จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และตองปรบมอืและ
แสดงความยินดีเปนพิเศษกับ คุณพอสุเทพ ประทุมตรี
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน สาขาพัฒนาสังคมเปนท่ีเรยีบรอยแลว   ปนี้
มีการยายเล็กและรับหนาท่ีตางๆ ดังน้ี คุณพอฟล มะ-
หุซาย เปนจิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนตเมร่ี คุณพอ
สมบัต ิประทมุป เปนเจาอาวาสวัดพระกุมารเยซู โปรง-
นคร  วัดนักบุญเบเนดิกต ภักดีชุมพล  และวัดพระ-
เยซูเจาเสด็จข้ึนสวรรค โคกไค คุณพอสมชาย  หมอก-
ครบรุ ี เปนผชูวยเจาอาวาสอาสนวิหารแมพระประจกัษ
ที่เมืองลูรด นครราชสีมา ผูชวยอธิการบานเณรเล็ก
เปาโล และดูแลเยาวชนและนักเรียนคาทอลิกในเขต
โคราช คุณพอสมดุล วาปทะ ชวยงานอภิบาลเสาร-
อาทิตย วัดนักบุญเทเรซาโนนแกว   ถากลาวถึง
นกัขับรองตองคิดถึง คณุพอสมชยั  พงศศริพัิฒน ทีไ่ด
เอาใจใสในการฝกฝนสัตบุรุษ  ในอดีตท่ีผานมา
วัดโนนแกวและบุรีรัมย จนสามารถมีกลุมนักขับรอง
ประจำวัดท่ีเขมแข็งจนถึงปจจุบัน และตอนน้ีที่อาสน-
วหิารฯ มี มาสเตอรยงยทุธ มาเสรมิทัพ ชวยพออกีแรง
ทำใหบรรยากาศของพิธีกรรมมีชีวิตชีวา นี่แหละท่ี

สังฆมณฑลจนัทบรุี
เรยีกวา ทำดวยใจอะไรกฉ็ดุไวไมอย ู    

 ขอรวมแสดงความยินดีกบัสังฆมณฑลจันทบุร ีทีไ่ด
พระสงฆใหมไฟแรงถงึ 4 องค โดยภารกจิแรกสำหรบั
พระสงฆใหมกคื็อการถวายมสิซาแรกน่ันเอง แตดูทาวา
คณุพอกฤษณพงษ อติชาติธานินทร จะใจรอนกวาเพือ่น
เพราะหลังจากเสร็จส้ินพิธีบวชในวันท่ี 16 มิถุนายน
2012  กป็ระเดิมถวายมิสซาแรก ทีว่ดัเซนตปอล แปดร้ิว
เลยทันที ถดัมาในวันท่ี 17 มิถนุายน 2012 กคื็อ คณุพอ
อภิชิต ชินวงค ถวายมิสซาแรก ที่วัดพระหฤทัยฯ
ศรีราชา และคณุพอนนัทพล สุขสำราญ ถวายมสิซาแรก
ที่วัดพระหฤทัยฯ ขลุง สวนคุณพอนุพันธุ ทัศมาลี
ขอเปนคนปดทาย โดยถวายมิสซาแรกในวันท่ี 24
มิถุนายน 2012 ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมล จันทบุรี  เดือนมิถุนายน หนวยงานคำสอน
ขยันเปนพเิศษ เพราะหลังจากเสร็จส้ินการจัดคายอบรม
ฟนฟูจิตใจเด็กนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.1 ของโรงเรียน
ดาราสมุทร ศรีราชา วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2012 ก็ลุย
คายมารานาธา ในวันท่ี 22-24 มิถนุายน 2012 ตอทนัที
ซ่ึงไดจัดตอเน่ืองมาทุกเดือน  โดยเร่ิมจัดคร้ังแรก
ในเดือนมกราคม 2012 และครั้งน้ี เปนครั้งท่ี 6 แลว
ยังไงก็อยาหักโหมกับงานกันมากไปนักนะครับ  
สวนทางดานหนวยงานแพรธรรมก็นอยหนากนัซะท่ีไหน
จับมือกับหนวยงานเยาวชน รวมกันจัดคายแสวงหา
ที่อาคารสุวรรณศรี ศูนยสังฆมณฑลจันทบุรี ในวันท่ี
22-24 มิถุนายน 2012 ซ่ึงคร้ังน้ีจัดเปนครั้งท่ี 16 แลว
โดยมีผูเขารวมท้ังหมดจาก 12 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน
118 คน กลับจากการประชุมเร่ือง ครอบครัวสากล
ที่มิลาน ประเทศอิตาลี คุณพอเฉลิม กิจมงคล ผูรับ-
ผดิชอบงาน สชค. (สงเสริมชีวติครอบครัว)  ไปเทศน
ที่ไหน  ก็ไม เคยลืมท่ีจะปลุกพี่นอง  และเชิญชวน
คแูตงงานแลว เขาอบรมฟนฟชูวีติครอบครัว ตามตาราง
ที่สังฆมณฑลจัด ลาสุดท่ีวัดบางแสน คุณพอเทศน
จน สชค. ที่วัดกำลังจะคืนชีพแลว ขอแสดงความยินดี
ลวงหนาครับ  ประกาศเล่ือนฉลองวัดแมพระ
ลกูประคำ สัตหีบ เปนวันท่ี 20 ตุลาคม 2012 (เดิมฉลอง
วนัท่ี 13 ตุลาคม 2012) เน่ืองจากวันท่ี 13 ตุลาคม 2012
ซ่ึงตรงกับงานฉลองสังฆภาพ ขอเชิญรวมงานฉลอง 50
ป และ 25 ป ชีวิตสงฆ ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2012
ที่วัดนักบุญฟลิปและยากอบ  หัวไผ  ในโอกาสนี้
ฉลองครบรอบ 25 ปชวีติสงฆของพระสงัฆราชซลิวโีอ
สิรพิงษ จรสัศร ี ประมุขของสังฆมณฑลดวย  

สมคัรสมาชกิ

อดุมสาร 400 บาท/ป
อดุมศานต 400 บาท/ป
โทร. 0-2681-3900

  ตอ 1810
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งานวนั “ครอบครวัเซอรรา” (ตอจากหนา 20)

คณะเซอรราในประเทศไทยจัดงานวันครอบครัว
เซอรราประจำป 2012  ที่สถานฝกอบรมสันติราชา
(บานเณร) จังหวัดอุดรธานี  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
สมาชิกเซอรราในประเทศไทยและครอบครัว  ไดมา
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานในป
ที่ผานมา  และใหกำลังใจซ่ึงกันและกัน

กิจกรรมหลักในปนี้คือ  การประชุมใหญประจำป
2012  ของสภาเซอรราประเทศไทย  นำโดยคณุอญัชัน
จาตุกญัญาประทีป  ประธานสภาฯ และคณะกรรมการ
บริหาร ฝายตางๆ  ไดแถลงผลงานในรอบปที่ผานมา
พรอมกันน้ีไดมีการแนะนำประธานสภาฯ คนใหม
ประจำป 2012-2013 คือ คณุสนทยา  วศิพรรณ พรอม
ดวยคณะกรรมการบริหารชุดใหม  นอกจากน้ี  ในวัน
อาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 2012  ไดจัดพิธีปฏิญาณตน
เขารบัตำแหนงใหม ของประธานสภาเซอรรา  ประธาน
เขต  และประธานกลมุตางๆ 23 กลมุ ทีมี่วาระการทำงาน
ชวงป 2012-2013 โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย
ธาตุวสัิย  เปนประธานพิธีบชูาขอบพระคณุ

อนึง่ ในการจัดงานวันครอบครวัเซอรราป 2012 นี้
กลมุเซอรราอุดรธานี เปนเจาภาพ  ไดจดัเตรียมตอนรบั
สมาชิกเซอรราจากท่ัวประเทศอยางดีเยี่ยม โดยมีผูมา
รวมงานถึง  160  คน นอกจากจะจัดท่ีพัก  จัดอาหาร
จัดสถานท่ี  จัดรถรับสงแลว ยังพาสมาชิกเซอรราไป
ทศันศึกษาเย่ียมชมนครเวยีงจนัทน  สปป.ลาว ในวันท่ี
6 พฤษภาคม ทัง้เจดียธาตุหลวง  ประตูชยั  และแหลง
ชอปปงดังของนครเวยีงจนัทน  ขากลับยังพาไปเยีย่มชม
สถานพระธาตุศักด์ิสิทธ์ินักบุญ 150 องค ที่วัดนักบุญ
อลัฟอนโซ  จงัหวัดหนองคายดวย

คณะเซอรราในประเทศไทย  เปนองคกรฆราวาส
ที่ทำงานดานสงเสริมกระแสเรียกการเปนพระสงฆ
สนับสนุนและใหกำลังใจพระสงฆและนักบวชใหมีชวีติ
ทีศั่กด์ิสิทธ์ิ   ปจจบุนัประเทศไทยมีคณะเซอรรา 23 กลมุ
กระจายอยตูามวัดตางๆ  ทัว่ประเทศทุกสังฆมณฑล โดย
แบงเปน 3 เขต ภายใตการกำกับของสภาเซอรรา
ประเทศไทย   สามารถสืบคนขอมูลเพิม่เติมไดที ่เว็บไซต
http://www.serrathai.org

รายงานโดย คณุวชิยั บุญเจอื
รองประธานสภาฯ ฝายสือ่สาร

ติดตอฝายทะเบียนสมาชิก
อุดมสาร และอุดมศานต

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1810
โทรสาร 0-2681-5401

E-mail : udomsarn@gmail.com

วเิคราะหละคร “ดอกโศก”
                                                                    โดย  คณุพอวทิยา  ควูริตัน

                                                                          เจาอาวาสวดัซางตาครสู
หลายทานคงจะไดติดตามละคร “ดอกโศก” ทางทีวชีอง 5 ซ่ึงจบบริบรูณไปเม่ือหลายสปัดาหทีผ่านมา

ละครเร่ืองน้ีไดมาถายทำท่ีวดัซางตาครสูอยหูลายฉาก เน้ือหาสาระตอนจบคือ ดอกโศก ไดตัดสินใจไปเขา
อารามในตางประเทศ  ถาจะวิเคราะหในทางศาสนาคริสต ก็คงจะบอกวา ถาพระเจาจะเลือกใครสักคน
ใหติดตามพระองค  แมวาจะแตงงานไปแลวกต็าม  กย็นิดีตอบรับเสียงเรียกของพระเจา โดยการตัดสินใจ
อทุศิตนแดพระเจา  เขาไปอยใูนอารามเพ่ือบำเพญ็พรต ภาวนา บางคนบอกวาทำเชนน้ีเพือ่ประชดชีวติ  ทำไป
เพราะอกหัก  ทำไปเพราะอยากจะหนีจากสังคม  อยากจะอยคูนเดียว จงึหนีไปอยใูนอาราม   ในศาสนาคริสต
การตัดสินใจไปอยใูนอาราม  เปนนักพรตหรือนกับวชน้ัน  มิใชเกิดจากการหนีปญหาชีวติ  ถาเกิดปญหาตางๆ
แลวหนปีญหา กค็งจะไปอยใูนอารามไดยาก  แตถามีความต้ังใจจริง  หรอืจะพดูใหถกูตองคอื ต้ังใจถวายชีวติ
ของตนแดพระเจา  อุทิศชีวิตใหกับพระเจาในการปฏิบัติศาสนกิจ เชน สวดมนตอธิษฐานภาวนา  การทำ
กจิวตัรตางๆ เพือ่เสรมิสรางความดีใหกบัสังคม การสอนหนงัสือ สอนศาสนา เผยแผศาสนา และกจิกรรม
ที่บำเพ็ญคุณประโยชน เชน การเย่ียมเยียนผูที่เจ็บไขไดปวย ใหกำลังใจกับบุคคลท่ีมีความทุกขยากลำบาก
กิจวัตรตางๆ เหลาน้ี  มิใชเปนการหนีจากสังคม หนีจากปญหา  แตเปนการยินดีเขาไปมีสวนรวมกับ
ความทุกขยากลำบากของบุคคลตางๆ ในสังคม ในวงท่ีกวางข้ึน มิใชกบัใครคนใดคนหน่ึง  แตในบรรดาเด็กๆ
เยาวชน ในบรรดาผทูีมี่ความทุกขยากลำบาก  นัน่คือการรจูกัออกจากตนเองไปสนใจผอูืน่  เปนการตัดสละ
ตนเอง เพื่อมองดูความทุกขยากลำบากของผูอื่น และเขาไปชวยเหลือบุคคลเหลาน้ันใหพบกับแสงสวาง
พบหนทางทีจ่ะกาวเดินไปสสัูนติสุขท่ีแทจรงิในชวีติ

ฉะน้ัน จงึมีคนถามวา  เอ ดอกโศกมิไดรกัพระเอกจรงิๆ กระมัง  ถาจะมองดูตามประสาชาวโลก  คงจะบอก
ไดวาดอกโศกรักพระเอกจริง  แตในความรักนั้น มิใชตองการเปนเจาขาวเจาของ  รักยินดีสละส่ิงท่ีตัวเอง
รกัไดเพือ่พระเจา  ตรงน้ีถอืวาเปนรกัข้ันสูงสุด เพราะจะตองรจูกัตัดใจของตนเอง  ตอนท่ีดอกโศกบอกลา
พระเอกวา ไดตัดสินใจท่ีจะสมัครเขาไปอยูในอารามท่ีตางประเทศน้ัน  ถามวาดอกโศกเสียใจหรือเปลา
ถาเปนปุถชุนธรรมดาก็คงจะเสียใจ      เพราะจะตองจากคนรักไป แตถามองดูดวยสายตาแหงความเช่ือ  มอง
ดูไปถึงจิตวิญญาณของดอกโศก ที่ตองการจะมอบตนเอง ถวายตนเอง  แดพระเจาแลวละก็ ถือวาละคร
เรื่องนี้ประสบความสำเร็จข้ันสูงสุดจริงๆ  เพียงแตวาถาเราดูละครแลวไมเขาใจภูมิหลังทางศาสนาอยาง
ลึกซ้ึง  เราจะไมสามารถกาวไปถึงจุดน้ีได  ซ่ึงทางผกูำกับหรือผเูขียนบทละครดอกโศก ตองการจะใหผชูม
ไดตริตรอง ไดวิเคราะห และเรียนรู  แตถามีผูที่พอรูถึงเบ้ืองหลัง เกี่ยวกับความเปนไปในเร่ืองศาสนา
พอสมควร  ก็คงจะทำใหเขาใจมากย่ิงข้ึน เพราะจริงๆ แลว ตอนเด็กๆ ดอกโศกไดเขาไปในวัด สวดมนต
อธิษฐานภาวนาตอพระเจา  มีความทุกขภายในจิตใจและไดพบปะกับพระสงฆในวัด ซ่ึงไดใหคำปลอบโยน
ใหกำลังใจ และใหพรกับดอกโศก ซ่ึงมีความสำคัญตอชีวิตของดอกโศกเปนอยางมาก  คิดวาภาพนี้
นาจะบงบอกใหเราเขาใจอยางชดัเจนวา  ทำไมตอนสดุทายของละคร  ดอกโศกจึงตัดสินใจถวายตนไปอยู
ในอารามที่ตางประเทศ  เพราะวาผูที่ดอกโศกไดสัมผัสในชีวิตตอนเด็กๆ คือพระเจา ที่เขามาครอบครอง
ดวงใจของดอกโศก ใหถวายตนเองแดพระเจา  และดอกโศกยินดีตอบรับเสียงเรียกของพระเจา โดยยินดี
สละทุกอยาง แลวติดตามพระเจาไป  เปนการตัดสละตัวตนของตนเองอยางส้ินเชิง เพื่อถวายแดพระเจา
คงจะมิใชเปนเรือ่งงายๆ ทีใ่ครจะทำก็ได

ฉะน้ัน ถาใครดูละครเร่ืองดอกโศกต้ังแตตนจนจบ   แมผมเองจะไมไดดูครบทุกตอน   แตไดอาน
สครปิทของบทละครหลายตอน  ไดดูตอนจบของละครเรือ่งนี ้รสึูกมีความประทับใจมากย่ิงข้ึน  เพราะเรา
คงจะหาละครในเมืองไทยสักเร่ือง ทีมี่คติ ขอคดิ ขอสอนใจใหกบัเด็กๆ เยาวชนไดมากถึงเพยีงน้ี  คงจะหา
ไดยากมาก หรือจะบอกวาแทบจะไมมีก็คงจะวาไดนะครับ  ฉะน้ัน ขอชมจากใจจริง มิใชเพราะละคร
ดอกโศกมาถายทำทีว่ดัซางตาครสู ซ่ึงผมเปนเจาอาวาสอย ู  แตเพราะวาละครเรือ่งนีส้อนคณุคาทางศาสนา
ทีล่กึซ้ึงมาก และยากแกการเขาใจพอสมควร  ถงึอยางไร  ถามีการวิเคราะหอยางลึกซ้ึง  กค็งจะไดรบัความรู
ความเขาใจจากละครดีๆ ในเมืองไทยของเรานะครับ

ละครเร่ือง “ดอกโศก” เปนละครเร่ืองหนึ่งท่ีนาสนใจ และเปนละครท่ีไปในแนวของศาสนาคริสตอยู
มากพอสมควร  เหตุใดดอกโศกจึงตัดสินใจท่ีจะติดตามเสียงเรียกของพระเจา  เพราะดอกโศกไดสัมผสักับ
พระเจาต้ังแตเปนเด็กๆ แลว  นี่คือความหมายและคุณคาของชีวิตที่สำคัญมาก  และที่กลาวไดวาสำคัญ
ทีสุ่ดในชีวติกย็อมได  เพราะถาดอกโศกมิไดสัมผสักับพระเจา มิไดสัมผสักับความรักของพระองค  คงจะ
ยากมากท่ีดอกโศกจะตัดสินใจถวายตนเองแดพระเจาในการไปอยูในอาราม เพราะมีพระเอกที่ดีเปนคูชีวิต
และยินดีมอบทุกสิ่งทุกอยางใหกับดอกโศก แตนั่นคงจะมิใชวิถีชีวิตของดอกโศก  ถาจะพูดอีกทีก็คือ
นี่มิใชเปนแผนการของพระเจาสำหรับชีวิตของดอกโศกที่จะมีคูครอง เพราะวาพระเจาไดเลือกดอกโศก

(อานตอหนา 13)
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เปดบริการทุกวนั เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ
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สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอยีด : 0-2912-3339, 08-1899-7470

24-29 กรกฎาคม - ไปสิงคโปร มะละกา KL.
เซนตแอนน หาดใหญ (TG)
27-29 กรกฎาคม - เซนตแอนน ไทรบุร ีหาดใหญ (TG)

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คุณวีรชาติ/สจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. เซนตแอนน-มาเกา-จูไห
(28-31 กรกฎาคม)

2. เซนตแอนน-เมดาน-เลคโทบา
(28-31กรกฎาคม)

3. แผนดินศักด์ิสิทธิ-์จอรแดน
(พฤศจิกายน)

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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Matthew Anawat Legal Advisor Co., Ltd.
สำนักกฎหมาย บริษัท แมทธิว อนวัช ลีกัล แอดไวเซอร จำกัด

หลกั : คุณภาพตองมาอันดับหน่ึง ความรับผิดชอบและการใฝบรกิารตองมีเสมอ คาบริการตองเหมาะสมเพราะเปนส่ิงสำคญัท่ีลกูคาคำนงึถึง
การ  : กฎหมายและบัญชีมีเพื่อสนับสนุนธุรกิจ แตธุรกิจตองยึดถือคุณธรรม จึงจะดำรงอยูไดอยางย่ังยืน

บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ แก ชาวไทยและตางชาติ ทั้งกิจการ
ขนาดใหญและเล็ก โดยทีมทนายความท่ีมีประสบการณกวา 20 ป

กฎหมายหนุสวนบรษัิท (จดัต้ังบริษัทและเปล่ียนแปลงตางๆ)
กฎหมายการลงทุน และการประกอบธุรกจิของคนตางชาติ
กฎหมายแรงงาน และใบอนุญาตการทำงานของคนตางชาติ
กฎหมายทีดิ่น และทรพัยสินตางๆ และทรพัยสินทางปญญา
คดีความตางๆ
กฎหมายเก่ียวกับธุรกิจตางๆ และภาษี
และงานแปลเอกสาร โดยนักแปลมืออาชีพ (ไทย-อังกฤษ)

ติดตอ : คุณอนวัช มาลาวาลย : เลขท่ี 731 ชั้น 15 อาคารพีเอ็ม ดินแดง ก.ท.ม. โทร. 02-642-9881, 02-245-6449-50, 086-733-8181
  E-mail : <anawat@matthew-legal.com>, <matthew@accounting-am.com> www.matthew-legal.com, www.accounting-am.com

Matthew Accounting Co., Ltd.
สำนักบัญช ี อาบิบริษัท แมทธิว แอคเคานติ้ง จำกดั

บรกิารทางบญัชี ตรวจสอบ และภาษี แก ทั้งกิจการขนาดใหญ
และเล็ก โดยทีมนักบัญชแีละภาษีทีมี่ประสบการณกวา 20 ป

บรกิารจดัทำบญัช ีและเอกสารเงินเดือน
บรกิารสอบทานบัญชี
บรกิารวิเคราะห และวางระบบบัญชี
บรกิารตรวจสอบบัญชี
บรกิารปรกึษาและแกไขปญหาดานบัญชภีาษอีากร
บรกิารวางระบบบัญชดีวยคอมพิวเตอร
และบริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
ฟรังซีสโก
พิสิษฐ

ดุษฎีอิสริยกุล
เกิดใหมในพระเจา

25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

“พระเจาของขาพเจา จะทรงตอบแทน
โดยประทานทุกสิง่ท่ีทานตองการ อยางสมศักด์ิศรี
กบัความม่ังค่ังของพระองคในพระคริสตเยซู”

(ฟป 4:19)

ขอคำภาวนาเพ่ือระลกึถึง
เยนอเวฟา

มาลา เด่ือมท้ัน
อาย ุ72 ปี

ชาตะ พ.ศ. 2470
มรณะ 24 ธันวาคม พ.ศ.2542

มัทธิว
ผนั เด่ือมทัน้
อาย ุ81 ป
ชาตะ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2464
มรณะ 12 มิถนุายน พ.ศ. 2545

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง
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พระพรทวัร
รวมแสวงบุญ นกับุญอนันา เซนตแอนน - ปนงั
วันท่ี 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม หาดใหญ -
ไทรบรุ ี- ปนงั - เกน็ต้ิง - กวัลาลมัเปอร
สนใจติดตอ คุณลดัดา โทร. 08-1373-2765

ครบ 3 ป

มันเปนความรักของพระคริสตเจา
ที่ทำใหหัวใจของเราเต็มเปยมและ

ใหเราตองทำการประกาศพระวรสาร
ในวันน้ีเฉกเชนในอดีต พระองคทรง
สงเราไปตามทางหลวงของโลก

เพื่อทำการประกาศพระวรสารของ
พระองคใหกับมนุษยทุกคนท่ีอยู

บนแผนดินโลกน้ี
(เทียบ มธ 28:19)

จากหนังสือ : กาวไปสปูแหงความเช่ือ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่28 ประจำวนัที ่8-14 กรกฎาคม 2012หนา 10

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

40 ป คณะธรรมทูตปเมในไทย
(ค.ศ. 1972-2012)

พระคณุเจาวีระ อาภรณรตัน

คณะสงฆตางประเทศแหงมลิาน  (P.I.M.E.)  เปน
พระสงฆพื้นเมืองชาวอิตาเลียน (ประมาณ 550 คน) ที่
ทำงานธรรมทูต  เพื่อเผยแผศาสนาคริสตในประเทศ
ตางๆ  18  ประเทศ  ทีมี่จำนวนคริสตชนจำนวนนอย  และ
ชวยงานของพระศาสนจักรทองถิ่น  พระสังฆราชอัน-
เจโล  รามาซอตติ  เปนผูกอตั้งคณะ  เม่ือวันท่ี  31
กรกฎาคม  ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393)  ทีเ่มืองมิลาน  ประเทศ
อิตาลี  คณะปเมไดเขามาทำงานในประเทศไทย  เม่ือ
ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515)  โดยคำเชิญของพระสังฆราช
ลูเซียน  ลากอสต  สังฆมณฑลเชียงใหม  ปจจุบันมี
สมาชิก  12 องค  ทำงานในประเทศไทย

งานในความรับผิดชอบ
1. วดัพระคริสตแสดงองค  อ.ฝาง  จ.เชยีงใหม (ต้ังแต

1  มกราคม  ค.ศ. 1974)
2. วดัพระแมมหาการณุย  อ.ปากเกรด็  จ.นนทบรุี

(1  เมษายน  ค.ศ. 1986)
3. วัดแมพระแหงภูเขาคารแมล  อ.งาว  จ.ลำปาง

(7  กนัยายน  ค.ศ. 1986)
4. ศูนยเขาเงียบและฟนฟูจิตใจ  นักบุญคริสตินา

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี
5. วดัคาทอลิกพระจิตเจา  อ.แมสรวย  จ.เชียงราย

(กมุภาพนัธ  ค.ศ. 1990)
6. ศูนยยอแซฟบรรเทา  (ศูนยชวยคนพกิารแขน  ขา

และลำตัว)  อ.เมือง  จ.แพร    (2  พฤษภาคม  ค.ศ. 1998)
7. คณะธรรมทูตไทย  (Thai  Missionary  Society)

(17  สิงหาคม  ค.ศ. 1989)
งานท่ีเคยรบัผิดชอบ
1. วัดนักบญุยอแซฟกรรมกร  จ.แพร (ค.ศ. 1976-

เมษายน  ค.ศ. 2003)
2. วดัแมพระประจกัษเมืองลรูด  อ.เมือง  จ.ลำปาง

(ค.ศ. 1980 - 7  พฤษภาคม  ค.ศ. 2011)
3. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร  สามเสน  กรุงเทพฯ

(คณุพอปเอโตร  อรูบานี)
4. อาจารยที่วิทยาลัยแสงธรรม  คุณพอซิลวาโน

มากิสตราลี  และคณุพอปเอโตร  อรูบานี
5. วดัแมพระราชนิแีหงสันติภาพ  อ.แจหม  จ.ลำปาง

(ค.ศ. 1989 - 1  พฤษภาคม  ค.ศ. 2000)
ขอบคุณพระเจาท่ีโปรดใหมีคณะธรรมทูตปเม  ใน

พระศาสนจักรยาวนานถึง  162  ป  มีสมาชิกมาประกาศ
ขาวดีในประเทศไทย  ครบปที ่  40  ขอบคุณพระสงฆ
และภราดาปเม  เปนพเิศษ  คณุพอ (ป)ู โจวันนี  ซมิบัลดี
ทีม่าเปนประจักษพยานชวีติธรรมทูตแกชาวลาห ู อาขา
ปกาเกอะญอ  ไดเปนแบบอยางชีวิตแกเราในเร่ืองงาน
ธรรมทูตแกคนตางความเช่ือ การสอนคำสอน  การอบรม
ครูคำสอน  การต้ังกลุมคริสตชน  และโครงการ
ศูนยเกษตร  เพือ่เปนการลดคาใชจายตางๆ

“พระเจาของทานทรงอวยพรทุกส่ิงท่ีทานทำ
พระองคทรงดูแลทานเม่ือเรรอน  ผานถ่ินทุรกันดาร
กวางใหญไพศาลน้ี...  พระเจาของทานทรงสถิตอยูกับ
ทานตลอดส่ีสิบปเหลาน้ี  ทานไมขาดแคลนส่ิงใดเลย”
(ฉธบ  2:7)
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โรงเรยีนอสัสัมชญั    เปดรับสมัครนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศกึษา 2556
จำหนายใบสมคัรตัง้แตมถุินายน  2555  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมคัร หองธรุการโรงเรยีนอสัสัมชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนกัผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงนิ 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th
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ดอนบอส พรศกัด์ิ

พระสังฆราชของอิตาลีวา ความศักด์ิสิทธ์ิสวนบุคคล
เปนกาวแรกอันจำเปนขาดเสียมิได เพ่ือจะชวยให
ประเทศของตนและโลกตะวันตกกลับใจมาสูศาสนา
ครสิตเสียใหม

พระสันตะปาปาตรัส เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม วา
“เง่ือนไขเบ้ืองตนเพื่อจะสามารถพูดถึงพระเจาไดคือ
พดูกับพระเจา โดยทำตนใหเปนคนของพระเจาใหมาก
ข้ึนเรื่อยๆ  ทำตนใหไดรับการหลอเลี้ยงดวยชีวิต
อธิษฐานภาวนาอันเขมขน และไดรบัการหลอหลอมข้ึน
มาดวยพระหรรษทานของพระองค” พระสันตะปาปา
ทรงกระตุนเตือน เพื่อนพระสังฆราชของพระองคยอม
ใหตัวเอง “พบกับพระเจา และยึดติดอยูกับพระเจา
ทั้งน้ีเพื่อจะชวยผูคนท้ังหลายท่ีเราพบใหไดรับการ
สัมผสักับองคความจริงน้ัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัส
ถอยคำดงักลาวกับบรรดาพระสังฆราชท่ีมารวมประชุม
สภาพระสังฆราชแหงอติาลี สมัยสามัญ คร้ังท่ี 64 ทีมี่ข้ึน
ระหวางวันท่ี 21-25 พฤษภาคม 2012 บรรดาพระสังฆราช
อติาเลียนมารวมประชมุกนัในหองประชมุพระสงัฆราช
ของวาติกัน ณ ที่นั้น พวกทานไดยินพระสันตะปาปา
กลาวแสดงความเสียใจ เรื่องท่ีผูคนมากมายในโลก
ตะวันตกถือวา “พระเจากลายเปนผูไมเปนท่ีรูจัก และ
พระเยซูเจาเปนเพียงบุคคลสำคัญคนหน่ึงของอดีต
เทาน้ัน”

พระสันตะปาปาตรัสวา ส่ิงน้ีสงผลขึ้นในผูคน
ทัง้หลายท่ีไมเขาใจอีกตอไปถึง “คุณคาลึกซ้ึงของมรดก
ดานชีวิตจิต และดานศีลธรรม” ที่โลกตะวันตก
ฝงรากลึกอยูในน้ัน และท่ีเปน “เลือดสูบฉีดใหชีวิต”
ดวยพระองคตรัสวา  “ดินแดนท่ีคร้ังหนึ่งเคยเปน
แผนดินอุดมสมบูรณ บัดน้ีสุมเส่ียงท่ีจะกลายเปน
แดนทะเลทรายท่ีไรผล และเมล็ดพันธุดีก็ตกอยูใน
อันตรายท่ีจะขาดอากาศหายใจ ถูกเหยียบย่ำ และ
สูญหายไป”

พระองคตรัสเตือนพระสงัฆราชวา แมกระทัง่ผคูน
ในโลกตะวันตกท่ีไดรับศีลลางบาป “ก็ไดสูญเสีย
อตัลักษณของตน และไมรเูรือ่งแกนสำคัญของความเช่ือ
หรือไมก็เกิดความคิดวาพวกเขาสามารถเพาะปลูก
ความเช่ือไดโดยไมตองมีพระศาสนจักรเปนคนกลาง”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตตรัสวา ผลกระทบ
ในทางปฏิบติัของเรือ่งนีก้คื็อ ในขณะทีผ่รูบัศีลลางบาป
มากมาย “มองอยางสงสัยกบัคำสอนของพระศาสนจักร
สวนคนอ่ืนลดทอนเร่ืองอาณาจักรพระเจาลงมาเปนแค
คานิยมแบบกวางๆ ที่เก่ียวพันกับพระวรสาร แตมิได
สัมผสักับแกนความเช่ือคริสตเลย”

แตพระสันตะปาปามิไดจบคำวิจารณดังกลาวโดย
มิไดเสนอทางแกไขใหแกพระสังฆราชอิตาเลียนดวย
พระองคทรงช้ีแนะเ ร่ืองการประกาศขาวดีใหม
(New Evangelization) เปนทางออกใหแกพระสงัฆราช
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีรากฝงลึกอยูในถอยคำแบบประกาศก
ของบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ที่  23
เม่ือพระองคทรงทำพธีิเปดการประชุมสังคายนาวาติกนั
ที่ 2 ในป 1962 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอหน
ที ่23 ตรัสวา “สังคายนาน้ี จะชวยสงผานขอคำสอนแท
ทีไ่ดรบัการบูรณาการแลวตอๆ ไป โดยไมมีการลดทอน
หรือตีความหมายแบบผิดๆ  แตสงผานไปดวยวิธี
แบบใหมตามท่ียุคสมัยของเราน้ีเรียกรอง”

สมเด็จพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ที ่16 ทรงอธิบาย
วาน่ีเปนกุญแจ หรือเปนการเขาใจความหมายในเร่ือง
“ความตอเน่ืองและการปฏิรูปฟนฟู” ที่จำเปนตองมี
ในสมัยนี้เพื่อจะไดเขาใจการประชุมสังคายนาวาติกัน

นครรัฐวาติกัน ซีนิต   ในงานแถลงขาวเม่ือเชาวันท่ี 25 พฤษภาคม 2012 คุณพอเฟเดริโก ลอมบารด ี
คณะเยสุอติ ผอูำนวยการสำนกังานขาวของวาติกนั แจงใหทราบวา การสอบสวนท่ีดำเนนิการโดยทางเจาหนาท่ี
ตำรวจของนครรัฐวาติกัน (Gendarmerie) ทำใหเปนไปไดที่จะช้ีชัด คนท่ียักยอกเอกสารสวนพระองค
ของพระสนัตะปาปาไปเปนของตน

   แหลงขาวระบุวา บุคคลปริศนาผูนั้นเปน
ผูชวยสวนพระองคของพระสันตะปาปา ชาย
คนน้ันถกูควบคุมตัวไวแลวเวลาน้ีโดยเจาหนาท่ี
ของวาตกินั เพือ่ทำการสบืสวนสอบสวนตอไป
เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม  ทางสันตะสำนัก
ประกาศวา พรอมท่ีจะเร่ิมกระบวนการทาง
กฎหมาย ทีต่ามมาดวยการพมิพเผยแพรเอกสาร
สวนพระองค และจดหมายตางๆ ของทางวาติกนั
จำนวนหนึง่

   ทางวาติกันช้ีแจงวา การยักยอกคร้ังน้ี
“เปนเรื่องจริงท่ีมิอาจโตแยงได และมิใชเปนการใสรายแตอยางใดเลย” แตเปนการกระทำผิดหนักจริงๆ ทัง้น้ี
กแ็ลวแตวาพระสนัตะปาปา และผรูวมงานหลายคนของพระองคจะเห็นวา การกระทำน้ัน “ไดลวงละเมิดสิทธิ
ครอบครองเปนการสวนตัว และละเมิดเสรีภาพของการเขียนจดหมายโตตอบของทานเหลาน้ัน”

เน่ืองจากเกิดเปนความเสียหายจากการทำผิดลวงละเมิดความเปนสวนพระองค และศักด์ิศรีของ
องคพระสันตะปาปา ในฐานะเปนบุคคลมนุษย และในฐานะเปนประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรแหงโรม
ทางสันตะสำนักจึงแสดงเจตจำนงท่ีจะดำเนินการ “ตามข้ันตอนอันเหมาะสม” เพื่อเปนประกันใหเกิด
ความยุติธรรมสำหรบัผทูีต่องรบัผดิชอบ “ตอเรือ่งการยักยอก การรับส่ิงของท่ีถกูขโมยมา และการเผยความลับ
ของขาวท่ีเปนเร่ืองสวนพระองค” และหากจำเปนทางสันตะสำนักก็จะ “ขอความรวมมือกับนานาชาติ”
เพื่อใหบรรลุจุดหมายดังกลาว




ที่ 2 อยางถูกตอง พระองคทรงเนนย้ำวา การประกาศ
ขาวดีใหมนั้น จะบรรลุผลสำเร็จไดมิใชดวย “วิธีการ
ใหมๆ ของการประกาศขาวดี” หรือดวย “กิจการงาน
อภบิาล” แตดวย “การกลับใจของตัวบคุคล” เปนสำคญั

พระองคตรัสวา “เราตองเร่ิมตนใหมจากพระเจาผทูี่
เราเฉลมิฉลอง ประกาศและเปนพยานยนืยนัถงึพระองค
มาแลว ภารกิจแรกสุดแทจรงิหน่ึงเดียวของเรา ยงัคงเปน
เร่ืองการทุมเทชีวิตของเราใหกับผูหน่ึงท่ีเราพ่ึงพาได
เปนผจูำเปน และผสููงสุดแทจรงิ”

กอนที่พระองคจะลงทายดวยบทภาวนาวอนขอ
พระจิตเจา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16
ทรงใหหลกัประกันแกพระสงัฆราชเหลาน้ันวา ความเช่ือ
คาทอลิกที่เทศนสอนดวยคำพูดและแบบอยางท่ีดีนั้น
ยังคงมีพลังดึงดูดผูคนท้ังหลายเขาหาพระคริสตเจา
ไดเสมอ

พระองคตรัสวา “ที่ใดเปดพ้ืนท่ีใหแกขาวดี และ
ใหแกการมีมิตรภาพกบัพระครสิตเจาแลว มนุษยกส็ำนึก
ไดวา ตนเปนบุคคลแหงความรัก เปนความรักแบบ
ที่ชวยชำระใหสะอาดบริสุทธ์ิ ชวยใหอบอุน ชวยฟนฟู
และชวยใหเราสามารถบริการรับใชเพือ่นมนุษยทัง้หลาย
ดวยความรักแบบพระเจาได”


⌫
นครรฐัวาตกินั ซเีอน็เอส, อดัีบเบิลยทูเีอน็    สมเดจ็
พระสันตะปาปาเบเนดิกต ที่ 16 ตรัสกับบรรดา
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ใหมากระทำพันธกิจของพระองค เพือ่คนอีกเปนจำนวน
มากจะไดรบัความรักจากดอกโศก  จะไดรบักำลังใจจาก
ดอกโศก เหมือนกับเม่ือคราวดอกโศกเปนเด็กๆ แลว
ไดรับกำลังใจจากพระสงฆ ซ่ึงเปนผูแทนของพระเจา
ทำใหชวีติของดอกโศกเปลีย่นแปลงไป นีคื่อความหมาย
ที่แทจริงของชีวิตของดอกโศก และของเราแตละคน
ดวยเชนกันนะครับ

เราทุกคนอยูในโลกนี้ มิใชอยูเพื่อความสุขของ
ตัวเรา  โดยเฉพาะในพระคัมภีร  จดหมายของทานนักบุญ
เปาโลถึงชาวโรมกลาววา “ในพวกเรา ไมมผีใูดมีชวีติอยู
เพือ่ตนเอง  และไมมผีใูดตายเพ่ือตนเอง หากเรามชีวีติ
อย ูกม็ชีวีติอยเูพ่ือพระเจา และถาเราตาย เรากต็ายเพือ่
พระเจา  ไมวาเรามีชีวิตอยูหรือตาย ก็เปนคนของ
พระเจา”  ถาเราจะศึกษาคำสอนในพระคัมภรี ทีน่กับญุ
เปาโล ไดกลาวไวนั้น คงจะตองวิเคราะหในประโยค
แรกที่วา “ไมใครอยูเพื่อตนเอง หรือตายเพื่อตนเอง”
แสดงวา ชีวิตเรามนุษยทุกคน มิใชอยูหรือตายเพ่ือ
ตัวของเราเอง ถาเปนเชนน้ันชีวิตเราคงจะปราศจาก
คุณคาใดๆ ทั้งส้ิน  แตถามีชีวิตอยูก็อยูเพื่อพระเจา
แสดงวา มีชีวิตอยูมิใชอยูเพื่อตนเอง แตอยูเพื่อผูอื่น
มองเห็นพระเจาในบุคคลทุกคนท่ีตกยาก ต่ำตอย ทุกข
ระทมขมข่ืน เจ็บปวย พกิาร  บคุคลเหลาน้ียอมมีพระเจา
อยใูนหัวใจ  ฉะน้ัน อยเูพือ่พระเจา คือ อยเูพือ่ชวยบคุคล
ตางๆ ในสังคม  ใหมีความสุขมากข้ึน  ใหมีชวีติท่ีดีข้ึน
โดยมิไดมองดูตนเองเปนใหญ  และถาจะตายก็ตายเพ่ือ
พระเจา  ตรงน้ีอาจจะยากแกการเขาใจ เพราะตองอาศัย
ความเช่ือทางศาสนาเขามามีบทบาทสำคัญในชีวิต
ดอกโศกยินดีตายตอตนเอง เพื่อพระเจา ตายตอความ

วเิคราะหละคร (ตอจากหนา 8) ตองการของตนเอง ตายตอความอยากของตนเอง ตาย
ตอความตองการในการมีชีวิตคู เพื่อท่ีจะไปอยูกับ
พระเจาในอาราม  แสดงวาดอกโศกยนิดีตายเพือ่พระเจา
ได  นีคื่อความหมายท่ีสำคัญยิง่ในชีวติของดอกโศก  และ
ชีวิตของเราแตละคนดวยเชนเดียวกัน  ทำใหเราเขาใจ
ชัดเจนมากย่ิงข้ึนวา ถาจะอยูก็อยูเพื่อพระเจา  คือมอง
เหน็พระเจาในเพ่ือนพีน่องท้ังหลาย  ถาจะตาย กต็ายเพ่ือ
พระเจา  นั่นคือ การรูจักตายตอตนเองเปนอันดับแรก
เม่ือเรารจูกัตายตอตนเอง นีเ่ปนเพยีงขัน้แรก ข้ันท่ีสูงข้ึน
ไปอีกคอื เม่ือเราตายตอตนเองแลว  เราจะตองใหพระเจา
เจริญเติบโตข้ึนในชีวิตของเราใหได  เพราะในคำสอน
ประโยคสุดทายท่ีนักบุญเปาโล  ไดกลาวไวคือ “ไมวา
เราจะอยูหรือตาย เราก็เปนคนของพระเจา”  การที่เรา
จะเปนคนของพระเจา เราจะตองยินดีใหพระเจาเขามา
ครอบครองชีวิตของเรา แทนตัวตนของเราแตละคน
ทำใหเราดำเนินชีวิตคลายกับวามิใชตัวเราเองอีกตอไป
แลวท่ีดำเนินชีวิตอยูในโลกน้ี แตเปนพระเจาท่ีทรง
ดำรงชีวิตอยูในตัวขาพเจา  นี่เปนคำท่ีนักบุญเปาโลได
กลาวไวเชนกัน

ฉะน้ัน ไมวาเราจะอยูหรือตาย เราก็เปนคนของ
พระเจา เพราะพระเจาเขามาครอบครองชีวิตของเรา
แลว  เราจึงมิใชทำส่ิงตางๆ ตามใจของเรา แตเราปฏบิติั
ส่ิงตางๆ  ตามพระประสงคของพระเจา ตามแผนการ
ทีพ่ระเจาไดทรงกำหนดไวสำหรบัเราแตละคนแตกตาง
กันออกไป แตมีจุดมุงหมายเดียวกันหมด คือเพื่อนำ
มนุษยทุกคนใหกาวเดินไปสูสันติสุข ความรอดพน
ซ่ึงหมายถึงการมีชีวิตใหมในพระเจา  ชีวิตเกาของเรา
สูญสลายไปหมดแลว และพระเจาเขามาครอบครอง
ชวีติ ดวงใจของเราทุกคน  เม่ือพระเจาเขามาครอบครอง

ดวงใจของดอกโศก ดอกโศกจงึตัดสินใจ มิใชทำตามใจ
ตนเอง แตทำตามเสียงเรียกที่พระเจาทรงเรียกดอกโศก
ใหไปกระทำพนัธกิจของพระองคใหสำเรจ็ในโลกนี้

เราคงจะไมตองไปวิเคราะหวา ดอกโศกจะบวช
หรอืจะถวายตนใหกบัพระเจาไดหรอืไม     แตการตัดสินใจ
ของดอกโศกเชนนี้ เปนการตอบรับเสียงเรียกของ
พระเจา  พระเจามีแผนการของพระองคที่แตกตางจาก
ของมนษุย และยากทีม่นุษยจะเขาใจได  แตทกุแผนการ
ของพระเจา เปนส่ิงท่ีดีที่สุดสำหรับเรามนุษยทุกคน
ถามจริงๆ เถดิวา ถาเรามีลกูมีหลานเชนน้ี ทีอ่ยากจะไป
บวช ถวายตนใหกับพระ  บางทีพอแมก็ไมยอมให
ไมยอมถวายใหกบัพระ  ทัง้หวงท้ังหวง  แตในความเปน
จรงิ ยากมากท่ีเด็กๆ เยาวชนจะตัดสินใจถวายชวีติใหกบั
พระ ถาไมศรัทธาจริงๆ  ถาพอแมไมชกัชวน    ถาพอแม
มิไดเปนแบบอยางท่ีดี กเ็ปนเร่ืองยากท่ีลกูๆ จะตัดสินใจ
อุทิศตน ถวายตนเองใหกับพระเจา เพราะปจจุบันมีส่ิง
ยั่วยุหรือมีปศาจมากมายคอยย่ัวยวน คอยชักจูงเรา
เด็กๆ เยาวชนใหหลง หรือถูกมอมเมา ดวยวัตถุนิยม
บรโิภคนิยม ปจเจกนิยม คิดถึงตนเองฝายเดียว ไมยอม
คิดถึงสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนใหญ
ทำใหสังคมไทยของเราสับสนวนุวาย  จรงิๆ มิใชเด็กๆ
เยาวชน แตเปนปญหาท่ีเกิดจากผูใหญมากกวา ที่มิได
คิดถึงประโยชนสุขของสวนรวม  บานเมืองของเรา
จึงประสบปญหาตางๆ มากมาย เพราะคำคำเดียวคือ
“เหน็แกตวั”  ไมสามารถสละตัวตนของตนเองได ทำให
บานเมือง ประเทศชาติคอยๆ ลมสลายไปเร่ือยๆ  ยิง่กวา
น้ำทวมเสียอีกนะครับ หวังวาทุกทาน คงจะไดขอคิด
จากบทความน้ี ขอพระเจาโปรดอำนวยพระพรแด
ทุกทาน
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ราฟาแอล
เรื่องรายกลายดี

2 โครนิธ 5:4-5
โดยแทจริงแลว  ขณะที่เรายังอยูในรางกายน้ี  เรากำลังคร่ำครวญเพราะตองแบกภาระหนัก  เราไมปรารถนาจะถูกปลดเปลื้อง

จากรางกายปจจุบันนี้  แตตองการสวมใสรางกายจากสวรรค  เพื่อสิ่งที่ตายไดจะถูกชีวิตกลืนเขาไป  พระเจาทรงสรางเรามาเพื่อ
จุดประสงคนี ้  และประทานพระจิตเจาเปนเครือ่งประกนัใหแกเรา

เจาของไรแอปเปลแหงหน่ึง  มีชือ่เสียง
ในก า รป ลูกแอป เป ลที่ มี ร สช า ติ ดี
รูปรางของผลแอปเปลสวยงาม

ไมมีรอยช้ำ รอยดางเลย มีลูกคา
มากมายมาซ้ือทุกป  โดยเฉพาะในชวง
เทศกาล

แตมาปหนึ่ง เกิดพายุลูกเห็บ (hail-
storm)  ทำใหแอปเปลทีก่ำลงัจะเกบ็ผลได
ภายในไมกี่วันเสียหายแอปเปลเกือบ
ทุกผลมีรอยช้ำ  บางลูกมีรอยลึกจากการ
ถกูลกูเหบ็กระแทก  เจาของไรกห็วัน่เกรง
วา  ลูกคามากมายของเขาคงจะผิดหวัง
ไมยอมรับผลแอปเป ลที่ ดูภายนอก
เสียหายไมสวยงาม

แตเม่ือเขาลองเด็ดผลแอปเปลที่มีรอยดางช้ำน้ีมา
รับประทานดู  ปรากฏวารสชาติของมันแปลกไปกวา

ของปกอนๆ จึงรูวาอากาศท่ีเกิดหนาวจัดกะทันหัน
จนเปนพายุลกูเห็บ  มีผลทำใหเน้ือของแอปเปลแนนข้ึน

เกิดปฏิกิริยาตอปริมาณน้ำตาลภายในผล
ทำใหเพิ่มความหอมหวานของผลแอปเปล
นี้มากกวาปที่มีภูมิอากาศปกติ

เจาของไรจึงนำขอมูลน้ีพิมพลง
ในแผนพบัส้ันๆ ใสไวในกลองแอปเปลดวย
เพือ่แจงอธิบายใหลกูคาไดทราบ  ปรากฏวา
ไมมีลูกคารายใดสงแอปเปลน้ีคืนใหเขา
เลย.....   แถมในปตอๆ ไป  ยงัมีลกูคาถามหา
แอปเปลที่ถูกพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำอีก
เพราะรสชาติดีกวา

ชวีติของคนเราก็เชนกัน......   คนใด
ที่ถูกปญหาชีวิตพัดกระหน่ำ  แตรูจักที่
จะตอสู และเอาชนะปญหาชีวิตเหลาน้ีได
ชวีติของคนน้ันก็จะมีรสชาติมีชวีติชีวามาก
ข้ึน  ทำใหเขาเปน  “บุคคลท่ีพระเจาทรง

สรางใหเขา “เปน” ตามท่ีพระองคทรง  “เลือก”  และ
“เรยีก”  ใหเขา  “เปน” ”



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที ่36 ฉบบัที ่28 ประจำวนัที ่8-14 กรกฎาคม 2012หนา 14

วดันักบุญอนันา (St.ANNA) อ.เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธานี
คณุพอเจาวดั คณะเซอร และสัตบุรษุ มคีวามยนิดี
ขอเชญิทานรวมขอบพระคณุพระในโอกาสฉลองวัด

ในวนัเสารที ่21 กรกฎาคม 2555 / 2012
พระสงัฆราช ประธาน ศรดีารณุศลี เปนประธานในพธิบูีชามสิซา

เวลา 10.30 น.
ทานท่ีตองการท่ีพักกรุณาติดตอคุณพอเจาวัด

คุณพอมีคาแอล อดุลยเกษม 08-1422-7456
หลังมิสซาเชิญรับประทานอาหารท่ีโรงเรียน
ทานท่ีไมอาจมารวมฉลอง แตอยากจะรวมบริจาค
สามารถโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเกาะสมุย ชื่อ มูลนธิิคาทอลิกสุราษฎรธานี
(โบสถคาทอลิกนักบุญอันนา) เลขที่ 541-0-27552-2
กรณุา Fax หลกัฐานพรอมท่ีอยมูาท่ี 0-7742-1283 เพือ่ออกหนงัสือขอบคุณ

ขอคำภาวนาเพื่อระลึกถึง

เกรโกรี สวสัดิ ์ครุวรรณ
ชาตะ 9 มนีาคม 1919
เกิดใหมในพระเจา

26 กรกฎาคม  2010
ครบ 2 ป

ดวยรกัและอาลยั อดุมสารและอุดมศานต
คณะกรรมการกองทนุส่ิงพมิพคาทอลกิสรางสรรค

     

ขนาดรูปเลม 8 หนายก (7” x 10”) ความหนาประมาน 270 หนา
ปกกระดาษอารตมัน 140 แกรม พมิพสี เนือ้ในกระดาษปรฟู จำนวนพมิพ 10,000 เลม

อตัราคาโฆษณาในปฏิทนิคาทอลกิ (เลม) พ.ศ. 2556 / ค.ศ. 2013
เนือ้ในประเภท

4 สี
2 สี

ขาว - ดำ

เตม็หนา ครึง่หนา
17,000

8,000 6,000
7,000 5,000

ขาพเจา................................................................ตำแหนง........................................
บริษัท/หาง/ราน/สถาบัน/องคกร (ฯลฯ).................................................................................
ที่อยู...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
โทรศัพท..............................................................โทรสาร..................................................

มีความประสงคจะลงโฆษณา ประเภท (ดูจากดานซาย)...................................................
โดย ไดแนบ ART WORK จำนวน...................................ชุด/อื่นๆ (ระบุ).............................

ขอใหทางการพิมพคาทอลิกฯ จัดทำ ART WORK ให ซ่ึงจะมีขอความลงโฆษณาดังน้ี
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

โปรดชำระเงนิจากแจงลงโฆษณา ภายใน 30 วนั โดยทาง

มีความประสงคจะอุปถมัภการจดัพมิพปฏทินิแขวน ป 2556/2013 เปนจำนวน
1,000 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................
อปุถมัภต้ังแต 10,000 บาทข้ึนไป จะระบุ ชือ่/บรษัิท/หางราน ฯลฯ ใหในแตละเดือน

โดยมอบเปน

เงินสด

ธนาณัติ ส่ังจาย ป.ณ.ยานนาวา 10120 ในนาม “ซิสเตอรศักด์ิศรี งามวงศ”
เชค็ขีดครอม ส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ”

โอนเงนิเขาบัญชสีะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยโอเรยีนเตล็

ในนาม “การพมิพคาทอลิก” บญัชเีลขที ่226-0-006040
   กรณีโอนเงินกรุณา FAX. ใบสลิป (PAY IN) กลับมายังการพิมพฯ หรือ
 โทรศัพทแจงใหทราบดวย  เพื่อใช เปนหลักฐานในการชำระเงินและออก
   ใบเสร็จรบัเงิน

ลงช่ือ.....................................ผลูงโฆษณา
..................../..................../.................

หมายเหตุ : โปรดสงแบบฟอรมน้ีกลบัมา ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2555 (สงถงึ คุณสุพร เลาเรยีนธรรม)
การพิมพคาทอลิกประเทศไทย เลขท่ี 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

โทร. 0-2681-3900 ตอ 1813 โทรสาร 0-2681-5401 E-mail : adudomsarn@cbct.net

     

ขนาดรูปเลม
39 x 60 ซ.ม.

รูปแบบการจัดหนาท่ีจะพิมพรายชื่อผูสนับสนุน
(แผนสุดทายของปฏทินิ)

หมายเหต ุ: ปฏทินิแขวนมีราคา 1,000 บาท และ 10,000 บาท

9,000



Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“Àå ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 28 ª√–®”«—π∑’Ë 8-14 °√°Æ“§¡ 2012 Àπâ“ 15

«— ¥ π— ° ∫ÿ ≠ ‡ ∫ ‡ π ¥‘ ° µå

‡¢“©°√√®å ®. √–·°â« ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“  √–‰¡â·¥ß ®.©–‡™‘ß‡∑√“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–√—∫‡°’¬√µ‘¬°¢÷Èπ «√√§å ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–¡“√¥“π‘®®“πÿ ‡§√“–Àå ®.√–¬Õß

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘¿“æ Õ√—≠ª√–‡∑» ®. √–·°â«

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ª√“®’π∫ÿ√’ ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. ‡≈◊ËÕπ©≈Õß«—¥

‡ªìπ«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ®.π§√π“¬°

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 27 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 10 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ Ÿ́ ®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

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

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

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 ∏—π«“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

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

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫â“π· ßÕ√ÿ≥ Õ.∑—∫ –·°

®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π

»√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—π∑’Ë 12-13 °√°Æ“§¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.30 π.

µ√’«“√«—π∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ¡’·Àà‚§¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

·¡àæ√–ø“µ‘¡“  Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ»—°¥‘Ï™—¬ µ√’«à“Õÿ¥¡ ‚∑√.

08-1857-1026 ÀâÕßÕ¿‘∫“≈§√‘ µ™π ‚∑√. 0-3257-

4444 µàÕ 15)

«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å æπ¡ ®. ÿ√“…Æ√å∏“π’

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

(µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—π∑’Ë 18-20 °√°Æ“§¡ æ‘∏’

∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“ 19.30 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ◊∫»—°¥‘Ï

°≈â«¬‰¡â ≥ Õ¬ÿ∏¬“

«—π¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√– «—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

19.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ·Àà·¡àæ√– ‡º“®¥À¡“¬

‡ °æ◊™º≈·≈–√—∫æ√®“°·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å)

«—¥·¡àæ√–°ÿÀ≈“∫∑‘æ¬å °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 17.00 π.

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø «ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™

‡ªìπª√–∏“π √à«¡°—∫æ√– ß¶å„À¡à §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

æπ¡°√  ßà“«ß»å, OFM. Cap. ·≈–§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√

π—π∑æ≈  ÿ¢ ”√“≠

«—¥·¡àæ√–ª√–®—°…å·Ààß¿Ÿ‡¢“§“√å·¡≈ Õ. Õßæ’ËπâÕß

®. ÿæ√√≥∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥ (™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ) «—π‡ “√å

∑’Ë 14 °√°Æ“§¡  ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡ Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π æ√âÕ¡

√à«¡· ¥ß§«“¡¬‘π¥’‚Õ°“ ©≈Õß§√∫ 25 ªï ™’«‘µ ß¶å

∑—Èß 6 Õß§å §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø  ÿ«π“√∂ °«¬¡ß§≈

§ÿ≥æàÕ‚∑¡—  ª√–∑’ª  ÿ∑∏‘π“«‘π  §ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø

ª√–∑’ª °’√µ‘æß»å §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√  ÿ∑∏‘ ªÿ§–≈–π—π∑å

§ÿ≥æàÕ¬Õ·´ø »ÿ¿°‘®  ‡≈‘»®‘µ√‡≈¢“ §ÿ≥æàÕ¬ÕÀåπ

«‘™™ÿ°√≥å ‡°µÿ¿“æ

(¡‘ ´“µ√’«“√‡µ√’¬¡®‘µ„® «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡

‡«≈“ 09.00 π.  ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ µ√’π‘°√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.  ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡¥™“ Õ“¿√≥å√—µπå

«—π»ÿ°√å∑’Ë 13 °√°Æ“§¡ µ√’«“√/©≈Õß¿“¬„π

‡«≈“ 19.00 π. ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ¡‡°’¬√µ‘ ∫ÿ≠Õπ—πµ∫ÿµ√)

«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ (‚√ß‡√’¬π‡´πµå‚¬‡´ø

∑‘æ«—≈) ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ©≈Õß«—¥·≈–™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√

§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. §ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“

»√’ª√–¡ß§å ‡ªìπª√–∏“π

À¡“¬‡Àµÿ : ‡«≈“ 08.00-10.00 π. ‡™‘≠™«π

‡ΩÑ“»’≈¡À“ π‘∑ ‚¥¬ºŸâπ”·µà≈–Õß§å°√ (ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

™ÿ¡πÿ¡Õß§å°√§√‘ µ™π¶√“«“  ‡§“√æ»’≈¡À“ π‘∑

‚Õ°“ ©≈Õß«—¥æ√–∫‘¥“‡®â“ ∑‘æ«—≈ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë  22

°√°Æ“§¡  2012

‡«≈“ 08.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 08.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–Õ—»«‘π·Ààß

»’≈¡À“ π‘∑

‡«≈“ 09.00 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–‡´Õ√å√à“

«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ §Ÿ√å´‘≈‚≈ ‡∑‡√‡´’¬π·æ√à∏√√¡·Ààß

·¡àæ√–ø“µ‘¡“

‡«≈“ 09.30 π. π”‡ΩÑ“»’≈ ‚¥¬§≥–æ≈¡“√’¬å

‡«≈“ 10.30 π. æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ‡ª‚µ√ ∫—≠™“ »√’ª√–¡ß§å

«—¥π—°∫ÿ≠À≈ÿ¬ å ¡“√’ °√’≠Õß ‡¥Õ ¡ßøÕ√åµ

∫“ß·§ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ«ÿ≤‘‡≈‘» ·Àà≈âÕ¡

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

Õÿª —ß¶√“™ ‡ªìπª√–∏“π

(µ√’«“√ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 1 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π.

‚¥¬§ÿ≥æàÕª√–‡ √‘∞ ‚≈À–«‘√‘¬»‘√‘, C.Ss.R.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 8 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ¡’™—¬ Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R.

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 09.00 π. ‚¥¬

§ÿ≥æàÕ¡’™—¬ Õÿ¥¡‡¥™, C.Ss.R.)

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ ∑à“®’π ®. ¡ÿ∑√ “§√ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 29 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘Í°‚µ ‚ªÉß¬Õ ®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬“‚°‡∫ ·¡à°≈Õß Õ.‡¡◊Õß ®. ¡ÿ∑√ ß§√“¡

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 15 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

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

ª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ °ÿ¡¿«“ªï ®.Õÿ¥√∏“π’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–Àƒ∑—¬æ√–‡¬´Ÿ‡®â“ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß

®.™—¬¿Ÿ¡‘ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï†  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï

‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∫‡π¥‘°µå Õ.¿—°¥’™ÿ¡æ≈ ®.™—¬¿Ÿ¡‘

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√π—°∫ÿ≠Õ—ππ“ π§√ «√√§å ©≈Õß

Õ“ π«‘À“√ ·≈–æ‘∏’∫«™ —ß¶“πÿ°√¢Õß “¡‡≥√‡§≈‡¡πµå

‡∑‡√  πƒπ“∑ ª“π°√¥ «—π‡ “√å∑’Ë 28 °√°Æ“§¡ ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é  „π‡ø´∫ÿâ§



ªï∑’Ë 36 ©∫—∫∑’Ë 28 ª√–®”«—π∑’Ë 8-14 °√°Æ“§¡ 2012 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
����� ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡‡¢â“ Ÿà°“√ª√–°“» çªï·Ààß

§«“¡‡™◊ËÕé ·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’

·∫∫„À¡à (NEW EVANGELIZATION) §≥–°√√¡°“√

§“∑Õ≈‘°‡æ◊ËÕæ√– ß¶å (§æ .) ®—¥ —¡¡π“æ√– ß¶å

6  —ß¶¡≥±≈ „πÀ—«¢âÕ çªï·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ°—∫ ‘Ëß∑â“∑“¬

„π°“√ª√–°“»¢à“«¥’·∫∫„À¡à„π —ß§¡‰∑¬é √–À«à“ß

«—π∑’Ë 9-13 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë»Ÿπ¬åΩñ°Õ∫√¡

ß“πÕ¿‘∫“≈ ç∫â“πºŸâÀ«à“πé  “¡æ√“π π§√ª∞¡

æ√– ß¶å„π —ß¶¡≥±≈ §≥–∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡„π°“√

 —¡¡π“§√—Èßπ’È  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–·®âß√“¬™◊ËÕ

ºŸâ‡¢â“√à«¡ —¡¡π“∑’Ë§ÿ≥≈—¥¥“«—≈¬å «ß»å¿—°¥’ (π°‡¢“)

‚∑√. 08-1874-5644 À√◊Õ 0-2429-0124 ∂÷ß 33

E-mail : t_nokkhao@yahoo.com Õ¬à“ß™â“¿“¬„π

«—πæÿ∏∑’Ë 4 °√°Æ“§¡ 2012

�����æ√– ß¶å   ¿“¿‘∫“≈  ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“

¥‘π·¥ß ¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß√à«¡‡∑‘¥‡°’¬√µ‘·¡àæ√–  «—π»ÿ°√å∑’Ë

13 °√°Æ“§¡ 2012

‡«≈“ 15.00 π.    «¥æ√–‡¡µµ“

‡«≈“ 15.30 π.   Õà“πæ√–«“®“

                  ·≈–·∫àßªíπæ√–«“®“

‡«≈“ 16.30 π.   ·∫àßªíπª√– ∫°“√≥å™’«‘µ

               ‚¥¬¬ÕÕ—ππ“  π—π∑æ‘¡æå  °‘®π‘®™’«–

        http://loveofgodwithlittlelamb.blogspot.com

‡«≈“ 17.30 π.   √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡¬Áπ

‡«≈“ 18.00 π.   µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑

                       «¥ “¬ª√–§”‚≈°

                      ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ  °‘®‡®√‘≠

‡«≈“ 19.00 π.   æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

              ‚¥¬§ÿ≥æàÕ‡∑æª√– ‘∑∏‘Ï ∑Õ· ß∏√√¡

����� ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥ °ƒ…∫”√ÿß «—π‡ “√å∑’Ë 14

°√°Æ“§¡ 2012 §ÿ≥æàÕ®‘πµ»—°¥‘Ï ¬ÿ™—¬ ‘∑∏‘°ÿ≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π  ∑’Ë —°°“√ ∂“π∫ÿ≠√“»’π‘‚§≈“  ∫ÿ≠‡°‘¥

°ƒ…∫”√ÿß Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡ æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥

‡«≈“ 19.00 π. (À≈—ß¡‘ ´“¡’·Ààæ√–∏“µÿ)

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

¢Õ‡™‘≠æ’ËπâÕß∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡øóôπøŸ®‘µ„®¥â«¬°“√

‡¢â“‡ß’¬∫·∫∫®‘µ¿“«π“ ç¿“«π“¥â«¬„® Ÿàæ√–∑—¬

æ√–‡¬´Ÿé  ‡¥◊Õπ≈– 1 §√—Èß √–À«à“ß 09.00-15.00 π.

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

°”Àπ¥°“√®—¥°‘®°√√¡„πªï §.». 2012 ¥—ßπ’È

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22 °√°Æ“§¡ / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 26  ‘ßÀ“§¡

/ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30 °—π¬“¬π / «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 æƒ»®‘°“¬π

/ «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ∏—π«“§¡ ‚¥¬∑’¡«‘∑¬“°√ºŸâπ”

°“√¿“«π“ ‰¥â·°à §ÿ≥æàÕ ¡™—¬ æ‘∑¬“æß»åæ√

§ÿ≥æàÕ™’«‘π  ÿ«¥‘π∑√å°Ÿ√ §ÿ≥·¡à‡™≈’¬ß ‡«™¬—πµå

´‘ ‡µÕ√å°—≈¬“ µ√’‚ ¿“ ·≈–´‘ ‡µÕ√å»‘√‘√—µπå  ‡À≈à“-

«—≤πæß»å ( ”À√—∫°‘®°√√¡π’È‰¡à¡’§à“≈ß∑–‡∫’¬π)

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

Lectio Divina   §.». 2012 ‚¥¬æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø

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

∂.°√ÿß‡∑æ°√’±“ À—«À¡“°

«—π‡ “√å∑’Ë 7 °√°Æ“§¡ / «—π®—π∑√å∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ /

«—π‡ “√å∑’Ë 1 °—π¬“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 13 µÿ≈“§¡ /

«—π‡ “√å∑’Ë  3 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 15 ∏—π«“§¡

ºŸâ π„®‚ª√¥‚∑√·®âß™◊ËÕ≈à«ßÀπâ“À√◊Õ Õ∫∂“¡

√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë§ÿ≥«—π¥’ ‡®√‘≠æß»å™—¬ ‚∑√. 08-4105-

8585

����� ·ºπ°æ√–§—¡¿’√å ΩÉ“¬∫ÿ§≈“¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®—¥Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫

æ√–§—¡¿’√å

§Õ√å °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√å¥â«¬√Ÿª·∫∫∫’∫≈’‚Õ

¥√“¡“ (Bibiodrama) „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—π®—π∑√å∑’Ë

22 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π Õ. “¡æ√“π

®.π§√ª∞¡

 π„®µ‘¥µàÕÕ“®“√¬å¡πµå ‘ßÀå ‰°√ ¡ ÿ¢ ‚∑√.

0-2429-0124 ∂÷ß 33  E-mail : thaibible@hotmail

.com °àÕπÕ∫√¡·µà≈–§Õ√å ª√–¡“≥ 1  —ª¥“Àå

�����©≈Õßπ—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ª√–®”ªï 2012 - ©≈Õß

§√∫ 60 ªï ¢Õß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

„π«—π‡ “√å∑’Ë 14 °√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π.

∑“ß§≥–§“¡‘≈‡≈’¬πœ ®—¥ß“π©≈Õß ·≈–√à«¡· ¥ß

§«“¡¬‘π¥’°—∫π—°∫«™ 2 ∑à“π §◊Õ ¿√“¥“‡Õ≈‘®‘‚Õ

«“‡≈πµ’π’ (™“«Õ‘µ“‡≈’¬π) ‚Õ°“ §√∫√Õ∫ 60 ªï

·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ‡ªìππ—°∫«™ ·≈–¿√“¥“®‘√«—≤πå

 ÿ®‘√“πÿ∏√√¡ ‚Õ°“ À‘√—≠ ¡‚¿™·Ààß°“√ªØ‘≠“≥µπ

‡ªìππ—°∫«™ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈ ‚§°«—¥ ®.ª√“®’π-

∫ÿ√’

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡ß“πøóôπøŸ®‘µ„®ª√–®”ªï (Õÿ≈µ√’¬“)

 ¡“™‘°§Ÿ√å´‘≈‚≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ·≈–

‡≈◊Õ°µ—Èßª√–∏“π§Ÿ√å´‘≈‚≈§π„À¡à „π«—π‡ “√å∑’Ë 21

°√°Æ“§¡ 2012 ‡«≈“ 08.00-16.30 π. ∑’Ë

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °√ÿß‡∑æ¡À“π§√

����� ¢Õ‡™‘≠Õ¥’µ¿√“¥“·≈–»‘…¬å ‡°à “¬ÿ «≈— ¬À≈ÿ¬ å

¡“√’ √à«¡ª√–™ÿ¡ —ß √√§åª√–®”ªï „π«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

22 °√°Æ“§¡ 2012 ∑’ËÕ“§“√¡Ÿ≈π‘∏‘‡´πµå§“‡∫√’¬≈

´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ ‡√‘Ë¡‡«≈“ 13.30 π. ¬◊π¬—π‡¢â“√à«¡ß“π

‰¥â∑’Ë§ÿ≥»ÿ¿«‘∑ ‚∑√. 08-1855-8723 À√◊Õ§ÿ≥Õπÿ √≥å

‚∑√. 08-1627-8813 ªïπ’ÈµâÕß ”√Õß∑’Ë·µà‡π‘ËπÊ

¡’®”π«π®”°—¥

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡π“™’«‘µ§√Õ∫§√—« (øø.1)

√ÿàπ∑’Ë 136 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 20 ∂÷ß«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 22

°√°Æ“§¡ 2012 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠™«π

§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856, 0-2237-7315

À√◊Õ http://flpbkk2008.multiply.com/journal/item/

93 À√◊Õ www.faceboo.com/flpbkk

�����¢Õ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“‚Õ°“ ©≈Õß

25 ªï™’«‘µæ√– ß¶å»‘…¬å· ß∏√√¡√ÿàπ 9 ‚¥¬

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

„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ∑’Ë«—¥∏√√¡“ πåπ—°∫ÿ≠‡ª‚µ√

∫“ß‡™◊Õ°Àπ—ß «—π®—π∑√å∑’Ë 13  ‘ßÀ“§¡ 2012

‡«≈“ 10.00 π.

����� ‡™‘≠√à«¡¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“·≈–‡∑‘¥‡°’¬√µ‘

∑à“ππ—°∫ÿ≠√ÁÕ§ 137  ªï ™ÿ¡™π·Ààß§«“¡‡™◊ËÕ

§√‘ µ™π 25 ªï «—¥‡´πµå√ÁÕ§ (À≈—ßªí®®ÿ∫—π) «—π‡ “√å∑’Ë

18  ‘ßÀ“§¡ 2012 ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√-

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

‡ªìπª√–∏“π

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

Õ∫√¡°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π‡æ≈ß«—¥ ¢—Èπ‡∑§π‘§ (Interme-

diate Level) 1. ‡ªìπºŸâ‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π„π«—¥À√◊Õ∫â“π

π—°∫«™‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï 2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-55 ªï

3. ºà“π°“√Õ∫√¡Õ‘‡≈Á°‚∑π·≈–‰¥â√—∫„∫ª√–°“»π’¬∫—µ√

°—∫·ºπ°¥πµ√’»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï„π ªï 2553 À√◊Õ 2554

4. ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß®“°‡®â“Õ“«“ À√◊ÕÕ∏‘°“√‡®â“§≥–

√à«¡°“√Õ∫√¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√‡≈àπÕ‘‡≈Á°‚∑π ¢—Èπ‡∑§π‘§

(Intermediate Level) ‚¥¬Õ“®“√¬å‡√¡’¬å  π“¡‡∑æ

«—π∑’Ë 25-26  ‘ßÀ“§¡  2012  ‡«≈“ 09.00-17.00 π.

∑’ËÕ“§“√ ¬“¡°≈°“√ ª∑ÿ¡«—π §à“Õ∫√¡ 2,800 ∫“∑

(√«¡Õ“À“√°≈“ß«—π·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√‡√’¬π)

√—∫®”π«π 15 ∑à“π À¡¥‡¢µ√—∫ ¡—§√«—π∑’Ë 16

 ‘ßÀ“§¡ 2012 ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1407, 08-

9108-6850 E-mail : sacredmusic@gmail.com
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√—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë°Õß∫√√≥“∏‘°“√

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ - ‡ªìπ§“∑Õ≈‘°

- ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡¢’¬π¢à“«

- ¡’ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

-  “¡“√∂„™â‚ª√·°√¡°√“øî°¥’‰´πå Õ“√åµ‡«‘√å§

Adobe Indesign /  PageMaker / Photoshop  œ≈œ

µ‘¥µàÕ‚∑√. 0-2681-3900 µàÕ 1801

E-mail : udomsarn@gmail.com
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อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คุณพอวรยุทธ กจิบำรุง (ในนามสภาพระสังฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพิูมพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจิตตาธิการ : คุณพอวรยทุธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คุณพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธกิาร : วชัร ีกจิสวสัด์ิ  กองบรรณาธกิาร : เสกสรร กองคำ กติติพงศ งามกิตติคุณ  หัวหนาแผนกกจิกรรมการพมิพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผปูระสานงานสือ่มวลชนฯ ประจำ

แตละสังฆมณฑล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม สังฆมณฑลเชียงใหม : คุณพอณรงคชัย หมัน่ศึกษา สังฆมณฑลจันทบรีุ : คุณพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คุณพอชำนาญ บวัขันธ สังฆมณฑลราชบุรี : คุณพอเสนอ
ดำเนินสดวก สังฆมณฑลนครราชสีมา : คุณพอเกรยีงไกร ยิง่ยง สังฆมณฑลนครสวรรค : คุณพอชวินทร เสงีย่มแกว สังฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คุณพออมรกิจ พรหมภกัดี สังฆมณฑลอุดรธาน ี: คุณพอไมตร ีทาสวุรรณ สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คุณพอบุญพฤกษ
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10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 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. 1801 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com website : www.udomsarn.com

Tel. 02-291-3750-4

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

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

  02-383-7656-7,  081-921-9575

ศรัทธาทัวรแสวงบุญ
28 - 30 กรกฎาคม 2012     - เชญิทานรวมฉลองเซนตแอนน - ปนัง

มาเลเซีย - เก็นต้ิง - คาเมรอน - ปุตตราจายา

9 - 20 ตุลาคม 2012  - แสวงบุญโอกาสฉลองปแหงความเช่ือ &

เยือนดินแดนแหงศูนยกลางคริสตศาสนา และพักผอนทองเท่ียวท่ี

อติาลี ฝรัง่เศส สวิตเซอรแลนด และอียิปต  (อติาลี - โรม - มหาวิหาร

ทัง้ 4 - อสัซีซี - เวนิส - ลูรด - ฝรั่งเศส - สวิส - อียิปต) 12 วัน 10 คืน

(มีคุณพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)
ถาสนใจ & จรงิใจ ตองการรวมเดินทางกับเรา

โปรดติดตอเรา วนัน้ี ดวน!!!
โทร: 080-449-2819, 081-383-8137, 02-580-6766 Fax: 02-580-6766

โดย เงาเทยีน

สวัสดีครับเพื่อนๆ เยาวชนท่ีรักทุกทาน สมเด็จ
พระสนัตะปาปาเบเนดกิตที ่16 กลาวกับเยาวชนวา “เรา
ยินดีที่จะคุยกับพวกเธออีกคร้ังหน่ึง ความทรงจำแหง
การพบกันของเราท่ีมาดริดเม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011
ยงัคงอยใูนจิตใจของเรา ซ่ึงเปนเวลาแหงพระหรรษทาน
พิเศษ ท่ีพระเจาทรงประทานพระพรมายังเยาวชนท่ี
พากันมาจากท่ัวโลก เราโมทนาคุณพระเจาสำหรับผล
ดีงามทุกชนิดท่ีเหตุการณดังกลาวนำมาให เปนผลดี
ที่แนนอนวา จะเพิ่มพูนมากย่ิงข้ึนสำหรับเยาวชนและ
ชมุชนของพวกเขาในอนาคต บดัน้ีเรากำลงัรอเวลาท่ีเรา
จะไดพบกันใหมที่รีโอ เดอ จาเนโร (Reo de Janeiro)
ใน ค.ศ. 2013 เราขอตอนรบัทุกคน”

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
แผนกเยาวชน พรอมทีจ่ะสนับสนุนเยาวชนไทยในการ

เขารวมงานวันเยาวชนโลกอยางตอเนือ่ง เพือ่มสีวนรวมกับพระศาสนจักรระดับสากล ชวยเตรียมเขาใหมีความพรอม
ในฐานะเปน “ผจูารกิ” (Pilgrim) เพือ่รวมเดินทางแหงความเชือ่ (Journey of faith) ตามจิตตารมณของวนัเยาวชนโลก
การเรียนคำสอนในทุกเชาและการรวมกิจกรรมดานศาสนาจะสงเสริมใหเยาวชนเปนประจักษพยานที่มี
ความกระตือรอืรนแหงการประกาศพระวรสารใหม และแบงปนความชืน่ชมยนิดีแกผทูีท่นทกุขทรมานและผทูีก่ำลงั
แสวงหา นำความช่ืนชมยนิดีมาสคูรอบครวัของเขา สถานศึกษา ทีท่ำงาน และผองเพือ่นของเขาไมวาเขาจะอยทูีไ่หน

ดังนัน้ จึงขอเปดรบัเพ่ือนๆ เยาวชนทีส่นใจเขารวมงานวนัเยาวชนโลก
กำหนดการเดนิทาง วนัเยาวชนโลกครัง้ที ่28 ป 2013
วนัพธุท่ี 17 กรกฎาคม ออกเดินทางสปูระเทศบราซิล เวลา 01.05-14.30 น.
วนัพธุท่ี 17-21 กรกฎาคม สัมผสัชวีติกับพีน่องครสิตชนในสังฆมณฑลทองถิน่
วนัจันทรที ่22-28 กรกฎาคม รวมงานวันเยาวชนโลก
ชวงเชาของทุกวัน เรียนคำสอน
ชวงบาย วนัที ่23 กรกฎาคม รวมพิธีเปดงานเยาวชนโลก
วนัท่ี 24 กรกฎาคม แสวงบุญและรวมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย
วนัท่ี 25 กรกฎาคม ตอนรบัพระสนัตะปาปา
วนัท่ี 26 กรกฎาคม เดินมรรคาศักด์ิสิทธ์ิ
วนัท่ี 27 กรกฎาคม จาริกและต่ืนเฝาพรอมกับพระสันตะปาปา
วนัท่ี 28 กรกฎาคม รวมมิสซาปดงานเยาวชนโลก
ชวงเย็น Youth Festival
วนัจนัทรที ่29 กรกฎาคม แสวงบญุ
วนัองัคารท่ี 30 กรกฎาคม เดนิทางกลับจากบราซิล เวลา 02.06-12.25 น.
วนัพธุท่ี 31 กรกฎาคม เดนิทางถึงประเทศไทย เวลา 12.25 น.
เพื่อนเยาวชนครับ สนใจสมัครดวนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2012 รับจำนวนจำกัด ดูขอมูลเพ่ิมเติมได ที่

www.rio2013.com และ http://youth,cbct.net สอบถามรายละเอียดไดที่แผนกเยาวชน 08-1812-1919 และ
0-2681-3900 ตอ 1505 “จงชืน่ชมในองคพระผเูปนเจาทุกเวลาเถดิ” (ฟป 4:4) แลวพบกนัใหม สวสัดีครบั
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เชาวันเสาร เปนอกีวนัหน่ึงท่ีเปดโอกาสใหเรา
ออยอิ่ง  ทำเร่ืองสวนตัว  หรือออกไปทำธุระ
ขางนอกได ภาคเชาวันนี้สมาชิกในบานชวนเชิญ
กันทำอะไรทานพิเศษสำหรับเท่ียงน้ี โดยสมาชิก
จากเกาหลี เปนแมงานหลัก ผมกะวาสักพกัคงไป
ชวยเขาหยบินนูทำนัน่บาง แตเวลานีข้อเวลาสักพกั
สำหรับทานผูอานบาง

ผมหยบิอปุกรณทีจ่ำเปนในการเขียนบทความ
เปดวิทยุสถานีคล่ืนเอฟเอ็ม 104.3 เมกกะเฮิรต
ฟงเพลงฟลิปปนสแตดีเจพูดภาษาอังกฤษ เนน
เปดเพลงมากกวาพร่ำพูด  ดูเหมือนบทเพลง
หลากหลายแนว ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
พืน้เมอืง มีกาแฟไวขางกาย มีหนงัสือ Handbook
for Writing ฉบบัพมิพครัง้ท่ี 7 ผลงานของ Lynn
Quitman Troyka รวมดวยชวยกันกับ Douglad
Hesse สนนราคา 350 เปโซ กป็ระมาณ 300 บาทตนๆ สำหรบัเงินไทย ถาเทียบ
หนังสือขนาดน้ี พิมพส่ีสี กระดาษมัน จำนวนหนาเการอยกวาหนา ถาขาย
ที่เมืองไทยราคาคงไมกลาซ้ือ แมจะเปนหนังสือขายลดราคา มือสอง แต
หนาตารูปลักษณไมไดบงการใชงานมาเน่ินนานจนไมกลาพาเขากลับมาบาน
เน้ือหาย่ิงเปดย่ิงนาสนใจ เพราะมันทำใหคนท่ีอยากพัฒนางานเขียนใหคมเขม
เรื่อยๆ ไดมีโอกาสเรียนรู และปรับทักษะในหลายๆ แงมุม ถัดไปสักหนอย
มีหนังสือพิมพทองถ่ิน Inquirer ฉบับเม่ือวานน้ี ผมเห็นผานตาวามีการตีพิมพ
เรื่องราวของดาราไทยบางคน อนันดา ดาราชายไทยกับภาพยนตรอินด้ี
และบทบาทการแสดงเปนทหารฟลิปปนสอันเปนผลงานลาสุดของเขา
นาสนใจไมเบา โลกพาเราขามพนกำแพงของเช้ือชาติ เพียงแตเราจะกลา
ขามกำแพงเหลาน้ัน และฝกฝนเรียนรูการอยูรวมกันในแบบประชากรโลก
อยางไร

ผมใชวันเวลาในการอยูที่นี่ไปกับการเรียนรูที่มีเกิดข้ึนมากมาย แมวา
กบัเหตุการณซ้ำๆ แตการเรยีนรมัูกไมซ้ำ บางทีมันอยทูีเ่ราต้ังหลกัและวางเจตนา
ไวอยางไร บริเวณท่ีผมพักอาศัยมีสำนักงานของนิตยสารนิวซิต้ี (New City)
อยูในบานถัดไปไมไกลจากที่พัก โจเซ บรรณาธิการชาวฟลิปปนสคนนั้น
เราพบกนัและทักทายกันบอยๆ ผมบอกเขาวา วนัหนึง่ผมจะไปเย่ียมสำนกัพมิพ
ของคุณ จะเปนไปไดไหม โจเซ ตอบผมวา เขายินดีเสมอ คุณมาเลย เม่ือไหรกไ็ด
แลววนัหน่ึงก็ไดฤกษ

 ผมเขาไปท่ีสำนักงานของเขาในชวงบายแกๆ โจเซกำลังงวนอยูกับงาน
แตก็สละเวลาเดินออกมาตอนรับ แนะนำมุมน้ันมุมน้ี หนังสือเลมน้ันเลมน้ี
ที่จัดพิมพ หนังสือหลายเลมนาสนใจทีเดียว มีหองเก็บหนังสือที่พิมพ มีที่
เก็บฟลมสไลดเกาๆ ผมสนใจวาเขาเก็บมันดวยวิธีใด เพื่อใหการรักษาภาพ
ทรงคุณคาเหลาน้ัน ยังนำมาใชตอไปได อีกหองหนึ่งเปนนิตยสารนิวซิต้ี
หลากหลายภาษา มีกันต้ังแตภาษาแอฟริกัน อังกฤษ อิตาเลียน เกาหลี ฯลฯ
ผมแซววา มีภาษาไทยบางไหม เขาบอกวาเรายังไมมีนักขาวท่ีนั่น ผมใชเวลา
อานหนังสือสกัพกัท่ีนัน่ จนโจเซนึกข้ึนไดวา เขาตองการความชวยเหลือบางอยาง
จากผม

“คุณมีรูปในหลวงบางไหม ผมพยายามหาจากอินเทอรเน็ต แตคุณภาพ
และความสัมพันธกับศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองไทย ยังไมคอย
เหน็ ถาไมรบกวนจนเกินไป ขอคุณไดชวยหาใหหนอย ผมจะนำไปใชในนิตยสาร
นิวซิต้ี” โจเซพูดถึงความตองการของเขา ไมยากแตก็ไมงายสำหรับการติดตอ
และการติดตาม

เชา
วันน้ี...
ที่

ระเบยีง
บาน

จนวันหนึ่งรูปก็ถึงมือของเขา โจเซมอบปฏิทินแขวน ซ่ึงมีรูปนักบุญ
ประจำเดือนนั้นๆ ที่ผมถามหาหลังจากท่ีพบวา ภาพเหลาน้ีสามารถนำมา
ข้ึนปกอุดมสารรายสัปดาห เพือ่ใหครสิตชนชาวไทยไดเหน็วาในรอบเดือนน้ันๆ
เราฉลอง หรือระลึกถึงนักบุญอะไรกันบาง เพราะมีรูปประจำวันกันเลย แตที่
ผมเห็นเปนของ ค.ศ. 2011 โจเซนำปฏิทินของ ค.ศ. 2012 มาใหผม เขาจำได
ในวนัท่ีผมถามหา ผมถามเขาวา “ราคาเทาไหร” เขาตอบวา “ไมเปนไรหรอก”

 ผมบอกเลา
ป ร ะสบก า รณ
เกี่ ยวกับเ ร่ืองนี้
ในเย็นวันศุกรที่
ไ ด มี โ อ ก า ส
สำรวจเขาไปใน
ชีวิตภายในของ
แตละคนในรอบ
สัปดาหที่ผานมา
ผมใหชือ่ประเด็น
ทีผ่มพดูวา “Give
and Take” การ
ใหและการรับ
บางทีเราเพียงแต

อยากใหไมไดคิดจะรบัอะไร การใหกส็รางความสุขใหกบัชีวติแลว ยิง่การใหนัน้
ยากเย็นแคไหน เราย่ิงมีความสุขทบเทาทวีมากข้ึนเทาน้ัน แตบางคร้ังการให
ก็เสนอการรับมาใหเรา ยิ่งใหมากเทาไหรยิ่งไดรับมากเทาน้ัน แมจะตองการ
หรือไมตองการ พระเจาจะเติมเต็ม และหัวใจของเราจะสดช่ืนอยู เสมอ
จากลมหายใจเล็กๆ ทีเ่ราหายใจเพ่ือกันและกัน เพือ่เพือ่นพีน่องรอบขางดวย

อากาศท่ีนี่สดช่ืนมากในทุกวัน นานแลวท่ีผมไมไดทำงานในลักษณะ
ไมเรงรีบ สมองถูกเปดและถูกชำระลาง แตมันสดช่ืนมากกวาน้ันอกี เม่ือรอบขาง
ยังมีผูคนท่ีพรอมจะใหซ่ึงกันและกัน ไมตองมีมากซ่ึงส่ิงของ แตมากมีซ่ึงไมตรี
และน้ำใจดีตอกัน

บรรณาธิการบริหาร
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çµ‘¥µ“¡ß“πé √–À«à“ß«—π∑’Ë 6-7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 §ÿ≥æàÕ‚¥‚√‡∑‚Õ ∫’.

‡√‡¬  ºŸâÕ”π«¬°“√ ·ºπ°ºŸâÕæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ·≈–ºŸâ∂Ÿ°§ÿ¡¢—ß ‰¥âπ”∑’¡≈ßæ◊Èπ∑’Ë

Õ.·¡à Õ¥ ®.µ“° ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ß“π·≈–‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ 3 »Ÿπ¬å ·¡à Õ¥

§◊Õ »Ÿπ¬å Saint Peter   »Ÿπ¬å New Blood ·≈–»Ÿπ¬å Holy Infant Orphanage „π

‚§√ß°“√™à«¬‡À≈◊Õ·√ßß“πæ¡à“ºŸâµ°Õ¬Ÿà„π¿“«–∑’Ë≈”∫“°„πª√–‡∑»‰∑¬ (SVBT)

µ‘¥µ“¡‡√◊ËÕß°“√º≈—°¥—π„Àâ‡¥Á°·µà≈–»Ÿπ¬å‡¢â“‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π√—∞∫“≈ ·≈–

 àß‡ √‘¡¥â“πÕ“™’æ„Àâ§π™ÿ¡™π¡’Õ“™’æ·≈–√“¬‰¥â‡≈’È¬ßµπ‡Õß‰¥â

ç¡Õ∫∑ÿπÕ“™’æé ΩÉ“¬ —ß§¡ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ (·ºπ° —ß§¡æ—≤π“)

¡Õ∫∑ÿπ àß‡ √‘¡°≈ÿà¡ µ√’Õ“™’æ ®”π«π 2 °≈ÿà¡ „π ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

§◊Õ µ. ”‡¿“≈à¡ ·≈–«—¥æ√–≠“µ‘ µ.‰ºà≈‘ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’Ë

 ∂“∫—π»÷°…“‡√’¬π√Ÿâ¿“§ª√–™“™π µ. ”‡¿“≈à¡ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‚¥¬¡’

µ—«·∑π°≈ÿà¡∑—Èß 2 æ◊Èπ∑’Ë‡¢â“√—∫¡Õ∫

çÕ“À“√ΩÉ“¬®‘µé §ÿ≥æàÕ®√—≈ ∑Õßªî¬–¿Ÿ¡‘ √à«¡∂«“¬¡‘ ´“„Àâ·°à§√Ÿ

‚√ß‡√’¬π√ÿàßÕ√ÿ≥«‘∑¬“ æ√âÕ¡„Àâ°“√Õ∫√¡¥â“π∫Ÿ√≥“°“√§ÿ≥§à“æ√–«√ “√

„π‚√ß‡√’¬π§“∑Õ≈‘° „π«—π ¡‚¿™æ√–°“¬·≈–æ√–‚≈À‘µæ√–§√‘ µ‡®â“ «—π∑’Ë

10 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012

ç‡¥Á°™à«¬¡‘ ´“é «—πÕ“∑‘µ¬å ¡‚¿™æ√–µ√’‡Õ°¿“æ «—π∑’Ë 3 ¡‘∂ÿπ“¬π

2012 §ÿ≥æàÕª√’™“  «— ¥’ ‡®â“Õ“«“  π”‡¥Á°™à«¬¡‘ ´“«—¥‡´πµåªÕ≈ ©–‡™‘ß‡∑√“

∑”°‘®°√√¡·≈–‡√’¬π√Ÿâæ√–«“®“¢Õßæ√–‡®â“ ‚¥¬¡’§ÿ≥§√Ÿ¿“√¥’ - §ÿ≥§√ŸÕ“∑‘µ¬å

‡∑»™“√’ æ√âÕ¡¥â«¬∫ÿµ√ 3 §π π”°‘®°√√¡·≈–‡≈àπ°’µ“√å

ç»÷°…“µàÕé §ÿ≥æàÕ«‘∫Ÿ√≥å  ≈‘¢‘µ∏√√¡  ‡¥‘π∑“ß‰ª»÷°…“µàÕ¥â“π‡∑««‘∑¬“

∑’Ë St. Patrickû College  ª√–‡∑»‰Õ√å·≈π¥å  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 æƒ…¿“§¡ 2012  ‚¥¬

¡’≠“µ‘æ’ËπâÕß·≈–‡æ◊ËÕπæ√– ß¶å  ¡“„Àâ°”≈—ß„®∑’Ë π“¡∫‘π

çª√–™ÿ¡é  ¡“™‘°°≈ÿà¡§à“¬π‘ ‘µπ—°»÷°…“Õ“ “æ—≤π“ ∫â“π‡´‡«’¬√å ®—¥°‘®°√√¡

ç30 «—π∑’Ë√Õ§Õ¬é «—π∑’Ë 16 ¡‘∂ÿπ“¬π 2012 ∑’Ë∫â“π‡´‡«’¬√å ‡æ◊ËÕ·∫àßªíπ

ª√– ∫°“√≥å™’«‘µÀ≈—ß°“√ÕÕ°§à“¬Õ“ “æ—≤π“¡“·≈â« 1 ‡¥◊Õπ «à“™’«‘µ¡’°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—Èß„π¥â“π°“√‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢ÕßπÈ” ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß™’«‘µ »—°¥‘Ï»√’

§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å

¢Õß§π√Õ∫¢â“ß

· ≈ – ° “ √ ∑”

ª√–‚¬™πå ‡æ◊Ë Õ

ºŸâÕ◊Ëπ
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µÕπ∑’Ë 2  ‘Ëß‡≈Á°Ê ∑’Ë‡√’¬°«à“«—¥

«—¥∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬‡√“‡ÀÁπæ√–‰¥âßà“¬·≈–„°≈â™‘¥

«—¥∑’Ë‡√’¬∫(‰¥â)¬“° ‡√“‡ÀÁπ§«“¡Õ≈—ß°“√·Ààßß“π»‘≈ªá¢Õß¡πÿ…¬å‡√“™◊Ëπ™¡

°—∫„§√·≈–»‘≈ªîπºŸâÕÕ°·∫∫‡À≈à“π—ÈπµâÕß°“√„Àâ‡√“π÷°∂÷ß„§√

«—¥¡’™◊ËÕ‡√’¬°¡“°¡“¬ Õ“ π«‘À“√ «—¥ «—¥πâÕ¬ π—°æ‘∏’°√√¡Õ“®¡Õß§âÕπ

‡¡◊ËÕ¡’°“√∑”º‘¥æ≈“¥‡°‘¥¢÷Èπ ∂â“‡¢“‡ÀÁπÀ—«„® ‡¢“§ß√Ÿâ«à“ ®–¡’§«“¡º‘¥„¥∫â“ß

µàÕÀπâ“æ√–‡¬´Ÿ ºŸâª√–∑—∫Õ¬Ÿà„π«—¥

«—¥π’È¥Ÿ‡√’¬∫ßà“¬ º¡¡“∂«“¬¡‘ ´“∑’Ëπ’Ë∑ÿ°«—π ∫“ß«—π‰¥âÕà“πæ√–«√ “√

À≈“¬§√—Èß‰¡à¡’∫∑‡æ≈ß À≈“¬§√—Èßª√–∏“π„πæ‘∏’ «¡°“ß‡°ß¬’π å À≈“¬§√—Èß

‰¡à¡’°“√‡∑»πå? º¡ ß —¬‡À¡◊Õπ°—π«à“  ‘Ëß∑’Ë‡√“‡§¬‡™◊ËÕ¡“ §«“¡Õ≈—ß°“√  ßà“ß“¡

¢Õßæ‘∏’°√√¡ °—∫§«“¡‡√’¬∫ßà“¬¡—π‡ªìπ‡√◊ËÕß‡¥’¬«°—πÀ√◊Õ‡ª≈à“?

«—¥¬—ß ß∫π‘ËßµàÕ‰ª‰¡àµÕ∫Õ–‰√„§√ ª≈àÕ¬„Àâ¡πÿ…¬å∂°‡∂’¬ß ·≈–· ¥ß

§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–· ¥ßÕÕ°·µ°µà“ß°—π‰ªµ“¡‡®µ§µ‘

çæ√–§√‘ µ‡®â“∑√ß∑”„ÀâÕ“§“√∑ÿ° à«πµàÕ°—π π‘∑‡®√‘≠¢÷Èπ‡ªìπæ√–«‘À“√

»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡æ◊ËÕÕß§åæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ „πæ√–§√‘ µ‡®â“ ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬°Á‡™àπ°—π°”≈—ß

∂Ÿ°°àÕ √â“ß√à«¡°—π¢÷Èπ‡ªìπ∑’Ëª√–∑—∫¢Õßæ√–‡®â“‡¥™–æ√–®‘µ‡®â“é (Õø 2:21-

22)

ß“π«—π    ç§√Õ∫§√—«‡´Õ√å√à“é
Õÿ¥√∏“π’ ●  √–À«à“ß«—π∑’Ë  5-7 æƒ…¿“§¡ 2012  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 8)

ç¡√≥ —°¢’é ‡√◊Õ‰∑∑“π‘°
∫“∑À≈«ß  3  Õß§å

 ≈–‡√◊Õ™Ÿ™’æ·≈– ≈–™’æ
 ✠  (Õà“π °ŸäªÀπâ“ 3)

101      ªï «—π µ√’ “°≈
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ‡ªìπ

ª√–∏“π„πæ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‚Õ°“  101 ªï «—π µ√’ “°≈ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10

¡’π“§¡ 2012  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)

§Õπ‡ ‘√åµ ç∫â“π‡¡◊Õß «¬¥â«¬‡ ’¬ß‡æ≈ßé
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ● ¡Ÿ≈π‘∏‘Õÿ∫≈√—µπå „πæ√–∫√¡√“™‘πŸª∂—¡¿å √à«¡°—∫

°√¡ àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡ ®—¥§Õπ‡ ‘√åµ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®

æ√–π“ß‡®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 4)
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