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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

วดัแม่พระเมืองลูรด์ บางแสน 

 
วนัอาทิตย์ท่ี 27 ธ.ค.  สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์  

พ่อท ามิสซาให้กบัพ่ีน้องทุกท่านแล้วนะ 

* ประกาศ ด่วน จากพ่อเจ้าอาวาส ...  
ของดการเข้าร่วมพิธีมิสซาทัง้หมด  

ตัง้แต่วนัอาทิตย์ที่ 3 มกราคม เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติม 
ท ัง้น้ี เพ่ือให้การป้องกนัไวรสัโควิด 19 รดักมุ ในอีกระดบัหน่ึง 

-------------------------------------  
จบเทศกาลพระคริสตสมภพ เขา้สู่เทศกาลธรรมดา 

 

     
 

 
 

   

สารวดั http://www.bangsaenchurch.org 

       

<<  OUR LADY OF LOURDES CHURCH   >>  บางแสน 

วดัแมพ่ระเมอืงลูรด์ 
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ส่ิงทีท่่านยอห์นไดป้ระกาศไดป้รากฏขึ้นในวนันี้  เป็นเหตุการณ์เพือ่ยนืยนัถึงตัวตนของพระเยซูเจา้ 

ฐานะทีท่รงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจา้จากเบื้องบน และยอห์นไดช้ี้ไปทีพ่ระองค์และเป็นบุคคลทีจ่ะ
ช่วยใหเ้ราไดร้อดพน้จากบาป ท่านไม่ไดย้ดึติดกบัความส าเร็จ ชือ่เสยีงแต่ตรงกนัขา้มท่านแสดง
ความถ่อมตนต่อหน้าทุกคน ท่านไม่ไดป้ระกาศตัวตนของท่านใหค้นเชือ่และยดึในตัวท่าน แต่ท่าน
ประกาศถึงพระเยซูองค์พระผู้ไถ่ใหร้อดทีเ่ราจะต้องติดตาม     
 

“เจ้าเป็นบุตรท่ีรกัของเรา เป็นท่ีโปรดปรานของเรา” 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=432xjPPdbMo
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งน่ารูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

ความหวงั 
         หลายปัญหา เกิดจากคน อดทนสู้             เกิดมาอยู่ คู่กบัคน อดทนไหว 
เพราะทุกคน ต่างความคิด ต่างจิตใจ                  เราอยากได้ เขาอยากเด่น เห็นมากไป 
         อย่าท้อแท้ กบัชีวิต ทีผิ่ดหวงั                      ฟ้ามืดยงั มีสว่าง กลางคืนหาย 
แม้วนัน้ี มปัีญหา อย่างมากมาย                          ใช่เลวร้าย สบายดี มีแน่นอน 

สญัลกัษณ์ในคริสต์ศิลป์ 
 หมวด  7    วตัถท่ีุใช้ในศาสนพิธี   ( Religious  Objects )   

 อาสนะ (Throne, Cathedra)  อาสนะหรือเกา้อ ี้ประจ าต าแหน่งพระสงัฆราช
เรียกว่า “คาเทดรา”  เป็นสญัลกัษณ์แห่งเกยีรติภูมขิองพระสงัฆราชมาตัง้แต่ยุคแรกๆ  
อาสนะในยุคปัจจุบนัตัง้อยู่ทางดา้นซา้ยของสกัการ สถานในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ทีโ่รม    
ซ ึง่ยงัคงตัง้อยู่ตรงต าแหน่งทีเ่คยตัง้ในอดตี   ในสมยัโบราณ   “คาเทดรา “  เป็นทีท่ ีค่รู
ใชน้ัง่สอนหนังสอื   ค าว่า อาสนะ ไดช้ือ่ตามนี้   ค าว่า อาสนวหิาร   อนัเป็นโบสถ์
ประจ าต าแหน่งของพระสงัฆราช และถือกนัว่าเป็นโบสถ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดในสงัฆมณฑลก็
มทีีม่าจากค าว่า “คาเทดรา”  เพราะอาสนวหิารเป็นทีต่ัง้อาสนะ   อนัเป็นสญัลกัษณ์
แห่งอ านาจของพระสงัฆราชในกจิการต่างๆรวมทัง้อ านาจในการตัดสนิคดคีวาม  

วนัองัคารที ่12 ม.ค.21    ระลกึถงึ บุญราศนีิโคลาส บุญเกดิ กฤษบ ารุง พระสงฆ์และมรณสกัข  ี
วนัพุธที ่13 ม.ค.21           ระลกึถึง น.ฮลีารี พระสงัฆราชและนักปราชญ์ 
วนัอาทติย์ที ่17 ม.ค.21    สปัดาห์ที ่2 เทศกาลธรรมดา  
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ข่าวกจิกรรมวดับางแสน 

พิธีมิสซาแรกในปี 2021 ของพระสนัตะปาปาฟรานซิส  
 ในวนัสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 

 (พุธที ่6 มกราคม 2021) หลงัจากทีท่่านไม่ไดอ้อกมาประกอบพธิีใด ๆ  
ในวนัส่งทา้ยปีเก่า และวนัปีใหม่ (สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจา้) 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13055-12jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13054-13jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13050-17jan21


วดัแม่พระเมอืงลรูด์ บางแสน 
เลขที่ 167  ถนนลงหาดบางแสน  ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชลบุร ี
วนัอาทิตย ์ พธิบูีชาขอบพระคุณ   ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น.  และ ภาษาไทย 10.30 น. 
วนัศุกรต์น้เดอืน  วนัเสาร ์ นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห ์และพธิบูีชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 
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ประชาสมัพนัธ ์

 
 

              อาทติยช์วนคดิ 

                                          รกัพระเจ้าสดุดวงใจ 

          มสีองสิง่ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงเน้นแก่เราในฐานะผู้ทีต่ิดตามพระองค์คอื ประการแรกเราต้องรักพระ

เจ้าสุดดวงใจ และพร้อมทีจ่ะหนัหลงัใหก้บับุคคลหรือสิง่ต่างๆ ทีจ่ะเป็นอุปสรรคในการติดตามพระองค์ 

ประการทีส่อง เราต้องพร้อมทีจ่ะแบกกางเขนติดตามพระองค์ โดยยอมรับความทุกข์ยากล าบากใน

ชวีติของเราเพือ่ปฏบิตัิตามพระประสงค์ของพระเจา้ และบนหนทางกางเขนแห่งความรักต่อพระเจา้และ

เพือ่นมนุษย์ จะน าเราไปสู่สริิมงคลแห่งการกลบัคนืชพีและชวีตินิรนัดรในพระเยซูคริสตเจา้องค์พระผู้เป็น

เจา้ของเรา 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 6 มกราคม 2021 ตามปฏิทินจารีตคาทอลิกท ัว่โลก คือ วนัสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ – เป็น
แสงสว่างน าทางสู่ความรอดพ้น 

 วดัเรา เช่นเดยีวกับวดัอืน่ ๆ ทัว่ประเทศ จดัมสิซาไปแล้วเม ือ่วนัอาทติย์ที ่3 มกราคมทีผ่่านมา 
 ข่าวสารของวนัสมโภชนี้คอื เจ้าพระยาทัง้ 3 นัน้ เม ือ่ได้บากบัน่ ม ัน่ใจ ในการแสวงหา “องค์ความรอด” 

ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย เป็นต้น เล่ห์เหล ีย่มของเฮโรด แต่ในทีสุ่ด พวกท่านได้พบ ได้นมสัการ ได้
ถวายบรรณาการ และทีส่ าคญัยิง่คอื ค าเตอืนใจจากเบื้องบนว่า อย่ากลบัไปหากษัตรย์ิเฮโรด…… พวก
ท่านจงึกลบัไปบ้านเมอืงของตนโดยทางอืน่  

ข้อควรคิด  
1. ท่านทัง้ 3 ออกจากประเทศชาตบ้ิานเมอืงของท่าน เพราะเห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏ – อนัว่าดาวนัน้ ดไูด้

เห็นได้ในยามค ่าคนื เวลากลางวนั เหล่าดวงดาวก็ยงัมอียู่ แต่มองดก็ูไม่เห็น ดาวดวงนัน้ สุกใสพเิศษกว่า
หมู่ดาวเหลอืคณานับบนฟ้า…. ทัง้ 3 ท่านต่างเลอืก ดาวดวงเดยีวกัน จากสถานทีใ่นบ้านเมอืงของท่าน – 
โดยไม่ลงัเลสงสยัทีจ่ะเลอืกไปตดิตามดาว ดวงอืน่ 

2. ดาวนัน้น าพาท่านไปพบกัน – คงมกีารพูดคุย แลกเปลีย่น – แบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทาง – และตก
ลงจะร่วมทางกัน 

3. ดาวนัน้ น าพาท่านไป สู่กรุงเยรูซาเล็ม – และไปจนถงึราชวงัของกษตัรย์ิเฮโรด – อะไร ๆ ดูเหมอืนใกล้จะ
ส าเร็จแล้ว….. แต่ท่านก็ยงัไม่ไดค้ าตอบ ยงัไม่พบบุคคลเป้าหมายทีท่่านแสวงหา…. แต่ท่านได้รบัก าลงัใจ
จากเฮโรด ว่าจะไปนมสัการ ‘องค์ความรอด’ ดว้ยตนเองเช่นกัน – หากพวกท่านไปพบแล้ว…. กลบัมา
บอกให้ทราบ…. ช่วงเวลานัน้ ดาวนัน้หายไป ไม่ปรากฏ ท่านทัง้หลายอาจจะสงสยัลงัเลไม่น้อย  

4. หลงัจากออกจากราชวงัของเฮโรด ดาวดวงนัน้ก็กลบัมาปรากฏให้เห็น และน าท่านทัง้ 3 ไปสู่ เบธเลแฮม 
จนได้พบ – นมสัการ – และถวายบรรณาการแด่ “องคค์วามรอด”  

5. ท่านปิตเิหลอืล้น และได้รบัค าเตอืนว่า อย่ากลบัไปหาเฮโรด เพราะเขาต ัง้ใจจะท าลาย “กุมารน้อย” องค์นี้  
– พวกท่านจงึเดนิทางกลบั…. ดว้ยเส้นทางอืน่ 

ข้อพจิารณา 
 ในโลกทีม่ดืมนของคนเรา แสงของดาวดวงนัน้คอื พระครสิต์ยงัทรงอยู่ – แสงสนุกสนานของโลก อาจบด

บงัพระองค์ แต่ให้เราม ัน่ใจว่า พระองค์อยู่ทีน่ี่เอง 
 เส้นทางชวีติทีแ่สวงหาพระองค์ มอุีปสรรค สิง่กีดขวาง ความสงสยั ความท้อแท้…. แต่ความมุ่งม ัน่…. จะ

น าพาเราผ่านไปได ้
 ความส าเร็จของโลก ( ราชวงั - เฮโรด) อาจเป็นเป้าหมายลวง ทีม่เีล่ห์เหล ีย่ม เพ ือ่ก าจดั ดาวดวงนัน้ให้ดบั

แสงไปจากชวีติของเรา 
 ราชวงั ไม่ใช่ รางวลั ของความส าเร็จ แต่ถ ้าพกัสตัว์ ต ่าต้อยนัน่แหละ เป็นจุดหมายแท้จรงิ – เพราะ 

พระองค์ “องค์ความรอด” ประสูตทิีน่ัน่ 
 พบแล้ว… พาให้ใจเป็นสุข… นมสัการ… ถวายบรรณาการ จากพื้นทีใ่นหวัใจของเรา ให้พระองค์มา

ประทบัและน าพาเราต่อไป ในเส้นทางทีจ่ะท าให้เรารอดพ้น – อย่ากลบัไปหาเฮโรด ( เจ้าเล่ห์) แต่จงเดนิ
ในเส้นทางใหม่นี้กับ “องค์ความรอด” เถดิ 

 ขออย่าท าให้ปีใหม่ กลายเป็นปีเก่าเร็วนัก ด้วยชวีติเก่า (ด้านไมค่่อยด)ี ทีเ่รายงัน าเข้า น าข้ามเข้าสู่ปีใหม่
นี้   นะครบั        

          เจ้าวดั 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13055-12jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13054-13jan21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/13050-17jan21


 

นทิาน ความคดิ คตสิอนใจ  
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กบัดักหนู 
 หนูตัวหนึ่งแอบมองลอดรอยแตกของก าแพง เพือ่ดูว่าชาวนากบัภรรยาของเขาแกะห่ออะไร 
“จะเป็นอาหารอะไรหนอ” เจา้หนูสงสยั มนัแทบลม้ทัง้ยนื เม ือ่รู้ว่าส ิง่นัน้คอื ‘กบัดกัหนู’ 
มนัจงึวิง่หวัซุกหวัซุนไปทีทุ่่งนา แลว้ส่งเสยีงร้องเตือน “มกีบัดกัหนูอยู่ในบา้น! มกีบัดกัหนูอยู่ใน
บา้น! “  แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ และคุย้เขีย่ไปมา มนัผงกหวัขึ้นแลว้พูดว่า “คุณหนู นี่คงเป็นเรื่องเศร้า
ส าหรับเธอ แต่มนัไม่มผีลอะไรกบัฉันหรอกนะ อย่า
กวนใจกนัเลย” 
 เจา้หนูวิง่ไปหาหมูและบอกแก่มนั “ มกีบัดักหนู
อยู่ในบา้น! มกีบัดกัหนูอยู่ในบา้น! “ 
หมูเหน็อกเหน็ใจ แต่กพ็ูดว่า“ ฉันขอโทษนะคุณหนู 
แต่ฉันคงท าไดแ้ค่สวดมนต์เท่านัน้ ไม่ต้องห่วงฉันจะ
สวดมนต์ใหเ้ธอดว้ย” 
เจา้หนูวิง่ไปหาววั และพูดว่า“ มกีบัดักหนูอยู่ในบา้น! 
มกีบัดกัหนูอยู่ในบา้น! “ 
ววัตอบว่า “ โธ่! คุณหนู ฉันกเ็สยีใจดว้ยนะ แต่มนัไม่
เหน็เกีย่วอะไรกบัฉันนี่” 
 ดงันัน้ เจา้หนูจงึกลบัเขา้บา้น นอนลงและเศรา้ใจเหลอืเกนิทีจ่ะต้องเผชญิหน้ากบักบัดกัหนู
เพยีงล าพงั กลางดกึคนืนัน้ เสยีงๆ หนึ่งดงักอ้งไปทัง้บา้น –ฟังเหมอืนเสยีงกบัดกัหนูไดจ้บัเหยือ่ของ
มนัแลว้   ภรรยาของชาวนารีบรุดไปดูว่าอะไรทีถู่กจบั ในความมดืนัน้เธอไม่เหน็ว่ามงูีพษิถูกกบัดกั
นัน้หนีบหางเอาไว ้งูกดัภรรยาของชาวนา ชาวนาจงึรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาล ตอนกลบับา้นเธอม ี
ไขสู้ง   ใครๆ กรู็้ว่าเราต้องพยาบาลคนป่วยดว้ยซุปไก่ ดงันัน้ชาวนาจงึหยบิขวานเดนิไปทีทุ่่งเพือ่ท า
หาวตัถุดบิหลกัของซุป   แต่อาการป่วยของภรรยากย็งัไม่ดขี ึ้น เพือ่นฝูงและเพือ่นบา้นต่างมาเยีย่ม
ดูใจ เพือ่เล ี้ยงอาหารพวกเขา ชาวนาจงึฆ่าหมูซะ  ภรรยาของชาวนากย็งัไม่หาย ในทีสุ่ดเธอกต็าย
ลง ผู้คนมากมายต่างมางานศพของเธอ 
 ชาวนาจงึฆ่าววัเพือ่ใหไ้ดเ้นื้อมากพอมาเล ี้ยงแขก เจา้หนูมองลอดรอยแตกของก าแพงดว้ย
ความเสยีใจสุดแสน 
 คราวหน้า หากคุณรู้ว่าใครสกัคนก าลงัเผชญิปัญหาและคดิว่าไม่เกีย่วกบัคุณสกัหน่อย  
จ าไวน้ะว่า เม ือ่พวกเราคนใดคนหนึ่งถูกคุกคาม เราทุกคนต่างตกอยู่ในอนัตราย! 
เพราะทุกคนลว้นเกีย่วพนักนัอยู่ในการเดนิทางทีเ่รียกว่า ‘ชวีติ’ 

เราต้องคอยเฝ้าดแูลกนัและกนั และพยายามให้ก าลงัใจอีกคนเข้าไว้  
จงบอกต่อข้อความน้ีให้แก่คนทีเ่คยช่วยคณุและบอกให้เขารู้ว่าเขาส าคญัต่อคณุขนาดไหน 

จ าไว้เถอะ เราแต่ละคนกคื็อด้ายเส้นส  าคญับนผืนพรมของผู้อืน่ 
นัน่เป็นเหตุผลทีช่ีวิตของเราถกูถกัทอเข้าไว้ด้วยกนัไงล่ะ 
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ชีวิต “นักศึกษา” คนหน่ึง (ตอน1) 
 ผมกไ็ม่แน่ใจว่าชวีติการเป็น “นักศกึษา” ของแต่ละคนมเีรื่องราวอะไรน่าจดจ า แต่เรื่องนักศกึษา
คนทีผ่มจะเล่าต่อไปนี้  อาจจะมชีวีติการเป็นนักศกึษาทีไ่ม่เหมอืนคนทัว่ไปนัก อย่างไรกต็าม พกัเรือ่ง
มุมคดิเขยีนบทความเรื่องเลา่ เบา ๆ อ่านสบาย (ม ัง้) กนับา้งกด็ี 
ชวีตินักศกึษาของ “นาย” คนนี้อาจมคีวามโลดโผน เหนือความ
คาดหมายอยู่บา้ง แต่คงไม่ไดเ้ลา่ในมุมนัน้ ยอ้นไปวยัประถม เขา
ไม่ไดเ้ป็นเดก็ตัง้ใจเรียนเอาเสยีเลย ดูเหมอืนเดก็สมาธิส ัน้ ดูมคีวาม
เป็น “โต๊ะโตะจงั” อยู่ไม่น้อย… (วรรณกรรมญีปุ่่น เรื่องราวของ
เดก็หญงิวยั 6 ขวบที่ชือ่ โต๊ะโตะ เธอชอบอยู่ในจนิตนาการของ
ตัวเองเวลาเรียนหนังสอื จงึโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะรบกวน
สมาธเิพือ่นคนอืน่) 
 เขาจะเอาแต่วาดการ์ตูน มสีมุดเก่าทีเ่อาไวว้าดการ์ตูน
โดยเฉพาะเสมอ ถ้าไม่วาดการ์ตูน กช็วนเพือ่นคุย โดนครูดุบ่อย ๆ แต่ผลการเรียนกลบัไม่แย่ แมไ้ม่
ถึงกบัไดท้ี ่1-2 แต่กอ็ยู่ราวที ่4-5-6 ตลอด โตมาชัน้มธัยม กไ็ม่ต่างกนั ทีย่งัห่วงเล่นกบัเพือ่น และไม่
ตัง้ใจเรียน แต่เหมอืนจะหนักขอ้กว่าเดมิ เพราะโดนครูไล่ออกนอกหอ้งบ่อย ๆ โทษฐานรบกวนเพือ่น
คนอืน่ ซ ึง่ผลการเรียนตอนนี้ไม่ไดด้เีหมอืนสมยัประถมแลว้ อยู่ในระดบัเอาตัวรอดจบมาไดแ้ค่นัน้…  
 เขาอาจไม่ไดจ้งใจทีจ่ะ “ไม่ตัง้ใจเรียน” เท่าทีจ่ าไดเ้ขาเริ่มมคีวามเป็น “นักศกึษา” ดว้ยตนเองไป
แลว้ เขาท าการบา้นดว้ยการดูตัวอย่างในหนงัสอื เขาเขา้สอบกจ็ากการอ่านหนังสอืเอา เพราะใน
หอ้งเรียนนอ้ยนักทีจ่ะฟัง หรือสนใจสิง่ทีค่รูสอน และเขาไม่มคีนในครอบครัวมาคอยสอนใหอ้กีดว้ย… 
เม ือ่ถงึวยันักศกึษาจริง ๆ (เขา้มหาลยัฯ) ค าว่า “นักเรียน” อาจไม่เหมาะกบัเขา แต่ “นักศกึษา” โดย
อย่างยิง่ ศกึษาดว้ยตัวเองนัน้ มนัเริม่กลายเป็นเรื่องถนัด การเขา้มหาลยัเปิด อย่างรามค าแหง จงึดู
เป็นอะไรทีเ่หมาะสมด ี 
 แต่ไม่เลย เพราะเขาใชเ้วลาส่วนใหญ่ในชวีติ นักศกึษาวชิาการ ไปเป็น นักศกึษาวชิาชวีติ 
มากกว่า และไม่ไดม้ชีวีตินักศกึษาแบบในรัว้มหาลยัอย่างทีค่วรจะเป็น เทีย่วกลางคนื อบายมุข และ
ผู้หญงิ คอืส ิง่ทีว่นเวยีนในวยันัน้ แมห้ลายคนจะมองว่า วยันักศกึษาของหลายคนกม็เีรื่องนี้  แต่ส าหรับ
เขามนัเรื่องนี้ เสยี 90% เพราะแทบไมเ่คยเขา้ชัน้เรียน ไม่เคยอ่านหนังสอื นอกจากก่อนสอบ 1 -2 วนั 
 ท่ีเด่นชดัว่าเหมอืนไม่มชีวีตินักศกึษาคอื การแทบไม่มเีพือ่นใหม่ในมหาลยั แต่ส ิง่หนึ่งทีย่งัเป็น
ขอ้ดคีอื ยงัคงชอบอ่านหนังสอือ ืน่ ๆ ชอบคอมพวิเตอร์ และสนใจคดิวเิคราะห์เรื่องราวรอบตัว 
 คงไม่ลงรายละเอยีดความไร้สาระในช่วงเวลานัน้ แต่มนักใ็ช่ว่าไม่ไดอ้ะไรมา เขาไดป้ระสบการณ์ 
เรียนรู้หลายสิง่อย่าง แมม้นัจะท าใหเ้สยีเวลาชวีติไปมากกต็าม เพราะเผลอหน่อยเดยีวก ็4 ปีเขา้ไป
แลว้ทีก่ารเรียนมหาลยัฯ ไม่เขา้ใกลค้ าว่า “จบ” สกันิดเดยีว 


