
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 12 ประจำ�เดือนธันว�คม 2017

	 คริสตสมภพเตือนใจเราให้ระลึกถึง

	 การบังเกิดมาของพระเยซูคริสต์

	 เพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้น

คริสตชนในปัจจุบันทำาให้คริสตสมภพเป็นจริงขึ้นอีกครั้ง

ในมิติฝ่ายจิต	

	 โดยความรักต่อกันในครอบครัว	ในชุมชนวัด

	 ด้วยวิถีคริสตชนย่อย

ที่ใดก็ตามที่มีสอง-สามคน

รวมตัวกันในความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ที่นั่นพระเยซูคริสตองค์ความรักประทับอยู่	

(เทียบ มธ 18,20)

ขออำานวยพร

(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)
ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

และ
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Merry Christmas 2017 
and Happy New Year 2018
สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ 2560 

และสุขสงบวันปีใหม่ 2561



บทความ...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

พ่ีน้องท่ีรัก ถ้าใกล้ถึงวันเกิดของคนท่ีเรารัก  

ย่ิงคนท่ีเรารักมากเท่าไหร่ เราย่ิงจะเตรียม 

จัดงานให้เขาอย่างดีท่ีสุด เพ่ือมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

ให้แก่เขา ในวันคริสตสมภพเราฉลองวันเกิดของ 

พระเยซูเจ้า พระองค์ไม่ใช่แค่เป็นบุคคลท่ีเรารัก 

เท่าน้ัน แต่พระองค์ยังทรงรักเราอย่างถึงท่ีสุด ทรง

ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือทรงกอบกู้เราให้พ้นบาป 

พระศาสนจักรจึงกำาหนดช่วงเวลา 4 สัปดาห์ ท่ีเรา 

เรียกว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เพ่ือ

เตรียมใจ เตรียมชีวิตของเราเพ่ือสมโภชพระคริสต 

สมภพ ในพิธีกรรมเราจะเห็นว่า ในวันอาทิตย์ 

ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราจะไม่ขับ 

เพลงพระสิริรุ่งโรจน์ (ซ่ึงเป็นเพลงท่ีทูตสวรรค์ร้อง 

ในวันพระคริสตสมภพ) เพ่ือเราจะได้ร้องเพลงน้ีอย่าง

สง่าและด้วยความช่ืนชมยินดีในวันพระคริสตสมภพ

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าใน

ภาษาละตินใช้คำาว่า “Adventus”  (หมายความว่า 

มาถึง) เรารอคอยการเสด็จมาถึงของพระเยซูเจ้า 

ไม่ใช่เฉพาะการบังเกิดของพระองค์เท่าน้ัน แต่

ในเทศกาลน้ียังเป็นการรอคอยการเสด็จมาคร้ังท่ี 

สองของพระองค์ในวันส้ินพิภพด้วย จึงเป็น

ช่วงเวลาพิเศษท่ีเราไตร่ตรองถึงจุดหมายปลาย

ทางในชีวิตของเรา ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนและ 

แบบอย่างของพระเยซูเจ้า ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ของเรา เพ่ือเราจะได้พร้อมต้อนรับการเสด็จมา 

ของพระอง ค์ ใน วัน สุด ท้ายของ ชี วิตของ เรา 

ในพิธีกรรมเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ใส่อาภรณ์สีม่วง 

ซ่ึงให้ความหมายถึงความหวังและการรอคอย  

คริสตชนจึงใช้โทษบาปเพ่ือเตรียมจิตใจรับเสด็จ 

พระคริสตเจ้า แต่ก็ไม่ได้เน้นถึงขนาดท่ีว่าเป็นช่วง

เวลาแห่งการสำานึกผิดและเป็นทุกข์กลับใจอย่าง 

เข้มข้นดังเช่นช่วงเวลาส่ีสิบวันในเทศกาลมหาพรต 

(ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเรายังขับ

ร้องบทเพลงอัลเลลูยา แต่ในเทศกาลมหาพรตเรา

จะไม่ขับร้องเพลงน้ี)

พระวาจาของพระเจ้าซ่ึงอ่านในพิธีมิสซาของ

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าให้ความหมาย 

ท้ังสองด้านของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระ 

คริสตเจ้า ดังน้ี ในวันอาทิตย์ บทอ่านท่ี  1  เป็นบท

อ่านจากหนังสือประกาศก (จากหนังสือประกาศก

อิสยาห์เป็นส่วนใหญ่) เป็นคำาทำานายเก่ียวกับพระ 

คริสตเจ้าและยุคของพระองค์ บทอ่านท่ี  2 เป็น

บทอ่านจากจดหมายของอัครสาวก (จากนักบุญ

เปาโลเป็นส่วนใหญ่) ซ่ึงสาระสำาคัญเป็นการสอน

และการตักเตือนให้เฝ้าระวังและดำาเนินชีวิตอย่าง

เหมาะสม พระวรสาร กำาหนดหัวข้อของการฉลอง

ในแต่ละอาทิตย์ ดังน้ี สัปดาห์ท่ี 1 เป็นหัวข้อเก่ียว

กับ “วันส้ินพิภพ” สัปดาห์ท่ี 2 และ 3 เก่ียวกับ “ผู้นำา

หน้าพระเยซูเจ้า คือ นักบุญยอห์น ผู้ทำาพิธีล้าง” 

สัปดาห์ท่ี 4 เป็นเหตุการณ์ก่อนการประสูติของพระ

เยซู ปี A เร่ืองการแจ้งธรรมล้ำาลึกการบังเกิดของ

พระเยซูแก่นักบุญโยเซฟ ปี B เร่ืองทูตสวรรค์แจ้ง

สารแด่พระนางมารีอา ปี C เร่ืองแม่พระเสด็จเย่ียม

นางเอลีซาเบธ การจัดพระวาจาของพระเจ้าใน 

วันธรรมดา เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ามี 

2 ส่วน คือ ส่วนแรกต้ังแต่เร่ิมต้นเทศกาลไปจนถึง 

วันท่ี 16 ธันวาคม ส่วนท่ีสองจากวันท่ี 17-24 

ธันวาคม ส่วนแรกเน้นท่ีการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ

พระเยซูเจ้า ขณะท่ีส่วนท่ีสองเน้นท่ีการเตรียมการ

ฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า



เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ายังมุ่ง 

เช้ือเชิญให้เรามองดูชีวิต และเลียนแบบคุณธรรม

ความดีของบุคคลท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือก และทรง

เตรียมไว้เพ่ือให้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบังเกิดเป็น

มนุษย์ของพระเยซูเจ้า ได้แก่ พระนางมารีอา นักบุญ

ยอแซฟ นักบุญยอห์น ผู้ทำาพิธีล้าง นักบุญเอลิซาเบธ 

รวมท้ังท่านเศคาริยาห์ 

จากความหมายและจากพระวาจาของพระเจ้า

ในมิสซาของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

และจากบุคคลในพระคัมภีร์ท่ีเป็นรูปแบบแก่เราใน

การเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พ่อขอนำาเสนอ

ภาคปฏิบัติในการเตรียมจิตใจในเทศกาลน้ี ดังน้ี

1. การมองวาระสุดท้ายท่ีให้ความหมายแก่

ชีวิตในวันน้ี คือ ในการรอคอยการเสด็จมาคร้ัง

สุดท้ายของพระองค์ ให้เราวิงวอนขอต่อพระบิดา

เพ่ือจะสามารถเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตประจำาวัน 

และเตรียมชีวิตให้พร้อม ด้วยศรัทธาอย่างไม่มีท่ีติ 

และด้วยสันติสุขในจิตใจ

2. ชีวิตของการกลับใจตามคำาประกาศเตือน

ของนักบุญยอห์น ผู้ทำาพิธีล้าง ท่านเตือนว่าการ

กลับใจเป็นท่าทีท่ีจำาเป็นสำาหรับการพบกับพระ 

คริสตเจ้า เง่ือนไขท่ีจำาเป็นสำาหรับการกลับใจ คือ 

ความปรารถนาท่ีจะกลับใจอย่างแท้จริง การเปิดรับ

พระคุณของพระเจ้า ความพยายามต่อสู้กับบาปและ

ความอ่อนแอในชีวิตของเรา เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

พระคริสตเจ้าจึงเป็นโอกาสดีท่ีเราจะรับศีลอภัยบาป 

และต้ังใจจริงท่ีจะปรับปรุงชีวิตของเรา

3. การรอคอยด้วยความยินดี ความยินดีเกิดข้ึน

เม่ือขณะเฝ้ารอคอยพระคริสตเจ้า เราเดินทางอยู่บน 

“หนทางของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นอิมมานูเอล 

(พระเจ้าสถิตกับเรา)” ด้วยความพากเพียรอดทน 

และด้วยหัวใจบริสุทธ์ิและใจกว้าง

4. การเฝ้ารอตามแบบอย่างของพระนาง 

มารีอา สตรีผู้เป็นแบบอย่างของ “ความพร้อม

สรรพ” ในการตอบรับต่อพระประสงค์ของพระเจ้า 

พระนางมีความสุภาพถ่อมตน พระนางตระหนัก

ดีว่าทุกส่ิงในชีวิตเกิดข้ึนจากการริเร่ิมของพระเจ้า 

พระนางได้ตอบรับการถูกเลือกให้เป็น “ท่ีประทับ

ของพระบุตร” และตอบรับแผนการของพระเจ้าใน

ชีวิตของพระนางอย่างดีย่ิง

ด้วยเหตุน้ีเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

จึงไม่ใช่เพียงเทศกาลเตรียมการฉลองร่ืนเริงใน 

วันคริสต์มาสเท่าน้ัน แต่ตรงข้ามต้องเป็นเทศกาลท่ี

เราต้องจริงจังกับชีวิตมากข้ึน แก้ไขปรับปรุงในส่วน

ท่ีเรายังบกพร่อง และพัฒนาในส่วนท่ีเป็นความดีใน

ชีวิตของเรา 

ขอพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่กับพ่ีน้อง เป็น

พลังช่วยให้เราเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ

อย่างดี ต้อนรับและปฏิบัติอย่างดีต่อพระเยซูเจ้า 

ท่ีเราพบผ่านทางพ่ีน้องเพ่ือนมนุษย์ของเรา 

และเวลาในช่วงน้ียังเป็นการเตรียมตัวของเราเพ่ือ

พบพระเยซูเจ้าท่ีเราทุกคนจะต้อนรับการเสด็จมา

ของพระองค์ในวันท่ีเราจากโลกน้ีไป และในวัน 

ส้ินพิภพ



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 20174

บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายอภิบาล ได้จัด
งานวัน “สานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 3” เม่ือ 
วันเสาร์ท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ณ 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหาร 
อัสสัมชัญกรุงเทพฯ เวลา 09.00 -  
16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อ 
วีรศักด์ิ วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อเจ้าอาวาส
อาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานพิธี
มิสซา ร่วมด้วยพระสงฆ์ พร้อมกับนักบวช
ชาย-หญิง และพ่ีน้องสัตบุรุษท่ีมาร่วมงาน
น้ีประมาณเกือบ 300 ท่าน จาก 34 วัด

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ น ค ร้ั ง น้ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นโอกาสท่ีสมาชิก 
วิถีชุมชนวัดจะได้มาพบปะกัน รู้จักกัน 
และส ร้างความสัมพันธ์ อันดี ต่อ กัน  
ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำางานวิถี
ชุมชนวัด อันจะทำาให้เกิดความร่วมมือใน
การทำางานวิถีชุมชนวัดต่อไปในอนาคต  
นอกจากน้ันสัตบุรุษท่ัวไปท่ีมาร่วมงาน
จะได้ทราบถึงจิตตารมณ์และตระหนักถึง
ความสำาคัญของวิถีชุมชนวัดในการดำาเนิน
ชีวิตคริสตชนของตน

กิจกรรมในวันน้ีเร่ิมด้วยวจนพิธีกรรม
เปิดด้วยการแห่พระคัมภีร์ โดยคุณพ่อ
เชษฐา ไชยเดช รองผู้จัดการแผนก 
วิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
เป็นประธานในพิธี พร้อมกับผู้แทน
ฆราวาสจาก 6 เขต ต่อจากน้ันเป็นการ
แบ่งปันการทำางานวิถีชุมชนวัดโดยผู้แทน
ของแต่ละเขต ซ่ึงได้รายงานถึงความ
ก้าวหน้า กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้กระทำา 
รวมท้ังส่ิงท้าทายท่ีได้พบเป็นการเรียนรู้
การทำางานของกันและกัน ผู้มาร่วมงาน
หลายท่านบอกว่าได้แนวทางการทำางาน

วิถีชุมชนวัดท่ีเป็นประสบการณ์จริง รวม
ท้ังได้รับกำาลังใจในการทำางานของพระ
ต่อไปจากเพ่ือนร่วมงานวิถีชุมชนวัดจาก
วัดและเขตต่างๆ นอกจากน้ียังมีผู้แทน 
เจ้าหน้าท่ีของอารามพระหฤทัยของ
พระเยซูเจ้า คลองเตยซ่ึงพักอาศัยอยู่ใน
อาราม และโดยการนำาของซิสเตอร์ได้จัด
ให้มีการดำาเนินชีวิตตามแนวทางของวิถี
ชุมชนวัดได้รายงานและแบ่งปันกิจกรรม
ท่ีพวกเขาได้ทำาแก่ท่ีประชุมด้วย นอกจาก
น้ันเรายังมีพ่ีน้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน
จำานวนหน่ึงมาร่วมในกิจกรรมวันสาน
สัมพันธ์วิถีชุมชนวัดในคร้ังน้ีด้วย

จากน้ันเป็นการเสวนาเร่ือง “องค์กร
และการประกาศข่าวดีในรูปแบบของ
วิถีชุมชนวัด” โดย คุณพ่อปิยะชาติ  
มะกรครรภ์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ โดยมี 
ผู้ร่วมเสวนา คือ คุณพ่อเศกสม กิจมงคล 
ผู้รับผิดชอบงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑล
จันทบุรี คุณวาภรณ์ นพคุณทอง สมาชิก
คณะพลมารีย์ คุณศุภรดา เกาะสุวรรณ 
สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท และคุณ
รัตนา กิจชลวิวัฒน์ สมาชิกกลุ่มส่งเสริม
ชีวิตครอบครัว (นอกจากพ่ีน้องท้ังสาม
ท่านเป็นสมาชิกในองค์กรคาทอลิกแล้ว 
ท้ังสามท่านยังเป็นผู้นำาวิถีชุมชนวัดด้วย
ครับ) เราได้ข้อคิดท่ีดีจากการเสวนาว่า 
การเป็นสมาชิกขององค์กรคาทอลิก 
นอกจากไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำางาน
วิถีชุมชนวัดแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้าง
และสนับสนุน เน่ืองจากวิถีชุมชนวัดเป็น
หน้าท่ีของคริสตชนทุกคนโดยศีลล้าง
บาป ไม่ใช่เป็นกลุ่มใหม่หรือหมวกใบใหม่
ท่ีสมาชิกองค์กรจะต้องสวม และองค์กร
คาทอลิกต่างๆ ได้เสริมสร้างจิตตารมณ์

ของการเป็นคริสตชนท่ีดีแก่สมาชิกอยู่แล้ว
จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีสมาชิกองค์กรคาทอลิก
สามารถเข้ารับการอบรมและต่อยอดเป็น
ผู้นำาวิถีชุมชนวัดได้

กิจกรรมในภาคบ่ายเร่ิมเวลา 13.15 น. 
เป็นการแบ่งปันพระวาจาแบบ look  
listen love หัวข้อ “องค์กรกับการ
อภิบาลวิถีชุมชนวัด” โดยแบ่งผู้ร่วมงาน
ออกเป็น 25 กลุ่ม โดยมีพ่ีน้องฆราวาส
และนักบวชหญิง 25 ท่าน เป็นผู้นำาในการ
แบ่งปันพระวาจา บรรยากาศการแบ่งปัน 
เป็นแบบพ่ีน้อง การมีส่วนร่วม และการ
แบ่งปันชีวิตของแต่ละท่านท่ีได้รับการ
ดลใจจากพระวาจาของพระเจ้าและนำาไป
ปฏิบัติในชีวิต งานสานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด 
จบลงด้วยการรับพรจากพระเจ้าในพิธี
มิสซา โดย คุณพ่อวีรศักด์ิ วนาโรจน์สุวิช 
คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
เป็นประธานพิธี

งานวันสานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 3 ผ่านไป 
ด้วยดี ก่อนอ่ืนพ่อต้องขอขอบคุณทีมงาน
คณะกรรมการดำาเนินงานวิถีชุมชนวัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกท่านท่ีมีส่วน
ในการจัดงานในคร้ังน้ี

ข อ บ พ ร ะ คุ ณ คุ ณ พ่ อ วี ร ศั ก ด์ิ   
วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อเจ้าอาวาส 
อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซิสเตอร์สมลักษณ์ 
มธุรสสุวรรณ ผู้อำานวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญศึกษา และคณะครูท่ีให้บริการ
ด้านสถานท่ี อาหาร อุปกรณ์ต่างๆ  
การต้อนรับ และในทุกๆ ด้าน อันเป็น
ส่วนสำาคัญอย่างย่ิงท่ีทำาให้งานในวันน้ี
สำาเร็จไปได้ด้วยดี

ท่ีสุด ขอบพระคุณนักบวชหญิง  
พ่ีน้องผู้นำาวิถีชุมชนวัดจากเขตต่างๆ 
ท่ีมาช่วยนำาการแบ่งปันพระวาจา และ 
พ่ี น้อง ทุกท่าน ท่ีมา ร่วมงานวันสาน
สัมพันธ์วิถีชุมชนวัดในคร้ังน้ีขอพระเจ้า
โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านมีสันติสุข และ
ม่ันคงในความรักของพระองค์ครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วันกตัญญุตา ขอบคุณพระเจ้า สำานึกพระคุณ

งานสานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด
วันเสาร์ท่ี 18 พฤศจิกายน 2017 แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อถนอมศักด์ิ เล่ือนประไพ  

ผู้จัดการแผนก จัดงานสานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมช้ัน 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ  
มะกรครรภ์  คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เข้าร่วมงานด้วย โดยช่วงแรกเป็นการสรุปภาพรวมวิถีชุมชนวัด 
ของแต่ละเขต จากน้ันช่วงท่ี 2 เป็นการเสวนา  เร่ืององค์กรและการประกาศข่าวดีในรูปแบบของวิถีชุมชนวัด ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งปันพระวาจา  
และพิธีบูชาขอบพระคุณปิด โดยคุณพ่อวีรศักด์ิ วนาโรจน์สุวิช

วันเสาร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08.30-12.00 น. โคเออร์ จัดงานวันกตัญญุตา ขอบพระคุณ สำานึกพระคุณ โดยภายในงานได้มี
กิจกรรมดังน้ี 1.แจกของท่ีระลึกให้แก่อาสาสมัครโคเออร์ ดำาเนินรายการโดย คุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย มอบของท่ีระลึกโดย พระสังฆราช 
พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการอภิบาลสังคม 2.พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่คุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร อดีต 
ผู้อำานวยการโคเออร์คนแรก ประธานโดย พระคาร์ดินัล ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู 3.มอบโล่ห์เกียรติคุณ จำานวน 17 ท่าน แก่ผู้ท่ีสนับสนุนกิจการ 
รักและรับใช้โคเออร์ โดย พระคาร์ดินัล ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

วันเสาร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2017 
เวลา 07.30 – 16.00 น. คณะกรรมการ
ค าทอ ลิ ก เ พ่ื อ ก า ร พัฒนา สั ง คม  
แผนกสตรี สมาคมสตรีไทยคาทอลิก 
สวนสันติวนา และชุมชนการเรียนรู้ 
เซเวียร์ จัดงานเสวนา รักแม่ รักษ์โลก 
– รักบ้านส่วนตัว รักษ์โลก ส่วนรวม 
หัวข้อ “ปลูกผัก ปลุกคน ปลูกจิต

ปลูกผัก ปลุกคน ปลูกจิตวิญญาณ ถวายในหลวงรัชกาลท่ี 9

วิญญาณ ถวายในหลวงรัชกาลท่ี 9” ณ สวนสันติวนา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยแต่ละช่วงมีวิทยากรดังน้ี ภาวนากับส่ิงสร้าง โดยซิสเตอร์รวงกาญจนา 
ชินะผา, O.S.U. ,Laudato si’ และ Amoris laetitia โดย คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, S.J. ,Climate Change โดย ดร.จำาเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ุ ,ศิลปะ
กับส่ิงแวดล้อม โดย อ.ณวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์, คุณกรชชนก หุตะแพทย์ สวนผักคุณตา อยู่กับธรรมชาติ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เสกสุสานอารามพระหฤทัยฯ
วันเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2017 เวลา 

16.45 น.พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเสก
สุสานอารามพระหฤทัยฯ โดยมีคุณพ่อสุเทพ 
พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 
คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม คุณพ่อชวลิต  
กิจเจริญ คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา คุณพ่อ 
วีรศักด์ิ วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อถิรลักษณ์ 
วิจิตรวงศ์ คุณพ่อฟรังซิส ไกส์ บรรดา 
ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด ญาติและสัตบุรุษ มาร่วมภาวนาเพ่ือผู้ล่วงลับในพิธีดังกล่าว ณ วัดน้อยช้ัน 3 ของอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
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แห่แม่พระทางสายน้ำา
วันเสาร์ท่ี 28 ตุลาคม 2017 วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพ่ีน้อง และอบต.ต้นตาล จ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดงานพิธี 

แห่แม่พระทางสายน้ำาโดยเร่ิมจากพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โอกาสปิดเดือนแม่พระโดย คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล จากน้ัน นายนิมิต  
วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาสวัดฯ ได้ร่วมกันตัดริบบ้ินเปิดงานพิธีแห่แม่พระทาง 
สายน้ำามีสัตบุรุษชาวคริสต์และชาวพุทธ ร่วมงานเป็นจำานวนมาก

เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2017 พระสังฆราชชูศักด์ิ  

สิริสุทธ์ิ เลขาธิการ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ ได้นำา
คณะพระสงฆ์ นักบวชชาย – หญิง สามเณร เจ้าหน้าท่ีของ
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย หน่วยงานของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสัตบุรุษจากวัดต่างๆ เข้าชม
นิทรรศการพระเมรุมาศ จำานวน 406 คน

ฟ้ืนฟูชีวิตครอบครัว

มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนคริสตชนวัดมารีย์สมภพ
วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤศจิกายน 2017 ณ โรงเรียนราษฎร์บำารุงศิลป์ อ.เสนา (บ้านแพน) 

จ.อยุธยา สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัย(โคเออร์) และอาสาสมัครโคเออร์  
วัดนักบุญเปโตร ได้นำาถุงยังชีพท่ีได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ไปมอบให้
กับชุมชนคริสตชนวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จำานวน 80 คน ซ่ึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 
จากคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้อำานวยการโรงเรียนราษฎร์บำารุงศิลป์ และเจ้าอาวาส 
วัดมารีย์สมภพ และจากซิสเตอร์แสงอรุณ ธารีจิตร รองผู้อำานวยการโรงเรียนฯ ซ่ึง 
รับผิดชอบด้านโภชนาการ

อบรมพ่ีเล้ียงคริสตชน (Sponsors) และ 
ครูคำาสอน (Catechists) คร้ังท่ี 2

วันเสาร์ท่ี 28 ตุลาคม 2017 คุณพ่อสมหมาย 
มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม 
ผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ได้จัดอบรมสำาหรับพ่ีเล้ียงคริสตชน (Sponsors) 
และครูคำาสอน (Catechists) ในกระบวนการเตรียม
ผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) คร้ังท่ี 2/2017 โดย
อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และอาจารย์ 
สุดหทัย นิยมธรรม เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
ช้ัน 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 
มีผู้เข้าร่วมงานรวมท้ังส้ิน 54 ท่าน

วันท่ี 17-19 พฤศจิกายน 2017 แผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยคุณพ่อพรศักด์ิ ช่ืนจิตอภิรมย์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดสัมมนาฟ้ืนฟูชีวิต
ครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ฟฟ.1) รุ่น 156 จำานวน 6 คู่ ณ บ้านซาวีโอ 
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6-8 ธ.ค. Santificationday และเข้าเงียบพระสงฆ์ บ้านผู้หว่าน
10-11 ธ.ค. สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนเขต ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
15 ธ.ค. วันบุคลากรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
22-25 ธ.ค. แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการครูคำาสอนบุญยาตรา ปีที่ 27 
 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จ.สกลนคร
24 ธ.ค. สมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 24.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2560 คร้ังท่ี 2
วันพุธท่ี 15 พฤศจิกายน 2017 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร  

ปีการศึกษา 2560 คร้ังท่ี 2 การประชุมเร่ิมต้นด้วยหัวข้อ เป้าหมายในการจัดการศึกษาของ 
ฝ่ายการศึกษาฯ โดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำานวยการฝ่ายฯ หัวข้อแผนงาน/โครงการ
ภาคเรียนท่ี 2 กลุ่มงานวิชาการ สำานักมาตรฐานฯ กลุ่มงานจิตตาภิบาล และกลุ่มงานอำานวยการ 
โดยคุณพ่อผู้รับผิดชอบกลุ่มงาน จากน้ันเป็นบรรยายพิเศษหัวข้อ จิตวิญญาณของความเป็น 
ครูในโรงเรียนคาทอลิก โดยอาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย โดยมีผู้บริหารและครู 
เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 ท่าน

อบรมพระคัมภีร์หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับท่ี 
1, 2 และรับวุฒิบัตร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมพระคัมภีร์ 
หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับท่ี 1, 2 เป็นจำานวน
สองเสาร์ คือวันเสาร์ท่ี 11 และเสาร์ท่ี 18 
พฤศจิกายน โดยมีคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์  
เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำานวน 
50 คน ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ 
ปัจจุบันมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ คณะ
ซาเลเซียน เป็นผู้ดูแล และในวันเสาร์ท่ี 18 
พฤศจิกายน ท่ีผ่านมา เป็นเสาร์สุดท้าย และ 
มีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม

พิธีมิสซาปลงศพอันตน ชอบ หัตถการกุล
วันเสาร์ท่ี 28 ตุลาคม 2017 เวลา 09.00 น. คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล เป็นประธาน

พิธีมิสซาปลงศพ อันตน ชอบ หัตถการกุล บิดาของคุณพ่อ พร้อมด้วยคุณพ่อประวิทย์  
พงษ์วิรัชไชย และคุณพ่อไพริน เกิดสมุทร โดยมีคณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และญาติมิตรมาร่วม 
อาลัยรักคร้ังสุดท้าย ณ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา

ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส และ
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

วันเสาร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2017 
แ ผ น ก อ ง ค์ ก ร ค ริ ส ต ช น ฆ ร า ว า ส 
ประกอบด้วย คณะพลมารีย์ เซอร์ร่า 
พระเมตตา อัศวินแห่งศีลมหาสนิท  
แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา เทเรเซียน 
คูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา วินเซนต์ 
เดอ ปอล ร่วมใจกันเฝ้าศีลมหาสนิท 
เน่ืองในโอกาสฉลองวัด นักบุญเทเรซา (หนองจอก) โดยมี คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นเจ้าอาวาส และผู้จัดการแผนกฯ โอกาสน้ีทางแผนกฯ  
ได้จัดบู๊ธนำาพระวาจาสู่ปวงชน และสอนทำาลูกประคำา และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้ากิตติคุณ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้มอบหนังสือ  
บทจดหมายนักบุญเปาโลแก่ประธานองค์กรฯ ท่ีส่งสมาชิกเข้าร่วมอ่านพระวาจาแบบต่อเน่ือง ซ่ึงปีน้ีเป็นปี ท่ี 7 ปี ค.ศ 2017 อ่านหนังสือกิจการ 
อัครสาวก แต่ละปีได้รับความสนใจจากสมาชิกองค์กร และมีจำานวนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
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1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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ธันวาคม... เดือนแห่งการเฉลิมฉลอง 
พระคริสตสมภพ เป็นเทศกาลแห่งการให้
และแบ่งปัน จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะมีโอกาส
แบ่งปันความรักต่อกันและกัน อันเนื่องจาก
ความรักที่เราได้รับจากพระเจ้า จากการไถ่กู้
ของพระองค์

“ก�้วคนละก�้ว” กบั “ตนู บอดีส้แลม” 
คือ กิจกรรมที่เป็นกระแสสังคมในช่วงนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อร่วมบริจาคปัจจัยแก่ 11 โรง
พยาบาล โดยการว่ิง(ระยะไกล) ของ ตูน 
บอดี้สแลม (อาทิวราห์ คงมาลัย) เพื่อปลุก
จิตสำานึกของคนในสังคม ให้ร่วมแบ่งปัน 
ความรักต่อกันและกัน... เมื่อมือและ
เทา้(การว่ิง) ของคนๆ หนึง่ สามารถทำาใหเ้กดิ
พลงับวก ดังนัน้เราคริสตชนทกุคนสามารถ
ทำาหน้าท่ีของเราในการสร้างสรรค์โลกได้
เช่นกัน จากมือเล็กๆ ของเราแต่ละคน

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา พระสันตะ
ปาปาฟรงัซสิ มอบสาสน์เพือ่เปน็วันระลึกถงึ
ผู้ยากจนโลก “ขอให้พวกเรารักกันไม่ใช่ด้วย
คำาพูด แต่ด้วยการกระทำา” นี่คือ แนวทางที่
เปน็ทศิทางเดยีวกนัในพระศาสนจกัร ทีเ่รยีก
ร้องให้เราออกจากตนเอง เพื่อแบ่งปัน 
และสนใจคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนที่
ยากไร้ หรือลำาบากกว่าเรา นอกจากนั้นยัง
หมายถึง ผู้ยากจนทางจิตใจ ผู้ที่ขาดที่พึ่งพิง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ขาดพระเจ้า เช่น  
คนที่ทิ้งวัด หรือไม่สนใจพระ ขอให้เรา 
ทุกคนมีส่วนช่วยให้พวกเขาเข้ามาอยู่ใน
หนทางของพระเจ้า ด้วยคำาชักชวนและ
ความช่วยเหลือของเรา

เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา พระสันตะ 
ปาปาฟรังซิส ทรงเสด็จเยือนประเทศ 
เมียนมาร์ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรา แน่นอน
ว่า การเสด็จเยี่ยมเยียนของพระองค์ เป็น
เครื่องหมายแห่งความรัก และความสัมพันธ์ 
ประดุจนายชุมพาบาลเยี่ยมเยียนลูกแกะ
ของพระองค์ ท่านปรารถนาที่จะให้มี 
สันติภาพ และความสงบสุขอย่าง
แท้จริง ดังนั้น ให้เราร่วมกันภาวนาขอพร
พระเจ้าเพื่อสันติภาพในโลก และสันติสุข 
ในประเทศไทยของเราด้วย

ขอพระเจ้าอวยพร

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

พี่น้องที่รัก... 

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน...

เราเพ่ิงจะผ่านการสมโภชพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่ง

สากลจักรวาล ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมที่พระศาสนจักร

พาเราก้าวเดินไปในแต่ละปี เชิญชวนให้เราตระหนักถึงชีวิตว่าใคร

หรอือะไรทีเ่ขา้มามคีวามสำาคญัและมอีทิธพิลตอ่การดำาเนนิชวีติของ

เราบ้าง แน่นอนตามความเชื่อของเรา บุคคลผู้นั้นที่เรากล่าวถึงคือ

องค์พระคริสตเจ้านั่นเอง ให้พระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์ผู้ครอบครอง

ดวงใจของเรา น่ันหมายความวา่เราตอ้งใหพ้ระองคเ์ปน็สว่นหนึง่ของ 

ชวีติของเราไมว่า่เราจะทำา จะคดิหรอืพูดอะไร ซึง่ในความเปน็มนษุย์

ของเราก็ใช่ว่าจะทำาได้อย่างน้ันเสมอไป บางครั้งเราก็ให้เกียรติยศ 

ทรัพย์สินเงินทอง ความกลัว ความกังวลใจ หรือกระแสโลกเข้ามามี

อิทธิพลต่อความคิดการกระทำาของเรา... ไม่เปน็ไรเริม่กันใหม่ครับ...

เราเริ่มต้นปีพิธีกรรมในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 

เรากำาลังจะเฉลิมฉลองธรรมล้ำาลึกของพระเยซูเจ้าในฐานะที่ 

พระองค์เป็นพระวจนาถต์เป็นพระบุตรที่ลงมาบังเกิด มารับ

ธรรมชาติมนุษย์เพ่ือไถ่บาปเรา ก็เตือนใจเราอีกเช่นกันนะครับว่า 

พระบิดาทรงรักมนุษย์ และพระองค์ทรงปรารถนาที่จะรวบรวม 

เรามนุษย์ทุกคนไว้ในความรักของพระองค์ การมาร่วมธรรมชาติ 

มนุษย์ขององค์พระบุตรก็เป็นการยกศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ให้อยู่ใน 

ระดับเหนือธรรมชาติ เราจึงควรต้องรักชีวิตของเรา และยกระดับ 

ชีวิตของเราให้มีเกียรติศักดิ์ศรี ไม่ให้ชีวิตของเราตกต่ำาเกลือกกล้ัว

มลทินบาป และเราค่อยๆ ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมฉลองการ

สมภพของพระเยซูเจ้าอย่างดี อีกทั้งเตือนให้เรารอคอยการเสด็จ

กลับมาครั้งที่สองของพระองค์ด้วยความหวังว่าเราจะได้เหมาะสมที่

พระองค์จะต้อนรับเราเข้าในพระอาณาจักรสวรรค์ 

พ่อหวังว่าพ่ีน้องคริสตชนทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นการ

ไตร่ตรองและฉลองความเชื่อของเราในพระคริสตเจ้าอย่างดี และ

ขอพระพรแห่งความรักและสันติสุขในโอกาสพระคริสตสมภพ 

สถิตอยู่กับพี่น้องเสมอไป

เกร็ดคว�มรู้คำ�สอน...                                                 
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ


