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(พระวรสาร ลูกา 10, 38-42)
พระวรสารของนักบุญลูกาวันน้ีเป็นเหตุการณ์ตอนท่ีพระเยซูเจ้า 

เสด็จเข้าไปพักท่ีบ้านของมารธาและมารีย์
ทำาให้เราเข้าใจว่า ความรัก การรับใช้ให้บริการของมารธาในวันน้ัน ควร 

จะเป็นการรับใช้พระเยซู เพ่ือพระเยซูเป็นอันดับแรก และเป็นเพียงส่ิงเดียว

วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ข้อคิดของพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์
ในมิสซาวันที่ 10 ตุลาคม 2017 วัดน้อยสำานักมิสซัง

การประจักษ์ของแม่พระท่ีฟาติมาเกิดใน 

ปลายสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงในปี ค.ศ.1917 

การประจักษ์คร้ังแรกของแม่พระฟาติมาเกิดข้ึนใน 

วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ.1917 วันท่ีเก้าท่ี 

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 15 ทรงประกาศให้ภาวนา 

วอนขอต่อพระนางมารีย์ราชินีแห่งสันติภาพ

โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมาพ่ออยาก

จะสรุปสาสน์รักของพระเจ้าผ่านทางการประจักษ์

ของแม่พระฟาติมาเป็นประโยคส้ันๆ ว่า “จงภาวนา  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือสันติภาพของโลก จงกลับใจ

และใช้โทษบาป” 

แม่พระสอนเราให้ภาวนาโดยเฉพาะอย่างย่ิง

เพ่ือสันติภาพของโลกในการประจักษ์ทุกคร้ังแม่พระ

ทรงขอให้เด็กๆ สวดภาวนา “จงสวดลูกประคำาทุกวัน 

เพ่ือวอนขอสันติภาพให้แก่โลก และเพ่ือสงคราม

จะได้ส้ินสุดลง" (การประจักษ์คร้ังท่ี 1) “จงสวดลูก

ประคำาทุกวัน” (การประจักษ์คร้ังท่ี 2 และ 4) “จงสวด

ลูกประคำาทุกวันต่อไป เพ่ือถวายเกียรติแด่แม่พระ

บทความ...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

ซ่ึงหมายความว่า เพ่ือทำาตามพระประสงค์ของพระเยซู
โดยเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเรา

เพราะความรัก การรับใช้ให้บริการผู้อ่ืน หาก
ปราศจากพระเจ้าในชีวิต และการกระทำาของเรา 
ผลลัพธ์ตามมาอาจถูกปลอมปนด้วยความเป็นประสา
มนุษย์ได้ด่ังเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามมาในวันน้ัน
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แห่งลูกประคำา เพ่ือสันติภาพของโลก และเพ่ือ

สงครามจะได้ส้ินสุดลง” (การประจักษ์คร้ังท่ี 3) 

“จงสวดลูกประคำาต่อไป เพ่ือขอให้สงครามส้ินสุดลง” 

(การประจักษ์คร้ังท่ี 5) "ฉันอยากให้สร้างวัดหลังหน่ึงท่ี

ตรงน้ี เพ่ือเป็นเกียรติแก่ฉัน ฉันคือแม่พระลูกประคำา  

จงสวดลูกประคำาอย่างต่อเน่ืองทุกๆ วัน สงครามจะ

จบลงในไม่ช้า และทหารท้ังหลายจะได้กลับบ้านใน

เร็ววัน" (การประจักษ์คร้ังสุดท้าย คร้ังท่ี 6)

แม่พระสอนเราให้กลับใจและใช้โทษบาปของ

เราและของผู้อ่ืน ต้ังแต่การประจักษ์คร้ังแรกแม่พระ

ถามลูซีอาว่า "พวกหนูเต็มใจไหมท่ีจะถวายตนเอง

แด่พระเจ้า และยอมรับความยากลำาบากท่ีพระองค์

จะประทานให้ด้วยความอดทน เพ่ือชดเชยใช้โทษ

บาปของผู้ท่ีทำาผิดต่อพระองค์ และเพ่ือคนบาปจะ

ได้กลับใจ" ในการประจักษ์คร้ังท่ีสองแม่พระบอก

ให้ลูซีอาสวดลูกประคำาทุกวัน พร้อมกับแทรกบท

ภาวนาขณะสวดลูกประคำาทุก 10 เม็ดว่า “พระเยซู

เจ้าข้า โปรดยกบาปแก่ชาวเรา โปรดรักษาเราให้

รอดพ้นจากไฟนรก และโปรดนำาวิญญาณท้ังหลาย

ไปสู่สวรรค์ เป็นต้น วิญญาณของผู้ท่ีต้องการพระ

เมตตามากท่ีสุด” ในการประจักษ์คร้ังท่ีสามแม่พระ

บอกกับลูซีอาว่า ขอให้ทำาพลีกรรมเพ่ือคนบาป 

และสวดบ่อยๆ เม่ือทำาพลีกรรมว่า “ข้าแต่พระเยซู 

พลีกรรมน้ีเพ่ือแสดงความรักต่อพระองค์  เพ่ือคนบาป 

จะได้กลับใจ  และเพ่ือชดเชยบาปท่ีกระทำาขัดเคืองต่อ 

ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์” ในการประจักษ์ 

คร้ังท่ี 4 แม่พระกล่าวว่า "จงสวดภาวนา  สวดมากๆ  

และทำาพลีกรรมเพ่ือคนบาป วิญญาณมากมายต้อง

ตกนรก เพราะไม่มีใครทำาพลีกรรมและสวดภาวนา

อุทิศให้เขา" ในการประจักษ์คร้ังท่ี 6 ซ่ีงเป็นคร้ัง

สุดท้าย แม่พระได้กล่าวคำาพูดสุดท้ายพร้อมด้วยพระ

พักตร์เศร้าซ้ึงว่า “อย่าทำาเคืองพระทัยพระเจ้าอีก 

เลย เพราะมีผู้กระทำาผิดต่อพระองค์มากเกินไปแล้ว”

พ่ออยากจะสรุปบทความน้ีด้วยบทเทศน์ของ

นักบุญยอห์น ปอล ท่ี 2 พระสันตะปาปา เม่ือเสด็จเยือน

สักการสถานแม่พระฟาติมาคร้ังแรกระหว่างวันท่ี 

12-13 พฤษภาคม ค.ศ.1982 เพ่ือขอบคุณแม่พระท่ี

ทรงช่วยพระองค์ให้รอดพ้นจากความตายจากการถูก

ลอบปลงพระชนม์ “พระศาสนจักรยอมรับสารแห่ง 

ฟาติมา ก็เพราะว่าสารน้ันเป็นความจริง และเป็น

ความจริงพ้ืนฐานท่ีมาจากคำาสอนของพระเยซูเจ้าใน

พระวรสาร “จงกลับใจ และเช่ือข่าวดีเถิด” (มก 1:15) 

ดังน้ัน สำาหรับพ่อแล้วฟาติมาเปรียบเหมือนโรงเรียน

สอนเราว่าการประจักษ์ของแม่พระช้ีนำาเราไปสู่พระ

เยซูเจ้าและคำาสอนของพระองค์ การท่ีแม่พระเน้นให้

เราสวดภาวนาโดยเฉพาะสวดลูกประคำาเสมอ เพราะ

การสวดลูกประคำาก็คือการเพ่งพิศพระพักตร์ของ

พระเยซูเจ้าผ่านทางแม่พระ และการภาวนาคือการ 

กระทำาแห่งความรักและความสนิทสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อ

พระองค์ การภาวนายังเป็นการวอนขอพระพรจาก

พระเจ้าด้วย ฟาติมาเปรียบเหมือนโรงเรียนท่ีแม่พระ

สอนเราให้กลับใจและใช้โทษบาป และฟาติมาเปรียบ

เหมือนโรงเรียนท่ีแม่พระสอนให้เรารู้จักภาวนาเพ่ือ 

ผู้อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือคนบาปจะได้กลับใจ

โอกาสฉลอง 100 ปีแม่พระฟาติมาจึงเป็นช่วง

เวลาสำาคัญท่ีเราจะได้ไตร่ตรองสาสน์รักของพระเจ้า

ผ่านทางการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา เพ่ือนำา 

ไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราในความ

สัมพันธ์กับพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ สุดท้ายแล้ว 

สำาหรับพ่อ ฟาติมาคือโรงเรียนท่ีแม่พระประจักษ์

มาเพ่ือทบทวนคำาสอนของพระเยซูเจ้าอีกคร้ังหน่ึง  

“จงกลับใจ และเช่ือข่าวดีเถิด” (มก 1:15) และ

แม่พระทรงแสดงให้เราเห็นว่าดวงหทัยนิรมล

ของพระนางและพระหฤทัยอันศักด์ิสิทธ์ิย่ิงของ 

พระเยซูเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด...
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พี่น้องที่รัก สารสังฆมณฑลฉบับน้ีขอพาพ่ีน้องมาทำา 
ความรู้จักกับวิถีชุมชนวัด วัดซางตาครู้สครับ

วิถีชุมชนวัด วัดซางตาครู้ส เร่ิมในสมัยคุณพ่อ 
ฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ โดยการเชิญชวนสมาชิก 
จากกลุ่มสภาภิบาลซึ่งเคยได้รับการอบรมวิถีชุมชนวัดที่บ้าน 
ผู้หว่านในสมัยคุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ เป็นเจ้าอาวาสให้เป็น 
ผู้นำาชุมชนคริสตชนย่อย ครั้งแรกมีสมาชิกเกือบ 40 คน  

บทความ...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

ในขณะนั้นมีบราเดอร์วรัญญู (คุณพ่อวรัญญู) ในปัจจุบันมาช่วยใน 
การทำากิจกรรมวิถีชุมชนวัด และมีสมาชิกเยาวชนมาร่วมประชุมด้วย 

ในการประชุมคุณพ่อสมหมายจะอธิบายถึงความหมายของคำาว่า  
“วิถีชุมชนวัด” การรวมตัวกันของชุมชนคริสตชนย่อยเพื่อไปประกาศข่าวดี
ของพระคริสต์ นำาคำาสอนที่ได้รับไปปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในหมู่บ้านที่
อยูใ่กล้ชดิกนั มกี�รประชมุกนัทกุอ�ทติยท์ี ่4 ของเดอืน คณุพอ่สมหมาย 
จะเป็นประธานทุกคร้ัง เพื่อทำาความเข้าใจ และให้สัตบุรุษปฏิบัติร่วมกัน
อย่างถูกต้อง การประชุมจะเริ่มตั้งแต่ 10.00 - 12.00 น. โดยยึดหลักการ
แบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอนไปด้วย

ผลที่ได้รับ สมาชิกได้รับความรู้ รู้จักการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้
สัมผัสจากคำาในพระวรสาร และนำาคำาที่เราเลือกไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของแต่ละคน

ปจัจบุนัวดัซางตาครูส้มชีมุชนครสิตชนยอ่ย 1 ชมุชน โดยมสีมาชกิ 15 คน 
โดยมีคุณพ่อเอกชัยเป็นจิตตาธิการและบราเดอร์จากบ้านเณรใหญ่ 
แสงธรรมที่มาฝึกงานอภิบาลในวันเสาร์-อาทิตย์ มาช่วยนำาวิถีชุมชนวัด

ทุกวันเสาร์ จะมีกิจกรรมการเยี่ยมเยียนและแบ่งปันพระวาจาตาม
บ้านเริ่มจากการเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงถึงความห่วงใย เอื้ออาทร 
ต่อกัน และทำาให้สมาชิกที่ไปร่วมได้รู้จักว่า ผู้นี้เป็นใคร เคยมีความ
สำาคัญในการทำางานร่วมกับวัด และทำาให้ผู้ที่ถูกเยี่ยมอิ่มเอมใจ ในความ
ห่วงใยกันและกัน เราจะเร่ิมภารกิจแห่งรักน้ีในเวลา 15.00 - 17.30 น.  
(เยี่ยมประมาณ 3 บ้าน)

และในโอกาสนี้พ่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องทุกท่านผู้นำา
วิถีชุมชนวัด สมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อย และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน 
ทีส่นใจ เข้าร่วมกิจกรรมวนั “สานสัมพนัธ์วถีิชมุชนวดั 2017 : องคก์รวดัและ
การประกาศขา่วดตีามแนวทางวถิชีมุชนวดั” ในวนัเสารท์ี ่18 พฤศจิกายน 
ค.ศ.2017 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เวลา 09.00 - 16.00 น. ใน 
ภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมสรุปภาพรวมวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขต และการ
เสวนาเรื่อง “องค์กรและการประกาศข่าวดีตามแนวทางวิถีชุมชนวัด”  
ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมแบ่งปันพระวาจาในกลุ่มย่อย และพิธีมิสซาเพื่อ 
ขอพรพระเจ้าสำาหรับงานวิถีชุมชนวัด และสำาหรับพี่น้องทุกท่านท่ีมา
ร่วมพิธี โดย คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช คุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหาร 
อสัสมัชญั พีน่อ้งทีจ่ะมารว่มงาน ขอทา่นไดแ้จง้ชือ่กบัคณุบญุหลาย บุญทา 
เบอร์โทรศัพท์ 0872219725
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เกร็ดคว�มรู้คำ�สอน...คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

(อ่านต่อหน้า 8)

สวัสดีครับพี่น้องท่ีรักทุกท่าน เมื่อ

วันที่ 22 ตุลาคม 2017 สภาพระ

สังฆราชแห่งประเทศไทย ประกาศให้เป็น  

“วันฆราวาสไทย” เพื่อปลุกจิตสำานึกและ

เรียกร้องเราคริสตชนให้ตระหนักถึงบทบาท

ของตนในการมีส่วนร่วมในพันธกิจของ 

พระศาสนจักรอย่างเข้มข้น  เพื่อให้พระ

ศาสนจักรเองเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระ

ครสิตเจา้ มีสว่นรว่มในการประกาศขา่วด ีเพ่ือ

มนษุย์ทกุคนจะไดร้บัความเชือ่ และเจรญิชวีติ

ตามคำาสอนของพระเยซูเจ้า ถ�มว่�แล้วเร�

แต่ละคนจะทำ�อย่�งไรเพื่อตอบสนองต่อ 

ข้อเรียกร้องนี้...

เราคริสตชนสามารถมีส่วนร่วมในงาน

ของพระศาสนจักรได้ในหลากหลายวิธี เช่น 

การร่วมในกลุ่มองค์กรคาทอลิกที่พี่น้อง

สนใจ การดำาเนินชีวิตอย่างดีตามคำาสอนของ 

พระเยซูเจ้า เป็นศาสนิกชนท่ีดี เป็นผู้นำาใน

กิจกรรมและการดำาเนินงานต่างๆ ของวัด 

โดยเฉพาะในการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนและ

การประกาศข่าวดี และบทบาทหนึ่งที่พี่น้อง 

สามารถทำาได้คือการเป็นพี่เลี้ยงคริสตชน 

(sponsors) ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเตรยีมผูใ้หญเ่ขา้เปน็ครสิตชน 

(RCIA) หรอืคำาสอนผูใ้หญ่ อยา่ลมืวา่ผู้ท่ีสนใจ

เข้ามาเป็นคริสตชนเขากำาลังอยู่ในช่วงของ

การแสวงหา ต้องการคำาแนะนำาในหลายๆ 

ด้าน เช่น การปฏิบัติตนในการร่วมพิธีกรรม 

พวกเขาไม่รู้วิธีการสวดภาวนา ไม่รู้ความหมายในสิ่งที่ชาวคริสต์ปฏิบัติ

และใช้ ความเขา้ใจในขอ้ความเช่ือทีเ่รียนมากอ็าจจะนอ้ยหรือไมเ่ขา้ใจ ใน

สถานการณ์ต่างๆ ของชีวิตชาวคริสต์มีมุมมองอย่างไร จะปฏิบัติบัญญัติ

แห่งความรักอยา่งไรในสถานภาพชีวิตของตนอยา่งไร เช่น เขาอาจจะเปน็

คนมีครอบครัว โสด เป็นลูกจ้าง หรือเจ้าของกิจการ เมื่อมีปัญหาสุขภาพ 

เม่ือมีความสขุความยนิด ีหรือเม่ือกลดักลุม้หาทางออกไม่พบ ฯลฯ ตา่งๆ 

เหลา่นี ้พีน่อ้งมปีระสบการณท์ีส่ามารถแบง่ปนัได ้โดยไมต่อ้งรอพระสงฆ์

หรือครูคำาสอนเป็นผู้สอน และบางทีพี่น้องพูดได้ดีกว่า การเป็นพ่ีเล้ียง 

คริสตชนในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนนี้เป็นการช่วยให้ 

ผู้ที่กำาลังแสวงหาหรือผู้ที่ตั้งใจเข้าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรไม่รู้สึก

โดดเดี่ยว แต่กลับรู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจในการก้าวเดินของเรา...
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมนุมครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ท่ี 13 ตุลาคม 2017 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนก จัด “ชุมนุม
ครูคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 2” ข้ึน ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ต้ังแต่เวลา 08.30 – 
15.00 น. เร่ิมชุมนุมด้วยการสวดสายประคำาถวายเกียรติแด่แม่พระ และเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รับฟังการแบ่งปันของคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ในหัวข้อ “พระเยซู...ต้นแบบ (ครู) ผู้ประกาศข่าวดี” และ “พระแม่
มารีย์ ศิษย์พระคริสต์ ผู้เจริญชีวิตประกาศข่าวดีี” รับฟังการแบ่งปันจากคุณพ่ออนุชา ไชยเดช หัวข้อ “บทเรียนจากพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย”

19 ปีมรณภาพ มิสซาระลึกถึงพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย
วันจันทร์ท่ี 2 ตุลาคม 2017 เวลา 11.00 น. พระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง 

พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ครบ 19 ปีมรณภาพ ร่วมกับ พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ ณ สุสาน 
ใต้พระแท่นของอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก พร้อมด้วยพระสงฆ์ และบรรดาพี่น้องสัตบุรุษ

พิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017 พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสวันสวรรคตครบรอบ 1 ปี ฉลอง 100 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมาและ 
งานชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 2 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ฉลองการปฎิญาณตน "สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย"
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองการปฎิญาณตน 60 ปี  

ซิสเตอร์มารีอา จันทร์เพ็ญ กิจสวัสดิ์ และปฎิญาณตนตลอดชีพ เทเรซา ระวีวรรณ บวกหาร อักแนส ปราณี สืบศักดิ์วงศ์ เทเรซา  
สมหญิง สัญญลักษณ์ มารีอา อารี โชคอรุณ เทเรซา พันวิไล วงสิทธิ์ สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียพร้อมด้วย พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ  
สังวาลย์ ศุระศรางค์
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เขต 4 อบรมฟื้นฟูจิตใจผู้นำาวิถีชุมชนวัด
เมือ่วนัท่ี 14 ตลุาคม 2017 วิถชีมุชนวดั เขต 4 ไดจ้ดัการอบรมฟืน้ฟจิูตใจผูน้ำาวถิชีมุชนวดั ทีว่ดัเซนต์แอนโทน ีโดยการนำาของ คณุพอ่สราวธุ 

อมรดิษฐ์  และได้ร่วมกันศึกษาเอกสาร AsIPA (C6) ในหัวข้อ "ชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม" และศึกษาเอกสารกฤษฏีกาฯ "ศิษย์พระคริสต์ 
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ สรุปผู้เข้าร่วมฟื้นฟูสมาชิกวิถีชุมชน เขต 4 วัดเซนต์แอน 20 คน วัดลำาไทร 9 คน  
วัดหัวตะเข้ 4 คน วัดหนองจอก 4 คน วัดเซนต์ร็อค 3 คน วัดบางวัว 2 คน วัดบ้านนา 2 คน รวมผู้เข้าร่วม 44 คน

Catholic Youth Game 2017 (C-Game) วันเยาวชนแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสุรศักด์ิ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ 

Catholic Youth Game 2017 (C-Game) วันเยาวชนแห่งชาติ ปีนี้จัดที่วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น ทั้งอาหารและสถานที่ มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้ จำานวน 276 คน พิธีปิดโดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ นำาภาวนาปิดงานและยืนสงบนิ่ง  
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

วิถีชุมชนวัดกับเยาวชน
วนัอาทติยท์ี ่8 ตลุาคม 2017 กลุม่เยาวชนวัดแม่พระลกูประคำา กาลหวา่ร ์ไดม้กีารประชมุ 

วถิชีมุชนวดัของเยาวชนเป็นครัง้แรก โดยการนำาของคณุพอ่เปาโล ศวง วจิติรวงศ ์จิตตาธกิาร 
เยาวชนวัดกาลหว่าร์

ค่ายพระคัมภีร์ ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 พระวรสาร 
นักบุญมัทธิว

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัคร
สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ โดยมคีณุพอ่สมเกยีรต ิ
ตรีนิกร เป็นผู้จัดการแผนกฯ จัดค่ายพระ
คัมภีร์ ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 ในปีนี้ หัวข้อพระวรสาร 
ตามคำาบอกเลา่ของนกับญุมัทธวิ ระหวา่งวนัที ่
6-8 ตุลาคม 2017 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 
มีเด็กนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 จำานวน 98 คน 
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน คุณครู 
และทีมงาน 22 คน รวมทั้งหมด 122 คน

จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู
วนัที ่14 กนัยายน 2017 แผนกองคก์รครสิตชนฆราวาส อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ 

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จัดเข้าเงียบ “จิตภาวนาด้วยดวงพระทัย 
พระเยซู” มสีมาชกิจากกลุม่องคก์รฆราวาสและผูส้นใจทัว่ไป จำานวน 39 คน มารว่มจิตภาวนา 
ในครัง้น้ี ท่ีอารามพระหฤทยัของพระเยซเูจา้ โดยมีซสิเตอรก์ลัยา ตรโีสภา เปน็ผูน้ำาจติภาวนา  
ณ ห้องประชุมอารามพระหฤทัย คลองเตย
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2017

8-9 พ.ย. เข้าเงียบประจำาเดือนพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน
11,18 พ.ย. แผนกพระคัมภีร์ จัดอบรมพระคัมภีร์หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1, 2 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ
18 พ.ย. แผนกวิถีชุมชนวัด จัดงานชุมนุมวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3 "สานสัมพันธ์วิถีชุมชนวัด 2017 
 องค์กรวัดและการประกาศข่าวดีตามแนวทางวิถีชุมชนวัด" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาสนวิหารอัสสัมชัญ
25-26 พ.ย. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ เสียงภาวนา ณ บ้านสวนยอแซฟ 

เขต 5 พร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำา
เขต 5 ได้กำาหนดวันสวดสายประคำาโลก ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำา คือ 

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ โดยเริ่มลงทะเบียน จากนั้น
ตั้งศีลมหาสนิทและเร่ิมภาวนาตามวัดต่างๆ ในเขต 5 และพิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรต ิ
แม่พระ เวลา 11.00 น. หลังจบมิสซาเปิดเดือนแม่พระ ผู้แทนสัตบุรุษเขต 5 กล่าวคำานับ 
และร่วมแสดงความยินดีกับประธานพิธี พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลอง 
ศาสนนาม "มีคาแอล"

วันแพร่ธรรมสากล
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราช

ฝ่ายฯ จัดงานวันแพร่ธรรมสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภายในพิธีมอบ
วุฒิบัตรอาสาสมัครประกาศข่าวดีประจำาวัด (PMG BKK) และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ 500 ปี ความแตกแยกสู่ความ 
เป็นหนึ่งเดียวของลูเทอแรนกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 

เขต 1 พรอ้มเพรยีง ไมส่ิน้เสยีงสายประคำา
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 เขต 1  

จัดให้มีการรวมพลังศรัทธาสวดสายประคำา 
ท่ัวโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำา 
ณ วัดพระกุมารเยซู กม.8 ช่วงเช้าแต่ละวัด
ในเขต 1 ผลัดเปลี่ยนกันนำาสวดสายประคำา
ช่วงบ่ายเป็นอวยพรศีลมหาสนิทและวจน
พิธีกรรมศีลอภัยบาป โดยมีสมาชิกคณะ 
พลมารยีเ์ปน็ผูส้วดภาวนาระหวา่งรบัศลีอภยั
บาปและปิดท้ายด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ
เวลา 14.00 น. โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม 
ประธาน

คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำา เขต 2
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017 เขต 2 ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต รวมพลังโดยมีการ 

ตัง้ศลีมหาสนทิกอ่นเริม่สวดสายประคำา สายที ่1 วดัพระมารดานจิจานเุคราะห ์วดันกับญุมารโ์ก 
วัดคาทอลิกชินเขต วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า (รังสิต) สายที่ 2 วัดมารีสวรรค์ (ดอนเมือง)  
วัดเซนต์โทมัสฯ วัดพระแม่มหาการุณย์ (เมืองนนท์) สายที่ 3 วัดแม่พระกุหลาบทิพย์  
วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน) สายท่ี 4 วัดแม่พระ 
ฟาติมา (ดินแดง) วัดเซนต์จอห์น วัดคอนเซ็ปชัญ จากนั้นได้มีการอวยพรศีลมหาสนิท โดย 
คุณพ่อประสาน คูรัตนสุวรรณ เจ้าอาวาสและมีมิสซาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสานิจ  
สถะวรีะวงส ์เปน็ประธานในพธิหีลงัมสิซามกีารถวายชอ่ดอกไม ้และรบัประทานอาหารรว่มกนั



วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำาเสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม, คุณพ่อสมหมาย 
มธุรสสุวรรณ บรรณาธิการ : คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์, คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  กองบรรณาธิการ : พฤกษา กิจเจริญ, มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย  
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405  สำานักงาน : อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม 57 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2237 7315 โทรสาร. 0 2233 8159 E-mail : webmaster@catholic.or.th 

พี่น้องที่รัก... 
กาลเวลาดำาเนินสู่เดือนพฤศจิกายน 

ซึ่งเริ่มต้นเดือนด้วยการสมโภชนักบุญ 
ทั้งหลาย (1 พ.ย.) และระลึกถึงผู้ล่วงลับ
ในวันต่อมา (2 พ.ย.) เราเชื่อถึงสหพันธ์
นักบุญ ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ของ
มนุษย์หรือวิญญาณในสามแห่ง ได้แก่ 
เรามนุษย์ที่ดำาเนินอยู่บนโลกนี้, บรรดา
วิญญาณในไฟชำาระ และบรรดานักบุญ
ท้ังหลายในสวรรค์ ทั้งสามกลุ่มนี้ เรา
สามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้ด้วยคำา
ภาวนา เราจึงมีธรรมเนียมไปภาวนา
ที่ ห ลุ ม ฝั ง ศพห รื อ ร่ ว ม มิ ส ซ า ถ ว า ย 
ให้ผู้ล่วงลับ เพื่อภาวนาวอนขอพระพร 
จากพระเจ้าต่อกันและกัน 

การเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ป ี
(ค.ศ.1917-2017) แห่งการประจักษ์ของ
แม่พระที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส 
กำาลังจะจบลง สารฯ ฉบับนี้ คุณพ่อเชษฐา  
ไชยเดช ไดแ้บง่ปนัสาระสำาคัญ เกีย่วกบัการ
ประจักษ์ของแม่พระอีกครั้ง ซึ่งเชิญพี่น้อง 
อ่านและทัศนารายละเอียดได้ ตลอดจน 
เนือ้หา เกีย่วกบัเกร็ดคว�มรูค้ำ�สอน เรือ่ง
แม่พระแบบอย่างของพี่เลี้ยงคริสตชน, 
ความเป็นหนึ่ ง เดียวของคริสตชนใน 
เขตวัดและชุมชนยังคงดำาเนินต่อไป เชิญ 
พี่น้องรับชม (อ่าน) ประสบการณ์ต่างวัด 
ในวิถีชุมชนวัดซ�งต�ครู้ส และข่าว 
เหตุการณ์อื่นๆ ในพระศาสนจักร ใน 
สารฯ ประจำาเดือนนี้ครับ

การประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา  
แม่พระเน้นย้ำาว่า “จงภาวนา จงกลับใจ
และใช้โทษบาป” สิ่งเหล่านี้คือข้อความ
ที่แม่พระบอกกับเราด้วยความรักและ
เป็นห่วง ตลอดจนเป็นกิจการที่เราพึง
ต้องกระทำาและถึงแม้การเฉลิมฉลอง
การประจักษ์แม่พระฟาติมาครบ 100 ปี  
เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ชีวิตคริสตชนของเรา 
ยังคงดำาเนินต่อไป พระเจ้าและแม่พระ 
ยังคงเรียกให้เรา ขยันสวดภาวนา หมั่น 
ดำาเนินชีวิตที่ดีงามตามประสาคริสตชน 
ปรับปรุงตนเองและมีจิตใจที่แบ่งปัน 
ความรักแก่บุคคลอื่นอยู่เสมอ

ขอพระอวยพร

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

พระนางมารี ย์ เ ป็ นแบบ

อย่างแก่เราได้ในการเป็นพ่ีเล้ียง

คริสตชน พระนางสนใจในความ

จำาเป็นและความต้องการของ 

ผูอ้ืน่เสมอ และพระนางตอบสนอง

ด้วยกิจการแห่งความรัก พระนาง

เสด็จไปช่วยเหลือนางเอลีซาเบ็ธ

ที่ ต้ังครรภ์ใกล้คลอด พระนาง

เป็นบุคคลสำาคัญที่หล่อหลอม

และเตรียมพระเยซูเจ้าในวัยเยาว์

จนกระทั่งพระองค์ทราบถึงพระ

(ต่อจากหน้า 4)

ประสงค์ของพระบิดา พระนางสอนและพาพระเยซูไปที่พระวิหารเพื่อศึกษา

พระคัมภีร์และปฏิบัติศาสนกิจ พระนางสังเกตเห็นว่าเหล้าองุ่นในงานสมรส

ท่ีเมืองคานาใกล้จะหมด และพระนางแนะนำาให้ทำาตามที่พระเยซูเจ้าจะส่ัง 

พระนางไปร่วมฟังพระเยซูเจ้าเทศนาร่วมกับประชาชน พระนางอยู่ร่วมกับ

บรรดาอคัรสาวกในการตดิตามพระเยซเูจา้และในการประกาศขา่วด ีแนน่อน

พระนางบรกิารรบัใชบ้รรดาศษิยเ์ชน่เดยีวกบัรบัใชพ้ระเยซเูจา้ดว้ย เราอาจจะ

รำาพงึไตรต่รองแบบอยา่งของพระนางมารยีไ์ดอ้กีมากมาย... สิง่ทีส่ำาคญักค็อื

ความท้าทายสำาหรับเราที่จะดำาเนินชีวิตเลียนแบบอย่างพระนางนั่นเอง

การเป็นพี่เลี้ยงคริสตชนในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

ไม่ใช่อะไรที่ยากจนเกินไป พี่น้องสามารถทำาได้โดยไม่ต้องรอการแต่งตั้ง  

ไม่ต้องรอจบการศึกษาด้านพระสัจธรรม ไม่ต้องรอบรรลุเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์  

ขอเพียงเรามีความเชื่อ และปรารถนาแบ่งปันความเชื่อแก่ผู้อื่น เราก็

สามารถทำาได้แล้ว ที่วัดของพี่น้องอาจจะมีหลายคนมาเรียนคำาสอนกับ 

คุณพ่อหรือครูคำาสอน เขาอาจจะยังไม่คุ้นเคย ยืนเคอะเขินอยู่ในมุมใด 

มุมหนึ่งของวัดก็เป็นได้ ลองเข้าไปทักทายพูดคุยกับเขา แนะนำาเขาใน 

บางเรื่อง ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะครับ....

ทุกปี ปีละ 2-4 คร้ัง ทางแผนกคำาสอนผู้ใหญ่จะมีจัดอบรมให้ 

คำาแนะนำาแก่พี่น้องที่สนใจในบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงคริสตชน (sponsors) 

ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ยิ่งไปรับอบรมก็จะยิ่ง 

ทำาให้เรามีส่วนร่วมในงานของพระศาสนจักรได้ดีขึ้น เข้มข้นขึ้นนะครับ  

อย่าลืมติดตามกิจกรรมของเราต่อไป


