
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 10 ประจำ�เดือนตุล�คม 2017

วิถีชุมชนวัด...
ทำ�คว�มรู้จักกับวิถีชุมชนวัด

หนึ่งเดียวในง�น
ที่หล�กหล�ย

ประก�ศคว�มเชื่อ
ด้วยก�รปฏิบัติ (๑)

วัดพระแม่สกลสงเคร�ะห์
บ�งบัวทอง...

พันธกิจแพร่ธรรม

น.1

น.4

น.8

หากว่า พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนบาปอย่างนักบุญมัทธิว อดีต 
คนเก็บภาษีให้กลับใจ รวมท้ังพวกเราทุกคนท่ีเป็นคนบาปด้วย

น่ีก็เป็นเคร่ืองหมายชัดเจนแล้วว่า พระองค์ทรงพระประสงค์
จะใช้เราทุกคนเป็นเคร่ืองมือของพระองค์ เช่นเดียวกับนักบุญ
มัทธิวด้วย

วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์ฉลองวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เขียนสารโอกาสวันแพร่ธรรมสากล 2017 ไว้ว่า วันแพร่ธรรม 

สากลปนี้เปนอีกครั้งหนึ่งที่รวมเราไว้รอบๆ พระบุคคลของพระเยซูเจ้า “ทรงเปนผูประกาศ 

พระวรสารพระองค์แรกและสาํคญัทีส่ดุ” (สมเดจ็พระสนัตะปาปาเปาโล ที ่6: EN 7) ผูท้รงส่งเราไปประกาศ 

ข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า พระบิดา ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้าเรื่อยมา วันนี้เชิญชวนเรา

ให้ไตร่ตรองอีกครั้งถึง “การแพรธรรม หัวใจ ความเช่ือคริสตชน” พระศาสนจักรมีธรรมชาติเปน 

ธรรมทูต มิฉะนั้นพระศาสนจักรก็จะไม่เปนพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าอีกต่อไป แต่เปนแค่กลุ่มที่

เหมือนกับกลุ่มอื่นๆ ที่ในไม่ช้าเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็ผ่านไป ดังนั้นจึงจําเปนที่เราต้องถามตนเอง 

ด้วยคาํถามบางประการทีเ่กีย่วกบัเอกลกัษณ์ของครสิตชน และความรบัผดิชอบของเราในฐานะผูม้คีวาม

เชื่อในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนความผิดหวัง ความท้อแท้และการทรมานจิตใจจากสงคราม การฆ่า

พ่ีน้องจํานวนมหาศาลที่ผู้บริสุทธิ์เปนเปาหมายอย่างอยุติธรรม พันธกิจพื้นฐานของเราคืออะไร? หัวใจ 

สําคัญของพันธกิจของเราคืออะไร? วิธีการที่จําเปนที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติพันธกิจของเราคืออะไร?

ดังน้ัน ขอให้เราทุกคนม่ันใจในความรัก และ
พระญาณเอ้ืออาทรของพระเจ้าต่อเรา และให้เรา
ประกาศข่าวดีแก่ผู้อ่ืนเสมอ ท้ังด้วยแบบอย่างชีวิต
และด้วยวาจาเช่นเดียวกับนักบุญมัทธิว
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เราจะเป็นธรรมทูตได้อย่างไร?
“เราทุกคนคือธรรมทูต” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของ

พระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ครสิตศกัราช 2015 

ขอ้ 21 เนน้ถงึความสําคญัของเยาวชนในฐานะ “ศษิยพ์ระ

คริสต์ ดําเนินชีวิต ประกาศขาวดีใหม” ด้วยถ้อยคําที่

ทา้ทายดงันี ้“นบัจากนีไ้ปเยาวชนคอืผูเปดิขอบฟา้ใหม

เพื่อออกไปประกาศขาวดี” โดยทางฝ่ายงานธรรมทูตฯ 

รวมทัง้คณะมสิชันนารแีหง่ประเทศไทย และ PMS ในระดบั

ชาติ จัดอบรมฆราวาสผู้ประกาศข่าวดีประจําวัด (PMG) 

ซึง่ปนีจ้ดัเปนปที ่9 แลว้ฝา่ยงานธรรมทตู อคัรสงัฆมณฑล

กรงุเทพฯ ใหก้ารอบรมและสง่เสรมิงานแพรธ่รรมในระดบั

เยาวชนเปนยุวธรรมทูต ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

จัดอบรมให้ความรู้และเสวนากับพ่ีน้องต่างความเชื่อและ

พี่น้องคริสตชนต่างนิกายในทุกระดับ รวมทั้งให้ความ

รู้และจิตตารมณ์ธรรมทูตแก่บรรดาองค์กรฆราวาสใน 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้แบ่ง

ความรับผิดชอบออกเปนแผนกดังนี้ 1.แผนกอํานวยการ  

2.แผนกประสานงานธรรมทูต 3.แผนกสนับสนุนงาน 

ธรรมทูต  4. แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร 

สัมพันธ์ 5.แผนกองค์กรฆราวาส  และ 6.แผนกคําสอน

ผู้ใหญ่ (RCIA)

ในงานศาสนสัมพันธ์ ต้องใส่ใจในความเปน “ธรรมทูต” ความเปน “ธรรมทูต” ซึ่งเอกสารสังคายนาวาติกัน 

ที่  2  เรื่องกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักรได้ระบุไว้ว่า  “พระศาสนจักร...เปนธรรมทูตโดยกําเนิด…”  จึงเปน 

ชีวิต ของสมาชิกที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน และเปนหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องเปนธรรมทูตของพระคริสตเจ้า  

ภายใต้การนําของพระจิตเจ้าเม่ือรับศีลกําลังแล้ว ดังนั้น เมื่อเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน จึงเปนสักขีพยานถึง 

พระคริสตเจ้า สร้างสายสมัพนัธแ์ห่งความเคารพและความรกักบัผูค้นทัง้หลาย  ตามแบบฉบบัของพระเยซคูรสิตเจา้   
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สําหรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฝ่ายงานธรรมทูต ได้จัดงานวันแพรธรรมสากล  

ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  

เริ่มด้วยพิธีมิสซา และมอบเกียรติบัตรให้ PMG งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "500 ปี ความ 

แตกแยกสูความเปนหนึ่งเดียวของลูเทอแรนกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก"

หากท่านเปนคนหน่ึงที่ตระหนักถึงการเปนคริสตชนที่เห็นความสําคัญของพันธกิจใน 

งานแพร่ธรรม พร้อมที่จะอุทิศตนเปนเครื่องมือการประกาศข่าวดี 

สําหรับปนี้ วันแพร่ธรรมสากล ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 หัวข้อคือ “การ

แพรธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน” ให้เราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน ร่วมมือกับ 

พระสันตะปาปา ในการภาวนา ในการดําเนินชีวิตเปนประจักษ์พยาน และร่วมบริจาคเพื่อ

งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล โดยทุกปถุงทานวันแพร่ธรรมสากลจะนํามอบให้ 

พระศาสนจักรสากล (สันตะสํานัก  กรุงโรม)  เพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร 

ในที่ต่างๆ ที่บรรดามิสชันนารีได้วางรากฐานไว้ให้และสมาชิกของพระศาสนจักรทุกคนจะมี 

ส่วนร่วมสานต่อพันธกิจที่สําคัญนี้ต่อไป

ปัจจุบันฝ่ายงานธรรมทูต สํานักงานตั้งอยู่ที่อาคารเซนต์โธมัสเลขที่ 122/10 ชั้น 4 

ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 

0 2681 3835, 08 4332 0836, 08 4332 0803 แฟกซ์. 0 2681 3836

ขอเชิญร่วมงานแพร่ธรรมสากลและรับฟังการเสวนา
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พี่นองที่รัก สารสังฆมณฑลฉบับนี้ขอพาพี่น้อง

มาทําความรู้จักกับวิถีชุมชนวัด วัดพระแม่ 

สกลสงเคราะห์ บางบัวทองครับ

ราวป ค.ศ.2011 เริ่มจากคุณพ่อเจ้าอาวาสได้

มอบหมายให้คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทซึ่งมีนโยบาย

สนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิถีชุมชน

วัด ทั้งหลักสูตรวิถีชุมชนวัดแบบเบื้องต้น และหลักสูตร 

วิถีชุมชนวัดแบบผู้นํา ทุกครั้งที่มีการแจ้งหมายกําหนดการ

จัดหลักสูตรมาที่วัด จะมีสมาชิกจากคณะอัศวินแห่ง 

ศีลมหาสนิทเข้ารับการอบรมเปนประจํา ความรู้ที่สมาชิก

ได้รับมามีการนํามาทบทวนใช้งานในการประชุม และ 

แบ่งปันพระวาจาในระหว่างการประชุม

ราวป ค.ศ.2012 เริ่มจัดแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน 

ที่บริเวณใต้ต้นไม้ บริเวณหน้าวัด เริ่มจากการเชิญชวน

สมาชิกของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท มีสมาชิกเข้าร่วม

ประมาณ 10-20 คน ฝึกฝนวิธีปฏิบัติ ศึกษาพระวาจา  

เรียนรู้การแบ่งปันชีวิต และเชิญชวนคริสตชนของวัด  

เชิญชวนสมาชิกจากองค์กรของวัด  ให้มาร่วมแบ่งปัน 

พระวาจา มีการดําเนินงานประมาณ 5-6 เดือน 

จากนั้นกลุ่มผู้ประสานงานได้ขออนุญาตคุณพ่อ 

เจ้าอาวาสในสมัยนั้น คือ คุณพอบุญเสริม เนื่องพลี  

เพ่ือจัดประชุมคริสตชนย่อย โดยเริ่มที่หมู่บ้านทิพย์มณี  

เปนชุมชนแรก ต่อจากน้ันได้ขอใช้บ้านของสมาชิกคณะ

อัศวินฯ จัดประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ  

20 คน ได้ทํากิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้พิการในหมู่บ้าน 

และดําเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง 

บทความ...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

จากนั้นได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนที่สอง คือ 

ชุมชนหมู่บ้านพรมารี ซอย 5 มีสมาชิกเข้าประชุม 

กลุ่มราว 20 คน และมีกิจกรรมเย่ียมผู้ป่วย เยี่ยมผู้พิการ 

ในหมู่บ้าน ร่วมภาวนาอุทิศแก่ผู้อาวุโสที่ล่วงลับ และ

ดําเนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง

จากน้ันได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนท่ีสาม คือ 

ชมุชนหมูบ่า้นพรมารี ซอย 2-3 โดยมกิีจกรรมชว่ยทําความ

สะอาดหมู่บ้านตามซอยที่รับผิดชอบ เริ่มดําเนินการ 

ประชุมคริสตชนย่อย ตามคําแนะนําของคุณพอบัณฑิตย์ 

ประจงกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

จากน้ันได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนที่สี่ คือ 

ชุมชนตึกหน้าวัดพระแม่สกลสงคราะห์ ดําเนินการประชุม

อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเย่ียมผู้ป่วย เย่ียมผู้พิการใน

หมู่บ้าน   

จากนั้นได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนที่ห้า คือ 

ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง ทุกวันพฤหัสบดี มีกิจกรรม จัดทํา 

ใบพระวาจา จดัทาํสายประคาํ รว่มภาวนาอทุศิแกผู้่อาวุโส

ที่ล่วงลับ มีการดําเนินการประชุมต่อเนื่อง

ความกาวหนาในการดําเนินงาน สามารถดําเนิน

งานวิถีชุมชนวัดไปได้โดยกลุ่มองค์กรฆราวาส (อัศวิน 

ศีลมหาสนิท พลมารีย์) ที่ผ่านการอบรมแล้ว ให้ไปเปน 

ผู้นําชุมชน 

ความทาทายที่เกิดขึ้น การสร้างผู้นํากลุ่มต้องใช้

เวลาเรียนรู้ในแต่ละชุมชน  
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 
ประชุมสภาภิบาลอัครสั งฆมณฑล
กรุงเทพฯ สําหรับการประชุมครั้งนี้ 
เพื่อทบทวนนโยบายเพ่ือการปฏิบัติ
ในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร 
ในชีวิตและพันธกิจของสมาชิกทุกคน  
ณ ห้องใต้ดิน สํานักมิสซัง สําหรับการ
ประชุมครั้งนี้ พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช เข้าร่วมประชุมด้วย

พระสงฆ์ที่ฉลอง 50 ปี และ 25 ปี ถวายมิสซาอารามพระหฤทัย
วนัเสารท์ี ่9 กนัยายน 2017 เวลา 17.00 น. คณะภคินพีระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแหง่กรุงเทพฯ ไดเ้ชญิพระสงฆท์ีฉ่ลองครบรอบการบวช 50 ป  

คือคุณพอสนัด วิจิตรวงศ์  คุณพอสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ และคุณพอบัญชา ศรีประมงค์ และพระสงฆ์ที่ฉลอง 25 ป คือคุณพอธีระ กิจบํารุง  
คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณพอวีรชัย ศรีประมงค์ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถวายมิสซาให้สมาชิกของคณะ ณ วัดน้อย 
อารามพระหฤทัยฯ

เขาเงียบพระสงฆ์ และพิธีมอบกางเขน สงธรรมทูตที่ประเทศไตหวัน
วันที่ 6-7 กันยายน 2017 พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าเงียบประจําเดือนกันยายน ณ บ้านผู้หว่าน สําหรับหัวข้อเข้าเงียบครั้งนี้  

พระสงฆผู้์ประกาศข่าวดคีนแรก (ตามกฤษฎกีาสมัชชาใหญ่ฯ) โดยคณุพอสกุโิย ปโิตโย SJ เปนวทิยากร แบง่ปนัเอกสารเตรยีมฉลอง 350 ป ของ
สภาพระสังฆราชฯ โดยคุณพอปิยะชาติ มะกรครรภ์ แบ่งปันประสบการณ์ธรรมทูตไทย คุณพอคมทวน สุขสุทิพย์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ
ปิดการเข้าเงียบ พิธีมอบกางเขน และส่งธรรมทูต 3 ท่านไปประเทศไต้หวัน คือ 1.คุณพอคมทวน สุขสุทิพย์ 2.คุณพอยุทธนา วิทยานุลักษณ์ 
และ 3.คุณพอกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปนประธาน

Bible Discipleship
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัคร

สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดจ้ดัโครงการการอา่น
พระคัมภีร์พระวรสารตามคําบอกเล่าของ 
นักบุญมัทธิว และจัดให้มีการทดสอบความรู ้
ในระดับอัครสงัฆมณฑลฯ ระหวา่งวนัที ่ 15-19 
สิงหาคม 2017 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการ 
ทดสอบฯ จํานวน 45 โรงเรียน มีเด็กนักเรียน 
เข้าร่วมทดสอบกว่าหกพันคน และในวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ทางแผนกฯ ได้จัดกิจกรรม Bible Discipleship เพื่อมอบโล่และใบวุฒิบัตร
ระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง สําหรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” มีเด็กมา
ร่วมงาน 900 กว่าคน โดยภายในงานมีกิจกรรมฐานให้เด็กๆ ได้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ และรับของที่ระลึกเปนตุ๊กตาช้าง Thai Bible โดย คุณพอ 
สมเกียรติ ตรีนิกร เปนประธานวจนพิธีกรรมเปิดงาน และคุณพอมงซินญอร์ ทัศไนย์ คมกฤส เปนประธานมอบโล่และวุฒิบัตรแก่นักเรียน

ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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อบรมเพิ่มพูนความรูคริสตชนใหม
วันเสาร์ท่ี 2 กันยายน 2017 แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นําโดยคุณพอสมหมาย 

มธุรสสุวรรณ ได้จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้สนใจมาร่วม 
อบรมจํานวน 107 คน

พิธีมิสซาปลงศพ อันนา สมศรี ปุคะละนันท์
วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2017 

เวลา 09.30 น. คุณพอสุทธิ ปุคะละนันท์  
เปนประธานพิธีมิสซาปลงศพ อันนา สมศรี 
ปุคะละนันท์ มารดาของคุณพ่อ พร้อมด้วย
คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม คุณพอชาญชัย  
ทิวไผงาม คุณพออภิสิทธ์ิ กฤษราลัมภ์  
อธิการเจ้าคณะแขวง คณะมหาไถ่ บรรดา 
พระสงฆ์ ซิสเตอร์ มาเซอร์ และบรรดาญาติมิตร 
มาร่วมอาลัยรักจํานวนมาก ณ วัดเซนต์หลุยส์ 
หลังพิธีเคล่ือนศพไปยังสุสานศานติคาม

เขาเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2017 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นําโดยคุณพอ

สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน หัวข้อ  
"เราบอกท่านท้ังหลายวา่ จงขอเถดิแลว้ทา่นจะไดร้บั จงแสวงหาเถดิแลว้ทา่นจะพบ จงเคาะเถดิ
และเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตู
ย่อมมีผู้เปิดประตูให้" (ลก 11:9-10) มีเยาวชนเข้าร่วมจํานวน 52 คน ณ บ้านสวนยอแซฟ

พิธีเปิดและเสกสํานักงาน ฝ่ายงานธรรมทูตฯ
ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดวจนพิธีกรรมเสกสํานักงานใหม่ โดยมี 

คุณพอสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตฯ เปนประธานในพิธีฯ 
ณ ชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส ถ.นนทรี 14 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017  
ในโอกาสนี้ มีคุณพ่อ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ และแสดงความยินดี จํานวน
ประมาณ 35 คน 

พิธีปลงศพ ซิสเตอร์อันนา บุญชวย ศิลประเสริฐ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 พิธีมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์อันนา บุญช่วย ศิลประเสริฐ โดยพระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานในพิธ ี

ร่วมด้วย คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม, คุณพอยอดชาย เล็กประเสริฐ, คุณพอสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคุณพอถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  
ณ วัดน้อยอารามพระหฤทัย คลองเตย
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม 2017

7 ต.ค. พิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 บรมนาถบพิตร เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
13 ต.ค. แผนกครสิตศาสนธรรม จดัชมุนมุครคูาทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ณ โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา และอาสนวหิาร 
 อัสสัมชัญ
21 ต.ค. วันฆราวาสไทย 77 ป วีรกรรมแห่งความเชื่อ บุญราศีแห่งสองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. หลังพิธี 
 แห่พระธาตุ บุญราศีแห่งสองคอน
22 ต.ค. ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันแพร่ธรรมสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียน 
 อัสสัมชัญศึกษา

โครงการคืนสูเหยา ชาว PMG
แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ นําโดยคุณพอวุฒิไกร 
ชินทร์นลัย จัดงานคืนสู่เหย้า ชาว PMG  
ป 2017 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017  
ณ วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ผ่านการอบรม
อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจําวัด 
เข้าร่วมงานจํานวน 47 คน บราเดอร์  
ช่วยงาน 2 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน

อบรมพระคัมภีร์ ครูเขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2017 โรงเรียนในเขต 3 ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงาน 

อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ ให้กับคุณครูคาทอลิก ที่โรงเรียน 
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก มีคุณครูเข้าร่วมอบรม 74 คน โดยมีคุณพออนุศักดิ์ 
กิจบํารุง กล่าวเปิดงาน และเชิญคุณพอเชษฐา ไชยเดช เปนวิทยากร

มิสซาและ BEC สําหรับคนหูหนวก
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 เวลา 10.00 - 16.00 น. ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก 

แห่งประเทศไทยร่วมกับแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ 
และศกึษาพระวาจาและแบง่ปนั BEC  สําหรบัคนหหูนวก โดยมคีณุพอธรีพงษ ์กานพกิลุ เปน 
ประธานพิธีมิสซา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 28 และรับวุฒิบัตร
เมือ่วนัเสารท่ี์ 16 กันยายน 2017 แผนกครสิตศาสนธรรม กรงุเทพฯ นําโดยคณุพอสมหมาย มธรุสสวุรรณ ผูจั้ดการแผนก ไดป้ดิการอบรม

พระคัมภีร์วันเสาร์ ปที่ 28  ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2017 เปนต้นมา จํานวน 10 ครั้ง ในหัวข้อ “หนังสือโทบิต 
ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” โดยคุณพอพงศ์เทพ ประมวลพรอม เปนวิทยากร หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับ 
ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา



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

พี่นองที่รัก... 

การภาวนา คอื การทีเ่รามนษุยส์นทนา

และติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยจุด

ประสงค์ของการภาวนา คือ เพื่อเรามนุษย์

จะได้มนัสการสรรเสริญพระ ขอบคุณพระ 

ขอโทษพระ และขอพร จากพระเจ้า

เดือนนี้เปนเดือนแม่พระ เปนประโยค

ที่กระตุ้นเตือนเราคริสตชนให้เทิดเกียรติ

แม่พระโดยการสวดภาวนามากขึ้นตลอด

เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งตามธรรมประเพณีของ

พระศาสนจักร ได้กําหนดให้เดือนตุลาคม

เปนเดือนแห่งแม่พระลูกประคํา 

ดังน้ัน เราพบว่าตามเขตและวัดต่างๆ 

ในอัครสังฆมณฑลของเรา ตลอดจนใน

วัดต่างๆ ในประเทศไทยได้จัดกิจกรรม 

เพื่อรณรงค์การสวดสายประคําเพื่อเทิด

เกียรติแม่พระ ตลอดจนรณรงค์ให้แต่ละ

ครอบครัวร่วมกันสวดสายประคํามากขึ้น

เพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้า และขอ

พรพระเจ้าผ่านทางคําเสนอวิงวอนของ 

แม่พระ

นอกจากนั้น เดือนนี้สําหรับประชาชน

ชาวไทย ยังเปนเดือนแห่งความโศกเศร้า 

แสดงความไว้อาลัย และร่วมใจในพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร เชิญเราคริสตชนไทยร่วม

กับคนไทยทั้งประเทศ ร่วมใจกันภาวนา 

เพื่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน 

เข้าสู่สรวงสวรรค์ตลอดนิรันดร์

พ่ีน้องที่รัก ชีวิตคนเรามีจังหวะชีวิต

ของแต่ละคน บางครั้งสุขสันต์ บางครั้ง

เศร้าโศก บางจังหวะชีวิตสุดแสนธรรมดา

ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่บางจังหวะก็มี

เรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในชีวิต อย่างไร

ก็ตาม ขอให้ทุกจังหวะของชีวิตเรา ดําเนิน

ไปเพื่อสรรเสริญพระเจ้า แสดงความรัก

เมตตาแก่เพื่อนพี่น้องเถิด

ขอพระเจาอํานวยพรพี่นองทุกทาน

คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ

สวัสดีครับพี่นองที่รักทุกทาน...

พ่อคิดว่าเปนการยากที่จะอธิบายข้อคําสอนความเชื่อของเรา 
คริสตชนในพื้นที่จํากัด พ่อจึงนําเสนอข้อคิดคําสอนความเชื่อ 

เพื่อการไตร่ตรองมากขึ้น เพราะพี่น้องคงเห็นด้วยกับท่านนักบุญยากอบที่ว่า 
“ความเชื่อ...หากไมมีการกระทํา ก็เปนความเชื่อที่ตายแลว” (ยก 2:17)

“ข้�พเจ้�เชื่อถึงพระเป็นเจ้�” ในสังคายนาแห่งนิเช-คอนสแตน 
ติโนเปิลได้ยืนยันว่าพระเจ้านั้นหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ พระเจ้ามีอยู่เพียง
พระองค์เดียว (คำาสอนโรมัน I 2.2) พระคัมภีร์ก็ยืนยันเช่นเดียวกัน “ชาว
อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเรา องค์ 
พระผู้เป็นเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว” (ฉธบ 6:4) ในเมื่อความเชื่อของเราชัดเจน
อย่างนี้เราควรจะดําเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างไร สิ่งที่โมเสสเตือนสอน 
ชาวอิสราเอลประชากรของพระ น่าจะเปนคําตอบสําหรับเรา "ท่านจะต้องรัก
องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ พระเจา้ของทา่น สดุจติใจ สดุวญิญาณ และสดุกำาลงัของทา่น”  
(ฉธบ 6:4-5) สิ่งที่พ่อชวนไตร่ตรองก็คือทุกวันนี้เรารักพระเจ้ากันแบบไหน 
หลายครั้งความเชื่อความวางใจพระเจ้าของเราเสื่อมถอยลงไป เราให้หลาย
สิ่งหลายอย่างมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราแทนที่จะเปนพระเจ้าแต่ผู้เดียว 
อาทิ การเชื่อโชคลาง คําพยากรณ์ ฯลฯ ความรักต่อพระเจ้าของเราคริสตชน 
ก็ไม่เด่นชัดเปนที่ประจักษ์แม้แต่เรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ ความเชื่อของ
เราในพระเปนเจ้าในภาคปฏิบัติจึงควรได้รับการทบทวนไหมครับพี่น้อง....

ความคืบหน้าในกิจกรรมของแผนกคําสอนของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ก็ดําเนินไปตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ สําหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็
จะมีอบรมพี่เลี้ยงคริสตชน (sponsors) ซึ่งมีส่วนร่วมในการเตรียมผู้ใหญ่
เข้าเปนคริสตชนเปนสมาชิกของพระศาสนจักร พี่น้องทุกท่านสามารถเปน 
พี่เลี้ยงคริสตชนได้ หากสนใจก็ขอเชิญร่วมรับการอบรมนะครับ ในวันเสาร์ที่ 
28 ตุลาคม 2017 ณ หองประชุมช้ัน 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตั้งแต่
เวลา 08.30-15.00 น. ขอขอบคุณคุณพอวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส  
และซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อํานวยการ ที่ได้เอ้ือเฟ้ือทุกอย่าง
เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของแผนกคําสอนตลอดมา 

เกร็ดคว�มรู้คำ�สอน...คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ


