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หากว่า พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนบาปอย่างนักบุญมัทธิว อดีต
คนเก็บภาษีให้กลับใจ รวมทัง้ พวกเราทุกคนทีเ่ ป็นคนบาปด้วย
นีก่ เ็ ป็นเครือ่ งหมายชัดเจนแล้วว่า พระองค์ทรงพระประสงค์
จะใช้เราทุกคนเป็นเครื่องมือของพระองค์ เช่นเดียวกับนักบุญ
มัทธิวด้วย
ดังนั้น ขอให้เราทุกคนมั่นใจในความรัก และ
พระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าต่อเรา และให้เรา
ประกาศข่าวดีแก่ผ้อู ่นื เสมอ ทั้งด้วยแบบอย่างชีวิต
และด้วยวาจาเช่นเดียวกับนักบุญมัทธิว
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์ฉลองวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017

มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้เขียนสารโอกาสวันแพร่ธรรมสากล 2017 ไว้ว่า วันแพรธรรม
สากลปนี้เปนอีกครั้งหนึ่งที่รวมเราไวรอบๆ พระบุคคลของพระเยซูเจา “ทรงเปนผูประกาศ
พระวรสารพระองคแ รกและสําคัญทีส่ ดุ ” (สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6: EN 7) ผูท รงสงเราไปประกาศ
ขาวดีแหงความรักของพระเจา พระบิดา ดวยพระอานุภาพของพระจิตเจาเรื่อยมา วันนี้เชิญชวนเรา
ใหไตรตรองอีกครั้งถึง “การแพรธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน” พระศาสนจักรมีธรรมชาติเปน
ธรรมทูต มิฉะนั้นพระศาสนจักรก็จะไมเปนพระศาสนจักรของพระคริสตเจาอีกตอไป แตเปนแคกลุมที่
เหมือนกับกลุมอื่นๆ ที่ในไมชาเมื่อบรรลุวัตถุประสงคแลวก็ผานไป ดังนั้นจึงจําเปนที่เราตองถามตนเอง
ดว ยคําถามบางประการทีเ่ กีย่ วกับเอกลักษณของคริสตชน และความรับผิดชอบของเราในฐานะผูม คี วาม
เชื่อในโลกที่เต็มไปดวยความสับสนความผิดหวัง ความทอแทและการทรมานจิตใจจากสงคราม การฆา
พี่นองจํานวนมหาศาลที่ผูบริสุทธิ์เปนเปาหมายอยางอยุติธรรม พันธกิจพื้นฐานของเราคืออะไร? หัวใจ
สําคัญของพันธกิจของเราคืออะไร? วิธีการที่จําเปนที่เราตองใชในการปฏิบัติพันธกิจของเราคืออะไร?

เราจะเป็นธรรมทูตได้อย่างไร?
“เราทุกคนคือธรรมทูต” กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015
ข้อ 21 เน้นถึงความสำ�คัญของเยาวชนในฐานะ “ศิษย์พระ
คริสต์ ดำ�เนินชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” ด้วยถ้อยคำ�ที่
ท้าทายดังนี้ “นับจากนีไ้ ปเยาวชนคือผูเ้ ปิดขอบฟ้าใหม่
เพื่อออกไปประกาศข่าวดี” โดยทางฝ่ายงานธรรมทูตฯ
รวมทัง้ คณะมิสชันนารีแห่งประเทศไทย และ PMS ในระดับ
ชาติ จัดอบรมฆราวาสผู้ประกาศข่าวดีประจำ�วัด (PMG)
ซึง่ ปีนจี้ ดั เป็นปีที่ 9 แล้วฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ให้การอบรมและส่งเสริมงานแพร่ธรรมในระดับ
เยาวชนเป็นยุวธรรมทูต ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
จัดอบรมให้ความรู้และเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อและ
พี่น้องคริสตชนต่างนิกายในทุกระดับ รวมทั้งให้ความ
รู้ แ ละจิ ต ตารมณ์ ธ รรมทู ต แก่ บ รรดาองค์ ก รฆราวาสใน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฝ่ายงานธรรมทูตฯ ได้แบ่ง
ความรับผิดชอบออกเป็นแผนกดังนี้ 1.แผนกอำ�นวยการ
2.แผนกประสานงานธรรมทูต 3.แผนกสนับสนุนงาน
ธรรมทูต 4. แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร
สัมพันธ์ 5.แผนกองค์กรฆราวาส และ 6.แผนกคำ�สอน
ผู้ใหญ่ (RCIA)

ในงานศาสนสัมพันธ์ ต้องใส่ใจในความเป็น “ธรรมทูต” ความเป็น “ธรรมทูต” ซึ่งเอกสารสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 เรื่องกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักรได้ระบุไว้ว่า “พระศาสนจักร...เป็นธรรมทูตโดยกำ�เนิด…” จึงเป็น
ชีวิต ของสมาชิกที่รับศีลล้างบาปแล้วทุกคน และเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องเป็นธรรมทูตของพระคริสตเจ้า
ภายใต้การนำ�ของพระจิตเจ้าเมื่อรับศีลกำ�ลังแล้ว ดังนั้น เมื่อเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คน จึงเป็นสักขีพยานถึง
พระคริสตเจ้า สร้างสายสัมพันธ์แห่งความเคารพและความรักกับผูค้ นทัง้ หลาย ตามแบบฉบับของพระเยซูคริสตเจ้า
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ขอเชิญร่วมงานแพร่ธรรมสากลและรับฟังการเสวนา
สำ�หรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยฝ่ายงานธรรมทูต ได้จัดงานวันแพร่ธรรมสากล
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
เริ่มด้วยพิธีมิสซา และมอบเกียรติบัตรให้ PMG งานบรรยายพิเศษ หัวข้อ "500 ปี ความ
แตกแยกสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของลูเทอแรนกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก"
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ตระหนักถึงการเป็นคริสตชนที่เห็นความสำ�คัญของพันธกิจใน
งานแพร่ธรรม พร้อมที่จะอุทิศตนเป็นเครื่องมือการประกาศข่าวดี
สำ�หรับปีนี้ วันแพร่ธรรมสากล ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 หัวข้อคือ “การ
แพร่ธรรม หัวใจ ความเชื่อคริสตชน” ให้เราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคน ร่วมมือกับ
พระสันตะปาปา ในการภาวนา ในการดำ�เนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน และร่วมบริจาคเพื่อ
งานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรสากล โดยทุกปีถุงทานวันแพร่ธรรมสากลจะนำ�มอบให้
พระศาสนจักรสากล (สันตะสำ�นัก กรุงโรม) เพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร
ในที่ต่างๆ ที่บรรดามิสชันนารีได้วางรากฐานไว้ให้และสมาชิกของพระศาสนจักรทุกคนจะมี
ส่วนร่วมสานต่อพันธกิจที่สำ�คัญนี้ต่อไป
ปัจจุบันฝ่ายงานธรรมทูต สำ�นักงานตั้งอยู่ที่อาคารเซนต์โธมัสเลขที่ 122/10 ชั้น 4
ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.
0 2681 3835, 08 4332 0836, 08 4332 0803 แฟ็กซ์. 0 2681 3836
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บทความ...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

พี่

น้องที่รัก สารสังฆมณฑลฉบับนี้ขอพาพี่น้อง
มาทำ�ความรู้จัก กับ วิถีชุมชนวัด วัดพระแม่
สกลสงเคราะห์ บางบัวทองครับ
ราวปี ค.ศ.2011 เริ่ ม จากคุ ณ พ่ อ เจ้ า อาวาสได้
มอบหมายให้คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทซึ่งมีนโยบาย
สนับสนุนสมาชิกให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิถีชุมชน
วัด ทั้งหลักสูตรวิถีชุมชนวัดแบบเบื้องต้น และหลักสูตร
วิถีชุมชนวัดแบบผู้นำ� ทุกครั้งที่มีการแจ้งหมายกำ�หนดการ
จั ด หลั ก สู ต รมาที่ วั ด จะมี ส มาชิ ก จากคณะอั ศ วิ น แห่ ง
ศีลมหาสนิทเข้ารับการอบรมเป็นประจำ� ความรู้ที่สมาชิก
ได้รับมามีการนำ�มาทบทวนใช้งานในการประชุม และ
แบ่งปันพระวาจาในระหว่างการประชุม
ราวปี ค.ศ.2012 เริ่มจัดแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน
ที่บริเวณใต้ต้นไม้ บริเวณหน้าวัด เริ่มจากการเชิญชวน
สมาชิกของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท มีสมาชิกเข้าร่วม
ประมาณ 10-20 คน ฝึกฝนวิธีปฏิบัติ ศึกษาพระวาจา
เรีย นรู้ ก ารแบ่ งปั น ชี วิต และเชิญชวนคริส ตชนของวั ด
เชิญชวนสมาชิกจากองค์กรของวัด ให้มาร่วมแบ่งปัน
พระวาจา มีการดำ�เนินงานประมาณ 5-6 เดือน
จากนั้ น กลุ่ ม ผู้ ป ระสานงานได้ ข ออนุ ญ าตคุ ณ พ่ อ
เจ้าอาวาสในสมัยนั้น คือ คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี
เพื่อจัดประชุมคริสตชนย่อย โดยเริ่มที่หมู่บ้านทิพย์มณี
เป็นชุมชนแรก ต่อจากนั้นได้ขอใช้บ้านของสมาชิกคณะ
อัศวินฯ จัดประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ
20 คน ได้ทำ�กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้พิการในหมู่บ้าน
และดำ�เนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง
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จากนั้นได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนที่สอง คือ
ชุมชนหมู่บ้านพรมารี ซอย 5 มีสมาชิกเข้าประชุม
กลุ่มราว 20 คน และมีกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้พิการ
ในหมู่บ้าน ร่วมภาวนาอุทิศแก่ผู้อาวุโสที่ล่วงลับ และ
ดำ�เนินการประชุมอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนที่สาม คือ
ชุมชนหมูบ่ า้ นพรมารี ซอย 2-3 โดยมีกจิ กรรมช่วยทำ�ความ
สะอาดหมู่ บ้ า นตามซอยที่ รั บ ผิ ด ชอบ เริ่ ม ดำ�เนิ น การ
ประชุมคริสตชนย่อย ตามคำ�แนะนำ�ของคุณพ่อบัณฑิตย์
ประจงกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
จากนั้ น ได้ จัด ประชุ ม คริ สตชนย่ อยชุ ม ชนที่ สี่ คื อ
ชุมชนตึกหน้าวัดพระแม่สกลสงคราะห์ ดำ�เนินการประชุม
อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย เยี่ยมผู้พิการใน
หมู่บ้าน
จากนั้นได้จัดประชุมคริสตชนย่อยชุมชนที่ห้า คือ
ชุมชนหมู่บ้านซื่อตรง ทุกวันพฤหัสบดี มีกิจกรรม จัดทำ�
ใบพระวาจา จัดทำ�สายประคำ� ร่วมภาวนาอุทศิ แก่ผอู้ าวุโส
ที่ล่วงลับ มีการดำ�เนินการประชุมต่อเนื่อง
ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน สามารถดำ�เนิน
งานวิถีชุมชนวัดไปได้โดยกลุ่มองค์กรฆราวาส (อัศวิน
ศีลมหาสนิท พลมารีย์) ที่ผ่านการอบรมแล้ว ให้ไปเป็น
ผู้นำ�ชุมชน
ความท้าทายที่เกิดขึ้น การสร้างผู้นำ�กลุ่มต้องใช้
เวลาเรียนรู้ในแต่ละชุมชน

บอกข่าวเล่าสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017
ประชุ ม สภาภิ บ าลอั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุ ง เทพฯ สำ�หรั บ การประชุ ม ครั้ ง นี้
เพื่ อ ทบทวนนโยบายเพื่ อ การปฏิ บั ติ
ในชี วิ ต และพั น ธกิ จ ของพระศาสนจั ก ร
ในชี วิ ต และพั น ธกิ จ ของสมาชิ ก ทุ ก คน
ณ ห้องใต้ดิน สำ�นักมิสซัง สำ�หรับการ
ประชุมครั้งนี้ พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เข้าร่วมประชุมด้วย

เข้าเงียบพระสงฆ์ และพิธีมอบกางเขน ส่งธรรมทูตที่ประเทศไต้หวัน
วันที่ 6-7 กันยายน 2017 พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าเงียบประจำ�เดือนกันยายน ณ บ้านผู้หว่าน สำ�หรับหัวข้อเข้าเงียบครั้งนี้
พระสงฆ์ผปู้ ระกาศข่าวดีคนแรก (ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ) โดยคุณพอ่ สุกโิ ย ปิโตโย SJ เปน็ วิทยากร แบ่งปันเอกสารเตรียมฉลอง 350 ปี ของ
สภาพระสังฆราชฯ โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ แบ่งปันประสบการณ์ธรรมทูตไทย คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ
ปิดการเข้าเงียบ พิธีมอบกางเขน และส่งธรรมทูต 3 ท่านไปประเทศไต้หวัน คือ 1.คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ 2.คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์
และ 3.คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

พระสงฆ์ที่ฉลอง 50 ปี และ 25 ปี ถวายมิสซาอารามพระหฤทัย
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2017 เวลา 17.00 น. คณะภคินพี ระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้เชิญพระสงฆ์ทฉี่ ลองครบรอบการบวช 50 ปี
คือคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ และคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ และพระสงฆ์ที่ฉลอง 25 ปี คือคุณพ่อธีระ กิจบำ�รุง
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาถวายมิสซาให้สมาชิกของคณะ ณ วัดน้อย
อารามพระหฤทัยฯ
Bible Discipleship
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จดั โครงการการอ่าน
พระคั ม ภี ร์ พ ระวรสารตามคำ�บอกเล่ า ของ
นักบุญมัทธิว และจัดให้มีการทดสอบความรู้
ในระดับอัครสังฆมณฑลฯ ระหว่างวันที่ 15-19
สิงหาคม 2017 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการ
ทดสอบฯ จำ�นวน 45 โรงเรียน มีเด็กนักเรียน
เข้าร่วมทดสอบกว่าหกพันคน และในวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ทางแผนกฯ ได้จัดกิจกรรม Bible Discipleship เพื่อมอบโล่และใบวุฒิบัตร
ระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง สำ�หรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” มีเด็กมา
ร่วมงาน 900 กว่าคน โดยภายในงานมีกิจกรรมฐานให้เด็กๆ ได้ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ และรับของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาช้าง Thai Bible โดย คุณพ่อ
สมเกียรติ ตรีนิกร เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดงาน และคุณพ่อมงซินญอร์ ทัศไนย์ คมกฤส เป็นประธานมอบโล่และวุฒิบัตรแก่นักเรียน
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พิธีปลงศพ ซิสเตอร์อันนา บุญช่วย ศิลประเสริฐ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 พิธีมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์อันนา บุญช่วย ศิลประเสริฐ โดยพระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธานในพิธี
ร่วมด้วย คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม, คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ, คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์
ณ วัดน้อยอารามพระหฤทัย คลองเตย

อบรมเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสมหมาย
มธุรสสุวรรณ ได้จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา มีผู้สนใจมาร่วม
อบรมจำ�นวน 107 คน

พิธีเปิดและเสกสำ�นักงาน ฝ่ายงานธรรมทูตฯ
ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดวจนพิธีกรรมเสกสำ�นักงานใหม่ โดยมี
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูตฯ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส ถ.นนทรี 14 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017
ในโอกาสนี้ มีคุณพ่อ และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯ และแสดงความยินดี จำ�นวน
ประมาณ 35 คน

เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน
วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2017 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อ
สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน หัวข้อ
"เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รบั จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะเถิด
และเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตู
ย่อมมีผู้เปิดประตูให้" (ลก 11:9-10) มีเยาวชนเข้าร่วมจำ�นวน 52 คน ณ บ้านสวนยอแซฟ
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พิธมี สิ ซาปลงศพ อันนา สมศรี ปุคะละนันท์
วันพฤหัสบดีท่ี 31 สิงหาคม 2017
เวลา 09.30 น. คุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์
เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพ อันนา สมศรี
ปุคะละนันท์ มารดาของคุณพ่อ พร้อมด้วย
คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม คุณพ่อชาญชัย
ทิวไผ่งาม คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมภ์
อธิการเจ้าคณะแขวง คณะมหาไถ่ บรรดา
พระสงฆ์ ซิสเตอร์ มาเซอร์ และบรรดาญาติมติ ร
มาร่วมอาลัยรักจำ�นวนมาก ณ วัดเซนต์หลุยส์
หลังพิธเี คลือ่ นศพไปยังสุสานศานติคาม

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 28 และรับวุฒิบัตร
เมือ่ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพอ่ สมหมาย มธุรสสุวรรณ ผูจ้ ดั การแผนก ได้ปดิ การอบรม
พระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 28 ซึ่งจัดอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน - 16 กันยายน 2017 เป็นต้นมา จำ�นวน 10 ครั้ง ในหัวข้อ “หนังสือโทบิต
ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1-2” โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับ
ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

มิสซาและ BEC สำ�หรับคนหูหนวก
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 เวลา 10.00 - 16.00 น. ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก
แห่งประเทศไทยร่วมกับแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ
และศึกษาพระวาจาและแบ่งปัน BEC สำ�หรับคนหูหนวก โดยมีคณ
ุ พ่อธีรพงษ์ ก้านพิกลุ เป็น
ประธานพิธีมิสซา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์

โครงการคืนสู่เหย้า ชาว PMG
แผนกสนั บ สนุ น งานธรรมทู ต อั ค ร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อวุฒิไกร
ชินทร์นลัย จัดงานคืนสู่เหย้า ชาว PMG
ปี 2017 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017
ณ วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ผ่านการอบรม
อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำ�วัด
เข้าร่วมงานจำ�นวน 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 โดยมีคุณพ่ออนุศักดิ์
กิจบำ�รุง กล่าวเปิดงาน และเชิญคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นวิทยากร

ปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม 2017
พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ เพื่ อ ถวายเป็น พระราชกุ ศ ลแด่พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
13 ต.ค. แผนกคริสตศาสนธรรม จัดชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ
21 ต.ค. วันฆราวาสไทย 77 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ บุญราศีแห่งสองคอน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. หลังพิธี
แห่พระธาตุ บุญราศีแห่งสองคอน
22 ต.ค. ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันแพร่ธรรมสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และโรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา
7 ต.ค.
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เกร็ดความรูค้ �ำ สอน...คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

พี่น้องที่รัก...
การภาวนา คือ การทีเ่ รามนุษย์สนทนา
และติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ พระเจ้ า โดยจุ ด
ประสงค์ของการภาวนา คือ เพื่อเรามนุษย์
จะได้มนัสการสรรเสริญพระ ขอบคุณพระ
ขอโทษพระ และขอพร จากพระเจ้า
เดือนนี้เป็นเดือนแม่พระ เป็นประโยค
ที่กระตุ้นเตือนเราคริสตชนให้เทิดเกียรติ
แม่พระโดยการสวดภาวนามากขึ้นตลอด
เดือนตุลาคมนี้ ซึ่งตามธรรมประเพณีของ
พระศาสนจักร ได้กำ�หนดให้เดือนตุลาคม
เป็นเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ�
ดังนั้น เราพบว่าตามเขตและวัดต่างๆ
ในอัครสังฆมณฑลของเรา ตลอดจนใน
วัดต่างๆ ในประเทศไทยได้จัดกิจกรรม
เพื่ อ รณรงค์ ก ารสวดสายประคำ�เพื่ อ เทิ ด
เกียรติแม่พระ ตลอดจนรณรงค์ให้แต่ละ
ครอบครัวร่วมกันสวดสายประคำ�มากขึ้น
เพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้า และขอ
พรพระเจ้ า ผ่ า นทางคำ�เสนอวิ ง วอนของ
แม่พระ
นอกจากนั้น เดือนนี้สำ�หรับประชาชน
ชาวไทย ยังเป็นเดือนแห่งความโศกเศร้า
แสดงความไว้อาลัย และร่วมใจในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เชิญเราคริสตชนไทยร่วม
กับคนไทยทั้งประเทศ ร่วมใจกันภาวนา
เพื่ อ ดวงพระวิ ญ ญาณของพระองค์ ท่ า น
เข้าสู่สรวงสวรรค์ตลอดนิรันดร์
พี่น้องที่รัก ชีวิตคนเรามีจังหวะชีวิต
ของแต่ละคน บางครั้งสุขสันต์ บางครั้ง
เศร้าโศก บางจังหวะชีวิตสุดแสนธรรมดา
ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่บางจังหวะก็มี
เรื่องแปลกประหลาดเข้ามาในชีวิต อย่างไร
ก็ตาม ขอให้ทุกจังหวะของชีวิตเรา ดำ�เนิน
ไปเพื่อสรรเสริญพระเจ้า แสดงความรัก
เมตตาแก่เพื่อนพี่น้องเถิด

สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่าน...

พ่

อคิ ด ว่ า เป็ น การยากที่ จ ะอธิ บ ายข้ อ คำ�สอนความเชื่ อ ของเรา
คริสตชนในพื้นที่จำ�กัด พ่อจึงนำ�เสนอข้อคิดคำ�สอนความเชื่อ
เพื่อการไตร่ตรองมากขึ้น เพราะพี่น้องคงเห็นด้วยกับท่านนักบุญยากอบที่ว่า
“ความเชื่อ...หากไม่มีการกระทำ� ก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว” (ยก 2:17)
“ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ถึ ง พระเป็ น เจ้ า ” ในสั ง คายนาแห่ ง นิ เช-คอนสแตน
ติโนเปิลได้ยืนยันว่าพระเจ้านั้นหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ พระเจ้ามีอยู่เพียง
พระองค์เดียว (คำ�สอนโรมัน I 2.2) พระคัมภีร์ก็ยืนยันเช่นเดียวกัน “ชาว
อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเรา องค์
พระผู้เป็นเจ้ามีเพียงพระองค์เดียว” (ฉธบ 6:4) ในเมื่อความเชื่อของเราชัดเจน
อย่างนี้เราควรจะดำ�เนินชีวิตตามความเชื่ออย่างไร สิ่งที่โมเสสเตือนสอน
ชาวอิสราเอลประชากรของพระ น่าจะเป็นคำ�ตอบสำ�หรับเรา "ท่านจะต้องรัก
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกำ�ลังของท่าน”
(ฉธบ 6:4-5) สิ่งที่พ่อชวนไตร่ตรองก็คือทุกวันนี้เรารักพระเจ้ากันแบบไหน
หลายครั้งความเชื่อความวางใจพระเจ้าของเราเสื่อมถอยลงไป เราให้หลาย
สิ่งหลายอย่างมามีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราแทนที่จะเป็นพระเจ้าแต่ผู้เดียว
อาทิ การเชื่อโชคลาง คำ�พยากรณ์ ฯลฯ ความรักต่อพระเจ้าของเราคริสตชน
ก็ไม่เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แม้แต่เรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ ความเชื่อของ
เราในพระเป็นเจ้าในภาคปฏิบัติจึงควรได้รับการทบทวนไหมครับพี่น้อง....
ความคื บ หน้ า ในกิ จ กรรมของแผนกคำ�สอนของอั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯ ก็ดำ�เนินไปตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ สำ�หรับในเดือนตุลาคมนี้ก็
จะมีอบรมพี่เลี้ยงคริสตชน (sponsors) ซึ่งมีส่วนร่วมในการเตรียมผู้ใหญ่
เข้าเป็นคริสตชนเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร พี่น้องทุกท่านสามารถเป็น
พี่เลี้ยงคริสตชนได้ หากสนใจก็ขอเชิญร่วมรับการอบรมนะครับ ในวันเสาร์ที่
28 ตุลาคม 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ตั้งแต่
เวลา 08.30-15.00 น. ขอขอบคุณคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาส
และซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ผู้อำ�นวยการ ที่ได้เอื้อเฟื้อทุกอย่าง
เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของแผนกคำ�สอนตลอดมา
ขอพระเจ้าอำ�นวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
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