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เราแต่ละคนก็คงเคยประสบเหตุการณ์ท่ี
ความฝันอันงดงามของเราได้ตาย ฝันของเราได้
สูญสลายไป... เม่ือเวลาดังกล่าวน้ีมาถึง เราอาจจะ
ตอบสนองด้วยการตำาหนิติเตียนผู้อ่ืนท่ีฝันของเรา
ล่มสลายไป หรือเราอาจโทษโชคชะตาราศีท่ีเข้ามา
ขัดขวางทำาให้ฝันของเราล่มสลายไป

หากเราทำาดังน้ี เราก็จะเปรียบเป็นเสมือน
เมล็ดข้าวท่ีปฏิเสธไม่ยอมตาย เรายอมให้ความ
โศกเศร้า เสียใจ หรือความโกรธแค้นชิงชัง ความ
กดดัน ความเครียด เข้ามาเกาะกุมยึดครอง
ครอบงำาชีวิตของเรา ผลตามมาก็คือ เราก็จะไม่มี
โอกาสได้ค้นพบส่ิงสวยงามมากมาย ท่ีกางเขน
แห่งชีวิตจริงของเราจะสามารถหยิบย่ืนให้แก่เราได้ 

หากเรามัวลังเลใจท่ีจะยกกางเขนของเรา 
ข้ึนบ่าแบกตามพระเยซูเจ้าไป ผลตามมา แทนท่ี
จะใช้ความเศร้าโศก และเหตุการณ์หัวใจสลายน้ี 
นำาเราเข้าใกล้พระเยซูคริสตเจ้า เรากลับปล่อย
ให้ส่ิงเหล่าน้ีผลักดันเราให้ถอยออกห่างไกล
จากพระองค์ เป็นการมองข้ามพระธรรมล้ำาลึก
อันงดงามประการหน่ึงของพระวรสารไปอย่าง 
น่าเสียดาย หากเรายกกางเขนของเราข้ึนบ่าแบก
ตามพระเยซูเจ้าไป เราก็จะพบกับบางส่ิงงดงาม  
ท่ีเราไม่เคยพบไม่เคยฝันถึงมาก่อน

วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์มิสซาฉลองสมณสมัยโป๊ปฟรังซิส

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” หัวข้อ
ของสมัชชาใหญ่ในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015 เป็นผลสืบเนื่องมา
จากสมัชชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ค.ศ.1664 หรือเมื่อประมาณ 350 ป ี
ที่ผ่านมา ทำาให้พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเติบโตเรื่อยมา 
จนได้รับพระฐานานุกรม เมื่อ ค.ศ.1965

โอกาสครบรอบ 350 ป ีแหง่สมชัชาอยธุยานี ้ทำาใหพ้ระศาสนจกัร
แห่งประเทศไทย ได้ไตร่ตรองตนเองในฐานะ “ศิษย์พระคริสต์เจริญ
ชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” อันเป็นความท้าทายของโลกสังคมปัจจุบัน
ที่ประชุมของสมัชชาครั้งนี้ใช้แนวทางตามคำาสอนของสภาสังคายนา
วาตกินัที ่2 รวมทัง้จากคำาสัง่สอนของพระสนัตะปาปาในพระสมณสาร 
ต่างๆ และคำาสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

พ่อจึงอยากที่จะอธิบายแบบง่ายๆ เพื่อสมาชิกของพระศาสนจักร 
แห่งกรุงเทพฯ จะได้สามารถนำากฤษฎีกานี้ลงมาสู่ชีวิตจริง โดยเฉพาะ 
ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์พระคริสต์ ผู้นำาข่าวดีของพระเยซูเจ้าไปสู่ 
มนุษย์ทุกคน เป็นพิเศษ นำาข่าวดีนี้ไปสู่บุคคลที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า

อันที่จริงกฤษฎีกาฉบับนี้พูดถึงคำาสามคำาด้วยกัน “ศิษย์พระ
ครสิต์”, “เจรญิชวีติ”, “ประกาศขา่วดีใหม”่ คำาทัง้สามน้ีมคีวามหมาย 
อนัลกึซึง้ เปน็แนวทางสำาหรบัพวกเราครสิตชนในประเทศไทย (พอ่อยาก 
เน้นเป็นพิเศษถึง พวกเราสมาชิกของพระศาสนจักรแห่งกรุงเทพฯ)

บทคว�ม...คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย
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เริ่มต้นที่คำาว่า “ศิษย์พระคริสต์” ใครคือศิษย์พระคริสต์? 
ศษิยพ์ระครสิต ์หมายถงึ ครสิตชนทกุคน โดยอาศยัศลีล้างบาป 
พวกเขามสีว่นรว่มกบัพระตรเีอกภาพ กลบักลายเปน็บตุรของ
พระเจ้า มีส่วนร่วมกับพันธกิจของพระเยซูเจ้า และเป็นพระ
วิหารของพระจิตเจ้า ถ้าพูดให้ง่ายก็คือ พวกเราคริสตชนทุกคน 
ที่ได้รับศีลล้างบาปนั่นเอง

เอกสารน้ียงัพดูถงึเอกลกัษณข์องศษิยพ์ระครสิตว์า่ ครสิตชน 
ทกุคนจะตอ้งดำาเนนิชวีติใหส้อดคลอ้งกบัความเชือ่ โดยปฏบิตัติาม 
พระวาจาของพระเจ้าที่เราได้รับฟัง ด้วยการมีชีวิตที่เป็นประจักษ์
พยานแห่งความรักถึงพระเยซูเจ้า (ใครมองเห็นคริสตชนแล้วมอง
เห็นพระเยซูเจ้า) รวมทั้งดำาเนินชีวิตด้วยรูปแบบหมู่คณะ ดำาเนิน
ชีวิตเป็นพระศาสนจักร อันเป็นชุมชนแห่งความเชื่อในพระเยซูเจ้า

ชีวิตหมู่คณะน้ีเรียกร้องให้คริสตชนทุกคน มีน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามแบบอย่างของคริสตชนกลุ่มแรกสำาหรับ 
ประเทศไทย ชีวิตหมู่คณะของบรรดาคริสตชนนี้ มีพื้นฐานอยู่ที่  
“คริสตชนกลุ่มย่อย”

คำาทีส่อง “เจริญชวีติ” พระเยซเูจา้เปน็ตน้แบบของพวกเรา 
คริสตชน เป็นต้นแบบแห่งความรักและการอุทิศตนทั้งครบตาม 
พระประสงค์ของพระบิดา นอกจากนั้นคริสตชนไทยยังต้อง 
เลียนแบบอย่างจากคริสตชนกลุ่มแรก ตามที่มีบันทึกไว้ในหนังสือ
กจิการอคัรสาวกดว้ย น่ันคอื รวมตวักันเพ่ือภาวนา รว่มในพธิบีปิงั 
(พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ) ฟังคำาสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก 
(เช่ือฟังคำาส่ังสอนของพระศาสนจักร) พวกเขาดำาเนินชีวิตเป็น 
หนึ่งเดียวกัน

ปัจจัยที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตคริสตชน คือ การพบปะ
ส่วนบุคคลกับพระเยซูเจ้า อันหมายถึง การมีประสบการณ์ชีวิต
ที่สัมผัสกับพระเยซูเจ้า เป็นประสบการณ์ที่เราทราบถึงความรัก
ของพระเจ้าในชีวิตของเรา การพบปะส่วนบุคคลกับพระเยซูเจ้านี้  
เป็นส่วนสำาคัญในการประกาศข่าวดี พวกเราคริสตชนบอก 
เล่าเรื่องราว และประสบการณ์ต่างๆ ที่สัมผัสกับความรักของ 
พระเยซูเจ้า ให้เพื่อนต่างศาสนาฟัง จะมีพลังมากกว่าการเล่า
ชีวประวัติของพระเยซูเจ้า หรือการเล่าประสบการณ์ของคนอื่นๆ

การประกาศข่าวดีจะเกิดผล เป็นความประทับใจครั้งแรก 
ของผู้ฟัง ก็ต่อเมื่อคริสตชนได้เล่าถึงการพบปะส่วนบุคคลกับ 
พระเยซูเจ้า ให้เพื่อน (โดยเฉพาะเพื่อนต่างศาสนา) ได้ฟัง

ปัจจัยถัดมา คือ การกลับใจเมื่อคริสตชนพบปะกับ
ความรักของพระเจ้า เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน ให้เป็น

เคร่ืองหมายแห่งความรักต่อหน้า 
เพื่อนมนุษย์ทุกคน เปิดตัวเองออกสู่ 
ผูอ้ืน่รอบขา้ง ชว่ยเหลอืคนยากจนและ
บุคคลชายขอบสังคม

อีกปัจจัยหนึ่งคือ ความเป็น 
น้ำาหน่ึงใจเดียวกันของหมู่คริสตชน 
ซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจา
และศีลศักดิ์สิทธิ์ คริสตชนทุกคนคือ
พระศาสนจักร เป็นชุมชนที่มีชีวิตชีวา 
ประกอบดว้ยกลุม่ครสิตชนยอ่ยๆ และ
มีการรวมตัวกันจนกลายเป็นชุมชนวัด

ปัจจัยต่อมา คือ ศิษย์ธรรมทูต  
คริสตชนทุกคนเป็นศิษย์ธรรมทูต คือ 
เป็นทั้งศิษย์ และเป็นทั้งธรรมทูต 
ผู้ประกาศข่าวดี อาศัยวิถีชุมชนวัด 
อันเป็นแนวทางหลักที่พระศาสนจักร 
ในประเทศไทยเลือกใช้ ก้าวออกไปสู่ 
การประกาศข่าวดี อันเป็นการมีส่วน 
ร่วมในการสร้างสรรค์พระอาณาจักร
ของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก 
ความยุติธรรมและสันติ

คำาทีส่าม “ประกาศขา่วดใีหม่” 
มีกลุ่มบุคคลเป้าหมายดังนี้
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ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า พระศาสนจักร 
จำาเปน็ต้องแสวงหาวธิใีหม่ๆ  ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  
เพื่อนำาเสนอข่าวดีแก่พวกเขา ให้พวกเขาพบและ 
มีประสบการณ์แห่งความรักกับพระเยซูเจ้า

คริสตชนผู้ ปฏิ บัติศาสนกิจ เ ป็นประจำ า 
พระศาสนจักรต้องอภิบาลดูแลพวกเขาให้ได้รับ 
การหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย 
แบบอย่างแห่งชีวิตคริสตชนยุคแรกเริ่ม จะทำาให้เขา 
เจรญิชีวิตดว้ยการเปน็ประจกัษพ์ยาน อยา่งกลา้หาญ 
ถึงพระคริสตเจ้า พร้อมที่จะเป็นศิษย์ธรรมทูตอย่าง
เข้มแข็ง

ผู้รับศีลล้างบาปแต่ไม่ได้ดำาเนินชีวิตตาม 
ความเชื่อ ถือเป็นพันธกิจเร่งด่วนของพระศาสนจักร 
ที่จะช่วยให้ผู้รับศีลล้างบาปเหล่านี้ ให้สัมผัสกับ 
ความรักของพระเจ้า สามารถเป็นเชื้อแป้งและ 
แสงสว่างส่องโลก

บทบาทของผู้มีส่วนร่วม พระสังฆราช 
ต้องเป็นผู้อภิบาลและเป็นธรรมทูต เป็นหัวหน้าและ
เป็นศูนย์กลางของความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน เป็น
ผู้ช้ีแนะและเป็นผู้ประสานงานในการประกาศข่าวดี
พระสังฆราช ต้องเป็นแบบอย่าง เป็นประจักษ์พยาน
ถึงความยากจน เรียบง่าย และสมถะ

พระสงฆ ์และ สงัฆานกุร ตอ้งมจีติใจและสำานกึ
ว่าตนเป็นผู้ประกาศข่าวดี ต้องอุทิศตนและเสียสละ
ด้วยใจกว้างต่อการประกาศข่าวดีต้องให้ความสำาคัญ
กบัการเทศนส์อน มคีวามกระตอืรอืรน้ในงานอภบิาล 
ประกาศข่าวดีในโรงเรียนและในงานสังคมสงเคราะห์ 
เพื่อผู้ยากไร้ ต้องแสวงหาติดตามลูกแกะที่พลัดหลง

ผู้รับเจิมถวายตน ต้องพร้อมอย่างเต็มที่ ที่จะ
รบัใช้มนษุยแ์ละสงัคม ในสนามงานประกาศขา่วดแีละ 
ซื่อสัตย์ต่อจิตตารมณ์ของคณะ ปฏิบัติงานประกาศ
ข่าวดี โดยร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

โดยใช้สนามงาน วถิชีมุชนวดัเปน็วถิแีละวธิกีาร
หลักในการดำาเนนิชวีติของพระศาสนจกัรประเทศไทย 
โดยเน้นมิติด้านชุมชน สะท้อนภาพของคริสตชน 
กลุ่มแรกวิถีชุมชนวัด จะต้องเป็นเครื่องหมายอัน

มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร และเป็นเครื่องมือ
ในการอบรม รวมทั้งฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจการ
ประกาศข่าวดี

จะเห็นว่า วิถีชุมชนวัดนี้ ไม่ใช่กลุ่มแบ่งปัน 
พระวาจา แต่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคริสตชน 
เป็นกลุ่มย่อยๆ ในละแวกถิ่นที่อยู่ เพื่อประกาศ 
ข่าวดี นำาความรักของพระเยซูเจ้า ไปแบ่งปันให้กับ 
เพื่อนพี่น้องต่างศาสนารอบข้าง โดยการช่วยเหลือ 
เอาใจใส่ แบ่งปัน โดยเริ่มจากคนยากจน และบุคคล
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก

สนามงานที่สอง คือ ครอบครัวคริสตชน 
(พระศาสนจักรระดับบ้าน) เป็นจุดเริ่มต้น 
ของการประกาศข่าวดี เป็นสถานที่เพาะบ่มความ 
เชื่อศรัทธา รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ความเชื่อที่ 
หลากหลาย

สนามงานถัดมา คือ การศึกษาคาทอลิกต้อง
เป็นสนามและฐาน แห่งการประกาศข่าวดีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ต้องยึดคุณค่าพระวรสารเป็นที่มั่น

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ต้องเป็น 
แบบอย่างแก่ทุกคน การศึกษาคาทอลิกต้องสอน 
และอบรมในทกุสิง่ทีเ่ปน็ความจรงิ ความดงีาม และ
สถานศึกษายังต้องช่วยเหลือครอบครัวของผู้เรียน 
ให้รู้จักวิธีการ แนะนำาความเชื่อแก่ลูกๆ ของตน

บรรยายมาอยา่งยดืยาว พอ่เพยีงตอ้งการให้
พีน่อ้งครสิตชน ไดไ้ตรต่รองตนเอง แลว้ตัง้คำาถาม 
ดูสักหน่อยว่า ตนเป็นเครื่องมือของพระเยซูเจ้า 
เป็นผู้ประกาศความรักของพระองค์อย่างดีแล้ว 
รึยัง? หากยังไม่ดีเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อจะ 
ทำาให้ตนเอง เป็นผู้ประกาศข่าวดี ประกาศสารแห่ง
ความรักของพระเจ้า อย่างมีประสิทธิภาพ อย่า 
คดิวา่ การประกาศขา่วดเีปน็หนา้ทีข่องพระสงัฆราช 
พระสงฆ์ นักบวชเท่านั้น การประกาศข่าวดีเป็น
หน้าที่ของคริสตชนทุกคน หน้าที่ประการนี้ อาศัย
ศีลล้างบาปที่เราได้รับ พระเยซูเจ้ามอบหน้าที่นี้ 
ให้แก่เราด้วยตัวของพระองค์เอง ฝากการประกาศ
ข่าวดีนี้ไว้ในอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ
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บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

1. ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ เด็กเล็กๆ “ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย ดังนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุด ในอาณาจักรสวรรค์”

2. การชักนำาให้คนธรรมดาทำาบาป การเป็นที่สะดุดกับเด็กเล็กๆ ต้องไม่เกิดขึ้นกับสมาชิกของพระศาสนจักร “คนธรรมดาๆ (mikron) คือ เด็กที่เล็กๆ มากๆ” “ผู้ใดเป็นเหตุ ให้คนธรรมดาๆ ที่มีความเช่ือในเราทำาบาป ถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ใหญ่ถ่วงลงใต้ทะเล ก็ยังดีกว่าสำาหรับเขา” อย่าได้ดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เด็กเล็กๆ ในพระศาสนจักรเป็นอันขาด
3. “แกะทีพ่ลดัหลง” เราตอ้งตามหา ตดิตามคนธรรมดาๆ ทีห่ลงทางไป เปน็จติตารมณข์องพระศาสนจักร การตามหาจนกว่าจะพบด้วยความรักสำาหรับผู้ที่หลงทาง
4. การตักเตือนกันฉันพี่น้องในพระศาสนจักร เป็นหน้าที่และเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง การตักเตือนด้วยความรัก มีพยานไปร่วมกันเพื่อกอบกู้เขากลับมา นี่คือท่าทีสำาคัญของ พระศาสนจกัร สมาชกิทีจ่ะชว่ยเหลอืตกัเตอืนเพือ่ไดห้ลดุพน้จากการผดิหลงและไดเ้ขากลบัคนืมา เว้นเสียแต่ว่าเขาจะไม่ยอมรับ หรือปฏิเสธเด็ดขาดที่จะกลับใจ
5. พระศาสนจักร คือ ชุมชนที่ “อธิษฐานภาวนาร่วมกัน”  “ถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าท่ีใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”
6. สมาชิกของพระศาสนจักรต้องให้อภัยเสมอ “อภัยความผิดต่อกันและกัน ต่อเพื่อน พี่น้อง” มากกว่าเจ็ดครั้ง คือ ให้อภัยเสมอ ตลอดไป เพราะการให้อภัยคือความรัก  พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าคือพระศาสนจักรแห่งความรัก
7. สมาชิกของพระศาสนจักรจำาเป็นต้อง “มีความเมตตา” เมตตาจนถึงการ “ยกหนี้”  ดังท่ีพระเจา้ทรงเมตตาและยกหนีใ้หก้บัเราแต่ละคน การไมใ่หเ้มตตาน้ัน ในพระวรสาร พระเยซเูจา้ ทรงใช้พระวาจาที่รุนแรงมากๆ “เจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง  เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’” ทั้งนี้เพราะพระเจ้าจะไม่มีวันยอมให้กับผู้ที่ขาดความเมตตาต่อพี่น้องด้วยความจริงใจ “พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำาต่อท่านทำานองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง” 

พี่น้องที่รัก เราพบคำาเทศน์ของพระ

เยซูเจ้าเกี่ยวกับพระศาสนจักรใน

พระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 18  ในพระวรสาร 

ทัง้สีพ่ระวรสารนกับญุมทัธวิเปน็เพยีงพระวรสาร

เล่มเดียวเท่านั้นที่มีคำาว่า “ekklesia” ที่แปลว่า  

“พระศาสนจกัร” นอกจากนัน้เรายงัไดร้บับทสอนของพระเยซเูจา้ถึงแนวทางการดำาเนินชวีติของสมาชกิของพระศาสนจกัร 

พอ่มัน่ใจวา่เปน็แนวทางทีด่ทีีว่ถิชีมุชนวดัของเราจะมุง่ไปถงึ จงึขอนำาบทความของคณุพอ่สมเกยีรต ิตรนีกิร ท่ีได้แบ่งปัน

คุณลักษณะ 7 ประการของพระศาสนจักรจากพระวรสารของนักบุญมัทธิวบทที่ 18 มาแบ่งปันกับพี่น้องครับ
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สรุปได้ว่าคุณลักษณะของพระศาสนจักรจึงเป็น 7 ประการสำาคัญดังนี้

1. ความสภุาพถอ่มตนคืออตัลกัษณ์สำาคญัมากสำาหรบัสมาชกิพระศาสนจกัร “เหมอืนเด็ก” 

2. การไม่เป็นที่สะดุดให้คนเล็กน้อย คนธรรมดา ให้ต้องตกในบาป และไม่ดูหมิ่น 

 คนเล็กน้อย

3. การพยายามติดตามคนธรรมดาๆ ที่หลงทางไป หรือหลงผิด คือ ชีวิตจิตของเรา

4. การตักเตือนกันฉันพี่น้องคือท่าทีสำาคัญของพระศาสนจักรและสมาชิก 

5. การ “อธิษฐานภาวนาร่วมกัน” คือ ชีวิตของสมาชิกพระศาสนจักร  

6. การให้อภัยความผิดเสมอไป คือ อัตลักษณ์ชีวิตที่ขาดไม่ได้ของสมาชิกพระศาสนจักร

7. ความเมตตาโดยเฉพาะการ “ยกหนี้” จำาเป็นเพราะพระเจ้าทรงยกหนี้ให้กับเราเสมอ

ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้ พ่อขอรายงานกิจกรรมวิถีชุมชนวัดของวัดในเขต 3 และเขต 4 ดังนี้ ครับ 

วิถีชุมชนวัดเขต 3 
วันที่ 4 มีนาคม 2018 คณะ

กรรมการวิถีชุมชนวัดเขต 3 ไป
เยี่ ยมวิถี ชุมชนวัดวัดแม่พระ 
ประจักษ์ฯ บางสะแก และ
ประชุมสัญจร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11  มีนาคม 2018     
วิถีชุมชนวัดร่วมกับกลุ่มสายใยรักศิษย์
พระคริสต์ของวัดหลุยส์มารีบางแค  
นำาโดยคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์  ไป
เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย อาม่า 
เทเรซา ส่วงกุง แซ่โล้ว ที่บ้านซอย
เพชรเกษม  88/1 คณุพอ่นำาสวดอวยพร 
ส่งศีลมหาสนิทและพูดคุยให้กำาลังใจ

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร  
คุณพ่อพจนารถ จัดให้มีวิถีชุมชนอ่าน 
พระวาจาทีบ่า้นวดัเกา่  มสีมาชกิ 10 คน   
ครัง้นีเ้ปน็การประชมุครัง้ที ่2  ครัง้แรก 
จัดที่บ้านครูสมพร ครั้งนี้จัดท่ีบ้าน 
คุณรุ่ง การประชุมครั้งต่อไปวันที่ 2 
เดือนเมษายนจะจัดที่บ้านคุณหมวย  
เวลา 15.00 น.

วิถีชุมชนวัดเขต 4 
คณะกรรมการวิถชีมุชนวัดเขต 4 ออกบทูกจิกรรมวถิชีมุชนวดัโอกาสฉลองวดั

ทีว่ดันกับญุยอแซฟ หนองร ีโดยคณุพอ่เอกพงษ ์คณุพอ่เจา้อาวาสมาเยีย่มชมและ
ให้กำาลังใจ เมื่อฉลองวัดเสร็จแล้วมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2018 และ
เตรียมโครงการศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี ระหว่างวันศุกร์-เสาร์ท่ี 
6-7 เมษายน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 55 คน กิจกรรมประกอบด้วย

การเยี่ยมวิถีชุมชนวัดตราด วัดขลุง ดูงานวิถีชุมชนวัดวัดจันทบุรี แลกเปล่ียน ความรู้ ความคิดเห็น ในงานวิถีชุมชนโดยมี 
คุณพ่อปิยะชาติ คุณพ่อสราวุธ คุณพ่อเศกสม และคุณบุญหลาย เป็นวิทยากร
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สัมมนา ความรัก ครอบครัว ความเชื่อ
วันเสาร์ท่ี 10 มีนาคม 2018 เวลา 08.30-15.00 น. แผนกศาสนสัมพันธ์ ฝ่าย 

งานธรรมทูต อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ โดยคณุพอ่สมเกยีรติ บุญอนนัตบุตร ผูจั้ดการแผนก  
และผู้อำานวยการฝ่ายฯ จัดสัมมนา หัวข้อ "ความรัก ครอบครัว ต่างความเชื่อ" โดยคุณพ่อ 
วัยพรต พุฒสา และคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร วิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
คาทอลิกแพร่ธรรม

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาล
มหาพรต วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขา
คาร์แมล สองพี่น้อง

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 คณะ
พระเมตตาร่วมกับ แผนกองค์กรคริสตชน
ฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด 
ให้มีการฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวัน ที่วัดแม่พระ
ประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง มี 
ผูเ้ข้าร่วมงานฟ้ืนฟูจิตใจคร้ังนี ้ 100 คน โดยมี 
คณุพอ่พงศเ์ทพ ประมวลพรอ้ม  จติตาธกิาร 
คณะพระเมตตา คุณพ่อได้ให้ความรู้เรื่อง
พระเมตตา และช่วงบ่าย คุณพ่อบัญชา  
อภชิาตวิรกลุ คณะรอยแผลศกัดิส์ทิธิ ์แบง่ปนั 
ประสบการณ์เกี่ยวกับพระเมตตา 

ฟื้นฟูครอบครัวคริสตชน ครั้งที่ 1
วันที่ 10-11 มีนาคม 2018 ฟื้นฟูครอบครัวคริสตชน ครั้งที่ 1 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมชีวิต

ครอบครัว (สชค.) เขต 3 และจิตตาภิบาลงานครอบครัวเขต 3 ใช้เนื้อหาจาก พระสมณลิขิต
เตือนใจ "ความปีติยินดีแห่งความรัก" (Amoris Laetitia) และจากหนังสือแปล "ชุมนุม
ครอบครัวในวันสุดสัปดาห์" โดยศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

ค่ายปัสกา กับเยาวชน
วันท่ี 15-18 มีนาคม 2018 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสุรศักด์ิ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดค่ายปัสกากับ 

เยาวชน "เยาวชนตามรอยศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศความเช่ือ" มีเยาวชนเข้าร่วมงานจำานวนกว่า 90 คน ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

วนัท่ี 10-11 มนีาคม 2018 แผนกพระ
คัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสมเกียรติ  
ตรีนิกร ผู้จัดการแผนก จัดอบรมพระ
คัมภีร์ และภาวนาฟื้นฟูจิตใจในโครงการ  
ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี 
ใหม่ ครั้งที่ 1/2018 พระวรสารตาม 
คำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว โดยคุณพ่อ 

ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี พระวรสารนักบุญมาระโก

สมเกียรติ ตรีนิกร เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำานวนกว่า 200 คน ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6-7 เม.ย. คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดเขต 4 เยี่ยมวิถีชุมชนสังฆมณฑลจันทบุรี
9-12 เม.ย. สัมมนาพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำาปี 2018 
21 เม.ย.  คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ฉลองสุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์  
 เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
24 เม.ย. ครบรอบ 120 ปี การเริ่มพันธกิจของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย พิธีบูชาขอบพระคุณ 
 เวลา 11.00 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

เสวนาวันสตรีสากล
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 09.00-12.30 น. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี ร่วมกับหอจดหมายเหต ุ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ จัดงานเสวนาโอกาสวันสตรีสากล 2018 สตรีในรอบ 450 ปี ของคริสตศาสนาใน
ประเทศไทย โดยมพีระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานมิสซา และอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒิตาลศรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ 
บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ฟื้นฟูชีวิตผู้รับผิดชอบวิถีชุมชนวัด เขต 6
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 / 2561 เวลา 08.30-16.00 น. คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ 

ผู้รับผิดชอบเขต 6 จัดฟื้นฟูวิถีชุมชนวัด ที่วัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้อง มีวัดต่างๆ ส่งผู้เข้า
ร่วม 58 ท่าน โดยมคีุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ พร้อมด้วยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 
ทีมวิถีชุมชนวัดให้การอบรม

อบรมฆราวาสผู้ช่วยกำากับพิธีกรรม (ผู้ช่วยนายจารีต)
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม 

ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมฆราวาสผู้ช่วยกำากับพิธีกรรม  
(ผูช่้วยนายจารตี) ณ บา้นผูห้วา่น สามพราน โดยมีคณุพอ่อนสุรณ ์แกว้ขจร เปน็วทิยากร รว่มกบั 
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำานวน 32 คน

แสวงบุญชมรมฆราวาสเขต 2
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 ชมรม

ฆราวาสเขต 2 (14 วัด) จัดแสวงบุญ 
วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี 
ทุกวัดพบกันที่วัดเซนต์ปอล แปดร้ิว เพื่อ 
ทานอาหารเช้า และร่วมวจนพิธีกรรม  
เสร็จแล้วเดินทางไปวัดหัวไผ่ 10.30 น.  
พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช  
ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี



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

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 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 : 122/10 อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 7 ซอยนนทรี 14  
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3847 โทรสาร. 0 2681 3848 E-mail : webmaster@catholic.or.th 

ท่านทำาปัสการึยัง?

เราคริสตชนอยู่ในบรรยากาศของเทศกาลปัสกา  
ในปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร ซ่ึงเป็นช่วงเวลาแห่ง
การเฉลิมฉลองท่ีสำาคัญท่ีสุดในรอบปี เพราะพระเยซู 
คริสตเจ้าทรงไถ่บาปเรามนุษย์ให้ได้รับความรอดพ้น 
ด้วยการรับทรมาน และส้ินพระชนม์บนไม้กางเขน และ
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ชนะบาปและความตาย ด้วย
ความรักของพระองค์ เราคริสตชนจึงมีความช่ืนชมยินดี
ตลอดเทศกาลปัสกาน้ี และเรียกผู้คนให้มาหาพระเจ้า 
มาร่วมยินดีกับเรา

ในพิธีกรรม มีสัญลักษณ์มากมาย ท่ีส่ือความหมาย
ของส่ิงต่างๆ ให้เข้าใจตรงกันในภาษาสัญลักษณ์ ซ่ึง
สัญลักษณ์ของเทศกาลปัสกาท่ีเราเห็นได้ชัดเจน คือ 
“เทียนปัสกา” ดังน้ัน พ่อจึงอยากนำามาทบทวนอีกคร้ัง
ว่า สัญลักษณ์ต่างๆ บนเทียนปัสกา หมายถึงอะไรบ้าง

แสงสว่าง (Light) คือ แสงสว่างของพระคริสตเจ้าท่ี
ส่องสว่างท่ามกลางความมืดมน

เปลวไฟ (Fire) คือ สัญลักษณ์แห่งการกลับคืน 
พระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า

ไม้กางเขน (Cross) คือ การส่ือถึงพระเยซูคริสตเจ้า 
และแสงสว่างนิรันดรของพระองค์

อัลฟา และโอเมก้า (Alpha and Omega) คือ พระเยซู 
คริสตเจ้าทรงเป็น จุดเร่ิมต้นและอวสานของทุกสรรพส่ิง

กำายาน 5 เม็ด (Grains of incense) คือ การส่ือถึง
บาดแผลท้ังห้าของพระเยซูคริสตเจ้า

ปี 2018 (Year) คือ การเตือนเรา ถึงการประทับอยู่
ของพระเจ้าท่ีน่ี และตอนน้ี

พ่ีน้องคำาถามท่ีว่า ท่�นทำ�ปัสก�รึยัง? ประโยคน้ี
เป็นภาษาชาวบ้าน ท่ีเป็นคำาพูดอย่างไม่เป็นทางการ 
ซ่ึงในบริบทน้ี หมายถึง การเรียกร้องให้คริสตชนมาวัด
เพ่ือแก้บาป รับศีลมหาสนิท ในช่วงเทศกาลปัสกา โดย
เฉพาะบุคคลท่ีห่างเหินกับพระเจ้า ในการประกอบ 
คารวกิจต่อพระเจ้า เช่น การมาวัดร่วมมิสซาวันอาทิตย์ 
การแก้บาปและการรับศีลศักด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ กล่าวคือ พระ
บัญญัติพระศาสนจักรประการท่ีสาม กำาหนดว่า “จงรับ
ศีลแก้บาป อย่างน้อยปีละคร้ัง และจงรับศีลมหาสนิท
อย่างน้อยปีละคร้ัง ในกำาหนดปัสกา”

แน่นอนว่า ความเช่ือ ความศรัทธาต่อพระเจ้า และการ 
แบ่งปันความรักต่อเพ่ือนพ่ีน้อง เป็นหน้าท่ีคริสตชนทุกคน 
บางคนทำาได้ดี บางคนยังบกพร่อง เราคริสตชนจึงต้อง 
กระตุ้นตนเองอยู่เสมอ และอีกท้ังมีหน้าท่ีชักจูงใจเพ่ือน 
พ่ีน้องของเรา ท่ียังหลงทาง หรือห่างเหินจากพระเจ้า ให้มา
รับพระพร พระเมตตาของพระเจ้า โอกาสเทศกาลปัสกาน้ี 

อย่างไรก็ตาม การมาหาพระเจ้า ปีละคร้ังในกำาหนด 
ปัสกาคงเป็นจำานวนท่ีน้อยเกินไป และไม่ยุติธรรม เม่ือ
เทียบกับ ความรักท่ีพระเจ้ามีต่อเรามนุษย์ ดังน้ัน ให้เรา
คริสตชนทำาหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี และสวดภาวนา
ให้เพ่ือนพ่ีน้องของเรา เพ่ือให้คนท่ีห่างเหินจากพระเจ้า
กลับใจ เปล่ียนแปลงชีวิตเข้ามาพ่ึงพระบารมีพระเจ้าด้วย
ความเช่ือและความไว้ใจ

พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็นข้ึนมา และ
ประทานชีวิตใหม่ให้เราแล้ว ให้เราดำาเนินชีวิตใหม่ 
ด้วยความเช่ือความศรัทธาต่อพระเจ้า และนำา
พระพรของพระองค์ออกไป และประกาศข่าวดีของ
พระเยซูเจ้าต่อเพ่ือนพ่ีน้องในแต่ละวันต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพร
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรัก

เราเข้าสู่เทศกาลปัสกาแล้วหลังจากท่ีเราได้ใช้ตลอดช่วงเวลามหาพรตในการ 
เตรียมตัวเตรียมจิตใจ นับเป็นความเช่ือสูงสุดสำาหรับคริสตชน “พระเยซูเจ้ากลับ
เป็นข้ึนมาจากความตาย” มีชัยชนะเหนือบาปและความตาย ไถ่บาปมวลมนุษย์  
พระศาสนจักรให้เราเฉลิมฉลองปัสกาด้วยความช่ืนชมยินดี และยังเชิญชวนให้เรา
คริสตชนได้มีส่วนในพระธรรมล้ำาลึกน้ีในชีวิตของเราแต่ละคน น่ันคือเราเรียนรู้ท่ี
จะให้ความยากลำาบากในการดำาเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าน้ันร่วมใน 
พระทรมานของพระเยซูเจ้า ยอมสละละน้ำาใจของตนเองเพ่ือความรักต่อผู้อ่ืน เอาชนะ
กลอุบายของผีปีศาจและให้อภัยคนอ่ืนโดยไม่ติดค้างอะไรใคร ไม่ง่ายแต่อาศัยชัยชนะ
ของพระเยซูเจ้าน้ีเองท่ีเป็นความหวังเป็นพลังสำาหรับเรา...

คอลัมน์คำ�สอน...โดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

คำาสอนภาคฤดูร้อนตามวัดในเขต 
ต่างๆ ก็เร่ิมข้ึนแล้ว ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ 
ท่ีเด็กๆ และเยาวชนได้มีโอกาสทบทวนและ 
ทำาความเข้าใจข้อความเช่ือของเราคริสตชน 
อยากให้พ่ีน้องให้ความสำาคัญและให้การ 
สนับสนุนอย่างเต็มท่ี เช่น การพาเด็กๆ 

ไปร่วมพิธีกรรมการสวดภาวนาในครอบครัว การเป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติศาสนกิจ 
การติดตามการเรียนการสอนและกิจกรรมของเด็กๆ หรือมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรม 
ตามกำาลังความสามารถ เป็นต้น 

ทางคณะกรรมการคำาสอนระดับชาติและทางแผนกคำาสอนกรุงเทพฯ ร่วมกันจัด 
หลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษข้ึน ซ่ึงเทียบเท่ากับหลักสูตรคริสตศาสนธรรม 
ภาคฤดูร้อน (CC) เปิดการเรียนการสอนเฉพาะทุกวันพฤหัส ต้ังแต่เวลา 08.30 - 14.30 น. 
โดยมีศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่งคือศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ (CC) โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ศึกษา และโรงเรียนราษฎร์บำารุงศิลป์ โดยหลักสูตรน้ีจัดให้มีข้ึนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ 
สำาหรับวัดและสถานศึกษาและผู้ท่ีสนใจจะได้สามารถมาเรียนรู้ตามหลักสูตรได้โดย 
ไม่ต้องพักค้าง ไม่ต้องผละงาน เหมาะสำาหรับครูคาทอลิก ครูคำาสอน ครูในฝ่ายจิตตาภิบาล 
ของโรงเรียน ครูผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนคาทอลิก เจ้าหน้าท่ีสำานักงานวัด รวมท้ังพ่ีน้อง 
คริสตชนท่ีมีความสนใจเพ่ิมพูนความรู้คำาสอน ผู้สูงอายุหรือผู้อยู่ในวัยเกษียณ และ 
ผู้สนใจทุกท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอีกคร้ังหน่ึง ข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อท่ีแผนก 
คำาสอนกรุงเทพฯ หรือศูนย์ซีซีได้ครับ

ก่อนจากกันไปก็ขอร่วมยินดีต้อนรับ 
พ่ีน้องคริสตชนใหม่ในปีน้ีทุกท่าน สำาหรับ 
ปีน้ีในพิธีเอฟฟาธาเช้าวันเสาร์ศักด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีผ่านมามีคริสตชนใหม่มาร่วม 208 คน 
ขอร่วมเป็นกำาลังใจและอย่าลืมว่าพวกเรา 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ 
ชุมชนของเรา โดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
ความเช่ือ คอยให้คำาแนะนำาธรรมเนียมปฏิบัติท่ีดีของเราคริสตชนแก่พวกเขา และ 
อย่าลืมท่ีจะภาวนาให้แก่พวกเขาเป็นพิเศษด้วยนะครับ  


