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พระเยซูเจ้าเท่านั้นทรงสามารถ
ดับความหิวกระหายในใจผู้คนได้ 
อาหารที่พระองค์ประทานแก่พวก
เขานั้นก็คือ พระวาจาของพระองค์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต
สำาหรับพวกเขา รวมทั้ง ปังสวรรค์ 
(หรอืศลีมหาสนิท) ท่ีจะช่วยพวกเขา 
ทุกคนให้มีกำาลัง ในการปฏิบัติตาม 
พระวาจาของพระองค์ โดยดำาเนิน
ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
สามารถเดินทวนกระแส “โลกียะ” 
ต่างๆ ที่สังคมรอบข้างหยิบยื่นให้

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์มิสซาเยี่ยมอภิบาลกลุ่มคริสตชนชาวเวียดนาม
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018

ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

บทคว�ม...เรียบเรียงโดย ทีมสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พวกเราส่วนใหญ่เกิดมาในครอบครัวคริสตชน ได้รับศีลล้างบาป
ต้ังแต่ยงัเปน็ทารก “ลา้งบาปแต่ยงัไมไ่ด้รบัขา่วด ียงัไมไ่ดผ้า่นการ

เปลี่ยนแปลงที่ได้พบปะกับพระเยซูเจ้าและเกิดการกลับใจ” การเติบโตของ
เราที่จะบรรลุวุฒิภาวะในความเชื่อจึงขึ้นอยู่กับตัวเราเองหลายคนปล่อย
ปละละเลย ไม่ยอมมาวัด บางคนมาวัด และกลับไป ส่วนบางคนมาและ
มาช่วยงานวัดบ้าง เรามาดูกันว่า เราเป็นแบบไหน และเรามีวิธีที่จะเป็น
ประจักษ์พยานได้อย่างไรบ้าง

ก. คริสตชน 3 จำ�พวก

เป็นคริสตชนแต่ชื่อ

 - เขามีชื่อว่าเป็นคริสตชนแต่ปฏิบัติตัวดังคนไม่มีศาสนาดำาเนินชีวิต 
  ราวกับว่าไม่มีพระเจ้า
- ไม่ใส่ใจว่าพระคริสตเจ้าเป็นใคร ไม่รู้จักคำาสอนของพระศาสนจักร 
  คำาสอนด้านจริยธรรม หรือว่าไม่ถือตามคำาสอนเหล่านี้
- เป็นทาสของบาป แสวงหาความรื่นรมย์ ทรัพย์สิน อำานาจ
- ไม่ได้เจริญชีวิตดังผู้ติดตามพระคริสตเจ้า

เป็นคริสตชนบ�งโอก�ส หรือต�มฤดูก�ล

- เป็นคริสตชนวันอาทิตย์ หรือเม่ือไปวัด แต่วันอ่ืนๆ ก็มีชีวิตอีกอย่างหน่ึง
- บางคนก็ไปวัดตามเทศกาลฉลองต่างๆ เช่น คริสต์มาส ปัสกา
- บางคนก็เลือกปฏิบัติคำาสอนบางประการของพระศาสนจักร
- บางคนก็ไม่อยู่กับร่องกับรอย ดูราวกับว่าศรัทธา แต่เจริญชีวิต 

  ไร้ศีลธรรม

เป็นคริสตชนท่ีปฏิบัติต�มคว�มเช่ือ และมีบทบ�ทในพระศ�สนจักร

- เป็นผู้ที่เติบโตในความเชื่อ
- เขาอาจเคยเป็น “คริสตชนแต่ชื่อ” หรือ “คริสตชนบางโอกาส”  

  มาก่อน แต่ได้ผ่านประสบการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา
- ความเชื่อของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดำาเนินชีวิต เป็นศิษย์พระคริสต์
  อย่างแท้จริง
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เชื่อว่าในทุกๆ บ้านมีหนังสือพระ
คัมภีร์ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด อยาก
ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ลองเปิด พระคัมภีร์ 
อฟ 4:17-24 อ่านสองถึงสามรอบ และ
ไตร่ตรองส่วนตัวและลองดูว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับตัวเราเมื่อ
ได้พบกับพระเยซูเจ้ามีการกลับใจไหม 
การกลับใจ (metanoia) คือการพบปะ
ส่วนตัวกับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา
และเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตและต้องเชื่อ
ในพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นองค์พระ 
ผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่กู้เราควรหลีกเลี่ยง 
บาปและความชั่ว (ออกจากความมืด) 
ละทิ้งมนุษย์เก่าและการกระทำาของ
ความมืด (ความเห็นแก่ตัวความโลภ  
การฉ้อโกง ไร้ศีลธรรม ความรุนแรง  
ฯลฯ) ในอดีตท่านเคยเป็นความมืด 
แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์  
พระผูเ้ปน็เจา้ จงดำาเนนิชีวิตเช่นบตุรแหง่ 
ความสว่างเถิด ผลแห่งความสว่าง คือ 
ความดี ความชอบธรรมและความจริง
ทุกประการ จงแสวงหาส่ิงท่ีองค์พระ 
ผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 

อะไรที่เรียกว่าการเติบโตในความ
เชื่อเพื่อจะเติบโตในความเชื่อ คือเราเชื่อ
ในสิง่ทีพ่ระเยซเูจา้สอนวางใจในพระองค์
ดำาเนินชีวิตความเชื่อด้วยการปฏิบัติจริง
เชื่อในพระบิดาเจ้าพระผู้สร้าง ผู้ส่งพระ
บุตรมากอบกู้เรา เชื่อในพระจิตเจ้า ที่
พระบิดาและพระเยซูเจ้าส่งมาเพื่อเป็น
พลังให้แก่พระศาสนจักรในการสานต่อ
พันธกิจของพระคริสตเจ้า

เราจะเติบโตในความเชื่อได้อย่างไร 
ก็เมื่อเราฟังพระวาจา ยอมรับข่าวดีที่
พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผย ยอมให้พระ
วาจานั้นสัมผัสใจเรา เปลี่ยนแปลงชีวิต
ของเราเพื่อจะเป็นดังนี้ได้ เราต้องศึกษา

คำาสอนของพระเยซูเจ้าดังที่บันทึกใน
พระคัมภีร์และตามที่พระศาสนจักรสอน
เราต้องอ่านและศึกษาพระคัมภีร์และ
เรียนรู้คำาสอนของพระศาสนจักร

เมื่อเรามีความเช่ือแล้ว เราก็พร้อม
จะก้าวไปสู่การประกาศพระวาจาของ
พระเจ้าในฐานะศิษย์พระคริสต์ เรา
สานต่อพันธกิจของพระองค์ด้วยการ
ประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรแก่ 
ผู้อื่นนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์เท่านั้น 
แต่เป็นของฆราวาสทุกคนด้วยบรรลุ 
วุฒิภาวะในความเชื่อ หมายความว่า
แต่ละคนรับผิดชอบในพันธกิจการเป็น 
ธรรมทูตของตน

หลายคนสงสัยว่าเราแสดงความเช่ือ
ให้โลกเห็นได้อย่างไร “โลกรับฟังคนท่ี
เป็นประจักษ์พย�นม�กกว่�คนท่ีเพียง
แต่สอน” (พระสันตะปาปา ปอล ท่ี 6) 
เราประกาศพระวาจามิใช่เพียงด้วยคำาพูด 
เท่าน้ันแต่ด้วยชีวิตเราเป็นประจักษ์พยาน
ถึงพระวาจาด้วยความประพฤติและการ
ดำาเนินชีวิตของเรา วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
ประกาศคำาสอนของพระเยซูเจ้าในเร่ือง
ความรัก ความเมตตา การรับใช้ ความ
ซ่ือสัตย์ การให้อภัย ก็คือดำาเนินชีวิตตาม
ท่ีเราสอนความเช่ือคือการวางใจในพระ
เยซูเจ้า ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีลึกซ้ึงกับ
พระเยซูเจ้าความรักท่ีแสดงออกในการ
ภาวนา รับศีลศักด์ิสิทธ์ิ และโดยเฉพาะ
ศีลมหาสนิทการภาวนาแสดงถึงความ
วางใจในพระคริสต์เม่ือเราภาวนา เรา
แสดงความเช่ือและวางใจในพระคริสต์ 
เราเช่ือว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้และฟังเรา
เราวางใจว่าพระองค์จะตอบคำาภาวนา 
“ก�รภ�วน�มิใช่เพียงขอส่ิงท่ีต้องก�ร
จ�กพระเจ้� แต่ยังเป็นเวล�ท่ีเร�
ขออภัยและขอบคุณพระองค์ด้วย”

“คว�มเชื่อที่ไร้กิจก�รเป็นคว�ม
เชื่อที่ต�ย” ความเชื่อแสดงออกในการ 
กระทำาด้วยความรักและการรับใช้ใส่ใจ 
ผู้ยากไร้ ดูแลโลก ทำาให้พระอาณาจักร
ของพระเจ้าเป็นความจริง น่ันคือมุ่งสู่
ความยติุธรรม สนัติภาพ การพฒันา การ
ปลดปล่อย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เราจะแสดงความรักและ รับใช้  
ผู้ อื่ นอย่ า ง เป็นรูปธรรมได้อย่ า ง ไร 
ในสถานการณ์ซึ่งต่อหน้าเรามีแต่ความ
ยากจน สงคราม ความรุนแรง เราต้อง
สนใจดูแลคนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ดูแลรักษ์โลก คนจน การกระทำาของเรา
ตอ้งแสดงถงึความยตุธิรรมและสนัตภิาพ
แม้ในสภาพยากจน เราถูกเรียกให้ทำา
ทุกอย่างเท่าที่ทำาได้เพื่อบรรเทาความ
ยากจน

ในสถานการณ์สงครามและความ
รุนแรง เราถูกเรียกให้เป็นผู้สร้างสันติ
เราต้องปฏิบัติต่อผู้ที่ทำางานกับเราด้วย
ความยุติธรรมและเมตตา (จ่ายค่าแรง
อย่างยุติธรรม แบ่งผลกำาไรอย่างเป็น
ธรรม) ไม่ว่าเราจะทำางานท่ีไหน (หน่วย
งานรัฐ การศึกษา ภาคส่วนเอกชน) 
เร�ต้องแน่ใจว่�เร�กำ�ลังรับใช้เพื่อน
มนุษย์ หลีกเลี่ยงก�รฉ้อโกง และ 
ช่วยกันยุติก�รฉ้อร�ษฎร์บังหลวง เร�
ต้องใช้คว�มส�ม�รถ ทักษะและสิ่ง
ที่เร�มีเพื่อทำ�ประโยชน์แก่ผู้อื่น และ
เปลีย่นแปลงสงัคม เราต้องอาสาชว่ยงาน 
ของวดั สงัฆมณฑล หนว่ยงานสงเคราะห์
ต่างๆ การดำาเนินชีวิตความเชื่อ คือการ
เป็นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า เป็น “ศิษย์
พระครสิต”์ ซึง่ฟงัพระวาจาและประกาศ
ซึ่งวางใจในพระเยซูเจ้าและมีสัมพันธ์กับ
พระองค์ด้วยการภาวนาซึ่งปฏิบัติตาม 
พระบัญญัติแห่งความรักและรับใช้

ภาวนาวอนขอพลังและความมุ่งม่ัน 
ท่ีจะลงมือทำา สิ่งท่ีเราได้เรียนรู้จาก
บทความข้างต้น ทั้งในระดับส่วนตัว  
ในครอบครัว และในชุมชนของเรา ขอ
พระเยซูเจ้าและแม่พระเป็นกำาลังใจให้
กับเราในการท่ีจะเริ่มและลงมือทำา เพ่ือ
ชุมชนของเราจะได้เป็น “ชุมชนศิษย์
พระคริสต์”
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แผนกวถีิชุมชนวดั อคัรสงัฆมณฑล 
กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมในโครงการ 

พัฒนาผู้นำาวิถีชุมชนวัด ค.ศ.2018 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม ค.ศ.2018   
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน 
มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 55 ท่าน 
จาก 13 วัด

บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

กิจกรรมเริ่มด้วยการแห่และอัญเชิญ
พระคัมภีร์ และวจนพิธีกรรมเปิดเพื่อขอ
พระพรพระเจ้า โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 
เป็นประธานพิธี ต่อจากนั้นเป็นการศึกษา 
เอกสาร AsIPA A1 เรือ่งการแบง่ปนัพระวรสาร 
“สิง่เดยีวทีจ่ำาเปน็” (ข้ันตอนที ่1) โดยซสิเตอร์
กัลยา ตรีโสภาได้แบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 
กลุ่มย่อย เริ่มด้วยการอ่านพระวรสารตาม 
คำาบอกเล่าของนักบุญลูกา 10:38–42 
อย่างช้าๆ และรำาพึงรูปภาพของมาร์ธา 
และมารีย์กับการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า  

และฝึกปฏิบัติ “เชิญพระเจ้ามาประทับกับเรา” โดยให้แต่ละกลุ่ม 
ใช้ถ้อยคำาจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่ได้รับ ใช้เวลาประมาณ 
10 นาที  

จากนั้นเป็นการศึกษาเอกสาร AsIPA A2 เรื่องการแบ่งปัน 
พระวรสาร “การขุดสมบัติ” (ขั้นตอนที่ 2 และ 3) ซิสเตอร์กัลยา 
ตรีโสภา ได้ให้แต่ละกลุ่มฝึกการเปิดพระคัมภีร์ โดยใช้พระวรสาร 
ของนักบุญมัทธิวบทที่ 20 ข้อที่ 29 – 34 และอ่านช้าๆ เหมือนกับ 
กำาลังภาวนา “การอ่านข้อความในพระคัมภีร์” เหมือนกับกำาลัง
ภาวนาในกลุ่มของผู้มีความเชื่อ เรากำาลัง “ประกาศ” ข้อความใน
พระคัมภีร์ ถ้อยคำาของพระคัมภีร์กลายเป็น “เครื่องหมายเทียบศีล
ศักดิ์สิทธิ์” ของการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าและยังได้ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ฝึกการประกาศบทอ่านในแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นก็ให้
ฝึกกล่าวคำาหรือวลีสั้นๆ 3 ครั้ง อย่างช้าๆ

กจิกรรมชว่งทีส่องของวนัแรกเปน็การศกึษาเอกสาร AsIPA A4 
“พร้อมกับพระคริสตเจา้ เราแบง่ปนัชวีติส่วนตวัของเรา” (ข้ันตอนท่ี 4 
และ 5) โดยคุณสมใจ พนาภาส ได้เน้นถึงความหมายอันลึกซ้ึง 
ของความเงียบ และให้แต่ละกลุ่มรับบทอ่านไปกลุ่มละหนึ่งบท 
ใช้เวลา 5 นาทีอ่านร่วมกัน แล้วกลับมารายงานว่าได้ข้อคิดอะไร 
จากบทความจากพระคมัภรีใ์นแตล่ะบท (มธ 4 : 1 – 4, ลก 6 : 12 – 16) 
และได้ให้ผู้ เข้ารับการอบรมพิจารณาภาพของมารีย์ที่นั่งฟัง 
พระเยซูเจ้าพร้อมแสดงความคิดเห็น และให้ฝึกการแบ่งปัน 
พระวรสาร เราแบ่งปัน “พระวาจาซึ่งสัมผัสชีวิตของเราเป็นการ 
ส่วนตัว” ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเงียบ ให้แก่กันและกัน
ในการแบ่งปันคุณสมใจได้เน้นถึงการใช้คำาพูดแทนตนเอง ว่า  
“ฉัน ดฉัิน ผม” และไมค่วรใชค้ำาวา่ “เรา พวกเรา” เพราะการแบง่ปนั
พระวาจา ไม่ใช่ “การเทศน์สอน” หรือ “การอภิปราย”
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คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

กิจกรรมที่สามจัดในภาคบ่ายเป็นการศึกษาเอกสาร A5 “ท่านทั้งหลายคือ
ประจกัษพ์ยานของเรา” (ขัน้ตอนที ่ 6) หลงัจากการศกึษาเอกสารการแบง่ปนัพระวาจา 
7 ขัน้ตอน การแบ่งปันพระวาจาในขัน้ตอนที ่6 นีเ้ป็นการนำาเอาพระวาจาของพระเจา้
เข้าสู่การปฏิบัติขั้นตอนนี้ป้องกันพวกเราจากการเป็นเพียง “ผู้ฟังพระคริสตเจ้า” โดย
ปราศจากการเปน็ประจกัษพ์ยานถึงความรกั ความเมตตากรณุา และความชืน่ชมยนิดี
ของพระองค ์ชว่งทา้ยของกจิกรรม คณุพอ่ปยิะชาต ิมะกรครรภ ์ไดเ้สรมิเรือ่งการแบง่ปนั 
พระวาจาวา่ การแบ่งปันพระวรสารนัน้เราตอ้งการแบ่งปันชีวติสว่นตวั ไม่ใชก่ารเทศน์
สอนหรือการอภิปราย แล้วให้พิจารณา ภาพการเทศน์สอน ภาพการอภิปราย และ
ภาพการแบ่งปัน สำาหรับสมาชิกที่ยังรู้สึกขัดเขินอยู่ให้เขาเริ่มแบ่งปันในกลุ่มเล็กๆ กับ
เพื่อนใกล้ชิดก่อน โดยไม่ต้อง “รายงาน” ต่อกลุ่มรวม การแบ่งปันไม่มีการบังคับให้
แบง่ปนั ทกุคนมเีสรภีาพ การแบง่ปนัไมใ่ชก่ารสารภาพบาปในทีส่าธารณะ การแบ่งปนั 
ไม่มีคำาว่าถูกหรือผิดเพราะการแบ่งปันพระวาจานั้นเป็นเรื่องของเรากับพระเจ้า

กิจกรรมที่สี่เป็นการให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับวิถีชุมชนวัด โดยคุณพ่อปิยะชาติ  
มะกรครรภ์ ได้พูดถึงความจำาเป็นของวิถีชุมชนวัด ทำาไมต้องมาเป็นคริสตชน เป็น 
ครสิตชนแลว้ไดอ้ะไร แลว้ครสิตชนแตกตา่งจากบคุคลธรรมดาทัว่ไปอยา่ง และไดเ้นน้
ถึงหน้าที่หลักของการเป็นคริสตชนที่ดี การปฎิบัติของคริสตชนในวัดและได้กล่าวถึง
เอกลักษณ์และคุณลักษณะ 4 ประการของการเป็นวิถีชุมชนวัด   

กิจกรรมจบลงด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็น
ประธานพิธี เวลา 17.30 – 18.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้ว เวลา  
19.00 – 20.30 น. เป็นกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชนวัด ความเป็นมาของ
วิถีชุมชนวัดที่วัดนักบุญเปโตร โดย ครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และ ครูยุพิน กิจสกุล 

กจิกรรมในวันที่สองของการอบรม เริ่มเวลา 06.30 – 07.30 น. ด้วยการเขา้กลุ่ม
แบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน หลังอาหารเช้า คุณสมใจ พนาภาส ได้เป็นผู้นำาในการ
ไตร่ตรองการแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน โดยเร่ิมจากการให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน
ออกมาแบ่งปนับรรยากาศการแบง่ปนัพระวาจาในตอนเช้าวา่เปน็อย่างไรบา้ง ทัง้ผูน้ำา
และสมาชิก ตัวแทนของกลุ่มที่ออกมาประกอบด้วย ผู้นำากลุ่ม 1 ท่าน และสมาชิกใน
กลุ่มอีก 1 ท่าน 

จากนัน้คณุพอ่ปยิะชาต ิมะกรครรภ ์ไดเ้สรมิเรือ่งการแบง่ปนัพระวาจา 7 ขัน้ตอน 
ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นต่างมีความสำาคัญ โดยอธิบายและยกตัวอย่างในการปฏิบัติ
ในแต่ละขั้นตอนอย่างช้าๆ และชัดเจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในแต่ละขั้น 
พร้อมที่จะนำาไปฝึกและปฏิบัติได้จริงในวัดของตนเอง ในช่วงท้ายคุณพ่อปิยะชาติ 
ได้เปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด และนัดหมายการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำาวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม ค.ศ.2018  
ทีบ่า้นผูห้วา่น กิจกรรมจบลงด้วยพิธบูีชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อปิยะชาต ิ มะกรครรภ์ 
เป็นประธานพิธี

แผนกวิถีชุมชนวัด ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และพี่น้องทุกท่านที่เข้ารับการ
อบรมในโครงการพัฒนาผู้นำาวิถีชุมชนวัด ค.ศ.2018 ขอพระตอบแทนน้ำาใจดีของ 
ทุกท่านครับ และพ่ีน้องท่ีรักครับ พ่อขอเชิญพ่ีน้องร่วมกิจกรรม “วันรวมพลวิถีชุมชนวัด 
(BEC) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2018” วันที่ 22 กันยายน ค.ศ.2018 
ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทรครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 พิธีสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย พิธีบวชพระสังฆร�ช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี 
มสิซงัสยาม  โดย พระค�รด์นิลั ไมเกิล้ มชียั กจิบญุช ูพรอ้มดว้ยพระค�รดิ์นลั เกรยีงศกัด์ิ โกวทิว�ณิช บรรดาพระสงัฆราช พระสงฆ ์นักบวช
ชาย หญิง พี่น้องชนเผ่า และบรรดาสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำานวนมาก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 

มิสซ�แรกพระสังฆร�ชวุฒิเลิศ แห่ล้อม อ�ร�มพระหฤทัย
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 เวลา 16.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณแรก ของพระสังฆร�ชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ณ วัดน้อยอาราม 

พระหฤทัยฯ ท้ายพิธีเป็นพิธีคำานับพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม โดยมคีุณแม่อรัญญ� กิจบุญชู มหาธิการิณี กล่าวคำานับในนาม 
ของสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ

พิธีสถ�ปน�สังฆมณฑลเชียงร�ย พิธีบวชพระสังฆร�ช 

120 ปี "คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ช�ร์ตร"
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ฉลอง 120 ปี แห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย โดย  

พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช พร้อมด้วย พระอัครสังฆร�ช พอล ช�ง อิน-นัม พระค�ร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และบรรดา 
พระสังฆราช ณ หอประชุมตรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ค่�ยพระคัมภีร์ปีที่ 5 
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายพระคัมภีร์ ปีที่ 5 “พระวรส�รนักบุญม�ระโก” สำาหรับนักเรียน

คาทอลิกและผู้สนใจ ชั้น ป.3-ป.6 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีจำานวนทั้งหมด 97 คน คุณครู  
11 คน และเจ้าหน้าที่ 6 คน รวมทั้งหมด 114 คน
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สัมมน�คณะสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ 2018
วันที ่9-13 กรกฎาคม 2018 สมัมนาพระสงฆแ์ขวงกรงุเทพฯ ประกอบไปดว้ยอคัรสงัฆมณฑล 

กรุงเทพฯ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑล 
สุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลเชียงใหม่ และสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีพระสังฆราช พระสงฆ ์
รวม 7 สังฆมณฑลฯ สัมมนาร่วมกัน หัวข้อ “350 ปี ชีวิตพระศ�สนจักรไทย” ณ บ้านผู้หว่าน

พิธีมิสซ�เปิดปีเตรียมจิตใจก่อนฉลอง 350 ปี มิสซังสย�ม
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม  2018  เวลา 08.30 น. พิธีมิสซาเปิดปีเตรียมจิตใจคริสตชน ก่อนเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม อย่างเป็น

ทางการ โดยพระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อ อองตวน จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP)  
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

SCC Theology Pastoral Course 2018
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018 พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดการอบรม 

2018 SCC Theology Pastoral course (วิถีชุมชนวัด) ที่บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวนกว่า 30 ท่าน จากแต่ละสังฆมณฑลฯ และ 
คณะนักบวชต่างๆ การอบรมจะมีไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2018

คณะสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ ย้อนรอยโอก�ส 350 ปีมิสซังสย�ม
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018 เวลา 15.00 น. คณะสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ จาก 7 สังฆมณฑล

ประมาณ 100 องค ์เดนิทางมาทีว่ดันกับญุยอแซฟ อยธุยา มายอ้นรอยโอกาส 350 ปมีสิซงัสยาม 
โดยมคีณุพอ่ทวศีกัดิ ์กิจเจรญิ เจา้อาวาสวดั บรรยายประวตัคิวามเป็นมาของวัด และพิธบูีชา
ขอบพระคุณ โดยพระสังฆร�ช ประธ�น ศรีด�รุณศีล หลังพิธีรับประทานอาหารร่วมกัน

อบรมพระคัมภีร์วันเส�ร์ ปีที่ 29
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 คุณพ่อ

สมหม�ย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนก
คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์  
วันเสาร์ ปีที่ 29 โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ 
ประมวลพรอ้ม เป็นวิทยากรหัวขอ้ “หนงัสอื
โยบและปัญญ�จ�รย์” มีผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมคร้ังนี้จำานวน กว่า 50 คน ณ อาคาร
เลโอแปรูดอง ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2018 7

ปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงห�คม 2018

4-5 ส.ค. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่องานวิถีชุมชนวัด ณ บ้านผู้หว่าน

8-9 ส.ค. เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำาเดือน ณ บ้านผู้หว่าน

15 ส.ค. สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 17.00 น.

18 ส.ค.  สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ และพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์  

 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม 

18-19 ส.ค. เยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อพร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม ณ บ้านผู้หว่าน

25-26 ส.ค. อบรมพระคัมภีร์ "พระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมาระโก" โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ณ บ้านผู้หว่าน

โครงก�รพัฒน�ผู้นำ� “วิถีชุมชนวัด”
วันที่ 14-15 กรกฎาคม ค.ศ.2018 แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล  

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงก�รพฒัน�ผูน้ำ� “วถิชีมุชนวดั” ประจำาป ีค.ศ. 2018 
ครั้งที่ 1 โดยมซีิสเตอร์กัลย� ตรีโสภ� คุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์  คุณพ่อเชษฐ� 
ไชยเดช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และยังมีการทำาความเข้าใจ เอกสาร 350 ปี 
มิสซังสยาม ณ บ้านผู้หว่าน

สมโภชแม่พระแห่งภูเข�ค�ร์แมล อ�ร�มนักบุญร�ฟ�แอล ค�ลินนอฟสกี
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 สมโภชแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล อารามนักบุญราฟาแอล คาลินนอฟสกี โดย พระสงฆ์บวชครบ 25 ปี  

คณุพอ่เปโตร ธรีพล กอบวทิย�กลุ ประธานในพิธี รว่มดว้ย คณุพอ่ยอหน์ บปัตสิต ์สมเกยีรต ิตรนีกิร อปุสงัฆร�ช  คณุพอ่เปโตร ประยทุธ  
ศรีเจริญ  คุณพ่อเปโตร เชษฐ� ไชยเดช  คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล สัตบุรุษร่วมฉลองจำานวนมาก ณ อารามนักบุญราฟาแอล  
คาลินอฟสกี คณะภราดาคาร์เมไลท์

อบรมพระวรส�รนักบุญม�ระโก 
วัดในเขต 4 ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

จัดอบรมพระวรสารนักบุญมาระโก จำานวน 2 ครั้ง คือในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 
คุณพ่อเชษฐ� ไชยเดช เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม 38 ท่าน และวันเสาร์ที่ 
30 มิถุนายน คุณพ่อเอกมัย เหลือหล�ย คณะกาปูชิน เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการ 
อบรม 31 ท่าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

เสริมทักษะผู้นำ�ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสมหม�ย 
มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูต  
จัดโครงการเสริมทักษะผู้นำายุวธรรมทูต อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ยุวธรรมทูต  
ผูป้ระก�ศข�่วดยีคุใหมเ่รยีนรู ้350 ป ีมสิซงัสย�ม” 
วนัที ่29 ม.ิย. - 1 ก.ค. 2018 ณ โรงเรยีนลาซาล (บางนา) 
มีผู้นำายุวธรรมทูตเข้าร่วมค่ายผู้นำายุวธรรมทูต  
ป ี2018 จำานวน 141 คน จาก 17 โรงเรยีน และคณุครู 
เข้าร่วมโครงการจำานวน 17 คนทีมงาน 8 คน



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

ส�รอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษ� : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม, คุณพ่อสมหมาย 
มธุรสสุวรรณ บรรณ�ธิก�ร : คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์, คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม  กองบรรณ�ธิก�ร : พฤกษา กิจเจริญ, มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย  
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405  สำ�นักง�น : 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 

“คุณแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น” เดือนสิงหาคม 
ถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเราคิดถึง “แม่” เป็นพิเศษ
เพราะในประเทศไทยของเรา กำาหนดให้วันท่ี 
12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เราจึงระลึกถึง
พระคุณของแม่เป็นพิเศษ และหลายหน่วยงาน 
องค์กร ตลอดจนโรงเรียนต่างๆ ท่ีมีนักเรียนเป็น
เด็กและเยาวชนได้จัดการมอบรางวัลแม่ดีเด่น
ประจำ�ปี โดยพิจารณาจากความโดดเด่นของ 
คุณแม่แต่ละคนในการดูแล อบรมลูกของตน  
อันเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรอบข้างและสังคม 
อีกท้ังยังเป็นขวัญและกำาลังใจแก่คุณแม่ท้ังหลาย 
ตลอดจนบุตรหลานจะได้สำานึกรู้คุณ และรู้หน้าท่ี
ของการเป็นลูก ในการเช่ือฟังและตอบแทน
พระคุณท่านในทุกๆ วันของชีวิต

แม่ดีเด่น จึงไม่ใช่ การเปรียบเทียบว่า ใครดี
กว่าใคร แต่เป็นกำาลังใจให้กับคุณแม่ และลูกท่ี 
สามารถทำาหน้าท่ีของตนอย่างดี ในสถาบัน
ครอบครัวของตน... แม่ดีเด่น จึงเป็นแค่รูปแบบ
แรงจูงใจหน่ึง ตามขอบเขตในองค์กรน้ันๆ จะ
พิจารณา... แต่แท้จริงแล้ว ผมเช่ือว่า “แม่ทุกคน 
คือแม่ดีเด่น” มิใช่เป็นรางวัลท่ีใครๆ จะยกย่อง
ให้เท่าน้ัน แต่แม่ทุกคน คือ ผู้ท่ีมีพระคุณมี
คว�มโดดเด่น ในก�รให้ชีวิต ดูแล อบรม 
ลูกหล�น เพราะเพียงแค่การให้กำาเนิดชีวิตหน่ึง 
น่ีก็คือ พระคุณท่ีไม่สามารถทดแทนได้แล้ว 

แม่พระ หรือ พระแม่มารีย์ เป็นอีกบุคคลหน่ึง
ท่ีเราเห็นความโดดเด่นของท่าน แม่พระใช้ชีวิตท่ี
เรียบง่าย เป็นมารดาพระเจ้าแต่ดูแลพระเยซูเจ้าท่ี
บ้านนาซาเร็ธ ท่ีสุดแสนจะเรียบง่าย แต่ว่�หน้�ท่ี
ธรรมด�ของแม่พระ คือ คว�มโดดเด่นสูงสุด 
ท่ีเราพบเห็นได้ เพราะแม่พระมอบความรัก 
ให้พระเยซูเจ้าอย่างเต็มหัวใจ และทำาหน้าท่ีใน
การเป็นแม่ในแต่ละวันอย่างดีท่ีสุด ดุจเดียวกัน 
ครอบครัวคริสตชนของเราแต่ละคนท่ีมีแม่ และ
พ่อหรือผู้ใหญ่ในบ้าน สอนเราให้แสดงความรัก 
ตามท่ีพระสอน สอนให้ภาวนา ให้มาวัดร่วม
มิสซา น่ีคือ ความรักท่ีพ่อและแม่ ดูแลเอาใจใส่ 
และอบรมส่ังสอน ชีวิตและจิตวิญญาณของคน 
ในครอบครัว

ทุกวันท่ี 15 สิงหาคมของทุกปี พระศาสนจักร
กำาหนดให้เป็นการสมโภชแม่พระรับเกียรติยก
ข้ึนสวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ ให้เราภาวนาขอ
องค์พระเยซูเจ้า และแม่พระโปรดนำาทาง ชีวิต
ครอบครัวของเราแต่ละครอบครัว เพ่ือเราจะได้
สามารถดำาเนินชีวิตติดตามพระเจ้า ตามแบบ
อย่างครอบครัวศักด์ิสิทธ์ิและทำาหน้าท่ีของตนใน
ครอบครัวอย่างดีท่ีสุด

พระสมณส�สน์เตือนใจ ฉบับล่าสุดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 
คอื Guadete et Exultate ซึง่พอ่ไดก้ลา่วถงึบทที ่1 ในสารฯ ฉบับท่ีแล้ว 

ครั้งนี้พ่อขอนำาเสนอแนวความคิดหลักของบทท่ี 2 ซึ่งพระองค์ท่านได้ชี้ให้เห็น 
รูปแบบของความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง 2 รูปแบบ ที่อาจเป็นอุปสรรคที่ทำาให้เรา
ไม่สามารถก้าวหน้าในการดำาเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ 

การดำาเนินชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจของมนุษย์
อยา่งเดยีว (Gnosticism) เปน็ลทัธหินึง่ทีเ่ชือ่มัน่ในสตปิญัญาของมนษุย ์ โดยคดิ
ว่าการอธิบายความของเขา สามารถทำาให้ความเชื่อและพระวรสารเป็นท่ีเข้าใจ
ได้อย่างสมบูรณ์ พวกเขานับถือความคิดของตนเองและบังคับให้ผู้อื่นยอมรับ
วิธีคิดของเขา พวกเขาต้องการให้ทุกอย่างชัดแจ้งและอธิบายได้ แต่ในความ
เป็นจริง พระเจ้าและความรู้เกี่ยวกับพระองค์นั้นเป็นรหัสธรรมที่ไม่สามารถที่จะ
เข้าใจได้ทั้งครบด้วยสติปัญญา พวกนี้จึงคิดว่าถ้าเขาสามารถเข้าใจและอธิบาย
ได้หมดทุกสิ่งแล้ว เขาคือผู้ศักดิ์สิทธิ์และอยู่เหนือบรรดาผู้ไม่รู้อื่นๆ ดังนั้น การ
จดจำาเนื้อหาหรือการมีความรู้ในข้อความเชื่อ พิธีกรรม พระคัมภีร์ เทววิทยา ได้
มากกว่าคนอ่ืนไม่ได้ทำาให้คริสตชนศักดิ์สิทธิ์กว่าเพ่ือนคริสตชนอ่ืนๆ ชาวบ้าน 
ธรรมดาๆ ที่มีความเชื่ออาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพระสงฆ์นักบวชที่
มีความรู้เทววิทยาชั้นเลิศก็เป็นได้ นักบุญยอห์น ปอล ท่ี 2 พระสันตะปาปา
จึงเตือนว่าให้ระวังให้ดี ความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะต้องจูงใจให้เราตอบสนองต่อ
ความรักของพระเจ้ามากขึ้น “เร�เรียนรู้เพื่อจะส�ม�รถดำ�เนินชีวิตอย่�งดี: 
เทววิทย�และคว�มศักดิ์สิทธิ์นั้นแยกออกจ�กกันไม่ได้” 

ดังนั้นถ้าเรามีความรู้คำาสอนดีๆ ความรู้เทววิทยาดีๆ ก็เป็นส่ิงที่ดีเพราะจะ
ชว่ยให้เราเขา้ใจและพบหนทางทีจ่ะใกลช้ดิกบัพระเปน็เจา้มากยิง่ขึน้ แตม่คีวามรู้
อย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ เราจะต้องเจริญชีวิตตามคำาสอนของพระเยซูเจ้า
ด้วย เราต้องพบพระในความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องด้วย 

ครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบความศักดิ์สิทธิ์ที่ผิดหลงในประการต่อไป 
ขอพระเจ้าทรงช่วยพ่ีน้องทุกท่านให้ก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น
ครับ อนึ่ง สมณสาส์นเตือนใจฉบับนี้กำาลังอยู่ในช่วงเวลาของการจัดแปลเป็น
ภาษาไทยและขั้นตอนการตีพิมพ์โดยคณะกรรมการคำาสอนระดับชาติ อดใจรอ
อีกไม่นานครับ

คอลัมน์คำ�สอน...

ขอพระเจ้าอวยพร
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2018 
แผนกคริสตศาสนธรรม อคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ นำาโดย คุณพ่อสมหมาย  
มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกฯ จัด
เพิ่มพูนความรู้ครูคำาสอน โรงเรียน
ราษฎร์บำารุงศิลป์


