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เราคริสตชนจะต้องเปิดใจรับแสง
สว่างจากดวงดาวแห่งเบธเลเฮม ที่นำา
ปราชญ์ทั้ง 3 มาพบพระกุมารเยซู และ
เราจะยอมให้แสงนี้ส่องผ่านตัวเราจน
ทุกคนที่เราพบตระหนักว่าแสงนี้ไม่ใช่
แสงของเรา แต่เป็นแสงขององค์พระ 
ผูเ้ป็นเจ้าทีส่อ่งผา่นตวัเราไปยงัผูอ้ืน่ และ
ดังนี้เราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยวิธีที่
พระองคโ์ปรดปรานมากทีส่ดุ นัน่คอื ดว้ย
การเป็นบทเทศน์ที่มีชีวิต ซึ่งไม่พูดเพียง
กับสติปัญญาของผู้อื่นเท่านั้น  แต่พูดกับ 
ดวงใจของคนทั่วไปด้วย และดังนั้นเรา 
จะเป็นดวงดาวใหม่ แห่งเบธเลเฮมที่จะ
นำาผู้อื่นไปสู่พระเยซูคริสตเจ้า

วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018

บทนำ�

เทศกาลมหาพรตเปน็ช่วงเวลาพิเศษท่ีมุง่นำาพาครสิตชน
รวมท้ังผู้ท่ีเรียนคำาสอนเพ่ือเตรียมตัวเป็นคริสตชน (คริสตัง
สำารอง) ให้เตรียมชีวิตเตรียมจิตใจให้พร้อมสำาหรับการฉลอง
อันสำาคัญย่ิงในปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรนั่นก็คือการ 
สมโภชปัสกา

วันพุธรับเถ้าเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตพิธีเสก
และโรยเถ้า ตามปกติจะทำาในพิธีมิสซา หลังอ่านพระวรสาร
และการเทศน์ ซึ่งให้ความหมายว่า พระว�จ�ของพระเจ้�
เป็นพลังสำ�คัญที่ปลุกเร้�จิตใจของคริสตชนให้สำ�นึกตน  
กลับใจ และใช้โทษบ�ปในเทศก�ลมห�พรตนี้

บทคว�ม...แผนกพิธีกรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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บทอ่านจากพระคัมภีร์ในพิธีมิสซาวันพุธรับเถ้า 
พระวาจาของพระเจ้าในพิธีมิสซาวันพุธรับเถ้าให้ความ

หมายอย่างชัดเจนถึงการดำาเนินชีวิตในเทศกาลมหาพรตเพ่ือ
เตรียมตัวเราสมโภชปัสกา

บทอ่านแรกจากหนังสือประกาศกโยเอล (ยอล. 2:12-18) 
กล่าวว่า “เจ้�ทั้งหล�ยจงเต็มใจกลับม�ห�เร� ด้วยก�ร 
อดอ�ห�ร ร้องไห้ และเป็นทุกข์คร่ำ�ครวญ ณ บัดนี้เถิด”

บทอ่านที่สองนำามาจากจดหมายของนักบุญเปาโล 
อัครสาวกถึงชาวโครินธ์ ฉบับท่ี 2 (2 คร. 5:20-6:2) กล่าวถึง 
การกลับใจอย่างต่อเนื่องว่า “จงคืนดีกับพระเจ้�เถิด บัดนี้
แหละเป็นเวล�ที่เหม�ะสม”

พระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิวกล่าวถึง 
คำาสอนของพระเยซเูจา้เรือ่งการกลบัใจในภาคปฏบิตั ิ คอื “ก�ร
ทำ�ท�น” “ก�รอธษิฐ�นภ�วน�” และ “ก�รจำ�ศลีอดอ�ห�ร” 
พระองค์ทรงสอนว่า “จงระวังอย่�ประกอบกิจก�รดีของท่�น
ตอ่หน�้มนษุยเ์พือ่อวดเข� มิฉะน้ัน ท�่นจะไมไ่ดร้บับำ�เหนจ็
จ�กพระบิด�ของท่�นผู้สถิตในสวรรค์” (มธ. 6:1-6,16-18)

ความหมายของเถ้า 
คว�มหม�ยของเถ้�ในพิธีกรรมมี ดังนี้

1. เถ้าเป็นเครื่องหมายของ “ความทุกข์ถึงบาป”  
“จงกลับใจใช้โทษบาป และเชื่อพระวรสารเถิด” (มก 1:15)

2. เถ้ายังหมายถึงสภาพของมนุษย์คนบาป ซึ่ง
พยายามแสดงความสำานึกผิดของตนต่อพระเจ้าออกมา
เป็นพิธีภายนอก “มนุษย์เอ๋ย จงระลึกเถิดว่า เจ้าเป็นแค่
ฝุ่นดิน และจะกลับเป็นฝุ่นดินอีก” (ปฐก3:19)

3. เถ้ายังอาจหมายถึงความสกปรก (บาป) ซึ่งใช้ 
น้ำาชำาระให้สะอาดได้ (ศีลล้างบาป)

4. ธรรมเนียมท่ีให้โรยเถ้าท่ีได้จากใบลานซึ่งเสก 
ในปีก่อนนั้น มีความหมายดี เพร�ะใบล�นหม�ยถึง 
ชัยชนะของพระเยซูเจ้�ในฐ�นะกษัตริย์ในก�รเสด็จ 
เข้�กรุงเยรูซ�เล็มอย่�งสง่� (ภาพอนาคตของการกลับ 
คืนชีพ) เมื่อเอามาเผาเป็นเถ้าและโรยเพ่ือเตือนใจให้ 
คริสตชนใช้โทษบาปแล้ว ยังเป็นสิ่งท่ีบอกคริสตชนว่� 
ก�รใช้โทษบ�ปน้ีมีเป้�หม�ยเพ่ือเตรียมก�รฉลอง
ชัยชนะแห่งก�รกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้�
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เครื่องหมายของการเป็นทุกข์กลับใจจาก
บาปของครสิตชนในพธิกีรรม “พธิเีสกและโรยเถา้”  
ถูกแสดงออกอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมในชีวิต 
ครสิตชน โดยพระศ�สนจกัรกำ�หนดใหวั้นพธุรบั
เถ้�เปน็วนัใชโ้ทษบ�ปส�กลของพระศ�สนจกัร 
และกำ�หนดให้คริสตชนผู้มีอ�ยุตั้งแต่ 14 ปี 
บรบิรูณข์ึน้ไปตอ้งอดเนือ้ และครสิตชนทีม่อี�ยุ
ต้ังแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึงอ�ยุ 59 ปี 
บริบูรณ์ ต้องอดอ�ห�ร

ในปนีีว้นัพธุรบัเถา้ตรงกบัวนัที ่14 กมุภาพนัธ์
หรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งธรรมเนียมทางโลกถือว่า
เป็นวันแห่งความรัก หนุ่มสาว หรือ คู่รัก อาจจะ
มอบดอกกุหลาบแก่กันอันเป็นสื่อแห่งความรักที่
มีให้แก่กัน หรือมีกิจกรรมภายนอกที่พี่น้องอาจ
จะใช้เพื่อสื่อแสดงถึงความรักที่พี่น้องมีต่อกัน  
ซึ่งเป็นเรื่องดีครับ 

ในปีนี้วันว�เลนไทน์ตรงกับวันพุธรับเถ้� 
พ่อจึงขอเชิญชวนพ่ีน้องให้ใช้วันน้ีเป็นโอก�ส
มอบคว�มรักต่อพระเจ้�ด้วยก�รอดเนื้อและ
อดอ�ห�ร และมอบคว�มรักแก่พี่น้องที่อยู่ 
รอบข้�งด้วยกิจก�รแห่งคว�มรัก คว�มเมตต� 
ต�มจติต�รมณข์องเทศก�ลมห�พรต จรงิๆ แลว้ 
ไม่ว่าจะเป็นวันพุธรับเถ้าหรือวันไหนๆ ในชีวิตก็
เปน็โอกาสทีเ่ราจะมอบความรกัใหแ้กพ่ระเจา้และ
เพื่อนมนุษย์ตามคำาสอนของพระเยซูเจ้าได้เสมอ

สำาหรับพี่น้องที่ประสงค์จะจัดพิธีสมรสใน 
วันธรรมดาเทศกาลเทศกาลมหาพรตหรือวัน
อื่นๆ ที่มีลักษณะใช้โทษบาปคุณพ่อผู้อภิบาลหรือ 
คุณพ่อผู้ประกอบพิธีสมรสจะเตือนใจพี่น้องให้
คำานึงถึงลักษณะพิเศษของเทศกาลมหาพรต  
เราจะพบความเป็นรูปธรรมในพิธีกรรมด้วย คือ  
จะไม่มีการขับร้องเพลงพระสิริรุ่งโรจน์ เพลง

ไตร่ตรองเรื่องวันพุธรับเถ้า
กับการดำาเนินชีวิตคริสตชน

อัลเลลูยา ฯลฯ แม้พระสงฆ์จะสวมกาสุลาสีขาว
ซึ่งเป็นอาภรณ์สำาหรับประกอบพิธีศีลสมรสตาม
ปกติก็ตาม

สำาหรับพี่น้องที่ประสงค์จะจัดพิธีสมรสใน
วนัอาทติยเ์ทศกาลมหาพรต พระศาสนจกัรเสนอ
แนวทางในการจัดพิธีสมรส ดังนี้ อ�จประกอบ
พิธีสมรสนอกมิสซ� (พิธีสมรสที่มีเฉพาะ 
ภาควจนพิธีกรรมและปิดพิธีด้วยการสวดบท 
ข้าแตพ่ระบดิา และอวยพร) โดยตระหนักในใจถงึ 
จิตตารมณ์การกลับใจใช้โทษบาปซึ่งเป็นหัวใจ
สำาคัญของเทศกาลมหาพรตหรือถ้�เลือกพิธี
สมรสในมิสซ� จะใช้มิสซาประจำาวันบทภาวนา
ของประธานบทนำาขอบพระคุณและบทอ่าน
สองบทนำามาจากมิสซาประจำาวัน (วันอาทิตย์
เทศกาลมหาพรต) บทอ่านหนึ่งบทอาจเลือกมา
จากบทอ่านในหนังสือพิธีศีลสมรสและมิสซา
สำาหรับสามีภรรยาโดยมีการอวยพรคู่สมรสใน
มิสซาตามปกติและประธานพิธีจะใช้สูตรอวยพร
พิเศษในตอนท้ายด้วย (กฎทั่วไปฯข้อ 372 และ
พิธีศีลสมรสฯ ข้อ 11)

พี่น้องที่รัก ขอให้กิจการต่างๆ ที่พี่น้องจะ
ปฏิบัติในเทศกาลมหาพรตไม่ว่าจะเป็นการสวด
ภาวนา การพลีกรรมใช้โทษบาป การจำาศีลอด
อาหาร กิจการแห่งความรัก ฯลฯ เป็นการกระทำา
ทีไ่มไ่ดมุ้ง่แคเ่พยีงการเสรมิสรา้งความดโีดยชำาระ
จติใจของแตล่ะคนเทา่น้ัน แตค่ว�มดทีีเ่ร�ทำ�ใน
เทศก�ลมห�พรตจะต้องมีร�กฐ�นอยู่ที่คว�ม
รักต่อพระเจ้�และเพื่อนมนุษย์และเป็นคว�ม
ดีเพื่อผู้อื่นด้วย ดังเช่นพระเยซูเจ้�ผู้มิได้ทรง
หวงแหนชีวิตของพระองค์แต่ได้ทรงมอบชีวิต
ของพระองค์บนไม้ก�งเขนเพื่อคว�มรอดพ้น
ของมนุษย์ทุกคน
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ทั้งนี้ ยังคงมีกิจกรรมวิถีชุมชนวัดที่น่าสนใจจากเขตการปกครองวัดต่างๆ ซึ่งพ่อจะนำามาแบ่งปันในโอกาสต่อไปครับ 
สุดท้ายขอพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตและชุมชนวัดของเรา ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่าน

บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

พี่น้องที่รัก กลุ่มวิถีชุมชนวัดในแต่ละวัด และในระดับเขตการปกครองวัด ได้จัดตั้ง “คณะกรรมก�รประส�นง�น 
วิถีชมุชนวดัระดบัเขต” โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ประสานงาน การดำาเนนิงานของกลุม่วถิชีมุชนวดัในแตล่ะเขต และ 

แผนกวถิชีมุชนวัดของอัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ โอกาสนีพ้อ่จงึขอนำาเสนอกจิกรรมของคณะกรรมการประสานงานวถิชีมุชนวดั 
ในเขต 1 และเขต 4 ในช่วงเดือนธันวาคม ค.ศ.2017 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2018

คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

คณะกรรมก�รประส�นง�นวิถีชุมชนวัด 
เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิถีชุมชน 
วัดเขต ในวันอาทิตย์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2018  
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อรายงานความ
ก้าวหน้าของวิถีชุมชนวัดในแต่ละวัด ซึ่งในปีนี้
ได้ดำาเนินการ ดังนี้

1. ทำาปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละวัด ลง
ในแอปพิเคช่ันไลน์ กลุ่มของคณะกรรมการ
ประสานวิถชีมุชนวัดเขต 1 เพือ่ชกัชวนใหท้กุคน 
มาร่วมกิจกรรม

2. จัดให้มีการอบรมพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ
ความรู้ผู้นำาชุมชนวัด ซึ่งจัดการอบรมท่ีบ้าน 
ผู้หว่าน สามพราน

3. การส่งเสริมเยาวชนกับงานวิถีชุมชนวัด

4. ส่งผู้แทนงานรวมพลระดับชาติ ท่ี
สงัฆมณฑลอบุลราชธาน ีในเดอืนตลุาคม 2018

5. จัดนิทรรศการวิถีชุมชนวัด ในวันฉลอง
วัดในเขต 1 ซึ่งอาจเร่ิมท่ีวัดนักบุญยอแซฟ 
ตรอกจันทน์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2018

6. นัดประชุมคณะกรรมการอีกคร้ังในวันท่ี 
22 เมษายน 2018 เวลา 13.30 น.

คณะกรรมก�รประส�นง�นวิถีชุมชนวัดเขต 4 ได้จัด
กิจกรรมในเดือนมกราคม 2018 ที่ผ่านมาดังนี้

1. วันที่ 12-14 มกราคม 2018 จัดอบรมฟื้นฟูผู้นำา 
วิถีชุมชนวัด เขตการปกครองที่ 4 จำานวน 50 คน ณ ศูนย์อภิบาล
คามิลเลียนโซเซียลเซ็นเตอร์ ลาดกระบัง ในหัวข้อดังนี้

 D6 จะเริ่มชุมชนคริสตชนย่อยอย่างไร?
 D7 การหล่อเลี้ยงชุมชนคริสตชนย่อย
 D9 ภาวะผู้นำาในวิถีชุมชนวัด ผู้นำาแบบเสริมสร้าง
 D10 ชุมชนคริสตชนย่อย และภาวะผู้นำาแบบต่างๆ ใน

กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่
นอกจากนั้นยังได้นำาปัจจัย และอาหารแห้ง เลี้ยงเด็กๆ ใน

ศูนย์คามิลเลียนฯ

2. โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ : ฉลองวัดพระวิสุทธิวงส ์
ลำาไทร วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้จัดนิทรรศการให้
ความรู้เรื่อง วิถีชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เยาวชน 
ผู้ใหญ่ จากวัดในเขตและเขตอื่นๆ ที่มาร่วมฉลองวัดครั้งนี้

3. โอกาสฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ : ฉลองวัดนักบุญเปาโล 
กลบัใจ บา้นนา วันเสาร์ที ่27 มกราคม ทีผ่่านมา ไดจ้ดันทิรรศการ
ให้ความรู้เรื่องวิถีชุมชนวัด มีกิจกรรมวาดภาพ ตอบคำาถาม  
และอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ เยาวชน ผู้ใหญ่ จากวัด
ในเขตและวัดอื่นๆ ที่มาร่วมฉลองวัดครั้งนี้
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉลองสักก�รสถ�น

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 18.00 น. พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�นิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ  
ฉลองสักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง (รอบเย็น) ร่วมกับคุณพ่อจำ�เนียร กิจเจริญ  คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วย 
พระสงฆ์ กว่า 30 องค์ นักบวชชายหญิง บรรดาสามเณรและพี่น้องสัตบุรุษ มาร่วมพิธีวันนี้จำานวนมาก โดยในช่วงเช้า เดินรูป โดยคุณพ่อ 
พล�พล ลิ้มสุธ�โภชน์ และมิสซาและโปรดศีลเจิม โดยพระสังฆร�ช ปัญญ� กฤษเจริญ

วันอธิษฐ�นภ�วน�เพื่อเอกภ�พคริสตชน 
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. แผนกศาสนสัมพันธ์และคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ได้ร่วมงานวันอธิษฐานภาวนาเพ่ือเอกภาพคริสตชน ประจำาปี 2018 หัวข้อ "พระหัตถ์ของพระเจ้�ทรงพล�นุภ�พ" (เทียบ อพย.15:16)  
ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ง�นวันครอบครัวธรรมทูต
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 งานวันครอบครัวธรรมทูต พิธีรื้อฟื้นคำาสัญญาของสมาชิก และพิธีให้คำามั่นสัญญาตลอดชีพของสามเณร

คณะธรรมทูตไทยคือ ส�มเณรอภิช�ต น�มวงษ์ และส�มเณรชัยธวัช ธีร�นุสนธิ์ โดยมีพระค�ร์ดินัล เกรียงศักด์ิ โกวิทว�ณิช ประธาน 
ในพิธี ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ ฉะเชิงเทรา

เข้�เงียบฟื้นฟูจิตใจ พระสงฆ์ประจำ�ปี 
2018

วันที่ 8-12 มกราคม 2018 พระสงฆ์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าเงียบฟื้นฟู
จติใจ ประจำาป ี2018 รว่มกนั ณ บา้นผูห้วา่น 
หัวข้อการสัมมนา "ชีวิตจิตธรรมทูต" โดย 
คุณพ่ออูร์บ�นี PIME โดยในวันแรก 
พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช 
เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการเข้าเงียบ 
และคุณพ่ออูร์บานี PIME เป็นผู้เทศน์ ตลอดการสัมมนา และวันสุดท้ายพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช กล่าวปราศรัย และเป็น 
ประธานพิธีมิสซาปิดการเข้าเงียบ ณ วัดเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน และมิสซาวันนี้เพื่อระลึกถึง บุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำารุง
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ชุมนุมนักเรียนค�ทอลิก 2018
วันพฤหสับดทีี่ 18 มกราคม 2018 พระค�ร์ดินัล เกรยีงศักดิ์ โกวทิว�ณิช เป็นประธานพธิีบูชาขอบพระคุณโอกาส ชุมนุมนกัเรียนคาทอลิก 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมคีุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสมหม�ย 
มธุรสสุวรรณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ บรรดาคณะนักบวช เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่มาร่วมจัด
กิจกรรมให้กับเด็กๆ  มีผู้มาร่วมงานทั้งหมดจำานวน 767 คน ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

แบ่งรัก ปันน้ำ�ใจ
วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 

โรงเรียนในเขต 5 ของอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ได้มาทำากิจกรรมใน
โครงการแบ่งรัก ปันน้ำาใจ ให้กับเด็กๆ 
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ชาวพม่า 
ที่ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อ 
ผูอ้พยพย้ายถิน่ ในกจิกรรมมกีารมอบ 
ปัจจัย มอบสิ่งของเคร่ืองใช้เกมส์  
และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
ขอขอบพระคุณคุณพ่อในเขต 5 
คณะครูแต่ละโรงเรียนและพี่ๆ ของ 
แต่ละโรงเรียน

มิสซ�ภ�ษ�มือสำ�หรับคนหูหนวกค�ทอลิก
วันอาทิตย์ท่ี 21 มกราคม 2018 ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก 

เสกสุส�นศ�นติค�ม 2018
วันอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม 2018 คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเสกสุสานประจำาปี 2018  

มีญาติพี่น้องผู้ล่วงลับมาร่วมเป็นจำานวนมาก 

สมรสหมู่ วัดนักบุญเปโตร ส�มพร�น
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2017 คุณพ่อ 

อดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสวัดนักบุญ
เปโตร ได้จัดให้มีพิธีมิสซาแต่งงานหมู่ ซ่ึงใน
วันนี้มีจำานวนคู่สมรส 15 คู่ ณ วัดนักบุญ 
เปโตร สามพราน โดยคุณพ่ออดิศักดิ์  
สมแสงสรวง เปน็ประธานพธิรีว่มกบัคณุพอ่ 
อนุสรณ์ แก้วขจร คุณพ่อพล�พล  
ลิ้มสุธ�โภชน ์และมีบรรดาญาติมิตรมาร่วม
แสดงความยินดีเป็นจำานวนมาก

และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดให้มีมิสซาภาษามือ 
สำาหรับคนหูหนวกคาทอลิก โดยเวลา 13.00 น. สวดสายประคำา 13.30 น. ศีลอภัยบาป 
และมิสซาเวลา 14.00 น. โดย คุณพ่อธีรพงษ์ ก้�นพิกุล ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภ�พันธ์ 2018

3 ก.พ. วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดนักบุญยอห์นบอสโก   

 กรุงเทพฯ

10 ก.พ. อบรมเพิ่มพูนความรู้กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 กับการประกาศ 

 ข่าวดี ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันทามารีอา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

24 ก.พ. อบรมพระคัมภีร์หนังสือพงศาวดาร ฉบับที่ 1, 2 เอสรา และเนหะมีย์ 

 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ 

 ซอยวัดเทียนดัด

อบรมฟื้นฟูผู้นำ�วิถีชุมชนวัด เขต 4
วันที่ 13-14 มกราคม 2018 อบรมฟื้นฟู

ผู้นำาวิถีชุมชนวัด เขต 4 ของอัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ โดยมคีณุพอ่ปยิะช�ติ มะกรครรภ ์
และซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ เข้าร่วม  
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง

สัมมน�ส�ยใยรักศิษย์พระคริสต์ จิตอ�ส�ประก�ศข่�วดี
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ ผู้จัดการแผนกจัดสัมมนาสายใยรักศิษย์ 
พระคริสต์ จิตอาสาประกาศข่าวดี สู่พี่น้องผู้ยากไร้และด้อยโอกาส "ท่�นจงไปและทำ� 
เช่นเดียวกันเถิด" (เทียบ ลก 10:25-37) ณ ห้องประชุมวัดซางตาครู้ส โดยมีคุณพ่อ 
ยอดช�ย เล็กประเสริฐ ผู้อำานวยการฝ่ายสังคม และคุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ ผู้จัดการ 
แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย และคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี เข้าร่วมด้วย

วันนักบวชส�กล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช เป็นประธานพิธีมิสซาวันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

และเสกเทียน ในวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก กรุงเทพฯ ในงานมีการบรรยาย หัวข้อ 350 years of  
mission in Siam and religious involvement and mission หลังมิสซารับประทานอาหารร่วมกัน

โปรดศีลกำ�ลัง เขต 1
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสโปรดศีลกำาลัง ให้แก่นักเรียน

คาทอลิก เขตการปกครองที่ 1 จำานวน 95 คน ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร



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 

จะเกิดอะไรข้ึน เม่ือวันพุธรับเถ้า ตรงกับ วัน
แห่งความรัก (วาเลนไทน์) หรือ วันศุกร์ (อดเน้ือ) 
ตรงกับวันฉลองตรุษจีน? น่ีเป็นคำาถามเล็กๆ เร่ือง
ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักรโดย
เฉพาะในช่วงมหาพรต  

พ่ีน้อง...น่ีไม่ใช่คร้ังแรก เม่ือวันท่ีพระศาสนจักร
กำาหนดให้เรา “ต้องเสียสละ” บังเอิญตรงกับวันท่ี 
เรา “เฉลิมฉลอง” ฝ่ายทางโลก ดังน้ันคริสตชน 
บางคนเกิดคำาถามว่า คริสตชนจะทำาอย่างไรเม่ือ
เกิดกรณีอย่างน้ี? พ่อคิดว่าคำาตอบส้ันๆ ข้ันต้น คือ  
จงดำาเนินชีวิตด้วยการมอบความรักต่อพระเจ้า 
และเพ่ือนมนุษย์ เพราะกฎเกณฑ์ต่างๆ ก็อยู่ภายใต้ 
กฎแห่งความรักน้ี แต่เพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวใน
หลักคำาสอนและหลักปฏิบัติ เราจึงปฏิบัติตาม 
คำาประกาศของพระศาสนจักรสากลและท้องถ่ิน
เป็นสำาคัญ

พ่อจึงขอเสนอแนะหลักการกว้างๆ สอง
ประการ เม่ือวันสำาคัญทางศาสนาตรงวันเฉลิม
ฉลองฝ่ายทางโลก

ประก�รแรก ให้เร�ยึดวันสำ�คัญท�งศ�สน�
และปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ เพ่ือถว�ยแด่พระเจ้�
เป็นพิเศษ เช่น วันท่ีต้องอดเน้ือ อดอาหาร ตรงกับ 
วันท่ีเราเฉลิมฉลอง เราอาจ “งด” การเฉลิมฉลอง 
และตัดสละน้ำาใจตนเอง พลีกรรม ถวายแด่พระเจ้า
เป็นพิเศษ ท้ังน้ีการตัดสละน้ี อาจมีคุณค่ามากกว่า
ปกติเสียอีก

ประก�รท่ีสองห�กต้องเฉลิมฉลอง (ท�ง
โลก) จงทำ�ส่ิงอ่ืนทดแทน กล่าวคือ พระศาสนจักร
มีทางเลือกให้เราคริสตชน ในการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ด้วยวิธีทางอ่ืนๆ เช่น ส่ิงท่ีทดแทนการ 
อดเน้ือ ได้แก่ปฏิบัติกิจศรัทธา ปฏิบัติกิจเมตตา
ปราณี อดออม-ละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ เพราะ 
มีจุดประสงค์เดียวกันคือ เสียสละตนเอง เพ่ือ
ความรักต่อพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์

อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ในพระศาสนจักรมี
วัตถุประสงค์ในตัวเอง ซ่ึงกฎเกณฑ์ท้ังหมดมุ่งไปท่ี
ความรักต่อพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ เรามนุษย์ไม่
ได้ถือกฎ เพ่ือกฎ กล่าวคือ เราไม่ได้ถือกฎเกณฑ์ 
เพราะ “ถูกบังคับให้ทำา” แต่เราทำาเพราะจุดประสงค์ 
ของกฎเกณฑ์น้ันเป็นส่ิงดี มีคุณค่� มีประโยชน์
ในก�รดำ�เนินชีวิตและเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้�
และเพ่ือนพ่ีน้อง ดังน้ัน ถ้ามีเหตุการณ์ใดย้อนแย้ง
กับกฎเกณฑ์ต่างๆ จงมุ่งไปท่ีเร่ืองความรักและ
ความเช่ือในพระเจ้าเป็นสำาคัญ

ภาวนาขอพระเจ้าโปรดอำานวยพรแด่เรา 
คริสตชน เพ่ือช่วงเทศกาลมหาพรต จะได้เป็น
ช่วงเวลาท่ีดีท่ีเราจะสวดภาวนา ทำากิจเมตตา  
พลีกรรม ชดใช้โทษบาป และตัดสละตนเอง เพ่ือ
พระเกียรติมงคลของพระเจ้า

ขอพระเจ้�อวยพร
คุณพ่อสมหม�ย มธุรสสุวรรณ

สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่�น,

พ่อเคยได้ยินมาว่า คริสตชนบางคน กล่าวแสดงความห่วงใยว่า ปัจจุบันความเช่ือ 
ศรัทธาของบรรดาสัตบุรุษลดน้อยลงไหม? คริสตชนเข้าวัดร่วมมิสซาวันอาทิตย์เป็น
ประจำาไหม? แก้บาป และรับศีลมหาสนิทสม่ำาเสมอรึเปล่า? พระสงฆ์บางองค์บอก
พ่อว่า เด็กเยาวชนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า การขาดมิสซาวันอาทิตย์เป็นบาป คริสตชน
บางครอบครัวไม่ค่อยพาลูกๆ มาวัด แต่สามารถพาไปท่ีอ่ืนๆ ได้ ดูเหมือนว่าสภาพ
ความเป็นจริงเหล่าน้ี ถูกเรียกร้องให้มีการฟ้ืนฟูการอภิบาลด้านคำาสอนอย่างเร่งด่วน

ความจำาเป็นประการหน่ึงเพ่ืองานอภิบาลความเช่ือของคริสตชน ท่ีเรียกร้อง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนคือ “บุคล�กรด้�นคำ�สอน” เหตุเพราะปัญหาใน
ปัจจุบัน คือ ตามวัดและโรงเรียนคาทอลิกต่างๆ มีครูคำาสอนน้อยเกินไป เม่ือเทียบกับ 
จำานวนคริสตชนหรือ ปัญหาจากผู้สอนคำาสอนเอง ได้แก่ บางคนสอนมานานจนเกิด
ความเหน่ือยล้า บางคนไม่ม่ันใจในการสอน เพราะขาดการเตรียมสอน หรือขาด
การเพ่ิมพูนความรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากมีภารกิจมากมายในการทำางาน ปัญหาจาก
ระบบโรงเรียนและวัด เช่น การมอบหมายหน้าท่ีการติดตามนักเรียนคาทอลิกอยู่ท่ีครู 
บางคนเท่าน้ัน การขาดการมีส่วนร่วมของครูคาทอลิกในงานด้านคำาสอน เป็นต้น 
ปัญหาผู้ปกครองท่ีเน้นด้านความรู้ในการเรียน มากกว่าการส่งเสริมให้ลูกหลานเติบโต
ด้านความเช่ือ ส่งผลให้เด็กคาทอลิกหลายคนไม่ได้เรียนคำาสอน

หลักสูตรอบรมคริสตศ�สนธรรมภ�คพิเศษ เป็นอีกคว�มพย�ย�มหน่ึงท่ีเปิด 
โอก�สให้ทุกภ�คส่วนได้มีโอก�ส ผลิตบุคล�กรและเพ่ิมพูนคว�มรู้ด้�นคำ�สอน 
เพ่ือมีส่วนในงานของพระศาสนจักรในหลายๆ ด้าน หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรเทียบเท่า 
กับหลักสูตรคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน (ศูนย์คำาสอน CC) แต่มีช่วงเวลาเรียนคือ
เรียนอาทิตย์ละ 1 วัน (ทุกวันพฤหัสบดี) ต้ังแต่เวลา 08.30–14.30 น. ซ่ึงหากสามารถ
จัดเวลาได้ก็ไม่มีความจำาเป็นต้องหยุดงาน เป็นหลักสูตรท่ีพยายามให้มีสถานท่ีเรียน
ใกล้ๆ เพ่ือลดระยะทางการเดินทางและไม่จำาเป็นต้องพักค้างคืน จึงเปิดสอนท่ีศูนย์
คำาสอน CC (สามพราน) โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนราษฎร์บำารุงศิลป์ 
(วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน) เป็นหลักสูตร 3 ปี สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัย 
แสงธรรม เรียนจบได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ CC) 

หลักสูตรอบรมคริสตศ�สนธรรมภ�คพิเศษเป็นอีกหน่ึงคว�มท้�ท�ย ในเม่ือ
โอกาสในการเข้าถึงความรู้ โอกาสในการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคอีกต่อไป ประกอบกับสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น 
อาจจะเป็นเคร่ืองหมายของกาลเวลาให้มีการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง คงเป็นความท้าทาย
สำาหรับทุกภาคส่วน ในอันท่ีจะกล้าริเร่ิม กล้าท่ีจะผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึน... ถึงเวลาแล้วหรือยังพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันอย่างแท้จริง

คอลัมน์คำ�สอน...โดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ


