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สำ�นักพระสังฆร�ชชั้นสองเมื่อเดินบันไดขึ้นไป ตรง
หน้�บันไดซึ่งอยู่กล�งช้ันสองพอดี ณ ตรงนี้มีวัด

นอ้ยของสำ�นกัพระสงัฆร�ช พระคณุเจ้�พระค�ร์ดนัิลจะสวด
ภ�วน�และถว�ยมิสซ�ประจำ�วันที่นี่ทุกเช้�ถ้�ท่�นไม่ได้ไป
ฉลองหรือไปถว�ยมิสซ�ที่ไหนหรือไปทำ�ง�นในต่�งประเทศ 
ส่วนตัวพ่อเองก็จะม�ร่วมถว�ยมิสซ�เช้�ที่นี่กับพระคุณเจ้�
ถ้�ห�กว่�ไม่ได้ติดภ�ระไปที่อ่ืนๆ เมื่อถว�ยมิสซ�ประจำ�
วันเสร็จพ่อจะเดินม�ที่ด้�นหลังซึ่งมีตู้เก็บหนังสือ ตู้นี้สูง
ประม�ณสักพ่อยืนเท้�แขนหันหน้�เข้�ก็ประม�ณแบบไม่
ต้องก้ม เพียงเท้�แขนแบบกอดอกก็ว�งแขนได้พอดี พ่อจะ
ม�ยืนสวดภ�วน�สั้นๆ หน้�ตู้นี้ เพร�ะบนตู้นี้มี “พระธาตุ 
นักบุญพระสันตะปาปายอห์นท่ี 23” พระธ�ตุท่ีเคยนำ�ไป
ต�มวัดต�มสังฆมณฑลต่�งๆ พ่อหยุดท่ีหน้�ท่ีบรรจุพระ
ธ�ตุนี้ มองเข้�ไป ตรงกล�ง มีกลักกระจกเล็กๆ ที่มีชิ้นเล็กๆ 
ขน�ดสักเท่�หัวไม้ขีด และมีคำ�ภ�ษ�ล�ตินเขียนว่� “จ�กชิ้น
ส่วนของร่�งก�ย”.. แน่นอน เป็นพระธ�ตุช้ันหนึ่งคือจ�ก
ร่�งก�ยของท่�นนักบุญ น่�ท่ึง น่�ตื่นเต้นดีใจสำ�หรับพ่อ 
ตัง้แตพ่่อย้�ยเข�้ม�อยูท่ี่สำ�นกัมสิซงั หรือบ้�นพระสงัฆร�ชฯ 

ทกุๆ วัน เม่ือจบมสิซ� พอ่จะเดนิม�และหยดุนิง่ทีห่น�้
พระธ�ตุน้ี พอ่มองเข�้ไปข�้งใน (มรีปูพระสนัตะป�ป�ยอหน์ 
ที่ 23 ข้�งในกลักน้ัน) พ่อจะภ�วน�เงียบๆสักครู่... ทุกวัน 
เมื่อจบมิสซ� พ่อจะทำ�แบบนี้... พ่อมีคว�มสุขในใจเงียบๆ
เมื่อพ่อม�หยุดน่ิง ยืน และภ�วน� พ่อภ�วน�อะไรหรือ..  
คำ�ตอบ คือ พ่อประทับใจที่เห็นและได้สัมผัสพระธ�ตุของ
ท่�นทุกเช้� เพร�ะนักบุญพระสันตะป�ป�พระองค์นี้ คือ  
ผู้ตัดสินพระทัยเรียกให้มีก�รสังค�ยน�ว�ติกันครั้งที่สอง
เมื่อห้�สิบกว่�ปีก่อน ท่�นเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระ
สันตะป�ป�ในขณะที่อ�ยุม�กแล้วเป็นพระสันตะป�ป� 
ไม่น�นเลย ระหว่�งปี ค.ศ.1958-1963 ไม่ถึงห้�ปีด้วยซ้ำ�... 
เป็นพระสันตะป�ป�เมื่ออ�ยุม�กจริงๆ หล�ยคนคิดว่�นี่
เป็นเพียงก�รเปล่ียนผ่�น คงไม่มีอะไรสำ�คัญพิเศษในพระ
สันตะป�ป�พระองค์นี้ พระองค์เป็นคนดี น่�รัก และอ�วุโส
ม�ก ได้ชื่อว่�เป็นพระสันตะป�ป�ผู้น่�รัก โลกและสื่อต่�งๆ 

ก็ไม่ได้คิดว่�จะมีอะไรสำ�คัญพิเศษในสมัยของพระองค์  
แต่ แต่ แต่..ห�เป็นเช่นนั้นไม่

หลังจ�กที่พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะป�ป�ไม่
ถึงส�มเดือน... พระสันตะป�ป�ยอห์นที่ 23 ได้เรียกให้มี
ก�รประชุมสังค�ยน�ว�ติกันครั้งที่สอง พระสังค�ยน�เต็ม
รูปแบบและครั้งใหญ่ที่สุดในพระศ�สนจักรโรมันค�ทอลิก 
ก�รเรียกประชุมสังค�ยน�คร้ังนี้เป็นก�รพลิกโฉมหน้�
พระศ�สนจักรคร้ังสำ�คัญสุด พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระ
สนัตะป�ป�ในเดอืนตลุ�คม ค.ศ.1958 และในเดอืนมกร�คม 
ค.ศ.1959 ที่พระองค์เรียกประชุมสังค�ยน�ด้วยถ้อยคำ� 
ที่น่�ประทับใจและสะเทือนใจจริงๆ “เร�ตั้งใจกระทุ้งเปิด
หน้�ต่�งของพระศ�สนจักรเพื่อให้อ�ก�ศบริสุทธิ์ไหล 
เข้�ม�ภ�ยใน” 

จ�กข้อคว�มสั้นๆ ทรงพลัง ทำ�ให้เกิดก�รเรียกประชุม
สภ�สังค�ยน�ว�ติกันคร้ังที่สองซ่ึงพลิกโฉมพระศ�สนจักร
อย่�งม�กม�ย แม้ว่�พระสังค�ยน�นี้เปิดโดยพระองค์แต่ห�
ได้จบและปิดลงในสมัยของพระองค์เพร�ะทรงสิ้นพระชนม์
ก่อน แต่พระสันตะป�ป�เป�โลที่ 6 ได้ประก�ศเดินหน้�
ต่อไปจนจบ ทำ�ให้พระศ�สนจักรได้รับก�รฟื้นฟู มีคำ�สอน
จ�กสังค�ยน�ม�กม�ยที่เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพระ
ศ�สนจักรให้ทันสมัยกับโลกปัจจุบันและยังคงอิ่มเอิบด้วย
ก�รฟื้นฟูม�จนปัจจุบัน และคงจะต่อไปอีกน�นแสนน�น

ในวัดน้อยที่พ่อกล่�วข้�งต้น... ต่อหน้�พระธ�ตุของ
นกับญุพระสนัตะป�ป�ทีไ่ดช้ือ่ว่� “ผูน้�่รกั พระสนัตะป�ป�
แห่งสันติภ�พ” พ่อหยุดยืน สวดภ�วน�ทุกวัน พ่อวิงวอน
ท่�นช่วยพระศ�สนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพ่ือ
เร�ทกุคนจะไดร้บัก�รฟืน้ฟใูหม้ชีวีติชวี� ใหส้งัฆมณฑลฯ คอื
เร�ทุกคน ได้ “กระทุ้งเปิดดวงใจ” ได้รับก�รฟื้นฟูชีวิตและ
พันธกิจคริสตชน ให้เร�ได้เป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต
ประกาศข่าวดีใหม่” ต�มแนวท�งกฤษฎีก�สมัชช�ใหญ่ฯ  
โดยเฉพ�ะในช่วงเวล�ปีเตรียมเข้มข้นที่เร�กำ�ลังก้�วเดินสู่ 
350 ปี ของพระศ�สนจักรไทย

บทคว�ม...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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• จะมุ่งเน้น ก�รกระตุ้นเตือนเพ่ือก�รฟื้นฟู
ชุมชนศิษย์พระคริสต์ในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ต�ม
แนวท�งของสภ�พระสังฆร�ช และต�มคำ�ประก�ศ
ของพระคุณเจ้� โดยจะเน้นก�รฟื้นฟูจ�กทุกกิจก�ร  
ทุกโครงก�ร ทุกง�น ของวัด โรงเรียน โดยรวมคือ  
“ทุกชุมชนวัด”

• กลุ่มเป้าหมายสี่กลุ่มสำาคัญ ดังนี้

1. เย�วชน (เน้นเรื่องกระแสเรียก)
2. ครอบครัว (ครอบครัวศิษย์พระคริสต์)
3. ผู้อ�วุโส (คุณค่� ประสบก�รณ์ และแบบ

อย่�งคว�มเชื่อ)
4. องค์กรฆร�ว�ส (เน้นกลุ่มองค์กร และกลุ่ม

พระพรพิเศษ ให้ได้รับคว�มใส่ใจ ก�รฟื้นฟู และเป็น
พลังของวิถีชุมชนวัด)

• เป้�หม�ยใหญ่สุด คือ “วิถีชุมชนวัด” มุ่ง 
“ทำ�ให้ชุมชนวัดได้รับก�รฟื้นฟู มีชีวิตชีว�”

• กิจก�รฟื้นฟู ก�รให้ก�รอบรมคว�มเชื่อ จะ
เน้นอยู่ในโครงก�ร ง�นอภิบ�ล และในก�รฟื้นฟูโดย
เริม่ในหมู่คณะสงฆ ์ในเขต ในฝ่�ย และทุกๆ ภ�คสว่น 

• บุคคลสำ�คัญ คือ บรรด�พระสงฆ์ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งเจ้�อ�ว�สทั้งหล�ย จะมุ่งให้คว�มสำ�คัญ
จริงจังและม�กขึ้นเรื่องก�รก้�วเดินตลอดปีเตรียมสู่ 
ปีที่ 350 

• กิจก�รต่�งๆ เสริมนั้น คณะกรรมก�รบริห�ร
จะเน้นรว่มกันในบรรด�หวัหน�้เขต หวัหน�้ฝ�่ย อย�่ง 
ต่อเนื่อง

ในช่วงเวล�ปีเตรียมเข้มข้นที่เร�กำ�ลังก้�วเดิน
สู่ 350 ปี ของพระศ�สนจักรไทยยังมีอีกหล�ยภ�ค
ส่วนที่ลงมือและร่วมมือกันปฏิบัติอย่�งจริงจัง และ
อีกครึ่งปีหลัง ท�งฝ่�ยง�นต่�งๆ ก็ยังมีกิจกรรม 
น่�สนใจ และบรรด�พ่ีน้องก็ส�ม�รถติดต�ม และไป
ร่วมกิจกรรมต่�งๆ เหล่�น้ีได้ โดยส�ม�รถติดต�ม
ได้จ�กเวบไซต์ค�ทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
www.catholic.or.th, เวบไซต์ฝ่�ยง�นธรรมทูต  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ก้าวเดินสู่ปีที่ 350 ของมิสซังสยามดังนี้

www.missionbkk.com, เวบไซต์แผนกคริสตศ�สนธรรม 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.kamsonbkk.com, 
เวบไซต์ฝ่�ยก�รศึกษ� อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
www.edbathai.com/ เวบไซต์แผนกพระคัมภีร์  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.bangkokbible.net/ 
หนังสือพิมพ์อุดมส�ร นิตยส�รอุดมศ�นต์ ส�รอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ ใน Facebook ก็ยัง
ส�ม�รถติดต�มและร่วมกิจกรรม/โครงก�รต่�งๆ ได้ 

ก�รประก�ศข่�วดีเป็นหน้�ที่ของทุกคน ทั้งพระ
สังฆร�ช พระสงฆ์ นักบวช และฆร�ว�ส และโดย
เฉพ�ะบรรด�เย�วชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ พลังสำ�คัญใน
อน�คต ซึ่งแต่ละคนได้รับรู้พันธะแห่งก�รประก�ศ
ข่�วดีนี้แล้วด้วยศีลล้�งบ�ป และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ 
เช่น ศีลบวช ศีลแต่งง�น ฯลฯ 

ทีส่ดุก�รฟืน้ฟนูี ้ตอ้งเริม่จาก “ตนเอง” คอื การ 
กลับใจ เอาจริงเอาจัง ออกแรงพย�ย�มอย่�งเต็มที ่
ทั้งนี้โดยมีพระแม่ม�รีย์เป็นผู้เสนอวิงวอน เพื่อองค์
พระเยซูเจ้�จะทรงประท�นพระพรที่จำ�เป็นให้เร�เป็น  
“ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” 
อย่�งแท้จริง
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บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะ
จดักจิกรรมก�รอบรมพฒัน�บคุล�กรเพือ่ง�นวถิี

ชมุชนวดั ค.ศ. 2018  โดยมวัีตถปุระสงค ์เพือ่ใหฆ้ร�ว�ส
มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในวิถีชุมชนวัด และให้คว�มรู้เกี่ยว
กับทักษะในก�รเป็นผู้นำ� และก�รแบ่งปันพระว�จ� 
เนื่องจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นวิถีชุมชนวัดมีคว�ม
เห็นร่วมกันว่� ก�รอภิบ�ลวิถีชุมชนวัดในแต่ละเขต 
แต่ละวัดมีก�รเติบโตขึ้น มีผู้มีน้ำ�ใจดีหล�ยท่�นเข้�ม�
เป็นผู้นำ�และผู้ประส�นง�นกิจกรรมวิถีชุมชนวัด จึงเป็น
สิ่งที่ดีที่พวกเข�และผู้สนใจในกิจกรรมวิถีชุมชนวัด จะได้
รับก�รอบรมพัฒน�คว�มรู้และทักษะต่�งๆ ในก�รเป็น
ผู้นำ�และผู้ประส�นง�นวิถีชุมชนวัด และเป็นโอก�สดีท่ี
ผูน้ำ�ทีไ่ดน้ำ�กจิกรรมวถิชีมุชนวดัอยูแ่ลว้ ไดท้บทวนคว�ม
รู้และพัฒน�ทักษะในก�รทำ�ง�นวิถีชุมชนวัดของตน

ก�รอบรมในปีนี้จะจัด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่�งวันที ่
14-15 กรกฎ�คม ค.ศ.2018 ณ ศนูยฝึ์กอบรมง�นอภบิ�ล 
“บ้�นผู้หว่�น” ครั้งท่ี 2 ระหว่�งวันท่ี 4-5 สิงห�คม  
ค.ศ.2018 ณ ศูนย์ฝึกอบรมง�นอภิบ�ล “บ้�นผู้หว่�น” 
ครัง้ที ่3 เปน็ก�รศกึษ�ดูง�นวิถชุีมชนวัดระหว่�งวันที ่6-7 
ตุล�คม ค.ศ.2018 และขอวัดต้นสังกัดของผู้เข้�รับก�ร
อบรมสนับสนุนค่�ลงทะเบียนท่�นละ 500 บ�ท / 1 ครั้ง 
ก�รอบรม

พี่น้องที่รัก ในส�รสังฆมณฑลฉบับนี้ พ่อขอร�ยง�นและ 
ประช�สัมพันธ์กิจกรรมของวิถีชุมชนวัดทั้งในระดับช�ติ 

และในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเร�ดังนี้ครับ

ทีมง�นวิถีชุมชนวัดจ�ก 8 สังฆมณฑลจำ�นวน 51 คน ประกอบ
ด้วยพระสงฆ์ 16 ท่�น ซิสเตอร์ 7 ท่�น และฆร�ว�ส 28 ท่�น 
ร่วมประชุมปรึกษ�และว�งแผนดำ�เนินง�นวิถีชุมชนวัดระดับช�ติ 
ค.ศ.2018 ณ อัครสังฆมณฑลท่�แร่-หนองแสง ระหว่�งวันที่ 23-25 
พฤษภ�คม ค.ศ.2018

แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
จะจัดกิจกรรม “วันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2018” ในวันที่ 
22 กันย�ยน ค.ศ. 2018 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร  
โดยมีกิจกรรม ดังนี้

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09.10 น. วจนพิธีกรรมเปิด 

09:10 – 10.30 น. สรุปภ�พรวมวิถีชุมชนวัดของ
แต่ละเขต

10.30 – 10.45 น. พัก อ�ห�รว่�ง 

10.45 – 12.15 น. เสวน�เรื่อง “ย้อนรอย 350 ปี 
มิสซังสย�ม ธรรมทูตสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์เพ่ือก�ร
ประก�ศข่�วดีใหม่” 

12.15 – 13.00 น. อ�ห�รเที่ยง 

13:00 - 14:30 น. กิจกรรมแบ่งปันพระว�จ� 

15.00 - 16.00 น. มิสซ�ปิด

จึงขอเชิญพี่น้องทุกท่�นร่วมกิจกรรม “วันรวมพล 
วิถีชุมชนวัด (BEC)  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ค.ศ. 2018” ครับ

เน้ือห�ก�รประชุมประกอบด้วยก�รนำ�เสนอภ�พรวมวิถีชุมชนวัดกับกฤษฎีก�สมัชช�ใหญ่ของพระศ�สนจักรค�ทอลิกใน 
ประเทศไทย ค.ศ.2015 โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ก�รแบ่งปันก�รทำ�ง�นวิถีชุมชนวัดของแต่ละสังฆมณฑล (อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลท่�แร่-หนองแสง สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี สังฆมณฑลอุดรธ�นี 
สังฆมณฑลนครร�ชสีม� สังฆมณฑลร�ชบุรี และสังฆมณฑลเชียงใหม่) ท่ีประชุมยังได้กำ�หนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิถีชุมชนวัด  
ค.ศ.2018–2025 ว�งแผนและห�แนวท�งขับเคล่ือนง�นวิถีชุมชนวัดของพระศ�สนจักรในประเทศไทย ระยะเวล� 5-10 ปี  
ก�รประชุมจบลงด้วยก�รปรึกษ�และว�งแผนก�รจัดง�นรวมพลวิถีชุมชนวัดระดับช�ติ ค.ศ.2018 ณ สังฆมณฑลอุบลร�ชธ�นี

นับเป็นโอก�สอันดียิ่งที่ผู้รับผิดชอบวิถีชุมชนวัดของสังฆมณฑลต่�งๆ ในประเทศไทย ได้ม�พบกัน แบ่งปันประสบก�รณ์ และ
กำ�หนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย รวมทั้งว�งแผนก�รขับเคลื่อนง�นวิถีชุมชนวัดของพระศ�สนจักรใน
ประเทศไทยร่วมกัน ซึ่งร�ยละเอียดต่�งๆ พ่อจะค่อยๆ นำ�ม�แบ่งปันในส�รสังฆมณฑลฉบับต่อไปครับ



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2018 5

บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาสนวิหารอัสสัมชัญ สมโภชพระกาย พระโลหิตของพระคริสตเจ้า

วันอ�ทิตย์ที่ 3 มิถุน�ยน 2018 สมโภชพระก�ย พระโลหิตของพระคริสตเจ้� และพิธีเค�รพศีลมห�สนิท โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ บ�งรัก

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์หนังสือโทบิตยูดิธเอสเธอร์และมัคคาบี 1,2
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆร�ชและผู้จัดก�รแผนก จัดอบรม

พระคัมภีร์วันเส�ร์หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคค�บี ฉบับที่ 1 และ 2 วันเส�ร์ที่ 16 มิถุน�ยน 2018 เป็นก�รปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ โดย
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกม�ติน เป็นวิทย�กร และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้�ม�รับก�รอบรม มีผู้เข้�รับก�รอบรมวันนี้จำ�นวน 70 คน

สัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
กลุ่มง�นจิตต�ภิบ�ล ฝ่�ยก�รศึกษ�ฯ ร่วมกับ แผนกเย�วชน ฝ่�ยง�นอภิบ�ลฯ และแผนกสนับสนุนง�นธรรมทูต ฝ่�ยง�นธรรมทูตฯ จัดให้

มีก�รสัมมน�ครูฝ่�ยจิตต�ภิบ�ลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำ�ปี 2561 ในวันอังค�รที่ 5 - วันพุธที่ 6 มิถุน�ยน 2018  ณ บ้�น
ธ�รพระพร อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม

ประชุมปรึกษาและวางแผนดำาเนินงานวิถีชุมชนวัดระดับชาติ
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เข้�ร่วมประชุมปรึกษ�และว�งแผนดำ�เนินง�นวิถีชุมชนวัดระดับช�ติ ค.ศ.2018 ณ โรงเรียนสันตย�นันท์ 

จ.นครพนม อัครสังฆมณฑลท่�แร่-หนองแสง ระหว่�งวันที่ 23-25 พฤษภ�คม ค.ศ.2018 โดยมีผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 51 คน ประกอบด้วยพระสงฆ์ 
16 ท่�น ซิสเตอร์ 7 ท่�น และฆร�ว�ส 28 ท่�น จ�ก 8 สังฆมณฑล
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อบรมอาสาสมัครประกาศข่าวดี (PMG)
วนัที ่2-3 มถินุ�ยน 2018 แผนกสนบัสนนุง�นธรรมทูต ฝ�่ยง�นธรรมทตู อคัรสงัฆมณฑล

กรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้จัดก�รแผนก จัดอบรมอ�ส�สมัครฆร�ว�ส
ประก�ศข่�วดี ประจำ�วัด ปี 2018 โดยได้เชิญคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นผู้ให้คว�มรู้เรื่อง 
"พิธีกรรมกับการประกาศข่าวดี" ณ บ้�นผู้หว่�น 

หลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ รุ่นที่ 1 โซนกรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุน�ยน 2018 เริ่มเรียนหลักสูตรคริสตศ�สนธรรมภ�คพิเศษ รุ่นที่ 1 โซนกรุงเทพฯ ที่ ร.ร.อัสสัมชัญศึกษ� วจนพิธีกรรม

เปิดโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมพิธีเปิดโดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆร�ช คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อธรรมรัตน์ 
เรือนงาม ซิสเตอร์สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ มีผู้สมัครเรียน 30 คน ทั้งจ�กโรงเรียนต่�งๆ และฆร�ว�สผู้สนใจ

สมาคมสตรีไทยคาทอลิกจัดกิจกรรมที่
บ้านปรานี

วันอังค�รที่ 5 มิถุน�ยน 2018 เวล� 
09.00 - 12.00 น. สม�คมสตรีไทยค�ทอลิก 
น�ยก คณะกรรมก�ร รวมทัง้สิน้ 5 ท�่น เข�้ทำ� 
กิจกรรมที่บ้�นปร�นี สอนวิธีก�รทำ� Mind 
Mapping หวัข้อ ‘What I Am !’ และศลิปะบำ�บดั 
ก�รปั้นหนังสือพิมพ์ พรัอมมอบชุดโยคะ
ที่มีผู้นำ�ม�บริจ�คในโครงก�รโยคะบำ�บัด 
ช่วงบ่�ย 14.00 - 17.00 น. คณะกรรมก�ร
ประชุมส�มัญครั้งที่ 3 ทั้งสิ้น 13 ท่�น

วิถีชุมชนวัดเขต 4 จัดกิจกรรม
วนัเส�รท์ี ่16 มถินุ�ยน 2018 สม�ชกิกลุม่วถิชีมุชนเขต 4 จัดบูธให้คว�มรู้เร่ืองวิถีชมุชนวัด 

และสมัชช�ฯ ในโอก�สวันฉลองวัดเซนต์แอนโทนี

หลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ  
รุ่นที่ 1 โซนอยุธยา

วนัพฤหสับดทีี ่7 มถินุ�ยน 2018 ซสิเตอร์
วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อบรม 
คริสตศ�สนธรรมระดับช�ติ และมาสเตอร์
สมบัติ งามวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดก�รแผนกคริสต
ศ�สนธรรม ฝ่�ยง�นอภิบ�ลฯ จัดปฐมนิเทศ
นักศึกษ�คริสตศ�สนธรรมภ�คพิเศษ รุ่นที่ 1 
โซนอยธุย� ณ ร.ร.ร�ษฎรบ์ำ�รงุศิลป์ บ้�นแพน 
จำ�นวน 33 ท่�น ภ�คเช้�เริ่มเรียนต่อจ�กก�รปฐมนิเทศ ในวิช�พระวรส�รสหทรรศน์ โดยอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นผู้สอน และมี 
วจนพิธีกรรมเปิดคอร์สก�รอบรมฯ เวล� 14.00 น. โดยคุณพ่อทวีศักด์ิ กิจเจริญ เจ้�อ�ว�สวัดนักบุญยอแซฟ อยุธย� และคุณพ่อ 
วิชชุกรณ์ เกตุภาพ ผู้ช่วยพระสังฆร�ช เขตก�รปกครองวัด เขต 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2018

9-13 ก.ค. สัมมน�พระสงฆ์แขวงกรุงเทพฯ ประจำ�ปี 2018 
 บ้�นผู้หว่�น

21 ก.ค.  อบรมพีเ่ลีย้งของผูส้มคัรเตรยีมเปน็ครสิตชน ครัง้ที ่1  
 เวล� 08.30 - 15.30 น. ชั้น 3 อ�ค�รเลโอแปรูดอง  
 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษ�

27-29 ก.ค. แผนกเย�วชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมผู้นำ� 
 เย�วชน ณ My home จ.ฉะเชิงเทร�

มิสซาคนหูหนวกคาทอลิกไทย
วันอ�ทิตย์ที่ 17 มิถุน�ยน 2018 พิธีบูช�

ขอบพระคุณสำ�หรับคนหูหนวกค�ทอลิกไทย 
ประจำ�เดือนมิถุน�ยน โดยมีก�รสวดส�ยประคำ� 
และรับศีลอภัยบ�ป ต่อด้วยพิธีบูช�ขอบพระคุณ 
ณ วัดน้อยพระจิตเจ้� โรงพย�บ�ลเซนต์หลุยส์  
โดย คุณพ่อธีรพงษ์ ก้านพิกุล และคุณพ่อ 
วิทวัฒน์ แก้วแหวน หลังพิธีฯ สัตบุรุษร่วม 
รับประท�นเลี้ยงฉลองครบรอบ 9 ปี ก�รรับ 
ศีลบวชของคุณพ่อธีรพงษ์ และฉลองศ�สนน�ม 
"เปโตร" (Feast Day) ของคุณพ่อทั้งสองท่�น

พิธีมิสซาปลงศพโรซา ประไพ หอมประทุม 
วันอังค�รที่ 19 มิถุน�ยน 2018 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นประธ�นพิธี

มิสซ�ปลงศพโรซา ประไพ หอมประทุม ม�รด�ของคุณพ่อพร้อมด้วยพระสังฆราช
สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชวุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสงฆ์ และบรรด�ญ�ติมิตร 
ม�ร่วมอ�ลัยรักจำ�นวนม�ก ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธย�

อบรมผู้นำานันทนาการสำาหรับครู
วันที่ 15-16 มิถุน�ยน แผนกเย�วชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสุรศักด์ิ อัมพาภรณ์ ผู้จัดก�รแผนก จัดอบรมผู้นำ�

นันทน�ก�รสำ�หรับครู มีครูสนใจเข้�ร่วมจำ�นวน 59 ท่�น และมีเจ้�หน้�ที่ผู้ประส�นง�น รวมทั้งหมด 64 ท่�น สำ�หรับกิจกรรม มคีุณพ่อสุรศักดิ์  
อัมพาภรณ์ คุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสด์ิ เป็นวิทย�กร ณ บ้�นผู้หว่�น

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟฟ. 1 รุ่นที่ 157
วันที่ 15-17 มิถุน�ยน 2018 แผนกครอบครัว ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อพรศักด์ิ ชื่นจิตอภิรมย์ ผู้จัดก�รแผนก จัดสัมมน�ฟื้นฟู 1  
รุ่นที่ 157 จำ�นวน 8 คู่ ม�จ�กวัดซ�งต�ครู้ส 2 คู่ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ (ป�กลัด) 
1 คู่ วัดแม่พระประจักษ์ (บ�งสะแก) 1 คู่ อ�ร�มพระหฤทัยฯ คลองเตย (ซ.ม�รศรี) 1 คู่ 
อื่นๆ (บ.ยูนิค 2 คู่ / สม�ชิก (เฮียคุ้ง) 1 คู่ ณ บ้�นซ�วีโอ ส�มพร�น
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“คนแปลกหน้�ท่ีอย�กเจอท่ีสุด!” น่ีคือ
ประโยคยอดนิยมเม่ือปล�ยเดือนมิถุน�ยนท่ี
ผ่�นม� ซ่ึงส่ือคว�มหม�ยถึง คว�มเป็นห่วง
เป็นใย ต่อผู้ประสบภัย 13 คนท่ีผู้คนในสังคม
ไม่รู้จักแต่ภ�วน�ให้พวกเข�ปลอดภัย... ต�มท่ี 
พ่ีน้องทร�บข่�ว ผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ทีมหมูป่� 
อะค�เดมี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ เย�วชน ติดอยู่ใน 
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน อ.แม่ส�ย จ.เชียงร�ย

ซ่ึงทุกภ�คส่วนได้พย�ย�มอย่�งเต็มท่ี ใน
ก�รค้นห�และให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คร้ังน้ี จนกระท่ังใช้เวล�ถึง 9 วัน 5 ช่ัวโมง ในก�ร
ค้นห�จนพบท้ัง 13 ชีวิตยังมีลมห�ยใจ นำ�คว�ม
ดีใจม�สู่ พ่อแม่ญ�ติพ่ีน้อง และคนในสังคม ท่ี
เป็นห่วงเป็นใยพวกเข� 

รวมท้ังส่ือส�รมวลชนในต่�งประเทศ ยังให้ 
คว�มสนใจและนำ�เสนอข่�ว ผู้ประสบภัยท้ัง 13 
ชีวิต ในก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ กระบวนก�ร
ค้นห� และก�รให้คว�มช่วยเหลือ เหมือนดังข่�ว 
คนง�นเหมืองติดอยู่ใต้ดินท่ีประเทศชิลี เม่ือ
หล�ยปีก่อน ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นถึง คว�มรัก คว�ม
ห่วงใย ต่อชีวิตมนุษย์ท่ีเร�ทุกคนในโลกมีให้ 
ต่อกันและกัน

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ปฏิบัติก�รถ้ำ�หลวงฯ ได้ต้ัง
ภ�รกิจไว้ส�มข้ันตอน คือ ก�รค้นห� ก�รกู้ภัย 
และก�รส่งกลับบ้�น บัดน้ี ก�รค้นห�สำ�เร็จ
แล้ว ต่อไปเป็นข้ันตอนในก�รลำ�เลียง กู้ภัยนำ�
ผู้ประสบภัยออกจ�กถ้ำ� เร�ภ�วน�ให้ทุกอย่�ง
สำ�เร็จไปด้วยดี

พ่ีน้องท่ีรัก... ก�รเห็นอกเห็นใจ คนแปลก
หน้�ท่ีเร�ไม่รู้จักย่อมเป็นเร่ืองดีง�ม เร�เห็น
คว�มรักของพระเจ้�ท่�มกล�งเพ่ือนมนุษย์ใน
โลกสวยง�มใบน้ี ทำ�ให้เร�ขบคิดถึง คนใกล้ตัวท่ี
เร�รู้จักดีเช่นกัน เพร�ะว่� แม้กระท่ังคนห่�งไกล
ท่ีเร�ไม่รู้จักเร�ยังเป็นห่วงเป็นใยพวกเข� ดังน้ัน 
คนใกล้ตัวท่ีเรารู้จักดี จึงเป็นบุคคลท่ีเราต้อง
ใส่ใจ สนใจเป็นอย่างย่ิง ในบ�งคร้ังบ�งคร�ว
คนใกล้ตัวเร� ได้แก่ เด็กๆ หรือลูกหลานเรา
กำาลังติดถ้ำา ติดกับดักชีวิตอยู่ก็ได้ บ�งคนติด
เกม ติดมือถือ ติดนิสัยเอ�แต่ใจ ติดคว�มสนุก 
จนลืมก�รเรียน ก�รช่วยเหลือง�นบ้�น และ
ลืมพระเจ้�ในก�รม�วัดและภ�วน� เป็นหน้าท่ี
ของ พ่อแม่ ผู้ใหญ่ ในการกู้ภัย นำ�พวกเข� 
ผู้เป็นบุคคลใกล้ชิด ท่ีเร�รัก กลับม�ในมรรค�
ของพระเจ้� ในหนท�งท่ีถูกต้อง ดีง�มและ
ปลอดภัย ด้วยก�รตักเตือน ส่ังสอน และเป็น
แบบอย่�งชีวิตคริสตชนท่ีดีแก่พวกเข� น่ีแหละ
ภ�รกิจกู้ภัยของเร�ทุกคนเช่นกัน

โอก�สท่ีพระศ�สนจักรในประเทศไทยกำ�ลังเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสย�ม 
ในปี 2019 ซึ่งเร่ิมต้นข้ึนด้วยคว�มชื่นชมยินดีท่ีพระศ�สนจักรส�กลได้ทำ�ก�รสถ�ปน�
สังฆมณฑลเชียงร�ยอย่�งเป็นท�งก�ร และเร�ได้พระสังฆร�ช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม 
เป็นสังฆร�ชใหม่และสังฆร�ชองค์แรกประจำ�สังฆมณฑลนี้ นับเป็นคว�มก้�วหน้�และใน
เวล�เดียวกันเป็นคว�มหวังของพวกเร�ที่จะทำ�ให้ข่�วดีของพระอ�ณ�จักรของพระเจ้�
ได้รับก�รประก�ศอย่�งแพร่หล�ยต่อไป เร�คริสตชนไทยจึงมีโอก�สได้ย้อนรอยทบทวน
พระพรแหง่คว�มเชือ่ท่ีพระเปน็เจ้�โปรดประท�นแกพ่วกเร�ผ�่นท�งบรรพชน  รว่มโมทน�
คุณพระและฟื้นฟูชีวิตคว�มเชื่อของเร�ให้เข้มแข็งมั่นคงต่อไป

พระสันตะป�ป�ฟรังซิส ได้เตือนคริสตชนทั่วโลกซึ่งหม�ยรวมถึงพวกเร�คริตชนไทย
ด้วยว่� คริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้ม�ดำ�เนินชีวิตสู่คว�มศักดิ์สิทธิ์ในโลกยุคปัจจุบัน ใน
พระสมณสาส์นเตือนใจที่ชื่อว่า “GUADETE et EXSULTATE”  ซึ่งในครั้งนี้พ่อขอ
แบ่งปันเนื้อห�สรุปคำ�สอนของสมเด็จพระสันตะป�ป�ในพระสมณส�ส์นเตือนใจฉบับนี้  
ในบทที่ 1 เพื่อเป็นข้อคิดสำ�หรับพวกเร�เพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินชีวิต...

พระองค์ท่�นได้สอนเร�ว่�นักบุญหรือบรรด�ผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีหล�ยแบบ นอกจ�ก
ที่พระศ�สนจักรรับรองในส�รบบนักบุญแล้วยังมีคนธรรมด�ๆ อีกม�กม�ยที่แม้ไม่ได้
ถูกบันทึกในประวัติศ�สตร์แต่ก็มีส่วนสำ�คัญในก�รนำ�จิตใจและเปลี่ยนแปลงโลก นักบุญ
แต่ละองค์นั้นเป็นพันธกิจที่พระเป็นเจ้�กำ�หนดไว้ในเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น
ในประวัติศ�สตร์และเป็นพันธกิจที่สะท้อนคุณค่�แห่งพระวรส�ร คว�มศักดิ์สิทธิ์นี้เองเป็น
ประสบก�รณธ์รรมล้ำ�ลกึในชวีติของพระเยซเูจ�้ คอืก�รยอมต�ยตอ่ตนเองและบงัเกดิใหม่
ในพระเยซูเจ้� และทำ�ให้ธรรมล้ำ�ลึกน้ันปร�กฏในก�รดำ�เนินชีวิตแต่ละวันของเข� อ�ทิ 
ก�รดำ�เนนิชวีติใกลช้ดิกบับคุคลช�ยขอบ ก�รพึง่พ�พระเจ�้(ใจย�กจน) และก�รมอบคว�ม
รักด้วยก�รสละตนเอง ซ่ึงเป็นก�รให้พระจิตเจ้�ปรับแต่งชีวิตของเข�จนสะท้อนชีวิตของ
พระเยซูเจ้�ในโลกปัจจุบัน มุ่งที่จะสร้�งอ�ณ�จักรแห่งคว�มรัก คว�มยุติธรรมและสันติสุข

พระสันตะป�ป�ย้ำ�ว่�คว�มศักดิ์สิทธิ์นั้นมีคว�มหล�กหล�ยเหมือนมนุษยช�ติที่มี
คว�มหล�กหล�ย พระเป็นเจ้�มีหนท�งเฉพ�ะไว้สำ�หรับคริสตชนทุกคนไม่เพียงแต่บรรด�
พระสงฆ์หรือนักบวชผู้ถว�ยตัว แต่พวกเร�ทุกคนได้รับก�รเรียกให้ม�สู่คว�มศักดิ์สิทธิ์
ต�มสถ�นภ�พของตน ด้วยก�รดำ�เนินชีวิตด้วยคว�มรักและเป็นพย�น และหันกลับ
ม�ห�พระเจ้�ในวันแต่ละวัน และในก�รเป็นพย�นนี้รวมถึงก�รสู่คว�มศักดิ์สิทธิ์ในแบบ
ของผู้หญิงด้วย มีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงและที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือถูกหลงลืมไปที่พวกเข�ได้นำ�
คว�มเปลี่ยนแปลงม�สู่ชุมชนของเข� คว�มศักดิ์สิทธิ์นี้นอกจ�กเริ่มต้นโดยคว�มท้�ท�ยที่
สำ�คัญๆ แล้วยังเริ่มต้นจ�กสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ด้วย อ�ทิ ก�รหลีกเลี่ยงก�รซุบซิบนินท� ก�ร
รับฟังด้วยคว�มอดทนและด้วยคว�มรัก ก�รพูดคุยกับคนย�กจนด้วยคว�มอ่อนโยน 

ด้วยก�รดำ�เนินชีวิตในคว�มศักดิ์สิทธิ์นี้จะทำ�ให้แต่ละคนหลุดพ้นจ�กก�รเป็นท�สใน
ทุกรูปแบบและเกิดผลในโลก ซึ่งไม่ได้หม�ยถึงทำ�ให้เร�เป็นมนุษย์น้อยลง เพร�ะคว�ม
ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นก�รพบกันระหว่�งคว�มอ่อนแอของเร�กับพลังแห่งพระพรของพระเจ้� ซึ่ง
จำ�เป็นต้องมีช่วงเวล�ท่ีจะพบกับพระเจ้�ในคว�มสงบ เผชิญหน้�กับคว�มจริงในชีวิตของ
เร�และให้พระเจ้�เข้�ม�ในชีวิตของเร�…

พ่ออย�กจะสรุปในเบ้ืองต้นว่�คว�มศักด์ิสิทธ์ิเป็นเสียงเรียกของพระเจ้�ท่ีม�ถึงเร�
แต่ละคน ไม่ว่�เร�จะมีพระสังฆร�ช พระสงฆ์ นักบวชท่ีศักด์ิสิทธ์ิหรือไม่ก็ต�ม ก็ไม่ได้ส่งผล
เป็นก�รเพ่ิมพูนคว�มศักด์ิสิทธ์ิในชีวิตของเร� ห�กเร�ไม่ได้ดำ�เนินชีวิตอย่�งดีอย่�งศักด์ิสิทธ์ิ
ด้วยตนเองไม่มีใครบังคับใครให้เป็นนักบุญได้พระเจ้�ยังคงให้อิสรภ�พแก่เร�แต่ละคนท่ี 
จะเลือก...."ท่�นท้ังหล�ยจงเป็นผู้ศักด์ิสิทธ์ิ เพร�ะเร�เป็นผู้ศักด์ิสิทธ์ิ" (1 ปต 1:16)

คอลัมน์คำ�สอน...

ขอพระเจ้�อวยพร
คุณพ่อสมหม�ย มธุรสสุวรรณ

บทไตร่ตรอง : ชีวิตคริสตชน มุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ 


