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เจาะลึกพิเศษ...เรียบเรียงโดย ทีมสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อัครสาวกอย่างเปโตรไม่หยุดยั้งที่จะ
ประกาศพระวรสาร แม้ว่าจะถูกกล่าวหา
และถูกจองจำ� ท่านยังคงเป็นประจักษ์
พยานถึงพระเยซูเจ้าต่อไป รวมทั้งอีก
หลายครั้ง ท่านจะยังคง ลังเล สงสัย
กลัว อ่อนแอ ผิดพลาด จนถึงกับปฏิเสธ
พระเยซูเจ้า แต่ก็เป็นพระเมตตารักของ
พระเยซูเจ้า ที่ให้โอกาสท่านเริ่มต้นใหม่
เป็นพลังแห่งความรักเมตตาของพระเยซู
เจ้านี้แหละ ที่ทำ�ให้เปโตรมีกำ�ลังเข้มแข็ง
สามารถตอบรับพระเยซูเจ้าและซื่อสัตย์
ต่อพระองค์จนถึงที่สุด นักบุญเปโตร จึง
เป็นแบบอย่างแก่พวกเราทุกคน ท่านเป็น
กิ่งองุ่นที่ติดกับลำ�ต้น คือ พระเยซูเจ้า
องค์พระอาจารย์เจ้าของท่านตลอดไป
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์มิสซาโอกาสเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส
Ad LiminaVisit ณ หลุมฝังศพของนักบุญเปโตร
พระมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018

“

“จากประสบการณ์แล้ว พระองค์จะให้เราแบกกางเขน
และกางเขนไม่ได้หมายถึงความทุกข์ยากเสมอไป
เราต้องออกแรงและพยายามในชีวิตของเรา
กางเขนก็จะค่อยๆ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราทำ�แบบนี้ แบกกางเขน
เราไม่ได้แบกอย่างเดียว เราก็ตามพระเยซูไป
สุดท้ายก็คือ การสิ้นพระชนม์ กลับคืนชีพ และพระสิริรุ่งโรจน์
ถ้าเรามีความมั่นใจอย่างนี้เราก็ดำ�เนินชีวิตต่อไป”

ขอให้พระคุณเจ้าเล่าให้ฟงั วินาทีแรกทีไ่ ด้ทราบข่าวและ
ตัดสินใจรับตำ�แหน่งสังฆราช
วันที่ 9 เมษายน ซิสเตอร์จากบ้านพระสมณทูตได้โทรศัพท์
หาพ่อ และได้ขอให้พ่อไปพบพระสมณทูต คือ พระอัครสังฆราช
พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกนั ประจำ�ประเทศไทย
ตอนเวลา ประมาณ 4 โมงเย็น พ่อก็คิดว่าน่าจะเป็นงานอะไร
หรือเปล่า อีกใจหนึ่งก็แว่บเข้ามาว่าหรือจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
แต่ในความเป็นจริงแล้วที่ทามมิ่งของพ่อมันเลยมาแล้ว

“

ปัญหาไม่เคยหมด จะมีมาตลอด ถ้าเรามีความเชื่อ ความไว้ใจ
ความมั่นใจว่าพระเป็นเจ้า พระองค์จะทรงดูแล พ่อก็เชื่อว่าเราจะไปต่อได้
พ่อเชื่อว่าทุกคน พระคุณเจ้าทุกท่าน หรือว่าพระสงฆ์ หรือแม้กระทั่งฆราวาส
ก็คิดแบบนี้ ก็ต้องมีความเชื่อความไว้ใจในพระเจ้า”

พ่อก็ไปและพบพระสมณทูต ก็ได้แจ้งให้ทราบว่า
ทางกรุงโรมได้แจ้งมาว่าจะแต่งตั้งให้พ่อทำ�หน้าที่ตรงนี้
พ่อก็เงียบไปพักนึง ตอนนั้นในใจคิดว่ามันจะเป็นไปได้
ยังไง ไม่น่าจะเป็นเรา เลยบอกสมณทูตว่าผมมีเวลากี่วัน
ที่จะตัดสินใจ โดยปกติพ่อจะเป็นคนที่ไม่ได้ต่อรองอะไร
กับคำ�สั่งของผู้ใหญ่ ตั้งแต่สมัยเป็นเณร เป็นพระสงฆ์
ก็ไม่ต่อรอง แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก เป็นเรื่องสำ�คัญ
เรื่องใหญ่ พระสมณทูตก็บอกว่าให้เวลาอีก วันสองวัน
ภายหลังพ่อได้ถามพระสังฆราชรุ่นก่อนๆ บางองค์
อาทิตย์สองอาทิตย์ เป็นเดือนก็มี ก็ไม่เป็นไร
พระสมณทู ต ก็ บ อกให้ พ่ อ ไปสวดภาวนาขอ
พระจิตเจ้า ฯลฯ และพ่อก็ถามว่าผมจะปรึกษาใครได้ไหม
พระสมณทูตก็บอกว่า ได้ 1-2 ท่าน พ่อก็ไปปรึกษาผูใ้ หญ่
ท่านหนึ่งที่พ่อเคารพนับถือ พ่อก็กลับไปปรึกษา ท่านก็
บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เธอจะต้องตัดสินใจ เพราะฉะนั้น
เธอจะต้องไปสวดภาวนาขอพระจิต และท่านก็สอนว่า
เหตุการณ์ต่างๆ นั้นในชีวิตของเราที่ผ่านมานั้น มันเป็น
พระประสงค์ ข องพระเป็ น เจ้ า ที่ ไ ด้ เ ตรี ย มเราสำ � หรั บ
เรื่องนี้ไหม
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พ่อก็ได้ไปสวดภาวนา ระหว่างนั้นสัมมนาอยู่ที่
บ้านผู้หว่าน ผ่านไป 2 วัน ถึงเวลาที่จะต้องไปบ้านทูต
พ่อก็โทรไปบ้านทูตบอกว่าผมยังสัมมนาไม่เสร็จขออีก
วันได้ไหม ความจริงก็คือยังไม่อยากไป พระสมณทูตก็
บอกว่าไม่เป็นไรมาค่ำ�ๆ ก็ได้ หกโมงก็ได้ ทุ่มนึงก็ได้ แต่
ก็ให้มาวันนี้ เพราะเค้าก็ต้องรีบดำ�เนินการ สรุปพ่อก็ไป
และตอนนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่า ถ้าเป็นน้ำ�พระทัยพระ
ที่จะเลือกเราแล้วก็ไม่ปฏิเสธ และด้วยความเชื่อและ
ความไว้ใจ และผู้ใหญ่ที่พ่อไปปรึกษาหารือก็บอกว่าก็
ต้องระลึกว่าเราเป็นเครื่องมือ พระจิตเจ้าก็จะช่วยเหลือ
ที่จะดูแล ก็เหมือนกันกับพระสังฆราชทุกองค์คือไม่ต้อง
ไปกังวล แต่ก็คิดว่าน่าจะมีคนเหมาะกว่าเราที่ยังหนุ่ม
กว่าเราเข้มแข็งกว่าเรา ในเมื่อมาตกตรงนี้ เราก็มีความ
เชื่ออย่างนั้น มีความไว้ใจอย่างนั้น ก็เลยตอบรับไป
ตรงนั้น หลังจากตอบรับไปก็ต้องรีบดำ�เนินการ ทาง
กรุงโรมจะประกาศวันที่ 25 เมษายน และทุกอย่าง
ต้ อ งเป็ น ความลั บ นอกจากผู้ ใ หญ่ ที่ พ่ อ ปรึ ก ษาและ
สมณทูต

การทำ�งานในสังฆมณฑลเชียงราย
พ่ อ เข้ า ใจในบริ บ ทของพี่ น้ อ งที่ อ ยู่ สั ง ฆมณฑล
เชียงราย พวกเขาเป็นชนเผ่า สังฆมณฑลเชียงใหม่
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวปกาเกอะญอ เป็นส่วนใหญ่ มีสภาพ
สังฆมณฑลอีกแบบหนึ่ง หลังจากแยกสังฆมณฑลแล้ว
เชียงใหม่ยังเหลือ 5 หมื่นกว่าคน 4 จังหวัด เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ลำ�ปาง ลำ�พูน ส่วนเชียงรายจะมีหมื่นเจ็ด
หมื่นแปด สังฆมณฑลเชียงรายจะมีพี่น้องชนเผ่า ส่วน
ใหญ่จะเป็นเผ่าอาข่า ม้ง ไทยใหญ่ ฯลฯ ในส่วนที่พ่อ
จะต้องไปดูแลก็มี เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และ
อำ�เภองาว ในจังหวัดลำ�ปาง ส่วนใหญ่แล้วมีคุณพ่อ
ที่เป็นคณะนักบวช ประมาณ 10 คณะ ซิสเตอร์ 14 คณะ
ของกรุงเทพฯ ทีส่ ง่ ไปช่วยก็ยงั มีพอ่ จินตศักดิ์ ยุชยั สิทธิกลุ
คุณพ่อธนากร เลาหบุตร

สิ่งที่ท้าทาย ในสังฆมณฑลใหม่
ปัจจุบันสิ่งสำ�คัญก็คือ เราจะต้องรณรงค์กันเรื่อง
ชีวิตคนมากกว่าวัตถุ เพราะว่า ในความเป็นจริง เราไป
ให้ความสำ�คัญในเรื่องวัตถุมากเกินไป คนก็จะไปติดยึด
กับวัตถุมากไป เพราะฉะนั้นในใจคืออยากจะขอเสนอ
ความคิดให้กับผู้ร่วมงาน คือคุณพ่อคณะต่างๆ ซิสเตอร์
ครูคำ�สอนให้ช่วยกันดูแล พี่น้องสัตบุรุษ หรือว่าพี่น้อง
ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า เพราะเป็นเรี่องของการประกาศ
พระเยซูเจ้าด้วย ให้เข้าใจถึงชีวิตของการประกาศถึง
ความเชือ่ ทีแ่ ท้จริง การปฏิบตั ติ นในฐานะเป็นลูกพระเจ้า
ศิษย์พระคริสต์ เหมือนกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015
ของเรา ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่
จะทำ�อย่างไรให้ชีวิตของคริสตชนเข้มแข็งขึ้น เมื่อชีวิต
เข้มแข็งขึ้น วัดหรืออะไรต่างๆ ก็จะมีชีวิตชีวา พ่อคิด
แบบนี้ ก็น่าจะรณรงค์ และอันนี้เป็นอันดับแรก เป็นเรื่อง
สำ�คัญอันดับต้นๆ ต้องทำ�ให้ชวี ติ ของคริสตชนเพิม่ ความ
เชือ่ ความศรัทธาให้เป็นรูปธรรม ปฏิบตั ใิ ห้เห็นจริงในชีวติ
ประจำ�วัน เพราะฉะนั้น เรื่องที่รณรงค์กัน ไม่ว่าจะเป็น
วิถีชุมชนวัด ชุมชนศิษย์พระคริสต์ ชุมชนคริสตชนย่อย
เป็นสิ่งสำ�คัญ ฯลฯ เป็นประจักษ์พยานถึงคำ�สอน
ถึงความรักของพระองค์ เราจะทำ�อย่างไร ก็ต้องช่วยกัน
คิดช่วยกันทำ�

สิ่งที่อยากจะฝากถึงคริสตชนทุกท่าน
ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่พระ
ศาสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศไทย มี
สังฆมณฑลเพิ่ม 1 สังฆมณฑลฯ การแยก
สังฆมณฑลนี้มีความหมาย คือ การเจริญ
เติบโต ก้าวหน้าไป เปรียบเหมือนกับการ
ปลูกกล้วยเป็นกอๆ และถ้าเราปล่อยมันมัน
ก็จะอยู่เป็นกอๆ เท่าเดิม แต่ถ้าเราแยกหน่อ
กล้วยออกไปปลูกที่อื่นมันก็จะกลายเป็นกอ
ใหม่ๆ ขึน้ มา พ่อก็อยากจะเปรียบเทียบง่ายๆ
จะได้เข้าใจ การแยกสังฆมณฑลก็มนี ยั อย่างนี้
ยิ่งถ้าเราแยกได้และก็มีการดูแล การเอาใจใส่
ก็จะทั่วถึงพระศาสนจักรก็จะเติบโตขึ้น
และสิ่ ง ที่ พ่ อ อยากจะบอกกั บ พี่ น้ อ ง
สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ ขอคำ � ภาวนาเป็ น พิ เ ศษ
และเป็นกำ�ลังใจซึ่งกันและกัน และพี่น้อง
ที่จะไปร่วมพิธี ของฝาก ของขวัญ ที่จะ
ฝากพ่ อ ขอเปลี่ ย นเป็ น การทำ � บุ ญ ให้ กั บ
สั ง ฆมณฑล เพื่ อ เป็ น ต้ น ทุ น สำ � หรั บ การ
ทำ�งานของสังฆมณฑลต่อๆ ไป
ท้ า ยที่ สุ ด ขอเชิ ญ ร่ ว มฉลองการ
สถาปนาสังฆมณฑลใหม่เชียงราย และพิธี
บวชพระสังฆราช ยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม
และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม
(4 กรกฎาคม ค.ศ.1669-2019) วันเสาร์ที่
7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เป็นประธาน
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บทความ...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

พี่

น้องที่รัก วันนี้พ่อขอรายงานกิจกรรมของวิถีชุมชนวัดของเขต 5 ซึ่งได้จัดกิจกรรม
อบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งวิ ถี ชุ ม ชนวัด เมื่ อวัน เสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2018
ณ หอประชุมวัดนักบุญเปโตร เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้ครับ
การอบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งวิ ถี ชุ ม ชนวั ด ของพี่ น้ อ งคริ ส ตชน
ในเขต 5 เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม เพื่อขอพรพระ
สำ�หรับกิจกรรมที่จะทำ�ในวันนี้ โดย คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
คุณพ่อหัวหน้าเขต 5 เป็นประธานในพิธี ในบทเทศน์คุณพ่อได้เน้น
ย้ำ�ถึงความสำ�คัญของวิถีชุมชนวัด โดยเฉพาะการให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินชีวิตครอบครัวของ
แต่ละคนอย่างดี ด้วยความรักต่อพระเจ้า ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของวิถีชุมชนวัด
ต่อจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวนประมาณ
130 คน ถ่ายภาพร่วมกับคุณพ่อ ซิสเตอร์ และ
คณะวิทยากร ต่อด้วยการแบ่งปันเรือ่ งวิถชี มุ ชนวัด
กับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
หลังจากนัน้ เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเริม่ ต้น
วิถีชุมชนวัดโดย คุณพ่อเชษฐา คุณครูกมลา และ
คุณครูยุพิน
ภาคบ่ายเริ่มด้วยการนำ�เสนอการแบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอน โดยคุณบุญหลาย โดย
ได้จัดผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 10 กลุ่ม เพื่อแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอนในภาคปฏิบัติ หลังจากนั้น
ได้ให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มขึ้นมาแบ่งปันว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการได้มีประสบการณ์การแบ่งปัน
พระวาจา ทุกท่านที่ขึ้นมาแบ่งปันรู้สึกประทับใจ และได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระวาจาของพระเจ้า
การสัมมนาครัง้ นีท้ �ำ ให้ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของฆราวาสในการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมและชีวติ
ของพระศาสนจักรของตน รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะผู้ประกาศข่าวดีด้วย
จากนัน้ คุณพ่อเชษฐา คุณพ่อปิยะชาติ และคุณพ่ออดิศกั ดิ์ ได้กล่าวสรุปกิจกรรม กิจกรรมจบลง
ในเวลาประมาณ 16.00 น. คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณ
คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร และคุณพ่อหัวหน้าเขต 5 รวมทั้ง
คุณพ่อผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร ซิสเตอร์ทปี่ ฏิบตั งิ านทีว่ ดั และโรงเรียนนักบุญเปโตร รวมทัง้
ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดวัดนักบุญเปโตร ที่ได้เอื้อเฟื้อจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ จนกิจกรรมในวันนี้ประสบผลดี ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำ�ใจดีของทุกท่านครับ
คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

4 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2018

บอกข่าวเล่าสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2018 พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสุวรรณสมโภชของ
ซิสเตอร์ มารีอา ประทุม สิงห์มจั ฉา ซิสเตอร์ อันนา สุมาลี ชลหาญ หิรญ
ั สมโภชการปฏิญาณตนในชีวติ นักบวชของซิสเตอร์ เทเรซา วิชชุดา
วิจิตรวงศ์ ซิสเตอร์ เทเรซา สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ ซิสเตอร์ อันนา ทัศนะ ทิพย์สนิท คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ณ หอประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

ฉลอง "ชีวิตการปฎิญาณตน" คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดพิธีฉลองครบรอบการปฏิญาณตน พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช
หิรัญสมโภช โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมด้วย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม สมณทูต บรรดาพระสังฆราช
พระสงฆ์ และพี่น้องสัตบุรุษจำ�นวนมาก ณ หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์

พิธีมิสซาปลงศพคุณแม่อาคาทา กัลลิสต์ ธีรา มากสกุล
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2018 พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีมิสซาปลงศพคุณแม่อาคาทา กัลลิสต์ ธีรา
มากสกุล ร่วมกับพระสังฆราชสังวาลย์ ศุระศรางค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ บรรดาญาติมิตร
และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมอาลัยรักจำ�นวนมาก ณ วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ หลังพิธีเคลื่อนศพไปยังสุสานของอาราม

พิธีมิสซาปลงศพซิสเตอร์มารีอา สายพิน สุขสุศิลป์
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 พิธีมิสซาปลงศพซิสเตอร์มารีอา สายพิน สุขสุศิลป์ โดยมีคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ เป็นประธานพิธี
พร้อมด้วยพระสงฆ์ ซิสเตอร์ มาเซอร์ บรรดาญาติมิตรมาร่วมอาลัยรักจำ�นวนมาก ณ วัดน้อยอารามพระหฤทัย และท้ายพิธีเคลื่อนศพ
ไปยังสุสานของอาราม
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พิธีโปรด "ศีลกำ�ลัง" เขต 5
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองพระเยซูเจ้า
นายชุมพาบาลที่ดี สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา พิธีโปรดศีลกำ�ลัง และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เขต 5 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

พิธีมิสซาศีลเจิมผู้สูงอายุเขต 1
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 ผู้สูงอายุเขต 1 ได้จัดงานศีลเจิมผู้สูงอายุขึ้น ณ วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ (โรงหมู) พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับลูกกตัญญู
ต่อบุพการีและผู้สูงอายุตัวอย่าง ประธานโดย คุณพ่อไพรัตน์ ศรีประเสริฐ มีผู้มาร่วมงาน
220 ท่าน พระสงฆ์ 8 องค์

ชุมนุมผู้สูงอายุเขต 6 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2018 งานชุมนุมผู้สูงอายุเขต 6 ณ วัดพระคริสตประจักษ์
เกาะใหญ่ จำ�นวนผู้เข้าร่วม 200 ท่าน พระสงฆ์ 6 ท่าน และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ
ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง 4 ท่าน ลูกกตัญญูต่อบุพการี 5 ท่าน

อบรมวิถีชุมชนวัด เขต 1
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2018 อบรม
วิ ถี ชุ ม ชนวั ด เขต 1 ที่ บ้ า นรั ก ทะเล
อ.สามร้อยยอด จ.ปราณบุรี จัดโดยคณะ
กรรมการเยาวชนเขต 1 และมีการแบ่งปัน
ประสบการณ์การทำ�งานวิถีชุมชนวัดจาก
เขต 3 และ เขต 4

อบรมศาสนสัมพันธ์ 6 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต จัดอบรมศาสนสัมพันธ์และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ 6 ครั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม สำ�หรับเสาร์แรกนี้ ได้เชิญ พระสังฆราชวุฒิเลิศ แห่ล้อม
เป็นวิทยากร ในหัวข้อความเชื่อในชีวิตคริสตชนเพื่องานศาสนสัมพันธ์
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โปรดศีลกำ�ลังนักเรียนเขต 3
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) มีพิธีโปรดศีลกำ�ลังสำ�หรับนักเรียนคำ�สอนภาคฤดูร้อนโดยมี
คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม (ว่าที่พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงราย) เป็นประธานในพิธีร่วมกับพระสงฆ์ในเขต มีผู้เข้ารับศีลกำ�ลังทั้งหมด 109 คน
หลังพิธีมิสซาตัวแทนผู้รับศีลกำ�ลังกล่าวขอบคุณประธานในพิธีและคุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ หัวหน้าพระสงฆ์เขต 3 ได้ร่วมแสดงความยินดี
กับประธานในพิธี โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงรายด้วย

พิธีโปรดศีลกำ�ลังแก่นักเรียนคำ�สอนภาคฤดูร้อน เขต 6
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีโปรด
ศีลกำ�ลังแก่นักเรียนคำ�สอนภาคฤดูร้อนจากวัดต่างๆ ในเขต 6 ปีนี้มีผู้รับศีลกำ�ลัง
ทั้งสิ้น 35 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
พัฒนาและเสริมสร้างความ
รู้ ค วามเข้ า ใจวิ ถี ชุ ม ชนวั ด
เขต 3
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน
2018 แผนกวิถีชุมชนวัด อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ความ
รู้เรื่องวิถีชุมชนวัดเขต 3 ที่วัด
นักบุญหลุยส์มารี บางแค โดย
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
เป็นประธานพิธีมิสซา เวลา
09.00 น. ก่อนการให้ความรู้
ที่ เ พิ่ ม ความเข้ า ใจมากยิ่ ง ขึ้ น
โครงการ bec เขต 3 พัฒนา
และเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วาม
เข้าใจ เกี่ยวกับ BEC

เสวนาเยาวชน LGBT
วันเสาร์ท่ี 28 เมษายน 2018 คุณพ่อปิยะชาติ
มะกรครรภ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ได้ประสานงานกับแผนกเยาวชนจัดเสวนา
เยาวชน LGBT ณ ห้องประชุมชัน้ 6 อาคารเซนต์โธมัส
มีเยาวชนเข้าร่วมจำ�นวน 15 คน และมีคุณพ่อสุรศักดิ์
อัมพาภรณ์ ผูจ้ ดั การแผนกเข้าร่วมด้วย

ปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2018
8 มิ.ย.
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน
ณ วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ
2-3, 9-10, 23-24 มิ.ย. แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดี ประจำ�วัด
		
ณ บ้านผู้หว่าน
9, 16 มิ.ย. แผนกพระคัมภีร์ กรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ "หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์ มัคคาบี ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2"
ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับชาติ
23, 30 มิ.ย. วัดในเขต 4 ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์จัดอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ พระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญมาระโก
ณ หอประชุมโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร โดยมีคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เป็นวิทยากร
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พระสังฆราชสำ�คัญอย่างไร?

การแตกหน่อ ออกผล คือ การเจริญ
เติบโต, การขยายพันธุ์พืช ได้แก่ การปักชำ�
ทาบกิ่ ง และตอนกิ่ ง ในต้ น ไม้ แ ละพื ช พั น ธุ์
ต่างๆ จึงเป็นการขยายพันธุ์พืชให้ เกิด
การแตกหน่อ ออกรากและเจริญเติบโต
เป็ น ต้ น ไม้ ใ หม่ ต่ อ ไป ประดุ จ การขยาย
สังฆมณฑลแห่งใหม่ของพระศาสนจักรไทย
“สังฆมณฑลเชียงราย” สะท้อนให้เห็น
การขยายงานของพระศาสนจักรไทย ทาง
ความเชื่อ ความศรัทธาในพระเจ้าให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และเติบโต โดยเฉพาะเพื่อ
พันธกิจที่พระเยซูเจ้ามอบหมาย เรื่องการ
อภิบาลและประกาศข่าวดีแก่ทุกคน
ตามที่พี่น้องทราบว่า ทางสันตะสำ�นัก
โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงสถาปนา
สั ง ฆมณฑลเชี ย งราย และทรงแต่ ง ตั้ ง
พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็น
พระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลแห่ง
ใหม่นี้ เราในฐานะคริสตชนในพระศาสนจักร
ไทย จึงมีความยินดี ร่วมเฉลิมฉลองพันธกิจ
ทีพ่ ระเยซูเจ้ามอบให้ และเราทุกคนเป็นหนึง่
เดียวกันในพระศาสนจักรสากล ตลอดจน
เป็นหนึง่ เดียวกันในพระศาสนจักรไทยทัง้ 11
สังฆมณฑล เชิญชวนพีน่ อ้ ง ร่วมใจกันภาวนา
ให้แด่พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
และการดำ�เนินงานของสังฆมณฑลเชียงราย
เป็นไปด้วยความราบรื่น เจริญก้าวหน้า
ทางความเชื่อตามน้ำ�พระทัยของพระเจ้า
ดังนั้น โอกาสพิเศษนี้ สารสังฆมณฑล
ฉบับนี้ ได้นำ�เสนอ เนื้อหาการสัมภาษณ์
พระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ถึงความรูส้ กึ นึกคิด ทัศนคติและความคิดเห็น
ต่ า งๆ ที่ พระคุ ณ เจ้ าได้แบ่ง ปัน กับเรา
คริสตชนอย่างเป็นกันเอง เกี่ยวกับภาระกิจ
ที่พระเจ้ามอบให้...เชิญพี่น้อง อ่านและ
รับชมได้ในเนื้อหาด้านในครับ
หน้าทีก่ ารอภิบาลและประกาศข่าวดีเป็น
หน้าที่ของเราคริสตชนผู้ได้รับศีลล้างบาป
เรามีพนั ธกิจทีพ่ ระเจ้ามอบให้ ขอพรพระเจ้า
เพื่ อ เราแต่ ล ะคนจะได้ ร่ ว มมื อ กั บ พระเจ้ า
และพระศาสนจักรเพื่อการประกาศข่าวดี
ในชีวิตของเราด้วย

คอลัมน์ค�ำ สอน...

คำ�ว่า “พระสังฆราช” มาจากคำ�ในภาษากรีกว่า
“Episcopos” หมายถึง “ผูค้ วบคุม” หรือ “ผูด้ แู ล”
ดังนัน้ พระสังฆราชคือ ผูแ้ ทนของพระคริสตเจ้า (LG
27.2), ผูส้ บื ตำ�แหน่งจากบรรดาอัครสาวก, สถาบันที่
พระศาสนจักรตัง้ ขึน้ (ex divina institutione), ทำ�หน้าทีป่ ระกาศก สงฆ์ และกษัตริยแ์ ละบริหารงาน
โดยร่วมเป็นหนึง่ เดียวกับคณะพระสังฆราชทัว่ โลก และกับพระสันตะปาปา
คุณสมบัตขิ องผูท้ เ่ี หมาะสม เป็นพระสังฆราช: ตามประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร
มาตรา 378 มีดงั นีค้ อื เป็นผูม้ คี วามเชือ่ ทีเ่ ข้มแข็ง, มีศลี ธรรมอันดี, มีความศรัทธา, ปรีชาญาณ,
สุขมุ รอบคอบ, มีคณ
ุ ธรรม, มีพรสวรรค์ทเ่ี หมาะสมต่อตำ�แหน่งดังกล่าว, มีชอ่ื เสียงดีและเป็นที่
น่าเคารพยกย่อง, มีอายุตง้ั แต่ 35 ปีขน้ึ ไปและได้รบั ศีลบวชอย่างน้อย 5 ปีขน้ึ ไป, เป็นผูท้ จ่ี บด้าน
ปริญญาเอกหรืออย่างน้อยปริญญาโทในด้านพระคัมภีร์ เทววิทยา หรือกฎหมายพระศาสนจักร
จากสถาบันทีส่ นั ตะสำ�นักรับรอง หรืออย่างน้อยเป็นผูม้ คี วามชำ�นาญในด้านเหล่านี้
ลำ�ดับขัน้ ตอนของผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็นสังฆราช : แท้จริงแล้วการส่งรายชือ่ ผูท้ เ่ี หมาะสม
จะได้รบั เลือกเป็นพระสังฆราชนัน้ มีกฎว่าบรรดาพระสังฆราชทีอ่ ยูใ่ นเขตปกครองเดียวกันหรือ
สภาพระสังฆราช จะต้องส่งรายชือ่ พระสงฆ์ทพ่ี วกท่านคิดว่าเหมาะสมสำ�หรับตำ�แหน่งนี้ 3 ชือ่
ไปยังสันตะสำ�นักทุกๆ 3 ปี และต้องรักษาไว้เป็นความลับ ยิง่ กว่านัน้ บรรดาพระสังฆราชประมุข
สังฆมณฑลแต่ละท่าน มีสทิ ธิจ์ ะส่งรายชือ่ พระสงฆ์ทพ่ี วกท่านคิดว่าเหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าทีน่ ้ี
ไปยังสันตะสำ�นักได้อกี ด้วย (เทียบมาตรา 377.2) พระสมณทูตและประธานสภาพระสังฆราชเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบแสดงความคิดเห็นไปยังสันตะสำ�นักในการเลือกพระสังฆราช ท่านอาจจะสอบถาม
ความคิดเห็นจากพระสงฆ์ และฆราวาสบางคน โดยการสอบถามแบบส่วนตัวและอย่างลับ จากนัน้
พระสมณทูตจะส่งรายชือ่ 3 ชือ่ ตามทีท่ า่ นเห็นชอบไปยังสันตะสำ�นัก (มาตรา 377.3) ทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการนีเ้ ป็นความลับทัง้ หมดจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตัง้ ออกมา นัน่ คือ หลังจาก
ทีพ่ ระสมณทูตได้ทาบทามผูร้ บั แต่งตัง้ และผูน้ น้ั ยอมรับแล้ว เมือ่ พระสันตะปาปาทรงรับรองแล้ว
จะมีหนังสือแต่งตั้งมาจากสันตะสำ�นักเป็นการมอบตำ�แหน่งให้และมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการ นอกจากนีผ้ รู้ บั เลือกเป็นพระสังฆราชจะต้องได้รบั การสถาปนาเป็นพระสังฆราชภายใน
3 เดือน นับจากวันทีร่ บั หนังสือแต่งตัง้
หน้าที่ของพระสังฆราช : พระสังฆราชมีบทบาทและหน้าที่หลายอย่างซึ่งกฎหมาย
พระศาสนจักรได้ก�ำ หนดหน้าทีห่ ลักของพระสังฆราชไว้ดงั นี้
1. ฐานะเป็นนายชุมพา (Pastor) : ต้องเอาใจใส่ดแู ลทุกคนในสังฆมณฑล และเป็นพิเศษ
ต่อบรรดาพระสงฆ์ในฐานะเป็นผูช้ ว่ ยงานและผูแ้ นะนำ� (มาตรา 383, 384)
2. ฐานะเป็นอาจารย์ (Teacher) : ต้องสอนและอธิบายความจริงเกี่ยวกับความเชื่อแก่
บรรดาคริสตชน ด้วยการเทศน์สอนและการสอนคำ�สอน นอกจากนัน้ ต้องเอาใจใส่ในการประกาศ
พระวรสารและส่งเสริมงานแพร่ธรรมในกิจการและองค์กรต่างๆ กระตุน้ ให้คริสตชนเข้ามามีสว่ น
ในการแพร่ธรรม และช่วยเหลือพวกเขา (มาตรา 386, 756.2, 394, 678.1, 782)
3. ฐานะเป็นผูบ้ นั ดาลความศักดิส์ ทิ ธิ์ (Sanctifier) : ต้องเป็นผูส้ ง่ เสริมให้เกิดความศักดิส์ ทิ ธิ์
ในหมูค่ ริสตชน ตามกระแสเรียกของแต่ละคน ต้องเป็นแบบอย่างในด้านความศักดิส์ ทิ ธิค์ วามรัก
ความสุภาพ และความเรียบง่ายของชีวติ และประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ และ
วันฉลองบังคับ เป็นประธานในพิธบี ชู าขอบพระคุณในอาสนวิหารและในวัดอืน่ ๆ ของสังฆมณฑล
(มาตรา 388, 389)
4. ฐานะเป็นผู้ปกครอง (Ruler) : ทำ�หน้าที่บริหารปกครองสังฆมณฑลโดยใช้อำ�นาจ
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละตุลาการทีท่ า่ นเป็นเจ้าของ ส่งเสริมการถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายของพระศาสนจักร
และคอยป้องกันมิให้ใช้ไปในทางผิด (มาตรา 391, 392)
ดังนั้นตำ�แหน่งพระสังฆราชเป็นตำ�แหน่งที่มีความรับผิดชอบมากมาย ซึ่งจะต้องทำ�หน้าที่
ดังกล่าวจนกว่าจะเกษียณอายุ คือ 75 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อไม่สามารถทำ�หน้าที่สำ�เร็จลุล่วงได้อีก
ต่อไป (มาตรา 401) พระสังฆราชไม่สามารถทำ�งานได้โดยลำ�พัง จึงเป็นหน้าทีข่ องพระสงฆ์ และ
สัตบุรษุ ทุกคนทีจ่ ะต้องร่วมมือ และเป็นหนึง่ เดียวกับพระสังฆราชในทุกๆ ด้าน เพือ่ ให้งานประกาศ
พระวรสารในเขตสังฆมณฑลมีความก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึน้ และทำ�ให้พระอาณาจักรสวรรค์ได้ไปถึงทุกๆ คน
(อ้างอิงจากหนังสือ “สืบสาน ธารพระพร” หน้า 48-50)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
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