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ในพระวรสาร แทบทุกครั้งท่ีพระ
เยซูเจ้าได้รับเชิญเข้าไปในบ้านของใคร 
พระองค์ทรงทำาอัศจรรย์ช่วยเหลือ 
บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้น บ้านคู่ 
บ่าวสาวในงานสมรส ท่ีหมู่บ้านคานา 
พระองค์ทรงเปลี่ยนให้น้�กลายเป็น 
เหล้าองุ่น บ้านของเปโตรพระองค์ทรง 
รักษาโรคให้แม่ยายของเปโตร บ้าน 
นายร้อยโรมันพระองค์ทรงรักษาโรค 
ให้คนรับใช้ของเขา บ้านสองพี่น้อง 
หญิงมาร์ธาและมารีย์ พระองค์ทรง 
ปลุกลาซารัสพี่ชายของพวกเธอให้ 
กลบัคนืชีพ  บ้านไยรสัพระเยซเูจา้ไดท้รง 
ปลุกบุตรสาวของเขาให้กลับมีชีวิตใหม่

วาทะพระคาร์ดินัล
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สำ�หรับเร�แล้วพระจิตสำ�คัญอย่�งไรและมี 
บทบ�ทในชีวิตของเร�คริสตชนอย่�งไร คุณพ่อ 
ท่�นหนึ่งได้เขียนไว้อย่�งน่�สนใจ คุณพ่อท่�นนั้น 
คอืคณุพอ่ขวญั ถิน่วลัย ์ท�งทมีส�รจงึขอนำ�ม�ให ้
ทุกท่�นได้อ่�นกัน

1. พระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน
นักบุญเป�โลกล่�วว่� “ห�กพระจิตเจ้�ไม่ 

ทรงดลใจก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่� พระเยซูคือองค์ 
พระผู้เป็นเจ้�” (1 คร 12:3) ดังนั้น เมื่อเร�บอก
ว่�เร�เชื่อในพระเยซูเจ้� นั่นคือเคร่ืองหม�ยแห่ง
ก�รทำ�ง�นของพระจิตเจ้�ในตัวเร� พระจิตเจ้�ได้
ประท�นพระพรหล�ยอย่�งให้กับเร� โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่ง พระพรแห่งก�รทำ�ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
“เดชะพระจิตเจ้�องค์เดียว เร�ทุกคนจึงได้รับ 
ก�รล้�งม�รวมเป็นร่�งก�ยเดียวกัน” (1 คร 12:13)  
พระจิต เจ้ �ทรงทำ � ให้ เร� เป็นหนึ่ ง เ ดียว กับ 
พระเยซูเจ้�และผู้อื่น

พระจิตเจ้�มีบทบ�ทหล�ยอย่�งในชี วิต 
ครสิตชน : 1) ในฐานะผูด้ำารงอยูใ่นตวัเราทรงทำาให้
เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 คร 3:16)   
2) ในฐานะผู้ทำาให้เข้มแข็ง ทรงทำาให้เราสามารถ
ต่อสู้ เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึง 
พระคริสตเจ้าในชีวิต 3) ในฐานะผู้ทำาให้ศักด์ิสิทธิ์  
ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ 4) ในฐานะผู้สอนและนำาทาง ทรงทำาให้เรา
เข้าใจถึงคำาสอนของพระเยซูเจ้า 5) ในฐานะผู้ฟัง
และตรัสสอน ทรงฟังคำาภาวนาของเราและตรัส 

มือ ก�รปกมือ พระเยซูเจ้�ทรงใช้ก�รปกมือ
เพ่ือรักษ�ผู้ป่วย ทรงประท�นพรแก่เด็กๆ ส�วกใช้
ก�รปกมือเพ่ือประท�นพระจิต “เปโตรและยอห์น
จึงปกมือเหนือเขาท้ังหลาย และเขาเหล่าน้ันก็ได้ 
รับพระจิตเจ้า” (กจ 8:17)

พระจิตเจ้า คือ พระเจ้า  เป็น 
พระบุคคลท่ีสามในพระตรีเอกภาพ 
พระเยซูเจ้�ทรงสัญญ�ว่�จะทรงส่ง 
พระจิตม�ประทับอยู่กับเร� เพ่ือทรงนำ� 
ท�งเร�และเป็นเพ่ือนเร� “และเราจะ 
วอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทาน 
ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หน่ึงให้ท่าน เพ่ือจะ 
อยู่กับท่านตลอดไป” (ยน 14:16)นกพิราบ นกพิร�บเป็นเคร่ืองหม�ยถึง

สันติภ�พ คว�มสุภ�พถ่อมตนและคว�มหวัง และ
พระจิตเจ้�เสด็จลงม�เหนือพระองค์ มีรูปร่�งท่ี

เห็นได้ดุจนกพิร�บ แล้วมีเสียงดังจ�กสวรรค์ว่� “ท่านเป็นบุตร
ท่ีรักของเรา เป็นท่ีโปรดปรานของเรา” (ลก 3:22)

ไฟ เผ�ผล�ญและชำ�ระให้บริสุทธ์ิ ให้คว�ม
อบอุ่น ร้อนรนและส่องสว่�งนำ�ท�ง “เขาเห็น
เปลวไฟลักษณะเหมือนล้ินแยกไปอยู่เหนือศีรษะ

ของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเป่ียม” (กจ 2:3-4)

น้ิว ก�รช้ีน้ิวหม�ยถึงอำ�น�จส่ังก�ร – ก�ร
จ�รึก “ด้วยน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า ท่ีพระ

เยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจ” (ลก 11:20) พระบัญญัติของพระเจ้� 
ถูกจ�รึกไว้บนศิล� “ด้วยน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า” (อพย 31:18)

ลม มองไม่เห็นและไม่มีรูปร่�ง แต่เร�สัมผัส
และมีชีวิตอยู่ได้ เพร�ะพลังของลม “ลมย่อมพัด

ไปในท่ีลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่รู้ว่าลมพัดมา
จากไหน และจะพัดไปไหน ทุกคนท่ีเกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็น
เช่นน้ี” (ยน 3:8)

น้ำา น้ำ�ชำ�ระล้�ง ให้คว�มสดช่ืน ให้คว�ม
อุดมสมบูรณ์ พลังของน้ำ�ส�ม�รถเซ�ะภูเข�ได้ 

“แต่ผู้ท่ีด่ืมน้ำาซ่ึงเราจะให้น้ันจะไม่กระหายอีก น้ำาท่ีเราให้เขาจะ
กลายเป็นธารน้ำาในตัวเขา ไหลรินเพ่ือชีวิตนิรันดร” (ยน 4:14)
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กบัเราผา่นทางพระคมัภรี ์และ 6) ในฐานะผูป้ระทานพระพร 
ทรงประทานพระคุณต่างๆ และบันดาลให้เราเกิดผล

ทุกวันนี้พระจิตเจ้�ยังทรงทำ�ง�นในตัวเร�และพระ
ศ�สนจักร ทรงทำ�ให้พระศ�สนจักรเติบโตแผ่ขย�ยไปทั่ว
โลกและเป็นปึกแผ่นม่ันคง นี่คือผลง�นของพระจิตเจ้�
ซึ่งถือเป็นอัศจรรย์ที่ย่ิงใหญ่ พระศ�สนจักรเริ่มต้นจ�ก
ศิษย์เพียงหยิบมือเดียว ซึ่งเป็นช�วบ้�นธรรมด�ไม่ได้
มีก�รศึกษ�อะไรม�ก ห�กน่ีมิใช่ผลง�นของพระจิตเจ้�  
ทุกอย่�งคงจบส้ินตั้งแต่วันที่อ�จ�รย์ของพวกเข�จ�ก
ไปแล้ว แต่นี่คือง�นของพระจิตเจ้�จึงไม่มีใครหยุดย้ังได้  
จุดที่มีก�รเบียดเบียนศ�สน�รุนแรงอย่�งกรุงโรม ได้กล�ย
เป็นศูนย์กล�งของพระศ�สนจักร

2. บทเรียนสำาหรับเรา
พระจิตเจ้�ที่เร�สมโภชและบทอ่�นในวันนี้ ได้ให้ 

บทเรียนที่สำ�คัญสำ�หรับเร�คริสตชนหล�ยประก�ร

ประการแรก เร�ต้องให้พระจิตเจ้�นำ�ท�งชีวิตเร� 
เร�ได้รับพระจิตเจ้�แล้วตั้งแต่วันที่เร�ได้รับศีลล้�งบ�ป
และศีลกำ�ลัง: 1) เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของ
พระจติเจา้ในตวัเรา  2) ใหพ้ระจติเจา้บนัดาลความเข้มแข็ง 
ในการเอาชนะการประจญ  3) แสวงหาความช่วยเหลือ 
ของพระจิตเจ้าในความคิด วาจาและการกระทำา และ  
4) ฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ 
และคำาแนะนำาที่ดีต่างๆ

บทสรุป

พ่ีน้องท่ีรัก เร�ฉลองก�รถือกำ�เนิดของพระศ�สนจักร พระก�ยทิพย์ของ 

พระคริสตเจ้� ในพระก�ยทิพย์น้ีเร�ได้รับก�รล้�งและก�รเจิมด้วยน้ำ�มันศักด์ิสิทธ์ิ 

ผ่�นท�งศีลล้�งบ�ปและศีลกำ�ลัง เร�ได้รับพระจิตเจ้�เหมือนดังท่ีบรรด�อัครส�วก

ได้รับในวันเปนเตกอสเต และเช่นเดียวกับบรรด�อัครส�วก เร�ได้รับมอบพันธกิจ

ให้ส�นต่อง�นของพระเยซูเจ้�ในก�รทำ�ให้อ�ณ�จักรของพระเจ้�เกิดข้ึนในโลก  

น่ีคือ พันธกิจและก�รเรียกท่ีเร�เฉลิมฉลองในโอก�สน้ี

พระวรส�รวันสมโภชพระจิตเจ้�บอกเร�ว่� สันติสุขแท้คือการให้อภัย คืนดี 

กับพระเจ้าและเพ่ือนพ่ีน้อง ดังน้ัน เร�จึงต้องดำ�เนินชีวิตในคว�มรักต่อกันและ 

ให้อภัยคว�มผิดของกันและกันด้วยใจกว้�ง ไม่คิดว่�ตนเองเป็นฝ่�ยถูกหรือดีกว่� 

คนอ่ืน เม่ือน้ันสันติสุขท่ีแท้จะบังเกิดข้ึน ในอีกด้�นหน่ึง เม่ือพระจิตเจ้�คือบ่อเกิด

แห่งคว�มเป็นหน่ึงเดียว เร�จึงต้องสร้�งสรรค์คว�มเป็นหน่ึงเดียวให้เกิดข้ึน โดย 

เร่ิมจ�กในครอบครัวของเร� ก่อนจะขย�ยไปสู่สังคมรอบข้�ง เพ่ือมุ่งสู่คว�มเป็น

หน่ึงเดียวแท้จริงกับพระเจ้� อันเป็นเป้�หม�ยสุดท้�ยของเร�แต่ละคน

ประการที่สอง เร�ต้องดำ�เนินชีวิตในก�รให้อภัย 
พระเยซเูจ�้ทรงเป�่ลมเหนอืบรรด�อคัรส�วกและประท�น
อำ�น�จในก�รอภัยบ�ป ดังน้ัน เร�ควรมีท่�ทีแห่งก�รให้
อภัยในก�รปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เร�ถูกท้�ท�ยให้แสดงออก 
ต่อกันด้วยคว�มรัก คว�มอดทน คว�มใจกว้�งและคว�ม
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ก�รเรียนรู้ที่จะให้อภัยเป็นส่ิงที่เร�ต้องทำ�
ตลอดชีวิต เพื่อเร�จะส�ม�รถเป็นตัวแทนของพระจิตเจ้�
ผู้ให้อภัยบ�ป

ประการที่สาม เร�ต้องดำ�เนินชีวิตในพระพรของ
พระจิต ผู้บันด�ลให้เร�ร้อนรนด้วยไฟแห่งคว�มรักของ
พระเจ้� พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อพระศ�สนจักร พร้อมท่ี
จะสร้�งสันติสุขเพื่อขจัดคว�มขัดแย้งให้หมดสิ้นไป พร้อม
ที่จะนำ�คว�มสุขของพระเจ้�ไปสู่ผู้ย�กจนและถูกทอดท้ิง 
และพร้อมที่จะใช้พระพรต่�งๆ ที่เร�ได้รับเพื่อประโยชน์
ของเพื่อนพี่น้อง “พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มี 
พระจิตเจ้าองค์เดียว” (1 คร 12:4)
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บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

อาจารย์สมศรี กาญจนเดชากุล ประธ�นผู้ประส�น
ง�นวิถีชุมชนวัด เขต 4 ได้เขียนแบ่งปันถึงก�รศึกษ�ดูง�น 
วิถีชุมชนวัดของสมาชิกเขต 4 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
ดังน้ีครับ

วันท่ี 6-7 เมษ�ยน ค.ศ. 2018 สม�ชิกวิถีชุมชนวัด เขต 4 
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำ�นวน 56 คน นำ�โดยคุณพ่อ 
สราวุธ อมรดิษฐ์ จิตต�ธิก�รวิถีชุมชนวัดเขต 4 ซิสเตอร์ 
บังอร มธุรสสุวรรณและคุณบุญหลาย บุญทา เจ้�หน้�ท่ี 
ผู้ประส�นง�นคณะกรรมก�รวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ ได้ไปศึกษ�ดูง�นวิถีชุมชนวัด ณ อ�สนวิห�ร 
พระน�งม�รีอ�ปฏิสนธินิรมล สังฆมณฑลจันทบุรี โดยมี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษ�ดูง�นวิถีชุมชนวัดของอ�สนวิห�ร 
พระน�งม�รีอ�ปฏิสนธินิรมล สังฆมณฑลจันทบุรี พร้อม 

ท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับข้ันตอนก�รดำ�เนินง�น 
วิถีชุมชนวัดท้ังในระดับสังฆมณฑล ระดับวัดและในชุมชน 
คริสตชนย่อย

กิจกรรมวันท่ีหน่ึง สม�ชิกเดินท�งไปแสวงบุญ  
ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้� ขลุง และวัดแม่พระรับส�ร 
จ.ตร�ด โดยได้รับก�รต้อนรับจ�กสภ�ภิบ�ลและสัตบุรุษ
ของวัดท้ังสองเป็นอย่�งดี 

ช่วงค่ำ� สม�ชิกแบ่งเป็น 6 กลุ่ม เพ่ือเข้�ร่วมประสบก�รณ์
แบ่งปันพระว�จ�ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชุมชนวัดของอ�สน
วิห�รพระน�งม�รีอ�ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี โดยมีประธ�น
เขต สภ�ภิบ�ลและสัตบุรุษในเขตเข้�ร่วมแบ่งปันพร้อมกัน

กิจกรรมวันท่ีสอง สม�ชิกศึกษ�ดูง�น แบ่งปัน
ประสบก�รณ์ท่ีได้รับจ�กก�รเข้�ร่วมวิถีชุมชนวัดใน 6 เขต  

พี่น้องที่รัก วันนี้พ่อขอนำ�เสนอกิจกรรมของวิถีชุมชนวัดเขต 6 ซึ่งซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา  
ได้แบ่งปันกิจกรรมของวิถีชุมชนวัดเขต 6 ดังนี้ครับ

บทบาทหน้าท่ีของผู้ประสานงานระดับวัดในเขต 6
1. เป็นผู้ประส�นง�นระหว่�งพระสงฆ์เจ้�อ�ว�สในวัดของตนและวัดต่�งๆ ในเขต
2. เป็นผู้ประส�นง�นระหว่�งชุมชนท่ีตนรับผิดชอบ
3. เป็นผู้ประส�นง�นระหว่�งคณะกรรมก�รแผนกวิถีชุมชนวัดส่วนกล�งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
4. จัดโครงก�รฟ้ืนฟูและให้คว�มรู้ เพ่ิมเติมทักษะ ด้�นวิถีชุมชนวัดในวัดของตน 
5. ริเร่ิมสร้�งกลุ่มคริสตชนย่อยในเขตวัดของตน ตลอดจนติดต�ม เย่ียมเยียน และให้กำ�ลังใจกลุ่มวิถีชุมชนวัดต่�งๆ

เร�ค�ดหวังว่�ในอน�คตอันใกล้ เขต 6 จะมีคณะกรรมก�รกล�งประส�นง�นของเขต ซ่ึงประกอบด้วยพระสงฆ์ 
ผู้รับผิดชอบเขต นักบวชและฆร�ว�สท่ีเป็นตัวแทนผู้ประส�นง�นของแต่ละวัด เพ่ือช่วยให้ก�รทำ�ง�นวิถีชุมชนวัดดำ�เนินไป
ด้วยคว�มก้�วหน้�และร�บร่ืนย่ิงข้ึน

อน่ึงเม่ือวันเส�ร์ท่ี  24 มีน�คม 2018 คุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ  
ผู้รับผิดชอบวิถีชุมชนวัดเขต 6 ร่วมกับคณะกรรมก�รวิถีชุมชนวัด  

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงก�รอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ และเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะคว�มรู้ด้�นก�รเป็นผู้ประส�นง�นและผู้ดำ�เนินก�รท่ีดีของวิถีชุมชนวัด  
ณ วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเข�ค�ร์แมล สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้�ร่วม
สัมมน�ฟ้ืนฟูจิตใจจ�กวัดต่�งๆ ในเขต 6 จำ�นวน 56 คน  ท้ังน้ี ผู้เข้�ร่วมสัมมน� 
มีคว�มพึงพอใจในก�รร่วมสัมมน�คร้ังน้ี เพร�ะได้ท้ังคว�มรู้และแนวท�งจ�ก
วิทย�กร ซ่ึงได้แก่ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และ 
ทีมง�นจ�กส่วนกล�ง รวมท้ังเสริมสร้�งกำ�ลังใจแก่กันและกัน เพ่ือนำ�แนวท�ง 
ท่ีได้รับไปต่อยอดท่ีวัดของตนต่อไป

ก�รดำ�เนินก�รของวิถีชุมชนวัดเขต 6  ค่อย ๆ  ก้�วหน้�ข้ึนตลอดปี 2017 จนถึงต้นปี 2018 ปัจจุบันได้เกิดชุมชนคริสตชนย่อยใน 
หล�ยวัด แต่ละวัดมีผู้ประส�นง�นวิถีชุมชนวัดด้วย เช่น วัดพระคริสตประจักษ์ เก�ะใหญ่ จำ�นวน 2 คน วัดม�รีย์สมภพ บ้�นแพนและ 
บ้�นปล�ยน� 2 คน วัดนักบุญเทเรซ� หน้�โคก 1 คน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธย� 8 คน วัดนักบุญเปโตรและเป�โลหมู่บ้�นโปตุเกส  1 คน 
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คุณพ่อเชษฐ� ไชยเดช

จ�กน้ันร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณพร้อมกันโดยมีคุณพ่อ 
เสกสม กิจมงคล เป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�รและเป็นประธ�น 
ในพิธีบูช�ขอบพระคุณ

ข้อคิดและส่ิงท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี

1. วิถีชุมชนวัดของอ�สวิห�รพระน�งม�รีอ�ปฏิสนธิ
นิรมล จันทบุรีน้ี ได้รับก�รดูแลเอ�ใจใส่จ�กคุณพ่อเจ้�อ�ว�ส 
และคณะซิสเตอร์รักก�งเขนจันทบุรีผู้รับผิดชอบเป็นอย่�งดี 
โดยมีก�รจัดเตรียมเอกส�รสำ�หรับสัตบุรุษเพ่ือก�รแบ่งปัน
พระว�จ� และมีก�รแบ่งเขตท่ีชัดเจนเพ่ือให้คริสตชนได้เข้�ไป
มีส่วนร่วม และมีก�รอบรมเตรียมผู้นำ�ก่อนออกไปเป็นผู้นำ�
ในเขตต่�งๆ

2. สม�ชิกวิถีชุมชนวัดแห่งน้ี มีคว�มสม่ำ�เสมอในก�ร 
ม�แบ่งปันพระว�จ� อย่�งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และใช้วิธี
ก�รแบ่งปันพระว�จ�แบบ Look Listen Love โดยปัจจุบันน้ี 
สภ�ภิบ�ลและคริสตชนได้มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�เอกส�ร
เพ่ือก�รแบ่งปันพระว�จ�ม�กข้ึน

3. วิถีชุมชนวัดแห่งน้ี เป็นแบบอย่�งและภ�พลักษณ์
ของคริสตชนย่อยท่ีดี เพร�ะสม�ชิกมีท้ัง พระสงฆ์ นักบวช  
ผู้ฝึกหัด สภ�ภิบ�ล สัตบุรุษ และเย�วชนม�เข้�ร่วม และ 
บ�งกลุ่มยังเช้ือเชิญเพ่ือนบ้�นต่�งคว�มเช่ือม�ร่วมแบ่งปัน
พระว�จ�ด้วยเช่นกัน 

4. วิถีชุมชนวัดแห่งน้ีเร่ิมต้นก�รแบ่งปันพระว�จ�ด้วย
ก�รแห่และคำ�นับพระคัมภีร์ ทำ�ให้สม�ชิกทุกคนได้สัมผัสถึง
ก�รประทับอยู่ของพระเจ้�ในพระว�จ�และยังทำ�ให้สม�ชิกมี
คว�มตระหนักรู้ รักและเค�รพพระว�จ�ม�กข้ึน นอกจ�กน้ัน
ข้ันตอนของก�รแบ่งปันพระว�จ� ผู้นำ�มีก�รยืดหยุ่นและปรับ
ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ได้

5. ในก�รแบ่งปันพระว�จ� หล�ยคร้ังพระว�จ�ท่ีแต่ละ
คนเลือกหรือประทับใจและรวมถึงประสบก�รณ์ของสม�ชิกท่ี
ได้แบ่งปันน้ัน กลับกล�ยเป็นแรงบันด�ลใจท่ีดีเพ่ือก�รดำ�เนิน
ชีวิตและยังเป็นก�รเพ่ิมพูนคว�มเช่ือให้กับสม�ชิกหล�ยๆ 
คนท่ีม�เข้�ร่วมกลุ่มแบ่งปันพระว�จ�ด้วยเช่นกัน

6. ง�นวิถีชุมชนวัดเป็นง�นของพระ ผู้นำ�วิถีชุมชนวัด 
เป็นเพียงเคร่ืองมือของพระเจ้�เท่�น้ัน ดังน้ันผู้นำ�จะต้อง
มีคว�มสุภ�พ ถ่อมตนและอดทน ไม่ใจร้อน ไม่โอ้อวดตน 
ว�งใจในพระเจ้� สวดภ�วน�ม�กข้ึนและไม่หลงไปกับคว�ม

สำ�เร็จ เพร�ะผลง�นท่ีเกิดข้ึนม�น้ันล้วนม�จ�กพระเจ้�ท้ังส้ิน

7. กระบวนก�รวิถีชุมชนวัดไม่ว่�จะเป็นก�รแบ่งปัน 
พระว�จ� 7 ข้ันตอนหรือ Look Listen Love เป็นเพียง 
เคร่ืองมือเท่�น้ัน แต่หลักสำ�คัญคือ ก�รอ่�นพระว�จ� ก�ร
ไตร่ตรองพระว�จ� ก�รให้พระว�จ�เปล่ียนแปลงชีวิตเและ
นำ�เร�ออกไปทำ�ง�นรับใช้พระเจ้�ด้วยก�รรับใช้และแบ่งปัน
ชีวิตให้กับผู้อ่ืน โดยเร�จะต้องสร้�งชุมชนศิษย์พระคริสต์  
เจริญชีวิตประก�ศข่�วดีใหม่

8. ก�รม�ศึกษ�ดูง�นคร้ังน้ี ยังทำ�ให้เป็นก�รสร้�ง 
เครือข่�ยระหว่�งวิถีชุมชนวัดด้วยกัน ทำ�ให้เกิดก�รประส�น
สัมพันธ์ ช่วยเหลือเก้ือกูล ให้กำ�ลังใจกันและคว�มเป็น 
หน่ึงเดียวกันท้ังในระดับวัดและระดับสังฆมณฑลม�กข้ึน และ
ทำ�ให้ผู้ท่ีม�ศึกษ�ดูง�นคร้ังน้ีเกิดคว�มรู้สึกอย่�งมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวัดม�กข้ึน

โอก�สน้ีขอขอบพระคุณ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ 
และคุณพ่อเจ้�อ�ว�ส 8 วัดในเขต 4 ท่ีให้ก�รสนับสนุนก�ร
ม�ศึกษ�ดูง�นในคร้ังน้ี ขอขอบคุณคุณพ่อเสกสม กิจมงคล 
ผู้รับผิดชอบวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพ่อทรงวุฒิ 
ประทีปสุขจิต เจ้�อ�ว�ส ซิสเตอร์ สภ�ภิบ�ลและสัตบุรุษ
อ�สนวิห�รพระน�งม�รีอ�ปฏิสนธินิรมล สังฆมณฑลจันทบุรี 
ท่ีให้ก�รต้อนรับและมีส่วนร่วมในก�รแบ่งปันพระว�จ�  
และแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ก�รทำ�วิถีชุมชนวัดร่วมกัน  
รวมท้ังทุกๆ ท่�นท่ีมีส่วนร่วมทำ�ให้ก�รศึกษ�ดูง�นคร้ังน้ี
สำ�เร็จไปด้วยดี

พวกเร�สม�ชิกเขต 4 จะนำ�ข้อคิด ข้อแนะนำ�จ�กก�รม�
ศึกษ�ดูง�นคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในวัดของตนและจะพัฒน�
ง�นวิถีชุมชนวัดของวัดและของเขตให้เข้มแข็งม�กข้ึนด้วย
ก�รประส�นและร่วมมือกันอย่�งดีต่อไป โดยให้พระว�จ�
นำ�ท�งชีวิตของพวกเร� ท้�ยสุดน้ีขอขอบพระคุณคุณพ่อ 
สร�วุธ อมรดิษฐ์ จิตต�ธิก�รวิถีชุมชนวัดของเขต 4 ท่ีให้ 
กำ�ลังใจและอยู่ร่วมกับคณะของเร�และเป็นท่ีพ่ึงของเร�เสมอ

นอกจ�กเขต 6 และเขต 4 แล้ว พ่ีน้องฆร�ว�ส ซิสเตอร์ 
และคุณพ่อของทุกเขตได้ให้ก�รสนับสนุนง�นวิถีชุมชนวัด
อย่�งดี พ่อจึงขอขอบคุณทุกท่�นไว้ ณ ท่ีน้ี ขอพระเจ้�อำ�นวย
พรและตอบแทนน้ำ�ใจดีของทุกท่�นครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่ 5 สมณสมัย " พระสันตะปาปา ฟรังซิส "

วันอ�ทิตย์ที่ 18 มีน�คม 2018 สภ�พระสังฆร�ชแห่งประเทศไทย จัดพิธีบูช�ขอบพระคุณ โอก�สฉลองปีที่ 5 แห่งสมณสมัยของ 
พระสันตะป�ป�ฟรังซิส และสัปด�ห์ที่ 5 เทศก�ลมห�พรต โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม 
พระสมณทูต พร้อมด้วย บรรด�พระสังฆร�ช ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ บ�งรัก

พิธีเอฟฟาธา และเจิมน้ำามันศีลล้างบาป
วันเส�ร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 31 มีน�คม 2018 แผนกคริสตศ�สนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่�ยง�นธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสมหมาย 

มธรุสสุวรรณ ไดจ้ดัง�นฟืน้ฟจูติใจผูเ้ตรยีมเป็นครสิตชน (เอฟฟ�ธ� และเจมิน้ำ�มนัศลีล�้งบ�ป) ณ หอ้งประชมุชัน้ 4 อ�ค�รเลโอ แปรดูอง โรงเรยีน 
อัสสัมชัญศึกษ� มีผู้เตรียมรับศีลล้�งบ�ปในปี 2018 ที่เข้�ร่วมจ�กวัดต่�งๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งหมด 25 วัด จำ�นวน 211 ท่�น มี
บรรด�พ่อแม่อุปถัมภ์ ครูคำ�สอนอีกจำ�นวน 230 ท่�น และพระอัครสังฆร�ช พระสงฆ์ นักบวชอีก 16 ท่�น สรุปรวมผู้ม�ร่วมง�นทั้งสิ้น 457 ท่�น

พิธีนมัสการกางเขน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันศุกร์ที่ 30 มีน�คม 2018 เวล� 15.00 น. พระคาร์ดินัล เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช เป็นประธ�นพิธีนมัสก�รก�งเขน ณ อ�สนวิห�ร 

อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้�นี้เวล� 14.00 น. คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นประธ�นพิธีมรรค�ศักดิ์สิทธิ์

พิธีเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีน�คม 2018 เวล� 09.30 น. พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธ�นพิธีเสกน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้น 

คำ�สญัญ�ศลีบรรพช� ฉลองครบรอบบวช 25 ปี 50 ปี 60 ปี พระสงฆอ์คัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ มอบเทยีนป�สก�วดัในสงัฆมณฑลและวดัประจำ�
อ�ร�มนักบวชช�ย-หญิง ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ
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4-6 พ.ค. อบรม Animator พี่เลี้ยงยุวธรรมทูต บ้�นผู้หว่�น

5 พ.ค.  พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญ�ณตนตลอดชีพ 

  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ช�ร์ตร ณ หอประชุมตรีนิตี้ โรงเรียน  

 เซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ 

12,19,26 พ.ค. 2,9,16 ม.ิย.    อบรมศ�สนสมัพนัธ์ และครสิตศ�สนสมัพนัธ ์ 6 ครัง้

19-20 พ.ค. ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มพูนคว�มรู้คริสตชน บ้�นผู้หว่�น

วิถีชุมชนวัด เขต 4 ศึกษาดูงาน
วันที่ 6-7 เมษ�ยน 2018 สม�ชิก

วิถีชุมชนวัด เขต 4 ของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จำ�นวน 56 คน นำ�โดยคุณพ่อ 
สราวุธ อมรดิษฐ์ จิตต�ธิก�รวิถีชุมชนวัด 
เขต 4 และซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ
และคุณบุญหลาย บุญทา คณะกรรมก�ร 
วิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลฯ ได้ไปศึกษ�
ดูง�นวิถีชุมชนวัด ณ อ�สนวิห�รพระน�ง 
ม�รีอ�ปฏิสนธินิรมล สังฆมณฑลจันทบุรี 

สมโภชปัสกาและฉลองพัชรสมโภช 60 ปี ชีวิตสงฆ์
วนัอ�ทิตยท่ี์ 1 เมษ�ยน 2018 พระสงัฆราชกติตคิณุ สงัวาลย์ ศรุะศรางค ์เป็นประธ�น สมโภชปัสก� พระเยซเูจ้�ทรงกลบัคนืพระชนมชพี 

และฉลองพัชรสมโภช 60 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อ เปโตร ศวง ศุระศรางค์ โอก�สนี้ เนื่องจ�กเมื่อ 60 ปีที่แล้ว 16 มีน�คม 1958 คุณพ่อศวง  
ศุระศร�งค์ ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ที่วัดแห่งนี้ โดย พระสังฆราช หลุยส์ โชแรง เป็นผู้บวช และวันนี้ ยังมีน�ยอำ�เภอเสน� ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส
วัดกระโดงทอง และโต๊ะอิหม่�มม�ร่วมยินดีโอก�สปัสก�อีกด้วย 

รดน้ำาขอพรพระสงฆ์ผู้ใหญ่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันพุธที่ 11 เมษ�ยน 2018 พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมใจกันรดน้ำ�ขอพรพระค�ร์ดินัลทั้งสอง พระคาร์ดินัล มีชัย  

กิจบุญชู และพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และพระสงฆ์ผู้ใหญ่ โอก�สวันสงกร�นต์ บรรย�ก�ศเป็นไปด้วยคว�มอบอุ่นแบบ 
ครอบครัวสงฆ์

คณะพระหฤทัยฯ รดน้ำา
และขอพรพระคาร์ดินัล 
มีชัย และพระสงฆ์อาวุโส

วันที่ 13 เมษ�ยน 
2018 คุณแม่อรัญญา  
กิจบุญชู และสม�ชิกคณะ
พระหฤทัยฯ รดน้ำ�คำ�นับ
ขอพร พระคาร์ดินัล มีชัย 
กิจบุญชู พระสังฆราช
สังวาลย์ ศุระศรางค์ และ 
พระสงฆ์อ�วุ โสทุกท่�นที่
บ้�นอับร�ฮัม เนื่องในโอก�ส 
วันปัสก�และวันสงกร�นต์



วัตถุประสงค์
1. เพื่อประช�สัมพันธ์กิจกรรมและข่�วต่�งๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคล�กรในหน่วยง�นต่�งๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบ�ทก�รเป็นผู้มีส่วนร่วมในง�นอภิบ�ลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคล�กรในหน่วยง�นต่�งๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในง�นอภิบ�ลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคล�กรในหน่วยง�นต่�งๆ ของอัครสังฆมณฑล

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม, คุณพ่อสมหม�ย 
มธุรสสุวรรณ บรรณาธิการ : คุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์, คุณพ่อณรงค์ รวมอร่�ม  กองบรรณาธิการ : พฤกษ� กิจเจริญ, มัลลิก� กิจบำ�รุง, เพชรี ช�วแพรกน้อย  
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บ�งรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรส�ร. 0 2235 1405  สำานักงาน : 122/10 อ�ค�รเซนต์โธมัส ชั้น 7 ซอยนนทรี 14  
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3847 โทรส�ร. 0 2681 3848 E-mail : webmaster@catholic.or.th 

พระจิตเจ้า กับชีวิตคริสตชน
ช่วงปิดเทอมภ�คฤดูร้อนท่ีผ่�นม� ต�มวัดต่�งๆ 

ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ของเร�จัดให้มีก�รเรียน 
คำ�สอนภ�คฤดูร้อน เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้ และ
คว�มเช่ือศรัทธ�ต่อพระเจ้� ตลอดจนเพ่ือให้เด็กๆ 
และเย�วชน ลูกหล�นของเร� เตรียมรับศีลศักด์ิสิทธ์ิ
ต่�งๆ ได้แก่ ศีลมห�สนิท ศีลกำ�ลัง เป็นต้น ร�กฐ�น
คว�มเช่ือศรัทธ� และศีลศักด์ิสิทธ์ิท่ีเด็กๆ เย�วชนได้
รับย�มวัยเด็ก จะเป็นร�กฐ�นท่ีม่ันคงท�งคว�มเช่ือ
ฝ่�ยจิตใจ เม่ือพวกเข�เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอน�คต

หล�ยวันท่ีผ่�นม� พ่อมีโอก�สร่วมพิธีโปรด 
ศีลกำ�ลัง ในเขตก�รปกครองวัดหล�ยเขต ศีลกำาลัง 
ได้ให้คว�มหม�ยหล�ยประก�ร ได้แก่ ศีลศักด์ิสิทธ์ิท่ี
ประท�นองค์พระจิตเจ้� ซ่ึงมอบ “กำาลัง” หรือ “พลัง” 
แก่คริสตชนท่ีได้รับศีลฯ น้ี ทำ�ให้เกิดคว�มเติบโตฝ่�ย
วิญญ�ณ หรือกล่�วได้ว่� เป็นคริสตชนท่ีเป็นผู้ใหญ่
เต็มตัว มีพลังท่ีเข้มแข็งในก�รคิดไตร่ตรอง และต่อสู้ 
กับก�รผจญต่�งๆ ท่ีเข้�ม�ในชีวิต อ�ศัยพระพรของ
พระจิตเจ้�ท่ีประท�นผ่�นท�งศีลศักด์ิสิทธ์ิน้ีน่ันเอง

นอกจ�กน้ัน ศีลกำ�ลังยังหม�ยถึง “การยืนยัน” 
ในก�รประท�นพระพรของพระจิตเจ้� 7 ประก�ร 
ก�รยืนยันว่�พระเจ้�ประทับอยู่อย่�งสมบูรณ์ ก�ร
ยืนยันถึงคว�มสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้� และยืนยันว่� 
ผู้รับศีลฯน้ี ได้รับก�รประทับตร�ในจิตวิญญ�ณ 
ไม่ลบเลือน

พ่ีน้องครับ ปล�ยเดือนน้ี เป็นอ�ทิตย์สมโภช
พระจิตเจ้า ซ่ึงตรงกับวันท่ี 20 พฤษภ�คมในปีน้ี 
ท�งปีพิธีกรรมของพระศ�สนจักรท่ัวโลกได้ให้เร�ร่วม
สมโภชก�รเสด็จม�ของพระจิตเจ้� ด้วยคว�มยินดี 
พระองค์ทรงเสด็จลงม�ท่�มกล�งอัครส�วกและ
ท่�มกล�งเร�ในวันเปนเตกอสเต (วันท่ี 50 หลังจ�ก 
พระเยซูเจ้�ทรงกลับคืนพระชนมชีพ) พระจิตเจ้�
ทรงนำ�ท�งพระศ�สนจักรต้ังแต่บัดน้ัน จนกระท่ัง
บัดน้ี อย่�งไรก็ต�ม เม่ือเร�กล่�วถึง “พระจิตเจ้า” 
สำ�หรับคริสตชนแต่ละคน อ�จมีคว�มเข้�ใจหรือ 
ประสบก�รณ์คว�มเช่ือท่ีแตกต่�งกันไป ส�รสังฆมณฑล 
ฉบับน้ี จึงอย�กนำ�เสนอ คว�มรู้คำ�สอน เก่ียวกับพระ 
จิตเจ้� ท่ีสำ�คัญในหัวข้อ “บทบาทของพระจิตเจ้า 
สำาหรับชีวิตคริสตชน” ท่ีเร�สัมผัสพระองค์ได้ผ่�น
ท�งคว�มเช่ือ คว�มศรัทธ�ท่ีเร�มีต่อพระจิตเจ้�ใน 
ชีวิตจริงของเร� เชิญพ่ีน้องทัศน�ได้ในส�รฯ ฉบับน้ี

ใกล้จะส้ินสุดเทศก�ลปัสก�แล้ว เชิญชวนพ่ีน้อง 
ชักนำ�คริสตชน เพ่ือนพ่ีน้อง และลูกหล�นของเร� 
ให้ม�ห�พระ เพ่ือม�ขอโทษ ขอพร และนมัสก�ร
สรรเสริญพระเจ้� เพร�ะเร�ยินดี ดีใจ ท่ีพระเยซูเจ้� 
ทรงไถ่บ�ปเร�ทุกคน ด้วยก�รรับทรม�น ส้ินพระชนม์ 
และกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ขอพรพระ
เพ่ือเร�จะได้มีพลังในก�รดำ�เนินชีวิตและประก�ศ
ข่�วดีของพระเจ้� แก่ทุกคนต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพร
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

ในเทศก�ลปสัก� พธิกีรรม
จะนำ�ให้เร�เห็นช่วงเวล�หลัง
จ�กก�รกลบัคนืชพีของพระเยซู
คริสตเจ้� โดยเฉพ�ะพระคัมภีร์

คอลัมน์คำ�สอน...โดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

จ�กพันธสัญญ�ใหม่ ในหนังสือกิจก�รอัครส�วก เป็นเรื่องร�วก�รเติบโตของ 
กลุม่ครสิตชน ในสมยัแรกเริม่ ก�รประก�ศข�่วดขีองบรรด�อคัรส�วก โดยเฉพ�ะ 
เปโตรและเป�โล

กลุ่มคริสตชน หรือผู้มีคว�มเชื่อในพระเยซูเจ้� ได้เริ่มดำ�เนินชีวิตต�ม 
คำ�สอนของพระองค์ ซึ่งมีผู้สนใจม�เข้�รับคว�มเชื่อเพ่ิมม�กขึ้น ไม่ใช่เฉพ�ะ 
ช�วยิวเท่�นั้น แต่ผู้ไม่ใช่ช�วยิวด้วย และด้วยคว�มนบนอบต่อก�รนำ�ท�ง
ของพระจิตเจ้� และก�รปรึกษ�ห�รือกัน (กจ.15:1-8) ทำ�ให้พวกเข�ส�ม�รถ 
เผชญิหน�้กบัปญัห�และอปุสรรคต�่งๆ ไปได ้พวกเข�ส�ม�รถเปน็หนึง่เดยีวกนั
ได้ท่�มกล�งคว�มแตกต่�งท�งเชื้อช�ติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

เมื่อง�นประก�ศข่�วดีแผ่ขย�ยออกไป จึงเกิดกลุ่มผู้มีคว�มเช่ือต�ม
เมืองต่�งๆ เพ่ิมม�กขึ้น ท้ังนี้บรรด�อัครส�วกเอง ได้ไตร่ตรองและค้นพบว่� 
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จนี้ คือ “องค์พระจิตเจ้า” ที่ทรงเปิดจิตใจของคน
ต่�งศ�สน�เหล่�นั้น ให้เข้�ม�น้อมรับคว�มเชื่อในพระเยซูเจ้� ผ่�นท�งก�ร
ประก�ศและเทศน์สอนของพวกเข� ดังนั้น พวกเขาเป็นเพียงเครื่องมือของ 
การประกาศข่าวดี มากกว่าเป็นศูนย์กลางเสียเองแม้กระทั่งคนต่างชาติที่กลับใจ 
ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมงานประกาศข่าวดี (กจ.16:1-10) ไม่เว้นแม้กระท่ัง 
สตรดีว้ย (กจ.16:11-15) สิง่ทีพ่วกอคัรส�วกกระทำ�จงึเปน็เพยีงก�รเตรยีมบคุคล 
ผูมี้คว�มเชือ่ใหม ่ให้ม�รว่มง�นประก�ศข�่วด ีต�มศกัยภ�พ และคว�มเหม�ะสม 
ของแต่ละคน อีกทั้งคอยให้กำ�ลังใจ แก่ผู้มีคว�มเชื่อใหม่ ให้มีคว�มมั่นคงและ 
เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นประจักษ์พย�นถึงคว�มเชื่อในพระเยซูเจ้�ต่อไป

คำ�ถ�มท่ีเร�คริสตชนไม่ว่�จะอยู่
ในฐ�นะหรือบทบ�ทใดควรถ�มและ
ตอบตวัเอง คอื เรายงัยดึมัน่ในความเชือ่
เหมือนบรรดาอัครสาวกและคริสตชน 
ยุคแรกเริ่มขนาดไหน? โดยเฉพ�ะใน 
เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกัน การ 
ร่วมมือร่วมใจกัน ในการประกาศ 

ข่าวดี การดำาเนินชีวิตด้วยการเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระเยซูเจ้า เป็น 
ข้อไตร่ตรองด้วยว่� เร�ได้กระทำ�อย่�งจริงจังขน�ดไหน? ดังนั้น เร�คริสตชน 
แต่ละคนมีบทบ�ทในก�รมีส่วนร่วมในก�รประก�ศข่�วดีได้อย่�งไรบ้�ง เพร�ะ 
สิ่งเหล่�นี้คือ หน้�ที่ของเร�คริสตชน ฝ�กไว้เป็นข้อรำ�พึงและไตร่ตรองครับ


