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พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้
ว่า “ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ 
เราจะยอมรับผู้นั้น เฉพาะพระพักตร์
พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ และ
ผู้ที่ไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะ
ไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระ
บิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย” 

ทำาให้เราเข้าใจหนึ่งในเหตุผลที่
พระเยซูเจ้าตรัสประโยคนี้ นั่นคือ การ
เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระองค์ 
หรือการไม่ยอมรับประจักษ์พยาน
ยืนยันถึงพระบิดา สามารถมีผลกระทบ
อย่างลึกซึ้งในงานประกาศข่าวดีของเรา
ต่อผู้คนรอบข้าง

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์วจนพิธีกรรมเปิดการประชุมกรรมาธิการฝ่ายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018

บทคว�ม...คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี       
             สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเผยแพร่ 
บทภาวนาของคริสตชน ร่วมกับสิ่งสร้างทั้งหลาย และ 

อยากให้ผู้อ่านได้มีส่วนในการดูแลปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็น “บ้าน” ของเราทุกคน

วันที่ 1 กันยายน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงกำาหนด
ให้เป็น “วันภาวนาสากลเพื่อสิ่งสร้าง” (World Day of Prayer for  
Creation) ตามแบบอย่างของพระศาสนจักรตะวันออก ซึ่งเริ่มจัด 
วันภาวนานี้ขึ้นตั้งแต่ปี 1989 ในพระสมณสาส์น Laudato si’  
“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสระบุ
ไว้ว่า “มนุษย์เราไถพรวนมากเกินไป แต่รักษาน้อยเกินไป” ผลกระทบ
ของการทำาลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับคนยากจน และเรียก
ร้องมนุษย์ทุกคนให้ “เปิดหูเพื่อฟังเสียงร้องของโลกและเสียงร้องของ
คนยากจน” โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้มวล
มนษุย์ทกุชาตทิกุภาษาทัว่โลกใหด้แูลปกปอ้งธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งเป็น “บ้าน” ของเราทุกคน การให้ความสนใจใส่ใจต่อประเด็น 
สิง่แวดลอ้มจงึเปน็เรือ่งทีเ่ราทกุคนควรตระหนกัและใสใ่จอยา่งเรง่ดว่น

โดยในปนีี ้พระคารด์นิลั เปโตร เตริก์ซนั ประธานสมณกระทรวง
ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทั้งครบ และสหพันธ์คาริตัสสากลจะเข้าร่วม
ภาวนากับพี่น้องศาสนาต่างๆ ที่เมืองอัสซีซี จึงขอเชิญชวนพ่ีน้อง 
คริสตชนร่วมกันภาวนาเนื่องใน “วันภาวนาสากลเพื่อสิ่งสร้าง” 
(World Day of Prayer for Creation) โดยเทศกาลแห่งสิ่งสร้าง  
(Season of Creation) จะเริ่มสวดภาวนาระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 
4 ตุลาคม
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ไม่เพียงแต่สวดภาวนาเท่านั้นในชีวิตประจำาวันของเราทุกๆ คน ก็สามารถช่วยโลกได้ เช่น การลดใช้ 
ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล ฯลฯ

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ ร่วมกับสิ่งสร้างทั้งมวล ซึ่งออกจากพระหัตถ ์
อันทรงพลานุภาพของพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ เปี่ยมด้วยการประทับอยู่ และความ 
อ่อนโยนของพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

ข้าแต่พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเจ้า ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง พระองค์ทรงถือกำาเนิดในครรภ์ของ
พระมารดามารีย์ พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ และทรงทอดพระเนตรดูโลกนี้ด้วยสายพระเนตร
มนุษย์ วันนี้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในสิ่งสร้าง ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

ข้าแต่พระจิตเจ้า โดยอาศัยแสงสว่างของพระองค์ พระองค์ทรงนำาโลกนี้สู่ความรักของพระบิดา  
และทรงร่วมในเสียงร้องคร่ำาครวญของสิ่งสร้าง พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย 
เพื่อกระตุ้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำาความดี ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว สามพระบุคคล ทรงเป็นชุมชนแห่งความรักอันไม่สิ้นสุด 
โปรดทรงสอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพิศเพ่งรำาพึงพระองค์ ในความงดงามแห่งจักรวาล ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง 
พูดถึงพระองค์แก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย โปรดทรงกระตุ้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ และกตัญญูรู้คุณ  
สำาหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น โปรดทรงประทานพระหรรษทาน ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกใกล้ชิดเป็น
หนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่มีชีวิต

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก โปรดทรงแสดงให้ข้าพเจ้าท้ังหลายเห็นว่าบทบาทหน้าท่ีของข้าพเจ้าท้ัง
หลายในโลกน้ี คือเป็นเคร่ืองมือแห่งความรักของพระองค์ เพ่ือทุกส่ิงท่ีมีชีวิตบนโลกใบน้ี เพราะพระองค์ไม่ทรง 
ลืมผู้ใด โปรดทรงส่องสว่างบรรดาผู้มีอำานาจและเงินทอง เพ่ือให้พวกเขาพ้นจากบาปแห่งความเมินเฉย  
รู้จักรักความดีส่วนรวม สนับสนุนค้ำาจุนผู้อ่อนแอ และดูแลรักษาโลกท่ีเราอาศัยอยู่น้ี บรรดาผู้ยากจน 
และผืนแผ่นดินร้องวิงวอนขอต่อพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงยึดข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ด้วยพระพลานุภาพ และแสงสว่างของ 
พระองค ์เพ่ือปกปอ้งรักษาทุกชวีติ เพือ่เตรยีมอนาคตทีด่กีวา่ เพือ่ใหพ้ระอาณาจกัรแหง่ความยตุธิรรม สนัต ิ 
ความรัก และความงาม จงมาถึง ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า อาแมน

โดยทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี  
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออกจดหมายและเชิญชวน
ให้สวดภาวนา และที่ใดจัดกิจกรรมพิเศษในการรักษาสิ่งสร้างตามบริบทท่ีเรา 
แตล่ะคนอยู ่สามารถสง่ภาพหรอืคลปิวดีโีอมายงั E-mail : siphimosu@gmail.com 
เพื่อรวบรวมส่งให้สหพันธ์คาริตัสสากลต่อไป

ขอให้ทุกสิ่งสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือดวงตะวัน เรามีอะไรท่ี 
ยิง่ใหญม่าก เรามพีระเจา้องคแ์หง่ความรกัและเมือ่เรารกัโลกใบนี ้ความรกัก็
จะส่งต่อถึงลูกหลานของเรา ภาวนาเพื่อสิ่งสร้าง และภาวนาเพื่อกันและกัน
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ทำ�ไมต้องมีวิถีชุมชนวัด?, 

ทำาไมต้องทำา เรื่ องนี้ กัน , 

ทำ า ไมกฤษฎี ก าสมั ชชา ใหญ่ ของ 

พ ร ะ ศ า ส น จั ก ร ค า ท อ ลิ ก แ ห่ ง 

ประเทศไทย ค.ศ.2015 ถึงเน้นเรื่อง 

วิถีชุมชนวัด? นี่คือคำาถามยอดนิยม 

ทีแ่ผนกวถิชีมุชนวดัถกูตัง้คำาถาม ดงันัน้ 

จึงขอให้คำาตอบดังนี้

บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

ทีก่ฤษฎีกาสมชัชาใหญข่องพระศาสนจกัรคาทอลกิในประเทศไทย ครสิตศกัราช 2015 เนน้เรือ่งวถิชีมุชนวัด 

ก็เพราะพระศาสนจักรสากลมีความมุ่งหวังที่จะทำาให้วัดทุกๆ วัด ในพระศาสนจักรท้องถิ่น เป็นชุมชนวัดท่ี 

สมาชกิทกุคนในวดั ทัง้พระสงฆ์ นกับวช และสตับรุษุทีเ่ปน็ฆราวาส รว่มเปน็หนึง่เดยีวกนั แบบทีเ่รยีกวา่ “ชมุชนวดั 

ทีท่กุคนมสีว่นรว่ม” โดยมปีระสบการณก์ารประทบัอยู่ของพระเยซเูจา้ผู้ทรงกลับคนืพระชนมชพีใน “พระวาจา”  

ที่พวกเขาแบ่งปัน และใน “ศีลมหาสนิท” ที่พวกเขาเข้าไปรับในพิธีบูชาขอบพระคุณ การมีประสบการณ์ชีวิต 

กบัพระเยซคูรสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืชพีดงักลา่วจะขับเคล่ือนสมาชกิแตล่ะคนใหอ้อกไปประกาศข่าวด ีและแบง่ปนั 

ประสบการณ์ความเช่ือในชีวิตของตนให้แก่บุคคลที่อยู่รอบข้างในทุกซอกทุกมุมของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่  

ทั้งกับผู้ที่เป็นคริสตชนและกับผู้นับถือศาสนาอื่นเพื่อจะให้ความมุ่งหวังนี้ประสบความสำาเร็จ พระศาสนจักร 

แนะนำาให้ฟืน้ฟคูรสิตชนเปน็ชมุชนยอ่ยหรอื BEC และในบรบิทของทวปีเอเชยีสหพนัธส์ภาพระสงัฆราชแหง่เอเชยี 

ได้เสนอให้ชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) ในกระบวนการวิถีชุมชนวัด ใช้ “กระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการ” 

(AsIPA หรือ AsianIntegral Pastoral Approach) เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม 

พระศาสนจักรคาทอลกิในประเทศไทยก็มุง่หวงัใหเ้กดิ “ชมุชนวดัทีท่กุคนมสีมัพนัธเ์ปน็หนึง่และมสีว่นรว่ม” 

เช่นกัน จึงเน้นเรื่องวิถีชุมชนวัดในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 

2015 โดยพยายามปรับกระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย “เร�มี 

เครือ่งหม�ย 4 ประก�รเป็นก�รบ่งช้ีถงึคว�มเปน็ครสิตชนยอ่ย (BEC) คอื 1. สมาชกิเปน็เพือ่นบา้นกนั  2.การ 

แบ่งปันพระวาจาเป็นพื้นฐานของการพบปะกัน 3.การแสดงออกและทำาส่ิงต่างๆ ร่วมกันของชุมชนคริสตชน 

ย่อยออกมาจากความเชื่อและ  4.ชุมชนคริสตชนย่อยต้องเชื่อมเข้ากับพระศาสนจักรสากล”

ที่พ่อกล่าวดังนี้ เพราะการมารวมตัวกันของคริสตชนกลุ่มย่อย 

ห�กข�ดข้อ 3 กลุ่มก็เป็นเพียงกลุ่มสวดภาวนา เท่านั้น

ห�กข�ดข้อ 4 กลุ่มก็เป็นเพียงคริสตจักรอีกนิกายหนึ่งเท่านั้น

ห�กข�ดข้อ 1 กลุ่มก็เป็นเพียงสมาคม หรือกลุ่มกิจกรรมพิเศษไป

และ ห�กข�ดข้อ 2 กลุ่มก็เป็นเพียงกลุ่มทำางาน ทั่วๆ ไป เช่นกัน
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คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

ที่สุด แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกท่านร่วมกิจกรรม  

“วันรวมพลวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2018” ในวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2018  

ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร โดยมีกิจกรรม ดังนี้

08.30 –  09.00 น. ลงทะเบียน 

09:00 – 09.10 น.  วจนพิธีกรรมเปิด 

09:10 – 10.30 น. สรุปภาพรวมวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขต

10.30 – 10.45 น. พัก อาหารว่าง 

10.45 – 12.15 น. เสวนาเรื่อง “ย้อนรอย 350 ปีมิสซังสยาม ธรรมทูตสู่ชุมชนศิษย์  

 พระคริสต์ เพื่อการประกาศข่าวดีใหม่” 

12.15 – 13.00 น. อาหารเที่ยง 

13:00 – 14:30 น. กิจกรรมแบ่งปันพระวาจา 

15.00 – 16.00 น. พิธีมิสซาปิด

และในกิจกรรมนี้เราได้รับเกียรติจาก พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

มาเป็นประธานในพิธีมิสซาปิดกิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด 2018 ด้วยครับ จึงขอเชิญพี่น้องทุกท่าน 

มาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉลองอารามกาปูชิน สามพราน
วนัเสารท่ี์ 11 สงิหาคม 2018 ฉลองนกับญุคลารา พรหมจาร ีโดย คณุพอ่สมเกยีรต ิตรนีกิร อปุสงัฆราช ณ อารามกลารสิกาปชูนิ สามพราน 

โอกาสนี้ อุปสังฆราช ได้เสกพระรูปนักบุญคลาราหน้าอาราม และร่วมแสดงความยินดีโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์  
สมเกียรติ ตรีนิกร คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล มีสัตบุรุษมาร่วมจำานวนมาก

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองปีที่ 99 อาสนวิหารอัสสัมชัญ  
โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมด้วย พระสังฆราชวุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และพระสังฆราช 
สังวาลย์ ศุระศรางค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์และสัตบุรุษจำานวนมาก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

สมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองปีที่ 99 อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ฉลองแม่พระลาวาง ณ บางเชือกหนัง
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการงานอภิบาลชาวเวียดนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ไดจ้ดัใหม้พีธีิฉลองแมพ่ระลาวาง โดย พระคารด์นิลัเกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ เปน็ประธาน ณ วดัธรรมาสนน์กับญุเปโตร บางเชอืกหนงั มสีตับรุษุ
ชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมาร่วมเป็นจำานวนมาก

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2018 แผนก
เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย 
คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการ
แผนกฯ จัดโครงการเยาวชนฟื้นฟูชีวิต
ความเชือ่ พรอ้มใจกา้วเดนิสู ่350 ปี มิสซงั 
สยาม เยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกส และ
รับฟังประวัติ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับฟังการ 
บรรยาย 350 ปี มิสซังสยาม โดยอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี  และเดินทางร่วมกิจกรรมต่อ ณ บ้านผู้หว่าน รับฟังการอบรม ส่งเสริมกระแส
เรียกการเป็นพระสงฆ์และนักบวช คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ผู้ช่วยอธิการ และเยาวชนหญิงจากคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  
คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช ให้การอบรมเยาวชน ในหัวข้อ ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ พร้อมเป็นศิษย์ธรรมทูต

เยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ พร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม
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พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ 2018
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยแสงธรรม อาคารมารดาพระผู้ไถ่ ฉลองแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและ

วิญญาณ พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ผู้ช่วยพิธีกรรมและบวชสังฆานุกร พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธี
ร่วมกับพระสังฆราชทั้ง 10 สังฆมณฑล บรรดานักบวชชายหญิง และญาติมิตรและสัตบุรุษมาร่วมยินดีจำานวนมาก

ค่ายพระคัมภีร์ ปีที่ 5 “พระวรสารนักบุญ
มาระโก” สำาหรับชั้น ม.1- ม.6

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัคร
สงัฆมณฑลกรงุเทพฯ จัดคา่ยพระคมัภรี ์ปทีี ่5 
“พระวรสารนกับญุมาระโก” สำาหรบันักเรยีน
คาทอลกิและผูส้นใจ ชัน้ ม.1-6 ตัง้แตว่นัที ่3-5 
สิงหาคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มี
จำานวนทั้งหมด 208 คน คุณครู 20 คน และ 
เจ้าหน้าที่ 7 คน รวมทั้งหมด 235 คน

เย่ียมชมการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ
ไทย

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018 เจ้าหน้าที่
ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก แผนกคริสตชน
ฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ คุณมนัส วงษ์นิล และ 
คุณสุมาลี มุกปักษาเจริญ ได้เข้าเยี่ยม
ชมสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยเฉพาะ
โครงการแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย 
พร้อมกับเข้าร่วมทีมแปลฯด้วย

เพิ่มพูนความรู้ครูคำาสอนโรงเรียนราษฎร์บำารุงศิลป์
วนัองัคารที ่31 กรกฎาคม 2018 แผนกครสิตศาสนธรรม อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ นำาโดยคณุพอ่สมหมาย มธรุสสวุรรณ ผูจ้ดัการแผนกฯ 

จัดเพิ่มพูนความรู้ครูคำาสอน 350 ปีแห่งการย้อนรอยความเชื่อคริสตชนใน “มิสซังสยาม” ใช้คู่มือคำาสอนชุดชีวิตคริสตังและหนังสือ YOUCAT 
ด้วย หัวข้อในการอบรม 350 ปี มิสซังสยาม ความเชื่อที่ส่งผ่าน โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล และหัวข้อเทคนิคและการใช้ บทเรียนชุดชีวิต
คริสตัง โดยคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ วจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ณ โรงเรียนราษฎร์บำารุงศิลป์

อบรมให้ความรู้ PMG BKK ครั้งท่ี 2  
ปี 2018

วันเสาร์ท่ี 4 สิงหาคม 2018 แผนก
สนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ จดัอบรมใหค้วามรู ้ครัง้ท่ี 2 ประจำา
ป ี2018 หวัข้อ “พระคมัภรีก์บัการประกาศ
ข่าวดี” โดย คุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ 
เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับผู้ผ่านการอบรม 
อาสาสมัครฯ ประกาศข่าวดีฯ (PMG BKK) 
และคริสตชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 65 คน
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน 2018

1 ก.ย.  แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ C-Game’18 (catholic-game) 
 ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก (วัดดอนบอสโก)

12-13 ก.ย.  เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำาเดือนกันยายน

22 ก.ย.  แผนกวิถีชุมชนวัด จัดงานรวมพลคนรัก BEC ครั้งที่ 4 ย้อนรอย 350 ปี ธรรมทูตสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์เพื่อ
 ประกาศข่าวดีใหม่ เวลา 09.00-15.30 น. วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

29 ก.ย. แผนกคริสตศาสนธรรมผูใ้หญ ่ฝา่ยงานธรรมทตูฯ จดัเพิม่พนูความรูค้รสิตชน 350 ป ีมสิซงัสยาม เสน้ทางความเชือ่
 จากอยุธยา สู่กรุงธนบุรี ณ วัดซางตาครู้ส วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ประชมุอภบิาลความเชือ่คณะกรรมการเยาวชน
เขต 2

ประชุมอภิบาลความเชื่อคณะกรรมการ
เยาวชนเขต 2 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 
เวลา 14.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์  
ผู้จัดการแผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณพ่อวิทวัฒน์ 
แก้วแหวน ได้เข้าประชุมเตรียมงานวันเยาวชน
แห่งชาติ C – GAME และรับฟังการแบ่งปัน การ 
ดำาเนินงานของเยาวชนที่อยู่ในวัดต่างๆ ของเขต 2 
ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

อบรมพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมาระโก
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2018 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ พระวรสารตามคำาบอกเล่า

ของนักบุญมาระโก โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นวิทยากร ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล 
ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำานวนกว่า 200 คน

โครงการพัฒนาผู้นำาวิถีชุมชนวัด
วันที่ 12-13 สิงหาคม 2018 แผนกวิถี

ชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดโครงการพัฒนาผู้นำา “วิถี
ชุมชนวัด” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล  
“บ้านผู้หว่าน”

กิจกรรมที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 
ธัญบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018 
แผนกอภิบาลผู้ต้องขัง ฝ่ายสังคม อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อ
อเลสซานโดร ไบร และทีมงาน จัด
กิจกรรมที่เรือนจำาธัญบุรี เข้าร่วมจัด
กจิกรรมทีท่ณัฑสถานวัยหนุม่กลาง ธญับรุ ี
จ.ปทุมธานี สำาหรับกลุ่มคริสตชนและ 
ผู้สนใจ และมีคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ 
เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า 
รังสติ และคณุพอ่ชวลติ กจิเจรญิ เขา้รว่ม 
ให้การอบรมด้วย



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

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม, คุณพ่อสมหมาย 
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เป้าหมาย ของกฎเกณฑ์ คือ ความรักและ 
ความดี (ในพระเจ้า)...

เมื่อมาตรการ ของกฎเกณฑ์ มาพร้อมบท
ลงโทษ เป้าหมายที่แท้จริงของกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ในสังคม คืออะไร? และสำาหรับเราคริสตชน  
กฎเกณฑ์พระศาสนจักร พระบัญญัติของ
พระเจ้า มีเป้าหมายที่อะไร?

เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มี
มาตรการในชุมชนหน่ึง ที่ได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “อุปกรณ์ป้องกัน
รถวิ่งสวนทาง” ซึ่งติดต้ังฟันเฟืองเหล็กแหลม 
ที่พื้นถนน สำาหรับทางเข้า(ออก) ของตลาดแห่ง
หนึ่ง...ยานพาหนะคันใดที่สัญจรถูกทาง ตาม
ป้ายจราจรจะไม่ได้รับอันตราย เพราะเฟือง
เหล็กแหลมจะหุบลง แต่จะเป็นอันตรายต่อ 
ยานพาหนะทีส่ญัจรผดิทาง...เปา้หมาย คือการ 
คมนาคมสัญจรที่สะดวกราบรื่น แต่บทลงโทษ
เกิดขึ้นทันที เมื่อกระทำาผิดกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้

พี่น้องที่รัก...กฎเกณฑ์ มีไว้ให้ คนในสังคม 
องคก์ร ชนุชม กลุม่นัน้ๆ เพือ่ใหเ้กดิความสงบสขุ 
และราบรื่นในการดำาเนินชีวิต นี่คือ เป้าหมาย
ของกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้ ถ้าหาก คนทุกคนใน
สังคม มีจิตสำานึก หรือมีความเข้าใจที่ดีงาม 
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม กฎเกณฑ์ หรือ  
แม้กระทั่งกฎหมาย อาจไม่ต้องมีเลยก็เป็นได้ 
แต่ทว่า การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีกฎกติกา 
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น และมีความ
เข้าใจที่ตรงกันอันนำามาซึ่งความสุขและสันติ

ดังนั้น แท้จริงเราปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
เพราะอะไร? เป็นคำาถามง่าย ๆ แต่คงได้รับ 
คำาตอบที่น่าสนใจ

บางคนปฏิบัติตามกฎ เพราะ กลัวถูก
ลงโทษ

บางคนปฏิบัติตามกฎ เพราะ มจีติสำานกึทีด่ ี
อยากให้สังคมสงบสุข เพื่อความดีในพระเจ้า

พระศาสนจักรจึงสอนเราคริสตชนว่า “จง 
ปฏิบัติต�มบทพระบัญญัติของพระเจ้� และ
พระศ�สนจักร เพร�ะคว�มรัก ม�กกว่� 
คว�มกลัว” กล่าวคือ ปฏิบัติตามกฎพระ
บัญญัติ เพราะเราทราบว่าพระเจ้ารักเราก่อน 
และเราจึงรักพระองค์และรักเพื่อนมนุษย์ ทำา
เพราะรัก มากกว่า การกระทำาเพราะกลัวการ
ลงโทษจากพระเจา้ การกระทำาของเรามนษุยจ์งึ
มีคุณค่า เพราะเป้าหมายของ กฎบัญญัติของ
พระเจ้า คือ ทำาเพราะความรัก เพื่อความรัก 
โดยความรัก

จงอย่าลืมว่า พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้มุ่งสู่ความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงหมายถึง 
การร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้าผู้ศักด์ิสิทธ์ิน่ันเอง พระเจ้าทรงมอบพระเยซูเจ้าให้
แก่มนุษยชาติ พระองค์ คือ พระบุตรของพระเจ้าผู้ได้เผยแสดงหนทางแห่งความ
รอดให้แก่มนุษย์ โดยการยอมรับสภาพมนุษย์ ดำาเนินชีวิตเป็นแบบฉบับแก่เรา 
ทรงช้ีหนทางการดำาเนินชีวิตไปหาพระเจ้าแก่เรา และพระองค์ทรงยอมรับทรมาน 
ส้ินพระชนม์และกลับคืนชีพ เพ่ือไถ่บาปเราให้ได้รับความรอด ทำาให้เรามนุษย์ได้
กลับมีชีวิต เป็นหน่ึงเดียวกับพระเจ้าอีกคร้ังหน่ึง พระองค์จึงทรงเป็น "หนท�ง 
คว�มจริง และชีวิต" ของเรามนุษย์

ในบทท่ีสามของพระสมณลิขิตเตือนใจ “จงช่ืนชมยินดีเถิด” (Gaudete et 
Exsultate) ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสน้ี พระองค์ได้ตอบคำาถามในใจของ
เราถึง ก�รเป็นคริสตชนท่ีดีควรปฏิบัติตนอย่�งไร หรือพูดอีกอย่างหน่ึงก็คือ 
คนท่ีศักด์ิสิทธ์ิดำ�เนินชีวิตอย่�งไร พระสันตะปาปาฟรังซิสไม่ได้บอกว่ามี 
หนทางเดียว แต่นำาเสนอหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีพระเยซูเจ้าทรงสอนเราในบทเทศน์ 
บนภูเขาเร่ืองความสุขแท้ 8 ประการ

ประการแรก เป็นผู้มีจิตใจยากจนน่ันคือความศักด์ิสิทธ์ิ พระองค์เชิญชวน
ให้เราพิจารณาดูชีวิตของเราเม่ือเราแสวงหาความม่ันคงในชีวิต คนม่ังมีมักคิดว่า
ถ้าทรัพย์สมบัติของตนหายไปหมด ความหมายชีวิตของเขาบนโลกน้ีก็หมดลงไป
ด้วย เหมือนกับเศรษฐีโง่เขลาท่ีพระเยซูเจ้าทรงเล่า (ลก 12:16-21 ) เพราะเขาไม่รู้
ว่าจะต้องตายวันน้ัน ทรัพย์สินไม่ได้ทำาให้เราม่ันคงอย่างแท้จริง เส่ียงต่อการท่ีจะ
ทำาให้เรากลายเป็นคนท่ีคิดถึงแต่ตนเองจนไม่เหลือพ้ืนท่ีให้พระวาจาของพระเจ้า  
ความรักต่อเพ่ือนพ่ีน้อง หรือเป้าหมายสุดท้ายท่ีแท้จริงในชีวิตมนุษย์

การเป็นผู้มีจิตใจยากจน ทำาให้เราหลุดพ้นจากกระแสของโลกท่ีแข่งมี 
แข่งได้ หันกลับมาสู่การดำาเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย พร้อมท่ีจะแบ่งปันแก่เพ่ือนพ่ีน้อง 
และท่ีสำาคัญความรู้สึกถึงความขาดในชีวิตของเขาทำาให้เขายกจิตใจผูกสัมพันธ์กับ
พระเจ้าอยู่เสมอ พระสันตะปาปาฟรังซิสจึงย้ำาว่าถ้าเราดำาเนินชีวิตโดยมีใจยากจน
ก็เท่ากับเราเป็นคนศักด์ิสิทธ์ิ

เราจะพิจารณาหนทางในการเป็นผู้ศักด์ิสิทธ์ิในคำาสอนของพระเยซูเจ้าท่ี 
พระสันตะปาปาฟรังซิสกำาลังนำาเสนอในสมณลิขิตเตือนใจของท่านในประการ 
ต่อๆ ไปในคร้ังหน้า หวังว่าพ่ีน้องจะค่อยๆ ปรับเปล่ียนชีวิตของตนเองเพ่ือ
ก้าวหน้าในความศักด์ิสิทธ์ินะครับ เราจะเป็นนักบุญด้วยกัน

พ่อขอประชาสัมพันธ์และขอคำาภาวนาสำาหรับกิจกรรมชุมนุมครูคาทอลิก 
คร้ังท่ี 3 และชุมนุมครูคำาสอนคร้ังท่ี 11 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซ่ึงจะจัด
ท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2018 
เพ่ือพวกเราคริสตชนฆราวาสโดยเฉพาะครูคำาสอน ครูคาทอลิก จะได้ตระหนักถึง
บทบาทในการเป็นผู้ประกาศข่าวดีหล่อเล้ียงความเช่ือ และขอเชิญคุณครูคาทอลิก
ทุกท่านร่วมในการชุมนุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คอลัมน์คำ�สอน...

ขอพระเจ้าอวยพร
คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

สวัสดีครับพ่ีน้องท่ีรักทุกท่าน


