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เจาะลึกพิเศษ...
อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี

นักบุญเปาโลยืนยันว่า เราไม่ได้
เป็นทาส แต่เราเป็นไท และให้เราชื่นชม
ในอิสรภาพนี้ อิสรภาพที่เราได้รับมา
จากพระเยซูเจ้า ผู้ได้ทรงกอบกู้เราให้
รอดพ้นจากบาปแล้ว และผลที่ตามมาก็
คือ “การอุทิศตัว” ที่เราจะต้องทุ่มเทให้
กับพระเยซูเจ้า ความรักที่เราได้รับจาก
พระเยซูเจ้า เรียกร้องให้เราทุ่มเทอุทิศ
ชีวิตตอบสนองความรักของพระองค์ ใน
การดำ�เนินชีวิตเป็นศิษย์ติดตามพระองค์
อย่างแน่วแน่ และไม่เหลียวหลัง
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์เปิดประชุมสมัชชา
ซิสเตอร์กาปูชิน สามพราน
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

ใ

นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ชุมชนคริสตชนกระจายตัวอยู่ตามริมแม่น้ำ�
เจ้าพระยาคือ วัดคอนเซปชั่น (วัดเขมร) ถูกสร้างขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์โดยพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน (Louis Laneau)
ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งมิสซังสยามท่านแรก คริสตชน
ส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกส วัดซางตาครู้ส ถูกสร้างขึ้นในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยคุณพ่อฌาคส์ กอรร์ (Jacques Corre)
มิชชันนารีฝรัง่ เศส คริสตชนส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกส และชุมชน
ชาวโปรตุเกสที่แยกตัวออกจากวัดซางตาครู้ส ได้รับพระราชทาน
ที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาจะ
ก่อร่างสร้างตัวขึน้ เป็นวัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์ และวัดหลัง
ถัดมาซึ่งพระสังฆราชเอสปริต์-มารีย์ ฟลอรังส์ (Esprit-Marie
Florens) สร้างขึ้น จะถูกจารึกถึงในนามของ “วัดอัสสัมชัญ”
จากหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น มาของ
วัดอัสสัมชัญเริ่มปรากฏขึ้นใน ค.ศ.1809 โดยคุณพ่อยอห์น
บัปติส ปาสกัล ได้รวบรวมเงินจำ�นวน 1,500 เปียสต์ มอบแด่
คุณพ่อเอสปริต์ ฟลอรังส์ ซึ่งพำ�นักอยู่ ณ กรุงเทพฯ ผ่านทาง
คุณพ่อโค๊ลด-ฟรังซัวส์ เลอต็องดัล (Claude-François Letondal)

ด้วยจุดประสงค์ของคุณพ่อปาสกัลที่ถวายเงินก้อนนี้
คือ “สำ�หรับก่อสร้างวัดเพื่อถวายเกียรติแด่พระนาง
พรหมจารีย์มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและ
วิญญาณ”
ค.ศ.1819 พระสังฆราชฟลอรังส์ได้เดินทางไป
เยี่ยมคริสตชนที่ปีนัง เมื่อทราบข่าวว่าเงินที่คุณพ่อ
ปาสกัลมอบให้ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างวัด คริสตชน
ที่ปีนังจึงรวบรวมเงินมาทำ�บุญ รวมกับเงินจำ�นวน
500 เปียสต์จากคุณพ่อโฆเซ่ บาเร็ตโต (José Baretto)
ชาวโปรตุเกส ซึ่งปรารถนาจะสมทบทุนการสร้างวัด
แม่พระเพือ่ เพิม่ พูนความเชือ่ ของชาวสยาม การดำ�เนิน
งานต่างๆ ก็เริ่มทันทีใน ค.ศ.1820 คือซื้อที่ดินสวน
มะม่วงและสวนกล้วยเพิม่ อีกหนึง่ แปลง โดยแปลงแรก
ที่ซื้อไว้ใน ค.ศ.1809 จะอยู่บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ
ในปัจจุบัน และแปลงที่สองซึ่งซื้อเมื่อ ค.ศ.1820
เป็นที่ตั้งของอาสนวิหารอัสสัมชัญปัจจุบัน โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สำ�นัก
พระสังฆราช อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ฯลฯ จากนั้น
จึงเริ่มปรับที่ดินให้เรียบ และลงมือสร้างวัดอัสสัมชัญ
ด้ ว ยเป็ น อิ ฐ มี ลั ก ษณะสถาปั ต ยกรรมผสมผสาน
ระหว่างไทยกับยุโรป แล้วเสร็จใน ค.ศ.1821 โดย
มีชื่อที่เรียกแต่เดิมว่า “วัดอัสซมซีโอ” หรือ “วัดสวน
ท่าน” เพราะเป็นวัดที่ตั้งท่ามกลางสวนมะม่วงของ
พระสังฆราชแห่งมิสซังสยาม จากนั้นได้ย้ายบ้านเณร
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จากวัดซางตาครู้สมาบริเวณนี้ (พื้นที่บ้านเณรปัจจุบัน
อยู่ในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ) พิธีเสกวัดอัสสัมชัญ
กระทำ�อย่างสง่าในวันฉลองแม่พระลูกประคำ� ค.ศ.
1822 โดยพระสังฆราชฟลอรังส์เป็นประธานในพิธี
ต่อมา ได้มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้สอนเทววิทยาประจำ�
บ้ า นเณรอั ส สั ม ชั ญ ขึ้ น เป็ น พระสั ง ฆราชผู้ ช่ ว ยแห่ ง
มิสซังสยาม คือ พระสังฆราชบาเธเลมี บรือเกียร์
(Barthélemy Bruguière) พิธบี วชพระสังฆราชจัดขึน้ ใน
วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1829 ณ วัดอัสสัมชัญ จากนั้น
ไม่นาน พระสังฆราชบรือเกียร์ได้ถกู ส่งไปดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งมิสซังเกาหลีท่านแรก
เนื่องจากกลุ่มคริสตชนได้ขยายตัวมากขึ้นอีก
ทั้งยังวางมือจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เนื่องจากภราดา
เซนต์คาเบรียลได้รับหน้าที่ดูแลโรงเรียนต่อไป คุณพ่อ
กอลมเบต์จึงได้ปรึกษาหารือกับคุณพ่อปิแอร์-ฌองหลุยส์ โรมิเออ (Pierre Jean Louis Romieu) ซึ่ง
ขณะนั้นเป็นเหรัญญิกของมิสซังสยาม รับผิดชอบ
โรงพิ ม พ์ อั ส สั ม ชั ญ และเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญทางการ
ก่ อ สร้ า ง ตกลงกั น ว่ า จะดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งวั ด
อัสสัมชัญขึ้นใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธา
ของคริสตชนในยุคสมัยนั้น โดยคุณพ่อกอลมเบต์
รับหน้าที่เป็นผู้หาทุน คุณพ่อโรมิเออเป็นผู้ออกแบบ
โครงสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจากการประชุม
ตกลงกันได้ข้อสรุปสำ�หรับการจัดสร้าง จะยึดกรอบ

ความคิ ด ที่ นำ � เสนอความหมายในทุ ก
องค์ ป ระกอบของอาคาร และรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมของวัดจะเป็นแบบโรมาเนสไบเซนไทน์ แม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลนใน
เวลาต่อมาก็ยังคงยึดกรอบความคิดนี้อยู่ ที่
เลื อ กใช้ รู ป แบบของโรมาเนส-ไบเซนไทน์
เนือ่ งจากสะท้อนให้ค�ำ นึงถึงจิตใจทีม่ นั่ คงซึง่
เพ่งพิศไปยังพระเป็นเจ้า สัดส่วนโครงสร้าง
ของวัดถูกให้ความหมายเปรียบดังเสาศิลา
แห่ ง หลั ก คำ � สอนในพระศาสนจั ก รที่ ไ ม่ มี
สิ่งใดมาสั่นคลอนได้ พื้นวัดที่เป็นหินสีเทา
อ่อนเลียนแบบกระเบื้องโมเสคเน้นความ
เรียบง่าย
วั ด อั ส สั ม ชั ญ ห ลั ง นี้ ส ร้ า ง เ ส ร็ จ
เรียบร้อย และเริม่ เปิดใช้ในวันที่ 10 สิงหาคม
ค.ศ.1918 โดยพระสั ง ฆราชแปร์ ร อสได้
ถวายมิสซาเป็นครั้งแรก ต่อมาในวันที่ 15
สิงหาคม ได้จัดพิธีฉลองวัดขึ้น โดยพระ
สังฆราชแปร์รอสทำ�มิสซาอย่างสง่า ส่วน

ในวัดก็ประดับประดาดอกไม้เช่น ดอกซ่อนกลิ่น ดอกพุด
ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ ดอกจำ�ปี ดอกกุหลาบส่งกลิน่ กำ�จายไปทัว่
บริเวณ รวมถึงการประดับผ้าแพรสีขาวแดง และธงจำ�นวนมาก
คณะนั ก ขั บ ร้ อ งของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พร้ อ มด้ ว ยวงดนตรี
นักบุญเซซีลีอากำ�กับโดยภราดาไมเกิ้ล (Frère Michel) บรรเลง
เพลงตลอดพิธีมิสซา ในปีดังกล่าวได้เริ่มมีการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ
ใช้ในวัด วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1919 ตรงกับวันฉลองสมโภช
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อ
กอลมเบต์ถือโอกาสนี้มอบวัดอัสสัมชัญแด่แม่พระ ผู้ประกอบ
พิธีเสกคือพระสังฆราชแปร์รอส ท่ามกลางนักบวชชายหญิง
ทูตานุทูตต่างประเทศ และคริสตชนจำ�นวนมาก
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นหรือสถานที่อันสำ�คัญซึ่งเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็น
สิ่งอันจะทำ�ให้ผู้คนในสังคมนั้นมีความเข้าใจรากเหง้าแห่งตน
ภูมิใจบรรพชน และเคารพตัวตนของตัวเอง ฉะนั้นในห้วงเวลา
ของการครบรอบ 100 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญหลังปัจจุบัน
(ค.ศ.1919-2019) รวมถึงการครบรอบ 350 ปีแห่งการสถาปนา
มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019) จึงเป็นช่วงเวลาอันดีที่จะกลับ
มาทบทวนเรื่องราวต่างๆ ในอดีตของมิสซังสยาม โดยมุ่งเน้น
ที่ความเป็นมาของอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อทำ�ให้เรื่องราว
และภาพจำ�ที่ลบเลือนไป ได้มีโอกาสฟื้นคืนกลับมาโลดแล่น
อีกครั้งในห้วงคำ�นึงของคริสตชนไทยปัจจุบัน
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บทความ...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

พี่

น้ องที่ รั ก คณะกรรมการวิถีชุมชนวั ด ของ
แต่ละเขตในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มี
การประชุ ม และจั ด กิ จ กรรมวิ ถี ชุ ม ชนวั ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้ จึงขอนำ�รายงานการดำ�เนินงาน
วิถีชุมชนวัดเขต 4 มาแบ่งปันกับพี่น้องครับ
เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2019 คณะกรรมการ
วิถีชุมชนวัดเขต 4 จัดอบรมฟื้นฟูผู้ประสานงานวิถีชุมชน
วัดและทีมอภิบาลเขต 4 ที่ศูนย์คามิลเลียนลาดกระบัง
โดยมีวทิ ยากรทีม่ าแบ่งปัน คือ คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์
คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ
รวมทั้งผู้นำ�ทีมอภิบาลทั้ง 8 วัด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ผูป้ ระสานงานวิถชี มุ ชนวัด
และทีมอภิบาลเขต 4 ได้ไปช่วยงานเผยแผ่ความรู้ความ
เข้าใจวิถีชุมชนวัดที่วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด ตาม
คำ�เชิญของคุณพ่อเจ้าอาวาส และมีการออกบูธเพือ่ แนะนำ�
วิถีชุมชนวัดที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร โดยซิสเตอร์บังอร
และทีมอภิบาลของแต่ละวัด และสัตบุรุษในเขต 4
วันที่ 16 มีนาคม 2019 ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด
และทีมอภิบาลเขต 4 ได้ไปออกบูธแนะนำ�วิถีชุมชนวัด
โดยร่วมงานกับซิสเตอร์กลั ยา ตรีโสภา ทีว่ ดั นักบุญยอแซฟ
อยุธยา
วันที่ 4 เมษายน 2019 คุณพ่อสราวุธ ครูรัตนา
และคุณขวัญจิต ได้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ � วันที่
6-7 เมษายน 2019 ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดและทีม
อภิบาลเขต 4 ทั้ง 8 วัด เดินทางไปแสวงบุญและดูงาน
ที่สังฆมณฑลนครราชสีมา ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
ปากช่อง วัดน้อยกลางดง วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด
กฤษบำ�รุง เขาใหญ่ และหลังจากร่วมมิสซาแล้วได้เข้าร่วม
4 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2019

ประชุมวิถชี มุ ชนวัดกับพีน่ อ้ งสัตบุรษุ วันที่ 23-24 เมษายน
2019 นำ � เยาวชนวั ด เซนต์ แ อนโทนี เข้ า ค่ า ยที่ รั ต นบุ รี
โฮมสเตย์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 ผู้ประสานงาน
วิถีชุมชนวัดและทีมอภิบาลเขต 4 ช่วยงานจัดนิทรรศการ
และแนะนำ�วิถีชุมชนวัดที่วัดเซนต์หลุยส์ เขต 1 วันที่
20 พฤษภาคม 2019 ให้ ความรู้ แ ละร่ ว มกิ จ กรรม
วิถีชุมชนวัดกับคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพนักงานโรงเรียน
เซนต์ แ อนโทนี และวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2019
เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 โรงเรียนเซนต์
แอนโทนี
วันที่ 3 มิถุนายน 2019 จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ
ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดและทีมอภิบาลเขต 4 ที่วัด
พระวิสุทธิวงส์ ลำ�ไทร เรื่อง "การเยี่ยม" วันที่ 8 มิถุนายน
2019 ร่วมฉลองวัดเซนต์แอนโทนี และจัดนิทรรศการ
แนะนำ�วิถีชุมชนวัด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ผู้ประสานงานวิถีชุมชน
วัดและทีมอภิบาลเขต 4 อบรมวิถีชุมชนครั้งที่ 1/2019
ให้กับเยาวชนเขต 4 ทั้ง 8 วัดในเขต
พ่ อ ขอบคุ ณ ผู้ ป ระสานงานวิ ถี ชุ ม ชนวั ด และที ม
อภิบาลเขต 4 และผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดทุกเขต
ที่ ไ ด้ ช่ ว ยดำ � เนิ น งานวิ ถี ชุ ม ชนวั ด ในเขตของตนอย่ า งดี
จนเติบโต ก้าวหน้า และนำ�มาแบ่งปันแก่กันและกัน
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำ�งานวิถีชุมชนวัดของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอคำ�ภาวนาจากพี่น้องทุกท่าน
เพื่ อ ชุ ม ชนศิ ษ ย์ พ ระคริ ส ต์ ใ นอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
ของเราจะได้เติบโตในความรักของพระเจ้า และในความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราทุกคน

บอกข่าวเล่าสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษและพิธีเสกและวางศิลาแรกวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019 พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสัปดาห์ที่ 14 เทศกาล
ธรรมดา และเยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษ วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล ณ วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล ก่อนพิธีมิสซา มีการต้อนรับจากตัวแทนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
ทิพวัล โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ และสภาภิบาลวัด มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำ�นวนมาก หลังพิธี มีพิธีเสกและวางศิลาแรก วัดพระบิดาเจ้า
หลังใหม่

งานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก
จัดงานชุมนุมผูส้ งู อายุอคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคณ
ุ พ่อวิโรจน์ นันทจินดา เป็นประธาน หลังพิธมี สิ ซามีพธิ มี อบเกียรติบตั รแสดงความยินดี
แด่ผู้สูงอายุครบ 90 ปี จำ�นวน 6 ท่าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ลูกกตัญญูต่อบุพการี 6 ท่าน ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา
รวมจำ�นวนผู้มาร่วมงาน 830 ท่าน

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย สัมมนาประจำ�ปี
วันที่ 14-16 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประจำ�ปี เรื่อง "การพัฒนาฝ่ายจิตผ่านทาง
ความเข้าใจในความท้าทายของบุคลิกภาพและพัฒนาการชีวิต" (Spiritual Growth through Understanding our Challenging Personality
and Development) ณ สำ�นักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ มีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง,
C.Ss.R. พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ และพว.ดร.จุฬาภรณ์ รามศิริ เป็นวิทยากร มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 86 ท่าน จาก 20 คณะ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การใช้ สื่ อ อย่ า ง
ปลอดภัย และรู้เท่าทัน”
ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ
ใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สำ�หรับ
ครูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในอังคารที่
2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) สามพราน โดยวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาการ
ศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทดีแทค มีโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนอกเครือได้พิจารณา
ส่งครูแนะแนว และครูจิตตาภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำ�นวน 73 คน จาก 28 โรงเรียน
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2019 5

สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 32
วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2019 สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 32 บ้านผู้หว่าน หัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม : จากชุมชนศิษย์
พระคริสต์ สู่ชุมชนศิษย์ธรรมทูต”

อบรมพระคัมภีร์ไตร่ตรองพระวรสารนักบุญยอห์น
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2019 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนก จัดอบรมพระคัมภีร์ ศึกษา
อ่าน และไตร่ตรองพระวรสารนักบุญยอห์น เพื่อมุ่งสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต
โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม ณ บ้านผู้หว่าน มีผู้สนใจมาร่วมอบรมครั้งนี้จำ�นวนกว่า 100 คน

อบรมสำ�หรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors)
เมือ่ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 คุณพ่อ
ทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสน
ธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดอบรมสำ�หรับพี่เลี้ยงคริสตชน
(Sponsors) กระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็น
คริสตชน (RCIA) ครั้งที่ 1/2019 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศึกษาในการอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับ
การอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
20 ท่าน และสังฆมณฑลจันทบุรี 15 ท่าน
รวมทั้งสิ้น 35 ท่าน

สัมมนาผู้อภิบาลครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2019 สัมมนาผู้อภิบาลครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(คกก.อภิบาลครอบครัวเขต 1-6) ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน
จ.นครปฐม โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการทำ�งานแก่
กรรมการครอบครัวทั้ง 6 เขตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ฟื้นฟูจิตใจ 2019
เข้าเงียบฟืน้ ฟูจติ ใจ คุณพ่อประยุทธ ศรีเจริญ จิตตาธิการ และคุณพ่ออนุพงษ์ ศรีสขุ , OCD. ได้จดั ให้มกี ารเข้าเงียบฟืน้ ฟูจติ ใจสมาชิกคณะ
ฆราวาสคาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ ประจำ�ปี 2019 ระหว่างวันจันทร์ที่ 15-17 กรกฎาคม 2019 ที่ บ้านหาดหฤทัย
หัวหิน ในหัวข้อ “ชีวิตภาวนา รากฐาน และชีวิตของคณะคาร์แมล” ปีนี้มีสมาชิกและผู้สนใจมาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจทั้งสิ้น 34 ท่าน
6 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2019

การถวายตัวเป็นนักบวช คณะพระมหาไถ่
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี ชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวชของ คุณพ่อ ลีโอ แทรวิส,
C.Ss.R. คุณพ่อ ริชาร์ด ทิลลี่, C.Ss.R. ฉลองครบรอบ 50 ปี ชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวชของ พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R.
คุณพ่อ พอล พล เนตรธรรม, C.Ss.R. คุณพ่อ เปโตร วิเชียร ลิขิตธรรม, C.Ss.R. ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตการถวายตัวเป็นนักบวช
ของ ภราดา ยอห์น วิทยา รุ่งโรจน์เกษตร, C.Ss.R. โดย พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. สมณประมุขแห่งมิสซังเขตอุบลราชธานี
ณ วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการวิถีชุมชนวัด
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2019 แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการวิถีชุมชนวัด ณ อารามพระหฤทัย คลองเตย โดยมีคุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เข้าร่วมประชุมด้วย

ค่ายพระคัมภีร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อสมเกียรติ
ตรีนิกร จัดค่ายพระคัมภีร์ Catholic Junior Bible Camp “พระวรสารนักบุญยอห์น”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม และแผนกเยาวชน และคุณครู
กมลา สุริยพงศ์ประไพ นักบุญเปโตร และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่นำ�นักเรียนมา
ร่วมค่ายพระคัมภีร์จำ�นวน 16 โรงเรียน มีนักเรียนมาร่วมค่ายฯ 164 คน คุณครู 18 คน
เจ้าหน้าที่ 6 คนรวมทั้งหมด 191 คน

อบรมศาสนสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานครั้งที่ 6
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา
09.00 – 12.00 น. แผนกศาสนสัมพันธ์และ
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมศาสน
สัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐาน 6 ครั้งและครั้งนี้เป็น
ครัง้ ที่ 6 ปี 2019 ในหัวข้อ “การปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ของศาสนิกชนที่คริสตชนต้องเข้าใจ” โดย
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผูบ้ รรยาย
ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารแคทเธอรีน หลังบ้าน
พักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 20 ท่าน หลัง
จากจบการอบรมแล้ว ได้มีการมอบเกียรติบัตร
การอบรมศาสนสัมพันธ์ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2019
3-4 ส.ค. แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ "เสียงภาวนา" ณ บ้านสวนยอแซฟ
10 ส.ค. แผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการบรรยายเรื่องกระแสเรียกสตรี ณ บ้านผู้หว่าน
15 ส.ค. อาสนวิหารอัสสัมชัญ ฉลอง 100 ปี เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงาน หนึ่งศตวรรษ สิริสวัสดิ์ วัดอัสสัมชัญ
และพิธีบูชาขอบพระคุณพร้อมรับพระคุณการุณย์ โอกาส 100 ปี
31 ส.ค. แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงาน งานชุมนุมครอบครัว "350 ปีมสิ ซังสยาม : ครอบครัวคาทอลิกไทย"
ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
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คอลัมน์ค�ำ สอน...

วัด...(ทีป่ ระทับพระเจ้า) ทีพ่ ง่ึ พิงของชาวเรา
สารสังฆมณฑลฉบับนี้ มีคอลัมน์พเิ ศษ พูดถึง
ประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อ ชุมชนอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ อันเป็นวัดประจำ�ตำ�แหน่งของพระ
สังฆราช จึงเป็นวัดหลักของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ของเรา เนือ่ งด้วย ปีนว้ี นั ที่ 15 สิงหาคม เป็นวัน
ฉลองวัดอัสสัมชัญ เพือ่ เทิดเกียรติพระนางมารีย์
ในมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ท้ัง
กายและวิญญาณ และเป็นพิเศษ ทางอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ จัดให้มกี ารเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ
100 ปี โบสถ์หลังปัจจุบนั ผ่านทางกิจศรัทธาและ
กิจกรรมต่างๆ ตลอดทัง้ ปี ซึง่ พีน่ อ้ งสามารถติดต่อ
และร่วมกิจศรัทธาและกิจกรรมของทางวัดได้ เช่น
พิธีมิสซาขอบคุณและขอพรพระเจ้า กิจกรรมวิ่ง
มาราธอน (ตุลาคม) และอืน่ ๆ
วัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของชุมชนแห่ง
ความเชื่อ กล่าวคือ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
เป็นสถานทีใ่ ช้ในการร่วมพิธกี รรมสรรเสริญพระเจ้า
วัดเป็นทีช่ มุ นุมคริสตชนได้มาสร้างความสัมพันธ์ใน
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน วัดเป็นสถานที่พ่งึ พิงทาง
จิตใจเมือ่ สัตบุรษุ ได้เข้าวัดเพือ่ ภาวนาขอพรพระเจ้า
วัดยังเป็นศูนย์กลางขององค์กรต่างๆ ของวัด เพือ่
ทำ � กิ จ ศรั ท ธาและกิ จ กรรมแสดงความรั ก ต่ า งๆ
วัดจึงเป็นที่พ่งึ พิงทั้งทางกายและจิตใจ ในชุมชน
แห่งความเชือ่
หลายปีทแ่ี ล้ว พ่อเห็นข่าวเหตุการณ์อทุ กภัยใน
ประเทศฟิลปิ ปินส์ ประชาชนมากมายเป็นผูป้ ระสบ
ภัย หนีน�ำ้ ท่วมและไม่มที อ่ี ยูอ่ าศัยและอาหาร แต่
ปรากฏว่า ตัวโบสถ์หรือสถานทีใ่ นวัดหลายแห่งใน
ฟิลปิ ปินส์กลายเป็นทีพ่ ง่ึ พิง และตัง้ เป็นศูนย์พกั พิง
ให้ผู้ประสบภัยได้พักอาศัย วัดที่ใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อ แต่เมื่อ
ประชาชนเกิดความทุกข์ร้อนวัดกลายเป็นที่พ่งึ พิง
ทางกายและใจได้เป็นอย่างดีและชัดเจน เพราะ
นี่คือ เรื่องเดียวกัน คือ การแสดงความรักต่อ
พระเจ้าและเพือ่ นพีน่ อ้ ง
ทุกครัง้ ทีเ่ ราคริสตชนมีความสุข และความทุกข์
ทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ เรามาหาพระเจ้าทีว่ ดั เพือ่ สำ�นึก
ในความรักและพระพรของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรา
ทุกคน เรามาสรรเสริญ ขอบคุณ ขอโทษ และขอพร
พระเจ้า ในวัดผ่านทางพิธบี ชู ามิสซา การสวดภาวนา
ส่วนตัว และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด
ในความเป็นหนึง่ เดียวในชุมชนวัดของเรา
พีน่ อ้ งทีร่ กั วันที่ 4 สิงหาคมนี้ เป็นวันสือ่ มวลชน
สากล สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประทานสาส์นวัน
สื่อมวลชนถึงเราทุกคน ให้ใส่ใจและใช้ส่อื อย่างมี
คุณค่า ปีนพ้ี ระองค์ทรงให้หวั ข้อ “เราต่างเป็นเสมือน
อวัยวะของกันและกัน” (อฟ 4: 25) ร่วมภาวนาขอ
ให้เราคริสตชนใช้จติ ใจและใช้การสือ่ สารถึงกันและ
กันด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน
เดือนสิงหาคมมีอะไรเป็นพิเศษบ้าง สำ�หรับพ่อแล้วก็คือการสมโภช
พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งวันสมโภช
นี้เริ่มต้นเมื่อพระศาสนจักรตะวันออก และตะวันตก ได้จัดให้มีการสมโภช
พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 และพระ
สันตะปาปาปีโอ ที่ 12 กำ�หนดให้เป็นข้อความเชื่อเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
1950 ว่า
“การยกขึ้นสวรรค์เป็นเอกสิทธิ์ที่พระมารดานิรมลของพระเจ้าทรง
ได้รับ เมื่อชีวิตบนโลกนี้ของพระนางสิ้นสุดลงแล้ว เพื่อยกย่องพระนางทั้ง
วิญญาณและร่างกาย โดยไม่ต้องรอจนถึงการกลับคืนชีพครั้งสุดท้าย”...
นี่คือความเชื่อของพระศาสนจักรมานานหลายศตวรรษ ตามหลักฐานที่
ปรากฏในอาสนวิหารหลายแห่งในยุคกลาง และจากกระจกสีที่บอกเล่า
เรื่องราวของ “การนอนหลับของพระนางมารีย์”
สำ�หรับประเทศไทย หลังจากพิธีอภิเษกพระสังฆราชแปร์รอส ใน
วันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1910 ณ วัดกาลหว่าร์ ผ่านพ้นไปแล้ว ต่อจากนั้น
เพียงหนึ่งวันคือ วันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1910 ได้มีพิธีเสกศิลาฤกษ์ก้อน
แรกของอาสนวิหารในอนาคต อาสนวิหารหลังนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยในปี
ค.ศ.1918 (หลักฐาน: C.R.; หมายเหตุ ประจำ�วันของคุณพ่อกอลมเบต์)
และเมื่อถึงวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1919 ซึ่งตรงกับวันฉลองสมโภชแม่พระ
ได้ รั บ เกี ย รติ ย กขึ้ น สวรรค์ ทั้ ง กายและวิ ญ ญาณ คุ ณ พ่ อ กอลมเบต์ ถื อ
โอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้มอบอาสนวิหารให้เป็นวิหารของแม่พระ โดย
ใช้ชื่อว่า “อาสนวิหารอัสสัมชัญ” หรือ พระนางมารีย์ได้รับเกียรติ
ยกขึ้ น สวรรค์ อาสนวิ ห ารหลั ง นี้ จึ ง เป็ น สิ่ ง สร้ า งที่ ยื น ยั น ถึ ง ความเชื่ อ
ความศรัทธา ความรักที่คนไทยมีต่อพระนางมารีย์
เมื่อนับดูดีๆ แล้ว ปีนี้จะครบรอบ 100 ปีของอาสนวิหารอัสสัมชัญ
จึงเป็นอีกหนึ่งความชื่นชมยินดี เนื่องจากในวันที่ 15 สิงหาคม 2019
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้มกี ารเฉลิมฉลอง “หนึง่ ศตวรรษ สิรสิ วัสดิ์
วัดอัสสัมชัญ” ซึ่งอาสนวิหารหลังนี้ได้มีการบูรณะและปรับปรุง ทั้งวัดและ
พื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงาม สง่างาม สมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติ
พระแม่มารีย์ของชาวเรา พ่อจึงขอเชิญชวนให้มาร่วมงานฉลองฯ และมา
เยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญกันนะครับ
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
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