
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 8 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2019

นักบุญเปาโลยืนยันว่า เราไม่ได้

เป็นทาส แต่เราเป็นไท และให้เราชื่นชม

ในอิสรภาพนี้ อิสรภาพที่เราได้รับมา

จากพระเยซูเจ้า ผู้ได้ทรงกอบกู้เราให้

รอดพ้นจากบาปแล้ว และผลที่ตามมาก็

คือ “การอุทิศตัว” ที่เราจะต้องทุ่มเทให้

กับพระเยซูเจ้า ความรักที่เราได้รับจาก

พระเยซูเจ้า เรียกร้องให้เราทุ่มเทอุทิศ

ชีวิตตอบสนองความรักของพระองค์ ใน

การดำาเนินชีวิตเปน็ศิษย์ติดตามพระองค์ 

อย่างแน่วแน่ และไม่เหลียวหลัง

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์เปิดประชุมสมัชชา
ซิสเตอร์กาปูชิน สามพราน

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช ชุมชนคริสตชนกระจายตัวอยู่ตามริมแม่น้ำา

เจ้าพระยาคือ วัดคอนเซปชั่น (วัดเขมร) ถูกสร้างขึ้นในรัชกาล

สมเดจ็พระนารายณโ์ดยพระสงัฆราชหลยุส ์ลาโน (Louis Laneau) 

ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาแห่งมิสซังสยามท่านแรก คริสตชน

ส่วนใหญ่เป็นชาวโปรตุเกส วัดซางตาครู้ส ถูกสร้างขึ้นในรัชกาล

สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบรุ ีโดยคณุพอ่ฌาคส ์กอรร ์(Jacques Corre)  

มชิชันนารฝีรัง่เศส ครสิตชนสว่นใหญ่เปน็ชาวโปรตเุกส และชมุชน

ชาวโปรตุเกสที่แยกตัวออกจากวัดซางตาครู้ส ได้รับพระราชทาน

ที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาจะ 

กอ่รา่งสรา้งตวัขึน้เปน็วดัแมพ่ระลกูประคำา กาลหวา่ร ์และวดัหลงั 

ถัดมาซึ่งพระสังฆราชเอสปริต์-มารีย์ ฟลอรังส์ (Esprit-Marie  

Florens) สร้างขึ้น จะถูกจารึกถึงในนามของ “วัดอัสสัมชัญ”

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของ

วัดอัสสัมชัญเริ่มปรากฏขึ้นใน ค.ศ.1809 โดยคุณพ่อยอห์น 

บัปติส ปาสกัล ได้รวบรวมเงินจำานวน 1,500 เปียสต์ มอบแด่ 

คุณพ่อเอสปริต์ ฟลอรังส์ ซึ่งพำานักอยู่ ณ กรุงเทพฯ ผ่านทาง 

คุณพ่อโค๊ลด-ฟรังซัวส์ เลอต็องดัล (Claude-François Letondal) 

เจ�ะลึกพิเศษ...

อาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี
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ด้วยจุดประสงค์ของคุณพ่อปาสกัลที่ถวายเงินก้อนนี้

คือ “สำาหรับก่อสร้างวัดเพื่อถวายเกียรติแด่พระนาง

พรหมจารีย์มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้ังกายและ

วิญญาณ”

ค.ศ.1819 พระสังฆราชฟลอรังส์ได้เดินทางไป

เยี่ยมคริสตชนที่ปีนัง เม่ือทราบข่าวว่าเงินท่ีคุณพ่อ 

ปาสกัลมอบใหไ้มเ่พยีงพอตอ่การกอ่สรา้งวดั ครสิตชน 

ที่ปีนังจึงรวบรวมเงินมาทำาบุญ รวมกับเงินจำานวน  

500 เปียสต์จากคุณพ่อโฆเซ่ บาเร็ตโต (José Baretto) 

ชาวโปรตุเกส ซึ่งปรารถนาจะสมทบทุนการสร้างวัด 

แมพ่ระเพือ่เพิม่พนูความเชือ่ของชาวสยาม การดำาเนนิ 

งานต่างๆ ก็เร่ิมทันทีใน ค.ศ.1820 คือซ้ือท่ีดินสวน

มะมว่งและสวนกลว้ยเพิม่อกีหนึง่แปลง โดยแปลงแรก

ที่ซื้อไว้ใน ค.ศ.1809 จะอยู่บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ

ในปัจจุบัน และแปลงท่ีสองซ่ึงซ้ือเม่ือ ค.ศ.1820 

เป็นที่ตั้งของอาสนวิหารอัสสัมชัญปัจจุบัน โรงเรียน

อัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สำานัก

พระสังฆราช อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม ฯลฯ จากนั้น

จึงเริ่มปรับที่ดินให้เรียบ และลงมือสร้างวัดอัสสัมชัญ

ด้วยเป็นอิฐ มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสาน

ระหว่างไทยกับยุโรป แล้วเสร็จใน ค.ศ.1821 โดย

มีชื่อที่เรียกแต่เดิมว่า “วัดอัสซมซีโอ” หรือ “วัดสวน

ท่าน” เพราะเป็นวัดที่ตั้งท่ามกลางสวนมะม่วงของ

พระสังฆราชแห่งมิสซังสยาม จากนั้นได้ย้ายบ้านเณร

จากวัดซางตาครู้สมาบริเวณนี้ (พ้ืนท่ีบ้านเณรปัจจุบัน

อยู่ในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ) พิธีเสกวัดอัสสัมชัญ

กระทำาอย่างสง่าในวันฉลองแม่พระลูกประคำา ค.ศ.

1822 โดยพระสังฆราชฟลอรังส์เป็นประธานในพิธี 

ต่อมา ได้มีการแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้สอนเทววิทยาประจำา

บ้านเณรอัสสัมชัญขึ้นเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่ง 

มิสซังสยาม คือ พระสังฆราชบาเธเลมี บรือเกียร์  

(Barthélemy Bruguière) พธิบีวชพระสงัฆราชจดัขึน้ใน

วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ.1829 ณ วัดอัสสัมชัญ จากนั้น 

ไม่นาน พระสังฆราชบรือเกียร์ได้ถูกส่งไปดำารงตำาแหน่ง 

ผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งมิสซังเกาหลีท่านแรก

เนื่องจากกลุ่มคริสตชนได้ขยายตัวมากข้ึนอีก

ท้ังยังวางมือจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เนื่องจากภราดา

เซนต์คาเบรียลได้รับหน้าที่ดูแลโรงเรียนต่อไป คุณพ่อ

กอลมเบต์จึงได้ปรึกษาหารือกับคุณพ่อปิแอร์-ฌอง-

หลุยส์ โรมิเออ (Pierre Jean Louis Romieu)  ซึ่ง

ขณะนั้นเป็นเหรัญญิกของมิสซังสยาม รับผิดชอบ 

โรงพิมพ์อัสสัมชัญ และเป็นผู้เช่ียวชาญทางการ 

ก่อสร้าง ตกลงกันว่าจะดำาเนินการก่อสร้างวัด 

อัสสัมชัญขึ้นใหม่เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความศรัทธา 

ของคริสตชนในยุคสมัยนั้น โดยคุณพ่อกอลมเบต์ 

รับหน้าที่เป็นผู้หาทุน คุณพ่อโรมิเออเป็นผู้ออกแบบ 

โครงสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจากการประชุม 

ตกลงกันได้ข้อสรุปสำาหรับการจัดสร้าง จะยึดกรอบ
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ความคิดที่นำ า เสนอความหมายในทุก 

องค์ประกอบของอาคาร และรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมของวัดจะเป็นแบบโรมาเนส-

ไบเซนไทน์ แม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลนใน

เวลาต่อมาก็ยังคงยึดกรอบความคิดนี้อยู่ ที่

เลือกใช้รูปแบบของโรมาเนส-ไบเซนไทน์ 

เน่ืองจากสะทอ้นใหค้ำานงึถงึจติใจท่ีม่ันคงซ่ึง

เพ่งพิศไปยังพระเป็นเจ้า สัดส่วนโครงสร้าง

ของวัดถูกให้ความหมายเปรียบดังเสาศิลา

แห่งหลักคำาสอนในพระศาสนจักรที่ไม่มี

สิ่งใดมาสั่นคลอนได้ พื้นวัดที่เป็นหินสีเทา

อ่อนเลียนแบบกระเบื้องโมเสคเน้นความ

เรียบง่าย 

วั ด อั ส สั ม ชั ญ ห ลั ง นี้ ส ร้ า ง เ ส ร็ จ

เรยีบรอ้ย และเร่ิมเปดิใชใ้นวนัท่ี 10 สงิหาคม 

ค.ศ.1918 โดยพระสังฆราชแปร์รอสได้ 

ถวายมิสซาเป็นคร้ังแรก ต่อมาในวันที่ 15 

สิงหาคม ได้จัดพิธีฉลองวัดขึ้น โดยพระ 

สังฆราชแปร์รอสทำามิสซาอย่างสง่า ส่วน 

ในวัดก็ประดับประดาดอกไม้เช่น ดอกซ่อนกลิ่น ดอกพุด 

ดอกบวั ดอกกลว้ยไม ้ดอกจำาป ีดอกกหุลาบสง่กลิน่กำาจายไปทัว่

บรเิวณ รวมถงึการประดบัผา้แพรสขีาวแดง และธงจำานวนมาก  

คณะนักขับร้องของโรงเรียนอัสสัมชัญพร้อมด้วยวงดนตรี 

นักบุญเซซีลีอากำากับโดยภราดาไมเกิ้ล (Frère Michel) บรรเลง 

เพลงตลอดพิธีมิสซา ในปีดังกล่าวได้เริ่มมีการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อ 

ใช้ในวัด วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1919 ตรงกับวันฉลองสมโภช 

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อ

กอลมเบต์ถือโอกาสนี้มอบวัดอัสสัมชัญแด่แม่พระ ผู้ประกอบ

พิธีเสกคือพระสังฆราชแปร์รอส ท่ามกลางนักบวชชายหญิง 

ทูตานุทูตต่างประเทศ และคริสตชนจำานวนมาก

ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์

ท้องถิ่นหรือสถานที่อันสำาคัญซึ่งเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็น

สิ่งอันจะทำาให้ผู้คนในสังคมนั้นมีความเข้าใจรากเหง้าแห่งตน 

ภูมิใจบรรพชน และเคารพตัวตนของตัวเอง ฉะนั้นในห้วงเวลา

ของการครบรอบ 100 ปีอาสนวิหารอัสสัมชัญหลังปัจจุบัน 

(ค.ศ.1919-2019) รวมถงึการครบรอบ 350 ปแีหง่การสถาปนา

มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019) จึงเป็นช่วงเวลาอันดีที่จะกลับ

มาทบทวนเรื่องราวต่างๆ ในอดีตของมิสซังสยาม โดยมุ่งเน้น 

ที่ความเป็นมาของอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อทำาให้เรื่องราว

และภาพจำาที่ลบเลือนไป ได้มีโอกาสฟื้นคืนกลับมาโลดแล่น 

อีกครั้งในห้วงคำานึงของคริสตชนไทยปัจจุบัน
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บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

พี่น้องที่รัก คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดของ 

แต่ละเขตในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มี 

การประชุมและจัดกิจกรรมวิถีชุมชนวัดอย่างต่อเนื่อง  

ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้ จึงขอนำารายงานการดำาเนินงาน

วิถีชุมชนวัดเขต 4 มาแบ่งปันกับพี่น้องครับ

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2019 คณะกรรมการ

วิถีชุมชนวัดเขต 4 จัดอบรมฟื้นฟูผู้ประสานงานวิถีชุมชน 

วัดและทีมอภิบาลเขต 4 ที่ศูนย์คามิลเลียนลาดกระบัง  

โดยมวีทิยากรทีม่าแบง่ปัน คอื คณุพอ่ปิยะชาต ิ มะกรครรภ ์  

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์  ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ   

รวมทั้งผู้นำาทีมอภิบาลทั้ง 8 วัด

ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2019 ผูป้ระสานงานวถิชีมุชนวดั 

และทีมอภิบาลเขต 4 ได้ไปช่วยงานเผยแผ่ความรู้ความ 

เข้าใจวิถีชุมชนวัดที่วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด ตาม 

คำาเชิญของคณุพอ่เจา้อาวาส และมกีารออกบธูเพือ่แนะนำา 

วิถีชุมชนวัดที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร โดยซิสเตอร์บังอร 

และทีมอภิบาลของแต่ละวัด และสัตบุรุษในเขต 4

วันที่ 16 มีนาคม 2019 ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด

และทีมอภิบาลเขต 4 ได้ไปออกบูธแนะนำาวิถีชุมชนวัด  

โดยรว่มงานกบัซสิเตอรกั์ลยา ตรโีสภา ทีว่ดันกับุญยอแซฟ 

อยุธยา

วันที่ 4 เมษายน 2019 คุณพ่อสราวุธ ครูรัตนา 

และคุณขวัญจิต ได้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำา วันที่ 

6-7 เมษายน 2019 ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดและทีม

อภิบาลเขต 4 ทั้ง 8 วัด เดินทางไปแสวงบุญและดูงาน

ที่สังฆมณฑลนครราชสีมา ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

ปากช่อง วัดน้อยกลางดง วัดบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด 

กฤษบำารุง เขาใหญ่ และหลังจากร่วมมิสซาแล้วได้เข้าร่วม

ประชมุวถิชีมุชนวดักบัพีน่อ้งสตับรุษุ วนัที ่23-24 เมษายน 

2019 นำาเยาวชนวัดเซนต์แอนโทนีเข้าค่ายท่ีรัตนบุรี  

โฮมสเตย์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 ผู้ประสานงาน 

วิถีชุมชนวัดและทีมอภิบาลเขต 4 ช่วยงานจัดนิทรรศการ 

และแนะนำาวิถีชุมชนวัดที่วัดเซนต์หลุยส์ เขต 1 วันท่ี  

20 พฤษภาคม 2019 ให้ความรู้และร่วมกิจกรรม 

วิถีชุมชนวัดกับคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพนักงานโรงเรียน 

เซนต์แอนโทนี และวันที่ 29 พฤษภาคม 2019  

เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 โรงเรียนเซนต์ 

แอนโทนี

วันที่ 3 มิถุนายน 2019 จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจ 

ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดและทีมอภิบาลเขต 4 ท่ีวัด 

พระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร เรื่อง "การเยี่ยม" วันที่ 8 มิถุนายน 

2019 ร่วมฉลองวัดเซนต์แอนโทนี และจัดนิทรรศการ

แนะนำาวิถีชุมชนวัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2019 ผู้ประสานงานวิถีชุมชน

วัดและทีมอภิบาลเขต 4 อบรมวิถีชุมชนครั้งท่ี 1/2019 

ให้กับเยาวชนเขต 4 ทั้ง 8 วัดในเขต 

พ่อขอบคุณผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดและทีม 

อภิบาลเขต 4 และผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดทุกเขต 

ที่ได้ช่วยดำาเนินงานวิถีชุมชนวัดในเขตของตนอย่างดี 

จนเติบโต ก้าวหน้า และนำามาแบ่งปันแก่กันและกัน 

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำางานวิถีชุมชนวัดของ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอคำาภาวนาจากพี่น้องทุกท่าน 

เพื่อชุมชนศิษย์พระคริสต์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ของเราจะได้เติบโตในความรักของพระเจ้า และในความ

เป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเราทุกคน
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษและพิธีเสกและวางศิลาแรกวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

งานชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019 แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร ผู้จัดการแผนก 

จดังานชมุนมุผู้สงูอายอัุครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ โดยมคีณุพอ่วโิรจน ์นนัทจนิดา เปน็ประธาน หลงัพธิมีสิซามพีธิมีอบเกยีรตบิตัรแสดงความยนิดี
แด่ผู้สูงอายุครบ 90 ปี จำานวน 6 ท่าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ลูกกตัญญูต่อบุพการี 6 ท่าน ณ วัดนักบุญยอแซฟ จ.พระนครศรีอยุธยา 
รวมจำานวนผู้มาร่วมงาน 830 ท่าน

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย สัมมนาประจำาปี
วันที่ 14-16 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประจำาปี เรื่อง "การพัฒนาฝ่ายจิตผ่านทาง

ความเข้าใจในความท้าทายของบุคลิกภาพและพัฒนาการชีวิต" (Spiritual Growth through Understanding our Challenging Personality 
and Development) ณ สำานักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่ มีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อวิรัช อมรพัฒนา, C.Ss.R. คุณพ่อจิตตพล ปลั่งกลาง, 
C.Ss.R. พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ และพว.ดร.จุฬาภรณ์ รามศิริ เป็นวิทยากร มีจำานวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 86 ท่าน จาก 20 คณะ

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

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่าง
ปลอดภัย และรู้เท่าทัน”

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง 
ประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ 
ใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สำาหรับ 
ครูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในอังคารที่  
2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) สามพราน โดยวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาการ 
ศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทดีแทค มีโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนอกเครือได้พิจารณา 
ส่งครูแนะแนว และครูจิตตาภิบาลเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ จำานวน 73 คน จาก 28 โรงเรียน
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สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 32
วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2019 สัมมนาพระสงฆ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 32 บ้านผู้หว่าน หัวข้อ “350 ปี มิสซังสยาม : จากชุมชนศิษย์ 

พระคริสต์ สู่ชุมชนศิษย์ธรรมทูต”

คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ฟื้นฟูจิตใจ 2019
เขา้เงียบฟืน้ฟจูติใจ คุณพอ่ประยทุธ ศรเีจรญิ จติตาธกิาร และคณุพอ่อนพุงษ ์ศรสีขุ, OCD. ไดจั้ดใหม้กีารเขา้เงยีบฟืน้ฟจิูตใจสมาชกิคณะ

ฆราวาสคาร์เมไลท์ หมู่คณะแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล กรุงเทพฯ ประจำาปี 2019 ระหว่างวันจันทร์ที่ 15-17 กรกฎาคม 2019 ที่ บ้านหาดหฤทัย 
หัวหิน ในหัวข้อ “ชีวิตภาวนา รากฐาน และชีวิตของคณะคาร์แมล” ปีนี้มีสมาชิกและผู้สนใจมาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจทั้งสิ้น 34 ท่าน

สัมมนาผู้อภิบาลครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2019 สัมมนาผู้อภิบาลครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

(คกก.อภิบาลครอบครัวเขต 1-6) ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน 
จ.นครปฐม โดยคุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการทำางานแก่
กรรมการครอบครัวทั้ง 6 เขตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

อบรมสำาหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors)
เมือ่วนัเสารท่ี์ 20 กรกฎาคม 2019 คณุพอ่

ทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสน
ธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จัดอบรมสำาหรับพ่ีเลี้ยงคริสตชน 
(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

อบรมพระคัมภีร์ไตร่ตรองพระวรสารนักบุญยอห์น
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2019 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนก จัดอบรมพระคัมภีร์ ศึกษา 
อ่าน และไตร่ตรองพระวรสารนักบุญยอห์น เพื่อมุ่งสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต  
โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม ณ บ้านผู้หว่าน มีผู้สนใจมาร่วมอบรมครั้งนี้จำานวนกว่า 100 คน
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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.  แผนกครอบครวั อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ จดังาน งานชมุนมุครอบครวั "350 ปมีสิซงัสยาม : ครอบครวัคาทอลกิไทย"   
 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

ค่ายพระคัมภีร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อสมเกียรติ 

ตรีนิกร จัดค่ายพระคัมภีร์ Catholic Junior Bible Camp “พระวรสารนักบุญยอห์น”  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม และแผนกเยาวชน และคุณครู 
กมลา สุริยพงศ์ประไพ นักบุญเปโตร และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่นำานักเรียนมา 
ร่วมค่ายพระคัมภีร์จำานวน 16 โรงเรียน มีนักเรียนมาร่วมค่ายฯ 164 คน คุณครู 18 คน  
เจ้าหน้าที่ 6 คนรวมทั้งหมด 191 คน

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 โดยม ีคุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ และคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช เข้าร่วมประชุมด้วย

อบรมศาสนสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานครั้งที่ 6
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 

09.00 – 12.00 น. แผนกศาสนสัมพันธ์และ 
คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมศาสน
สัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐาน 6 คร้ังและครั้งน้ีเป็น
คร้ังที ่6 ปี 2019 ในหวัข้อ “การปฏบิตัศิาสนกิจ 
ของศาสนิกชนที่คริสตชนต้องเข้าใจ” โดย  
คณุพอ่สมเกยีรต ิบญุอนนัตบตุร เป็นผูบ้รรยาย 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารแคทเธอรนี หลงับา้น
พักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 20 ท่าน หลัง
จากจบการอบรมแล้ว ได้มีการมอบเกียรติบัตร
การอบรมศาสนสัมพันธ์ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน



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

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์, คุณพ่อ 
ทัศมะ กิจประยูร บรรณาธิการ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม กองบรรณาธิการ : พฤกษา กิจเจริญ, มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย  
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405  สำานักงาน : 122/10 อาคารเซนต์โธมัส ชั้น 7 ซอยนนทรี 14  
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3847 โทรสาร. 0 2681 3848 E-mail : webmaster@catholic.or.th 

วัด...(ท่ีประทับพระเจ้า) ท่ีพ่ึงพิงของชาวเรา
สารสังฆมณฑลฉบับน้ี มีคอลัมน์พิเศษ พูดถึง 

ประวัติศาสตร์แห่งความเช่ือ ชุมชนอาสนวิหาร 
อัสสัมชัญ อันเป็นวัดประจำาตำาแหน่งของพระ
สังฆราช จึงเป็นวัดหลักของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ของเรา เน่ืองด้วย ปีน้ีวันท่ี 15 สิงหาคม เป็นวัน 
ฉลองวัดอัสสัมชัญ เพ่ือเทิดเกียรติพระนางมารีย์ 
ในมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ท้ัง
กายและวิญญาณ และเป็นพิเศษ ทางอาสนวิหาร 
อัสสัมชัญ จัดให้มีการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 
100 ปี โบสถ์หลังปัจจุบันผ่านทางกิจศรัทธาและ
กิจกรรมต่างๆ ตลอดท้ังปี ซ่ึงพ่ีน้องสามารถติดต่อ
และร่วมกิจศรัทธาและกิจกรรมของทางวัดได้ เช่น 
พิธีมิสซาขอบคุณและขอพรพระเจ้า กิจกรรมว่ิง
มาราธอน (ตุลาคม) และอ่ืนๆ

วัดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของชุมชนแห่ง
ความเช่ือ กล่าวคือ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
เป็นสถานท่ีใช้ในการร่วมพิธีกรรมสรรเสริญพระเจ้า 
วัดเป็นท่ีชุมนุมคริสตชนได้มาสร้างความสัมพันธ์ใน
ความเป็นหน่ึงเดียวกัน วัดเป็นสถานท่ีพ่ึงพิงทาง
จิตใจเม่ือสัตบุรุษได้เข้าวัดเพ่ือภาวนาขอพรพระเจ้า
วัดยังเป็นศูนย์กลางขององค์กรต่างๆ ของวัด เพ่ือ
ทำากิจศรัทธาและกิจกรรมแสดงความรักต่างๆ  
วัดจึงเป็นท่ีพ่ึงพิงท้ังทางกายและจิตใจ ในชุมชน 
แห่งความเช่ือ

หลายปีท่ีแล้ว พ่อเห็นข่าวเหตุการณ์อุทกภัยใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ประชาชนมากมายเป็นผู้ประสบ
ภัย หนีน้ำาท่วมและไม่มีท่ีอยู่อาศัยและอาหาร แต่
ปรากฏว่า ตัวโบสถ์หรือสถานท่ีในวัดหลายแห่งใน
ฟิลิปปินส์กลายเป็นท่ีพ่ึงพิง และต้ังเป็นศูนย์พักพิง 
ให้ผู้ประสบภัยได้พักอาศัย วัดท่ีใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิทางความเช่ือ แต่เม่ือ
ประชาชนเกิดความทุกข์ร้อนวัดกลายเป็นท่ีพ่ึงพิง
ทางกายและใจได้เป็นอย่างดีและชัดเจน เพราะ 
น่ีคือ เร่ืองเดียวกัน คือ การแสดงความรักต่อ
พระเจ้าและเพ่ือนพ่ีน้อง

ทุกคร้ังท่ีเราคริสตชนมีความสุข และความทุกข์
ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิต เรามาหาพระเจ้าท่ีวัด เพ่ือสำานึก
ในความรักและพระพรของพระเจ้าท่ีทรงมีต่อเรา 
ทุกคน เรามาสรรเสริญ ขอบคุณ ขอโทษ และขอพร
พระเจ้า ในวัดผ่านทางพิธีบูชามิสซา การสวดภาวนา
ส่วนตัว และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด 
ในความเป็นหน่ึงเดียวในชุมชนวัดของเรา

พ่ีน้องท่ีรัก วันท่ี 4 สิงหาคมน้ี เป็นวันส่ือมวลชน
สากล สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประทานสาส์นวัน 
ส่ือมวลชนถึงเราทุกคน ให้ใส่ใจและใช้ส่ืออย่างมี
คุณค่า ปีน้ีพระองค์ทรงให้หัวข้อ “เราต่างเป็นเสมือน
อวัยวะของกันและกัน” (อฟ 4: 25) ร่วมภาวนาขอ
ให้เราคริสตชนใช้จิตใจและใช้การส่ือสารถึงกันและ
กันด้วยความรักตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน

เดือนสิงหาคมมีอะไรเป็นพิเศษบ้าง สำาหรับพ่อแล้วก็คือการสมโภช
พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งวันสมโภช
น้ีเริ่มต้นเมื่อพระศาสนจักรตะวันออก และตะวันตก ได้จัดให้มีการสมโภช
พระนางมารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 และพระ
สันตะปาปาปีโอ ที่ 12 กำาหนดให้เป็นข้อความเชื่อเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
1950 ว่า 

“การยกขึ้นสวรรค์เป็นเอกสิทธิ์ที่พระมารดานิรมลของพระเจ้าทรง
ได้รับ เมื่อชีวิตบนโลกนี้ของพระนางสิ้นสุดลงแล้ว เพื่อยกย่องพระนางทั้ง
วิญญาณและร่างกาย โดยไม่ต้องรอจนถึงการกลับคืนชีพครั้งสุดท้าย”... 
นี่คือความเชื่อของพระศาสนจักรมานานหลายศตวรรษ ตามหลักฐานที่
ปรากฏในอาสนวิหารหลายแห่งในยุคกลาง และจากกระจกสีที่บอกเล่า 
เรื่องราวของ “การนอนหลับของพระนางมารีย์”  

สำาหรับประเทศไทย 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 ประจำาวันของคุณพ่อกอลมเบต์)  
และเมื่อถึงวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1919 ซึ่งตรงกับวันฉลองสมโภชแม่พระ 
ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อกอลมเบต์ถือ 
โอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้มอบอาสนวิหารให้เป็นวิหารของแม่พระ โดย 
ใช้ชื่อว่า “อาสนวิหารอัสสัมชัญ” หรือ พระนางมารีย์ได้รับเกียรติ 
ยกขึ้นสวรรค์ อาสนวิหารหลังนี้จึงเป็นสิ่งสร้างที่ยืนยันถึงความเชื่อ  
ความศรัทธา ความรักที่คนไทยมีต่อพระนางมารีย์

เมื่อนับดูดีๆ แล้ว ปีนี้จะครบรอบ 100 ปีของอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
จึงเป็นอีกหนึ่งความช่ืนชมยินดี เนื่องจากในวันท่ี 15 สิงหาคม 2019  
อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ จดัใหม้กีารเฉลมิฉลอง “หนึง่ศตวรรษ สริสิวสัดิ ์
วัดอัสสัมชัญ” ซึ่งอาสนวิหารหลังนี้ได้มีการบูรณะและปรับปรุง ทั้งวัดและ
พื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงาม สง่างาม สมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติ 
พระแม่มารีย์ของชาวเรา พ่อจึงขอเชิญชวนให้มาร่วมงานฉลองฯ และมา
เยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญกันนะครับ

คอลัมน์คำ�สอน...

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร


