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คริสตสมภพเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข

ของทุกคน เพราะเตือนใจพวกเราทุกคนให้ระลึก

ถึงพระเมตตารักของพระเจ้า ที่ได้ทรงโปรด

ประทานพระบุตรของพระองค์ให้ทรงบังเกิดมา 

และประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์

(พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

25 ธันวาคม 2019

คำาอวยพร

โอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม่ คริสตศักราช 2020

ขอให้พี่น้องคริสตศาสนิกชนทุกท่านดำาเนินชีวิตในอารยธรรมความ

รักต่อกันเสมอ เพราะที่ใดมีสองสามคนรวมกันในนามของพระเยซู ที่นั่น  

พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนม์ชีพ ประทับท่ามกลางเราเสมอ เป็น “องค์

อิมมานูแอล” พระเจ้าสถิตกับเราตลอดไป

“สุขสันต์วันคริสตสมภพและปีใหม่คริสตศักราช 2020”
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

วนัองัคารท่ี 3 ธันวาคม 2019 ฉลองศาสนนามพระคารดิ์นลั ฟรงัซสิเซเวยีร ์เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณิช และมอบทนุการศกึษาใหแ้กนั่กเรยีน  
ณ ศาลาไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน มีบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สามเณรยอแซฟ และตัวแทนสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมฉลองจำานวนมาก

ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ฉลองชีวิตสงฆ์และการปฏิญาณตนเป็นนักบวช คณะซาเลเซียน
วนัเสารท่ี์ 7 ธันวาคม 2019 พธิบีชูามสิซาขอบพระคณุในโอกาส ฉลอง 50 ปี ชวิีตสงฆ ์ของ คณุพอ่ตีโต เปดรอน, คณุพอ่ยอหน์ แปร์ตเิล,  

ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อออกัสติน ยะรัตน์ ไชยรา และฉลอง 50 ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ ภราดาโรเบิร์ต ปาเนตโต โดย 
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ณ วัดนักบุญดอนบอสโก กรุงเทพฯ

สอนคำาสอน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง 

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ 

ตรนีกิร ผูจั้ดการแผนก จัดอบรมพระคมัภีร์หนงัสอืประกาศกโยนาห ์และประกาศกเศฟนัยาห ์
เปน็จำานวน 2 เสาร ์คอืเสารท์ี ่9 และ16 พฤศจกิายน และในวนัเสารท์ี ่16 พฤศจกิายน ปิดคอร์ส 
และรับวุฒิบัตร โดยมีคุณพ่อ ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิทยากร 
และมอบวุฒิบัตร ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ซอยเทียนดัด มีผู้เข้าร่วมอบรม 
ครั้งนี้จำานวน 30 คน

ราษฎร์บำารุงศิลป์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  
ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2019  
คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ จัดงานเดิน-วิ่ง 
เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันราษฎร์
บำารุงศิลป์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019  
แผนกวิถีชุมชนวัด แผนกครอบครัว
และแผนกคริสตชนฆราวาส ฝ่าย
งานอภิบาล ของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ เยี่ยมเยียน ให้กำาลังใจ
และสอนคำาสอน ให้กับผู้พิการ ณ 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
พระประแดง
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม 2019

2-4 ธ.ค. เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน
3 ธ.ค. ฉลองศาสนนามฟรงัซสิเซเวยีร ์พระคารด์นัิล เกรยีงศกัด์ิ โกวทิวาณชิ ณ หอประชมุเซนตไ์มเกิล้ บา้นผูห้วา่น เวลา 10.30 น. 
14 ธ.ค.   พธิบีชูาขอบพระคณุโอกาสครบรอบการถวายพระวิหาร อาสนวิหารอสัสมัชญั เวลา 17.00 น. พระคารดิ์นัลฟรงัซสิเซเวยีร์  
 เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
21 ธ.ค. ฉลอง 60 ปีชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู นายชุมพาบาลที่ดี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. 
 ณ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
24 ธ.ค. สมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 24.00 น. พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
25 ธ.ค. สมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 09.00 น. พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
31 ธ.ค.   มิสซาสิ้นปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ เฝ้าศีลและอวยพรศีลมหาสนิท เวลา 21.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 
 โดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เวลา 22.00 น.

เลี้ยงอาหารและตัดผมให้กับเด็กศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 กลุ่มศาสนสัมพันธ์ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ร่วมกับ  

กลุ่มศาสนสัมพันธ์ เขต 1 ทำากิจกรรมนำาอาหารมาเลี้ยง และตัดผมให้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์  
วัดนักบุญอันนา ท่าจีน นำาโดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

โครงการเข้าเงียบอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำาวัด (PMG BKK) ปี 2019
แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย คุณพ่อ

วุฒิไกร ชินทร์นลัย จัดโครงการเข้าเงียบเพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจ อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดี
ประจำาวัด ณ บ้านหาดหฤทัย จ.เพชรบุรี วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2019 มีฆราวาสที่ผ่านการ 
อบรมฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 29 คน เพ่ือเป็นการเติมเต็มพลังด้านร่างกายและ 
จิตวิญญาณ สำาหรับการทำางานประกาศข่าวดีให้กับพระศาสนจักรต่อไป

Family Bible Quiz 2019 เขต 4
เขต 4 ร่วมกับ แผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจรรม Family Bible Quiz 

2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 ณ หอประชุม วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร มีทีมผู้เข้าแข่งขันตอบคำาถาม พระคัมภีร์ “พระวรสาร 
ตามคำาบอกเล่าของนักบุญยอห์น” และร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ จำานวน 42 ทีมๆ ละ 2 คน รวมเป็น 84 คน ครูคำาสอนและเจ้าหน้าที่ 
รวม 12 คน รวมทั้งหมด 96 คน

สวดพระกุมารในเขตชุมชนคลองเตย
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2019 ฝ่ายสังคม

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกผู้ยากไร้
และด้อยโอกาสในเขตชุมชนคลองเตย โดย 
คุณพ่ออเลสซานโดร ไบร และทีมงานเร่ิม
สวดพระกุมารสำาหรับผู้ป่วยในชุมชนล็อค
เเละชุมชน 70 ไร่ มีการมอบของขวัญสำาหรับ
ผู้ป่วยเเละเเจกขนมให้เด็กๆ อีกด้วยใน
บรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาส



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 

คุณค่าแห่งการเสด็จเยือนประเทศไทย ของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

รอยย้ิมพิมพ์ใจของพระสันตะปาปาฟรังซิส 
ติดตาตรึงใจเราคริสตชน เม่ือพระองค์ทรง 
เสด็จเยือนประเทศไทย 20-23 พฤศจิกายน 
ท่ีผ่านมา บางคนได้เห็นพระองค์แบบไกลๆ หน่อย 
เพราะผู้คนมาจำานวนมาก บางคนได้เห็นพระองค์
ใกล้ๆ และบางคนได้เห็นใกล้มากกว่าอีกเม่ือดูใน
ส่ือโทรทัศน์ท่ีซูมพระองค์มาใกล้บนหน้าจอดิจิทัล
เราคริสตชนสัมผัสได้ถึง ความรักของพระเจ้าท่ี 
ผ่านมาทางผู้นำาของพระศาสนจักร อย่างสมเด็จ
พระสันตะปาปา ท่ีพระองค์เสด็จมาเย่ียมเยียนเรา 
ด้วยความรัก และเอาใจใส่ ประดุจนายชุมพาบาล
ดูแลฝูงแกะ และย่ิงกว่าน้ัน ประดุจพ่อมาหาลูก

ตามตารางเวลาหรือเหตุการณ์ท่ีผ่านมา สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จไปหลายสถานท่ีท่ี
สำาคัญ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในทุกภาคส่วน อัน
ได้แก่ สถานท่ีทางราชการ(เย่ียมผู้นำาประเทศ)  ทาง
ศาสนา(เย่ียมผู้นำาศาสนาพุทธ ผู้นำาศาสนาอิสลาม) 
และท่ีสำาคัญ ทรงเย่ียมเยียนคริสตชนในสถานท่ี 
4 แห่งในองค์กรศาสนาคริสต์ของเรา ได้แก่ โรง
พยาบาลเซนต์หลุยส์ วัดนักบุญเปโตร อาสนวิหาร 
อัสสัมชัญ และสนามศุภชลาศัยเพ่ือเป็นสถานท่ี 
ประกอบมิสซาสำาหรับคริสตชนท่ัวไป ซ่ึงเรา 
คริสตชนหลายคนได้ร่วมพิธีมิสซา และร่วมรับเสด็จ
พระองค์ในสถานท่ีเราคริสตชนสามารถไปได้ นำา
ความยินดีและความสุขมาแก่เราคริสตชนทุกคน 
ด้วยความเช่ือท่ีมากล้น

พ่อเช่ือว่า คุณค่าแห่งการเสด็จเยือน
ประเทศไทยของพระสันตะปาปาฟรังซิส คือ 
การเสริมพลัง แห่งความเช่ือ ความรักและความ
ศรัทธาต่อพระเจ้าให้กับเราคริสตชนทุกคน  
บทเทศน์ท่ีพระองค์ดำารัสและทรงสอน ชีวิตท่ี
พระองค์เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะแบบอย่าง
แห่งความรัก ความยากจน ความถ่อมตน เป็น
แบบอย่างท่ีย่ิงใหญ่ของคนยุคน้ี ซ่ึงเราทุกคนและ 
ท่ัวโลกสัมผัส

อย่างไรก็ตาม พระองค์เสด็จมาเย่ียมเราและ
ทรงเสด็จกลับไปปฏิบัติภารกิจของพระองค์แล้ว  
ชีวิตคริสตชนของเรายังคงก้าวต่อไป ขอให้ส่ิงท่ีเรา
ได้รับจากการเสด็จมาของพระองค์ท่านทำาให้เรา 
มีความเข้มแข็งท้ังฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณ  
ในการดำาเนินชีวิตเพ่ือเป็นประจักษ์พยานถึง 
ความรักของพระเจ้า ดังท่ีพระสันตะปาปาทรงเป็น
แบบอย่างให้กับเรา

พ่ีน้องท่ีรัก ปลายเดือนธันวาคมน้ีเป็นช่วง 
เทศกาลคริสตมาส หรือ ฉลองพระคริสตสมภพ 
ให้เราเตรียมจิตวิญญาณของเรา ในการต้อนรับ
พระกุมารเยซูด้วยชีวิตท่ีพร้อม มอบความรักให้แก่ 
คนรอบข้างทุกๆ คน ดังท่ีพระเยซูเจ้าทรงรักเรา
และลงมารับสภาพมนุษย์เพ่ือไถ่บาปเรา ด้วยความ
รักของพระองค์

พ่ีน้องครับ วันคริสต์มาส เป็นวันสำาคัญของพวกเราคริสตชน ซ่ึงตรง
กับวันท่ี 25 ธันวาคม เป็นวันพระราชสมภพของพระเยซูคริสตเจ้า 

โดยพระองค์ประสูติท่ีเมืองเบ็ธเลเฮ็ม ในถ้ำาเล้ียงสัตว์ ตามความในพระคัมภีร์ 
พระเยซูเจ้าเกิดในรางหญ้า (ลูกา 2:7) ซ่ึงเราไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน แต่เน่ืองจาก
ในแถบเบธเลเฮมมีถ้ำาอยู่มากมาย ท่ีพวกผู้ดูแลฝูงแกะใช้เป็นท่ีพักของสัตว์  
(รางหญ้า) และตัวเอง เป็นความคิดของชาวคริสต์ธรรมดาว่า รางหญ้าท่ี 
พระวรสารอ้างถึงน้ันคงอยู่ในถ้ำาแห่งหน่ึงในเบธเลเฮม 

 เม่ือพูดถึง “ถ้ำาพระกุมาร” พวกเราคงนึกถึงภาพถ้ำาพระกุมารท่ีสวยงาม
หลากหลายรูปแบบหรือนึกถึงบรรยากาศท่ีเด็กๆ จะช่วยกันจัดทำาถ้ำาอย่าง
สนุกสนานในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขน้ี ประเพณีการทำาถ้ำามาจากประเทศ
อิตาลี โดยนักบุญฟรังซิส อัสซีซี เป็นผู้ริเร่ิมในวันคริสต์มาสปี ค.ศ.1223 ท่าน
ได้เชิญชวนชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน Greccio ท่ีท่านอาศัยอยู่มาร่วมกัน
แสดงละคร มีการจัดทำาถ้ำาพระกุมารและใช้สัตว์จริงๆ เช่น วัวและลา อยู่ใน
ถ้ำาด้วย เน่ืองจากวัวและลาเป็นสัตว์ท่ีชาวบ้านใช้กันอยู่เป็นประจำา จากน้ัน
มีการจุดเทียนและผู้มาร่วมงานมายืนรายล้อมรอบถ้ำาท่ีทำาข้ึน พร้อมท้ังร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันจนถึงรุ่งสว่าง ต่อจากน้ันก็เข้าร่วมมิสซาด้วยกัน 
ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาประเพณีการจัดทำาถ้ำาพระกุมารท้ังในวัดและในบ้านก็ได้
แพร่หลายไปท่ัวทุกหนทุกแห่ง 

ยังมีประเพณีสมัยใหม่ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความสุข ความสนุกสนาน 
ความรัก ในเทศกาลคริสต์มาสอีกมากมาย เช่น การให้ของขวัญ การเฉลิมฉลอง
ของพระศาสนจักร การจำาลองเร่ืองราวการประสูติของพระเยซู การตกแต่งบ้าน
เรือนต่างๆ ด้วยแสงไฟ หรือการประดับดอกฮอลล่ีตามประตูหน้าต่าง รวมถึง
การประดับประดาส่ิงต่างๆ ให้สวยงามโดยเฉพาะอย่างย่ิง “ต้นคริสต์มาส” และ
ท่ีขาดไม่ได้คือ “ซานตาคลอส” ซ่ึงโดยท่ัวไป เช่ือว่า ซานตาคลอสคือนักบุญ 
นิโคลัส พระสังฆราชแห่งมีรา (270-343) แม้จะเป็นเร่ืองของสองบุคคลซ่ึงมี 
ท่ีมาท่ีแตกต่างกัน แต่ก็เป็นเร่ืองราวท่ีมาประกอบกันได้อย่างสวยงามและ
หลายคร้ังก็ได้มีการเช่ือมโยงกับการนำาของขวัญวันคริสต์มาสมามอบให้แก่กัน
และยังคงเป็นท่ีนิยมตราบจนถึงปัจจุบัน 

ขอทุกคนมีความสุขมากๆ ในวันพระคริสตสมภพและอย่าลืมแบ่งปัน
ความสุขให้ผู้ยากไร้ด้วยนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรพ่ีน้องทุกท่านครับ

คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร


