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“พระเจา้ทรงยินดี เมือ่พระองค์
ให้อภัยคนบาป พระเจ้าทรงมี 
ความสุข เมื่อทรงช่วยเราให้รอดพ้น 
เพราะพระเจ้าไม่ทรงประสงค์จะ
ลงโทษใคร ในสวรรค์มีแต่ความ
ยิ นดี ทุ กครั้ ง ที่ คนบาปคนหนึ่ ง 
กลบัใจ... ทกุครัง้ทีค่วามชัว่ถอยหา่ง
ออกไปจากโลกแม้เพียงเล็กน้อย”

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์ฉลองอารามพระหฤทัยฯ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019

ใช่แล้ว...เราได้เปิดการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามโดย 
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 
2019 โดยพระคาร์ดินัลฟิโลนี จากวาติกันในสมณกระทรวงประกาศ 
พระวรสารสู่ปวงชน งานใหญ่ท่ีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และจากน้ัน 
วันท่ี 4 มิถุนายน วันตรงท่ีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราได้ 
ทำาตรีวาร 3 วัน เพ่ือต่ืนเฝ้าวันปีติสุขแห่งความเช่ือท่ีมาถึงสยาม 
และจากวันท่ี 5-14 มิถุนายน 2019 สมาชิกอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เราได้ออกจาริกทางจิตวิญญาณอีก 10 วันตามผลของ
พระจิตเจ้าเจ็ดประการ เพ่ือไปสู่การเป็นคริสตชนท่ีแท้จริงมากข้ึน 
และเพ่ือจาริกไปสู่อยุธยา “บ้านแรกของความเช่ือ” ท่ีเราใช้ถ้อยคำา
จากพระคัมภีร์ว่า “จงไปห�โยเซฟ”

ถ้าเราสังเกต ในการจาริกของเราสู่บ้านแรกของความเช่ือ...  
เรามีกิจกรรมสำาคัญ คือ 

•	 การเย่ียมชมนิทรรศการ ท่ีจัดข้ึนเป็นพิเศษโดยหอ
จดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือของ
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ และกิจกรรมเสริมพลังความเช่ือ 

•	 กิจกรรมยุวธรรมทูต ซ่ึงเราสนับสนุนเด็กๆ ให้เป็น 
ธรรมทูตแห่งความดีและความรักของพระเยซู 

•	 กิจกรรมเรียนรู้ศาสนสัมพันธ์	 เพราะเราอยู่ในทวีป
ท่ีมีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือเรียนรู้ท่ี

เจ�ะลึกพิเศษ...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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จะเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าในท่ามกลาง 
ความหลากหลายด้วยความรักเคารพในคุณค่าของศาสนาและ
วัฒนธรรมท้ังหลาย

•	 กิจกรรมเรียนรู้พระคัมภีร์ศิษย์พระคริสต์	“ศิษย์ท่ีทรงรัก”	
(พระวรสารนักบุญยอห์น) เพ่ือเรียนรู้ความเป็นศิษย์ท่ีทรงรักของ 
พระเยซูมากกว่าท่ีเคย

•	 การร่วมบูชาขอบพระคุณ	 รำาลึก	 350	 ปี	 ในพระพรของ
พระเจ้าท่ีมาถึงเราในความหมายของ “พระศาสนจักร” (มิสซังสยาม 
ท่ีนำามาโดยคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส) เราได้วางตะเกียง
รำาลึกคุณของคณะน้ีท่ีต้ังข้ึนและได้เดินทางผ่านสยาม จนทำาให้ทาง
ผ่านได้กลายเป็นบ้านแท้ของมิชชันนารีในเวลาน้ัน

•	 การแห่ท่านนักบุญยอแซฟ	 ท่ีพิเศษมากๆ	 คือ เราจะ
จาริกกับท่าน เพราะท่านนำาการจาริกของพระกุมารและพระมารดาสู่ 
ความรอดปลอดภัย วันน้ัน เราแห่รูปของท่าน... สามเณร เยาวชน 
นักบวชฆราวาส บรรดาคุณพ่อ แบกบุษบกตามท่ีกำาหนด เพ่ือเป็น
เคร่ืองหมายว่า เราทุกคนจาริกกับท่าน และจะจาริกต่อไปกับท่าน...

พ่ีน้องท่ีรัก แล้วเราจะดำาเนินอย่างไรต่อไป? “จาริก”	ความเช่ือ 
เติมเต็มศรัทธา เติบโตในความเช่ือต่อไป เป็นคริสตชนท่ีเป็นผู้ใหญ่
ในความเช่ือมากข้ึน พร้อมมากข้ึนสิครับ พร้อมท่ีจะบอกเล่าความ
เช่ือของเรา ด้วยชีวิตเป็นพยานถึงความเช่ือและผลของพระจิตเจ้าใน
ชีวิตเรา... ความรัก ความช่ืนชม ความสงบ ความอดทน ความเมตตา 
ความใจดี ความซ่ือสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง
มากข้ึน...ท่องให้ข้ึนใจ ทำาให้เต็มท่ีเป็นให้มากข้ึน กับผลของพระจิตเจ้า

จงจาริกกันต่อไป เรียนรู้พระวาจาของพระเจ้ามากกว่าท่ีเคย 
เป็นศิษย์ท่ีทรงรักมากกว่าท่ีเคย เป็นธรรมทูตแห่งความรักเมตตา
ของพระเจ้ามากกว่าท่ีเคย เป็นบุคคลแห่งศาสนสัมพันธ์ในความดีกับ 
พ่ีน้องทุกคนมากกว่าท่ีเคย... ตลอดปี และตลอดไป จาริกไป ไปสู่
ความเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” คือ ออกไปบนถนนของชีวิต เจริญชีวิต
ด้วยผลของพระจิตเจ้ามากข้ึนเสมอไป...

ปีแห่งการฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม คือ ลมหายใจสดช่ืนให้ก้าว
เดินต่ออย่างแข็งแกร่ง โดดเด่น ในคุณธรรมความเช่ือ ความรักและ
ความหวัง การฉลองน้ีเปิดประตูออกไป ไปเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระ
คริสตเจ้าของเราคริสตชนทุกคน... นักบวชหญิงชาย บรรดาคุณพ่อ
ทุกท่าน และพระคุณเจ้า ทุกคนในอัครสังฆมณฑล... เจริญชีวิตใหม่
ให้ก้าวหน้า เติบโต “ถ้าเราทำาส่ิงท่ีเราเคยทำา	เราได้ส่ิงท่ีเราเคยได้” 
แต่เวลาน้ี “ลมหายใจแห่งพระจิตเจ้า	 ชีวิตใหม่	 วิธีการใหม่	 ทำา
ส่ิงท่ีใหม่	 เพ่ือเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีของความ
รักเมตตาของพระเจ้า” ให้เรา “ไปต่อ	 จาริกต่อไป	 กับพระเยซู		
พระแม่มารีย์	และท่านนักบุญยอแซฟ	จากบ้านแรกของความเช่ือ	
ในบ้านท่ีอยู่ปัจจุบัน	และไปสู่บ้านแท้นิรันดร” ครับ
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พี่น้องที่รัก คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดของ

แต่ละเขตในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้

มีการประชุมและจัดกิจกรรมวิถีชุมชนวัดอย่างต่อเนื่อง  

ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้ จึงขอนำารายงานการดำาเนิน 

งานวิถีชุมชนวัดเขต 6 มาแบ่งปันกับพี่น้องครับ

การดำาเนินงาน
วัดนักบุญยอแซฟ	 อยุธยา ในโอกาสวันฉลอง

วัดนักบุญยอแซฟอยุธยาและฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม

วันที่ 16 มีนาคม 2019 ทีมงาน BEC ทั้งจากส่วนกลาง 

เขต 6 และเขต 4 ร่วมกันจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับ 

วิถีชุมชนวัด ซึ่งได้รับความสนใจพอสมควร

แบ่งปันพระวาจาเดือนละ 2 ครั้ง  โดยคร้ังหนึ่ง

เป็นการออกเยี่ยมในชุมชนมี 8 ซอย โดยแบ่งผู้เยี่ยม

ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ซอย  และผลจากการออก

เยี่ยมชาวบ้านในชุมชนรู้สึกถึงการเอาใจใส่ รู้สึกได้ว่าไม่

ได้ถูกทอดทิ้ง มีเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียว  ผู้สูงอายุดีใจที่ม ี

คนมาเยีย่มและสวดภาวนารว่มกนัในบ้าน เดก็ๆ บางคน 

ได้มาเรียนคำาสอนโดยซิสเตอร์ที่ทำางานอยู่ที่วัดติดตาม

รับผิดชอบในการนำาเด็กมารวมกลุ่มกัน ร้องเพลงในวัด

ทำากิจกรรมต่างๆ ของวัดและเรียนคำาสอนด้วย

นอกจากนั้นผลของการออกเยี่ยมนี้ยังทำาให้ชาว

บ้านท่านหน่ึงที่ขัดสนเรื่องบ้านที่พักอาศัย ซึ่งปลูกอยู่

ในที่ของญาติ และลักษณะของบ้านไม่สามารถทนแดด

รับฝนได้ ทางคุณพ่อนำาไปปรึกษากับสภาภิบาลวัดและ 

ผู้ใจบุญจนได้รับความช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่ที่พอ

อาศัยได้ในที่สุด 

ชาวชุมชนมีจิตอาสาที่จะออกช่วยเหลือกันมาก

ขึ้นในงานต่างๆ  ตามกำาลังความสามารถที่ทำาได้ขอให ้

สมาชิกในชุมชนแจ้งมาหากต้องการความช่วยเหลือ

และมีสมาชิกมาร่วมแบ่งปันพระวาจาเพิ่มขึ้นไม่มากแต่

ก็เพิ่มขึ้น เนื่องจากการออกเยี่ยมและเชิญชวน

ได้มีการประสานงานกับคุณพ่อเจ้าวัดเพื่อให้

ประกาศวัน เวลาที่จะร่วมกันแบ่งปันพระวาจาและออก

เยี่ยมลงในสารวัดและคุณพ่อประกาศหลังพิธีบูชาใน 

วัดให้ชาวบ้านทราบด้วย

วัดนักบุญเปโตรและเปาโล	 (ชุมชนบ้าน

โปรตุเกส)	 มีซิสเตอร์จากอารามพระหฤทัยฯ เข้าร่วม 

แบ่งปันกันทุกเดือน 2-3 ท่านชาวชุมชนมีความคิดริเริ่ม 

ที่จะออกไปติดตามและเยี่ยมคริสตชนที่อยู่ในบริเวณ 

รอบๆ หมู่บ้านที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมในชุมชน และรวม 

ถึงคนต่างศาสนาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆ ด้วย ในเดือน

พฤษภาคมได้เชิญพระรูปแม่พระไปสวดที่บ้านของ 

คริสตชนที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วมและเชิญให้มาร่วมกิจกรรม

วิถีชุมชนวัดต่อไปที่นี่เด็กๆ ยังไม่อยากเข้าร่วมการ 

แบ่งปันต้องหาแรงจูงใจอื่นนอกจากที่เคยทำาคือจัดหา

ขนมที่เด็กชอบมาเลี้ยงเด็กๆ

วัดนักบุญยวงบัปติสตา	 เจ้าเจ็ด	 ทางคุณพ่อ 

ปิยะชาติได้อบรมผู้นำาชุมชน 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม

และกุมภาพันธ์และที่วัดนี้เริ่มมีการแบ่งปันพระวาจา 

ตามบา้นทกุเดอืน นำาโดยคณุพอ่ศกัดิช์ยั ทรพัยอ์ปัระไมย 

และซิสเตอร์ธาราทิพย์ พะโกล

บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด
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วัดนักบุญเทเรซา	หน้าโคก มีน้องเยาวชนเป็นผู้ประสานงานในการนัดหมายให้คนชุมชนมาร่วมแบ่งปัน

พระวาจากันในทุกเดือน และหลังจากนั้นจะมีการสอนอาชีพ ตามที่ทางเยาวชนต้องการฝึกเพื่อหารายได้เข้ากลุ่ม

เยาวชนที่ผ่านมามีกิจกรรมฝึกให้ทำาสลัดโรล และร้อยสายประคำาเพื่อจำาหน่ายหารายได้เข้ากลุ่มเยาวชน

ที่วัดนี้จำานวนสัตบุรุษที่มาร่วมกิจกรรมยังไม่เพิ่ม  จึงใช้การเยี่ยมสลับกับการแบ่งปันพระวาจาในทุกเดือน

BEC วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ คุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้ดำาเนินการ

BEC วัดน้อยบ้านปลายนา คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ดำาเนินการแบ่งปันพระวาจาทุกวันศุกร์ต้นเดือน และ

ผู้แทนของคณะกรรมการดำาเนินงานวิถีชุมชนวัดฯ เข้าร่วมเป็นบางครั้ง

การดำาเนินการปี 2019
1. ทางส่วนกลางจะเข้าปรึกษาเพื่อวางแผนการทำางานกับ

คุณพ่อเจ้าวัดและผลักดันให้ซิสเตอร์ที่รับหน้าที่ดูแลในวัดนั้นๆ 

ได้ออกทำางานร่วมกับผู้ประสานงานทั้งจากส่วนกลางและจาก

ชุมชน

2. หามุมมองว่าชาวบ้านใกล้ชิดกับอะไร...และอยากทำา

อะไร ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเตรียมความพร้อมสำาหรับการ

ดำาเนินการ BEC ด้วยตนเองได้

3. ผลกัดนั กระตุน้ และปลกุจติสำานกึผูน้ำาและคนในชมุชน

4. นำาพระคัมภีร์และการแบ่งปันเข้าไปในทุกกิจกรรมที่ 

ชาวบ้านร่วมกันทำาและสนใจ

5. ในเดือนกันยายน จะมีการฟื้นฟูผู้นำาวิถีชุมชนวัดเขต 6

หมายเหตุ

ก่อนการอ่านพระคัมภีร์ทุกคร้ังจะให้ความรู้กับชุมชน  

จากเอกสารตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัดของแผนกวิถี

ชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเพิ่มความรู้และลด

ข้อสงสัยได้มาก

ในการแบ่งปันพระวาจาจะดูสถานการณ์ในวันนั้นๆ และ

จะใช้วิธีการแบ่งปันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชุมชน

พ่อขอขอบคุณและเป็นกำาลังใจกับพี่น้องเขต 6 ทุกท่าน 

ในการทำางานวถิชีมุชนวดั จรงิๆ แลว้เรายงัมรีายงานการทำางาน

วิถีชุมชนวัดจากเขตอื่นๆ ด้วย พ่อจะค่อยนำามาแบ่งปันกับ 

พี่น้องในสารสังฆมณฑลฯ เพื่อเป็นกำาลังใจแก่กันในการสร้าง 

ชุมชนคริสตชนของเราทุกคน ให้เป็นชุมชนแห่งความรัก ความ

เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จาริกสู่อยุธยา	บ้านแรกของความเชื่อ

พิธีมิสซาและกิจกรรม โอกาสเปิดปีฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ "จาริกสู่อยุธยา บ้านแรกของ 
ความเชือ่" โดย พระคาร์ดินลั	เกรยีงศกัดิ	์โกวทิวาณชิ	เป็นประธานในพธิ ีโดยในชว่งเชา้ ทางวดัไดจั้ดการต้อนรับพระคาร์ดนิลั และดร.ยอแซฟ	
สุจินต์	ไชยชุมศักดิ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพาเยี่ยมชมนิทรรศการ 350 ปี มิสซังสยาม จากนั้นเป็นพิธีประกาศเปิดปีฉลอง 
350 ปี มิสซังสยาม และได้มอบธงสัญลักษณ์แห่งพันธกิจแก่ตัวแทนทั้ง 6 เขต ต่อด้วยพิธีบูชามิสซา และแห่พระรูปนักบุญยอแซฟ ณ วัดนักบุญ
ยอแซฟ จ.อยุธยา ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019

ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจ	และเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2019 แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต นำาโดยคุณพ่อทัศมะ	กิจประยูร	ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ

ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ร่วมสมโภชพระจิตเจ้า และในวันที่ 9 มิถุนายน ได้เชิญ พระคาร์ดินัล	ไมเกิ้ล	มีชัย	กิจบุญชู	เป็นประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า และชุมนุมฟ้ืนฟูจิตใจ และเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่ และในช่วงเช้า มีการอบรม "แก่นแท้ของชีวิต	
คริสตชน" โดย	คุณพ่อสหพล	ตั้งถาวร	มีคริสตชนใหม่ ปี 2018 - 2019 มาร่วมเป็นจำานวนมาก ณ บ้านผู้หว่าน 

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ	ซิสเตอร์มารีอา	เกลมองทิน
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 10.00 น. พิธีมิสซาปลงศพซิสเตอร์มารีอา เกลมองทิน สุขสันต์ ขุมเพ็ชร์ สมาชิกคณะพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อสมเกียรติ	ตรีนิกร อุปสังฆราชประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ นักบวช สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ 
และญาติพี่น้องได้ให้เกียรติมาร่วมส่งดวงวิญญาณของซิสเตอร์ไปสวรรค์

พิธีมิสซาปลงศพซิสเตอร์เทเรซา	โอเรลีอา	สดับ	พงศ์ศิริพัฒน์
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพซิสเตอร์เทเรซา โอเรลีอา สดับ พงศ์ศิริพัฒน์ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. โดยพระสังฆราช

วุฒิเลิศ	แห่ล้อม	ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสังฆราชกิตติคุณเทียนชัย	สมานจิต	บรรดาพระสงฆ์-นักบุญ ญาติพี่น้อง สัตบุรุษและบรรดา
สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ มาร่วมในพิธีจำานวนมาก
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มิสซาฉลอง	350	ปี	มิสซังสยาม	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (ตรงวัน) โดย พระคาร์ดินัล	เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช		

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โอกาสนี้ พระคาร์ดินัล	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 ได้มอบพระธาตุบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง 
แกคุ่ณพ่อนิโคลาส	เลอเฟบิวร์	คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) และเป็นการขอบคุณคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) 
และอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นวัดตัวแทนของเขตปกครองวัดที่ 1 และคริสตชนทั่วประเทศ ในการระลึกถึง 350 ปี มิสซังสยาม

เยี่ยมเยียนอภิบาลชุมชนความเชื่อวัดพระแม่สกลสงเคราะห์
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 น. พระคาร์ดินัล	เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	

เยี่ยมเยียนอภิบาลชุมชนความเชื่อวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ (บางบัวทอง) โอกาสนี้ได้
ถวายมิสซาโอกาส 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม โดยมีคุณพ่อบัณฑิตย์	ประจงกิจ		
เจ้าอาวาสพร้อมด้วยสภาภิบาล บรรดาเยาวชน และสัตบุรุษให้การต้อนรับ

เยี่ยมเยียนอภิบาลวัดนักบุญเปโตร	สามพราน
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 พระคาร์ดินัล	 เกรียงศักด์ิ	 โกวิทวาณิช	 เย่ียมเยียน 

อภิบาล ซึ่งเป็นวันฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เตรียมจิตใจก่อนวันสมโภชฉลอง 350 ปี 
มิสซังสยาม โอกาสที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน เป็นตัวแทนเขต 5 ระลึกถึง 350 ปี มิสซัง
สยาม โดยมีบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษให้การต้อนรับ

โครงการสร้างทีมวิทยากรครูยุวธรรมทูต	ปี	2019
แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อทัศมะ	กิจประยูร ผู้จัดการแผนก จัดโครงการสร้าง

ทีมวิทยากรครูยุวธรรมทูต ปี 2019 หัวข้อ	 "ครูยุวธรรมทูต	สร้างศิษย์พระคริสต์"	วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2019 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 
มีคุณครูเข้าร่วมจำานวน 42 คน โดยมีคุณพ่อสมหมาย	มธุรสสุวรรณ	คุณพ่อสมเกียรติ	บุญอนันตบุตร	คุณพ่อวัชศิลป์	กฤษเจริญ	และ 
คุณพ่อทัศมะ	กิจประยูร	เป็นวิทยากร

อบรมครูผู้นำานันทนาการ
วนัที ่31 พฤษภาคม - 1 มถินุายน ท่ีผา่นมา 

แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำา
โดยคุณพ่อสุรศักด์ิ	 อัมพาภรณ์	 ผู้จัดการ
แผนก ไดจ้ดัอบรมครผููน้ำานนัทนาการ ณ บ้าน 
ผูห้วา่น โดยมคีณุพอ่สรุศกัดิ ์อมัพาภรณ ์และ 
คุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ เป็นวิทยากร
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ปฏิทินกิจกรรม	เดือนกรกฎาคม	2019

13-14 ก.ค. แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล จัดศึกษา อ่าน และไตร่ตรองพระวรสารนักบุญยอห์น เพื่อมุ่งสู่การเป็นศิษย์
 พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม โดยคุณพ่อสมเกียรติ	ตรีนิกร เป็นวิทยากร ณ บ้านผู้หว่าน
15-19 ก.ค.  สัมมนาพระสงฆ์ทั่วถิ่นไทย ณ บ้านผู้หว่าน
20,27 ก.ค.  แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต จัดอบรมพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน 2019
27–29 ก.ค.  แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ อบรมผู้นำาเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำาในวัด) ฉลอง 350 ปี มิสซังสยามภายใต้
 พระวาจา "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน" (ลก 1:38) 
 ณ The bloom by tv.pool (เขาใหญ่)

โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว	ขั้นที่	1	(ฟฟ.1)	รุ่นที่	160
แผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อพรศักดิ์	

ชื่นจิตอภิรมย์	 ผู้จัดการแผนก ร่วมกับกลุ่มครอบครัวกรุงเทพฯ จัดโครงการสัมมนา 
ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ข้ันที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 160 เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2019  
มีคู่สามี-ภรรยา เข้าร่วมจำานวน 7 คู่ ณ บ้านซาวีโอ สามพราน

ฉลองนักบุญกัสปาร์	แบร์โทนี่	และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ	คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะ 

รอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า (สติกมาติน) ได้แก่ 1.	 สามเณรเบเนดิก	 ธวัชชัย	 กระแสสิงห์	สัตบุรุษวัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก 
จ.สกลนคร  2.	 สามเณรไมเคิ้ล	 ณัฐวุฒิ	 บุษบก	 สัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม	 3.	 สามเณรเคลเมนต์		
รัชชานนท์	บุญประสม	สัตบุรุษวัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก จ.สกลนคร และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปโตร	ปราโมทย์	ชินโคตร		
และ 50 ปีชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่อเฟอร์ดินัน	รอนโคนี	ร่วมด้วยพระสังฆราชปัญญา	กฤษเจริญ	ณ บ้านเณรสติกมาติน สามพราน

ฟื้นฟูผู้นำาวิถีชุมชนเขต	4
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2019 ฟื้นฟูผู้นำา

วิถีชุมชนเขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร  
เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟู ต่อด้วยการ
เย่ียมเยียนเชิงอภิบาล ช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยม
บ้านเชิงอภิบาลกลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มออก
ปฏิบัติการเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล 10 บ้าน และ
รายงานผล จากนั้นประชุมผู้นำาวิถีชุมชน 

ผู้หว่าน	5
แผนกพระคัมภรี ์ฝ่ายงานอภบิาล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ จดัการอบรม "ผูห้วา่น	5" 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2019 จำานวน 40 วัน ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน  
มีผู้เข้ารับการอบรมฯ 31 ท่าน



วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำาเสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
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ทัศมะ กิจประยูร บรรณาธิการ	 : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม กองบรรณาธิการ	 : พฤกษา กิจเจริญ, มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย  
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เทศกาลธรรมดา	 (ท่ีไม่ธรรมดา)	 ในชีวิต	
ธรรมดาๆ	ของเรา

ปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร กลับเข้าสู่ช่วง
เทศกาลธรรมดาอีกคร้ัง (เทศกาลธรรมดาช่วง
ท่ี 2) หลังวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมาซ่ึงดำาเนินมา
ต้ังแต่เดือนท่ีแล้ว แต่มีการสมโภชและฉลอง  
ในวันอาทิตย์มากมายในเดือนท่ีผ่านมา อีกท้ัง 
คริสตชนไทย ยังอยู่ในบรรยากาศ ปีแห่งการ
เฉลิมฉลอง 350 ปี สถาปนามิสซังสยาม ซ่ึงเรา
คริสตชนได้ร่วมฉลองในกิจกรรม งานนิทรรศการ 
หรืออีเวนต์ต่างๆ และพิธีเปิดปีเฉลิมฉลองอย่าง
เป็นทางการท้ังระดับชาติและระดับสังฆมณฑล 
ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

การเฉลิมฉลองยังคงดำาเนินไปตลอดท้ังปี 
ท้ังในกิจกรรมของเขต วัด โรงเรียน กลุ่มองค์กร 
และชุมชน ท่ีใช้โอกาส 350 ปีมิสซังสยามน้ี  
ส่งเสริมความเช่ือ ความศรัทธา ของคริสตชนให้
มากข้ึน และเป็นโอกาสในการประกาศข่าวดีแก่
คนต่างศาสนา ดังท่ีมิชชันนารีได้ทำางานแพร่ธรรม
ในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา แต่เป็นเราคริสตชน 
ท่ีจะแพร่ธรรมในยุคสมัยน้ี ด้วยตนเองตาม
เคร่ืองมือและสัญญาณแห่งกาลเวลา ผ่านทาง
กิจศรัทธาและกิจกรรมต่างๆ อีกท้ังเป็นโอกาส
ให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกันในวัด และชุมชน 
ในกิจกรรมท่ีร่วมมือกระทำาร่วมกันด้วย

อย่างไรก็ดีชีวิตธรรมดาๆ ของเรา ก็ยังคง
ต้องดำาเนินต่อไป ผ่านเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ 
ของสังฆมณฑล วัดและชุมชน เรายังคงใช้ชีวิต
ปกติต่อไปอย่างมีเป้าหมาย เพราะเป้าหมาย
ปกติและธรรมดาๆ	 ของเรา	 คือ	 การมุ่งไป
ท่ีพระเจ้าและปฏิบัติตามท่ีพระเจ้าสอน ได้แก่  
การแสดงความรักต่อพระเจ้าและใส่ใจเพ่ือน 
พ่ีน้องรอบข้างของเราต่อไป

ดังท่ีพ่อเร่ิมต้นบทความน้ี ด้วยประโยคท่ีว่า 
เทศกาลธรรมดา(ท่ีไม่ธรรมดา) ความหมายคือ 
เราคริสตชนฉลองและสรรเสริญพระเจ้าเป็น
ปกติอยู่เป็นนิจ	 กล่าวคือ ชีวิตธรรมดาของเรา
ต้องเฉลิมฉลองวันพระเจ้าอยู่เสมอโดยเฉพาะ 
วันอาทิตย์ เพราะวันพระเจ้า คือ วันฉลอง
ศักด์ิสิทธ์ิ เราจึงมานมัสการ สรรเสริญ ขอโทษ 
และขอพรพระเจ้า และเม่ือเรามาวัดร่วมมิสซา
วันพระเจ้าแล้ว เราจะกลับไปดำาเนินชีวิตตาม
หน้าท่ีคริสตชนในการเป็นพยานถึงความรักของ
พระเจ้าด้วยชีวิตในหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ 
ผู้คนรอบข้าง และครอบครัว ในชีวิตประจำาวัน
ของเราด้วยความเช่ือท่ีเข้มแข็งในพระพรของ
พระเจ้าต่อไป

สวัสดีครับพ่ีน้องทุกท่าน

 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ.2019 ท่ีผ่านมาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ 
จัดงานจาริกสู่อยุธยา...บ้านแรกของความเช่ือ ณ วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา 
ทำาให้พ่อนึกถึงเร่ืองสำาคัญมากเร่ืองหน่ึงคือ “ความเช่ือ” เราเคยคิดไหมว่า

ความเช่ือของพวกเราเร่ิมมาจากท่ีไหน	เม่ือใด	อย่างไร	และความเช่ือ
แรกของเป็นคริสตชนคืออะไร	

ถ้ามองจากครอบครัวศักด์ิสิทธ์ ท่ีมีนักบุญยอแซฟ เป็นบิดาและหัวหน้า
ครอบครัว มีพระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า จวบจนถึงปัจจุบัน 
จะพบว่าความเช่ือของคริสตชนส่วนใหญ่เร่ิมต้นปลูกฝังมาจากครอบครัว 
ท่ีมีการดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระเจ้า และมีการถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นเร่ือยมา ซ่ึงสังคายนาวาติกันท่ี 2 ก็ได้ตระหนักถึงความสำาคัญน้ี ใน  
Lumen Gentium ข้อท่ี 11 กล่าวคือ “ครอบครัวเป็นดังพระศาสนจักร
ภายในบ้านเรือน ฉะน้ันในครอบครัว บิดามารดาต้องเป็นคนแรกท่ีประกาศ
สอนความเช่ือให้แก่ลูกๆ ของตน ด้วยวาจาและด้วยแบบอย่าง บิดามารดา
จำาต้องสนับสนุนกระแสเรียกเฉพาะของลูกแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อกระแสเรียกอันศักด์ิสิทธ์ิ” หรือจะกล่าวง่ายๆ ว่า  
พ่อแม่คือผู้ถ่ายทอดความเช่ือและเป็นครูคำาสอนคนแรกของลูกๆ ของเขา 

นอกจากน้ีในเร่ืองของความเช่ือเรายังพบอีกว่าผู้ใหญ่ท่ีมีความสนใจ
ต้องการเป็นคริสตชน ส่วนหน่ึงมาจากการแต่งงานกับคริสตชน ซ่ึงก็มี
จำานวนไม่มาก  กับอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเป็นคริสตชน 
ด้วยความสมัครใจ เร่ืองแรกท่ีเขาเหล่าน้ีจะต้องยอมรับคือต้องเช่ือใน
พระเจ้า ดังน้ัน เรามาดูกันว่า ส่ิงท่ีพระเยซูเจ้าเทศน์สอนคือเร่ืองอะไร 
พระองค์ทรงอธิบายเร่ืองของพระองค์ พระองค์เป็นใคร มาจากไหน มาเพ่ือ 
จุดประสงค์อะไร และจะกลับไปท่ีใด หลังจากน้ันจึงเป็นยุคของบรรดา 
อัครสาวก ซ่ึงอัครสาวกก็เทศน์สอนเร่ืองของพระเยซูเจ้า เทศน์ไม่พอครับ 
ยังสอนให้กลับใจและเช่ือข่าวดี ดำาเนินชีวิตตามคำาส่ังสอนของพระเยซูเจ้า
จนเกิดเป็นต้นแบบของวิถีชุมชนศิษย์พระคริสต์

คอลัมน์คำ�สอน...

ขอพระเจ้าอวยพระพร
คุณพ่อทัศมะ	กิจประยูร

ขอพระเจ้า เพ่ือให้ความเช่ือของคริสตชนไทยเข้มแข็งและ 
ทวีย่ิงข้ึนนะครับ


