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พวกเราผู้เป็นศิษย์พระคริสต์ก็จะ
ต้องดำาเนินชีวิตให้สมกับการเป็นศิษย์
ของพระองค์ เราจะต้องไม่ดำาเนินชีวิต
ตามธรรมชาติ แต่เราจะต้องดำาเนินชีวิต
ตามพระจิตเจ้า

นักบุญเปาโลย �อย่างชัดเจนว่า 
ศิษย์พระคริสต์ “ไม่มีภารกิจใดๆ ที่จะ
ต้องดำาเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต� 
เพราะถ้าเรา (คริสตชน) ดำาเนินชีวิต
ตามธรรมชาติฝ่ายต� (ซึ่งหมายถึงการ
ปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสโลกียะ 
เหมือนอย่างผู้คนทั่วไป) เราก็จะตาย 
แต่ถ้าเรา (ศิษย์พระคริสต์) กำาจัดกิจการ
ตามธรรมชาตฝิา่ยต�ดว้ยเดชะพระจิตเจ้า  
เราก็จะมีชีวิต”

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์ฉลอง 50 ปี
วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019

เคยมีผู้กล่าวว่า คาริตัส (Caritas) เป็นหัวใจของพระ

ศาสนจักร เพราะคาริตัส มาจากภาษาลาติน แปลว่า ความรัก

ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ี และชีวิตของ 

พระศาสนจักรที่ต้องเด่นชัด ควบคู่ไปกับงานประกาศข่าวดี  

ดังท่ีพระเยซูเจ้า และนักบุญหลายท่าน เน้นย้ำากับเราไว้ว่า ความ

เชื่อของเราต้องแสดงออกในกิจการ เราจะรักพระเป็นเจ้าที่ตา 

เราไม่อาจเห็นได้ ก็ด้วยการรักเพื่อนพี่น้องรอบๆ ตัวเรา ที่เรา

ดำาเนินชีวิตอยู่ด้วย ทุกๆ วัน 

คาริตัส จึงเป็นที่รู้จักในภาษาไทยว่า “งานด้านสังคม”  ซึ่ง

เป็นฝ่ายงานหนึ่งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้ทำาหน้าที่

อำานวยการฝ่ายฯ ในตำาแหน่ง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายสังคมฯ 

ปัจจุบัน คือ คุณพ่อ เปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ โดยแบ่งงาน

ออกเป็นด้านต่างๆ 10 แผนก เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ยากไร้ และการอภิบาลสังคม ได้แก่ 

เจ�ะลึกพิเศษ...คุณบุญลือ ราชกิจ
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1. แผนกอำานวยการ            

2. แผนกสังคมพัฒนา            

3. แผนกสุขภาพอนามัย            

4. แผนกเครดิตยูเนี่ยน (ส่งเสริมการออมทรัพย์)         

5. แผนกสตรีคาทอลิก และสมาคมสตรีไทยคาทอลิก    

6.  แผนกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

7. แผนกผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

8. แผนกผู้ย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง

9. แผนกผู้เดินทางทะเล

10. แผนกผู้สูงอาย ุ
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แนวทางเดียวในการทำางานของฝ่ายสังคมฯ คือ 

แนวทางตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า  ซึ่งก็คือ

การสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นเพ่ือนพ่ีน้องกัน  

ไม่แบ่งแยก และมีเป้าหมายเพื่อความดีของทุกคน  

ซึ่งถือเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งเราจะ

สามารถเห็นได้จาก สังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข 

และความยินดี (Justice, Peace and Joy) หรือที่ 

คริสตชน เรียกว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้า”

ความโดดเด่นและชัดเจนของงานด้านสังคม  

ของพระศาสนจักรอีกประการหนึ่ง คือ เป็นการบริการ

รับใช้พ่ีน้อง โดยไม่แบ่งแยก ชาติ ศาสนา แต่เน้น 

ผู้ยากไร้เป็นพิเศษ  เพราะการเป็นผู้ยากไร้เป็นท่าที

พื้นฐานของการแสวงหาพระเจ้า เป็นความสุภาพที่จะ

ร้องขอ และยอมรับความช่วยเหลือ พร้อมที่จะได้รับ 

คำาแนะนำา และพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ให้ดีขึ้น ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง เพราะเกิด

ขึ้นจากภายในจิตใจ ไม่ใช่พัฒนาแต่เรื่องภายนอก ซึ่ง 

ไม่ยั่งยืน และอาจทำาให้หลงทางได้

หากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราให้ 

ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลง

ตัวเราเองเป็นอันดับแรก การพูดหรือการวิพากษ์

วิจารณ์เท่านั้นอาจไม่ช่วยอะไร แต่การเริ่มลงมือทำา 

และเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้เพียงเล็กน้อย กลับสามารถ

เกิดผลได้อย่างคาดไม่ถึง
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บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

 พี่น้องที่รัก พ่อได้รับเอกสารวิถีชุมชนวัดเร่ือง “รูปแบบ 5 ลักษณะของการพัฒนาชุมชนวัดและ 
ภาพรวมของพระศาสนจักร” เห็นว่าน่าสนใจดีจึงนำามาแบ่งปันกับพี่น้อง เพื่อเราจะได้ร่วมกัน

พิจารณาว่าวัดของเราอยู่ในจุดไหน และจะพัฒนาวัดของเราต่อไปอย่างไรครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมพลวิถีชุมชนวัด ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 เวลา 08.30-16.00 น. แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดชุมนุมวิถีชุมชนวัด  
สืบสานงานมิชชันนารี สู่การฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ (มองอดีต วันนี้ และอนาคต) ณ สักการบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำารุง

วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่องการสืบสานงานมิชชันนารี สู่การฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ โดย 
ซสิเตอรกั์ลยา ตรโีสภา และคณุพอ่ปยิะชาต ิมะกรครรภ ์และสรปุภาพรวมของวถิชีมุชนวดัของแตล่ะเขต ชว่งบา่ยเปน็กจิกรรมแบง่ปนัพระวาจา  
และพิธีบูชาขอบพระคุณปิดโดยพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

คณะเบธาราม แต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรม
วันพุธที่ 4 กันยายน 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ แต่งต้ังผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรม ของ บราเดอร์ ยอห์น วีระพงค์ อยู่แฮ  

(ผู้อ่านพระคัมภีร์) บราเดอร์ เปโตร พิเชษฐ์ วิจุณวายุ (ผู้ช่วยพิธีกรรม) บราเดอร์ มัทธิว ภานุพันธ์ สายชลศีลจินดา (ผู้ช่วยพิธีกรรม) โดยมี 
คุณพ่ออธิการภาค คุณพ่อ เอนรีโก ฟรีจีริโอ จากประเทศอังกฤษ เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งบราเดอร์ท่าน 3 ท่าน มคีุณพ่อยอห์น ชาญ กุ๊น ุ
อธิการแขวงแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยพร้อมกับพระสงฆ์ สังฆานุกร นักบวช และสัตบุรุษผู้มีพระคุณที่ได้มาเป็นกำาลังใจและร่วมแสดง 
ความยินดีวันนี้จำานวนมาก ณ คณะเบธาราม บ้านเณรใหญ่บ้านการิกอยส์สามพราน

ครูคำาสอนบุญยาตรา ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อิสราเอล 2019
แผนกครสิตศาสนธรรม อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ไดจ้ดั “แสวงบุญแผน่ดินศกัด์ิสทิธ์ิ ณ ประเทศอสิราเอล” ระหว่างวันที ่7-14 กนัยายน 

2019 โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม  คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร  
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ พร้อมกับคณะครูคำาสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน 

ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2019 คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้อำานวยการฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ  

ผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัยฯ กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับพระสงฆ์นักบวชในพื้นที่
ในนามศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานีส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมทั้งอวยพรให้กำาลังใจแก่
พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเวลานี้ปกคลุมด้วยน้ำาท่วมสูง
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อบรมผู้นำาวิถีชุมชนเยาวชน เขต 4 ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 อบรมผู้นำาวิถีชุมชนเยาวชน เขต 4 ครั้งท่ี 3 โดยมี 

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ พร้อมด้วยคุณพ่อเทวฤทธิ์ สุขเกษม เข้าร่วมด้วย ณ วัดเซนต์
แอนโทนี แปดริ้ว

พิธีส่งมอบบ้าน เมตตารัก
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชฯ 
เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านเมตตารัก 
ให้กับ คุณป้าวิมล มีฉิม โดยมีคุณพ่อ 
ยอดชาย เล็กประเสริฐ ผู้ช่วยพระสังฆราช
ฝ่ายสังคม, เจ้าอาวาสวัดแทนวันดี, แกนนำา 
เครือข่าย 6 ชุมชน, แกนนำาเครือข่าย
บางขุนเทียน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมฯ กรุงเทพฯ 
(การีตัสกรุงเทพฯ), อาสาฯโคเออร์ สามพราน 
และสื่อมวลชนกรุงเทพฯ มาร่วมงาน

ฉลองศาสนนาม มีคาแอล พระคาร์ดินัล  
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019 สมาคม 
ศิษย์เก่าสามเณาลัยนักบุญยอแซฟ จัดฉลอง 
ศาสนนามมี ค าแอลแด่พระคาร์ ดิ นั ล 
ไมเกิล้ มีชยั กิจบญุช ูในการฉลองอคัรเทวดา
มีคาแอล อีกทั้งยังได้มอบเงินกองทุนเพื่อ
สร้างอนุสาวรีย์ พระคุณเจ้า ยวง นิตโย โดยม ี

วันแพร่ธรรมสากล และวันฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำานวยการฝ่ายฯ 

จัดงานวันแพร่ธรรมสากล และวันฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น
ประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย 100 ปี สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud โดยคุณพ่อสมเกียรติ 
บุญอนันตบุตร และช่วงบ่ายเป็นการเสวนาแบ่งปันความเช่ือ หัวข้อพยานการประกาศข่าวดี โดยคุณสุฐิตา ปัญญายงค์ (นิหน่า) และคุณ 
ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ (ปะการัง) และสื่อกับการประกาศข่าวดียุคปัจจุบัน โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำานวน 500 คน

ฟื้นฟูผู้นำาวิถีชุมชนวัด เขต 6
วนัเสารท์ี ่14 กนัยายน 2019 ฟืน้ฟผููน้ำาวถิชีมุชนวดั เขต 6 ณ วดันกับญุยอแซฟ อยุธยา 

โดยมีคุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ ผู้รับผิดชอบงานวิถีชุมชนวัดเขต 6 เป็นประธานวจน
พิธีกรรมเปิด จากนั้นคุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ ฟื้นฟูชีวิตกลุ่มเพื่อการร่วมมือในงานอภิบาล 
และค้นหาจุดร่วมของงานอภิบาล โดยคุณครูรัตนา และทีมงาน ช่วงบ่ายเป็นการภาวนา
เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเป็นผู้นำาวิถีชุมชนวัด (ก.4) โดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา 
จากนั้นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชนคริสตชนกลุ่มย่อยของแต่ละวัด คุณพ่อ 
วิชชุกรณ์ เกตุภาพ เข้าร่วมด้วย

ศิษย์เก่ามาร่วมงานกันเป็นจำานวนมากทั้งพระสงฆ์และฆราวาสซึ่งพระคุณเจ้า วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย ร่วมด้วย
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2 ต.ค. พิธีมิสซาระลึกถึง พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย 21 ปี มรณภาพ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

5 ต.ค.  พิธีโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 50 ปี 25 ปีแห่งการปฏิญาณตน สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย เวลา 10.00 น. 

  โดยพระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช ประธาน ณ หอประชุมเอ็มมานูแอล โรงเรียนพระแม่มารี (สาทร) กรุงเทพฯ

9-13 ต.ค. ค่ายผู้นำาเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ บ้านผู้หว่าน

14-16 ต.ค. ชุมนุมครูคำาสอนระดับชาติครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

Bangkok Bible Missonary Discipleship 2019 พระวรสารนักบุญยอห์น
วันที่ 12 กันยายน 2019 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนกฯ  

ได้จัดงาน Bangkok Bible Missionary Discipleship โดยมีการแข่งขันตอบคำาถามพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญยอห์นรอบชิงชนะเลิศ  
และกิจกรรมศิษย์พระคริสต์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักบวช คณะต่างๆ 5 คณะ ฝ่ายงานธรรมทูต แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล 
นักศึกษาสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษาและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย ช่วยในการจัดฐาน
พระคัมภีร์ กระแสเรียก กิจกรรมด้านธรรมทูตและเยาวชน จำานวน 9 ฐาน และ มีนักเรียน 442 คน คุณครู นักศึกษา และผู้ร่วมจัดฐานกิจกรรม 
62 คน รวมทั้งหมด 502 คน

สมัมนาครอบครัวฟืน้ฟ ู(ฟฟ.1) รุน่ที ่161
วันที่ 20-22 กันยายน 2019 

แผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟ้ืนฟู (ฟฟ.1)  
รุน่ที ่161 มคู่ีสาม-ีภรรยา เขา้รว่มสมัมนาฯ 
จำานวน 10 คู่ (จากคณะพระหฤทัยฯ 2 คู่/
เขต 1, คณะภคินีผู้รับใช้ 1 คู่, วัดนักบุญ
เปาโล บ้านนา 3 คู่/เขต 4, วัดอัครเทวดา
มีคาแอล สะพานใหม่ 1 คู่/เขต 2, 1 คู่/
เขต 5 และจากบริษัทยูนิค 2 คู่/เขต 1)  
ณ บ้านซาวีโอ สามพราน

กิจกรรม ณ เรือนจำากลางนครปฐม
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019 เวลา 09.00-11.30 น. กรรมการ 4 ท่านของสมาคมสตรี

ไทยคาทอลิก นำาโดยคุณลำาดวน ชินมโนพันธ์ ที่ปรึกษา พร้อมด้วย คุณสมพูน กิจประเสริฐ   
คณุพนิศลิา กรรณกิา  คณุอรณชิา บรุะตะ เขา้ทำากจิกรรม ณ เรอืนจำากลางนครปฐม มกีจิกรรม
การไตร่ตรองเรื่องเอาใจเขามาใส่ใจเรา อบรมอาชีพ ฯลฯ



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 

เดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาพิเศษท่ีเรามีกิจกรรม
มากมายท่ีพระศาสนจักรสากลและท้องถ่ินนำาเสนอ
เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือความศรัทธาให้คริสตชนตลอด
เดือนและตลอดปี

วันท่ี 22 ตุลาคม 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิส 
ได้ทรงประกาศให้พระศาสนจักรท่ัวโลกเฉลิมฉลอง
เดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรมในเดือนตุลาคม 2019 
โดยเน้นการปลุกจิตสำานึกบรรดาพระศาสนจักรท้องถ่ิน 
กลุ่มองค์กร และฆราวาส ให้มีไฟโชติช่วงข้ึนอีกคร้ังใน
งานแพร่ธรรม พระองค์ทรงใช้หัวข้อว่า “ได้รับการชำาระ
ล้างในศีลล้างบาป และถูกส่งไป น่ันคือ พระศาสนจักร
ขององค์พระคริสต์ต้องออกไปแพร่ธรรมในโลก” โดย
เฉพาะโอกาสครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud 
ท่ีพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 15 ทรงพระอักษรไว้ (จาก
เอกสารศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต โดยฝ่ายธรรมทูต 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ)

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ช้ีแนะแนวทาง 4 มิติ 
ในการเจริญชีวิตอย่างเข้มข้นในเดือนแห่งการแพร่
ธรรมดังน้ี  1.การภาวนากับพระเจ้าใน การร่วมมิสซา 
และการภาวนา 2.การเรียนรู้พยานแห่งความเช่ือ 
ได้แก่ การเรียนรู้ชีวิตของธรรมทูต และนักปราชญ์
ของพระศาสนจักรท่ียืดหยัดในความเช่ือ 3.เรียนรู้ 
การอบรมธรรมทูต ในเร่ืองพระคัมภีร์ หลักความเช่ือ 
ชีวิตจิตธรรมทูตและเทววิทยา 4.พยายามแสดง
ความรักและแบ่งปันแบบธรรมทูต...ท้ังน้ี หน้าท่ี
ประกาศข่าวดี หรืองานแพร่ธรรม เป็นหน้าท่ีของ 
คริสตชนซ่ึงได้รับศีลล้างบาปให้เราพยายามทำาหน้าท่ี
น้ี ในรูปแบบของเรา ต่อคนรอบข้างในชีวิตประจำาวัน
ของเรา เพ่ือให้ผู้คนมารู้จักพระเจ้าและความรักของ
พระองค์ด้วยแบบอย่างชีวิตของเรา

นอกจากน้ัน เดือนตุลาคมยังคงเป็นเดือนท่ีเรา
เทิดเกียรติแม่พระเป็นพิเศษ ซ่ึงทางเขตปกครองวัด
ท้ัง 6 เขตในอัครสังฆมณฑล ได้จัดโครงการ “ท่ัวโลก 
พร้อมเพรียงไม่ส้ินเสียงสายประคำา” โดยแต่ละเขต 
แต่ละวัดได้จัดกิจศรัทธาพิเศษในการมาสวดสายประคำา
ร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์หลายประการของโครงการ 
นอกจากกิจกรรมทางวัดแล้ว ยังรณรงค์ ให้คริสตชน
แต่ละครอบครัว มีเวลาร่วมกันสวดสายประคำาขอ
พรพระเจ้าและเทิดเกียรติแม่พระตลอดเดือนน้ี และ
สวดภาวนาเสมอไป เพราะคำาภาวนาเป็นหนทางหน่ึง
ในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเป็นการ
สรรเสริญ ขอบคุณ ขอโทษและขอพรพระเจ้า และขอ
ให้การสวดสายประคำาและคำาภาวนาของเรา ข้ึนไปถึง
พระองค์ เพ่ือให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำาพระทัยพระเจ้า
ในชีวิตของเรา

สุดท้าย เราคริสตชนไทย อยู่ในบรรยากาศแห่งความ 
ช่ืนชมยินดี ท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรง 
เสด็จเยือนประเทศไทยในวันท่ี 20-23 พฤศจิกายนน้ี ให้ 
เราภาวนาเพ่ือการเสด็จมาและการดำาเนินงานต้อนรับ 
พระองค์ท่านเป็นไปอย่างราบร่ืน และนำาความยินดี
เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือศรัทธาในพระเจ้าแด่ทุกคน

วันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิ ณ ประเทศอิสราเอล” ทำาให้
พ่อได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะแสวงบุญนี้โดยมีพระคุณเจ้าวีระ  
อาภรณ์รัตน์  พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี  คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม 
คณะครูคำาสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน

คณะแสวงบญุของเรา เดนิทางออกจากสนามบนิสวุรรณภมู ิในคนืวนัเสาร์
ที่ 7 กันยายน 2019 โดยใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมงถึงสนามบินเบน กูเรียน  
กรุงเทลอาวิฟ ประเทศอิสราเอล เวลาประมาณ 7 โมงเช้า (เวลาท้องถิ่น) ซึ่งใน
การแสวงบุญคร้ังนี้ พ่อได้มีประสบการณ์ใหม่อีกอย่างหนึ่งคือ กระเป๋าเดินทาง
ของพ่อ และครู 2 คน ยังมาไม่ถึงกรุงเทลอาวิฟ ต้องรอไปอีกสองวัน      

แต่พวกเราก็ไม่รอช้า ออกเดินทางไปแสวงบุญในสถานที่ตามกำาหนด
คือเมือง เอน การิม ซึ่งวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 8 กันยายน เป็นวัน
ฉลองแม่พระบังเกิด พวกเราจึงเริ่มด้วยการถวายมิสซาฉลองแม่พระบังเกิด  
ณ วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์  ซึ่งเป็นสถานท่ีแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ  
(ลก 1:39-46) และมกีารสรา้งวดั ณ บรเิวณสถานทีเ่กดิของนกับญุ ตัง้แตศ่ตวรรษ 
ที่ 5 แต่ในสมัยครูเสด ได้ถูกทำาลายลง วัดท่ีปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ 
ค.ศ.1885 โดยมีคณะนักบวชฟรังซิสกันทำาหน้าที่ดูแล นอกจากนี้เรายังพบว่า
บริเวณกำาแพงมีบทมักนีฟีกัต ในลักษณะหลากหลายภาษาอีกด้วยครับ 

จากนั้นคณะของเราเดินทางต่อไปที่อาสนวิหารแม่พระรับสาร ณ ที่แห่งนี้ 
ประกอบด้วยสถานท่ีสำาคัญ 2 แห่ง คือ ถ้ำาท่ีทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่แม่พระ 
(ลก 1:28-38) และวัดใหญ่โต สง่างามอยู่บริเวณชั้นบน สร้างขึ้นโดยคณะ 
ฟรังซิสกัน ในช่วง ค.ศ.1960-1968 นับเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งท่ีพวกเราได้ 
ถวายมิสซาที่พระแท่นใหญ่แห่งนี้ โดยมีพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี เป็น 
ประธานพิธี เวลา 15:00 น. 

สถานท่ีสุดท้ายท่ีพ่อต้องการจะแบ่งปัน คือ หมู่บ้านคานาที่มีชื่อเสียง 
เพราะพระเยซูเจ้าทรงทำาอัศจรรย์ เปลี่ยนน้ำาเป็นเหล้าองุ่น (ดู ยน 2 : 1-12)  
ทั้งยังเป็นสถานที่ที่ยืนยันว่า เมื่อแม่พระวอนขอพระเยซูเจ้า พระองค์จะไม่ทรง
ปฎิเสธคำาขอของแม่พระอย่างแน่นอน จากเหตุการณ์นี้พ่อต้องการจะส่ือสาร
บอกพ่ีน้องว่า เดือนตุลาคม หรือ ท่ีพวกเราเรียกกันจนติดปากว่า “เดือนของ 
แม่พระ” จะมีการสวดสายประคำาตามบ้าน หรือตามธรรมเนียมของแต่ละวัด 
พ่อจึงขอเชิญชวนพวกเราทุกคนได้ใช้โอกาสนี้เป็นพิเศษสวดภาวนาวอนขอ 
แม่พระและมีความศรัทธาในแม่พระให้มากๆ ครับ

คอลัมน์คำ�สอน...

ขอพระเจ้าอวยพร
คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร


