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เคล็ดลับที่ทำ�ให้เร�สัตย์ซื่อ

ต่อพระเยซูเจ้� คือ เมื่อเร�ได้พบได้

สัมผัสพระเยซูเจ้�ในชีวิตของเร�แล้ว 

รวมทั้งเร�ได้ตอบรับรักพระองค์แล้ว

ด้วย จ�กนั้นให้เร�จัดเวล�ในชีวิต

ของเร�แก่พระองค์ในก�รรับฟังพระ

ว�จ�ของพระองค์เป็นประจำ� เร�จึง

ส�ม�รถจับคันไถแล้วไม่เหลียวหลัง

ได้ เพร�ะเร�ได้พบกับพระเยซูเจ้� 

ทุกเช้� ในก�รภ�วน�ของเร�

วาทะพระคาร์ดินัล

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์เปิดประชุมสมัชชา
ซิสเตอร์กาปูชิน สามพราน

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019

เมื่อคร้ังที่พม่าบุกตีและเผาทำาลายกรุงศรีอยุธยาเสียราบคาบ

เกินกว่าจะฟื้นฟูได้ ในเวลาไม่นานนัก พระเจ้าตากสินก็ได้กอบกู้

อิสรภาพ และสถาปนาพระองค์ข้ึนเป็นกษัตริย์ อพยพผู้คนลงมา

ทางแมน่้ำาเจา้พระยา มคีำาบอกเลา่วา่ พระองคต์ัง้สตัยาธษิฐานว่ารุ่ง

แจง้ทีใ่ด จะสรา้งวดัทีน่ัน่ แลว้พระองคก์ถ็งึวดัมะกอกในยามรุ่งอรุณ 

จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกเป็น วัดแจ้ง  (ต่อมา รัชกาลที่ 2 ทรง

เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชธาราราม และรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยน

เป็น วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นชื่อ ณ ปัจจุบัน) อีกทั้งพระองค์ยัง

ไดท้รงสรา้งราชธาน ีสรา้งวงั ณ บรเิวณเดยีวกนั แลว้สมยักรงุธนบรุ ี

ก็เริ่มต้น ในปีพุทธศักราช 2310 (ค.ศ. 1767)

รุ่งอรุณแห่งวันใหม่ของมิสซังสยาม ก็กลับมาส่องแสงอัน 

งดงามอีกครั้ง ณ ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา กรุงธนบุรีแห่งนี้เช่นกัน

นบัตัง้แตท่ีม่สิซงัสยามไดร้บัการสถาปนา โดยมกีรงุศรอียธุยา

เป็นศูนย์กลางของมิสซัง เมื่อปีคริสตศักราช 1669 จวบถึงปี 1769 

ถือเป็นวาระครบ 100 ปี มิสซังสยาม ที่น่าจะมีการเฉลิมฉลองท่ี

พิเศษ แต่ก็หาได้เป็นเช่นน้ันไม่ น่ันก็เพราะสองปีก่อนหน้า ค่าย

นักบุญยอแซฟก็ถูกทำาลายไปพร้อมกับกรุงศรีอยุธยา วัดถูกเผา 

บ้านเณรถูกปล้น มิชชันนารีบางท่านถูกทหารพม่าจับเป็นเชลย 

บทคว�ม...คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 20192

บางท่านก็ต้องอพยพหลบหนีไปยังที่อ่ืน ส่วนคริสตังก็หนีกระจัด 

กระจายไป สภาพเช่นน้ี เหมือนกับว่ามิสซังสยามก็กำาลังจะล่มสลาย 

ด้วยเช่นกัน หากแต่ พระเจ้าทรงมีแผนการของพระองค์ ที่จะทรง 

ทำาให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นได้เสมอ

คุณพ่อกอรร์ มิชชันนารีชาว 

ฝรั่งเศส ซึ่งเคยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา แล้ว 

อพยพไปอยู่ที่เขมร ได้เดินทางกลับมา 

ยังสยาม ท่านล่องเรือมาถึงบางกอก 

ในวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.1769 และได้รับการต้อนรับจากคริสตังชาว 

โปรตุเกสคนหน่ึงที่บ้านของเขาเอง แล้ววันรุ่งขึ้น คือวันที่ 5 มีนาคม 

ค.ศ.1769 คุณพ่อกอรร์ก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าตากสิน ครั้งนั้น

พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานเงิน 20 เหรียญ (กษาปณ์) พร้อมเรือ 

1 ลำา และทรงสัญญาว่าจะพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งสำาหรับสร้างวัด

แล้วคุณพ่อกอรร์ก็ได้เริ่มรวบรวมคริสตังที่กระจัดกระจายกันอยู่ที่บางกอก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคริสตัง

ชาวโปรตุเกส ปรารถนาให้พวกเขาได้มาอยู่รวมกัน

วันท่ี 14 กันยายน 1769 คุณพ่อกอรร์ได้รับพระราชทานที่ดินริมแม่น้ำาเจ้าพระยาจาก 

สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นวันที่ตรงกับวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน คุณพ่อกอรร์จึงตั้งชื่อที่ดินผืนนี้ว่า 

"ค่ายซางตาครู้ส" และต่อมาก็ได้สร้างวัดน้อย ตั้งชื่อเดียวกันว่า "วัดซางตาครู้ส"  

เหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 1769 ซึ่ง

เป็นปีที่มิสซังสยามมีอายุครบ 100 ปี จึงนับเป็นพระพร

ของพระเจ้า มิใช่สำาหรับชุมชนคริสตังวัดซางตาครู้ส

เท่านั้น แต่ยังเป็นพระพรสำาหรับมิสซังสยาม และสำาหรับ

พระศาสนจักรไทย นั่นก็เพราะทำาให้มิสซังสยามที่เหมือน

กำาลังจะล่มสลายได้กลับฟื้น และลุกข้ึนมายืนเด่นสง่าอีก

ครั้งหนึ่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 1770 เหตุการณ์อันเป็น 

ประวัติศาสตร์สำาคัญก็เกิดขึ้นที่ค่ายซางตาครู้ส สมเด็จ 

พระเจา้ตากสนิไดเ้สดจ็เยีย่มคณุพอ่กอรร ์ทีค่า่ยซางตาครูส้ 

พระองคไ์ดท้รงรบัสัง่ใหข้ยบัขยายบรเิวณรอบวดั และสรา้ง 

กำาแพงวัด ทั้งยังทรงมีพระเมตตาให้คริสตังทำางานใน

พระราชวัง และหลายคนได้เข้ารับราชการในกองทหาร

รักษาพระองค์

พฤษภาคม 1771 พระสังฆราชเลอ บ็อง เดินทางมาถึงบางกอก ท่านได้เข้าเฝ้า 

สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้วัดซางตาครู้สเพิ่มข้ึน ทั้งยังพระราชทาน 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดซางตาครู้สหลังเก่า
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เรือ 2 ลำา แก่มิสซังสยาม  คำาว่า “แก่มิสซังสยาม” ช่างมีความหมายยิ่ง เพราะเป็นการเน้นย้ำากับเราว่า  

มิสซังสยามได้กลับมาแล้ว และ ณ เวลานั้น วัดซางตาครู้ส  คือศูนย์กลางของมิสซังสยาม

25 กรกฎาคม 1773 คณุพอ่กอรรถ์งึแกม่รณภาพ นับเปน็การสูญเสียคร้ังสำาคญัไมใ่ชเ่ฉพาะสำาหรบั

วัดซางตาครู้สเท่านั้น แต่ยังสำาหรับมิสซังสยาม เพราะคุณพ่อกอรร์เป็นผู้ทำางานอย่างแข็งขัน และเป็น

มิชชันนารีเพียงคนเดียวที่พูดภาษาไทยได้ในเวลานั้น

กางเขนศกัดิส์ทิธิ ์อนัเปน็นามของวดัแหง่นี ้นอกจากจะหมายถงึสริริุง่โรจน์ 

คือเป็นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ของมิสซังสยามแล้ว กางเขนเดียวกันนี้ยังหมายถึง 

ความยากลำาบากของบรรดามิชชันนารี ดังที่เคยเกิดขึ้นกับพระสังฆราชหลุยส์ 

ลาโน พระสังฆราชองค์แรกของมิสซังสยาม ที่ท่านถูกคุมขังพร้อมกับบรรดา 

มิชชันนารีอีกหลายคน เช่นเดียวกัน ณ กรุงธนบุรี พระสังฆราชเลอ บ็อง และ 

บรรดามิชชันนารี ก็ถูกจับคุมขัง และถูกเฆี่ยน ยังมีกางเขนแห่งความทุกข์ยาก

ที่มาจากความขัดแย้งระหว่างบรรดาคริสตังกับพระสงฆ์ กับมิชชันนารี ฯลฯ

แตเ่มือ่ผา่นกางเขน อนัหมายถงึความทกุข์ยากน้ีไปแล้ว แสงแหง่ความชืน่ชมยินดก็ีจะหวนกลับมา

ทกุครัง้ไป เม่ือความดีงาม และความตัง้ใจจรงิของบรรดามชิชนันารไีดร้บัการพสิจูน ์ดงัทีม่เีหตกุารณด์ีๆ  

เรื่องราวดีๆ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ เกิดขึ้นที่ดินแดนวัดซางตาครู้ส แห่งนี้

วัดซางตาครู้ส เคยเป็นที่ตั้งของบ้านเณร ก่อนที่จะย้ายไป

ยังวัดอัสสัมชัญ พระสังฆราชการ์โนลต์ได้ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรก

ของสยาม ท่ีวัดซางตาครู้ส และพิมพ์หนังสือ “คำาสอนคริสตัง”  

พระสังฆราชปัลเลอกัว ได้นำากลอ้งถ่ายรปูตวัแรกเขา้มายงัสยาม แต่

ต่อมา ฟรงัซสิ จิต ซึง่เป็นสตับุรษุวดัซางตาครูส้ ไดต้ัง้เรอืนถา่ยภาพ 

บริการแห่งแรกของสยาม ตั้งอยู่ที่เรือนแพ หน้าวัดซางตาครู้ส  

ยังมีเรื่องราวอีกไม่น้อยที่แสดงถึงพระพรของ

พระเจ้าที่มีต่อมิสซังสยาม และต่อชุมชนคริสตังวัด

ซางตาครู้ส แม้เมื่อส้ินสมัยกรุงธนบุรี และเข้าสู่สมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ ย้ายพระนครไปอยู่อีกฟากหนึ่ง

ของแม่น้ำาเจ้าพระยา เช่นเดียวกับที่ศูนย์กลางของ

มิสซังสยาม (ต่อมาคือมิสซัง และอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ) ได้ย้ายไปยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ เรื่อง

ราวอนัเปน็ประวตัศิาสตร์ของการกำาเนดิวดัซางตาครูส้ 

ก็ยังดำารงคงอยู่ คู่กับวัดซางตาครู้สหลังปัจจุบัน มียอด 

โดมกางเขนสวยเด่นอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ล้อมรอบ 

ด้วยชุมชนคริสตัง ที่ยังคงสืบสานความเชื่อ ความ

ศรัทธา ซึ่งได้รับมาจากบรรพบุรุษ และจะยังคงมุ่งส่ง

ต่อความเชื่อแก่ลูกหลานต่อไป 

ร้านถ่ายรูป Francis Chit & Son หน้าวัดซางตาครู้ส
คงจะมีลักษณะไม่แตกต่างจากรูปน้ีเท่าใดนัก
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บทคว�ม...ทีมงานวิถีชุมชนวัด

พี่น้องทีรั่ก คณะกรรมการดำาเนินงานวถิชีมุชน
วัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดงานวัน

รวมพลวถิชีมุชนวดั (BEC) คร้ังที ่5 โอกาสฉลอง 350 ป ี
มสิซงัสยาม ในหัวข้อ “สืบสานงานมสิชนันาร.ี.. สูก่าร 
เสริมสร้างชุมชนศิษย์” ณ สักการสถานบุญราศี 
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน  
ค.ศ.2019 โอกาสน้ีพ่อจึงขอแบ่งปันการจัดงานวัน 
รวมพลวิถีชุมชนวัดทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมาดังนี้ครับ

กิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) 
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.

2015 ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมประมาณ 400 คน โดยเริ่มด้วยพิธีมิสซาเปิด

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติ

มาเป็นประธานพิธี ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งปันภาพ

รวมของวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย  

คุณพอ่ปิยะชาติ มะกรครรภ์ จากนั้นเป็นกิจกรรมสำาคัญ

ที่เราทำาทุกปีในการชุมนุมวิถีชุมชนวัด คือ การแบ่งปัน 

พระวาจาในกลุ่มย่อย จากนั้นเป็นกิจกรรมการแบ่งปัน 

วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และคุณค่าที่ได้รับในชีวิต 

จากการทำางานวิถีชุมชนวัด กิจกรรมจบลงด้วยวจน

พิธีกรรมปิด 

กิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) 
ครั้งที่ 2 และฉลองปีศักด์ิสิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จัดขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2016 ณ วัดนักบุญ

ยอแซฟ อยุธยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน 

กิจกรรมเริ่มด้วยการแห่พระคัมภีร์ ต่อจากนั้นเป็นการ

แบ่งปันการทำางานวิถีชุมชนวัดโดยผู้แทนของแต่ละเขต 

การเสวนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชุมชนวัด ศาสน

สัมพันธ์ และองค์กรคาทอลิก ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อ 

สมเกียรติ บุญอนันตบุตร และคุณนิทัศน์ นวชาตโฆษิต 

เป็นวิทยากรในการเสวนา โดยคุณพ่อสมหมาย  

มธรุสสวุรรณ เปน็ผูด้ำาเนนิรายการ จากนัน้เปน็การแบง่ปนั 

พระวาจาในกลุ่มย่อย 23 กลุ่ม โดยผู้ประสานงาน 

วถิชีมุชนวดัของแตล่ะเขตเปน็ผู้นำาในการแบง่ปนัพระวาจา 

ในภาคบ่ายเริ่มด้วยการแบ่งปันข้อคิดจากพ่ีน้องที่มาร่วม 

กิจกรรมและจากคุณพ่อจิตตาธิการวิถีชุมชนวัดเขตต่างๆ 

กิจกรรมวันชุมนุมวิถีชุมชนวัดจบลงด้วยพิธีบูชาขอบ 

พระคุณ เพื่อรับพระพรจากพระเจ้าโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่ง 

เมตตาธรรม โดยพระสังฆราชวุฒิเลิศ แหล้อม (ตำาแหน่ง 

การจัดกิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นโอกาสที่สมาชิกวิถีชุมชนวัดจะได้มาพบปะกันรู้จักกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำางานวิถีชุมชนวัด
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำางานวิถีชุมชนวัดต่อไปในอนาคต
4. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประจำาปีของวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
5. เพื่อสัตบุรุษทั่วไปที่มาร่วมงานจะได้ทราบถึงจิตตารมณ์และตระหนักถึงความสำาคัญของวิถีชุมชนวัด

อุ ป สั ง ฆ ร า ช 

ในสมัยนั้น) ให้ 

เกี ยรติมา เป็น

ประธานในพิธี



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2019 5

สำาหรับกิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) ครั้งที่ 5 นี้ได้จัดขึ้นใน 

วนัเสารท์ี ่7 กนัยายน ค.ศ. 2019 ณ สกัการสถานบญุราศนีโิคลาส บญุเกดิ กฤษบำารงุ 

มีกิจกรรมดังนี้

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09:00 –  09.10 น. วจนพิธีกรรมเปิด โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

09:10 – 10.10 น. เสวนาเรื่อง “สืบสานมิสชันนารี สู่การฟื้นฟูชุมชนศิษย์ 

   พระคริสต์” (โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ 

   และซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา) 

10.10 – 10.30 น. พัก อาหารว่าง 

10.30 – 12.30 น. สรุปภาพรวมวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขต 

   (แนะนำาสมาชิกของแต่ละวัดในเขต)

12.30 – 13.15 น. อาหารเที่ยง 

13:15 - 14:45 น. กิจกรรมแบ่งปันพระวาจา (30 กลุ่ม)

15.00 - 16.00 น. มิสซาขอพรพระเจ้า

   โดย พระคารด์นิลั ฟรงัซสิเซเวยีร ์เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ 

พ่อขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานวันชุมนุมวิถีชุมชนวัดครั้งที่ 5 นี้ด้วย 

นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

กิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) 
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ท่ี 18 พฤศจิกายน  

ค.ศ. 2017 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและอาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 370 คน  

กิจกรรมเริ่มด้วยการแห่พระคัมภีร์โดย คุณพ่อเชษฐา 

ไชยเดช เป็นประธานพิธี ต่อจากนั้นเป็นการแบ่งปัน

การทำางานวิถีชุมชนวัดโดยผู้แทนของแต่ละเขต จาก

นั้นต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “องค์กรและการประกาศ

ข่าวดีในรูปแบบของวิถีชุมชนวัด” ในภาคบ่ายมีการ

แบ่งปันพระวาจาในกลุ่มย่อย 30 กลุ่ม โดยผู้ประสาน

งานวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขตเป็นผู้นำาในการแบ่งปัน

พระวาจา กิจกรรมชุมนุมวิถีชุมชนวัดจบลงด้วยพิธี

บูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช   

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันรวมพลวิถีชุมชนวัด (BEC) 
ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2018 

ณ วัดพระวิสทุธวิงส ์ ลำาไทร มีผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประมาณ 

400 คน กิจกรรมเริ่มด้วยการแห่พระคัมภีร์ ต่อจากนั้น

เป็นการแบ่งปันการทำางานวิถีชุมชนวัดโดยผู้แทนของ

แต่ละเขต จากนั้นต่อด้วยการเสวนาเร่ือง “ย้อนรอย 

350 ปี ธรรมทูตสู่ชุมชนศิษย์พระคริสต์เพื่อการประกาศ

ข่าวดีใหม่” โดยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล ในภาค

บ่ายมีการแบ่งปันพระวาจาในกลุ่มย่อย 30 กลุ่ม โดย

ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขตเป็นผู้นำาในการ

แบ่งปันพระวาจา กิจกรรมชุมนุมวิถีชุมชนวัดจบลงด้วย

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2019 ฉลอง 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ (วัดหลังปัจจุบัน) เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงาน "หน่ึงศตวรรษ สิริสวัสด์ิ  
วัดอัสสัมชัญ" เร่ิมจาก คุณพ่อวีรศักด์ิ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กล่าวรายงาน จากน้ัน พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช 
เปิดงาน และบรรดาพระสังฆราช ร่วมกันปล่อยลูกโป่ง เวลา 17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ท้ังกายและ
วิญญาณ และฉลอง 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู  
พระอัครสังฆราชจำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ พร้อมด้วยพระสังฆราช และสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำานวนมาก

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งต้ังผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์
วันเสาร์ท่ี 17 สิงหาคม 2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งต้ังผู้ช่วย 

พิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย พระสังฆราชบรรจง ไชยรา พร้อมด้วย พระคาร์ดินัลเกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราช จำาเนียร  
สันติสุขนิรันดร์ บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และพ่ีน้องนักบวชชายหญิง บรรดาสัตบุรุษจำานวนมาก ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีท่ี 30
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2019 แผนก

คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัคร 
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปิดคอร์สอบรมพระ 
คัมภีร์วันเสาร์ ปีท่ี 30 ซ่ึงได้เร่ิมต้นเรียน
ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 
2019 รวม 10 ในหัวข้อหนังสือเพลง 
สดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ 

การเสวนาเชิงวิชาการขุมทรัพย์ 350 ปี ท่านลาโน นักโทษ นักบุญ
วันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2019 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือพระสงฆ์ 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกันจัด การเสวนาเชิงวิชาการ "ขุมทรัพย์ 350 ปี ท่านลาโน นักโทษ 
นักบุญ?" วิทยากรทรงคุณวุฒิ มาแบ่งปันประวัติของท่านลาโน ธรรมทูตผู้ย่ิงใหญ่แห่งแดนสยาม 
ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ นักประวัติศาสตร์ไทย (ระดับแนวหน้า) ซิสเตอร์ 
ซีมอนา สมศรี บุญอรุณรักษา คณะคาเมลไลท์ ฝร่ังเศส ผู้เขียนหนังสือ "พระสังฆราชหลุยส์  
ลาโน ผู้ต่ืนรู้ในธรรม...นักโทษ..นักบุญ?" อาจารย์แม่ชีวิมุติตา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)  
หัวข้อ "บาลีในคัมภีร์ไบเบ้ิล" บราเดอร์ ดร.เบอร์นาร์ด เวียธ หัวข้อ "เอกสาร ข้อมูล บันทึก 
ชีวิตธรรมทูต" ณ บ้านผู้หว่าน

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอห์นบัปติสต์ 
ประจวบ มะกรครรภ์

วันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2019 คุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นประธานพิธีบูชา
ขอบพระคุณปลงศพ ยอห์นบัปติสต์ ประจวบ 
มะกรครรภ์ บิดาของคุณพ่อ ร่วมกับคุณพ่อ 
สุรนันท์ กวยมงคล คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา 
โดยมีพระคาร์ดินัล เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช  
พระสังฆราช วุฒิเลิศ แห่ล้อม ร่วมพิธีด้วย พร้อม
กับพระสงฆ์ และบรรดาญาติสนิทมาร่วมอาลัยรัก 
จำานวนมาก ณ วัดแม่พระลูกประคำากาลหว่าร์ 
ท้ายพิธีเคล่ือนศพไปยังสุสานศานติคาม

"หน่ึงศตวรรษ สิริสวัสด์ิ วัดอัสสัมชัญ"

ประมวลพร้อม เป็นวิทยากรในปีน้ีมีผู้ลงทะเบียนจำานวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับ 
การอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน 2019

7 ก.ย.  แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานรวมพล 
 วิถีชุมชนวัด BEC ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน เวลา 08.30-16.00 น.

14 ก.ย. แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 จัดเพิ่มพูนความรู้คริสตชน 350 ปี มิสซังสยาม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 
 อาคารวันทามารีย์ วัดเซนต์หลุยส์ โดยอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี วิทยากร

15 ก.ย.  ฉลองวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน ฉลอง 250 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ และ 103 ปี 
 วัดหลังปัจจุบัน พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน เวลา 10.30 น.

โครงการเสียงภาวนา The Voice of Youth Bangkok
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2019 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดย 

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก พร้อมด้วยทีมงานเยาวชน จัดโครงการเสียงภาวนา 
"จงขอบคุณพระเจ้�ด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ จ�กใจจริง" (คส 3:16) มีเยาวชนสนใจเข้าร่วม 
การประกวดจำานวน 34 คน เยาวชนเขา้รว่มทัง้หมด 74 จำานวน และผูป้กครองทีม่ารว่มใหก้ำาลงัใจ 
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

350 มิสซังสยามครอบครัวคาทอลิกไทย
วันเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2019 แผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

นำาโดยคุณพ่อพรศักด์ิ ช่ืนจิตอภิรมย์ ผู้จัดการแผนก จัดงาน 350 มิสซังสยาม : ครอบครัว 
คาทอลิกไทย พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมครอบครัว โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  
ประธานในพิธี บรรยายพิเศษเร่ือง "ครอบครัวคาทอลิกไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน" โดย อาจารย์ 
พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ช่วงบ่าย กิจกรรมฐานตามความสนใจ 
ฐาน 1 ครอบครัวในยุค 4.0 (รู้ทันส่ือเทคโนโลยี)  ฐาน 2 ครอบครัวกับผู้สูงอายุ  ฐาน 3 ครอบครัว
บ่อเกิดแห่งกระแสเรียก วจนพิธีกรรมปิดการชุมนุมครอบครัว (ต้ังศีลมหาสนิท)

วันรวมพลพลศีลและกองหน้าร่าเริง
วันที่ 24 สิงหาคม 2019 องค์กรกองหน้าร่าเริงและพลศีล แผนกเยาวชน ฝ่ายอภิบาล  

อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ โดยคณุพอ่ชนภทัร ศขุะเนตร และคณุพอ่วรพจน ์วสิฐินนทชยั รว่ม
ด้วยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา จัดวันรวมพลพลศีลและ
กองหน้าร่าเริง ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทรโดยมีการบรรยายและมิสซาและพิธีมอบเข็ม 
ในชว่งเชา้ และในชว่งบ่ายจดักจิกรรมฐาน 6 ฐาน โดยมจีำานวนผูเ้ขา้ร่วมท้ังครูและนกัเรียน 175 คน 
จาก 10 โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

C-Game2019 กีฬาเยาวชนอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

วนัเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2019 แผนกเยาวชน 
ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
นำาโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการ
แผนก จัด C-Game 2019 (Catholic - Game)  
กีฬาเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาส
วันเยาวชนแห่งชาติ เขต 3 เป็นเจ้าภาพ  
ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง มี
เยาวชนเข้าร่วมจำานวน 374 คน

สัมมนาผู้นำากองหน้าและพลศีล
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2019 องค์กรกอง

หนา้และพลศลี แผนกเยาวชน ฝา่ยงานอภบิาล 
โดยคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อ 
วรพจน ์วสิฐินนทชยั รว่มดว้ยคณุพอ่วิทวัฒน ์
แก้วแหวน และคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์ 
วรวัฒนา จัดโครงการสัมมนาผู้นำากองหน้าฯ 
และพลศีล ณ สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส 
บุญเกิด กฤษบำารุง โดยมีคุณพ่ออนุสรณ์  
แก้วขจร เป็นผู้บรรยาย หัวข้อ 350 ปีมิสซัง
สยาม และวันที่ 27 กรกฎาคม 2019 ได้จัด
อบรมจิตตารมณ์กองหน้าร่าเริงและพลศีลให้
กับเด็กๆ ณ บ้านผู้หว่าน จำานวน 95 คน



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 

วิชาประวัติศาสตร์ บางคร้ังอาจดูน่าเบ่ือ 
แต่ในขณะเดียวกัน บางคร้ังกลับน่าติดตาม 
และน่าสนใจเป็นท่ีสุดเม่ือกลายเป็นเร่ืองใกล้
ตัวเรา

ตลอดปีน้ี เราพูดถึง 350 ปี มิสซังสยาม จน
บางคน ท่ีไม่ค่อยช่ืนชอบ เร่ืองประวัติศาสตร์ 
รู้สึกเบ่ือหน่าย ในขณะท่ีบางคน เม่ือได้ฟัง 
เร่ืองราวมากมายในการเผยแพร่ศาสนาของ 
มิชชันนารี โดยเฉพาะการฝ่าฟันอุปสรรค 
ปัญหาต่างๆ ท้ังทางการเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม สังคม...ทำาให้ประวัติศาสตร์ มิสซัง 
สยามแท้จริงช่างมีคุณค่า น่าสนใจและน่า
ติดตามย่ิง

ท้ังน้ี การฉลองการครบรอบ 350 ปีแห่ง
การสถาปนามิสซังสยาม เราพูดเพ่ือสืบเน่ือง 
มาถึงความเช่ือของเราคริสตชนไทยใน
ปัจจุบันว่า ได้รับต้นกำาเนิดความเช่ืออย่างไร 
และเราคริสตชนแต่ละคนมีหน้าท่ีในการ
สานต่อ ความเช่ือต่อไปในปัจจุบันและ
อนาคต หาแต่เป็นเพียงเร่ืองราวในอดีตหรือ
แค่เป็นเร่ืองประวัติศาสตร์ไม่

โดยเฉพาะสารสังฆมณฑลฉบับน้ี ได้
นำาเสนอ เร่ืองราว “รุ่งอรุณแห่งวันใหม่
ของมิสซังสย�ม กับก�รฉลอง 250 ปี 
วัดซ�งต�ครู้ส” ท่ีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 
ได้กรุณาเขียนไว้ เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือ
ศรัทธาโดยการติดตาม เส้นทางแห่งความเช่ือ 
การเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย ต้ังแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา และดำาเนินสู่การเปล่ียนถ่าย
แผ่นดิน และราชธานี มาสู่ ยุคสมัย กรุงธนบุรี 
ดังท่ีเราได้เร่ืองรู้เก่ียวกับยุคสมัยการเมือง
การปกครอง ต้ังแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัย
กรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใน
ปัจจุบัน

วัดซางตาครู้ส เป็นวัดท่ีมีบทบาทสำาคัญ 
ในสมัยกรุงธนบุรี และในปีน้ี เป็นโอกาส
พิเศษท่ีทางวัด ได้ทำาการเฉลิมฉลองครบ
รอบ 250 ปีชุมชนแห่งความเช่ือ ทำาให้เราได้ 
ย้อนรอย ความสำาคัญของการเผยแพร่ศาสนา 
ชุมชนแห่งความเช่ือ ตลอด 250 ปีท่ีผ่านมา 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สู่ สมัยกรุงธนบุรี ซ่ึงเป็น
ช่วงระยะเวลาส้ันๆ อีกท้ังเป็นยุคสมัยท่ีมีพระ
มหากษัตริย์พระองค์เดียว คือ พระเจ้าตากสิน
มหาราช เป็นผู้ปกครองประเทศในสมัยน้ันซ่ึง
ขอเชิญพ่ีน้อง ติดตามรายละเอียดและคอลัมน์
ต่างๆ ได้ในสารสังฆมณฑลฉบับน้ีครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่าน

“250 ปีแห่งความเชื่อ 
วัดซางตาครู้ส” ถ้าเราลอง 
ห ลั บ ต า แ ล ะ รำ า พึ ง ด้ ว ย 
ประโยคน้ีซ้ำาๆ...พ่อเชื่อว่าจะ 
มีคำาถามหรือความคิดเกิดขึ้น 
มากมาย คนที่ไม่รู้จักหรือไม่ 
ทราบความเป็นมาของวัดนี้  
กอ็าจจะสงสยัวา่ โอโ้ห!! ชมุชน 
ความเชื่อนี้อยู่มาได้อย่างไร 

คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

250 ปีวัดนี้ใครเป็นคนสร้าง สร้างมาตั้งแต่เมื่อไร ทำาไมชื่อ “วัดซางตาครู้ส” 
แต่สำาหรับคนท่ีได้เคยสัมผัสบรรยากาศของวัดน้ีก็จะนึกถึงภาพพิธีกรรมต่างๆ  
ผู้คนวิถีชุมชนโบราณที่อยู่รายล้อมรอบวัดรวมทั้งความทรงจำาต่างๆ ในอดีตก็จะ
ปรากฏต่อเนื่องขึ้นมา 

โดยส่วนตัวพ่อเอง วัดซางตาครู้สไม่เพียงเป็นบ่อเกิดของความเชื่อ แต่ยัง
เป็นต้นทางของกระแสเรียกความเป็นสงฆ์ของพ่อก็ว่าได้ เพราะคุณแม่ของพ่อเป็น
คุณครูที่โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ พ่อจึงไปเรียนหนังสือในชั้นประถมศึกษา
ที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา สิ่งหนึ่งที่พ่อเห็นเป็นประจำาคือเพื่อนๆ เป็นเด็กช่วย
มิสซา ซึ่งในขณะนั้นก็เกิดความคิดขึ้นมาเองว่า “ฉันจะไปเป็นเด็กช่วยมิสซา
บ้าง” พ่อจึงไปขออนุญาตคุณแม่ไปเป็นเด็กช่วยมิสซา ชีวิตในวัยเด็กนั้นไม่คิดว่า
จะเป็นการยากลำาบากแต่กลับตื่นเช้าได้เพื่อไปช่วยมิสซาในเวลา 06.00 น. เมื่อมา
คิดย้อนดูก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน สุดท้ายขอสรุปประโยคเดียวสั้นๆ คือ นี่แหละ
แผนการของพระ ให้พ่อเริ่มมีความเชื่อ มีกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์

เม่ือพ่อเร่ิมโตข้ึนอยู่ช้ันประถม 5-6 พ่อเข้าสู่วัยท่ีมีความคิดเป็นของตัวเองมาก 
(ด้ือ) เร่ิมเกเร เร่ิมทำาผิด ตามประสาเด็กผู้ชายและเป็นเร่ืองปกติสำาหรับเด็กนักเรียนท่ีมี 
คุณแม่เป็นคุณครู ทุกคร้ังท่ีทำาผิดคุณครูท่ีโรงเรียนก็จะไปฟ้องคุณแม่ ตอนน้ันพ่อคิด 
แบบเด็กๆ ว่า ครูข้ีฟ้อง ไม่ได้คิดเลยว่า ครูอยากให้เราเป็นเด็กดี หวังดีกับเรา ปัญหา
น้ีก็เกิดข้ึนซ้ำาๆ เบ่ือมากสุดท้ายทนไม่ไหวอยากย้ายโรงเรียนหนีไปไกลๆ เพราะ 
ทุกคร้ังท่ีทำาผิดคุณแม่ก็จะทราบ อยู่มาวันหน่ึงพ่อบังเอิญไปได้ยินเพ่ือนๆ คุยกันว่า 
จะเข้าบ้านเณร ถ้าเข้าบ้านเณรได้แล้วต้องย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนยอแซฟฯ พ่อจึงไป 
ติดต่อคุณพ่อปลัดด้วยตัวเองไม่บอกคุณแม่ ซ่ึงคุณพ่อเจ้าอาวาสสมัยน้ัน คือ คุณพ่อ 
สมศักด์ิ ธิราศักด์ิ ได้เชิญคุณแม่มาปรึกษาการเข้าบ้านเณรของพ่อสมควรให้เป็น 
ในนามของวัดนักบุญเปโตร สามพรานจะดีกว่า เพราะพ่อและครอบครัวเป็นสัตบุรุษ 
วัดนักบุญเปโตร สามพราน และน่ันก็เป็นคร้ังแรกท่ีคุณแม่ทราบเร่ืองและห้าม 
แต่ในวัยน้ันพ่อด้ือมากจึงได้เข้าบ้านเณร ดีใจสุดๆ ได้ย้ายโรงเรียนตามแผนท่ีวางไว้ 
แต่แผนการของพระย่ิงใหญ่กว่า จากวันน้ันจนถึงวันน้ี พระเล้ียงดูพ่อมาตลอดจน 
พ่อได้บวชเป็นพระสงฆ์มา 7 ปีแล้ว พ่อระลึกเสมอว่า วัดซางตาครู้ส คือ  
วัดท่ีปลูกฝังความเช่ือ ปลูกฝังกระแสเรียกให้กับพ่อจนถึงทุกวันน้ี ฉลองวัดปีน้ีพ่อ 
ขอเชิญชวนพวกเราไปเย่ียมชม ไปฉลองวัดแห่งน้ีกัน และเด็กๆ ลองไปหาข้อมูลวัด
แล้วมาเล่าให้คุณพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฟังกันนะครับ พวกเราอาจจะได้ฟังเร่ืองราวดีๆ 
สนุกๆ ในมุมมองของท่านเหล่าน้ีเก่ียวกับชุมชนความเช่ือแห่งน้ีก็เป็นได้


