
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 8 ประจำ�เดือนสิงห�คม 2020

หากมีคริสตชนสักจำานวน

หน่ึงที่เริ่มปฏิบัติตามนี้ นั่นคือ 

ดำาเนินชีวิตในอารยธรรมความ

รักต่อกันของพระเยซูคริสตเจ้า 

จะเกิดกระแสคลื่น ค่อยๆ แผ่

กระจายตัวออกไปรอบข้าง และ

แล้วโฉมหน้าของสังคมโลกจะ

ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่

เราไม่นึกฝัน

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

เจ�ะลึกพิเศษ...

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฉบับเดือนสิงหาคมนี้  

ทางทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระสงฆ์ใหม่ จำานวน  

3 ท่าน ที่กำาลังจะได้รับการบวชวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม นี้  

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ คือ สังฆานุกร ดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ ์

พันธ์ขาว สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน สังฆานุกร เปโตร 

ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี สัตบุรุษวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด 

และ สังฆานุกร ยอห์น บัปติสต์ ธงชัย ทองรส คณะธรรมทูต 

แห่งมารีนิรมล (O.M.I.) ติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ
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แรงบันดาลใจที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นพระสงฆ์

แบ่งปันประสบการณ์ประทับใจในการฝึกฝนชีวิตเณร (ท้ังในบ้านเณรหรืองานอภิบาล/แพร่ธรรม)

บร.อวิรุทธ์ :  แรงบันดาลใจที่อยากจะเข้าบ้านเณร คือ อยากเป็นพระสงฆ์ตั้งแต่

เด็ก เป็นเด็กช่วยมิสซา มีโอกาสมาวัดทุกวันอาทิตย์และช่วยมิสซาทุกรอบ ก็รู้สึก
ว่าซึบซับสิ่งเหล่านั้น แล้วก็ทำาให้รู้สึกว่าอยากเป็นเหมือนคุณพ่อ นอกจากนั้นเห็น 
คุณพ่อสอนดนตรีให้กับเด็กๆ และทำากิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กๆ ก็รู้สึกประทับใจ
แล้วจึงอยากจะเป็นพระสงฆ์ ผมรู้สึกประทับใจในชีวิตในคำาสอนของพระคาร์ดินัล 
ไมเก้ิล มีชัย ผมรู้สึกว่า ตอนเด็กๆ ผมจำาได้เวลาที่มีฉลองวัด พระคุณเจ้าก็จะมาทำา
มสิซา แลว้ก็ผมมีโอกาสได้ชว่ยมสิซา พระคณุเจา้กจ็ะทกัวา่เป็นยงัไง ลูกใคร หลานใคร 
ผมรูส้กึประทบัใจในตรงนัน้เพราะวา่ แมจ้ะเปน็คำาพดูเลก็ๆ ไมไ่ดพ้ดูอะไรมากมาย แต่
ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่พระคุณเจ้าได้มีให้ แล้วก็รู้สึกถึงความเป็นพ่อ

บร.ณัฐพล :  แรงบันดาลใจแรกเร่ิมจาก เป็นเด็กช่วยมิสซา ซึ่งเป็นเหตุผลยอดฮิต 
และมีโอกาสได้ใกล้ชิดพระแท่นใกล้ชิดพระสงฆ์ ช่วงซัมเมอร์ก็ได้เรียนคำาสอน  
ก็รู้สึกประทับใจในบรรดาคุณพ่อ บรรดาบราเดอร์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ก็เลยรู้สึก 
ที่จะอยากเข้าบ้านเณร ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจแรงที่ทำาให้อยากเข้าบ้านเณรครับ

บร.ธงชัย :  ผมเองมีความผูกพันกับวัดตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนคุณแม่เป็นครูคำาสอน
ผมก็จะตามแม่ไปวัดตลอด และเด็กทุกคนในหมู่บ้านต้องไปร่วมมิสซาและเรียน 
คำาสอนก่อนไปโรงเรียนทำาให้ซึมซับว่าวัดเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหน่ึง มากกว่านั้นมี 
ภาพประทับใจกับชีวิตพระสงฆ์และนักบวช และยิ่งได้รู้และมีประสบการณ์กับ 
ตัวเองว่าพระสงฆ์นอกจากจะทำามิสซา สวดภาวนาแล้ว ยังช่วยเหลือคนยากคนจน 
ให้กำาลังใจและอยู่เคียงข้างคนที่ถูกทอดทิ้ง ผมเองก็อยากดำาเนินชีวิตเช่นนี้ คือ 
การเสียสละตนเองเหมือนพระคริสตเจ้า มอบตัวเองทั้งครบเพื่อประกาศข่าวดีแห่ง
ความรักและเมตตาด้วยชีวิตการเป็นธรรมทูต

บร.อวริทุธ์ :  ชวีติการเป็นสงัฆานุกรกวา่ 3 ปีของผม  
ผมก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากชีวิตการเป็น 
สังฆานุกรและสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือ ยิ่งเราลงไปทำางาน 
ในพ้ืนที่จริงๆ มากเท่าไหร่ เรายิ่งเห็นเป้าหมายของ 
ตัวชัดมากเท่านั้น และยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้น ผมจะ 
เข้าใจว่าการเป็นพระสงฆ์เราเป็นไปเพื่ออะไร ทำาไม 
สัตบุรุษต้องการพระสงฆ์ไปส่งศีลผู้ป่วยไปเยี่ยม 
คนชรา นำากิจกรรมเด็กๆ ไปเยี่ยมนักโทษในคุก  
ทุกอย่างมันจะหล่อหลอมเราให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรา 
ทำามันมีคุณค่า ผมประทับใจทุกอย่างในชีวิตของ 
พระสงฆ์แล้วก็ในงานของพระสงฆ์ที่ได้ทำาครับ

บร.ณัฐพล : ผมประทับใจในงานอภิบาล ผมเองทำางาน
อภิบาลในบ้านเณร ไปฝึกงานอภิบาลในที่ต่างๆ ไปตามโบสถ ์
ต่างๆ เร่ิมได้เห็นชีวิตเห็นผู้คนเห็นการทำางานที่เป็นรูปธรรม 
มากขึ้น และรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจท่ีทำาให้เรารู้สึกว่าเรา 
อยากกา้วเดนิตอ่ไป ประทับใจคณุพอ่หรือบรรดาผู้รว่มงานเปน็ 
คุณครูคอยสอนเราผ่านทางการปฏิบัติของพวกเขาในงาน 
อภบิาล ไมว่่าจะเปน็การสอนคำาสอนหรอืการทำามสิซา พวกเขา 
เหลา่น้ันเปน็เหมอืนตน้แบบ สว่นประสบการณช์วีติในบ้านเณร 
นึกย้อนกลับไปมีหลายๆ เหตุการณ์ที่ประทับใจรู้สึกมีความสุข 
แม้ว่าจะมีอุปสรรคสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็สอนให้ผมเป็นผมจนถึง 
ทุกวันนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจเหตุการณ์ธรรมดาๆ ในชีวิต 
นี่แหละครับที่ทำาให้ผมเดินทางมาถึงตรงนี้ครับ
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คติ พระวาจา ในการดำาเนินชีวิต

บร.ธงชัย : ชีวิตเณรเป็นชีวิตท่ีสนุกมากๆ เริ่มด้วยการ
ที่ต้องฝึกช่วยเหลือตนเองและมีระเบียบวินัย ได้แก่ การ
ซักเสื้อผ้า ทำาความสะอาดบ้าน ทำาอาหาร มากกว่านั้น 
ยังต้องใส่ใจเรื่องเรียน มีชีวิตภาวนา และออกกำาลังกาย  
ที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นที่มา
จากต่างพอ่ตา่งแม ่ตา่งภาษาและวัฒนธรรม เราเรยีนรู้จกั
ซ่ึงกันและกัน ผมระลึกเสมอว่าเสียงเรียกของพระค่อยๆ 
ดังขึ้นจากประสบการณ์เหล่านี้

อกีชว่งทีป่ระทบัใจมากคอืชว่งปฝีกึงานอภบิาล เกอืบ 
4 เดือน ผมไดไ้ปอยู่ทีห่มูบ่า้นขนุน้ำาขบั อำาเภอชาตติระการ 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นหมู่บ้านชาวม้งเล็กๆ อยู่ลึก บน
หุบเขาสูง อากาศดีมาก ที่นั้นผมได้เรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรม ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย กินผักปลาและอาหารป่า 
มากกว่าที่ผมจะเป็นผู้ประกาศข่าวดี กลับรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับข่าวดี และพบว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่ในบุคคลที่
ยากจนและสุภาพ ดังคำาพูดของผู้สถาปนาคณะธรรมทูต
แห่งมารีนิรมล (OMI) นักบุญ เออเยน เดอ มาเซอโนด์  
ที่ดังก้องในใจเสมอว่า จงทิ้งความกลัว เพื่อประกาศข่าวดี
แก่คนยากจนและผู้ถูกทอดทิ้ง

บร.อวิรุทธ์ : ถ้�ไม่มีคว�มรักข้�พเจ้�ก็ไม่มีคว�มสำ�คัญแต่อย่�งใด 
(1 โครินธ์ 13:2) เวลาที่แม้เราจะมีความรู้ดีแค่ไหน แม้เราจะมีความเชื่อ
จนสามารถเคลื่อนภูเขาเหมือนที่นักบุญเปาโลบอกแต่ถ้าเราไม่มีความรัก 
ทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์มาก ผมใช้คติพจน์นี้มาโดยตลอด เพราะ
ที่ผมตัดสินใจมาเป็นพระสงฆ์ นั่นหมายความว่าเราอุทิศตัวเองเพื่อคนอ่ืนๆ 
เพ่ือสัตบุรุษ เพื่อคนที่ต้องการพระเป็นเจ้าดังน้ันถ้าเราทำาทุกสิ่งทุกอย่าง
ด้วยความจำาใจผลของการกระทำามันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราทำา 
ทุกอย่างในสิ่งที่เราเป็นด้วยใจที่เรารักผลมันก็จะออกมาอีกอย่างหนึ่ง

บร.ณัฐพล : ประโยชน์ล้ำ�ค่�คือก�รรู้จักพระคริสตเยซู (ฟป 3:8) ผม
รู้สึกว่าเวลาผมมีปัญหามีความทุกข์ในชีวิตเราก็เปิดพระคัมภีร์ เพราะฉะนั้น
การรู้จักพระเยซูเป็นประโยชน์ที่มากที่สุด ที่ทำาให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา
รู้จักพระองค์ผ่านทางอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิต สิ่งนั้นก็คือทำาให้เรานั้น
สามารถดำาเนินชีวิตแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ อีกอันหนึ่งที่ผมประทับ
ใจคือ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันล้วนดีเสมอคือไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วกับชีวิต
ของเรา ณ ปัจจุบัน ให้เราเดินหน้าต่อไปแม้มันเป็นเรื่องที่ร้ายๆ ในชีวิต แม้
มันจะเป็นเรื่องท่ีไม่ดีแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือดีที่สุดมันผ่านมาแล้ว เราก็มุ่ง
หน้าต่อไป เดินหน้าต่อไปดังนั้นทุกวันนี้คือมีพระองค์เดินอยู่เคียงข้างแม้ว่า
จะเกดิหนทางอะไรกม็พีระองคค์อยประคองแลว้กเ็ดนิร่วมทางไปกบัพระองค์

บร.ธงชัย : พระองค์คือพระเจ้� องค์คว�มดีของลูก (สดด 16:2) สดุดีน้ีเป็นบทเพลงแห่งความเชื่อ เมื่อได้รำาพึง 
ทำาให้รู้สึกสบายใจ เพราะว่าเมื่อเราจะทำาอะไรก็ตามใหญ่หรือเล็ก ทุกสิ่งเรียกร้องให้เรามีความเช่ือในพระเจ้า จะสังเกต
หลายครั้งที่ผมตัวเองทำาอะไรแล้วเครียดหรือเหน่ือยเป็นเพราะเราเองเชื่อม่ันในตัวเองมากเกินไป แต่เม่ือปล่อยให้พระ
นำาทางจะรู้สึกเบาใจ มีกำาลังใจและพลังมากขึ้นและส่ิงสวยงามก็ตามมา  ทำาให้รู้ว่าผมเองเป็นเคร่ืองมือในการยืนยันถึง
ความรักและความดีของพระองค์ แต่บุคคลที่ทำาให้พระอาณาจักรสวรรค์เป็นที่ประจักษ์จริงๆ คือพระคริสตเจ้า พระบุตร
แต่องคเ์ดยีว ยิง่เราเปน็นักบวชด้วยแลว้ชีวติท้ังหมดของเราเปน็ของพระ ดังนัน้ความเชือ่และความไวใ้จต่อพระเปน็คตพิจน์
ที่ต้องทำาให้เป็นจริง
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เชิญชวนผู้ที่สนใจบวชและให้กำาลังใจน้องๆ ในบ้านเณรให้มั่นคงในกระแสเรียก

บร.อวิรุทธ์ : จริงๆ แล้วกระแสเรียกเป็นเรื่องระหว่าง

ตัวบุคคลตัวคนนั้นกับพระจะมากหรือน้อยอาจจะไม่ได้

สำาคัญ สำาคัญว่าเรามีกระแสเรียกเราเอาใจใส่รักษาสิ่ง

ที่เรามีอย่างไร บางทีในสังคมปัจจุบันที่เราเห็นเด็กสมัย

ใหม่อาจจะมีปัจจัยหลายอย่าง ครอบครัวท่ีพ่อแม่มีลูก

น้อยหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจจึงไม่อยากส่งลูกมาเข้า

บ้านเณร บางทีก็ปัจจัยทางเทคโนโลยีแต่ผมอยากจะ 

ฝากบอกน้องๆ ทุกคนว่าถ้าอยากจะเป็นพระสงฆ์ 

อยากจะมาบ้านเณร อันนึงที่น้องๆ ควรจะมีก็คือน้อง 

ต้องมีความกล้า กล้าที่จะตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่าง 

ให้กับชีวิตของเรา เลือกสิ่งที่มันเหมาะกับชีวิตของเรา 

เราไม่ได้อยู่กับเกมคอมพิวเตอร์ไปตลอดชีวิต เราต้อง 

เลือกส่ิงที่มันมีคุณค่ามากที่สุดสำาหรับชีวิตของเรา 

เข้ามาอยู่ในบ้านเณร ตารางเวลาอาจจะไม่ถูกใจเรา 

อาจจะนอนตื่นสายไม่ได้ อาจจะต้องสวดภาวนาทุกวัน

เข้าวัดทุกวัน นั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยเราทำาให้ชีวิตของเรา 

มีความเชื่อแล้วก็ ไปสู่ เป้าหมายของชีวิตก็ คือ รู้จัก 

พระเป็นเจ้ามากขึ้น

เพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนน้องๆ ทุกคนมาเข้า 

บ้านเณร กล้าที่จะทิ้ง กล้าที่จะปล่อยความสะดวกสบาย

ที่เราเคยมีมาสู่บ้านเณร มาลองสัมผัสชีวิตดูว่าสิ่งที่มันมี

คุณค่ามากกว่านั้นมันเป็นอย่างไร 

สำาหรับกำาลังใจครับ ผมคิดถึงประโยคสั้นๆ ของ

พระคุณเจ้ามีชัย เพราะพระคุณเจ้าเองก็ให้กำาลังใจ 

ผมมาโดยตลอด พระคุณเจ้าบอกผมว่า มุ่งมั่นต่อไป  

ตั้งใจทำาหน้าท่ี ที่เหลือพระเจ้าจะจัดการเอง ผมรู้สึก 

ประทับใจคำาน้ี สิ่งที่เราทำาได้คือเรายอมรับตัวเองแล้ว 

ก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปในทุกๆ วัน ท่ีปัญหาเข้ามาในชีวิต  

เราเรียนรู้ที่ จะเติบโตแล้วก็พยายามที่จะก้าวผ่าน 

สิ่งเหล่านั้นไปได้ แต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่เราทำาหน้าท่ี 

ของเราได้ดีหรือยัง ถ้าเราทำาได้ดีแล้วมันก็จะเป็น 

คุณค่าที่เกิดข้ึนกับใจของเรา แล้วเราก็จะมีกำาลังใจ 

ที่ดีที่จะก้าวหน้าต่อไป

บร.ณัฐพล : หลายคนก็บอกว่าเหมือนกระแสเรียกจะ

ลดลง แต่สำาหรับตัวผมเองมองว่า กระแสเรียกไม่ได้ลดลง 

จริงๆ แล้วพระเรียกเท่าเดิมแต่เพียงแค่ว่าทุกวันนี้ คนท่ี

ตอบรับหรือว่าบุคคลรอบข้างที่อยู่รอบตัวพวกเขาอาจจะ 

ไม่ได้ส่งเสริมอย่างเต็มที่ ดังน้ันผมก็เลยอยากจะฝาก 

ให้น้องๆ หรือคุณพ่อคุณแม่ ส่งเสริมให้น้องๆ ได้มา

ลองสัมผัสค่ายกระแสเรียก ดูว่าเป็นพระสงฆ์นั้นต้อง 

เตรียมตัวเป็นอย่างไร เป็นเณรเล็กเป็นอย่างไร แล้วก็จะ

ได้เห็นรูปแบบชีวิต มีกิจกรรมต่างๆ ก็อาจจะทำาให้เขา

รู้สึกว่ามีกระแสเรียกที่ชัดเจนมากขึ้นก็อยากจะเชิญชวน

ให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองส่งบุตรหลานของท่านมาค่าย

กระแสเรียกกันมากๆ

ผมขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ ทุกคนที่กำาลังอยู่ในบ้าน

เณรกำาลังเดินตามทางมาอยู่ แม้หนทางที่ผ่านมาหรือ

ระหว่างทางอาจจะดูยากลำาบากแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ 

ชัดเจน นั่นคือการที่เราจะเป็นพระสงฆ์ระหว่างทางจะคอย

บอกเรา พระมีแผนการมีวิธีการทำาให้เราเข้าที่ ผมเชื่อว่า 

การที่เราได้เร่ิมเป็นพระสงฆ์นี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายแต่มันคือ 

จุดเริ่มต้น แล้วก็เพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายในทางที่แท้จริง 

นัน่คืออาณาจกัรสวรรค์หรอืวนันงึทีเ่ราจะไปพบกับพระเจา้ 

ดังนั้นการเป็นพระสงฆ์จึงเหมือนเป็นการเริ่มต้นอุปสรรค

หรือสิ่งต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาตัวเราให้เป็นพระสงฆ์ที่ดีขึ้น

นั้นเอง ก็เป็นกำาลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนครับ

บร.ธงชัย : ต้องยอมรับความจริงที่ว่าผู้ท่ีสนใจเป็น

นักบวช พระสงฆ์ มีค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว และเณรหรือ

ผู้ฝึกหัดที่จะมีความเพียรทนก็ไม่มาก แต่สำาหรับบุคคล

ที่ตั้งใจจริงไม่ว่าจะมีแรงบันดาลใจของกระแสเรียกแบบ

ไหน น่ันคือแผนการของพระ และมีความสวยงามเสมอ 

ผมเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกแล้วพระองค์จะทรงป้ัน

ดินนี้ให้เป็นเครื่องมือ สำาหรับพระเราจะเป็นอะไรก็ดี จะ

เป็นจอบ เป็นเสียม หรือ ที่พรวนดิน ก็ขอให้เชื่อว่าพระมี

แผนการสำาหรบัเราแตล่ะคน  และเราเปน็เครือ่งมือในการ

สร้างพระอาณาจักรของพระเจ้าที่ดี และท่ีน่ารักเสมอใน

สายตาของพระเจ้า
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ขอบคณุพีน่อ้งทกุทา่นทีส่นบัสนนุกระแสเรยีกของผม ท้ังผูม้พีระคณุ คณุพอ่ ญาตพิีน้่อง บรรดาเพือ่นๆ และทกุๆ คนท่ีผ่าน 

เข้ามาในชีวิต ทุกท่านเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนในชีวิตที่ทำาให้ผมมาถึงวันนี้ ขอขอบคุณและเป็นกำาลังใจให้ครับ

สุดท้ายบราเดอร์อยากกล่าวอะไร? เพื่อเป็นข้อคิดหรือกล่าวขอบคุณบุคคล
ที่ส่งเสริมกระแสเรียก ตลอดจนข้อคิดในสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

บร.อวิรทุธ ์:  ขอบคณุครอบครัวทีค่อยให้กำาลังใจเสมอมา ขอบคณุบรรดาพระสงฆ ์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ท่ีคอยให้คำาแนะนำาให้กำาลังใจอย่างดีเสมอมาเช่นกัน 

ขอบคุณเพื่อนๆ ทั้งเพื่อนท่ียังเป็นสังฆานุกรบราเดอร์กิตติศักดิ์ กิจสำาเร็จ บรรดา

เพื่อนๆ ต่างสังฆมณฑลที่บวชไปแล้ว ขอบคุณที่ร่วมเดินทางเส้นทางนี้ด้วยกัน

สิ่งที่อยากจะฝากเป็นกำาลังใจให้ทุกคนในช่วงโควิดน้ี ขอให้พวกเราทุกคนได้

รักษาสุขภาพตัวเองให้ดี ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ สำาหรับช่วงนี้เห็นมีข่าวมากมาย

เรามีตู้ปันสุขซึ่งเป็นกระแสท่ีฮิตในช่วงนี้ แต่ว่าตู้ปันสุขนี้จะมีไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ปันสุข

ขอให้เราแม้จะอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีโรคระบาดมากมาย แต่

ว่าเราอย่าลืมที่จะเป็นผู้ปันสุขให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือแม้แต่คนที่อยู่ในท่ี

ทำางานกับเรา ขอพระได้คุ้มครองพวกเราแล้วก็อวยพรพวกเราทุกคนครับ

บร.ธงชัย :  ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่ชายน้องสาว ญาติพี่น้องทุกคน ที่สนับสนุน

กระแสเรยีกเสมอมา กำาลงัใจเปน็สิง่สำาคญัมากและคำาภาวนาของทกุคนทำาใหม่ั้นคง

จนทุกวันนี้ ขอบคุณคณะ OMI ผู้อบรม และสมาชิกของคณะ ที่มอบความรักความ

เข้าใจ และร่วมเดินเคียงข้าง พร้อมทั้งขอบคุณสัตบุรุษทุกท่านที่ให้ความเอ็นดู

เหมือนลูก เหมือนพี่ เหมือนน้องในทุกที่ๆ ไป

ทุกคนมีความยากลำาบากไม่กายก็ใจเพราะปัญหาโควิด แต่โรคระบาดจะไม่

ทำาให้เราหยุดที่จะแบ่งปันความรักของพระคริสตเจ้าต่อกันและกัน ในทางตรงข้าม 

ขอให้เราใช้วิกฤตนี้ทำาให้ความรักของพระที่มีต่อมนุษย์ทุกคนรวมเราเป็นหนึ่งเดียว 

และรู้ว่าคุณค่าของพระวรสาร ในความเป็นพี่น้องและความเห็นอกเห็นใจกัน คือ 

สิ่งที่เราคริสตชนถูกเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมในขณะนี้

บร.ณัฐพล : สำาหรับช่วงนี้ที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

ขอเปน็กำาลงัใจใหพ้ีน่อ้งทกุทา่นครบั การด์อยา่พึง่ตกนะครับ เปน็คำาทีค่ณุพอ่เจา้วดั 

ที่ผมทำางานอยู่จะพูดบ่อยแม้สถานการณ์ดูจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องต่างๆ  

เหลา่นีมั้นยังคงอยู่กบัเราไปจนกวา่จะมวีคัซนีมา ดงัน้ันขอเปน็กำาลังใจใหกั้บพีน้่อง

ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการที่ไปร่วมมิสซาที่วัด บางครั้งอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่าง 

หรอืแมแ้ตช่ว่งนีอ้าจจะไมไ่ดไ้ปเทีย่วทีไ่หน หรอืวา่อาจจะมคีวามยากลำาบากต่างๆ 

ขอเป็นกำาลังใจให้พี่น้องทุกๆ ท่าน ให้เราเดินทางไปพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้า 

ที่เป็นเพื่อนร่วมทาง มีอะไรก็ฝากไว้กับพระแล้วก็ขอให้เดินไปอย่างมั่นคงในชีวิต

เพ่ือท่ีเราจะมีความหวังว่าวันหนึ่ง จะมีวัคซีนแล้วจะได้ดำาเนินชีวิตอย่างปกติ เรา 

ก็จะได้กลับมาเข้าวัดโดยที่ไม่ต้องมา distancing ครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีเสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์และร่วมยินดี 50 ปี และ 25 ปีชีวิตสงฆ์

มิสซาอุทิศแด่ พระสังฆราช เปโตร บัค M.E.P. 
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ พระสังฆราช เปโตร บัค M.E.P. โดย พระคาร์ดินัล

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วย คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี พระสังฆราชผู้ได้รับเลือกของ 
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 - 12.30 น. พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธี เสกน้ำามันศักดิ์สิทธิ์  
ร่วมกับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ บรรดาพระสงฆ์นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมพิธีวันนี้  
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน และโอกาสนี้ร่วมยินดีโอกาสครบรอบ 50 ปีชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย และครบรอบ 25 ปี 
ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์สำาหรับคริสตชนใหม่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ มิสซาเวลา 08.30 น. มีพิธีรับศีล 

ศักดิ์สิทธิ์สำาหรับคริสตชนใหม่ จำานวน 21 ท่าน (คริสตชนใหม่ 18 ท่าน รับศีลกำาลัง 3 ท่าน) โดยคุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสฯ  
เป็นประธาน ร่วมกับคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด)
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020 เวลา 10.30 น. พิธีมิสซาสมโภชนักบุญยอห์นบัปติสต์ โอกาสฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา (เจ้าเจ็ด)  

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานในพิธี มีบรรดาพระสงฆ์และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมจำานวนมาก
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เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2020 
เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ประจำาเดือนกรกฎาคม 
2020 ได้รับการแบ่งปัน โดย คุณพ่อ
สุกิโย ปิโตโย S.J. ในหัวข้อเรื่อง  
“The Signposts to Discipleship” 

พิธีบวชสังฆานุกรและพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะพระมหาไถ่
วนัเสารท์ี ่27 มถุินายน 2020 พธิบูีชาขอบพระคณุ โอกาสฉลองพระมารดานจิจานเุคราะห ์และพธิบีวชสงัฆานกุร เจมส์ พีรภัทร วิจติรวงศ์, 

สังฆานุกร ยอแซฟ ธนพงษ์ สว่างธรรมกุล โดยพระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา โอกาสนี้ ได้ร่วมยินดี 14 ปี แห่งการเป็นพระสังฆราชของ
พระคุณเจ้าด้วย (27 มิถุนายน 2006 - 2020) ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ โดย คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี ณ วัดนักบุญโทมัส 
อไควนัส มีนบุรี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีพิธีเสกรูปปั้น คุณพ่อทอม กริฟฟิต คณะพระมหาไถ่ ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา มีนบุรี

ฟื้นฟูผู้นำาวิถีชุมชนวัดเขต 4
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2020 

คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์   
จิตตาธิการวิถีชุมชนวัดเขต 4 จัด 
โครงการฟ้ืนฟูผู้นำาวิถีชุมชนเขต 4 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย 
คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ณ My 
Home Resort จ.ฉะเชิงเทรา

คณะพระหฤทัยฯ รับผู้สมัครขั้นโปสตุลันต์เข้าสู่นวกภาพ
วันอาทิตย์ท่ี 5 กรกฎาคม 2020 เวลา 16.00 น. คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า กรุงเทพฯ รับผู้สมัครข้ันโปสตุลันต์ 4 คน เข้าสู่ 

นวกภาพ ณ นวกสถานพระหฤทัยฯ สามพราน โดยมีคุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานในพิธี และคุณแม่อรัญญา กิจบุญชู  
มหาธิการิณี เป็นผู้รับผู้สมัครเข้าเป็นนวกเณรีของคณะ มีจำานวน 4 คน ดังนี้นวกเณรี เทเรซา พรธิภา สมบัติ, นวกเณรี เทเรซา วิสุตา  
สิงหา, นวกเณรี อักแนส วัชราภรณ์ ผลลาภ, นวกเณรี มาร์การิตา ชญานี ปิยชนน์สิริ

คอร์สอบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 31
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 แผนก 

คริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยมคีุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการ
แผนก เปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 31 โดยมี
คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียน 
อัสสัมชัญศึกษา 



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 

พ่ีน้องท่ีรัก ในวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2020 
ท่ีจะถึงน้ี เราคริสตชนมีความยินดีเพราะเรามี 
พระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑลเพ่ิมถึงสองท่าน โดย 
ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำาหนดให้มีการบวช 
เป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อบวชใหม่สามท่าน (จาก
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 ท่าน และจากคณะธรรมทูต 
แห่งมารีนิรมล 1 ท่าน) รวมท้ังเป็นการฉลอง 
อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในมิสซาสมโภชพระนาง 
มารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ ซ่ึง 
เชิญชวนพ่ีน้องร่วมมิสซา ร่วมยินดีขอพรพระเจ้า
เพ่ือพระสงฆ์ใหม่ด้วย และแน่นอนการร่วมมิสซา
และพิธีบวช คงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
โรค ตามกระบวนการจัดการของทางอาสนวิหาร 

สารสังฆมณฑลฉบับน้ี จึงนำาเสนอบทสัมภาษณ์ 
ประสบการณ์ แนวคิดและข้อคิดต่างๆ ใน 
กระแสเรียกของการเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ของ 
คุณพ่อใหม่ท้ังสามท่าน ซ่ึงมีเน้ือหาสาระท่ี 
เต็มเป่ียมเลยทีเดียว พ่ออ่านแล้วมีข้อคิดท่ีน่า
สนใจและน่าติดตาม มีคำาถามหน่ึงท่ีได้ พูดถึง
วิกฤตกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์ นักบวช
ในปัจจุบัน ซ่ึงเราพบว่า สถิติหรือจำานวน บุคคล 
ท่ีสมัครใจและฝึกฝนชีวิตในการเป็นพระสงฆ์ 
นักบวช น้อยลงทุกที ตามสถานการณ์ใน 
ปัจจุบัน... เม่ือวัดท่ีสถิติและปริมาณ ดังเช่น  
การบวชพระสงฆ์ในปีน้ี จะเป็นการบวชพระสงฆ์ 
ในรอบ 2-3 ปีท่ีผ่านมาเลยทีเดียว 

อีกท้ังเม่ือดูปริมาณของสามเณรใหญ่ ของ
กรุงเทพฯ ก็มีจำานวนไม่มากนัก ปีน้ีสามเณรใหญ่
กรุงเทพฯ ช้ันปี 1-7 มีจำานวนเพียง 13 คน น่ัน
หมายความว่าในอนาคตอีกเจ็ดปีข้างหน้า เราจะ
มีพระสงฆ์ใหม่ไม่เกิน 13 ท่าน อันเป็นตัวเลขท่ี 
น่าใจหาย ขอพ่ีน้องช่วยกันภาวนาเพ่ือพวกเขา
ด้วย พระสงฆ์ นักบวช สามเณรต้องการคำาภาวนา
จากทุกท่าน

จริงอยู่ว่าเราคริสตชนทุกคนมีกระแสเรียก
เฉพาะตามแต่ตัวบุคคล ดังท่ีเราแต่ละคนมี
หนทางท่ีตอบสนองเสียงเรียกของพระ ตาม
บทบาทหน้าท่ีของตน เช่น กระแสเรียกของ
การใช้ชีวิตครอบครัว และเราใช้บทบาทท่ีมีใน
ครอบครัวส่งเสริมความเช่ือ ความศรัทธาของ
สมาชิกในครอบครัวของเรา ตลอดจนกระแสเรียก
ในการทำางานด้านอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าในสังคม เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม กระแสเรียกแห่งการถือโสดเพ่ือ
พระอาณาจักร (พระสงฆ์ นักบวช ผู้ถวายตน) 
ยังเป็นเร่ืองท่ีจำาเป็น ขอให้เราคริสตชนช่วยกัน
ส่งเสริม ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เพ่ือมีคนงานมา
ทำางานของพระ ในพ้ืนทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ตามแต่
การตอบรับกระแสเรียกของพระในแต่ละบุคคล

16 ส.ค. สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 

  และพิธีบวชพระสงฆ์ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์   

 เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2020

งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมศูนย์คาทอลิกนักบุญยออากิม 
เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 นางสาวกฤษฎี ปิ่นนิล งานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร (พมจ.) ได้มาตรวจเยี่ยมดูการเรียนการสอน
และมาตรการแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของศูนย์คาทอลิกนักบุญ 
ยออากิมเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ซึ่งท่านได้มอบหน้ากากผ้าและนมผงให้กับเด็กๆ และ
ชืน่ชมในมาตรการการป้องกนัโรคของศนูย์ มกีารจดบันทกึอณุหภูมร่ิางกายและอาการ
ทัว่ไปของเดก็ และจดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลล์า้งมือตามหอ้งเรยีนทกุหอ้ง มกีารกำาหนด
จุดการเว้นระยะห่าง และการไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น

เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเเละเด็กในชุมชน
วันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2020 แผนก 

ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานชุมชน คุณพ่อ 
อเลสซานโดร ไบร คุณพ่อเเละทีมงาน 
ได้ลงชุมชนเย่ียมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเเละเด็กในชุมชน โดยใส่หน้ากากเเละพกเจล 
ล้างมือด้วย คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนคลองเตยใน ชุมชนเชื้อเพลิง 
ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ชุมชนหัวโค้ง ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนล็อค 
ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนโรงหมู ชุมชนเเฟลต 23-24 ชุมชนสวนอ้อย ในการลงชุมชน 
เยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุเเละเด็ก โดยมีการเเจกอาหารเเห้ง เยี่ยมเยียน พบปะ  
พูดคุย ให้กำาลังใจในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน


