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แมพ้ระเยซจูะเสด็จสูส่วรรค์

แล้วก็ตาม แต่พระองค์ยังคง

อยู่กับศิษย์ของพระองค์ โดย

ทางผู้อภิบาลที่จะส่ังสอนบรรดา 

คริสตชนให้ ปฏิบัติตามพระ

วาจาของพระเยซูเจ้า บันดาล

ความศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเขาด้วย 

ศีลมหาสนิท และประสานให้ 

ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

เจ�ะลึกพิเศษ...

คริสต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า  

คำาว่า “คริสต์มาส” เป็นคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  

Christmas ซึ่งมาจากคำาภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse  

ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมมิสซาเป็น

พิธีกรรมที่สำาคัญที่สุดของคริสตชนและคริสตชนไปร่วมมิสซาใน 

คืนวันคริสต์มาส คำาว่า Christes Maesse ได้แปรเปลี่ยนมา

เป็นคำาว่า Christmas ในภาษาไทย “คริสต์มาส” ก็มีความหมาย 

เช่นกัน คำาว่า มาส แปลว่า เดือน เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นเดือน

ที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ  อีกความหมายหนึ่งของ

คำาว่า มาส คือ ดวงจันทร์ ฉะนั้นจึงตีความหมายเป็นภาษาไทย 

ได้อีกอย่างหนึ่งคือ พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก เหมือน

ดวงจันทร์เป็นความสว่างในตอนกลางคืน

คำาทักทายที่เราได้ฟังบ่อยๆ ในเทศกาลนี้คือ Merry X’mas 

คำาว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่า สนัตสิขุและความสงบ

ทางใจ เพราะฉะนั้น คำานี้จึงเป็นคำาที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้

รับสันติสุขและความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส 
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วันคริสต์มาสเป็นวันสำาคัญวันหน่ึง เนื่องจาก

เป็นการระลึกถึงวันท่ีพระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิด

เปน็มนษุย ์พระองคเ์ป็นพระเจ้าท่ีจะอยูก่บัเราตลอดไป 

พระองค์เป็นความสำาเร็จบริบูรณ์ตามคำาสัญญาของ

พระเจ้าที่จะดูแลป้องกันรักษาเราผู้เป็นประชากรของ

พระองค์

มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน จะรวย 

หรือจน คนศรัทธาหรือคนบาป ล้วนมีความสำาคัญต่อ

หนา้พระเจา้เสมอ เราตอ้งรกัซึง่กนัและกนัเหมอืนอยา่ง

ที่เรารักพระเจ้า นั่นหมายถึง เราต้องเคารพศักดิ์ศรี

ของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยากจน  

คนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา “ผู้ที่ไม่รัก 

พี่น้องที่เขาแลเห็นได้ ย่อมไม่รักพระเจ้าท่ีเขาแลเห็น

ไม่ได้ เราได้รับบทบัญญัตินี้จากพระองค์ คือให้ผู้ที่รัก

พระเจ้ารักพี่น้องของตนด้วย”  (1 ยอห์น 4:20-21)

ประเพณีการทำาถ้ำานั้นมาจากอิตาลี โดย 

นักบุญฟรังซิส อัสซีซี เป็นผู้เริ่ม โดยในวันคริสต์มาส 

ปี ค.ศ.1223 นักบุญฟรังซิสชวนให้ชาวบ้านทุกคน 

ในหมูบ่า้นที ่Greccio ทีท่า่นอยูร่ว่มแสดงละคร มกีาร 

เตรียมถ้ำาพระกุมารและใช้สัตว์จริงๆ เช่น วัวและลา  

อยู่ในถ้ำาด้วย (การที่ใช้วัวและลา เพราะเป็นสัตว์ที่ 

ชาวบ้านใช้เป็นประจำา) จากน้ัน ก็จุดเทียนมายืน 

รอบๆ ถ้ำาที่ทำาขึ้น ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจน 

ถงึสวา่งและรว่มมสิซาดว้ยกนั ตัง้แตน่ัน้มา ประเพณี 

ทำาถ้ำาพระกุมารทั้งในวัดและในบ้านก็แพร่หลายไป

ทั่วทุกหนแห่ง
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ใ น สมั ย โ บ ร าณต้ น ไ ม้

คริสต์มาสหมายถึงต้นไม้ใน

สวรรค์ ซึ่งอาดัมและเอวา

ไปหยิบผลไม้มากิน และ

ทำาบาปไมเ่ชือ่ฟงัพระเจา้ 

(ปฐมกาล 3:1-6) ตั้งแต ่

ศตวรรษที่ 11 ชาว

คริสต์แสดงละคร

ที่หน้าวัด ถึง

ความหมายของ 

คริสต์มาสและเอา 

ต้ น ไ ม้ ต้ น ห นึ่ ง ไ ว้  

ดังนั้น

เทศกาลคริสต์มาส 

คือการเฉลิมฉลอง

ความรักของพระเจ้า

ที่ทรงส่งพระเยซูเจ้า 

มาบังเกิดเป็นมนุษย์ 

เพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ 

นำาความสุข ความยินดี

มาสู่มวลมนุษย์

ตัวจริงของซานตาครอสคือนักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นบาทหลวงในตรุกช่ีวงคริสตศ์ตวรรษทีส่ี ่ผูข้ึน้ช่ือในเร่ืองความใจดีและมีจิตตารมณ์แห่งความรักและการให้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ต่อมาท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วฮอลแลนด์ในชื่อ "ซินเตอร์คลาส" ราวค.ศ.1870 ชาวอเมริกันเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น "ซานตาคลอส"

การแลกเปล่ียนของขวัญในวันคริสต์มาสนั้น 

เริ่มต้นจากเมือง Saturnalia ในช่วงยุคโรมัน ต่อมา

บรรดาคริสตชนรับประเพณีน้ีเข้ามา ในแนวความคิด

ที่เกี่ยวข้องกับนักปราชญ์สามท่าน จากตะวันออก 

เดินทางมาถวายของกำานัลแด่พระเยซูเจ้า ได้แก่ 

ตรงกลางเพื่อประดับฉาก แสดงถึง 

บาปกำาเนิดของอาดัมและเอวา 

ต้น ไม้ที่ ใช้ เป็ นต้นสน 

เนื่องจากเป็นต้นไม้ 

ที่หาง่ายท่ีสุดใน

ประเทศ

ทองคำา กำายาน และ

มดยอบ
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24 ธันวาคม 22.00 น.

ออนไลน์   www.facebook.com/mediadba

25 ธันวาคม 09.00 น. (10.30 น. Eng)

31 ธันวาคม 21.30 น. ตั้งศีล 

 22.00 น. มิสซา

1 มกราคม 09.00 น. (10.30 น. Eng)

24 ธันวาคม 22.30 น.

25 ธันวาคม 09.00 น.

31 ธันวาคม 19.00 น. 

1 มกราคม 09.00 น. 

ออนไลน์   

www.facebook.com/raphaelchurch

24 ธันวาคม 22.00 น.

25 ธันวาคม 09.00 น.

31 ธันวาคม 19.00 น. 

1 มกราคม 09.00 น. 

ออนไลน์   www.facebook.com/วัดดวงหทัย 
นิรมลของเเม่พระ-ปากลัด

24 ธันวาคม 22.00 น.

25 ธันวาคม 10.00 น. พระคาร์ดินัลมีชัย  
 ประธาน, 17.30 น.

31 ธันวาคม 17.30 น. หลังมิสซาแห่นักบุญ  
 หลุยส์รอบวัด

1 มกราคม 09.00 น. (มีมิสซารอบเดียว)

ออนไลน ์ 

www.facebook/SaintLouisChurchBkk 
Youtube : Watsaintlouis Live

24 ธันวาคม Th 19.00 น., 21.00 น. 

 Eng 17.30 น., 23.00 น.

25 ธันวาคม Th 07.30 น., 12.30 น., 
 19.00 น.  Eng 09.45 น., 
 11.00 น., 17.30 น.

31 ธันวาคม Th 19.00 น.  Eng 23.00 น.

1 มกราคม Th 06.30 น., 10.00 น. 

 Eng 07.00 น., 08.00 น.,

 17.30 น.

ออนไลน ์ 

www.facebook.com/holyredeemerbangkok 
www.youtube.com/channel/ 
UCperxpM5vU703f6-lgWWx7g

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

(นำ�เสนอเฉพ�ะวัดที่มีมิสซ�ออนไลน์)

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

วัดเซนต์หลุยส์

วัดพระมหาไถ่ ร่วมฤดี 
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24 ธันวาคม 20.00 น.

25 ธันวาคม (10.00 น. จีน)

31 ธันวาคม 19.30 น. 

1 มกราคม 10.00 น. 

ออนไลน ์ www.facebook.com/วัดแม่พระ

ลูกประคำา กาลหว่าร์ Holy Rosary Church

Youtube : Holy Rosary Church

24 ธันวาคม 20.00 น.

25 ธันวาคม Th 10.00 น. Eng 19.00 น.

31 ธันวาคม 23.00 น. 

1 มกราคม ไปร่วมฉลองวัดพระชนนีของ  
 พระเป็นเจ้า รังสิต 

ออนไลน ์ www.facebook.com/วัดอัครเทวดา 
มีคาแอล สะพานใหม่

24 ธันวาคม Th 20.00 น. Eng 22.30 น.

25 ธันวาคม Th 09.00 น. Eng 11.00 น.

31 ธันวาคม 18.00 น.

1 มกราคม Th 09.00 น. Eng 11.00 น.

ออนไลน ์ 

www.facebook.com/SaintJohnBKK.Church/

(มีถ่ายทอดสดมิสซาภาษาไทยทุกวัน ยกเว้นวันที่ 31 ธ.ค.)

24 ธันวาคม 20.00 น.

25 ธันวาคม 10.00 น.

31 ธันวาคม 19.00 น. 

1 มกราคม 10.00 น. 

ออนไลน ์ www.facebook.com/holykm8

www.youtube.com/channel/

UCftIZZGPmjEdc8iSNEvxkFw

24 ธันวาคม 20.00 น.

25 ธันวาคม 09.00 น.

31 ธันวาคม 19.00 น. 

1 มกราคม 09.00 น. 

ออนไลน ์ www.facebook.com/fatimadindaeng

www.youtube.com/channel/

UCWU-3_KTODfqdCUDdyJ7WWg

24 ธันวาคม 22.00 น.

25 ธันวาคม 09.30 น., 19.00 น.

31 ธันวาคม 19.00 น. 

1 มกราคม 09.30 น. 

ออนไลน ์ www.facebook.com/pramandachurch

www.youtube.com/channel/

UCztRjZbej_rxhPWkxvcF05w

วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

วัดเซนต์จอห์น

วัดพระกุมารเยซู กม.8

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
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ท่านทราบไหมวา่ หนงัสอือะไรทีข่ายดตีลอดกาล 
ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาอื่นอีกถึง 2,454 ภาษา 

เป็นหนังสือที่ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันจุมพิตในพิธ ี
รับตำาแหน่งของท่าน และเป็นแหล่งที่มาของสำานวนที่ว่า 
“ชาวสะมาเรียใจดี” “เสือดาวจะเปล่ียนลายจุดของมัน 
ไม่ได้” ฯลฯ

ท่านคงพอเดาคำาตอบของคำาถามเหล่านี้ได้ ให้
จินตนาการว่า ท่านเดินไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเปิด 
ดูอีเมล์ที่พระเจ้าทรงส่งมาถึงท่าน ท่านจะรู้สึกตื่นเต้น
บ้างไหมที่จะอยากทราบว่าพระเจ้าทรงเขียนถึงท่านว่า 
อย่างไรบ้าง พระเจ้าเองทรงเป็นผู้นิพนธ์พระคัมภีร์  
ดังนั้นจึงเป็น “บทประพันธ์ศักดิ์สิทธิ์” พระองค์ทรงดลใจ
ให้บางคนบันทึกสิ่งต่างๆ ตามพระประสงค์ของพระองค์ 
ถงึแมว้า่พระคมัภรีจ์ะประกอบดว้ยหนงัสอืถงึ 73 เลม่ แต่
ท้ังหมดนั้นเรียบเรียงเป็นสารประโยคเดียวจากพระเจ้า
คอื “เรารกัทา่น” ในพระคมัภีร์พระเจ้าตรัสกับเราคร้ังแลว้
ครัง้เลา่ถงึความรกัของพระองค ์และทรงแสดงความรกันี้
ต่อเราด้วยภารกิจการไถ่กู้อันยิ่งใหญ่  

สองภาคในหนึ่งเรื่องราว
พระคัมภีร์เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของพระเจ้า 

กับมนุษย์ในสองภาคด้วยกัน ภาคแรกเรียกว่า พันธ
สัญญาเดิม มีจำานวน 46 เล่ม ซึ่งเริ่มจากการเล่าเรื่องราว 
การเนรมิตสร้าง การเลือกชนชาติอิสราเอล การทำา 
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ 
พระสัญญาและคำาทำานายเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ 

ภาคที่สองเรียกว่า พันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วย 
หนังสือ 27 เล่ม เล่าถึงการที่พระเจ้าทรงส่งพระ 
ผู้ไถ่คือ พระเยซูเจ้ามาในโลก ชีวิตและการเทศน์สอน
ของพระองค์ ส่วนหนังสือกิจการอัครสาวกเล่าถึง
ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรสมัยแรกเร่ิม รวมไปถึง
บทจดหมายต่างๆ ถึงบรรดาคริสตชนสมัยแรกท่ีอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องความเช่ือ หนังสือเล่มสุดท้ายคือ วิวรณ์  
ซึ่งเล่าถึงนิมิตต่างๆ ที่ให้เห็นภาพล่วงหน้าถึงชัยชนะ 
ของพระคริสตเจ้า    

พระคัมภีร์ท้ังสองภาคนี้ล้วนเปิดเผยว่า พระเจ้า 
ทรงเป็นใคร พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใด พระเจ้าทรงช่วย 
เราให้รอดพ้นได้อย่างไร และวิธีการเจริญชีวิตอย่าง
เฉลียวฉลาด

(ครูอนันา ยุพา ชลูรีะรักษ ์ แปลและเรียบเรียง จากหนงัสอื TOTALLY 
CATHOLIC! A Catechism for Kids and Their Parents and  
Teachers เขียนโดย Marry Kathleen Glavich, SND, ตรวจโดย  
บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์)

คอลัมน์คำ�สอน...แผนกคริสตศาสนธรรม 
ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(เทียบ CCC ข้อ 104)

จะอ่านพระคัมภีร์อย่างไร
พระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือหลายประเภทและ

หลายรูปแบบวรรณกรรม เช่น การบันทึกประวัติศาสตร์ 
บทกวี และบทจดหมาย พระศาสนจักรสอนเราให้ใส่ใจ
พิจารณาเกี่ยวกับวรรณกรรมของหนังสือแต่ละเล่ม รวม
ทั้งให้คำานึงถึงวัฒนธรรมของผู้ที่ได้นิพนธ์หนังสือน้ันๆ 
ด้วย พระจิตเจ้าจะทรงเป็นผู้ช่วยเราให้เข้าใจพระคัมภีร์
ซึง่เปน็พระวจนาถตข์องพระเจา้ พระศาสนจกัรคอืผูแ้ปล
ความหมายของพระคัมภีร์สำาหรับเรา  

พระวรสารทั้งสี่
หัวใจของพระคัมภีร์คือพระวรสารทั้งสี่ พระวรสาร 

หมายถึง “ข่าวดี” เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูเจ้า  
ทีเ่ลา่ถงึชวิีต ภารกจิ การสิน้พระชนม์และการกลับคนืพระ
ชนมชีพของพระองค์ พระวรสารแต่ละเล่มเป็นดังภาพ
เหมือนของพระเยซูเจ้าซ่ึงบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์
จากมุมมองหนึ่งโดยเฉพาะ พระวรสารสามเล่มแรก
เขียนโดยนักบุญมัทธิว นักบุญมาระโก และนักบุญลูกา  
มคีวามคลา้ยคลงึกนั จงึถกูเรยีกวา่ พระวรสารสหทรรศน ์
ซ่ึงหมายความว่า “มุมมองเดียวกัน” ส่วนพระวรสาร
โดยนักบุญยอห์นนั้นมีลักษณะเฉพาะแตกต่างออกไป  
เราเรียกผู้บันทึกพระวรสารทั้งสี่นี้ว่า ผู้นิพนธ์พระวรสาร 

บทจดหมาย
ในพระคัมภีร์คาทอลิกมีบทจดหมายอยู่ทั้งหมด  

21 ฉบบั ซึง่สว่นใหญ่นกับญุเปาโลเปน็ผูเ้ขยีนขึน้ ทา่นได้
กอ่ตัง้พระศาสนจกัรยอ่ยเปน็จำานวนมากในศตวรรษแรก 
เนื่องจากท่านเทศน์สอนพระวรสารให้แก่คนต่างศาสนา 
จดหมายสิบส่ีฉบับแรกจึงถูกตั้งด้วยชื่อของชนชาวเมือง
ต่างๆ คือ โรม โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟีลิปปี โคโลสี 
เธสะโลนกิา ทโิมธ ีทติสั ฟเีลโมน และฮบีร ูสว่นจดหมาย
ฉบับอื่นนั้นถูกเขียนโดยนักบุญยากอบ นักบุญเปโตร  
นักบุญยอห์น และนักบุญยูดาห์
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พี่น้องที่รัก แผนก
วิถีชุมชนวัดอัคร 

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัด 
กิจกรรม “สัมมนาวิถีชุมชนวัด 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” 

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม ค.ศ.2020 
ณ บ้านหาดหฤทัย หัวหิน มีพ่ีน้อง 
ครสิตชนเขา้รว่มสมัมนาจำานวน 50 ทา่น 
จาก 6 เขตของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ

การสัมมนาเริ่มวันที่ 12 ตุลาคม 
เวลา 14.30 น. ด้วยวจนพิธีกรรมเปิด
การสัมมนาเพ่ือขอพรจากพระเจ้า โดย 
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็น 
ประธานพิธี หลังจากนั้น คุณพ่อ 
ปิยะชาติได้นำาเสนอพัฒนาการของ 
พระศาสนจักรในการประกาศข่าวดี 
และในการทำางานวิถีชุมชนวัดทำาให้ 
ผู้ร่วมสัมมนาเข้าใจแนวทางการทำางาน 
วิถีชุมชนวัดได้ดียิ่งข้ึน จากนั้นคุณพ่อ 
เชษฐา ไชยเดช ได้แบ่งปันเรื่องคำาสอน 
ของพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสท่ี
พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเมื่อ 
ปีที่ผ่านมา ท้ังคำาสอนที่พระองค์สอน 
เกี่ยวกับการทำางานวิถีชุมชนวัดโดยตรง 
และคำาสอนของพระองค์ เกี่ ยว กับ 
การดำาเนินชีวิตคริสตชนที่ดี

ต อ น ค่ำ า มี กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ใ ห้  
ผู้ เข้ าร่ วมสัมมนาได้ ไตร่ตรองและ 
แบ่งปันการทำางานวิถีชุมชนวัดในเขต 
ของตน มีการแบ่งปันประสบการณ์ 
ต่างๆ ในการทำางานวิถีชุมชนวัด 
ของสมา ชิก ในแต่ ละ เขต ไ ด้อย่ า ง 
น่าประทับใจมาก ผู้นำากิจกรรมตอนค่ำา  
คือซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา คุณสมใจ 
พนาภาส คุณครูรัตนา กิจชลวิวัฒน์  
และคุณสมศรี กาญจนเดชากุล

ตอนเช้าเวลาประมาณ 06.30 น. 
เราเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการภาวนาและ
แบ่งปันพระวาจาตามกลุ่มย่อยด้วย 
วิธีการแบ่งปันพระวาจาแบบ “มองดู  
ฟังพระวาจา และตอบสนองพระวาจา
ด้วยรัก” (look listen love)

หลังอาหารเช้าคุณพ่อปิยะชาติได้ 
นำาเสนอแผนยุทธศาสตร์วิถีชุมชนวัด 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 
2020-2025 แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังน้ี

แผนยุทธศาสตร์มีวิสัยทัศน์ดังนี้ 
“ศษิยพ์ระคริสต์ เจริญชวิีตเปน็ชมุชน 
ปฏิบติัตามพระวาจา รว่มกนัประกาศ
ข่าวดีใหม่”

พันธกิจ คือ มุ่งส่งเสริมคริสตชน 
คาทอลิกให้เจริญชีวิตตามพระวาจา
อยู่ ร่วมกันเป็นกลุ่มชนประกาศ 
ข่าวดีใหม่ โดย                

1. ส่งเสริมให้ รู้จัก รัก เข้าใจพระ
วาจา และดำาเนนิชวีติตามพระวาจาของ
พระเจ้า

2. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ค ว า ม เข้ า ใ จ 
จิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด และเข้าร่วม 
การรวมกลุ่มอย่างสม่ำาเสมอ

3. ส่ ง เ ส ริ ม ให้ เจ ริญชี วิ ต เป็ น 
ชุมชนท่ีมีความรัก ความเป็นน้ำาหนึ่งใจ 
เดียวกัน และแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของ
พระเจ้าอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมให้คริสตชนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
วัดของตน

5. ส่งเสริมให้คริสตชนมีทักษะ  
มุ่งมั่นและกล้าออกไปประกาศพระ
วาจาของพระเจ้า

โดยมยีทุธศาสตรน์โยบายปฏบิตั ิ
“สี่สร้าง” คือ สร้างสภาพแวดล้อม  
สร้างสื่อ สร้างคน และสร้างกลุ่ม

1. การสร้างสภาพแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม

ในชุมชน สู่ความเชื่อ ความรัก และ
ความศรทัธาในพระวาจาของพระเจา้ 
โดยทุกๆ วัดสนับสนุนให้มีการรณรงค์
จัดมุมพระคัมภีร์ และอ่านพระคัมภีร์
ร่วมกันทุกวันในบ้าน รณรงค์ติดกางเขน 
หรือข้อความพระวาจาหน้าบ้าน ใน
บ้าน จัด “สัปดาห์พระคัมภีร์” 

2. การสร้างส่ือ โดย ผลิตสื่อ
ความรู้ เช่น แผ่นพับแนะนำาวิถีชุมชน
วัด จัดเอกสารแผ่นแข็งการแบ่งปันพระ
วาจา 7 ขั้นตอน จัดทำาเอกสารแนะนำา
เรื่องการเย่ียมเยียน การสร้างบทเรียน
เรื่องวิถีชุมชนวัดและแบบทดสอบ จัด
ทำาวีดีทัศนเ์กีย่วกบัวิถชุีมชนวดั ตวัอยา่ง
การแบ่งปัน การเยี่ยมเยียน (สิ่งที่ควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการแบ่งปัน
พระวาจา และการออกเยี่ยมเยียน) 
จัดทำาคู่มือเรื่องการแบ่งปันพระวาจา 
แนะนำาเว็บไซต์วิถีชุมชนวัด รวบรวม
และเรียบเรียงรูปแบบวิธีการศึกษาและ
ภาวนาพระคัมภีร์แบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Lectio Divina,  
AsIPA, Lumko, Jod, Bibliodrama ฯลฯ

3. การสร้างคน โดยการสร้าง
บุคลากรผู้นำาวิถีชุมชนวัด โดย แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ผู้นำาวิถีชุมชนวัด 
อบรมผู้นำาวิถีชุมชนวัด  อบรมทักษะ
การเยี่ยมเยียน และเพิ่มพูนความรู้ 
จิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด

4. การสร้างชุมชน (ชุมชน 
คริสตชนย่อย) ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
นโยบายปฏิบัตินี้ 

หลังจากนั้นแต่ละเขตได้ร่วมกัน
วางแผนปฏิบัติการงานวิถีชุมชนวัด 
ซึ่ งคุณพ่อจิตตาธิการ วิถี ชุมชน วัด
เขตจะนำาไปเสนอเพื่อขอการรับรอง 
จากคณะสงฆ์ของเขตในโอกาสต่อไป 
การสัมมนาในครั้งนี้จบลงด้วยพิธีมิสซา 
ขอบพระคุณพระเจ้า และถวายเป็น 
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ 
มหาภมูพิล อดลุยเดชมหาราช บรมนาถ 
บพิตร โดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 
เป็นประธานพิธี และร่วมสหบูชามิสซา 
โดย คณุพอ่ปิยะชาต ิมะกรครรภ ์คณุพอ่ 
สมชาย อัญชลีพรสันต์ และคุณพ่อ 
วินัย ฤทธิบุญไชย 



ลมหนาวพัดโชยมา อย่างแปลกประหลาดใน
เดือนธันวาคม ของปีนี้ ซึ่งเป็นบรรยากาศของ
การเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า และการเฉลิม
ฉลอง คริสต์มาสในปีนี้ ที่พ่อคิดว่าแปลก เพราะ
หลายปีมาแล้วที่ ช่วงคริสต์มาส ไม่ค่อยหนาว แต่
ปีนี้อากาศยามเช้าและค่ำาคืน ค่อนข้างเย็นและ
เบาบาง ทำาให้คิดถึงการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ที่
ทรงบงัเกดิทา่มกลางอากาศอนัหนาวเหนบ็ แตเ่ตม็
เปี่ยมด้วยความสุข ยินดีสำาหรับมนุษยชาติ เพราะ
พระผู้ไถ่บังเกิดแล้ว 

ความยินดีและความสุข คือสิ่งท่ีเราแสดงออก
ในช่วงเทศกาลคริสตสมภพ หรือ ที่เราใช้คำาว่า 
“คริสต์มาส” ตามวัด องค์กร และสถานท่ีต่างๆ 
จึงจัดบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงนี้ 
ได้แก่ การประดับประดาไฟ แสงสี การจัดตั้งต้น
คริสต์มาส จัดทำาดวงดาวนำาทาง และท่ีสำาคัญการ
จัดแต่งถ้ำาพระกุมาร อันเป็นจุดที่สำาคัญที่สุด

อยา่งไรกต็าม ทา่มกลางสถานการณ์การควบคุม 
โรคเชื้อโควิด-19 ทำาให้เราไม่สามารถจัดงานรื่นเริง 
หรือการชุมนุมได้อย่างเต็มท่ี เป็นเหตุให้บางวัด 
บางสถานที่ งดเว้น การจัดงานร่ืนเริง กิจกรรม
ภายนอกตา่งๆ... ทัง้นี ้บางแหง่กยั็งจดัใหม้กีจิกรรม 
ต่างๆ แต่อยู่ภายใต้การป้องกันและมาตรการ
ควบคุมโรค ซึ่งพี่น้อง แต่ละวัดต้องปรับตัว

 ซึง่ปจัจุบันทกุทา่นตดิตามขา่วสาร วนัเวลาและ
การจัดพิธีมิสซาสมโภชคริสตสมภพหรือ กิจกรรม
รื่นเริง ตามแต่วัดหรือสถานท่ีนั้นๆ จะจัดการ
ตามความเหมาะสม ซึ่งสารสังฆมณฑลฉบับนี้ ได้ 
เรียบเรียง วัดที่มีมิสซาคริสตสมภพออนไลน์
สำาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และหากเราแข็งแรง การ 
ไปร่วมมิสซาที่วัดย่อมเป็นเรื่องดี ซ่ึงสามารถ
เข้าไปดูตารางเวลามิสซาวันต่างๆ ได้ทาง www.
catholic.or.th หรือ เพจเฟสบุ๊ค: สื่อมวลชน
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และการ
ประชาสัมพนัธ์จากวดัทีพ่ีน่อ้งรว่มมสิซาเปน็ประจำา

พ่ีน้องครับ...หัวใจสำาคัญของคืนวันคริสต์มาส 
คือ มิสซาสมโภชคริสตสมภพ เรามีความสุข 
ยินดีท่ีพระผู้ไถ่บังเกิด ทรงนำาความรัก และ
ความรอดมาสู่มวลมนุษย์ และเป็นหน้าท่ีของเรา 
คริสตชนแต่ละคนท่ีจะแบ่งปันความรัก และ
ความสุข ของพระเจ้าแก่คนรอบข้างต่อไปด้วย

เรือ่งทีส่อง... ทีพ่อ่อยากประชาสัมพนัธค์อื เพจเฟสบุ๊คชือ่: สือ่มวลชน
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำาเสนอ การถ่ายทอดสดมิสซา
ออนไลน์ (โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19) และรายการพระเจ้า
สถิตกับเรา (ผลิตโดยสื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีสามช่วง 
ได้แก่ เปิดโลกพระคัมภีร์/หน้าต่างส่องโลก/นานาสาระ) ซึ่งพี่น้อง
หลายท่านคงได้เข้าไปรับชม ทั้งน้ีขอเชิญทุกท่าน เข้าไปกดติดตาม หรือ  
กดถูกใจ เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดมิสซาและคลิปรายการพระเจ้าสถิต 
กับเราและข่าวสารต่างๆ 

 พอ่คดิวา่ ชอ่งทางสือ่สงัคมออนไลน ์ไดแ้ก ่เฟสบุค๊ ยทูปู อนิสตารแ์กรม 
และรวมทั้งเว็บไซด์ ของสังฆมณฑล เป็นช่องทางที่ให้เราได้ร่วมพิธีกรรม 
ภาวนา เรยีนรูค้ำาสอน และรว่มในเหตกุารณต์า่งๆ ในพระศาสนจักร ในความ 
เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเราจะได้นำาความรักของพระเจ้า ไปสู่คนรอบข้างต่อไป

โอกาสน้ี พ่อจึงได้สรุป ผลการตอบสนองของผู้คน ว่าได้เข้าร่วม
หรือรับชม มิสซาออนไลน์ หรือรายการพระเจ้าสถิตกับเรา และคลิป 
กิจศรัทธา กิจกรรมคาทอลิกต่างๆ ที่ส่ือฯ กรุงเทพฯ ได้เผยแพร่ตลอด  
6 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถิติหรือจำานวนการรับชม คงเป็นผล
สนองการรบัขอ้มูลระดับหน่ึง แตไ่ม่ใช่สิง่สำาคญัทีส่ดุ เพราะการทีค่รสิตชน 
ทกุคนสามารถสรรเสรญิพระเจา้ เรยีนรูเ้รือ่งเก่ียวกบัพระและเปน็หนึง่
เดียวกันในพระศาสนจักร คือเป้าหมายของสื่อ เช่น จำานวนการร่วม
มิสซาออนไลน์อาจน้อยลง ก็แสดงว่า พี่น้องไปร่วมมิสซาที่วัดจริงๆ แล้ว 
มิสซาออนไลน์ที่มียอดผู้ชมน้อยได้แก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้อยากรับฟัง
เทศน์อีกครั้ง เป็นต้น
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จากการแสดงผลจำานวนผูเ้ข้าชมเพจและโปรไฟล์ เฟสบ๊คุของ สือ่มวลชน 
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นจำานวน 
160,529+85,022 ครั้ง แสดงว่า มีผู้คนให้ความสนใจและเข้าชมสื่อของเรา 
ระดับหนึ่ง ทั้งน้ีขอให้เราแต่ละคนได้มีบทบาท กระจายข่าวดีของพระเจ้า 
ด้วยส่ือมวลชน และด้วยความรักของเรา เพื่อเผยแพร่ข่าวดีของพระเจ้า
เพื่อมนุษย์ทุกคน

คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


