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“ผู้เป็นแม่ในครอบครัว แม้จะมี
ลูกสาวลูกชายถึงพันคน ก็ยังมีท่ีใน 
หัวใจเพียงพอให้ทุกคนและแต่ละ
คน... เพราะว่า น่ันเป็นวิธีท่ีความรัก
ทำางานได้ และย่ิงดูเหมือนว่าแม่คน
หน่ึงย่ิงมีลูกมากข้ึนเท่าใด นางก็ย่ิงรัก
และเอาใจใส่แต่ละคนมากข้ึนเพียงน้ัน

ผู้เป็นแม่ฝ่ายจิตย่ิงมีเหตุผล
มากกว่าน้ันอีก ท่ีจะสามารถทำาเช่นน้ัน
ได้เน่ืองจากความรักฝ่ายจิตมีอำานาจ
มากกว่าความรักของมนุษย์ เกินกว่า
จะนำามาเปรียบเทียบกันได้” (นักบุญ
อัญจลา เมริชี)

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์วจนพิธีกรรม
เสกพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020

พ่อขอเปิดคอลัมน์นี้ด้วยคำ�ถ�มสำ�คัญ “ปีพระวาจานี้เริ่ม
มาตั้งแต่เมื่อใด” คำ�ตอบชัดๆ คือ ตั้งแต่เดือนกันย�ยน 

ค.ศ. 2019 อ�ทิตย์ที่หนึ่งเทศก�ลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้� คือ 
ก่อนคริสต์ม�สที่ผ่�นม� คือ เมื่อเร�เริ่มเทศก�ลเตรียมรับเสด็จฯ เร�
เร่ิมร้องเพลง “อัญเชิญองค์พระมห�ไถ่ หรือเพลง เชิญเถิด เชิญเถิด 
อิมม�นูแอล” เร�อ�จไม่ทันรู้ตัวว่�ได้มีก�รประก�ศปีพระว�จ�ไว้
แล้วนับจ�กนั้น หม�ยคว�มว่�ปีพระว�จ�นี้เริ่มทันทีหลังจ�กที่พระ
สันตะป�ป�เสด็จม�ประเทศไทยก็เกือบจะกล่�วได้ เพร�ะประก�ศ 
ปีพระว�จ�นี้ ประก�ศให้ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 จนถึง วันที่ 
30 กันยายน ค.ศ. 2020 

ปีพระว�จ�นี้เริ่มม�อย่�งนิ่งๆ ชัดๆ และจำ�เป็น คว�มโดด
เด่นของปีพระว�จ�นี้ม�ชัดขึ้นเมื่อพระสันตะป�ป�ฟรังซิส

ไดป้ระก�ศ “วนัอาทติยพ์ระวาจาของพระเจา้” วนัอาทติย ์สปัดาห์
ที่สาม เทศกาลธรรมดา คือ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2020  
นี่เป็นคร้ังแรกที่เร�ได้ยินว่�มี “วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” 
เพร�ะพระสันตะป�ป�มุ่งมั่นอย่�งม�กที่จะฟื้นฟูคว�มรักของเร�ต่อ
พระว�จ�ของพระเจ้� พระสันตะป�ป�ได้ประก�ศ พระสมณลิขิต 
APERUIT ILLIS ไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019 (โอก�สเริ่ม
ฉลองครบรอบ 1600 ปีแห่งมรณกรรมของนักบุญเยโรม 30 กันย�ยน  
ค.ศ. 420-2020) และในพระสมณลิขิตฉบับสั้นๆ นี้มุ่งคว�มสำ�คัญ 
บ�งประก�ร และประเด็นที่พ่ออย�กเน้น คือ

เจ�ะลึกพิเศษ...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร
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• วันอาทิตย์ที่สามของเทศกาลธรรมดา “เป็น 
วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” จะเป็นวันที่อุทิศ 
ให้กับก�รฉลอง ก�รศึกษ�และก�รเผยแผ่พระว�จ�ของ 
พระเจ้� คว�มสำ�คัญอยู่ที่ก�รเฉลิมฉลองข้อคว�ม 
พระคัมภรีท์ีใ่ชใ้นก�รเฉลมิฉลองบชู�ขอบพระคณุ ตอ้งมุง่
เพื่อให้สัตบุรุษมุ่งคว�มสนใจในคุณค่�แห่งพระว�จ�ของ
พระเจ้�ต้องให้คว�มสำ�คัญที่ก�รประก�ศพระว�จ�ของ
พระเจ้�และเน้นให้เกียรติพระว�จ�ในบทเทศน์ก�รแต่ง
ตั้งผู้อ่�นเพื่อให้คว�มสำ�คัญของก�รประก�ศพระว�จ�
ของพระเจ้�ในจ�รีตพิธี ควรรื้อฟ้ืนให้ก�รอบรมสัตบุรุษ
ต้องเป็นผู้ประก�ศพระว�จ� ควรมอบหนังสือพระคัมภีร์ 
แก่บรรด�สัตบุรุษสำ�หรับก�รเรียนรู้และก�รอ่�น ปลุกจิต 
สำ�นึกก�รสวดภ�วน�และอ่�นพระคัมภีร์ทุกวัน

• ผู้นำาพระศาสนจักรคือ พระสังฆราช พระสงฆ์ 
และสังฆานุกร ผู้เทศน์สอนโดยนิตินัยเป็นผู้รับผิดชอบ
คนแรกที่ต้องอธิบ�ยพระคัมภีร์และช่วยให้ทุกคนเข้�ใจ 
ต้องอุทิศเวล�อย่�งเพียงพอในก�รเตรียมบทเทศน์ อย่�
ได้เบื่อที่จะอุทิศเวล�และก�รสวดภ�วน�ต่อพระคัมภีร์

• ครูคำาสอน มีหน้�ที่สำ�คัญช่วยผู้อภิบ�ลเพื่อทำ�
ให้คริสตชนเจริญเติบโตขึ้นในคว�มเชื่อ บรรด�ครูคำ�สอน
ควรที่จะมีคว�มรู้สึกว่�เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องฟื้นฟู
ตนเองโดยอ�ศัยคว�มคุ้นเคยและก�รศึกษ�พระคัมภีร์  

เมื่อม�ถึงจุดนี้ พ่อได้ศึกษ�สรุปพระสมณลิขิตฯ 
และเรื่องร�วของปีพระว�จ� พ่อยอมศิโรร�บต่อคำ�สอน
ของพระสมณลิขิตฯ และอย�กจะเชิญชวนพี่น้องในอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกคนได้พร้อมใจกันนอบน้อมต่อ
คำ�สอนของพระสันตะป�ป�ฟรังซิส พ่อมั่นใจว่�ในสังคม
โลกในปัจจุบัน มนุษย์กำ�ลังหิวกระห�ยชีวิต กระห�ยก�ร 

เยียวย�รักษ� และพ่อมั่นใจว่� “มีแต่พระคริสตเจ้า
เท่านั้นที่จะประทานให้ได้” พ่ออย�กให้เร�ได้รู้ชัดเจน
ว�่สิง่ทีต่อบสนองคว�มกระห�ยของมนษุยไ์ด ้คอื “ความ
รักอันย่ิงใหญ่ที่สุดของพระคริสตเจ้า” เร�พบว่�... 
พระองค์ตรัสกับทุกคนดุจตรัสกับเพื่อนๆ ของพระองค์  
(ดู ยน 15:14-15) และพระองค์ทรงประทับอยู่ท่�มกล�ง
เร�และเชญิชวนเร�ทกุคนให้เป็น “ศิษย์พระคริสต”์ ใกลช้ดิ 
พระองค์ (Dei Verbum 2) และเร�มั่นใจได้เพร�ะพระ
ศ�สนจกัรยคุแรกประก�ศพระครสิตเจ�้เพือ่ใหท้กุคนรูจ้กั
พระองค์ (ดู 1 คร 2:2) ก�รประก�ศพระคริสตเจ้�ให้ทุก
คนรูจ้กันีเ้ปน็ “พนัธกจิ ทีท่ำาใหพ้ระศาสนจกัรเปน็พระ
ศาสนจักร” พระศ�สนจักรคือคริสตชนทุกคนที่พระองค์
ส่งออกไปประก�ศข่�วดี (ดู มธ 28:19-20; มก 6:7-12)

พี่น้องที่รัก พ่อสรุปว่�ปีพระว�จ�ของพระเจ้�นี้ 
เราต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าถึงพระวาจาของ 
พระเจ้า และช่วยใหทุ้กคนเข้าถงึพระวาจาของพระเจา้ 
ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อย่างพิเศษจริงๆ (Dei Verbum 
22 และ Verbum Domini 115) ในปพีระว�จ�ของพระเจ�้
เร�จะฟื้นฟูคว�มเป็นศิษย์พระคริสต์ ให้เร�ตั้งใจ “อ่าน 
และ ฟัง” พระว�จ�ของพระคริสตเจ้� และ “ลงมือ
ปฏิบัติตาม” พระว�จ�ของพระองค์อย่�งจริงจังด้วยกัน
ทั้งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอให้เร�ทุกภ�คส่วน ทุกชุมชน
วัด ทุกกลุ่มองค์กร ทุกครอบครัว และพวกเร�แต่ละคน
ทุกๆ คนมุ่งหน้�ไป... เร�ไม่ต้องไปไหนไกลเลย ไปสู่
พระว�จ�ของพระองค์ด้วยกัน ไปต�มที่พระสันตะป�ป� 
ฟรังซิสนำ�เร�สู่ปีพระว�จ� ไปต�มที่นักบุญเปโตรพระ
สันตะป�ป�องค์แรกได้ตอบพระเยซูเจ้�อย่�งมั่นใจว่� 
“พระเจ้�ข้� พวกเร�จะไปห�ใครเล่� พระองค์มีพระว�จ�
แห่งชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68)
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บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

พี่น้องที่รัก ในส�รสังฆมณฑลฉบับนี้ พ่อขอนำ�ข้อคว�ม 

ส่วนหนึ่งจ�กส�ส์นวันอ�ทิตย์พระว�จ�ของพระเจ้� โดย 

คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อคริสตศ�สนธรรม แผนกพระคัมภีร์  

ม�แบ่งปันกับพี่น้องครับ

“พระวาจาของพระเจ้าเป็น  “อานุภาพของพระเจ้าซึ่งนำา 

ความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อ” (รม 1:16) สังฆธรรมนูญ 

เรื่อง “ก�รเผยคว�มจริงของพระเจ้�” ระบุถึงเรื่องน้ีไว้ตอนหน่ึงว่� 

“ในพระวาจาของพระเจ้ามีพละกำาลังและประสิทธิภาพมากมาย 

จนว่าพระวาจานั้นค้ำาจุนและเป็นพลังของพระศาสนจักร 

และเป็นพละกำาลังแห่งความเชื่อ เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณ 

และเป็นธารบริสุทธิ์ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณ

สำาหรับบรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร” (DV 21) ด้วยเหตุน้ี 

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระศ�สนจักรถือเสมอม�และยังถือต่อไป 

ว่�พระว�จ�ของพระเจ้� ซึ่งได้รับก�รบันทึกไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร 

ในพระคัมภีร์ พร้อมกับธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ “เป็นบรรทัดฐ�น 

สูงสุดของคว�มเชื่อของตน” (DV 21)

เมื่อพระวาจาของพระเจ้ามีความสำาคัญต่อชีวิตคริสตชน 

ถึงเพียงนี้ พระศาสนจักรจึงต้องทำาทุกวิถีทางที่จำาเป็นเพื่อให้ 

สมาชิกทุกคนมีโอกาสเข้าถึงพลังชีวิตนี้ได้โดยสะดวก นับตั้งแต่

สังค�ยน�ว�ติกันที่ 2 เป็นต้นม�มีก�รแปลพระคัมภีร์จ�กต้นฉบับ

เป็นภ�ษ�ท้องถิ่นต่�งๆ และจัดตั้งหน่วยง�นม�กม�ยที่อุทิศตนให้กับ

ง�นประก�ศพระว�จ�ของพระเจ้� สหพนัธพ์ระคมัภรีค์�ทอลกิ (CBF) 

เป็นหน่วยง�นหนึ่งที่ถูกต้ังขึ้นเพื่อเรื่องนี้ เมื่อปีที่แล้วหน่วยง�นนี้ได ้

ฉลองครบรอบ 50 ปีของก�รรับใช้พระศ�สนจักรในฐ�นะผู้ช่วยน�ย

ชุมพ�บ�ลทั้งหล�ยในก�รประก�ศพระว�จ�ของพระเจ้�แก่มวล

สัตบุรุษ ซ่ึงเป็นหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ไม่อ�จปฏิเสธได้ ยิ่ง 

กว่�นั้น ในปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 1600 ปีก�รจ�กไปของนักบุญเยโรม  

นักพระคัมภีร์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระศ�สนจักร 

ผู้แปลพระคัมภีร์จ�กต้นฉบับเป็นภ�ษ�

ละติน ซึ่งเป็นภ�ษ�ที่คนธรรมด�ในสมัย

น้ันเข้�ใจได้ แรงบันด�ลใจที่อย�กให้พระ

ว�จ�ของพระเจ้�เข้�ถึงทุกคนเกิดจ�ก

คว�มเชื่อมั่นของท่�นที่ว่� “การไม่รู้พระ

คัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”

เหตุก�รณ์สำ�คัญทั้ งสองซึ่ ง เวียน

ม�บรรจบในเวล�ไล่เล่ียกันเป็นเสมือน

เคร่ืองหม�ยแห่งก�ลเวล�ที่พระศ�สนจักร

ต้องร้ือฟื้นคว�มสำ�คัญของพระว�จ�

ของพระเจ้�ที่มีต่อชีวิตและพันธกิจของ

ตนอีกคร้ังหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ สหพันธ์พระ

คัมภีร์คาทอลิก (CBF) จึงประกาศให้ 

ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 

2019 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาล

เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า จนถึง 

วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ซึ่งตรงกับ 

วันฉลองนักบุญเยโรม เป็น “ปีพระ 

วาจาของพระเจ้า” โดยหวังว่�หนึ่งปี 
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ที่มอบถว�ยแด่พระว�จ�ของพระเจ้�จะช่วยบรรด� 

น�ยชุมพ�บ�ล สถ�บันและหน่วยง�นต่�งๆ ที่อุทิศตน 

ให้กับง�นอภิบ�ลด้�นพระคัมภีร์ ได้รื้อฟื้นคว�มม�นะ 

อุตส�หะของตนในก�รทำ�ให้พระว�จ�ของพระเจ้�เป็น 

ศูนย์กล�งชีวิตและพันธกิจของพระศ�สนจักร เช่นเดียวกัน 

เมื่อวันที่ 30 กันย�ยน ค.ศ. 2019 ในพระสมณลิขิต 

“พระองค์ทรงเปิดใจของพวกเขา” (APERUIT ILLIS)  

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้ “วันอาทิตย์ 

สัปดาห์ที่สาม เทศกาลธรรมดา” ของทุกปี เป็น  

“วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า” ซึ่งเป็นวันอุทิศให้กับ

ก�รฉลอง ก�รศึกษ� และก�รเผยแผ่พระว�จ�ของพระเจ้�  

อีกทั้งเป็นช่วงเวล�พิเศษที่จะส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ที่ดี 

กับพี่น้องช�วยิวและอธิษฐ�นภ�วน�เพื่อเอกภ�พของ 

คริสตชน พร้อมกันนี้พระองค์ทรงนำ�เสนอกิจกรรม 

บ�งอย่�งเพ่ือช่วยให้คริสตชนเห็นถึงคุณค่�และคว�ม

สำ�คัญของก�รประก�ศพระว�จ�ของพระเจ้�ในพิธีกรรม

ต่�งๆ เช่น ก�รแห่พระคัมภีร์ พิธีแต่งตั้งผู้อ่�นพระคัมภีร์ 

ก�รมอบพระคัมภีร์ให้สัตบุรุษ เป็นต้น ยิ่งกว่�นั้น พระองค์

ยังทรงเน้นย้ำ�ให้ผู้อภิบ�ลทั้งหล�ยเตรียมบทเทศน์ด้วย

คว�มเอ�ใจใส่เป็นพิเศษ...”

แม้วิถีชุมชนวัดจะไม่ใช่แค่เพียงกลุ่มแบ่งปันพระ

ว�จ� แต่เร�ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่� พระวาจาเป็นรากฐาน

ที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับวิถีชุมชนวัด และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสำาหรับชีวิตคริสตชน เห็นได้ว่�ในหล�ยๆ วัด 

ในอัครสังฆมณฑลฯ ของเร� ได้เร่ิมก�รอภบิ�ลวถิชีมุชน

วัดด้วยก�รรณรงค์ให้รักและอ่�นพระว�จ�เป็นก�ร 

ส่วนตัว อ่�นพระว�จ�ร่วมกัน แบ่งปันพระว�จ�ใน 

กลุ่มย่อย และรวมตัวกันเป็นคริสตชนย่อยต�มรูปแบบ

ของวิถีชุมชนวัดในที่สุด

ถ้�เร�จะสร้�งบ้�นสักหลังให้แข็งแรงมั่นคง เร�คง 

ต้องว�งร�กฐ�นของบ้�นหลังนั้นให้ดีที่สุด เช่นเดียวกัน 

ถ้�วัดของเร�จะมีวิถีชุมชนวัดที่เข้มแข็ง รากฐานสำาคัญ 

ก็คือการอ่านพระวาจาในชีวิต และการดำาเนิน 

ชีวิตตามพระวาจาของพี่น้องคริสตชนในชุมชนวัด 

ของเร�และเป็นเรื่องที่น่�ยินดี ที่เห็นทุกฝ่�ยใน 

อัครสังฆมณฑลฯ ของเร� ได้พย�ย�มอย่�งเต็มที่ 

ที่จะให้มีกิจกรรมต่�งๆ เพื่อพี่น้องคริสตชนของเร� 

จะไดร้กั อา่น และนำาพระวาจาของพระเจา้ไปปฏบิตัิ

ในชีวิตประจำาวันอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ 
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีโปรดศีลกำาลัง นักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 และ 2
วนัเส�รท์ี ่18 มกร�คม 2020 เวล� 10.00 น. พิธีโปรดศีลกำ�ลงั แกน่กัเรียนค�ทอลกิ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1 และ 2 โดย พระคาร์ดนิลั 

เกรยีงศักดิ ์โกวทิวาณิช ประธ�นในพธิ ีรว่มดว้ย คณุพอ่สมเกยีรต ิตรนีกิร อปุสงัฆร�ช คณุพอ่เดชา อาภรณร์ตัน ์และบรรด�คณุพอ่ ตลอดจน 
ผู้ปกครองและสัตบุรุษที่ม�ร่วมพิธี ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ บ�งรัก

กลุม่ง�นจติต�ภบิ�ล ฝ�่ยก�รศึกษ� อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ประกอบดว้ยแผนกครสิตศ�สนธรรม แผนกพระคมัภรี ์แผนกเย�วชน องค์กร
พลศีล องค์กรกองหน้�ร่�เริง องค์กรว�ย ซี เอส ฝ่�ยง�นอภิบ�ลฯ แผนกสนับสนุนง�นธรรมทูต สมณองค์กรยุวธรรมทูต ในฝ่�ยง�นธรรมทูตฯ 
และหัวหน้�จิตต�ภิบ�ลเขต 1 – 6 ร่วมกันจัดง�นชุมนุมนักเรียนโรงเรียนค�ทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำ�ปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  
23 มกร�คม 2020 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ส�มพร�น จ.นครปฐม  มีผู้ร่วมง�นรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 1,428 คน

วันพระคัมภีร์ ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ
วันอ�ทิตย์ที่ 26 มกร�คม 2020 พิธีบูช�ขอบพระคุณโอก�ส "วันพระคัมภีร์" คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ประธ�นพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อ

จนิตศกัดิ ์ยชัุยสิทธิกุล ณ วดัดวงหทยันริมลของแม่พระ ป�กลดั โดยท�งวดัจัดใหม้กี�รรณรงคเ์กีย่วกบัพระว�จ�พระเจ้� โดยไดจั้ดซุม้พระคมัภรี ์
และแจกพระว�จ� ให้กับผู้สนใจเพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิต ต�มพระว�จ�ที่ได้รับ

ชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก 2020

แบ่งรักปันน้ำาใจ เขต 5
เมื่อวันที่ 17 มกร�คม 2020 คณะกรรมก�รจิตต�ภิบ�ล เขต 5 ร่วมจัดโครงก�ร “แบ่งรักปันน้ำาใจ เขต 5” เพื่อมอบทุนสนับสนุนแก่ 

ศูนย์ค�ทอลิกนักบุญอันน�ฯ วัดนักบุญเปโตร โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ โดยมีนักเรียนในเขต 5 เข้�ร่วมกิจกรรม กับนักเรียนในศูนย์ค�ทอลิก 
นักบุญอันน� เพื่อผู้อพยพย้�ยถิ่นฯ เพื่อส่งมอบคว�มรักและมิตรภ�พแก่กันและกัน
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เสกสุสานศานติคาม 2020
วันอ�ทิตย์ที่ 19 มกร�คม 2020 พิธีมิสซ�และเสกสุส�นศ�นติค�ม โดย พระสังฆราช พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธ�น ซึ่งมีสัตบุรุษ  

ญ�ติพี่น้อง ม�ร่วมพิธีกรรมและภ�วน�เพื่อผู้ล่วงลับเป็นจำ�นวนม�ก สำ�หรับพิธีเสกสุส�น ในปี 2021 ตรงกับวันอ�ทิตย์ที่ 17 มกร�คม 2021

วัดศีลมหาสนิทจัดกิจกรรมส่งเสริมพระวาจา
วันอ�ทิตย์ที่ 26 มกร�คม 2020 วันอ�ทิตย์พระว�จ�พระเจ้� วัดศีลมห�สนิทจัด 

กิจกรรมส่งเสริมพระว�จ�ต�มพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส  1. แห่เทิด 
เกยีรตพิระคมัภรี ์ 2. จดับอรด์และฐ�นกจิกรรมพระคมัภรี ์ ฐานที ่1-คำาถามพระคัมภีร ์(เรยีนรู ้
คว�มรักของพระเจ้�จ�กพระคัมภีร์)  ฐานที่ 2-จิ๊กซอว์พระคัมภีร์ (ต่อเติมชีวิตคริสตชน) 
ฐานที่ 3-เซียมซีพระวาจา (ฟังพระเจ้�ตรัสกับเร�)

เสกสุสานวัดนักบุญเปโตร
วันศุกร์ที่ 24 มกร�คม 2020 เวล� 08.00 น. พิธีมิสซ�และเสกสุส�นวัดนักบุญเปโตร ส�มพร�น โดยคุณพ่อสุปิติ รวมอร่าม  

คณะภร�ด�น้อยก�ปูชิน เป็นประธ�น ร่วมกับบรรด�พระสงฆ์ นักบวช และญ�ติพี่น้อง ตลอดจนสัตบุรุษ ร่วมภ�วน�ให้ผู้ล่วงลับ ณ สุส�น 
วัดนักบุญเปโตร ส�มพร�น

เชิดชูเกียรติคู่แต่งงาน 25 และ 50 ปี
คณะกรรมก�รง�นอภิบ�ลครอบครัว เขต 2 ได้จัดง�น “เชิดชูเกียรติคู่แต่งง�น 25  

และ 50 ปี” ที่วัดแม่พระฟ�ติม� ดินแดง วันเส�ร์ที่ 18 มกร�คม 2020 โดยมีคุณพ่อ 
เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน เป็นประธ�น

สมาคมสตรีไทยคาทอลิกจัดกิจกรรมวันเด็ก
วันเส�ร์ท่ี 11 มกร�คม 2020 ซึ่งเป็น 

วันเด็กประจำ�ปี 2563 สม�คมสตรีไทย
ค�ทอลิก รวมตัวกันให้คว�มสุขเด็กๆ ที่ชุมชน
กองขยะหนองแขม โดยจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ 
เรื่อง ก�รงดใช้ถุงพล�สติก วิธีก�รทิ้งขยะ ก�ร
ลดโลกร้อน ก�รประหยัดพลังง�น ประหยัดน้ำ� 
ประหยัดไฟ จ�กนั้น ร่วมกิจกรรมเกมส์ต�ม
ฐ�น เช่น ฐ�นของสม�คมฯ สอนก�รเพ้นท์ 
ถงุผ�้ ปดิท้�ยกิจกรรมดว้ยเลีย้งอ�ห�รกล�งวนั 
และไอศกรีม
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ปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2020

1 ก.พ. กิจกรรมวันนักบวชส�กล ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ
15 ก.พ. แผนกสนับสนุนง�นธรรมทูต ฝ่�ยง�นธรรมทูตฯ บรรย�ย พระสมณส�ส์น Maximum Illud 
 โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ห้องประชุมชั้น 2 ตึกวันท�ม�รีย์ วัดเซนต์หลุยส์ ส�ทร
22,29 ก.พ. แผนกพระคัมภีร์ ฝ่�ยง�นอภิบ�ล จัดอบรมพระคัมภีร์ เรื่อง หนังสือประก�ศกน�ฮูมและฮ�บ�กุก โดยคุณพ่อวสันต์  
 พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิทย�กร ณ ศูนย์อบรมคริสตศ�สนธรรมระดับช�ติ ส�มพร�น
26 ก.พ. วันพุธรับเถ้�

งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ปี 2020
ในวนัอ�ทิตยท่ี์ 26 มกร�คม 2020 เวล� 14.00 น. คณุพ่อสมเกยีรติ บุญอนนัตบุตร พร้อมดว้ยนกับวชจ�กคณะนกับวชหญงิ และฆร�ว�ส 

ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้�ร่วมง�น “อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน” ณ คริสตจักรที่สอง ส�มย่�น ซึ่งจัดโดยคณะกรรมก�ร 
เอกภ�พคริสตชนไทย จ�ก 5 องค์กรคริสต์ หัวข้อ “พวกเขาแสดงน้ำาใจต่อเราเป็นพิเศษ” (เทียบ กจ.28:2) โดย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน ์
ประธ�นสภ�คริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธ�นในพิธี นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมก�รศ�สน� เป็นประธ�นร่วมในพิธีเปิดในก�ร
ตีฆ้อง และพระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธ�นคณะกรรมก�รค�ทอลิกเพ่ือศ�สนสัมพันธ์และคริสตศ�สนจักรสัมพันธ์ ภ�ยใต้สภ�ประมุข
บ�ทหลวงโรมันค�ทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้เทศน์

 ประชุมผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัด เขต 6
ผูป้ระส�นง�นวถีิชมุชนวัด เขต 6 ไดพ้บปะกนัและจดัประชมุ ณ วดันกับญุยอแซฟ อยธุย� 

เมื่อวันเส�ร์ที่ 11 มกร�คม 2020 โดยมีผู้แทนคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นฯ คือ ซิสเตอร์กัลยา 
ตรีโสภา คุณปัญจมากรณ์ คำาภีร์จรัสพร และคุณบุญหลาย บุญทา เข้�ร่วมประชุม 

กิจกรรมโอกาสเปิดปีพระวาจา
วันอ�ทิตย์ที่ 26 มกร�คม 2020 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ�งสะแก จัดกิจกรรม  

“เปดิปพีระวาจา 2020” โดยก�รจดักจิกรรมเกีย่วกบัพระว�จ�บริเวณด�้นหน�้วัดเพ่ือกระตุ้น
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด และก�รนำ�พระว�จ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต

วันกองทุนบ้านเณรรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
วันเส�ร์ที่ 18 มกร�คม 2020  

พิธีบูช�ขอบพระคุณโอก�ส “วันกองทุน 
บ้านเณรรอยแผลฯ” โดย คุณพ่อ 
ภาคภูมิ วรพรทัศนา เป็นประธ�น 
ในโอก�สนี้ คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม 
ได้กล่�วอวยพรภ�ษ�จีน เน่ืองในวัน 
ตรุษจีนแก่พี่น้องสัตบุรุษด้วย
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ท่�มกล�งแรงดึงดูดของโลกที่หมุนอยู่ต�ม
ระบบสุริยจักรว�ล แต่เหตุก�รณ์ในโลก รอบ
ตัวเร�ก็เคลื่อนผ่�นและเกิดเหตุก�รณ์ม�กม�ย
เช่นเดียวกัน บ�งเหตุก�รณ์ห่�งไกลกับเร� บ�ง
เหตุก�รณ์ก็ใกล้ตัวเร�ขึ้นทุกทีเช่นเดียวกัน เร�
จึงต้องเฝ้�ระวังตนเอง ในก�รปรับตัวและตั้งรับ
กับเหตุก�รณ์หรือ สถ�นก�รณ์รอบตัวเร�อยู่ 
ตลอดเวล�

โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ ในชว่งนี ้เราเฝา้ระวงัและ
ป้องกันตนเอง จากโรคไวรัสโคโรน่า ที่นำ�คว�ม
หว�ดวติก ม�สูป่ระช�ชนโดยเฉพ�ะในประเทศจนี 
รวมทั้งผู้คนในประเทศไทย และทั่วโลก เนื่องจ�ก
เช้ือไวรัสตัวนี้ อ�จกล่�วได้ว่�เป็นเช้ือไวรัสส�ย
พันธุ์ใหม่ เร�จึงไม่ทร�บร�ยละเอียดม�กนัก แต่
เร�ส�ม�รถทร�บข้อมูลต่�งๆ  ได้อ�ศัยส่ือต่�งๆ 
ในปัจจุบัน ที่ท�งก�รแพทย์ได้ให้ข้อมูลและคว�ม
รู้แก่ประช�ชนเป็นระยะๆ ถึงคว�มอันตร�ยของ
โรคและวิธีก�รป้องกันเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
โคโรน่�นี้ เช่น เชื้อไวรัสนี้ส�ม�รถติดเชื้อได้จ�ก
ไวรัสที่ม�ท�งอ�ก�ศ ก�รติดต่อจ�กคนและสัตว์
ด้วยก�ยสัมผัสและของเหลวในร่�งก�ย เป็นต้น 
เมื่อเร�มีคว�มรู้เบื้องต้นเร�จะได้ส�ม�รถป้องกัน
เบื้องต้นได้เช่นกัน

นอกจ�กเชื้อไวรัส เร�ยังระวังตนเองจ�ก
ฝุ่นละออง PM 2.5 ท่ีมีค่�ฝุ่นละอองที่สูงใน
หล�ยพื้นที่ ห�กฝุ่นละอองเหล่�นี้เข้�สู่ร่�งก�ย
ก็ส�ม�รถทำ�ให้ร่�งก�ยเป็นอันตร�ยหรือป่วย 
ไข้ได้ เร�จึงต้องป้องกันตนเองเบื้องต้นด้วยก�ร
สวมหน้�ก�กอน�มัยเมื่อเร�อยู่ในที่ส�ธ�รณะที่
เส่ียงต่อฝุ่นละอองและเชื้อไวรัสและรักษ�สุขภ�พ
ให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ดงันั้น เร�ทกุคนจงึมีหน้�ที ่ที่ตอ้งดูแลสุขภ�พ 
ตั้งแต่เรื่องก�รกิน ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รพักผ่อน 
ใหเ้พยีงพอ ทัง้ของตนเอง สขุภ�พของคนรอบข�้ง 
ตลอดจนลกูหล�นของเร�ใหแ้ขง็แรงและปฏบิตัติน 
ในก�รป้องกันเชื้อโรคเข้�สู่ร่�งก�ยในทุกวิถีท�ง 
เพร�ะเรื่องเหล่�นี้ไม่ใช่เภทภัยที่ห่�งไกล แต่เป็น 
ภัยที่อยู่ใกล้ตัวเร�ทุกคน เพื่อว่าเมื่อเราสามารถ 
รักษาสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมจิตใจและจิต 
วิญญาณที่เข้มแข็งเราจะได้สามารถทำาหน้าที่ 
ในการสรรเสริญพระเจ้า และหน้าที่ต่อเพื่อน 
พี่น้อง ด้วยการดูแล เอาใจใส่และให้ความรัก 
ในการชว่ยเหลอืคนรอบข้าง ตลอดจนสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่คริสตชนท่ีดี ผ่านทางสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรงนั่นเอง 

ในที่สุดวันที่ ครอบครัว คู่รัก 
หนุ่มส�ว รอคอยก็ม�ถึง 

นั่นก็คือ “วันแห่งความรัก” หรือ 
“วันวาเลนไทน์” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 
กุมภ�พันธ์ของทุกๆ ปี ซึ่งหล�ยคน 
ตั้งใจจะบอกรัก ขอคว�มรัก ขอ 
แต่งง�น ทำ�พิธีแต่งง�น จดทะเบียน 

คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

สมรส ขอคืนดีกับคนรักหรือเพื่อนหรือคนในครอบครัว แต่ในคว�มเป็นจริงคว�มรัก 
ยังมีอีกหล�ยประเด็นที่พวกเร�ควรทำ�คว�มเข้�ใจหรือ “รักให้เป็น” พ่อจึงขอเชิญชวน 
พวกเร�ได้มองในอีกมุมหนึ่งที่สวยง�มของ “คว�มรัก” ซึ่งสมเด็จพระสันตะป�ป� 
ฟรังซิส ได้อธิบ�ยและสอนให้เร�นำ�ไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำ�วันและส�ม�รถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นด้วยคว�มรักอย่�งแท้จริง จ�กบทจดหม�ยของนักบุญเป�โลถึงช�วโครินธ์ 
ในสมณลิขิตเตือนใจ “ความปิติยินดีแห่งความรัก” เกี่ยวกับคว�มรักในครอบครัว 
“Amoris Laetitia” ซึ่งพ่อขอสรุปดังนี้ คว�มรักย่อมอดทน รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
อยู่เสมอ ยอมรับบุคคลอื่นแม้ว่�เข�จะมีพฤติกรรมที่แตกต่�งไปจ�กเร� (AL 92)

คว�มรักมีใจเอื้อเฟื้อ ทำ�ประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ (AL 93)
คว�มรักไม่อิจฉ� คว�มอิจฉ�แสดงว่�เร�ไม่ใส่ใจกับคว�มสุขของผู้อื่น คิดถึงแต ่

ตัวเอง เร�ควรมีคว�มรักแท้ที่ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสำ�เร็จของผู้อื่น (AL 95)
คว�มรักไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง คิดว่�ตนเองสำ�คัญ เพร�ะมีคว�มรู้ม�ก

กว่� ต้องก�รมีอำ�น�จเหนือคนอื่น แต่สิ่งที่ทำ�ให้เร�มีคว�มสำ�คัญอย่�งแท้จริงคือ 
คว�มรัก ซึ่งทำ�ให้เร�เข้�ใจ ห่วงใยและโอบอุ้มผู้อ่อนแอ (AL 97)

คว�มรักไม่หย�บค�ย ไม่แข็งกร้�ว คว�มรักมีก�รกระทำ� ว�จ�และท่�ทีที่ 
น่�ชื่นชม ไม่น่�รำ�ค�ญและหย�บกระด้�ง ชิงชัง ทำ�ให้ผู้อื่นทุกข์ระทม เรียนรู้ที่จะฟัง 
พูด และนิ่งเงียบในบ�งโอก�ส (AL 99)

คว�มรักไม่เห็นแก่ตัว ไม่แสวงห�ส่ิงของม�เป็นของตน ซ่ึงก�รรับใช้ผู้อื่นด้วยใจ
เอื้อเฟื้อมีค่�สูงส่งกว่�ก�รรักตนเอง (AL 101)

คว�มรกัไมฉ่นุเฉยีว ไมจ่ดจำ�คว�มผดิ ก�รบม่เพ�ะคว�มเกลยีดชงัในใจไมเ่ปน็ผล
ดีกับใคร แต่ก่อให้เกิดคว�มเจ็บปวดและคว�มบ�งหม�งใจกัน (AL 103-104)

คว�มรักไม่ยินดีในคว�มชั่ว แต่ร่วมยินดีในคว�มถูกต้อง ถ�้เร�ไม่เรียนรู้วิธีที่จะ
ชืน่ชมยนิดกีบัคว�มอยูด่มีสีขุของผูอ้ืน่ มุง่สนใจกบัสิง่จำ�เปน็ตอ่เร�เปน็หลกั เร�เองจะ
เป็นผู้ทำ�ให้ชีวิตของเร�ตกอยู่ในสภ�พไม่มีคว�มสุข (AL 110)

คว�มรักให้อภัยทุกอย่�ง คว�มรักดำ�รงอยู่คู่กันไปกับคว�มไม่สมบูรณ์แบบ 
คว�มรักคงอยู่ในคว�มสงบสันติ แม้กับข้อจำ�กัดของคนที่เร�รัก (AL 113)

คว�มรักเชื่อทุกอย่�ง หม�ยถึงคว�มไว้ใจ ซึ่งจะช่วยให้คว�มสัมพันธ์ของเร�เป็น
อสิระ ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งควบคมุบคุคลอืน่ ปลอ่ยใหเ้ปน็อสิระ ไมพ่ย�ย�มทีจ่ะเปน็เจ�้ของ 
และครอบงำ�ทุกสิ่ง (AL 114-115)

คว�มรักหวังทุกอย่�ง บุคคลอื่นเปล่ียนแปลง เจริญวุฒิภ�วะ เปล่งประก�ย 
คว�มงดง�มที่ค�ดไม่ถึง และแสดงศักยภ�พม�กม�ย แม้สิ่งต่�งๆ จะไม่เป็นไปต�มที่
เร�ปร�รถน�เสมอไป (AL 116)

คว�มรักอดทนทุกอย่�ง อดทนทุกก�รทดลองด้วยทัศนคติด้�นบวก ไม่ยอมแพ้ 
แม้ในภ�วะวิกฤต คว�มรักแสดงออกถึงคว�มกล้�ห�ญอดทน พลังที่ยืนหยัดต้�น
กระแสด้�นลบ และคว�มเชื่อมั่นในคว�มดีด้วยคว�มกระตือรือร้น (AL 118)

ขอให้ทุกคนมีความสุข ในวันและเดือนแห่งความรัก พร้อมส่งต่อความรัก 
ให้กับทุกคนด้วยนะครับ


