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เจ�ะลึกพิเศษ...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ทางแผนกเทคโนโลยีฯ ของฝ่ายอภิบาล ได้ขอให้พ่อเขียน 

เขาให้หัวข้อมาว่า “วิกฤตโควิด-19 กับการอภิบาลแบบ   

New Normal” พ่อว่าไม่ยากนะ เพราะทุกอย่างกำาลังเป็นแบบ New 

Normal และอันที่จริงคำาว่า “นิว” “New” เป็นคำาที่พระศาสนจักร 

เราใช้มาตลอดอยู่แล้ว และแม้แต่พระศาสนจักรของเรา สองพันป ี

ก่อน เราก็ต่อยอดให้สมบูรณ์ในองค์พระเยซูที่ทรงเป็น “นิว เทสตา 

เมนต์” (New Testament) “พันธสัญญาใหม่” พระศาสนจักรของเรา 

ก็เปิดความใหม่ และก็พยายามเสมอมาที่จะเรียนรู้กับความเปลี่ยน 

แปลง เรามีคำาว่า “ฟื้นฟู” คำาว่า “รีนิว” (Renew หรือ Renewal) 

เป็นคำาที่พระศาสนจักรเราใช้เสมอ เพราะพระศาสนจักรต้องเป็น 

อะไรที่ “ใหม่เสมอ” บนรากฐานของความดั้งเดิมของพระสัญญา 

ของพระเจ้า และทุกครั้งที่มีวิกฤตของโลก พ่อย้ำา “วิกฤตของโลก 

กระแสโลก สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ” วิกฤตของโลก สังคมใน

ทุกรูปแบบ พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ยังคงเป็น “พันธสัญญา” 

ที่ “ใหม่เสมอ” และอยู่บนโลกต่อไปอย่างมีความหมาย และเปี่ยม

คุณค่าสำาหรับเป็น “แสงสว่าง ความหวัง และพลังให้แก่โลกเสมอไป”

โควิด-19 เป็นหนึ่งในความจริงของโลก ของวิกฤตที่โลกทั้งใบ 

กำาลังเผชิญ หลายสิ่งเดินต่อไม่ได้ ธุรกิจหลากหลายล้มหาย ถึงตาย 

จากโรงแรมระดับห้าดาว หกดาว ที่นั่งบนเรือบินระดับเฟิร์สคลาส 

แบบที่เสนอตัวเป็นอพาร์ทเมนต์ลอยฟ้า ราคาหลายแสนต่อที่นั่ง 
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บริการแบบหกดาว และอะไรๆ มากมาย หยุดกะทันหัน เรือบินยังบินขึ้น 

ไม่ได้... ทุกอย่างดูเหมือนหยุด... ล้ม ล่ม ขาดทุน ขายกิจการ... กิจการเล็กๆ 

ต่างๆ ที่บริการถึงบ้านกลับมีชีวิตชีวา การส่งอาหารถึงบ้านรูปแบบ 

ต่างๆ... ในพระศาสนจักร “วัดของเราปิดทำาการตัวอาคารวัดไปชั่วคราว 

และเปิดมาก็เป็นแบบไม่เหมือนเดิม” แต่... ถ้าพิจารณาดีๆ มองอย่าง

เข้าใจ ชีวิตพระศาสนจักร และโลกด้วย ถ้ามองด้วยความเข้าใจ เข้าถึง

จริงจัง ทุกอย่างกำาลัง ก้าวสู่ “ความใหม่” “ของใหม่” “วิธีใหม่” และสรุปว่า 

“ปกติแบบใหม่” (New Normal) ไม่มีอะไรต้องกังวลต่อไป แต่เป็นความ

น่าตื่นเต้นยินดีมากกว่า เพราะเรากำาลังจะได้ “ชีวิตแบบใหม่” ใช่ ไม ่

เหมือนเดิม แต่...พ่อเชื่อว่า “ดีกว่าเดิม” กล่าวได้ว่า “พระพรของพระเจ้า

มีเพียงพอ และมากขึ้นเสมอ เพียงแต่เราต้องพร้อมจะก้าวไป”

ส ำาหรับพระศาสนจักรคาทอลิกไทย... เราเป็นประเทศที่ “การ์ดไม่ตก เราตั้งรับได้ดี จนเป็นที่น่าชื่นชม

ใช่ไหม” ... พ่อมั่นใจว่า พระศาสนจักรคาทอลิกไทย โดยคุณพ่อตามวัดต่างๆ ก็ไม่ใช่เพียงการ์ดตก และ 

ไล่ชกได้ถูกจังหวะ(ภาษามวย เวทีที่โควิดกระจาย) พระศาสนจักรของเรา วัดของเรา ชุมชนวัดของเรา กระจายข่าวดี

ได้อย่างดีอาศัย “สื่อสังคมออนไลน์” หาได้การ์ดตกไม่ แต่กลับทำาให้คริสตชนจำานวนไม่น้อยแม้ปรารถนามาวัด

เช่นปกติ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองขาดการอภิบาลเลย... เขารอ ปรารถนามาวัด แต่ขณะรอก็รออย่างมีคุณค่าที่ “ใหม่”  

และเติมเต็ม จนว่า ข้อดีที่เราค้นพบ ผู้ป่วย อาวุโสติดเตียง ไม่ได้ร่วมมิสซามายาวนานอาจเป็นสิบปี วิกฤตโควิด 

เปิดพันธกิจใหม่กับการอภิบาลออนไลน์ ทำาให้พวกเขาได้เข้าร่วมมิสซาอย่างน่าพิศวง... ไม่มีอะไรแน่เกินไป มีแต่มี

สิ่งที่ดีมากที่ซ่อนอยู่รอการเปิดเผย

จากนี้ไป... พระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราก้าวในวิกฤตโควิด-19 เรา “กลับมีชีวิตใหม่”  

เหมือนปัสกาที่ก้าวผ่านทะเลแดง ผ่านความเป็นทาสแบบเดิมๆ ที่จำากัด ไปสู่อิสรภาพในการอภิบาลได้มากกว่า

เดิมแน่นอน ขอเพียง “เราจะพร้อมประกาศข่าวดี พร้อมเป็นศิษย์ธรรมทูต พร้อมกาย ใจ ความเชื่อ ความรัก

เมตตา เพราะทุกอย่างกลับเป็นประโยชน์สำาหรับผู้ที่รักพระเจ้าเสมอ”

พ่อไม่ได้เพียงภาวนาขอให้วิกฤตโควิดผ่านพ้น  

เพราะทุกอย่างมีเวลา และธรรมชาติที่มีความงามอยู่ด้วย 

ขอเพียงเรา “ปรับกระบวนทัศน์ชีวิต เป็นพันธสัญญา 

ใหม่แห่งความเป็นพระศาสนจักร เป็นคริสตชน เป็น 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ให้เป็น “แสงสว่าง และ

เกลือดองแผ่นดิน” ในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงให้ดีที่สุด

ด้วยสื่อสังคมที่เรามี เทคโนโลยีที่เป็นพระพร วิ่งนำาไป 

เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและดีกว่าเดิมเสมอไป สำาคัญ 

คือ “เปล่ียนแปลงตัวเราก่อนอ่ืนใดให้ปลอดภัยในโลก 

โควิด-19 และเป็นความสุข ความใหม่ และความหวัง

สุขใจ สำาหรับโลกสังคมอย่างยอดเยี่ยม เพราะเราเป็น 

“ศิษย์พระคริสต์” ในปัจจุบัน
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บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

พี่น้องที่รัก เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2020 
คณะกรรมการดำาเนินงานวิถีชุมชนวัดได้จัดการ

ประชุมออนไลน์ และได้ติดตามงานต่างๆ ที่เราได้ประชุมร่วมกัน
เมื่อครั้งที่แล้ว ขณะนี้เรามีสารวิถีชุมชนวัดที่ออกทุกสัปดาห์ใน 

รูปแบบของไฟล์ดิจิตอล 
ซ่ึง ณ เวลานี้จัดทำาได้  
9 ฉบับแล้ว และจะดำาเนิน
ตอ่ไปเพือ่เปน็แหลง่ขอ้มูล
วิ ถี ชุ มชน วัดแก่ พี่ น้ อ ง 
คริสตชนอย่างต่อเนื่อง

ได้ประชุมผู้ประสานงานวิถีชุมชน
วัดเขต 6 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน ค.ศ.2020 ที่วัดนักบุญ 
ยอแซฟ อยุธยา วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก จัดกิจกรรม
แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับความยากลำาบาก วัดนักบุญยวง 
บัปติสตา เจ้าเจ็ด จัดกิจกรรมอ่านพระวาจา พร้อมทั้งจะ
เริ่มสวดพระหฤทัยตามบ้าน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา  
จัดกิจกรรมสวดเสียงตามสาย ในวัดมีกิจกรรมแจกอาหาร
และจดัขายอาหารราคายอ่มเยา “อิม่ละ 10 บาท” เนือ่งจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน 

พี่น้องที่รัก ในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.2020 แผนกวิถีชุมชนวัดจะจัดอบรมสัมมนาวิถีชุมชนวัดออนไลน์ ผ่านทาง
โปรแกรม zoom ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. พี่น้องที่สนใจติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้ที่
คุณบุญหลาย เบอร์โทร 087 221 9725 ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ได้รับเงินสนับสนุนจากส่วนกลาง
จำานวน 10,000 บาท เพื่อซื้อของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
ยากลำาบากจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 วัดนักบุญ
มาร์โกยังจัดกิจกรรมวิถีชุมชนวัดอย่างสม่ำาเสมอ และจัด
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ในบริเวณวัด

ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ประสานงาน
ระดับเขต เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่
จะเริ่มประชุมในเดือนหน้า วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ 
ปากลัด มีกิจกรรมแจกอาหารให้สำาหรับคนที่เดือดร้อน วัด
พระแมส่กลสงเคราะห ์บางบวัทอง มกิีจกรรมแจกถุงยงัชพี 
โดยแจกให้ทุกคนไม่ใช่แจกให้แค่พี่น้องคาทอลิกเท่านั้น 
และวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง ทางวัดได้จัด
รายการนานาสาระเพื่อให้ความรู้คำาสอนแก่สัตบุรุษ

ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ประสานงาน 
ระดับเขต เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มี 
กจิกรรมแจกถงุยงัชพีในชุมชน วนัที ่5-6 กรกฎาคม ค.ศ.2020 
จะมีกิจกรรมวิถีชุมชนวัด ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ 
นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมสอนคำาสอนผู้ใหญ่ และวันที่  
28 มิถุนายน ค.ศ.2020 จะจัดประชุมวิถีชุมชนวัดเขต 4 
เวลา 13.30 น. ที่วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ.2020 
จดัการประชุมผู้ประสานงานวถิชุีมชนวดัเขต ผา่นโปรแกรม 
zoom แต่ละวัดได้แบ่งปันกิจกรรมวิถีชุมชนวัดของตน บาง
วัดใช้การแบ่งปันพระวาจาผ่านโทรศัพท์ อารามพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้า คลองเตย จะให้สมาชิกวิถีชุมชนวัด 
ของอารามฯ เข้าเป็นสมาชิกในไลน์กลุ่มผู้ประสานงาน 

วถิชีมุชนวัดเขต 1 เพือ่เปน็ผูแ้ทนของอารามฯ ในเขตตอ่ไป

วิถีชุมชนวัดเขต 1

วิถีชุมชนวัดเขต 2

วิถีชุมชนวัดเขต 3

วิถีชุมชนวัดเขต 5

วิถีชุมชนวัดเขต 6

วิถีชุมชนวัดเขต 4

ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ประสานงาน
ระดับเขต เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ทุกๆ วัดในเขตมีกิจกรรมเพื่อช่วยบรรเทาพี่น้องที่ประสบ
ความยากลำาบากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 

โครงการวิถีชุมชนวัดของเขต 6 จึงเล่ือนไปจัดปีหน้า จะมีการประชุมผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดเขต 6 และจะจัดอบรม 
ผ่านทางโปรแกรม zoom ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 14.00 - 16.00 น. นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้แต่ละวัด 
ในเขตจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์

ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดในเขตต่างๆ ได้แบ่งปันสรุปกิจกรรมที่ได้ทำาในแต่ละเขต ดังนี้
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หัวหน้าของบรรดาอัครสาวกคือ นักบุญ 
เปโตร ผู้ซึ่งรู้จักกับพระเยซูเจ้าครั้งแรกโดยผ่าน 
ทางน้องชายของท่าน นักบุญอันดรูว์ ในวันนั้น 
เปโตรกำาลังจับปลาอยู่กับน้องชายอยู่บนเรือของ 
บดิาของพวกเขา พระเยซเูจา้ไดท้รงเรยีกทา่น และ
ท่านก็ละทิ้งเรือของบิดา และติดตามพระองค์ไป 

นักบุญเปโตรได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หลายอย่าง 
เช่น พระเยซูเจ้าทรงรักษาแม่ยายของท่านให้ 
หายจากอาการไข้ ได้เห็นพระองค์ทำาให้บุตรสาว 
ของไยรัสฟื้นขึ้นมามีชีวิต ท่านยังได้อยู่กับ 
พระเยซเูจา้ ตอนทีพ่ระองคท์รงเผยพระสิรรุ่ิงโรจน ์
บนภูเขาทาบอร์ ระหว่างที่พระองค์ทรงจำาแลง 
พระวรกาย

ในคืนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม นักบุญ 
เปโตรได้ปฏิเสธว่าท่านเคยรู้จักพระเยซูเจ้า ท่าน
รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับเรื่องนี้ ซ่ึงทำาให้ท่าน

วันนี้เราจะขอกล่าวถึงนักบุญที่ยิ่งใหญ่                

ผู้เป็นเสาหลักของพระศาสนจักร 2 ท่าน

คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

ร้องไห้อย่างหนักมาก แต่พระเยซูเจ้าก็ทรงให้ 
อภัยท่าน

ภายหลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพแล้ว พระองค์ตรัสถามนักบุญเปโตร 
ว่า “ท่านรักเราไหม” ถึง 3 ครั้ง ทรงให้โอกาส 
แก่นักบุญเปโตรในการชดใช้ความผิดของท่าน  
หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็น 
ผูด้แูลกลุม่ประชากรของพระองค ์และเปน็ตวัแทน
ของพระองค์บนโลกนี้

นักบุญเปโตรเป็นประจักษ์พยานถึงความ
รักของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตอนที่ท่านถูกตรึง
กางเขนที่กรุงโรม ท่านได้ขอร้องให้ตรึงกางเขน
ท่านแบบกลับหัวลง เพราะท่านรู้ตัวว่าตนเองไม่
สมควรที่จะตายในแบบเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรง
สิ้นพระชนม์ ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุภาพ
ถ่อมตนของท่าน
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นักบุญเปาโลธรรมทูตของชนต่างชาติ

สำาหรับเปาโล การกลับใจคือการเกิดใหม่ 
ปลดเปล้ืองท่านจากวิสัย “มนุษย์เก่า” และ
เปล่ียนท่านให้เป็น “มนุษย์ใหม่” (เทียบ คส 3:9;  
อฟ 4:24) และเปล่ียนความคิดเดิม อำาเภอใจ 
และชีวิตเดิมของท่าน บัดน้ี ท่านดูหม่ินส่ิงท่ีท่าน 
เคยคิดว่ามีคุณค่า เพ่ือจะได้องค์พระคริสตเจ้ามา
เป็นกำาไร (เทียบ ฟป 3:7-8)

เปาโลไม่เคยยอมประนีประนอม ในฐานะ
ชาวยิวคนหน่ึง ท่านเช่ือทุกส่ิงท่ีโมเสสส่ังสอน  
และปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อ หลังจากกลับใจ  
เป้าหมายเดียวในชีวิตของท่านคือพระคริสตเจ้า 
“การมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า” (ฟป 1:21) 
ก่อนหน้าน้ีท่านเคยเกลียดชังพระนามน้ี และเพราะ 
พระนามน้ี ท่านได้จับชายและหญิงหลายคน 
ขังคุก บัดน้ี พระนามน้ีมีอิทธิพลเหนือความคิด 
และจิตใจของท่าน และเป็นต้นกำาเนิดของกิจกรรม
ท้ังปวงของท่าน ท่านบอกชาวกาลาเทียว่าต้น
กำาเนิดของการทุ่มเทอุทิศตนอย่างไม่มีขีดจำากัด
ของท่านคือ “ความเช่ือถึงพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงรักข้าพเจ้า และทรงมอบพระองค์เพ่ือ
ข้าพเจ้า” (กท 2:20) ท่านอุทิศตนเองและทุกส่ิง 
ท่ีท่านครอบครองเพ่ือรับใช้พระเยซูคริสตเจ้า  
เพ่ือให้พระองค์ได้รับความรักจากชนทุกชาติ  
(เทียบ รม 1:14; 15:16) เม่ือพระเยซูคริสตเจ้า 
ทรงชนะใจท่านแล้ว ชีวิตของท่านจึงกลายเป็น  
“การว่ิง” ไปหาพระองค์ (เทียบ ฟป 3:12)

แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรท่านไว้ต้ังแต่
อยู่ในครรภ์มารดา (เทียบ กท 1:15) เปาโลก็ไม่ได้ 

เป็นอัครสาวกมาต้ังแต่เกิด แต่กลายเป็นอัครสาวก
ในภายหลัง ท่านมองว่าตนเองเป็น “ผู้น้อยท่ีสุดใน 
บรรดาอัครสาวก” “เป็นเสมือนเด็กท่ีคลอดก่อน
กำาหนด” (เทียบ 1 คร 15: 8-9) แต่กระน้ัน ท่านก็ 
อวดว่าท่านเป็น “อัครสาวกท่ีได้รับเลือกสรร” 
(เทียบ รม 1:1; 1 ทธ 2:7; 2 ทธ 1:11; 2 คร 5:16)

ในขณะท่ีเปโตร เป็นอัครสาวกผู้ประกาศข่าวดี
แก่ชาวยิว (เทียบ กท 2:7) นักบุญเปาโล เรียกตนเอง
ว่า “ธรรมทูตของชนต่างชาติ” (รม 11:13; เทียบ 
15:16, 18; กจ 18:6; 22:21; 26:20; กท 1:16; 2:2,  
8-9; คส 1:27; 1 ธส 2:16; 1 ทธ 2:7; 3:16)  
แม้ว่าท่านเร่ิมต้นเทศน์สอนในศาลาธรรมในเมือง
ต่างๆ ก็ตาม หลังจากท่ีชาวยิวปฏิเสธพระวรสารแล้ว
เท่าน้ัน เปาโล จึงหันไปเทศน์สอนแก่คนต่างศาสนา  
ดังท่ีเกิดข้ึนท่ีเมืองอันทิโอก ในแคว้นปิสิเดีย 
“จำาเป็นท่ีเราจะต้องประกาศพระวาจาของ 
พระเจ้าให้ท่านฟังก่อนผู้อ่ืน แต่เม่ือท่านปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับ และไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิต 
นิรันดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา เพราะ 
องค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราดังน้ี”  
(กจ 13:45-47) 

นักบุญเปาโลไม่ได้เร่ิมต้นเทศน์สอนพระ 
วรสารด้วยตนเอง แต่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีจาก 
พระเจ้า และได้รับการรับรองจากบุคคลผู้เป็น 
“เสาหลักของพระศาสนจักร” (เทียบ กท 1:11-12; 
2:9-10) ท่านอุทิศตนอย่างไม่มีเง่ือนไขให้แก่การ 
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีท่านได้รับมอบหมายน้ี และไม่ยอม
ให้อุปสรรคใดมาหยุด หรือยับย้ังความกระตือรือร้น
ในการแพร่ธรรมของท่าน
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช และพิธีแห่ศีลมหาสนิท สวดภาวนา และนำาพรศีลมหาสนิทอวยพรแก่คริสตชนทุกคนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประเทศไทย 
บริเวณหน้าพระแท่น และพลับพลาด้านหน้าอาสนวิหาร ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ฉลองวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว
วันเสาร์ท่ี 13 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ประธานในพิธี ทั้งนี้ 

ร่วมยินดีโอกาสครบรอบบวช 25 ปีและขอบคุณพระเจ้าโอกาสฉลองวัดและชุมชนแห่งความเชื่อ

อบรมพระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกออนไลน์
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ ในรูปแบบห้องอบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 

google meet หัวข้อ "หนังสือกิจการอัครสาวก" โดยมีคุณพ่อ ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์, CSS เป็นวิทยากรในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020  
มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ 122 ท่าน ทีมงานวิทยากร 4 ท่าน รวมทั้งหมด 126 ท่าน

25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช
สภาภบิาลและสตับรุษุวดัดวงหทยันริมลของแมพ่ระ (ปากลดั) เชญิ คณุพอ่อนชุา ไชยเดช เป็นประธานพิธมีสิซา วันอาทติย์ที ่21 มถินุายน 

2020 เพื่อร่วมฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ ให้แก่คุณพ่อ และเป็นโอกาสรับฟังข้อคิดและคำาเทศน์สอนในโอกาสพิเศษนี้
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สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เพื่อขอบคุณและขอพรพระเจ้า สำาหรับสมาชิก 

คณะอารามพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า คลองเตย โดย คุณพ่อสุกีโย ปิโตโย คณะเยซูอิต เป็นประธาน พร้อมด้วย พระคุณเจ้าสังวาลย์  
ศุระศรางค์ ณ วัดน้อย อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

สมโภชพระตรีเอกภาพ และฉลอง 130 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 สมโภชพระตรีเอกภาพ และฉลอง 130 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน โดย คุณพ่อ 

วิจิตต์ แสงหาญ (เจ้าอาวาส) เป็นประธานในพิธีมิสซา ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

พิธีโปรดศีลกำาลัง ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 พิธีมิสซาและโปรดศีลกำาลัง แก่เด็กนักเรียนในชุมชนวัดนักบุญเปโตร โดยคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง  

เจ้าอาวาส วัดนักบุญเปโตร สามพราน  ซึ่งมีจำานวน ผู้รับศีลกำาลัง 47 คน  

ฟื้นฟูจิตใจ คณะครู / ผู้รับผิดชอบ องค์กรกองหน้า-พลศีล-วาย.ซี.เอส
องค์กรกองหน้าร่าเริง-พลศีล-Y.C.S. สังกัดแผนกเยาวชน ฝ่ายอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ “ฟื้นฟูจิตใจครูและ 

ผู้รับผิดชอบ กองหน้าร่าเริง-พลศีล-Y.C.S.” เม่ือวันที่ 19-20 มิถุนายน 2020 ที่ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน โดยรับการอบรม  
ทำากิจศรัทธา กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมพลังในการทำางาน และวางแนวทางร่วมกัน ในการนำาเด็กนักเรียนในโรงเรียนไปพบพระเยซูเจ้า ผ่านทาง 
คณะครูและผู้ดูแลองค์กรน้ันๆ ในโรงเรียน ทั้งนี้ จิตตาธิการปัจจุบันได้แก่ กองหน้าร่าเริง-คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร, พลศีล-คุณพ่อดิษพล  
รุ่งโรจน์วรวัฒนา และ Y.C.S.-คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน 



วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวต่างๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานอภิบาลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำาเสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในงานอภิบาลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ของอัครสังฆมณฑล
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เมื่อชีวิตและทุกอย่างกลับมาสู่สภาพเดิม...
เม่ือความแปลกใหม่และความต่ืนเต้นหมดไป...

ในสถานการณ์โควิด-19 เราตื่นเต้นและ
ปรับตัวกับระเบียบใหม่ๆ ในสังคม เช่น การ
เดินทางในการขนส่งสาธารณะ การไปวัดร่วม
พิธีกรรม การดำาเนินชีวิตในโรงเรียน การร่วม
ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานในที่ทำางาน การเข้าห้าง
สรรพสินค้า เราตื่นตัวกับมาตรการและการ
ปฏิบัติตัวแบบใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฝ้า
ระวัง ในการติดต่อของเชื้อโควิด-19 จนบัดนี้ เรา 
เริ่มจะคุ้นเคยกับ มาตรการการควบคุมโรคใน
สถานท่ีตา่งๆ แลว้ ซึง่เราคงตอ้งอยูใ่นสถานการณ์
เช่นนี้ ไปอีกระยะ อย่างน้อยตลอดปีนี้

เมื่อชีวิตและทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิม กลับ
สู่สถานการณ์ปกติ เราไม่รู้สึกตื่นเต้น กับความ
แปลกใหม่อีกต่อไป สิ่งที่เราควรไตร่ตรองตนเอง
คือ เราจะดำาเนินชีวิตปกติอย่างมีคุณค่า มี 
เป้าหมายอยา่งไรตอ่ไป ในท่ามกลางสถานการณ ์
ปกติ ท่ีมีมาตรการหรือสถานการณ์โรคระบาดที่
เข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของเรา

ถ้าเราอยากทำางาน เพราะที่ทำางานถูกปิด จึง
ตอ้งทำางานทีบ่า้น และเบือ่การอยูบ่า้น จนบางคน 
กระตือรือร้น ที่จะกลับไปทำางานในที่ทำางาน  
เพื่อเจองาน เจอเพื่อนร่วมงาน และเมื่อกลับสู่
สถานการณ์ปกติ จุดประสงค์ของการทำางาน  
คงต้องกลับมาที่ การตั้งใจทำางานที่ตนได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดผลงาน มากกว่า การ
เอาชนะความเบื่ออย่างเดียว

ถ้าเราอยากไปวัดร่วมมิสซา เพราะ วัดถูก
กำาหนดให้ปิด ห้ามร่วมมิสซาที่วัด และเรารู้สึก
กระหายหาพระเจ้า เรารู้สึกขาดพระ ขาดพลัง 
ขาดการร่วมพิธีกรรม...และ เม่ือวัดเปิดตามปกติ 
เรายังมีความรู้สึกและจุดประสงค์ดังเดิม เร�จะ 
ยังคงไปวัด สม่ำ�เสมอ ทุกวันอ�ทิตย์ เพร�ะ 
เร�กระห�ยห�พระเจ้� ม�กกว่� ก�รรู้สึกถูก
ห้�ม คว�มรู้สึกแปลกใหม่

พี่น้องที่รัก...ชีวิตคริสตชน ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณใ์ดๆ ทกุข ์สขุ แปลกใหม ่ตืน่เตน้ หรอื
ปกติธรรมดา บรรยากาศเหล่านี้ คือ สีสัน หรือ
สถานการณ์ในชีวิต ในโลกรอบตัวเรา สิ่งสำาคัญ
คือ เราปรับตัวกับชีวิตที่ปกติธรรมดา และแปลก
ใหม่ ด้วยการมีพระเจ้าอยู่ในจิตใจเสมอ มีความ
เช่ือมัน่คงในพระเจา้และพยายามคิดถงึ และแสดง
ความรักต่อคนรอบข้างกับผู้คนในสังคมต่อไป 
เพราะนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็น

เยาวชนปันสุข 2
วันองัคารที ่2 มถินุายน 2020 

แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำา 
โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์  
ผุู้จัดการแผนก จัดโครงการ 
เยาวชนปันสุข 2 โดยให้ 
ตั วแทนผู้ นำ า เยาวชนนำ าของ 
ที่จำาเป็นไปมอบให้แก่ครอบครัว 
ขอ งบร รดา เย าวชนที่ ไ ด้ รั บ 
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 
ณ ชุมชนวัดนักบุญเทเรซา 
หน้าโคก, ชุมชนวัดแม่พระ 
ประ จัก ษ์แ ห่ ง ภู เขาคาร์ แมล 
สองพี่น้อง, ชุมชนวัดนักบุญ 
มาร์โก ปทุมธานี และนำาของ
บางส่วน ใส่ตู้ปันสุข และ 
วันพุธที่ 17 มิถุนายน ปันสุขให้ 
ณ ชุมชนวัดแม่พระปฏิสนธิ 
นิ ร มลแห่ ง เ ห รี ยญอั ศ จ ร ร ย์   
โรงหมู จำานวน 20 ครัวเรือน

ซ่อมหลังคาบ้านให้ผู้ยากไร้
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 แผนกผู้ยากไร้ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ซ่อมหลังคาบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคม พร้อมด้วย ช่างประจำา
ฝ่ายการศึกษา กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาบ้านให้ครอบครัวนายบุญเหลือ 
เบ้าอาสา และนางดาวล้อม (ผู้พิการและยากไร้) ซึ่งมีบ้านอยู่หลังโรงพยาบาลภูมิพลฯ 
เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุส่วนหนึ่งจากโคเออร์รีไซเคิล

8-9 ก.ค. เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน

11 ก.ค. อบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 31 ปรีชาญาณ บุตรสิรา โดยคุณพ่อ 

 พงศ์เทพ ประมวลพร้อม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา อาคารเลโอ 

 แปรูดอง ชั้น 3 (จำานวน 10 เสาร์)

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2020


