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พระวาจาพระเจ้าจากพระวรสาร

โดยนักบุญมัทธิว บทท่ี 25 เตือนใจ

เราว่า เราจะเพียงแต่กล่าวพระวาจา

หรือแค่ความต้ังใจจะปฏิบัติตาม

เท่าน้ันไม่พอ “เม่ือเรา (พระเยซู) 

หิว ท่านได้ให้อาหารเรา” เป็นหน้าท่ี

ของพวกเราคริสตชน (ศิษย์ของ

พระองค์) ท่ีจะต้องทำาให้พระพร

พิเศษท่ีพระเจ้าได้ประทานให้เราแล้ว

เกิดผลด้วย

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซาสมโภชพระจิตเจ้า
เสด็จมายังบรรดาอัครสาวก 

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

เจ�ะลึกพิเศษ...

กำ�หนดจำ�นวนสูงสุดของผู้เข้�ร่วมพิธีในวัด และจำ�นวน 
ที่นั่งร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธีและประก�ศจำ�นวนให้ชัดเจน

ก�รเข้�และออกจ�กวัดหลีกเลี่ยงก�รรวมตัวกันหน�แน่น

กำ�หนดรักษ�ระยะห่�งท�งสังคม เพื่อคว�มปลอดภัยของ
แต่ละคนขั้นต่ำ� 1.5-2 เมตร 

เจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัคร มีเคร่ืองหม�ยบ่งบอกก�รเป็น 
เจ้�หน้�ที่ปฏิคม ดูแลควบคุมก�รปฏิบัติต�มระเบียบต่�งๆ

จัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือจำ�เป็น หน้�ก�กอน�มัย  
เฟซซิลด์ เพื่อป้องกันตนเองของเจ้�หน้�ที่ทุกคน

ทุ กสถ�นที่ ที่ มี ผู้ เข้ � ร่ วม พิธี ต้ อ ง มี เจลล้ � งมื อหรื อ 
แอลกอฮอล์ฆ่�เช้ือไว้บริก�ร และทุกคนที่เข้�ร่วมศ�สนพิธี 
ต้องทำ�คว�มสะอ�ดมือด้วยเจลฆ่�เชื้อและสวมหน้�ก�ก
อน�มัยตลอดเวล�

มีคำ�ประก�ศระเบียบปฏิบัติต่�งๆ ชัดเจนติดที่หน้�วัด

ไม่อนุญ�ตให้ผู้มีคว�มเส่ียงที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ติดเช้ือ  
ผู้มีอ�ก�รป่วย และผู้มีอุณหภูมิสูงกว่� 37.5 องศ� เข้�ร่วม 
ศ�สนพิธี

สถานที่ประกอบศาสนพิธีของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก
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งดใช้น้ำ�เสกในก�รประพรมและจดัใหอ้�่งน้ำ�เสก 
ณ ประตูท�งเข้�วัดอยู่ในสภ�พว่�งเปล่�

ทำ�คว�มสะอ�ด ฆ่�เช้ือ สถ�นท่ีประกอบ 
พิธี ห้องศ�สนภัณฑ์ รวมทั้งสถ�นท่ีเกี่ยวข้อง 
อื่น เช่น ห้องสุข� ฯลฯ ภ�ยหลังก�รประกอบ 
ศ�สนพิธีทุกค ร้ังรวมถึ งก�รเ ปิดหน้�ต่ �ง 
ระบ�ยอ�ก�ศ

ภ�ยหลังสิ้นสุดพิธีทุกครั้ง ทำ�คว�มสะอ�ด  
ฆ่�เชื้อภ�ชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในพิธี 
รวมทั้งไมโครโฟน ฯลฯ

การทำาความสะอาดและ
การฆ่าเชื้อสถานที่และอุปกรณ์

ยังคงไว้ก�รยกเว้น (Dispensation) จ�กพันธ
ก�รเข้�ร่วมพิธีบูช�ขอบพระคุณวันอ�ทิตย์ของ 
คริสตชน (ม�ตร� 1247) ของเด็ก ผู้สูงอ�ยุ  
ผูป้ว่ย และใหผู้ไ้ม่ส�ม�รถเข�้รว่มพธิใีนวดั ชดเชย 
ก�รข�ดมิสช�วันอ�ทิตย์ด้วยก�รร่วมพิธีผ่�น 
โซเชียลมีเดีย หรือทำ�กิจศรัทธ�ได้

งดก�รประชุม พูดคุยเป็นกลุ่ม ก่อนและหลัง
พิธีกรรม

ในช่วงก�รระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 
2019 (COVID-19) ให้คงจัดก�รถ่�ยทอดศ�สน
พิธีท�ง "ออนไลน์" ต่อไปสำ�หรับบุคคลผู้ไม่
ส�ม�รถเข้�ร่วมพิธีในวัดได้

ข้อแนะนำาอื่นๆ

พระสงฆผ์ูแ้จกศลีมห�สนทิล�้งมือด้วยแอลกอฮอล์ 
หรือเจลล้�งมือก่อนแจกศีลมห�สนิทและถือ 
ผอบศีลให้อยู่ห่�งจ�กระดับก�รห�ยใจ

ให้ประธ�นในพิธีกล่�วถ้อยคำ�ว่� "พระก�ย
พระคริสตเจ้�" ที่พระแท่นเพียงคร้ังเดียวก่อนที่
ประธ�นฯ จะรับศีลมห�สนิท และสัตบุรุษตอบ
รับ "อ�แมน" พร้อมกันครั้งเดียวเช่นกัน

เมื่อถึงช่วงรับศีลมห�สนิท ก่อนที่ประธ�นฯ จะ
ส่งศีลให้สวมหน้�ก�กอน�มัยเช่นเดียวกับศ�สน
บริกร ส่งศีลมห�สนิทคนอื่นๆ

การแจกศีลมหาสนิท

สัตบุรุษรักษ�ระยะห่�ง 1.5-2 เมตร ขณะเดิน
ออกม�รับศีล คงสวมหน้�ก�กอน�มัยไว้ เปิด
หน้�ก�กออกก่อนรับศีลและรับศีลมห�สนิท
ด้วยมือโดยไม่กล่�วคำ�ว่� "อ�แมน" อีก

ห�กเป็นก�รลงทะเบียนก่อนเริ่มพิธี จะต้องจัด
ใหมี้สถ�นทีอ่ืน่รองรบัผู้รว่มพธิไีดใ้นกรณจีำ�นวน
ผู้ขอเข้�ร่วมมีม�กเกินกว่�จำ�นวนที่นั่งภ�ยในวัด

กำ�กับจำ�นวนสัตบุรุษผู้ร่วมพิธีไม่ให้เกินเกณฑ์
คว�มจุของวัดสำ�หรับแต่ละรอบพิธี

ต้องจัดให้มีก�รลงทะเบียนขอเข้�ร่วมพิธีล่วง
หน้� ผ่�นท�ง Social Network หรือวิธีก�รอ่ืน
ที่เหม�ะสม เพ่ือกำ�กับจำ�นวนผู้เข้�ร่วมแต่ละ
รอบพิธีและแต่ละวันไม่ให้เกินจำ�นวนที่นั่งในวัด
ที่ส�ม�รถรองรับได้

ในก�รลงทะเบียน ใหร้ะบช่ืุอ น�มสกลุ หม�ยเลข
โทรศพัท ์ร�ยละเอยีดอืน่ทีจ่ำ�เปน็ เลขท่ีนัง่ในวดั 
ของผู้ร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธี และแต่ละวัน เพื่อ
เกบ็เปน็หลกัฐ�นในก�รตดิต�มตรวจสอบ ผูอ้�จ 
ติดเช้ือได้ในภ�ยหลังต�มระเบียบของท�ง
ร�ชก�ร

ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังก่อน
พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)
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หนึ่งในข้อลึกลับแห่งคว�มเชื่อของเร�คือ ธรรมล้ำ�ลึกแห่งพระ
ตรีเอกภ�พ เร�เชื่อว่�มีพระเจ้�แต่องค์เดียว เร�ยังเชื่ออีกด้วยว่�
พระเจ้�ทรงเป็นพระบิด� พระบุตรและพระจิต เร�เชื่อได้อย่�งไรว่�
พระเจ้�ทรงเป็นส�มพระบุคคลและยังคงเป็นพระเจ้�องค์เดียวอยู่  

ครั้งหนึ่ง นักบุญออกัสตินได้เล่�เรื่องร�วที่ช่วยให้เข้�ใจว่�
ธรรมล้ำ�ลึกน้ียิ่งใหญ่ม�กสักเพียงใด ท่�นเล่�ว่� วันหนึ่ง ขณะที่
ท่�นกำ�ลังเดินอยู่ที่ช�ยห�ด ในสมองก็ไตร่ตรองแต่เรื่องธรรมล้ำ�ลึก
ของพระตรีเอกภ�พ ในทันทีที่ท่�นเงยหน้�ขึ้นก็เห็นเด็กเล็กคนหนึ่ง 
นั่งเล่นอยู่ที่ช�ยห�ด 

ท่�นเฝ้�ดูเด็กคนนี้เดินไปท่ีน้ำ�ทะเลและเดินกลับไปม�อยู่
หล�ยรอบ เข�เอ�เปลือกหอยจุ่มในน้ำ�ทะเลและตักน้ำ�ขึ้นม� แล้ว
นำ�มันไปเทใส่รูในทร�ยและน้ำ�นั้นก็ห�ยไป หนูน้อยเพียรทำ�ซ้ำ�ๆ 
กนัอยูแ่บบนัน้ไปเรือ่ยๆ จนในท่ีสดุ นักบญุออกัสตนิถ�มเดก็คนนัน้ 
ว่�กำ�ลังทำ�อะไรอยู่หรือ เข�ตอบว่�กำ�ลังทำ�ให้น้ำ�ในมห�สมุทร 
หมดไปโดยเอ�เติมลงในรูที่เข�ได้ขุดขึ้น 

นกับญุออกสัตนิจงึบอกกบัหนนูอ้ยนัน้ว�่ มห�สมทุรใหญม่�ก
และเธอจะไม่มีวันทำ�ง�นนี้ได้สำ�เร็จได้เลย แต่เด็กน้อยกลับตอบว่�
เข�จะส�ม�รถทำ�ง�นท่ีย�วน�นนี้ให้เสร็จก่อนที่นักบุญออกัสติน 
จะเข้�ใจถึงเรื่องของพระตรีเอกภ�พได้แน่นอน      

นักบุญออกัสตินไม่เคยยอมแพ้ที่จะศึกษ�เรื่องของพระตรี
เอกภ�พเลย ทว่� ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นม� ท่�นได้ตระหนักว่�จะไม่มี
วันเข้�ใจได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอน แต่นั่นไม่ได้ทำ�ให้ท่�น
ท้อถอย เพร�ะอย่�งน้อยท่�นก็ส�ม�รถเรียนรู้จักได้ม�กขึ้นเรื่อยๆ  

บ�งครั้งก�รอธิบ�ยเรื่องเกี่ยวกับธรรมล้ำ�ลึกแบบง่�ยๆ อ�จ
จะดีกว่�ก�รสอนที่ยุ่งย�กเป็นเวล�ย�วน�น นักบุญแพทริคได้เรียน
รู้สิ่งนี้เมื่อท่�นพย�ย�มอธิบ�ยถึงเรื่องพระตรีเอกภ�พ ท่�นได้
ประก�ศข่�วดีแห่งพระวรส�รแก่ชนช�วไอร์แลนด์ซ่ึงเป็นพวกที่เชื่อ
ในพระเจ้�หล�ยองค์ ดังนั้นเมื่อนักบุญแพทริคสอนว่�เร�เช่ือใน
พระเจ้�หนึ่งเดียว และพระเจ้�องค์นั้นก็คือพระบิด� พระบุตร และ
พระจิตเจ้� คำ�สอนนี้จึงสร้�งคว�มสับสนให้แก่พวกเข� 

นักบุญแพทริคทร�บว่� ผู้คนเหล่�นั้นจะไม่เข้�ใจเรื่องที่ย�ว
และยุ่งย�กสับสน ดังนั้น ท่�นจึงมองห�ตัวอย่�งง่�ยๆ เพื่อจะบอก
ถึงบ�งสิ่งที่ส�ม�รถเป็นท้ังส�มและหน่ึงในเวล�เดียวกัน วันหนึ่ง 
ขณะท่ีท�่นเดนิออกไปทีส่น�มหญ�้และสวดภ�วน�สำ�หรบัปญัห�นี ้
ท่�นได้เหลือบไปเห็นใบแชมรอคซ่ึงเป็นใบที่มีส�มแฉกมน ท่�นจึง 

คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

ทร�บในทันใดนั้นว่�ได้พบวิธีที่จะอธิบ�ย
เรื่องพระตรีเอกภ�พแก่ประช�ชนแล้ว ช�ว
ไอริชได้เห็นใบแชมรอคกันทุกวัน พวกเข�
ทร�บว่�เป็นใบไม้ที่ประกอบด้วยส�มแฉก
มนแต่รวมอยู่เป็นใบไม้เดียวกัน ดังนี้ ตั้งแต่
วันนั้นเป็นต้นม�นักบุญแพทริคจึงได้บอก
กับผู้คนที่ท่�นเทศน์สอนอยู่เสมอว่�พระ 
ตรีเอกภ�พมีลักษณะคล้�ยใบแชมรอคคือ  
มีส�มพระบุคคลในพระเจ้�หนึ่งเดียว 

พระบิด� พระบุตรและพระจิตเจ้�นั้น
ทรงมีคว�มเป็นอยู่ต้ังแต่นิรันดรภ�พท้ังส�ม
พระองค์ เร�ไม่ส�ม�รถกล่�วว่�มีองค์ใด 
องค์หนึ่งทรงเป็นอยู่ก่อนองค์อื่น อีกทั้ง
ไม่ส�ม�รถบอกได้ว่�มีบ�งเวล�ที่องค์ใด
องค์หนึ่งไม่ทรงเป็นอยู่ ยิ่งกว่�นั้น พระตรี
เอกภ�พทรงเป็นอยู่ตลอดเวล� ในปัจจุบัน
และจะทรงเป็นอยู่ตลอดไป บ�งครั้งมีคน
คิดว่�พระบิด�ทรงเป็นอยู่ในช่วงเวล�แห่ง
พันธสัญญ�เดิม ในขณะที่พระบุตรและ 
พระจิตทรงอยู่ในช่วงเวล�แห่งพันธสัญญ�
ใหม ่ดงันัน้ เมือ่ผูน้พินธเ์ขยีนพระวรส�รและ
จดหม�ยต�่งๆ ในพนัธสญัญ�ใหม ่จงึบนัทกึ
ว�่พระบดิ� พระเยซเูจ�้พระบตุรของพระเจ�้ 
และพระจิตเจ้�ทรงเป็นพระเจ้�อยู่เสมอ

แม้ว่�พระเยซูเจ้�และพระจิตเจ้�จะ
ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่ในพันธสัญญ�เดิมแล้ว 
แต่ประช�กรอิสร�เอลก็ไม่ได้รู้จักพระองค์ 
เฉพ�ะในยุคแห่งพันธสัญญ�ใหม่เท่�นั้นที่
พวกเข�ได้เริ่มม�รู้จักและเชื่อว่�พระเจ้�ทรง
เป็นพระบิด� พระบุตร และพระจิต

วันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมล้ำาลึกแห่งพระตรีเอกภาพกัน



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 20204

พี่น้องที่รัก ในส�รสังฆมณฑลฉบับนี้ พ่อขอแบ่งปัน 

คำ�สอนของพระสันตะป�ป�ฟรังซิสจ�กสมณลิขิต

เตือนใจ “จงช่ืนชมยินดีเถิด” ของพระองค์ โดยสมณลิขิตเตือน

ใจฉบับนี้เน้นเร่ือง “กระแสเรียกไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลก

ปัจจุบัน” กล่�วได้ว่�สมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้มีพื้นฐ�นม�จ�ก

คำ�สอนของสังค�ยน�ว�ติกันครั้งที่ 2 ที่สอนเร�ว่� “สัตบุรุษ 

ผู้มีความเชื่อทุกคน... ไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะและ 

ชนช้ันใด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกพวกเขาในหนทาง

เฉพาะของแต่ละคนไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์อันสมบูรณ์ ดังท่ี

พระบิดาเจ้าทรงความดีบริบูรณ์” (LG 11)

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

พระสันตะป�ป�ฟรังซิสทรงหวังว่�พระศ�สนจักรจะมีก�รปฏิรูปภ�ยใน และก�รปฏิรูปภ�ยใน

ต้องเริ่มจ�กก�รเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงย้ำ�ว่� “การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เรียกร้องให้เราต้อง

มาเป็น พระสังฆราช พระสงฆ์ หรือนักบวช เร�มักคิดผิดไปในเร่ืองของคว�มศักดิ์สิทธิ์นี้ว่�เป็น

เฉพ�ะผู้ที่ยอมละทิ้งกิจก�รง�นทั่วไป เพื่อจะได้สวดภ�วน�ม�กขึ้น ซ่ึงไม่ใช่เลยสำ�หรับกรณีอย่�งนี้ 

เราถูกเรียกให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการดำาเนินชีวิตของเราด้วยความรักและการเป็นประจักษ์

พยานในทุกสิ่งที่เรากระทำา ในทุกที่ที่เราค้นพบตัวตนของเราเอง” (GE 14) 

พระสันตะป�ป�ทรงเน้นย้ำ�ว่� เราทุกคนถูกเรียกให้มาเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการดำาเนินชีวิต

ของเราดว้ยความรกัและการเป็นประจกัษพ์ยานในทกุสิง่ทีเ่รากระทำา ในทกุทีท่ีเ่ราคน้พบตวัตน 

ของเราเอง” (GE 14) พระสันตะปาปาทรงนำาเราไตร่ตรองถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่เรียบง่ายแต่ 

ลึกซึ้งซึ่งอยู่ในความอดทนของประชากรของพระเจ้า เช่น ในบรรด�บิด�ม�รด�ที่เลี้ยงดูลูกของ

พวกเข�ด้วยคว�มรักอันยิ่งใหญ่ ในบรรด�ช�ยหนุ่มและหญิงส�วที่ตร�กตรำ�ทำ�ง�นอย่�งหนักเพื่อ

เลี้ยงดูครอบครัวของพวกเข� ในบรรด�คนเจ็บป่วยและในบรรด�นักบวชวัยชร�ผู้ท่ีไม่เคยจะสูญเสีย

รอยยิ้มเลย ในคว�มม�นะพ�กเพียรของพวกเข�ในชีวิตประจำ�วัน บ่อยครั้งเร�พบคว�มศักดิ์สิทธิ์ 

ในบรรด�เพื่อนข้�งบ้�นเร� บรรด�ผู้ที่มีชีวิตอยู่ท่�มกล�งเร�โดยแสดงให้เห็นถึงก�รประทับอยู่ของ

องค์พระผู้เป็นเจ้� เร�ส�ม�รถเรียกคนเหล่�นั้นว่� “ชนชั้นกล�งของคว�มศักดิ์สิทธิ์” (เทียบ GE 7) 

พี่นอ้งทีร่กั เมือ่วันองัคารที ่19 พฤษภาคม 

ค.ศ.2020 คณะกรรมการดำาเนินงาน 

วิ ถีชุมชนวัดได้จัดการประชุมด้วยช่องทาง 

ออนไลน ์และได้ติดตามงานต่างๆ ทีเ่ราไดป้ระชมุ 

รว่มกนัเมือ่ครัง้ทีแ่ลว้ ขณะนีเ้รามสีารวิถชีมุชนวดั 

ที่ออกทุกสัปดาห์ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล 

ผู้ประสานงานวิถีชุมชนวัดบางเขตได้เริ่มจัด 

ประชุมออนไลน์แล้วแต่ละเขตมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ 

ยากลำาบากจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 และคณะกรรมการฯ กำาลัง 

เตรียมจัดการอบรมและแบ่งปันประสบการณ์วิถีชุมชนวัดแบบออนไลน์ 

เร็วๆ นี้ ขอพี่น้องติดตามการประชาสัมพันธ์จากเรานะครับ
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ความศักด์ิสิทธิ์นี้เป็นสิ่งท่ีองค์พระผู้เป็น

เจ้าได้ทรงเรียกเราให้เพ่ิมพูนขึ้นผ่านทางการ

กระทำาเล็กน้อย ตัวอย่�งเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งไป

ซื้อของ เธอพบเพื่อนบ้�นของเธอและทั้งสอง

เริ่มสนทน�กันและก�รนินท�ก็เริ่มขึ้น เธอได้พูด

ในใจว่� “ไม่เด็ดข�ด ฉันจะไม่พูดเรื่องไม่ดีของ

คนอืน่” น่ีคอือีกก้�วหนึง่ท่ีนำ�ไปสูค่ว�มศกัดิส์ทิธิ ์ 

หลังจ�กนั้นที่บ้�นลูกของเธอคนหนึ่งต้องก�ร

พูดกับเธอเก่ียวกับคว�มหวังและคว�มฝันของ

เข� ถึงแม้ว่�เธอจะเหนื่อยก็ต�มเธอนั่งและฟัง

ลูกของเธอด้วยคว�มตั้งใจและคว�มรัก นี่ก็เป็น

คว�มเสียสละที่นำ�ไปสู่คว�มศักดิ์สิทธิ์ หลังจ�ก

นัน้เธอรูส้กึว�้วุ่นกังวลในใจแตเ่ธอได้นึกถงึคว�ม

รักต่อพระน�งม�รีย์พรหมจ�รี เธอจึงหยิบส�ย

ประคำ�ขึ้นม�สวดด้วยคว�มเชื่อ นี่ก็เป็นหนท�ง

สู่คว�มศักดิ์สิทธิ์ ต่อม�หลังจ�กนั้นเธอจ�กบ้�น

เดินไปต�มบนถนนพบกับคนย�กจนและหยุด

พูดคุยกับเข�ด้วยคำ�พูดท่ีอ่อนโยน น่ีก็เป็นอีก

หนึ่งก้�วสู่คว�มศักดิ์สิทธิ์ (GE 16)

คริสตชนต้องตระหนักว่าพันธกิจที่

พระเจ้าทรงมอบหมายให้แก่พวกเขาบน

โลกน้ีเป็นหนทางแห่งความศักด์ิสิทธิ์ เพร�ะ  

“นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้� คือให้ท่�นเป็น 

ผู้ศักด์ิสิทธิ์” (1ธส 4:3) นักบุญแต่ละองค์คือ

พันธกิจท่ีพระบิด�เจ้�ทรงว�งแผนไว้สะท้อน

และรวบรวม ณ ช่วงเวล�เฉพ�ะเจ�ะจงใน

ประวัติศ�สตร์ที่ได้แสดงให้เห็นบ�งแง่มุมของ

พระวรส�ร (เทียบ GE 19)

เราไม่ควรมองการมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธ์ิ

ว่าเป็นความสมบูรณ์แบบ (เทียบ GE 22) แต่

บรรด�ประจักษ์พย�นแห่งคว�มศักดิ์สิทธิ์สอน

เร�ด้วยชีวิตของท่�นว่� “ชีวิตของพวกท่าน

อาจจะไม่ดีสมบูรณ์พร้อม แต่ท่ามกลางความ

ผดิพลาดและลม้เหลวทีเ่กดิขึน้ พวกท่านเหลา่

นั้นยังคงมุ่งเดินหน้าและดำาเนินชีวิตเป็นที่พอ

พระทัยพระเจ้าเสมอมา” (เทียบ GE 3)

ความศักดิ์สิทธ์ิ คือ โฉมหน้าที่มีเสน่ห์

และน่าสนใจที่สุดของพระศาสนจักร แม้แต่

ภายนอกพระศาสนจกัรคาทอลกิและในสภาพ

สังคมที่หลายหลาก (เทียบ GE 9)

พระสันตะป�ป�ทรงสรุปบทที่หนึ่งของ

สมณลิขิตเตือนใจนี้ว่� “จงอย่ากลัวที่จะยก

สายตาของเราให้สูงขึ้น พร้อมกับเปิดตนเอง

ให้พระเจ้าทรงรักเรา และทรงปลดปล่อยตัว

ตนที่แท้จริงของเราออกมา จงอย่ากลัวที่จะ

ให้พระจิตเจ้าทรงนำาทางชีวิตของเรา คว�ม

ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้ทำ�ให้เร�เป็นมนุษย์น้อยลง

เลย แต่นั่นเป็นก�รเผชิญหน้�กันระหว่�งคว�ม

อ่อนแอของเร� และพระหรรษท�นอันทรงพลัง

ของพระเจ้� ดังกับคำ�กล่�วของรียอง โบลย์  

ได้กล่�วเมื่อทุกสิ่งได้จบลงว่� “คว�มเสียใจครั้ง

ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือไม่ได้เป็นนักบุญ” (GE 34)

พี่น้องที่รัก จ�กสิ่งที่พระสันตะป�ป�ทรง

สอนเร�จะเห็นว่�คว�มศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องย�ก

เกนิไปสำ�หรบัเร�ทีจ่ะปฏบิตั ิและก�รอยู่ในชมุชน

วิถีชุมชนวัดจะช่วยเร�อย่�งม�กในก�รดำ�เนิน

ชีวิตบนหนท�งแห่งคว�มศักดิ์สิทธิ์ เพร�ะว่�บ�ง

ครั้งก�รดำ�เนินชีวิตเพียงลำ�พังตัวของเร�เอง เร�

อ�จจะอ่อนแอและหมดพลังใจได้ง่�ย แต่ก�ร

ดำ�เนินชีวิตพร้อมกับเพื่อนพี่น้องในวิถีชุมชนวัด

ของเร�จะมีพลังม�กกว่� เพร�ะเร�จะมีเพื่อน

ร่วมชุมชนวัดคอยสนับสนุนและเป็นกำ�ลังใจให้

แก่เร�และแก่กันและกัน ฉบับหน้�พ่อจะแบ่งปัน 

สมณลิขิตนี้ต่อไปในบทที่ 2 เรื่อง “สองศัตรู 

ตัวฉก�จของคว�มศักดิ์สิทธิ์” ขอพระเจ้�ทรง

อวยพรพี่น้องทุกท่�นครับ
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการฟื้นฟูจิตใจเยาวชนออนไลน์
วันที่ 30-31 พฤษภ�คม 2020 แผนกเย�วชน ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดก�รแผนกฯ จัดโครงก�รฟ้ืนฟูจิตใจ
เย�วชนออนไลน์ “กายเราไกลแต่ใจเราใกล้ อยู่บ้านเพื่อเติมใจ” จ�กข้อคว�มพระ
คัมภีร์ "ทำาไมจึงตกในกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน" มธ 8:26 โดยมี 
คุณพ่อภฤศ ทิพย์ทอง คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร และคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช  
ม�ให้ข้อคิด และยังมีพี่ๆ เย�วชนม�ร่วมแบ่งปันด้วยในโอก�สฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้

สมโภช “พระจิตเจ้า” ณ วัดพระมหาไถ่
วันอ�ทิตย์ที่ 31 พฤษภ�คม 2020 พิธีมิสซ�สมโภชพระจิตเจ้� และพิธีรับ 

ศีลมห�สนิทครั้งแรก โดย คุณพ่อ ยอห์น ก่อเกียรติ ดีศรี, C.Ss.R ณ วัดพระมห�ไถ่ 
กรุงเทพฯ

วันอ�ทิตย์ที่่่่ 24 พฤษภ�คม 2020 พิธีมิสซ�สมโภชพระเยซูเจ้�เสด็จข้ึนสวรรค์ โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธ�น 
ในพิธีมิสซ� ณ วัดพระเยซูเจ้�เสด็จขึ้นสวรรค์ ส�มพร�น ทั้งนี้ เป็นวันแรกที่ท�งวัดเปิดให้สัตบุรุษส�ม�รถเข้�ร่วมพิธีกรรมได้อีกครั้ง ซ่ึงม ี
ม�ตรก�รคว�มปลอดภัยท�งสุขภ�พ ในก�รคัดกรองผู้เข้�ร่วมอย่�งเข้มงวดต�มม�ตรฐ�นของส�ธ�รณสุข

ฉลองวัด “แม่พระฟาติมา” ดินแดง
วันพุธที่ 13 พฤษภ�คม 2020 ฉลองวัดแม่พระฟ�ติม� ดินแดง โดยคุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช เป็นประธ�นในพิธีมิสซ� และร่วมยินดี 

โอก�สครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่ออนุช� ไชยเดชด้วย ซึ่งเป็นพิธีกรรมและฉลองวัดแบบปิดและถ่�ยทอดสดผ่�นท�งสื่ออินเตอร์เน็ต 

อบรมพระคัมภีร์...ทางออนไลน์ หัวข้อ  
“ประกาศกเยเรมีย์”

วันเส�ร์ที่ 30 พฤษภ�คม 2020 แผนกพระ
คมัภรี ์ฝ�่ยง�นอภบิ�ล อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 
จัดอบรมพระคัมภีร์รูปแบบห้องอบรมออนไลน์ 
หวัขอ้ “ประก�ศกเยเรมย์ี” ครัง้ที ่1 โดยม ีคุณพอ่ 
ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ เป็นวิทย�กร มีผู้เข้�ร่วม 
61 ท่�น โดยทุกคนให้คว�มสนใจและมีส่วนร่วม 
อย่�งดี ได้เรียนรู้ด้วยรูปแบบใหม่ New normal 
โดยใชโ้ปรแกรม Google Meet และจะจัดคร้ังตอ่ไป 
ในหัวข้อ “เพลงคร่ำ�ครวญและบ�รุค” วันเส�ร์ที่ 
13 มิถุน�ยน 2020

ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
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พิธีมิสซาสมโภชพระจิตเจ้าและพิธีล้างบาปคริสตชนใหม่ ณ วัดธรรมมาสน์ 
นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

พิธีมิสซ�สมโภชพระจิตเจ้� และพิธีล้�งบ�ปแก่คริสตชนใหม่จำ�นวน 8 ท่�น โดย 
คุณพ่อพจนารถ นิรมลทินวงศ์ เป็นประธ�นในพิธี ณ วัดธรรมม�สน์นักบุญเปโตร 
บ�งเชือกหนัง ในวันอ�ทิตย์ที่ 31 พฤษภ�คม 2020

พิธีโปรดศีลกำาลัง วัดน้อยแม่พระฯ 
ศาลาแดง

วันเส�ร์ที่ 30 พฤษภ�คม 2020 
เวล� 18.15 น. พระอัครสังฆราช 
พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูต
ประจำ�ประเทศไทย กัมพูช� พม่� 
ล�ว เป็นประธ�นในพิธีโปรดศีลกำ�ลัง 
ให้กับเด็กช�วอิต�เลียนจำ�นวน 5 คน  
(Claudia, Matteo, Leonardo,  

พิธีมิสซาสมโภชพระจิตเจ้าและ
พิธีล้างบาปคริสตชนใหม่ ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

พิธีมิสซ�สมโภชพระจิตเจ้� และพิธีล้�งบ�ปแก่คริตชนใหม่ โดยคุณพ่อ 
ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธ�นในพิธี ณ วัดเซนต์หลุยส์ ส�ทร ในวันอ�ทิตย์ที่  
31 พฤษภ�คม 2020

โครงการแจกถุงยังชีพ 
วันที่ 15 พฤษภ�คม 2020 แผนกสงเคร�ะห ์

ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย และแผนกอภิบ�ลผู้เดิน
ท�งทะเล ฝ่�ยสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดก�ร
แผนก จดัโครงก�รแจกถงุยงัชพี จำ�นวน 1,000 ชดุ 
เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์
ก�รระบ�ดของไวรัสโควิด-19 สำ�หรับผู้อ�ศัยอยู่
บริเวณวัดคลองเตยนอก กรุงเทพฯ อ�ทิ ผู้อ�ศัย
บรเิวณดงักล�่ว แมค้่�พอ่ค�้ ผูป้ระกอบอ�ชีพมอเตอรไ์ซดร์บัจ�้ง พนกัง�นขบัรถและพนกัง�นเกบ็ค�่โดยส�รรถประจำ�ท�ง แรงง�นทำ�ง�นภ�ยใน
ท�่เรอืกรงุเทพฯ เจ�้หน�้ทีร่กัษ�คว�มปลอดภยั พนกัง�นกว�ดถนน เปน็ต้น ท้ังนีม้มีลูนธิพิระหฤทยัอปุถมัภ์ร่วมสนบัสนนุเจลแอลกอฮอล ์พรอ้ม
ปัจจัยสนับสนุนซื้อของใช้จำ�เป็นและอ�ห�รแห้ง สม�คมสตรีไทยค�ทอลิกได้ประส�นขอก�รสนับสนุนหน้�ก�กผ้�จ�ก กลุ่ม Full & Fill Projectc 
โดยคุณศิริชัย ลีศิริเจริญทรัพย์ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมสนับสนุนน้ำ�ดื่มต�มจำ�นวนถุงยังชีพอีกด้วย

วจนพิธีกรรมเสก “ตู้ปันสุข แม่ไม่ทิ้งลูก”
วันพุธท่ี 13 พฤษภ�คม 2020 คุณพ่อ 

ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ประกอบวจนพิธีกรรมเสก  
“ตู้ปันสุข แม่ไม่ทิ้งลูก” ก่อนเคลื่อนย้�ยไปจัด
ต้ังบริเวณหน้�ท�งเข้�ของวัดฯ เพ่ือเป็นช่องท�ง  
ช่วยเหลือ บรรเท�ทุกข์ แก่ช�วบ้�นละแวก 
ใกล้เคียงที่ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กโรคระบ�ด 
โควิด-19 และโอก�สนี้ คริสตชนในวัดได้ร่วมกัน 
สวดส�ยประคำ� ร่วมมิสซ� เพื่อขอพรพระเจ้� แก่ 
ผู้ที่แบ่งปัน และผู้ที่รับของแบ่งปันจ�กตู้ปันนี้ด้วย 
ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ป�กลัด

Michelangelo และ Marco) ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศ�ล�แดง กรุงเทพฯ (วัดน้อยบ้�นซิสเตอร์ซ�เลเซียน)



วัตถุประสงค์
1. เพื่อประช�สัมพันธ์กิจกรรมและข่�วต่�งๆ ในระดับวัด เขตและสังฆมณฑล ให้กับสัตบุรุษและบุคล�กรในหน่วยง�นต่�งๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. เพื่อช่วยฟื้นฟูบทบ�ทก�รเป็นผู้มีส่วนร่วมในง�นอภิบ�ลและธรรมทูตในชีวิตของสัตบุรุษ และบุคล�กรในหน่วยง�นต่�งๆ ของอัครสังฆมณฑล
3. เพื่อนำ�เสนอเครื่องมือ และแนวปฏิบัติในง�นอภิบ�ลและธรรมทูตให้กับสัตบุรุษและบุคล�กรในหน่วยง�นต่�งๆ ของอัครสังฆมณฑล
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New Normal คำ�ยอดฮิต ติดหู ในช่วงนี้ 
แต่คงเป็น ชีวิตวิถีใหม่ ที่ไม่คุ้นเคย แต่ต้อง
ปรับตัวอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้ังแต่ ก�รใช้ชีวิต
ประจำ�วัน ก�รเดินท�งไปทำ�ง�นตอนเช้�และ
เย็นร่วมกับผู้คน ท�งขนส่งส�ธ�รณะ ก�รไป
โรงเรียนของเด็กๆ ก�รเข้�วัดเพื่อร่วมมิสซ� 
ก�รเข้�ห้�งสรรพสินค้� หรือแม้กระทั่งก�ร
เข้�ไปท�นอ�ห�ร สักจ�นในร้�นอ�ห�รสัก
แห่ง ทุกอย่�งดูเหมือน เร�ต้องใช้เวล�ปรับตัว
ในระยะเวล�หนึ่งเลยทีเดียว

เปิดเรียน...วันที่ 1 กรกฎ�คมน้ี ลูกหล�น
ของเร� ซึ่งอยู่ในวัยเรียน จะไปโรงเรียนต�ม
ปกติ หลังจ�กต้องอยู่ท่ีบ้�น หรือปิดเทอม
ม�ระยะเวล�น�น ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ ใช้
ช่องท�งก�รเรียนออนไลน์ ซ่ึงคงจะพบว่�
ประสิทธภิ�พก�รเรยีนคงไมเ่ท่�กบัก�รม�เรยีน
จริง แต่เป็นท�งเลือกหน่ึงที่ดีที่สุด อย่�งหลีก
เลี่ยงไม่ได้ อย่�งไรก็ต�ม ก�รศึกษ�และก�รใช้
ชีวิตในสังคมของเด็กๆ เป็นเรื่องสำ�คัญ เด็กๆ 
กำาลังกลับเข้าสู่โรงเรียนตามปกติ วิถีชีวิต
ใหม่ ในมาตรการควบคุมโรค ในโรงเรียน

เปิดวัด...วัดต่�งๆ ได้กลับม�เปิดให้  
คริสตชนได้ส�ม�รถม�ร่วมมิสซ�ได้อีกครั้ง 
ตัง้แตป่ล�ยเดือนพฤษภ�คมที่ผ�่นม� หลงัจ�ก
ปดิวดั ม�รว่มสองเดอืนเพือ่คว�มปลอดภยัและ
ข้อกำ�หนดในก�รควบคุมโรค โดยคริสตชนต้อง
ใช้ช่องท�ง ร่วมมิสซ�ออนไลน์ จ�กวัดต่�งๆ 
ท�งสื่ออินเตอร์เน็ต อย่�งไรก็ต�ม ช่วงนี้เรา 
ครสิตชนทกุคนดใีจ ทีส่ามารถไปวดัเพือ่รว่ม
มิสซาได้แล้ว แต่เร�ยังต้องปรับตัว ไปเข้�ร่วม
พธิกีรรม ต�มม�ตรก�ร เพือ่คว�มปลอดภยัตอ่
สุขภ�พของทุกคน

เปิดใจ...เร�ตอบรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต ท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ที่ยุ่งย�ก 
โดยเฉพ�ะในยุคโควิด-19 เชิญชวนคริสตชน
เปิดใจ รับความเชื่อ และแบ่งปันความรัก  
ในพระเจ้าด้วยความเชื่อที่มั่นคง

ชีวิตคริสตชน คือ ความสำานึกในการมี
พระเจ้าอยู่ในทุกจังหวะของชีวิต เราภาวนา
ขอพระเจ้าประทับอยู่กับเราในทุกกิจการ 
แม้เราต้องใช้ชีวิตปกติแบบวิถีใหม่ แต่เพื่อ
คว�มดีส่วนรวม เพื่อคว�มปลอดภัยด้�น
สุขภ�พ และเร�ยังต้องทำ�หน้�ที่คริสตชนต�ม
ปกติของเร�ต่อไป ในคว�มรักต่อพระเจ้�และ
เพื่อนพี่น้องเช่นเดียวกัน 

เยี่ยมเยียนให้กำาลังใจชุมชนวัดนักบุญมาร์โก
วันศุกร์ท่ี 22 พฤษภ�คม 2020 เวล�  

10.00-12.00 น. หลังทำ�วัตรเช้� : พันธกิจพระ 
ผูไ้ถ.่.. คณุพอ่อาดรอีาโน เปโลซนิ เจ�้อ�ว�สวดั 
นกับุญม�ร์โก ออกเย่ียมชมุชนเขตวัดสะแก ส่งศลี 
ใหผู้ป้ว่ย ใหก้ำ�ลงัใจแมบ่�้นเร่ิมค้�ข�ย และภ�วน� 
ขอพระเจ้�คุ้มครองและเสริมกำ�ลังแก่ทุกคน

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา มอบถุงยังชีพแก่พี่น้องในชุมชนบริเวณรอบวัด
วันอ�ทิตย์ที่ 10 พฤษภ�คม 2020 ผู้แทนสภ�ภิบ�ล วัดอัครเทวด�ร�ฟ�แอล 

ป�กน้ำ� พร้อมด้วย ซิสเตอร์กาญจนา สิงห์สา และบรรด�ส�มเณร ร่วมกันนำ� 
ถุงยังชีพ ซ่ึงเป็นก�รรวมน้ำ�ใจกันของสัตบุรุษวัดฯ ไปมอบให้แก่พี่น้องผู้สูงอ�ยุ ผู้ป่วย  
และผู้ย�กไร้ในชุมชนบริเวณรอบวัดฯ ทั้งที่เป็นคริสตชนและพี่น้องต่�งศ�สน�

เยาวชนปันสุข
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภ�คม 2020 แผนกเย�วชน ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จัดโครงก�ร “เยาวชนปันสุข” โดยให้ผู้นำ�เย�วชน นำ�ของที่จำ�เป็นไปมอบ
ให้แก่ครอบครัวของบรรด�เย�วชนที่ได้รับผลกระทบจ�กวิกฤตโควิด-19 ณ ชุมชนวัด
แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ชุมชนวัดอัครเทวด�ร�ฟ�แอล ป�กน้ำ� และยังนำ�
ของบ�งส่วนไปใส่ในตู้ปันสุข อีกทั้งยังได้มีโอก�สแบ่งปันแก่ผู้ได้รับคว�มลำ�บ�กอื่นๆ 
ระหว่�งท�งที่ทีมง�นได้เดินท�งไป อ�ทิ คุณป้�และคุณต�ที่ข�ยของริมท�ง และขอ
ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกท่�น


