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แม้พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่

สวรรค์แล้ว แต่พระองค์ยังคง

ประทับกับศิษย์ของพระองค์ 

โดยทางศีลมหาสนิท อาศัยศีล

มหาสนิท คริสตชนจะได้รับการ

หล่อเลี้ยงด้วยชีวิตพระคริสตเจ้า

พวกเขาจะมีกำาลัง สามารถ

ปฏิบัติตามพระวาจาท่ีพระองค์

ท่านได้ทรงสั่งสอนพวกเขา

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

เจ�ะลึกพิเศษ...คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
                  คริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

น้องๆ เยาวชนที่รัก ในปี 2019 – 2020 ท่ีผ่านมา  

พระศาสนจักรในประเทศไทยฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

ที่เป็น “ผลผลิตแห่งเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อ ที่เติบโตโดยเลือดเนื้อ

ชีวิตและจิตวิญญาณของบรรดามิชชันนารีและบรรพบุรุษทางความ

เชื่อ” ด้วยการ “เป็นศิษย์ธรรมทูต” พระสันตะปาปาฟรังซิสโอกาส

เยือนประเทศไทยได้ตรัสท่ีสนามศุภชลาศัยว่า “โอกาสครบรอบ

เฉลิมฉลอง 350 ปี จึงไม่ควรเป็นการฉลองด้วยความโหยหาอดีต  

แต่ต้องเป็นเหมือนกับเปลวไฟที่นำาความหวัง เพื่อให้เราสามารถ

ตอบสนองคำาเชิญชวนของพระเจ้า ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ 

เหมือนกับบรรดาธรรมทูตรุ่นนั้น นี่เป็นความทรงจำาท่ีเปี่ยมด้วย

ความชื่นชมยินดีและการรำาลึกถึงคุณงามความดี ซึ่งจะช่วยเราให้

สามารถออกจากตวัเองเพือ่แบง่ปนัชวีติใหมท่ีม่าจากพระวรสาร กบั

สมาชิกครอบครัวที่เรายังไม่รู้จัก” ด้วยความต่อเน่ืองจากการฉลอง 

350 ปีมิสซังสยาม สู่ปีพระวาจาของพระเจ้า จึงเป็นการริเร่ิมท่ีดี 

ที่จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงการเป็น “เพื่อนคู่คริสต์” ผ่านทาง 

พระวาจาของพระเจ้าอันเป็นการเตรียมไปสู่ “ปีเยาวชน” ในปี 2021 

และนับว่าเป็นการตอกย้ำาให้เยาวชนเป็นศิษย์ธรรมทูตด้วยการร่วม 

สร้างชุมชนแห่งความรัก เมตตา ยุติธรรม และสันติ ให้เกิดขึ้น 

ในสังคม เพื่อสืบสานต่อจากงานที่บรรดามิชชันนารีได้ปลูกฝังและ

หยั่งรากไว้ในแผ่นดินของเรา 
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1.	ไม้กางเขนท่ีอยู่ท่ามกลางเยาวชน หมายถึง พระเยซูที่คอยอยู่

ท่ามกลางและเคียงข้างการเดินทางในชีวิตของเยาวชนเสมอ 

จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่พระศาสนจักรจัดให้มีงาน 

ฉลองครบรอบ 1 ปี การเสด็จเยือนของสมเด็จ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส และพิธีเปิดปีเยาวชน ขึ้นใน 

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหาร 

อัสสัมชัญ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และกิจกรรม 

เปิดปีเยาวชน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม ตั้งแต่

เวลา 12.00 - 16.00 น. 

โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ด้วยวจน

พิธีกรรมเสกกางเขน “เพื่อนคู่คริสต์” และรูปป้ันแม่พระ

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ที่ด้านหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ 

จากนั้น จะมีการแห่กางเขนไปรอบอาสนวิหาร เพื่อย้อน

รอยเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่

ทรงพบปะกับบรรดาเยาวชนเม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 

ค.ศ.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) จากน้ัน จะเริ่มฉายวีดีทัศน์

ภาพความทรงจำารำาลึกถึงเหตุการณ์การเสด็จเยือนของ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และพิธีบูชาขอบพระคุณ 

ในปี 2021 ที่จะถึงน้ี สภาพระสังฆราชฯ พิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ 
ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ที่ให้ปี 2021 นี้  
เป็นปีเยาวชน โดยได้กำาหนดชื่อ ปีเยาวชน : เพื่อนคู่คริสต์  Journey together 
with Christ และเลือกที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ปีเยาวชน Year of the Youth เป็น 
สื่อรวมใจน้องๆ เยาวชนทุกคน 

2.	เยาวชน	2	คน หมายถึง เยาวชนท่ีเคียงข้างกัน แสดงท่าทางของความร่าเริงเบิกบาน ความมีชีวิตชีวา  

ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญและเป็นเอกลักษณ์ของวัยเยาวชน

3.	หัวใจ หมายถึง หัวใจของพระศาสนจักรก็คือเยาวชนทั้งหลาย แสดงถึงพระศาสนจักรที่พร้อมเข้าใจ เชื่อใจ 

มั่นใจ ไว้ใจ ให้กำาลังใจเยาวชนด้วยความจริงใจ

4.	มือทั้งสองข้าง หมายถึง สองมือที่กางออกของพระศาสนจักรเพื่อพร้อมโอบกอดและเปิดรับเยาวชน 

ทุกคน และยังสามารถมองเป็นนกที่เป็นตัวแทนของสันติภาพได้อีกด้วย

5.	ดาวสามดวง หมายถึง บุญราศีไทย วัยเยาวชนทั้ง 3 ท่าน ที่เป็นแบบอย่างและคอยนำาทางเยาวชนไทย 

ไปสู่กระแสเรียกของพระเป็นเจ้าที่มอบให้เยาวชนแต่ละคน

6.	ประกายทั้งหมด	11	ขีด	และ	9	องค์ประกอบ	หมายถึง 11 สังฆมณฑล และ 9 องค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของ

งานเยาวชนของพระศาสนจักร ที่ล้วนมีทางเดินทางแตกต่างและหลากหลาย แต่ทุกหน่วยงานล้วนมีจุดประสงค์คือ

อยู่เคียงข้างเยาวชน เป็นเพื่อนคู่คริสต์ ให้กับเยาวชนไทย

โดยมีพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน  

ร่วมด้วยบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช แขก 

ผู้มีเกียรติ พี่น้องคริสตชน และบรรดาเยาวชนจาก 

ทั่วประเทศไทยประมาณ 300 กว่าคน

หลังพิธีกรรม พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี จะอ่าน

สารถึงความสำาคัญของการเสด็จเยือนของสมเด็จพระ 

สันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงพบปะกับบรรดาเยาวชนเม่ือ  

1 ปทีีผ่่านมา ส่งผลใหพ้ระศาสนจกัรคาทอลิกไทยตระหนกั

ถึงความสำาคัญในการเสริมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์  

และฟื้นฟูชุมชนศิษย์ธรรมทูตของบรรดาเยาวชนไทย  
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ในฐานะผู้จาริกประกาศ 

ความเชือ่ ตามแบบอยา่ง 

คุณธรรมของบุญราศี  

ไทยวัยเยาวชน 3 ท่าน

1. บุญราศีเซซีลีอา 

บุดสี ว่องไว อายุ 16 ปี

2. บุญราศีบีบีอานา 

คำาไพ ว่องไว อายุ 15 ปี

3. บุญราศีมารีอา 

พร ว่องไว อายุ 14 ปี

และพระสังฆราชจะ

ประกาศให้ปี ค.ศ.2021 

เป็นปีเยาวชน ในหัวข้อ 

“เพือ่นคูค่รสิต์ – Journey 

Together with Christ" 

โดยมอบกางเขน “เพือ่นคู่

คริสต์” ให้กางเขนนี้จาริก

ไปทั่วประเทศไทยตลอด

ปีเยาวชน ไปยังเยาวชน 

ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งบรรดาเยาวชนที่ออก

ห่างจากพระศาสนจักร 

และมอบพระรูปแม่พระ

รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ให้อยู่ เ คี ย งข้ า ง ในทุก

กิจกรรมตลอดปีเยาวชน 

เช่นเดียวกับที่แม่พระ

ทรงอยู่เคียงข้างพระเยซู 

เจา้เสมอ จนวาระสดุทา้ย

แทบเชิงกางเขน

กิ จ ก ร ร ม ใ น ช่ ว ง

บ่ายจะเป็นการแสดง 

Concert "Youth Voice 

เสียงจากเยาวชน" โดย

มีผู้แทนเยาวชนมาร่วม

แบ่งปันประสบการณ์ท้ัง

ในช่วงวิกฤตและความ

ชื่ น ช ม ยิ น ดี ข อ ง ชี วิ ต 

ท่ามกลางสถานการณ์

เหล่านั้นเขาพบความรักเมตตาของพระเจ้า ผ่านทางการช่วยเหลือจากเพื่อนพี่น้องอย่างไร 

พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเขาในสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร และเขากลับมาเป็นเพื่อนคู่

คริสต์ หรือช่วยเพื่อนๆ ให้กลับมาเป็นเพื่อนคู่คริสต์ได้อย่างไร พร้อมกับร้องเพลงที่เสริม

กำาลังใจให้กับเขาในช่วงสถานการณ์นั้นๆ

เรากำาลังก้าวเดินไปด้วยกัน สู่ปีเยาวชน 2021 ร่วมย้อนเวลาครบรอบ 1 ปี  

พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทย และร่วมเปิดปีเยาวชนไปพร้อมกัน  

และในโอกาสนี้ จึงอยากจะขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมใจกันภาวนาเพื่อตัวของน้องๆ และ

เพือ่นๆ เยาวชนของพวกเรา เพือ่ทำาใหใ้จของเรามุง่มัน่ไปขา้งหนา้อยา่งมชีวีติชวีาอยูเ่สมอ 

ท้ายสุดนี้ ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เยาวชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดปีเยาวชน 

ร่วมกับบรรดาเยาวชนจากทั่วประเทศไทย สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่แผนกเยาวชนฯ 

โทรศัพท์ 090-804-0898 (คุณสิริกัญญา)
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ในพระสมณสาส์นของพระสันตะปาปา ยอห์น 
ปอลที ่2 เรือ่งพันธกิจพระผูไ้ถไ่ดก้ลา่วถงึ      งานชมุชน 
คริสตชนพื้นฐานว่า มีความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ของงานอภิบาล และให้ความหมายของงานชุมชน 
คริสตชนพืน้ฐานว่า เปน็กลุม่ครอบครัวของครสิตชน 
ที่อยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันรวมตัวกันขึ้นเพื่ออ่าน
พระคัมภีร์ เรียนรู้ความเชื่อ ตลอดจนพูดคุยแบ่งปัน 
ปัญหาของพวกเขา และของพระศาสนจักร ด้วย
จุดประสงค์ที่จะอุทิศตนร่วมกัน กลุ่มคริสตชน
เหล่าน้ีเป็นสัญญาณแห่งความมีชีวิตชีวาของพระ
ศาสนจักร เป็นเครื่องมือในการอบรมชีวิตคริสตชน 
และประกาศพระวรสาร และยังเป็นการเริ่มสร้าง
สังคมใหม่ที่มีรากฐานมั่นคงอยู่บน “อารยธรรมแห่ง
ความรัก” 

ความหมายอีกนัยหนึ่งคือการท่ีคริสตชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มารวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ เพื่อการศึกษาพระวาจาร่วมกัน แบ่งปัน
ประสบการณ์ความเชื่อแก่กันและกันอย่างอิสระ 
ซ่ือๆ ง่ายๆ ในบรรยากาศของการยอมรับ และ
ความไว้วางใจต่อกัน มีการแบ่งปันช่วยเหลือกัน 
สนใจกันและกันด้วยจิตตารมณ์แห่งความรักและ
การรับใช้ 

พี่น้องที่รัก ในสารสังฆมณฑลฉบับที่แล้ว

พ่อได้นำาเสนอเอกสารขั้นตอนการเริ่ม 

วิถีชุมชนวัด ในฉบับนี้ขอนำาเสนอเอกสารคู่มือ

ดำาเนินงานกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน บทที่ 1 หลักการ 

เหตุผลและเอกลักษณ์งานวิถีชุมชนวัด หวังว่าจะเป็น

ประโยชน์แก่พี่น้องทุกท่านครับ

ในโลกปัจจุบันคริสตชนถูกท้าทายด้วยแนวคิด
แบบสขุนยิม วตัถนุยิม บรโิภคนยิม และปจัเจกนยิม  
แนวคิดเหล่านี้ลดทอนคุณค่าด้านสังคม ศาสนา 
ครอบครัว และยังมีผลให้สภาพแวดล้อมถูกทำาลาย
ลง  การดำาเนินชีวิตในสังคมเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ 
ชวีติครสิตชนตอ้งต่อสูด้ิ้นรนเพือ่ทำางานหาเลีย้งชวีติ 
จึงลดทอนเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์ ทำากิจศรัทธา
ร่วมกันในครอบครัว รวมถึงการมีส่วนร่วมในงาน
อภิบาล พิธีกรรม และกิจกรรมของวัดน้อยลง ซ่ึง
สิ่งเหล่านี้บั่นทอนชีวิตคริสตชนในความสัมพันธ์กับ
พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

1.    โฉมหน้าพระศาสนจักรไทยยุคใหม่  

3.   สภาพความท้าทายของคริสตชนในปัจจุบัน

2.    งานวิถีชุมชนวัด

พระศาสนจักรในประเทศไทยได้ประกาศตนว่า 
ต้องการให้คริสตชนในประเทศไทย เป็น “ประชากร
ของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก 
แสวงหา ตดิตาม และประกาศพระเยซคูรสิตเจ้า” 
ซึ่งหมายความว่า 

1. คริสตชนเป็นประชากรของพระเจ้า คือ
เป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้า 
ทรงเรียกมาเพื่อเป็นประชากรของพระองค์ ผ่านทาง
พนัธสญัญาใหมท่ีพ่ระเยซคูรสิตเจา้ทรงนำามามอบให ้
เป็นพันธสัญญา แห่งความรัก 

2. ประชากรจะต้องปฏิบัติตามบัญญัติแห่ง 
ความรัก คือรักกันและกัน ตามที่พระเยซูคริสตเจ้า
ได้ทรงสอนไว้ เพราะความรักน้ีเองท่ีทำาให้คริสตชน
สามารถร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 

3. คริสตชนจะต้องพยายามแสวงหาพระ
เยซูเจ้า และพระอาณาจักรของพระองค์อย่าง 
ไม่หยุดหย่อน ยินดีเป็นศิษย์ติดตามพระองค์โดย 
การดำาเนินชีวิตตามพระวรสาร พร้อมกับประกาศ
ข่าวดีว่าพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระผู้ไถ่แต่ผู้เดียว  
ผู้ช่วยมวลมนุษย์ให้รอดพ้น 

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด
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1. งานวิถีชุมชนวัดให้ “ความเป็นบ้านสำาหรับ
ทุกคน” ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำางาน 
ร่วมกันเป็นหมู่คณะในชุมชน 

2. ทำาให้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ 
และการมีส่วนร่วมทั้งในชุมชนและพิธีกรรม 

3. ทำาให้เกิดการร่วมมือ การแบ่งปัน การช่วย
เหลือกัน และการรับใช้กัน 

4. มีการแบง่ปนัพระวาจา ทำาให้มีประสบการณ์
ส่วนตัวกับพระเจ้า 

5. สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตด้วย
แสงสว่างของพระวรสาร 

6. มีความเชื่อ ความศรัทธาในพระธรรมคำา
สอนหยั่งรากลงในชีวิตของผู้คนในชุมชน

เมื่อตั้งวิถีชุมชนวัดขึ้นมาแล้ว ชุมชนคริสตชน
ย่อยจะมีบทบาทหน้าที่พอจะสรุปได้ดังนี้ 

1. พฒันาความเชือ่และภาวนารว่มกันในชมุชน 

2. ช่วยกันรับผิดชอบกิจกรรมของวัดร่วมกัน 

3. ใช้วิธีบริหารจัดการงานของวัดอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นธรรม 

4. ชว่ยกนัอนรุกัษส์ภาพแวดลอ้มและธรรมชาต ิ

5. ช่วยกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม 

6. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  1. สมาชิกวิถีชุมชนวัดเป็นเพ่ือนบ้านกัน โดย
แบ่งเป็นชุมชนๆ ละ 10-15 ครอบครัว สมาชิก
จึงรู้จักกัน อยู่ใกล้กัน ไปมาหาสู่และพบปะกันได้
สะดวก สมาชิกอาศัยกลุ่มเพ่ือพัฒนาชีวิตสังคม 
และความเป็นคริสตชนด้วยกัน 

2. ใชก้ารแบง่ปนัพระวาจา เปน็แนวทางปฏิบตัิ
พ้ืนฐานของการประชุมวิถีชุมชนวัด มีการแบ่งปัน 
ประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความเชื่อแก่กัน 
และกัน เพื่อประกาศพระวาจา และสมาชิกของ
ชุมชนย่อยจะกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า 

3. ทุกสิ่งที่สมาชิกวิถีชุมชนวัดทำาร่วมกัน เป็น 
การแสดงออกของความเชื่อเช่นการช่วยเหลือกัน 
การแบ่งปันวัตถุสิ่งของวัฒนธรรมหรือคุณค่าทาง
ทางจิตใจ และร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี 
และสันติสุขในชุมชน 

4. งานวิถี ชุมชนวัดต้องเชื่อมสัมพันธ์กับ 
พระศาสนจักรสากล โดยการร่วมศาสนกิจ เช่นการ
ฉลองศีลศักด์ิสิทธิ์ต่างๆ ในวัด การประสานงาน 
การเชื่อมโยงความเช่ือ และพันธกิจในการนำาความ
รักของพระเจ้ามาสู่มนุษย์ทุกคน

1. อยากเห็นวัดของเราเป็นพระศาสนจักรที่
เปน็ชมุชน มพีระเยซเูจา้เปน็แบบฉบบัและเปน็ศนูย ์
รวมจิตใจ คริสตชนมีความเป็นพี่เป็นน้องกัน 

2. รว่มกันภาวนาและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกนั 

3. หล่อเลี้ยงความเช่ือของกันและกันด้วยการ
อ่านพระคัมภีร์และแบ่งปันพระวาจา 

4. เจรญิชวีติตามพระวรสารดว้ยกนั ชว่ยเหลอื
กัน แบ่งปันกัน ให้ความสนใจกัน 

5. มีความเช่ือเข้มแข็ง ดำารงชีวิตเป็นประจักษ์
พยานถึงพระเจ้าได้

4.    ภาพชุมชนคริสตชนที่พึงปรารถนา

5.    เอกลักษณ์ (ลักษณะ) 4 ประการ
      ของงานวิถีชุมชนวัด

6.    บทบาทของงานวิถีชุมชนวัด

7.    ผลของการมีงานวิถีชุมชนวัด
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การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นมายังเราโดย
ทางพระเยซูเจ้า ผ่านสองช่องทางคือ พระคัมภีร์และ
ธรรมประเพณี ข่าวดีที่พระเจ้าทรงเปิดเผยได้ผ่านมาถึง
เราโดยทางบรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำาแหน่งต่อจาก
บรรดาอัครสาวกและบิชอป เราเรียกคำาสอนของท่าน 
เหล่านั้นที่พบได้ ในชี วิตและในพิธีกรรมของพระ
ศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าได้ทรงต้ังขึ้นว่า ธรรมประเพณี 
ส่วนการเปิดเผยได้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
นั้นเราเรียกว่า พระคัมภีร์ไบเบิ้ล ทั้งธรรมประเพณีและ 
พระคัมภีร์ประกอบกันเป็นคลังแห่งความเช่ือเดียวกัน 
คลงันีเ้องเปรยีบเสมอืนหนา้ตา่งทีเ่ปดิใหเ้ราสามารถมอง 
เห็นพระเจ้าได้ และผู้มีบทบาทสูงสุดในการรับประกัน 
ความจริงของข้อความเชื่อคาทอลิกก็คือพระจิตเจ้า 
ผู้ทรงนำาในการดำาเนินงานทั้งสำาหรับธรรมประเพณี 
และพระคัมภีร์และในการเทศน์สอนเรื่องความเชื่อ 
ในทุกวันนี้ด้วย (เทียบ ยน. 15:26)

เราได้เรียนรู้มาบ้างแล้วเกี่ยวกับพระเจ้าและการสร้าง 
สรรพสิ่ง  Meister Eckhart ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าทรงเป็น

เสมือนบางคนที่แอบซ่อนอยู่ แต่ก็พร้อมที่จะเปิดเผยความลับ
ของพระองค์ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองและแผนการของ
พระองค์ อาศัยพระวาจาและการทำาพันธสัญญากับเรามนุษย์    

(เทียบ CCC ข้อ 69)

(จากหนังสอื TOTALLY CATHOLIC! A Catechism for Kids and Their 
Parents and Teachers เขียนโดย Marry Kathleen Glavich, SND)

พระศาสนจักรผู้เป็นอาจารย์

พระเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่อาดัม-เอวา แต่หลัง
จากที่พวกเขาได้ทำาบาป พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะช่วย
มนุษย์ให้กลับมามีชีวิตกับพระองค์เสียใหม่ ในสมัยของ
โนอาห์พระเจ้าได้ทำาลายมนุษย์ที่ชั่วช้าด้วยน้ำาวินาศ แต่
ท่ีสุดพระเจ้าทรงทำาพันธสัญญากับโนอาห์และสรรพสิ่ง
ท้ังปวงว่าจะทรงพระเมตตาและจะไม่ทำาลายโลกด้วย 
น้ำาวินาศอีกต่อไป (เทียบ ปฐก. 1-9) 

การเปิดเผยในช่วงแรกเริ่ม

ประมาณปี 2000 ก่อนคริสตกาล พระเจ้าได้ทรง
เรียกอับราฮัมให้เป็น “บิดาของชนชาติจำานวนมาก” โดย
ทรงกระทำาพันธสัญญาว่าจะประทานพรแก่ลูกหลาน
ของท่าน พวกเขาได้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า
และมีชื่อว่า ชนชาติอิสราเอล (เทียบ ปฐก. 12-25:11)  
ต่อมาชาวอิสราเอลได้ตกเป็นทาสของชาวอียิปต์เพราะ
การกันดารอาหาร พระเจ้าจึงทรงส่งโมเสสให้นำาพวกเขา
ในการอพยพครั้งใหญ่ไปยังดินแดนแห่งพระสัญญา ทรง
ทำาพนัธสญัญากบัประชากรและทรงมอบพระบญัญตั ิ10 
ประการให้แก่พวกเขา เมือ่ไปถึงแผ่นดนิท่ีทรงสญัญาแลว้ 
พระเจ้าได้ตรัสและอบรมชาวอิสราเอลผ่านทางบรรดา
ประกาศก ซึง่ไดมี้การทำานายลว่งหน้าถงึพนัธสญัญาใหม่
และการไถ่กู้โลกให้รอดพ้น (เทียบ อพย. 1-20:21)

ประชากรผู้ได้รับเลือกสรร

การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้สิ้นสุดลงใน
องค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ พระองค์
ทรงเป็นพระปัจฉิมวาจาของพระเจ้าที่แสดงให้เห็น

การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นผู้สืบตำาแหน่ง
ต่อจากนักบุญเปโตร อัครสาวกผู้ซ่ึงพระเยซูเจ้าได้ทรง
แต่งตั้งให้เป็นผู้นำาของพระศาสนจักร พระองค์ท่านทรง
เป็น “ศีรษะที่มองเห็นได้” ของพระศาสนจักร และ
การประชุมของบรรดาบิชอปทั่วโลกนั้นเราเรียกว่า การ
ประชุมสภาสังคายนาสากล  

โดยอาศัยคำาสอนและชีวิตของพระองค์ว่า พระเจ้าทรง
ปรารถนาเป็นอย่างมากให้เรามีชีวิต และให้เติบโตใน
ความเข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผย    

การเปิดเผยเดียว แต่สองช่องทาง

อำานาจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้แก่พระศาสนจักร
ในการเป็นผู้นำาด้านการสอนและตีความพระวาจาของ
พระเจ้านั้นเรียกว่า พระอาจาริยานุภาพ  เราเรียกคำาแถลง 
อย่างเป็นทางการเมื่อพระศาสนจักรประกาศยืนยันถาวร
เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อว่า ข้อความเชื่อ ส่วนคำาสอนที่
คาทอลกิทุกคนเชือ่ถอืโดยทัว่ไปนัน้เราเรยีกว่า หลกัคำาสอน       

คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉลองนักบุญฟรังซิส อัสซีซี  ณ อารามกลาริสกาปูชิน
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญฟรังซิส แห่ง 

อัสซีซี และพิธีปฏิญาณตนครั้งแรก ของซิสเตอร์ มารีอา เทเรซา แห่งพระปรีชาญาณโดย 
พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ณ อารามกลาริสกาปูชิน สามพราน

ฉลองแม่พระเปนญาฟรานซา
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 10.00 น. คุณพ่อธีระ กิจบำารุง เป็นประธาน

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระเปนญาฟรานซา เพื่อขอพรพระเจ้าและเทิดเกียรติ 
แม่พระ ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 

ผู้แทนสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ คำานับ 
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2020 คุณแม่
อรัญญา กิจบุญชู มหาธิการิณี และตัวแทน
สมาชิก คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ ร่วมคำานับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล  
มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม โดย
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 17.00 น. 
ณ ศาลาข้างอาคารไมเกิ้ลฮอลล์ และพิธี
คำานับพระคุณเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เขต 5,  
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟและสามเณราลัย
แสงธรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน

เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก
วนัอาทิตย์ท่ี 20 กันยายน 2020 วดันักบุญบาร์โธโลมวิ อคัรสาวก พธีิมสิซาบูชาขอบพระคณุ 

พระคาร์ดินัล เกรียงศักด์ิ โกวิทวาณิช มาเป็นประธานและเยี่ยมเยียน คุณพ่อประสาร  
คูรัตนสุวรรณ เจ้าอาวาส สภาอภิบาล สัตบุรุษวัดทุกๆ คน อย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง 

ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์หนังสือปรีชาญาณ
และบุตรสิราและรับวุฒิบัตร

วันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2020 แผนกคริสต
ศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อทัศมะ กิจประยูร  
ผู้จัดการแผนกฯ ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์
หนังสือปรีชาญาณและบุตรสิรา และรับวุฒิบัตร
โดยมี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วิทยากร 
และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อพงศ์เทพ 
ประมวลพร้อม เป็นประธาน และมอบเกียรติบัตร 
บรรยากาศวันน้ีเต็มไปด้วยความช่ืนชมยินดี

เจ้าหน้าที่ 4 ฝ่ายงานฯ ร่วมสวดสายประคำาเปิดเดือนแม่พระ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020  เวลา 08.30 น. คุณพ่อผู้อำานวยการฝ่ายฯ และ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทำากิจศรัทธาร่วมกัน สวดสายประคำาเปิด
เดือนแม่พระ ได้แก่ ฝ่ายงานอภิบาล, ฝ่ายงานธรรมทูต, ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายสังคม  
ณ วัดเซนต์โธมสั อัครสาวก โดยมีคณุพอ่เดชา อาภรณร์ตัน์, คณุพอ่ปยิะชาต ิมะกรครรภ,์ 
คณุพอ่สมเกยีรติ บญุอนนัตบตุร และคณุพอ่ยอดชาย เลก็ประเสรฐิ เขา้รว่มสวดภาวนา
กับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงาน และรณรงค์สวดสายประคำาตลอดเดือนตุลาคม



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 

พี่น้องท่ีรัก...เดือนพฤศจิกายนปีนี้ มี
ไฮไลท์ หรือ เรื่องราวที่น่าสนใจ หลาย

เรื่องที่อยากพูดคุยกัน

เร่ืองแรก คอื การระลกึถงึผูล้ว่งลบั และการ
ขยายเวลาเพือ่รบัพระคณุการณุยค์รบบรบิรูณ์
อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ เป็นตลอดเดือนพฤศจิกายน 
จากปกติท่ีรับได้เฉพาะวันที่ 1-8 พฤศจิกายน
เท่านั้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19  
ซึ่งพ่อจะให้รายละเอียดในท้ายบทบรรณาธิการ
นี้นะครับ

 เรือ่งทีส่อง คอื พระศาสนจักรไทย กำาหนด
ให้มีพิธีมิสซาและกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ของ
การเสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตะ
ปาปาฟรังซิส และกิจกรรมโอกาสปีเยาวชน 
2020-2021 ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 
2020 ท่ีอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โดยพิธี
มิสซาเวลา 10.00 น. และต่อด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งรายละเอียดในการฉลองครบรอบ 1 ปีการ
เสด็จเยอืนประเทศไทยของพระสนัตะปาปา และ
กิจกรรมเยาวชนระดับชาตินี้ สามารถ ติดตาม
รายละเอียดต่างๆ ได้ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้

เชญิชวนพีน่อ้ง รว่มใจกนัภาวนาเพือ่ผูล้ว่งลบั 
สวดเพื่องานพระศาสนจักรในการนำาของพระ
สันตะปาปา และสวดภาวนาเพ่ือเยาวชนหรือ
สมาชกิลกูหลานในครอบครวัของเรา ใหท้กุอย่าง
ดำาเนินอยู่ในความรักของพระเจ้าเสมอ

เงื่ อนไขการขอพระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์อุทิศแก่วิญญาณผู้ล่วงลับ ใน
สถานการณ์โควิด-19

1. มีเจตนาที่จะขอรับพระคุณการุณย์อุทิศ 
แก่วิญญาณผู้ล่วงลับ

2. ปฏิบัติตามกิจกรรมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 2.1 ไปเยีย่มสสุานและสวดภาวนาอทุศิแก่

ผู้ล่วงลับตลอดเดือนพฤศจิกายน
 2.2 ไปเย่ียมวัด พร้อมสวดบทข้าแต่พระ

บิดา และข้าพเจ้าเชื่อ(วันใดวันหนึ่งในเดือนพ.ย.)
 2.3 สำาหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ไม่สามารถ

ออกจากบ้านได้ ให้สวดภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ
ต่อหน้าพระรูปพระเยซูเจ้า หรือพระรูปแม่พระ 

3. ปฏบิตัศิาสนกจิ คอื รบัศลีอภยับาป และ 
รับศีลมหาสนิท 

4. สวดเพื่อพระสันตะปาปาและตามพระ
ประสงค์ของพระสันตะปาปา

หมายเหตุ... คริสตชนสามารถขอรับพระคุณ
การุณย์ครบบริบูรณ์ได้วันละ 1 ครั้ง

14, 21 พ.ย.  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรม 
 พระคัมภีร์หัวข้อ ประกาศกเอเสเคียล และประกาศกดาเนียล 
 ณ บ้านผู้หว่าน โดยคุณพ่อผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ วิทยากร
8 พ.ย.  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 
 Family Bible Quiz 2020 เขต 6 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด 
15 พ.ย.  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 
 Family Bible Quiz 2020 เขต 2 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 
22 พ.ย.  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 
 Family Bible Quiz 2020 เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร
29 พ.ย.  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 
 Family Bible Quiz 2020 เขต 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
6 ธ.ค.   แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 
 Family Bible Quiz 2020 เขต 3 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
13 ธ.ค.   แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการ 
 Family Bible Quiz 2020 เขต 5 วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

ปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2020

เดินเท้าพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำา
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 วัดในเขต 5 จัดโครงการ “เดินเท้าพร้อมเพรียง  

ไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำา” นำาโดย คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง หัวหน้าเขต พร้อม 
ด้วยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ดำาเนินโครงการ และคุณพ่อจากวัดในเขต 5 โดย 
เริ่มเดินเท้าจากอารามคาร์แมล สามพราน ไปยังวัดนักบุญเปโตร สามพราน มีบรรดา
พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษมาร่วมเดินเท้าและสวดสายประคำา เป็นจำานวนมาก จากนั้น 
ทุกคนร่วมพิธีมิสซาเปิดเดือนแม่พระ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  
เป็นประธาน ณ วัดนักบุญเปโตร บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อศรัทธาและ 
ความสุขในการร่วมพิธีกรรมและกิจศรัทธานี้

ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสาย
ประคำา เขต 2

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2020 วัดใน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2 ร่วมกัน 
จัดงาน “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียง 
สายประคำา เขต 2” หลังจากสวดสาย 
ประคำาแล้ว มีการอวยพรศีลมหาสนิท 
และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อ 
ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย ณ วัดแม่พระ 
ฟาติมา ดินแดง โอกาสนี้ ทางเขต 2 ได้
ร่วมแสดงความยินดี โอกาส 50 ปี ชีวิต
สงฆ์ แก่ คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย


