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พระเยซูเจ้าเสด็จ สู่สวรรค์
แล้ว แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งให้ศิษย์
ของพระองค์เป็นกำาพร้า พระองค์
ได้ทรงมอบฝากพระวาจาของ
พระองค์ไว้ พระองค์ยังคงประทับ
อยู่กับพวกเขาต่อไปโดยทางพระ
วาจา พวกเขายังพบพระองค์ได้
โดยทางพระวาจา 

หากพวกเขารับฟังพระวาจา
ของพระองค์ และนำามาปฏิบัติ
ในชีวิต หากพวกเขาแบ่งปัน
ประสบการณ์การดำาเนินชีวิตตาม 
พระวาจา พระเยซูเจา้จะยงัคงเสรมิ
สร้างพวกเขาให้เติบโตขึ้นได้โดย
พระวาจาของพระองค์

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

คอลัมน์คำ�สอน...
คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

เมื่อเราคิดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นจิตบริสุทธิ์นั้น 

เราคิดถึงอะไร... เป็นสิ่งไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้า

เพราะเราไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสพระองค์ได้ พระเจ้าทรง 

เป็นจิต นั่นหมายความว่า พระองค์ไม่ทรงมีจุดเริ่มต้นและจุดจบ 

เพราะพระองคท์รงอมตะนรินัดร ให้เรามาคน้หากนัว่า พระเจ้าผู้ทรง 

น่าพิศวงนี้ทรงมีคุณลักษณะที่พิเศษอย่างไรบ้าง

จากตำานานเทพโบราณของกรีกและโรมัน 

เราพบว่าคนสมัยก่อนนิยมกราบไหว้เทพเทียมต่างๆ 

มากมาย แต่โดยทางประชากรของพระยาห์เวห์

เราจึงมาถึงซึ่งความเชื่อที่ว่ามี

พระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น

(เทียบ CCC ข้อ 213)
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1. การตัดสินใจเลือกที่จะทำา SCC อย่างจริงจัง พร้อม
กับจัดตั้งทีมงานระดับสังฆมณฑล 

2. การตัดสินใจระดับวัดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 * สงฆ์ผู้อภิบาลทุกท่าน 

 * นักบวช หญิง/ชาย 

 * สภาภิบาล 

 * องค์กรพระพรพิเศษ/กิจกรรมคาทอลิก 

3. จัดฝึกอบรมและฝึกทักษะพื้นฐานให้กับทีมงาน
ของวัดและกรรมการดำาเนินงาน 

4. กำาหนดแผนและขั้นตอนการดำาเนินการอย่าง
ชัดเจน (MAP) และประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าว 

5. ปลุกจิตสำานึกด้วยการชี้แจงโอกาสเทศน์วัน
อาทิตย์ ฯลฯ 

6. ก. กำาหนด/คัดเลือก/สรรหา ผู้ประสานงานระดับ
กลุ่ม (อย่างน้อยชั่วคราว) 

 ข. กำาหนดทีมผู้อภิบาลท่ีรับผิดชอบ (อย่างน้อย
ชั่วคราว) โดยพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ คือ 

 มีความถ่อมตน รักชีวิตภาวนา มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
รู้จักบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน เชื่อถือได้ 

7. จัดมิสซาโอกาสเริ่มโครงการ SCC พร้อมกับเลือก
ตั้งทีมแกนนำา

8. ให้ความสำาคัญพิเศษกับโครงการ/กิจกรรมปลุก
จิตสำานึก 

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

9. คำานึงถึงคุณสมบัติพึงประสงค์ทุกด้าน (องค์รวม) 
ของบุคคลที่ทำางานนี้ ได้แก่ ด้านกายภาพ สติปัญญา 
เศรษฐกิจ/ฐานะ ชีวิตสังคม จิตวิทยา วัฒนธรรม การเมือง/
การรับใช้สังคม ศาสนสัมพันธ์ และด้านชีวิตจิต 

10. จัดฝึกทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มแกนนำาเกี่ยวกับ 
การประชุมกลุ่ม SCC และการเยี่ยมบ้าน 

11. กลุ่มแกนนำาเริ่มดำาเนินการโดย 

 * จัดประชุมกลุ่มแกนนำาอย่างสม่ำาเสมอ 

 * ออกเยี่ยมครอบครัวในเขตวัดตามที่กำาหนด/
แบ่งเขต 

 * จัดตั้งกลุ่มขั้นเริ่มต้นในลักษณะต่างๆ อาทิ กลุ่ม
แบ่งปันพระวาจา 

 กลุ่มเพื่อนวัยใกล้เคียงกัน กลุ่มตามความสนใจ
เฉพาะด้าน 

12. จัดโครงการสร้างการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจ
ด้านการมีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการรายงานตามลำาดับ และ
การติดตามผล 

13. เสริมให้เป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตชุมชนวัด กิจกรรม
ต่างๆ และกำาหนดการต่างๆ ของวัด เช่น นพวาร การ
เคารพศีลมหาสนิท งานฉลองวัด การแสดงบนเวที ดนตรี 
กีฬา และการแข่งขัน ฯลฯ

พี่น้องที่รัก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.

2020 คณะกรรมการดำาเนินงานวิถีชุมชนวัดได้

จัดการประชุมออนไลน์ และได้ติดตามงานต่างๆ ที่เราได้

ประชุมร่วมกันเม่ือครั้งที่แล้ว ในการประชุมซิสเตอร์กัลยา  

ตรโีสภา ไดน้ำาเสนอเอกสารขัน้ตอนการเริม่ SCC (ครสิตชน 

กลุ่มย่อย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีชุมชนวัด) โดย 

พระสังฆราช บอสโก เพ็นฮา ผู้อำานวยการ SCC ของ 

อัครสังฆมณฑลบอมเบย์ อินเดีย พ่อเห็นว่าเอกสาร 

นี้น่าสนใจมาก และจะช่วยอย่างมากในการเริ่มคริสตชน 

กลุ่มย่อยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิถีชุมชนวัดที่วัดของเรา 

จึงขอแบ่งปันเอกสารฉบับนี้กับพี่น้อง ดังนี้ครับ

พระเจ้าทรงประทับอยู่ในทุกหนทุกแห่ง 

จึงทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอยู่ 

พระองค์ทรงอยู่กับท่าน ซึ่งมิใช่เพียงแค่อยู่ 

แต่พระองค์ทรงประทับอยู่ภายในตัวท่าน 

เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นกำาเนิดแห่งชีวิต  

พระเจ้าทรงสร้างและปกครองทุกสิ่ง 

พระองค์ทรงสามารถทำาทุกสิ่งได้ 

จึงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำาหรับพระเจ้า 

เหตุว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพ 

พระเจ้าตรัสความจริงเสมอและทรง

รักษาพระสัญญาของพระองค์ เราสามารถ

ไว้ใจว่าพระเจ้าจะไม่ทรงหลอกลวงเรา ความเชื่อ

ของเราไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้บอกไว้ 

เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 

ในโลกนี้มีความงดงามมากมายที่ทำาให้

เรารู้สึกชื่นชมยินดี แต่ความสวยงามของโลกนี้

เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับความงดงาม

ของพระเจ้าซึ่งเราจะพิศเพ่งในสวรรค์ 

เมื่อเราได้ทราบถึงคุณลักษณะของพระเจ้าผู้ทรง

ศักด์ิสิทธ์ิ ย่ิงใหญ่ สรรพานุภาพ ล่วงรู้ทุกสิ่ง งดงาม 

ยุติธรรม เมตตากรุณา และน่ารักยิ่งอย่างอมตะและไม่มี

ขอบเขตเช่นนี้แล้ว ให้เราโมทนาคุณพระองค์สำาหรับพระ

มหากรุณาธิคณุและความรักอันหาขอบเขตมไิดท้ีท่รงมตีอ่

มนุษย์และเราแต่ละคนด้วยใจรักและความถ่อมตนเสมอ

ยุติธรรม แปลว่า การให้สิ่งที่ถูกต้อง

เหมาะสมแก่ทุกคน พระเจ้าทรงลงโทษ

สิ่งชั่วร้ายและประทานรางวัลแก่สิ่งที่ดี 

เราจะได้เห็นสิ่งนี้ในการพิพากษาครั้งสุดท้าย

เมื่อถึงเวลาสิ้นโลก

อาศัยบารมีแห่งการไถ่กู้ พระเจ้าทรง

ประทานอภัยบาปแก่มวลมนุษยชาติด้วย

ความเต็มใจ พระองค์ทรงพระเมตตาสงสาร

ต่อคนบาปที่สำานึกผิด และทรงมอบโอกาส

ที่จะกลับใจให้แก่เราด้วยความรักเสมอ

พระเจ้าทรงรักเรายิ่งกว่ามารดาคนหนึ่ง

จะรักลูกของตนเสียอีก ความรักของพระองค์นั้น

อยู่ชั่วนิรันดร ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้า

ก็ทรงรักเราอย่างซื่อสัตย์เสมอ 

ความไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้ามาจาก

คุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์ตั้งแต่

นิรันดรกาลของพระองค์ พระองค์คือ “อัลฟา”

ต้นกำาเนิดของเรา และ “โอเมกา” 

เป้าหมายปลายทางของเราด้วยเช่นกัน

เมื่อกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ 

เราย่อมคิดไปถึงคุณลักษณะที่ดีงามต่างๆ 

หรือความสมบูรณ์แบบที่พระเจ้าทรงเป็นอย่าง

ไม่มีขอบเขต ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำานั้น

ล้วนแสดงแก่เราเกี่ยวกับพระองค์เอง  

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

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีบวชพระสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีบวชพระสงฆ์ 3 องค์  
ได้แก่ คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว, คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอ่ียมเศรษฐี และคุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ธงชัย ทองรส  
โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานพิธี พร้อมด้วย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์, 
พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม, บรรดาพระสงฆ์ และญาติพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมจำานวนมาก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ และผู้ช่วยพิธีกรรม
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020 พิธีมิสซา โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ, พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์และผู้ช่วยพิธีกรรม  

โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม โอกาสนี้ ทางสามเณราลัยแสงธรรม  
ร่วมยินดี โอกาส 50 ปี ชีวิตสงฆ์ พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

พิธีมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์โรซา บุญชิด อินทปัทม์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 พิธีมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์โรซา บุญชิด อินทปัทม์ สมาชิกคณะพระหฤทัยฯ ณ วัดน้อยอาราม 

พระหฤทัยฯ โดยพระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานมิสซา ร่วมกับพระสงฆ์, สมาชิกคณะ และสัตบุรุษเพื่อร่วมมิสซา ภาวนา 
เพื่อวิญญาณผู้ล่วงลับ

สมโภชนักบุญกลารา พรหมจารี และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของ ซิสเตอร์ มารีอา เอลีซาแบธ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญกลารา พรหมจารี และพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพของ ซิสเตอร์  

มารีอา เอลีซาแบธ (วิราพร สนับสนุน) โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ณ อารามกลาริสกาปูชิน สามพราน

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช และการปฏิญาณตนตลอดชีวิต แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช 
วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2020 พิธีมิสซาโอกาสพัชรสมโภช, สุวรรณสมโภช และการปฏิญาณตนตลอดชีวิต แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช  

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ได้แก่ ซิสเตอร์ อักเนส โยธิกา บุญธาตุ, ซิสเตอร์มารีอา ปัจจนีย์ ไทยลำาภู, ซิสเตอร ์
มารีอา มัลลิกา ด้านซอม โอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีวิต ซิสเตอร์เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิทธิ์, ซิสเตอร์มารีอา นันท์ อินมียืน,  
ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ โอกาสการปฏิญาณตนครบ 50 ปี และซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน โอกาสครบ 60 ปี โดยพระคุณเจ้า 
ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2020  
เข้าเงียบประจำาเดือนสิงหาคมของ
พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน หัวข้อ
ในการเข้าเงียบ "พระสงฆ์ : สิ่ง
ท้าทายชีวิตจิตใจปัจจุบัน" โดยมี 
คุณพ่อเฟอร์นันโด รอนโคนี คณะ
รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ให้การอบรม

มิสซาแรกของพระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านเณรเล็ก
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 คุณพ่ออวิรุทธ์ พันธ์ขาว และคุณพ่อณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี พระสงฆ์ใหม่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ถวายมิสซาแรก ณ บ้านเณรเล็ก หรือ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม ซึ่งบ้านเณรเล็กเป็นดัง แปลงเพาะปลูก เมล็ดพันธุ์แห่ง
กระแสเรียก และศูนย์ฝึกอบรมที่สำาคัญของการเป็นพระสงฆ์

เข้าเงียบประจำาเดือนสิงหาคมของพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชุมผู้ประสานงานแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2020
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็น 

ครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2020 ณ บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้าร่วมประชุม 17 ท่าน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานพระคัมภีร์ ใน 
แผนกฯ ในเขต โรงเรียน และวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพื่อเฉลิมฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า (The Year of the Word of God) เริ่มตั้งแต ่
วันที่ 1 ธันวาคม 2019 - วันที่ 30 กันยายน 2020



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 

คริสตชนทุกคนเป็นธรรมทูตโดยทางศีล 
ล้างบาป (เทียบ EG.120) นี่คือ ประโยคนำาจาก
โปสเตอร์ ที่นำาเสนอเรื่อง วันแพร่ธรรมสากล 
ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 หรืออีก
ถ้อยคำาหนึ่งที่เทียบเคียงกันคือ ธรรมชาติของ
พระศาสนจักรคือ การประกาศข่าวดี

การที่เราระลึกถึงวันแพร่ธรรมสากล เป็น 
การกระตุ้นเตือน เราคริสตชนทุกคนว่า เรา
ต้องมีส่วนร่วมในการประกาศเรื่องความรัก 
ของพระเจ้าแก่ทุกคน ให้ผู้คนได้รับสัมผัส
และรู้จักพระเจ้า ผ่านทางคำาพูดและกิจการ 
ต่างๆ ของเราคริสตชน ตั้งแต่ คนในครอบครัว 
เพือ่นทีท่ำางาน เพือ่นบ้านและคนอืน่ๆ เชน่ การ
พูดเรื่องพระเยซูเจ้า การพูดถึงประสบการณ์
ความรักของพระเจ้า และด้วยกิจการ เช่น  
การมีจิตใจดี การมีใจเมตตาและปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น การแบ่งปันความรัก ในรูปแบบต่างๆ 
เป็นต้น การแสดงถึงความรักของพระเจ้าใน 
รปูแบบครสิตชนเหลา่นี ้คอื กจิการแหง่ความรกั 
เพ่ือให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้า  
ซึ่งเป็นการประกาศข่าวดี หรือแพร่ธรรมเช่นกัน 
ตลอดจนการร่วมมือกับพระศาสนจักร ใน 
องค์กรของวัดและชุมชน ในรูปแบบต่างๆ  
ที่สามารถกระทำาได้ 

นอกจากนี้ เดือนตุลาคม เป็นเดือนของ 
แม่พระ ซึ่งเราระลึกถึงแม่พระเป็นพิเศษ โดย
การรณรงค์ สวดสายประคำาวอนขอพระพร
จากพระเจ้าผ่านทางคำาเสนอวิงวอนของ 
แม่พระ ดังที่เราคริสตชนมีความเชื่อ และ
ศรัทธาภักดี ต่อแม่พระ สารสังฆมณฑลฉบับน้ี 
ได้นำาเสนอข้อคิดของการสวดสายประคำาที่ 
น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นเตือนและเชิญชวนให้สวด
สายประคำาตลอดเดือนนี้เช่นกัน

ทัง้นี ้พระศาสนจกัรในประเทศไทย ผา่นทาง
องค์กรและวัดต่างๆ ได้จัดให้มีการรณรงค์การ
สวดสายประคำาเช่นกัน ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการการสวดสายประคำาในองค์กรต่างๆ 
เช่น โครงก�ร “ค�ทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่
สิ้นเสียงส�ยประคำ�” เป็นต้น จึงขอเชิญชวน 
คริสตชนทุกคนร่วมกันในกิจกรรมขององค์กร
และวดั ในกจิศรทัธาดงักลา่ว ตลอดจนเรายงัคง
สามารถสวดส่วนตัว และเป็นโอกาสดีที่จะชวน
สมาชิกในบ้านร่วมภาวนาด้วยกัน และถึงแม้ว่า
ผา่นเดอืนตลุาคมไปแลว้ เราครสิตชนยงัคงตอ้ง
สวดภาวนา สวดสายประคำาอย่างสม่ำาเสมอ 
ต่อไป เพื่อขอบคุณและขอพรจากพระเจ้าใน 
ทุกกิจการต่างๆ ในชีวิตของเรา

1-31 ต.ค. เดือนสายประคำาโลก 

3 ต.ค. วัดในเขต 2 รวมพลังศรัทธาสวดสายประคำาในวันทั่วโลก

 พร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำา ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

4 ต.ค. เดินเท้าพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำา จากอาราม

 คาร์แมลสามพรานสู่วัดนักบุญเปโตร และมิสซาเปิดเดือนแม่พระ

18 ต.ค. วันแพร่ธรรมสากล 2020 และวันฆราวาสของอัครสังฆมณฑล

 กรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม 2020

มอบทุนการศึกษา 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระ 

รับสาร โรจนะ ได้มอบทุนการศึกษา จากเพื่อนช่วยเพื่อน จำานวน 4 ทุน

ภคินีพระหฤทัยฯ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยหัวใจธรรมทูต
ผู้แทนสมาชิกคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งกรุงเทพฯ ออกเย่ียม 

ชาวบ้านชุมชนคลองเตย ในโครงการ "ภคินีพระหฤทัยฯ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วย 
หัวใจธรรมทูต" ร่วมกับสงฆ์คณะซาเวเรียนและทีมงานจิตอาสา โดยก่อนออก 
เย่ียมคุณพ่ออเล็กได้แบ่งปันประสบการณ์และให้ข้อคิดในการมิติของการอภิบาล 
เชิงธรรมทูต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2020


