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พระเยซูเจ้าคาดคอยให้เรา 
ค ริ ส ต ชน เ ป็ น แ ส ง ส่ อ ง โ ล ก  
“เมืองที่ต้ังอยู่บนภูเขา ใครเล่า
จะปิดบังได้ ดังนั้น แสงของ
ท่านจะต้องส่องสว่างแก่คนอื่นๆ 
ทั้งหลาย เพื่อให้พวกเขาเห็น
ประจักษ์พยานชีวิตของท่าน และ
สรรเสริญพระบิดาในสวรรค์” แต่
มิใช่ให้พวกเขาหันมาสรรเสริญ
ท่าน นี่คือความแตกต่าง ระหว่าง
การเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต
กับการโอ้อวดตนเอง
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บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

เจ�ะลึกพิเศษ...คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

วิกฤต กลายเป็นโอกาส ถ้อยคำ�นี้เร�ได้ยินเสมอในโลก
ของธุรกิจก�รค้� ในสังคมโลกของเร� หรือคำ�ว่�เปลี่ยนวิกฤต 
ให้เป็นโอก�ส คว�มจริงข้อคว�มนี้ก็เป็นอะไรที่ย�กจะเข้�ใจหรือ
ยอมรับ เพร�ะมนุษย์เร�ไม่ได้อย�กได้วิกฤตแม้แต่น้อย ไม่อย�กเจอ
กับวิกฤตแต่อย่�งใด แต่... โควิด-19 เป็นสภ�พใหม่ เป็นสิ่งที่เร�เรียก
ว่�วิกฤตของโลกของเร�ที่จะต้องก่อให้เกิดทิศท�ง วิธี วิถีใหม่แบบ  
New Normal อย่�งไรก็ต�มในพระศ�สนจักรค�ทอลิกในประเทศไทย 
ของเร� “มีพระพรสำาหรับปัญหาทุกอย่าง” ในสภ�พระสังฆร�ช
ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย มีมุมเล็กๆ มุมหนึ่งซ่อนอยู่ชั้นสิบ (แม้แต่
ลิฟต์ก็ข้ึนไปไม่ถึงเพร�ะลิฟต์มีแค่เก้�ช้ัน) ที่ช้ันสิบมี “สื่อมวลชน
ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย” ที่นั่น พ่อเองคุ้นเคยพอสมควร แม้ไม่มี
คว�มเก่ียวข้องอะไรม�กนักกับง�นของพวกเข� แต่บุคคลที่นั่น เร� 
คุ้นเคยกัน เพร�ะพวกเข�คือคนรุ่นใหม่ เจ้�หน้�ที่สื่อมวลชนค�ทอลิก
ที่อยู่บนชั้นสิบ และท่องอยู่บนโลกออนไลน์ 

ใช ่เมือ่วกิฤต โควดิ-19 กล้ำ�กร�ยเข�้ม�สูส่งัคม... สำ�นกัง�นต�่งๆ 
เรียกร้องให้เกิด Work from home หรือแม้แต่ก�รเรียนออนไลน์ ฯลฯ 
ตล�ดม�กม�ย ห้�งสรรพสินค้�ม�กม�ยปิดทำ�ก�ร แม้แต่วัดของเร�
ก็หยุดถว�ยมิสซ�และศ�สนกิจแบบเปิด... พ่อโดยส่วนตัวประทับใจ 
ม�กๆ กับเจ้�หน้�ที่ของสื่อมวลชนค�ทอลิก เพร�ะวันหนึ่งพ่อ
เปิดเฟซบุ๊กขึ้นม�ในช่วงวิกฤต พ่อพบเพจที่ต้องสมัครสม�ชิก ต้อง
ร�ยง�นตัว ต้องเป็นค�ทอลิก เพร�ะต้องแจ้งชื่อ ชื่อนักบุญ เพื่อ 
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1. คว�มน่�มหัศจรรย์และก�รจัดระเบียบง�นสร้�งของพระเจ้� ซ่ึง
เร�ส�ม�รถมองเห็นได้จ�กส่ิงต่�งๆ เช่น ยีร�ฟ ปล� สุนัข ต้นไม้ ดอก
กุหล�บ รุ้งบนท้องฟ้� และภูเข� ซ่ึงอันท่ีจริงแล้วก็รวมถึงทุกสรรพส่ิง 
ในจักรว�ล ลองมองดูร่�งก�ยของเร�สิ ดวงต�ท่ีทำ�ให้ท่�นส�ม�รถ
มองเห็นสีสันต่�งๆ ซ่ึงได้รับก�รปกป้องด้วยขนต� หัวใจของท่�นเต้น
ด้วยคว�มเร็วหน่ึงแสนคร้ังต่อวันเพ่ือนำ�ออกซิเจนไปยังเซลล์ต่�งๆ 
ท่ัวร่�งก�ย ทุกๆ ก�รเคล่ือนไหวของท่�นล้วนเกิดจ�กก�รประส�น
สัมพันธ์กันของระบบประส�ทอย่�งเป็นระเบียบท่ีสุด ทุกๆ อย่�งล้วน
เป็นไปอย่�งสลับซับซ้อนและแม่นยำ�ไม่มีผิดพล�ด ท้ังหมดน้ีบอกเร�
ว่�ต้องมีผู้ท่ีมีคว�มเฉลียวฉล�ดล้ำ�ลึกและฤทธ�นุภ�พอย่�งม�กท่ีได้
สร้�งสรรค์ทุกส่ิงและทำ�ให้มันเกิดข้ึนม� เร�เรียก “ผู้” น้ีว่� “พระเจ้�”

2. ก�รรู้สำ�นึกผิดชอบช่ัวดี กล่�วคือ เร�ทร�บดีว่� ก�รฆ่�และก�ร
ขโมยเป็นส่ิงท่ีผิดและก�รช่วยเหลือผู้อ่ืนน้ันเป็นส่ิงท่ีดี ส่ิงน้ีบ่งบอกว่�
ต้องมีผู้ท่ีจัดระบบในจิตใจของเร�มนุษย์ว่� ส่ิงใดดี “ผู้” น้ีก็คือ “พระเจ้�”

3. คว�มปร�รถน�ท่ีจะมีคว�มสุข มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงห�คว�ม
สุข เร�มักต้องก�รบ�งส่ิงท่ีคิดว่� มันส�ม�รถให้คว�มสุขแก่เร�ได้ แต่
ท่ีจริงแล้ว ไม่มีส่ิงใดเลยท่ีทำ�ให้เร�รู้สึกมีคว�มสุขอย่�งย�วน�นได้ น่ัน
เป็นเพร�ะว่� พระเจ้�ทรงสร้�งเร�ม� เพ่ือให้อยู่กับพระองค์ พระเจ้�แต่
ผู้เดียวเท่�น้ันส�ม�รถทำ�ให้เร�มีคว�มสุขอย่�งสมบูรณ์ท่ีสุดได้ เปรียบ
คล้�ยกับว่�ในใจของเร�มีหลุมลึกหน่ึงท่ีซ่ึงพระเจ้�แต่ผู้เดียวเท่�น้ันจะ
เติมเต็มได้ เพร�ะคว�มสุขถ�วรจะมีเพียงแต่ในสวรรค์เม่ือเร�ได้พำ�นัก
อยู่ในพระเจ้�เท่�น้ัน

คอลัมน์คำ�สอน...คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร

เข้�ร่วมกิจกรรม เข�ใช้ชื่อว่� “Thai Catholic Market 
Place” ส่วนตัวเห็นแล้วประทับใจม�ก ใครหนอที่คิด 
เรื่องนี้ ใครหนอต้นเร่ือง ใครหนอที่คิดโอก�สดีๆ เช่นนี้ 
ในช่วงวิกฤตที่ก�รค้�ข�ยกำ�ลังเสียโอก�ส... ร�ยใหญ่ๆ 
กำ�ลังเดินต่อไปไม่ได้ จะมีช่องท�งไหนให้ SME แท้ๆ ร�ย
ย่อยๆ ได้เป็นถนนให้วิ่งโลดแล่นแบบไม่ติดเคอร์ฟิวหรือ
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ติดเวล�และไร้พรมแดน 

เมื่อได้เจอ Thai Catholic Market Place พ่อเหมือน
ได้เจอคว�มงดง�ม ได้เจอ เวที แพลตฟอร์มพิเศษท่ีช�ว
ค�ทอลิกที่ไม่เคยรู้จักกันในก�รค้� ได้มีเวทีหรือตล�ดใหม่
ไดม้�พบกัน ไม่ต้องสวมหน�้ก�กอน�มยั ไมต่อ้งมพีธิรีีตอง
อะไรเพียงแต่เข้�ม� และค้� ข�ย ซื้อเหมือนจุนเจือ พ่อ
เองติดต�มเงียบๆ เข้�ไปสมัครเป็นสม�ชิกไม่มีอะไรจะ
ข�ยกับเข� ไปเพื่อ กดไลค์ ให้กำ�ลังใจ... และแล้ววันหนึ่ง
ก็รู้ว่� คนที่ริเริ่มเป็นแอดมินนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นเจ้�
หน้�ที่ของสื่อมวลชนฯ พ่อรู้สึกดีใจ และประทับใจ และ
อย�กบอกว่�นี่คือก�รพบโอก�สใหม่ในวิกฤตที่เกิดข้ึน 
ชื่อของแอดมินพ่อก็คุ้นเคยทุกคนจนรู้สึกว่�... อ้�วนี้ใน 
หมู่เร�มีโอก�ส มีขุมทรัพย์ มีพระพรที่พระเจ้�ว�งไว้ 
เตรียมไว้ และคำ�ว่� “โอก�ส” ในวิกฤต พ่อจึงได้พบ 
คำ�ตอบใหม่ๆ ที่ดีกว่� คำ�ว่� “พลิกวิฤตเป็นโอก�ส” แต่
ตรงกันข้�มได้พบคว�มจริงว่� “มีพระพรเพียงพอสำ�หรับ
ปัญห�ทุกอย่�ง” ในท่�มกล�งคว�มย�กลำ�บ�ก คว�มไม่
น่�หวั่นไหวของวิกฤตนั้นมีพระพรของพระเจ้�ติดมือติดไม้
ติดอยู่ในสังคมของเร�อย่�งเงียบๆ ก่อตัวอย่�งสงบแต่ทรง
พลัง ดังนั้น ไม่ใช่วิกฤตเสมอไปที่น่�ตกใจ แต่มีพระพรแห่ง
โอก�ส มีพระพรพระหรรษท�นซ่อนอยู่อย่�งเงียบๆ และ
รอ รอเวล�ที่จะเปิดเผยเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้�

พ่อเปรียบเรื่องนี้กับอะไรดี... มีอะไรในอียิปต์ที่อียิปต ์
ไม่เคยแลเห็น ไม่เคยเข้�ใจ เม่ือเกือบสี่พันปีก่อน คว�ม
รุ่งเรืองขึ้นสูงสุดของเจ็ดปีแห่งคว�มอุดมสมบูรณ์ยิ่ง และ
ต�มม�ด้วยวิกฤตเจ็ดปีของคว�มแห้งแล้งอย่�งไม่เคย 
เกิดขึ้น... ทั่วแผ่นดินไม่ใช่เพียงอียิปต์ แต่ค�น�อัน แต่
ก่อนหน้�น้ันเด็กหนุ่มลูกของอิสร�เอลช่ือโยเซฟ ถูกวิกฤต
จ�กพี่ๆ คว�มอิจฉ�เกลียดชัง ถูกข�ยไปอียิปต์ตั้งแต่ยัง

เราทราบไหมว่า ดวงอ�ทิตย์ของเร�เป็นด�วฤกษ์
ดวงหนึ่งในก�แล็กซี่ (ท�งช้�งเผือก) ที่มีด�วเคร�ะห์
อย่�งน้อยกว่�สองแสนล้�นดวง? ซึ่งเร�ส�ม�รถมอง
เห็นได้ม�กกว่�หนึ่งแสนล้�นก�แล็กซี่ในจักรว�ลนี้? และ
จักรว�ลของเร�ก็มีอ�ยุกว่�หน่ึงหม่ืนส�มพันล้�นปีเลย 
ทีเดียว? เมื่อมองขึ้นไปในท้องฟ้�ย�มค่ำ�คืน ท่�นไม่รู้สึก
มหัศจรรย์หรือว่� ทุกสิ่งทุกอย่�งท่ีเร�เห็นนี้ม�จ�กไหน? 
ทำ�ไมฉันจึงม�อยู่ที่นี่ มีชีวิตอยู่บนด�วเคร�ะห์โลกดวงนี้? 

เราชาวคาทอลิกสามารถตอบคำาถามเหล่านี้ได้
เพราะเรามีความเชื่อ เราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงดำารง 
อยู่สูงสุด ที่ทรงรักเร�และทรงปฏิสัมพันธ์กับเร�อยู่
ตลอดเวล� เร�เชื่อว่�พระเยซูเจ้� ทรงเป็นพระเจ้�ท่ีม�
บังเกิดในโลกนี้และสอนเร� และเร�ยังเชื่ออีกว่�ใน 
ทุกวันนี้พระเจ้�ทรงสอนเร�โดยท�งพระศ�สนจักรที่ 
พระเยซูเจ้�ไดท้รงรเิริม่ไว้ เป็นไปไดว้�่ บดิ�ม�รด�ของเร�
คงจะได้ส่งต่อคว�มเชื่อนี้ม�ยังเร�ด้วย

บทข้าพเจ้าเชื่อเป็นบทสรุปของ
ความเชื่อ ในวันอ�ทิตย์ระหว่�ง

พิธีบูช�ขอบพระคุณ เร�สวดบทยืนยัน 
คว�มเชื่อของสังค�ยน�แห่งเมืองนิเชอ� 
หรือบทของบรรด�อัครส�วก และเร�ยัง
ประก�ศยืนยันเชื่อนี้อีกครั้ง เมื่อเร�สวดบท
ข้�พเจ้�เชื่อของบรรด�อัครส�วก บทยืนยัน
คว�มเชื่อนี้มีร�กฐ�นอยู่บนคำ�สอนของ
บรรด�อัครส�วก

จงึสรปุไดว้�่ ความเชือ่ คอื ก�รยอมรบั
หรือก�รน้อมรับคว�มจริงบ�งอย่�ง โดย
ไม่ต้องพิสูจน์ ด้วยเหตุผลที่ว่� เร�เชื่อใจใน 
ผู้ท่ีบอกสิ่งนั้น ก�รเช่ือว่�พระเจ้�ทรงเป็น
อยู่จริงเป็นคว�มเช่ือท่ีสำ�คัญประก�รแรก 
ที่เร�ช�วค�ทอลิกต้องเช่ือ ซ่ึงเร�เรียนรู้
ได้จ�กง�นสร้�งของพระเจ้� ก�รสำ�นึกถึง
คว�มผดิชอบชัว่ด ีและก�รแสวงห�คว�มสขุ 
ของเร� ดงันัน้ ใหเ้ร�สวดบทยนืยนัคว�มเช่ือ 
ทั้งในวันอ�ทิตย์และบทข้�พเจ้�เช่ือของ 
บรรด�อัครส�วก ด้วยคว�มตั้งใจและคว�ม 
เชื่อนะครับ

(จ�กหนังสือ TOTALLY CATHOLIC! A  
Catechism for Kids and Their Parents and 
Teachers เขียนโดย Marry Kathleen Glavich, 
SND, หน้� 4-8)

ความเชื่อในพระเจ้านั้นคือพระพร และเราก็ม ี
เหตุผลอันวิเศษประการที่จะเชื่อในพระเจ้า ดังนี้

หนุ่มน้อย เข�ถูกข�ยไปเป็นท�ส เกือบจะรุ่งเรืองในคว�ม
เป็นท�สที่ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กน�ยที่ช่ือโปทิฟ�ร์ แต่
ที่สุดวิกฤตก็เกิดอีกเมื่อต้องถูกโยนใส่คุกเพร�ะภรรย� 
ของน�ย... คว�มหวังเล็กๆ ที่ดูสิ้นหวังเป็นระยะ เจอ
วิกฤตตลอดช่วงอ�ยุ แต่คว�มหวังคือคว�มหวัง โอก�ส
คือโอก�ส วิกฤตไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยโอก�สนั้นได้เลย จนถึง
เวล�วิกฤตที่สุดที่จะเกิดข้ึนกับทั่วแผ่นดินและอียิปต์ เพียง
เพร�ะ “พระจิตเจ้�สถิตกับเด็กหนุ่มชื่อโยเซฟ” ผลสุดท้�ย
คือเข�คือคำ�ตอบที่เป็นเรื่องร�วที่ดร�ม่� คล�สสิก และ
อมตะที่เร�ได้เรียนรู้ว่�ในทุกคว�มย�กลำ�บ�กหรือวิกฤต
เช่นนี้... มีพระพรซ่อนอยู่ตลอดไป ถ้อยคำ�ของฟ�โรห์
แห่งอียิปต์ยืนยัน “พระองค์ตรัสกับบรรด�ข้�ร�ชก�รว่� 
“เร�จะไปห�คนที่มีพระจิตของพระเจ้�สถิตด้วยเช่นนี้
ได้ที่ไหน” แล้วกษัตริย์ฟ�โรห์ตรัสกับโยเซฟว่� “เนื่องจ�ก
พระเจ้�ทรงสำ�แดงเหตุก�รณ์ทั้งหมดนี้ให้ท่�นรู้ จึงไม่มี
ใครฉล�ดและมีปรีช�ญ�ณม�กกว่�ท่�น ท่�นจะเป็น 
ผู้สำ�เร็จร�ชก�ร และประช�ชนของเร�จะเชื่อฟังคำ�สั่งของ
ท่�น มีแต่เร�เท่�นั้นซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่เหนือท่�น” กษัตริย์
ฟ�โรห์ตรัสกับโยเซฟว่� “เร�ตั้งท่�นเป็นผู้สำ�เร็จร�ชก�ร 
ทั่วแผ่นดินอียิปต์”” (ปฐก 41:37-41)

ดังนั้น โลกออนไลน์จ�กช้ันสิบของตึกสภ�ฯ ใช่ว่�จะ
เพียงเป็นสื่อมวลชน แต่กลับเป็นเวทีตล�ดออนไลน์ที่เป็น
พระพรซ่อนอยู่ สถ�นที่ๆ ไม่มีสินค้�อยู่บนนั้น แต่มีคน
ที่เป็นพระพร กล่�วว่�เป็นเหมือนโยเซฟที่ถูกเบียดเบียน
จ�กพี่น้องใช่น้อยไม่... แต่พระพรก็คือพระพรจนพร้อม
ที่จะเผยตนเองในย�มที่ “พระประสงค์จงสำ�เร็จ” วิกฤต 
โควิด-19 ในพระศ�สนจักรค�ทอลิกไทย มีพระพรซ่อน
อยู่อีกม�กม�ยเช่นนี้ อย่�ปล่อยให้โอก�สหรือพระพรถูก
ละเลยไป เร�ต้องมองด้วยส�ยต�แห่งคว�มเชื่อ และเชิดชู
พระพรในกันและกัน... ส่วนตัว ดีใจ และขอบคุณพระเจ้�
สำ�หรับตล�ดน้อยๆ ที่ชื่อ Thai Catholic Market Place 
ขอบคุณที่เป็นดังโยเซฟ ขุมทรัพย์น้อยที่เป็นพระพรของ
พระเจ�้ และเช่ือว่�ยงัมีพระพรอีกม�กม�ย เพร�ะเร�ม่ันใจ 
“มีพระพรสำ�หรับปัญห�ทุกอย่�ง... มีพระหรรษท�น 
ในย�มอ�ดูร มีพระคุณจำ�รูญในย�มทดลอง” 
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พี่น้องที่รัก เมื่อวันเส�ร์ท่ี 18 กรกฎ�คม ค.ศ. 2020 คณะกรรมก�ร
ดำ�เนินง�นวิถีชุมชนวัดได้จัดก�รสัมมน�ออนไลน์คร้ังแรกของ 

วิถีชุมชนวัด ระหว่�งเวล� 09.00-12.00 น. โดยมีพี่น้องคริสตชนจ�กเขตต่�งๆ 
เข้�ร่วมสัมมน�จำ�นวน 40 คน 

เน้ือห�ก�รสัมมน�ประกอบด้วยก�รแบ่งปันในหัวข้อ “ก�รนำ�พระคัมภีร์ 
สู่ชีวิตประจำ�วัน” โดยคุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์ ต่อด้วยก�รแบ่งปันก�ร 
ทำ�ง�นวิถีชุมชนวัดของผู้ประส�นง�นวิถีชุมชนวัดเขต 1-6 รวมทั้งผู้ประส�น 
ง�นวถิชุีมชนวัดของอ�ร�มพระหฤทัยของพระเยซเูจ�้แหง่กรงุเทพฯ ก�รแบง่ปนั 
ประสบก�รณ์ รวมทั้งคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�กผู้เข้�ร่วมสัมมน�  
ก�รสัมมน�จบลงทีก่�รแบง่ปนัในหวัขอ้ “พิธกีรรมและกจิศรทัธ�ของวถิชีมุชนวดั
ในช่วงระบ�ดของไวรัสโควิด-19” โดยคุณพ่อเชษฐ� ไชยเดช

ในส�รสังฆมณฑลฉบับน้ีพ่อขอนำ�เร่ือง “การนำาพระคัมภีร์สู่ชีวิตประจำาวัน” 
โดยคุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์ ม�แบ่งปันกับพี่น้องโดยสรุปดังนี้ครับ

สำ�หรับเร�คริสตชน พระคัมภีร์เป็นสมบัติล้ำ�ค่�ที่พระเจ้�ประท�นให้เร� 
มนุษย์ เร�ศึกษ�ห�คว�มรู้คว�มเข้�ใจพระคัมภีร์อย่�งต่อเนื่องเพื่อจะรับรู้และ 
เข้�ใจพระประสงค์ของพระที่มีต่อเร� แต่หล�ยคร้ังเร�อ�จไม่เข้�ใจพระคัมภีร์ 
หรือบ�งครั้งก็ไม่ม่ันใจว่�สิ่งที่เร�เข้�ใจนั้นถูกต้องหรือไม่ ปัญห�เหล่�นี้เกิดข้ึน 
ได้เสมอ และห�กเร�ไม่ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เร�อ�จจะใช้พระคัมภีร์เพื่อ 
รับใช้คว�มต้องก�รของเร�เอง แทนที่จะปฏิบัติต�มสิ่งที่พระเจ้�ต้องก�ร

บ่อยครั้งที่เร�พบคนที่อ้�งข้อคว�มพระคัมภีร์เพื่อเข้�ข้�งตนเอง เช่น 
เมื่อจะช่วยคนหนึ่งก็อ้�งข้อหนึ่ง ปฏิเสธที่จะช่วยอีกคนก็อ้�งอีกข้อหนึ่ง ให้อภัย 
คนหนึ่งก็อ้�งข้อหน่ึง อย�กแก้แค้น ลงโทษก็อ้�งข้อหนึ่ง ฯลฯ เป็นก�รนำ� 
ข้อพระคัมภีร์บ�งตอนม�เป็นประกันคว�มคิดของตนเอง ไม่ได้นำ�พระคัมภีร์ 
ม�เป็นตัวตั้งเพื่อก�รปฏิบัติอย่�งแท้จริง

ปัญห�แบบนี้เกิดขึ้นแม้แต่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดกับพระคัมภีร์ก็ต�ม ซึ่งปัญห� 
พืน้ฐ�นม�จ�ก เร�เข�้ใจพระคมัภร์ีอย�่งไร? กอ่นอ�่นพระคมัภรีค์วรเข�้ใจตัง้แต่
แรกว่� พระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือธรรมด�ทั่วไป แต่เป็นหนังสือหล�ยเล่มที่บันทึก
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งพระเจ้�กับมนุษย์ เป้�หม�ยคือก�รให้ทุกคนรู้ว่�พระเจ้�
ส่งพระเยซูม�ไถ่บ�ปสรรพสิ่ง ทุกคนส�ม�รถรอดพ้นได้โดยปฏิบัติต�มที่พระเจ้�
เปิดเผยในพระคัมภีร์ พระเจ้�และมนุษย์เป็นผู้เขียนร่วมกัน แน่นอนพระเจ้�เป็น
พระองคเ์ดยีวกันเสมอ แตม่นษุยม์หีล�กหล�ยคนทีร่ว่มง�นกบัพระต�่งคนกม็วีธิี
ก�รเขียน มีวิธีนำ�เสนอ มีทัศนคติ มีสภ�พแวดล้อม ฯ ที่แตกต่�งกันบ้�ง เหมือน
กันบ้�ง เร�จึงต้องเข้�ใจปูมหลังเหล่�นี้ก่อน เมื่อเร�หยิบหนังสือพิมพ์ม�อ่�น  
เร�จะมีแนวก�รอ่�น แตกต่�งจ�กอ่�นนิท�นอีสป เมื่อเร�อ่�นนวนิย�ย เร�ก็ 

ทร�บว่�มันแตกต่�งจ�กก�รอ่�นกฏหม�ย คงเป็นเรื่องขบขันถ้�คนหนึ่งๆ ไม่อ่�น 
นทิ�นอสีป เพร�ะไมเ่คยเหน็สตัว์พดูได ้หรอืคดิว�่ก�รเปรยีบเทียบในวรรณคดเีปน็คว�ม
จริงต�มตัวอักษร

นักพระคัมภีร์ต่�งพย�ย�มห�วิธีก�รเพ่ือห�คว�มหม�ยที่แท้จริงที่พระเจ้�ต้องก�ร
ไขแสดง กระบวนก�รอรรถ�ธบิ�ยพระคมัภรี ์ (Exegesis) และก�รตคีว�ม (Hermeneutics) 
เป็นวิธีก�รที่ใช้ เพื่อไม่ให้เร�ตีคว�มพระคัมภีร์เองต�มใจชอบ ถ้�พูดแบบภ�ษ�ง่�ยๆ  
คือก�รตีคว�มพระคัมภีร์โดยพย�ย�มตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

1. ใครเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ กลุ่มเป้�หม�ยคือใคร
2. สถ�นก�รณ์ในตอนนั้นเป็นอย่�งไร 
3. อะไรเป็นคว�มหม�ยที่ผู้เขียนต้องก�รจะสื่อในตอนนั้น 
4. ผู้เขียนสื่ออย่�งไร
5. เรื่องนั้นๆ มีคว�มหม�ยกับเร�ในปัจจุบันอย่�งไร

ถึงแม้คำ�สองคำ�นี้ยังเป็นท่ีถกเถียงในเรื่องคว�มหม�ยและมิติของวิธีก�ร แต่ 
นักพระคัมภีร์จำ�นวนไม่น้อยอธิบ�ยว่�คำ�ถ�มข้อ 1-4 เป็นกระบวนก�รอรรถ�ธิบ�ยพระ
คัมภรี์ (exegesis) นั่นคือพย�ย�มห�คว�มจริงจ�กข้อมูลขั้นตน้ในอดีตที่มี ด้วยวิทย�ก�ร
ปจัจบุนั สว่นคำ�ถ�มขอ้ 5 เปน็ก�รตคีว�ม (hermeneutics) ซึง่มคีว�มคดิพืน้ฐ�นว�่ทกุก�ร 
ไขแสดงของพระนำ�ไปสู่ภ�คปฏิบัติเสมอ ก�รกระทำ�หรือภ�คปฏิบัตินี้ไม่เพียงสำ�หรับ 
คนกลุ่มเป้�หม�ยแรกในอดีตเท่�นั้น แต่ยังรวมถึงทุกคนที่อ่�นพระคัมภีร์ไม่ว่�เวล�ใด 
ทีใ่ดสภ�พแวดลอ้มใดกต็�ม ดงันัน้ก�รอรรถ�ธิบ�ยพระคมัภรี ์(exegesis) และก�รตคีว�ม 
(hermeneutics) จึงเป็นกระบวนก�รเดียวกัน เป็นก�รนำ�คว�มหม�ยพระประสงค์ของ 
พระเจ้�ที่เคยตรัสในอดีต ม�สู่ภ�คปฏิบัติในปัจจุบัน

เร�จะอ่�นพระคัมภีร์ในชีวิตประจำ�วันอย่�งไร? ในคว�มเป็นจริงเร�พบว่� 
กระบวนก�รที่กล่�วข้�งต้น ต้องใช้เวล�ในก�รศึกษ�อย่�งไม่มีวันจบส้ิน เร�ไม่ส�ม�รถ 

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

ทำ�ทุกขั้นตอนในกระบวนก�รได้ในวันเดียว ควรศึกษ�ต่อเนื่องเป็นเรื่องๆ เป็น 
เล่มๆ ไป สำ�หรับก�รอ่�นประจำ�วัน Grant R. Osborne ในบทนำ�ของหนังสือ  
“The Hermeneutical Spiral” กล่�วได้น่�สนใจว่�มีส�มระดับในก�รตีคว�ม 
พระคัมภีร์คือ บุรุษท่ีหนึ่งตัวฉัน บุรุษที่สองผู้ฉันพบในชีวิต และบุรุษที่ส�มคือ 
ตัวบทพระคัมภีร์เอง โดยเริ่มจ�ก

บุรุษที่สาม พระคัมภีร์ที่ฉันอ่�นมีคว�มหม�ยอย่�งไร (ขึ้นอยู่กับคว�มรู้
คว�มเข้�ใจที่มีม�ก่อน ส�ม�รถเพิ่มพูนได้) 

บุรุษที่หนึ่ง มีคว�มหม�ยอะไรสำ�หรับตัวฉัน (อ�จไม่เหมือนกับคนอื่นๆ)

บุรุษท่ีสอง ฉันจะแบ่งปันคว�มหม�ยสำ�หรับตัวฉัน ให้แก่คนอื่นๆ ที่ฉัน 
พบอย่�งไร

ในก�รอ่�นพระคัมภีร์ประจำ�วันของเร�ควรตระหนักถึงส�มระดับ ก�รติด 
อยู่กับระดับใดระดับหนึ่งอ�จทำ�ให้เร�รับข่�วส�รผิดเพ้ียนไป หน้�ที่สำ�คัญของ 
คริสตชนคือก�รนำ�ข่�วดีของพระคริสตเจ้�ไปสู่ทุกคนที่เร�พบในชีวิตประจำ�วัน
ของเร� “เราจะเป็นผู้รับใช้พระคัมภีร์ ไม่ใช่ให้พระคัมภีร์รับใช้เรา”

เมื่อเร�ม�พิจ�รณ�ก�รแบ่งปันพระว�จ�ในก�รประชุมกลุ่มย่อยของเร� 
เร�พบว่�มีคนเข้�ใจคล�ดเคลื่อนว่� ก�รแบ่งปันพระว�จ�เป็นกระบวนก�รที่ 
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจ�กข�ดขั้นตอนข้�งต้นที่กล่�วถึง เร�จะม�พิจ�รณ�ร่วมกัน

1. ประก�รแรก ก�รแบ่งปันพระว�จ�พระเจ้�ในก�รประชุมกลุ่มย่อย ไม่ใช่
ก�รเรยีน ก�รศกึษ�พระคมัภรี ์ ก�รศกึษ�เปน็ก�รห�คว�มรู ้ห�คว�มหม�ย มกี�ร
พดูคยุ บ�งครัง้ถกเถยีงเพือ่จะไดซ้ึง่คว�มรู้ทีน่�่เช่ือถอืทีส่ดุ แนน่อนห�กภ�ยหลงั
มหีลกัฐ�นทีห่นกัแนน่กว�่ คว�มจรงิทีเ่ร�เชือ่กนัม�ในบ�งขอ้อ�จเปลีย่นแปลงได ้
เช่นอ�ยุของคน คำ�ศัพท์ในพระคัมภีร์ ชื่อ ตำ�แหน่งเมือง ฯลฯ

2. ก�รภ�วน� เม่ือเร�สวดบทข้�แต่พระบิด� หรือวันท�ม�รีย์เป็นบทสวด
จ�กพระคัมภีร์ เร�ไม่พย�ย�มห�คว�มหม�ยของคำ�ท่ีเร�สวด แต่เร�เพ่งไปท่ีคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งเร�กับพระ โดยผ่�นท�งคำ�ในพระคัมภีร์ท่ีอยู่ในบทสวด ดังน้ัน 
เวล�สวดส�ยประคำ� จึงไม่ใช่เวล�ห�คว�มหม�ยของคำ�ว่�ผู้มีบุญ โดยสวดไปเปิด 
พจน�นุกรมห�คว�มหม�ยไปในเวล�เดียวกัน แต่ห�กเร�อย�กเข้�ใจคว�มหม�ย 
ท่ีลึกซ้ึงข้ึนของคำ�ใด เร�ส�ม�รถทำ�ได้หลังจ�กก�รสวด อธิษฐ�น น้ันจบลงแล้ว

ที่จริงแล้วก�รสวดบทข้�แต่พระบิด� (มธ 6:9-13) วันท�ม�รีย์ (ลก1:28;42) 
ก็เป็นก�รท่องคำ�ในพระคัมภีร์ ซึ่งในสมัยก่อนคนที่สรรเสริญพระจะสวด 
เพลงสดุดี ซึ่งมี 150 บท แต่คนส�มัญ ไม่มีพระคัมภีร์เข�ก็จะท่องคำ�บ�งคำ�ใน 
พระคมัภรีใ์นก�รภ�วน� (คล�้ยกบัก�รสวดเทเซ)่ ก�รท่องคำ�พระคมัภรีท์ีง่�่ยทีส่ดุ
คอืคำ�ในบทข�้แตพ่ระบดิ� และวนัท�ม�รยี ์ไมใ่ชเ่รือ่งบงัเอญิทีก่�รสวดส�ยประคำ� 
มี 3 ภ�คๆ ละ 50 บท เพร�ะเท่�กับ 150 บทพอดี



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 20206 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2020 7

บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 180 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ "วัดนักบุญเปโตร สามพราน"

เทศกาลปัสกา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3"
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎ�คม 2020 สร้�งสันติภ�พแห่งคว�มเช่ือในวิถีชีวิตคริสตชน เทศก�ลปัสก� และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “คริสตชน

ต้นแบบ คร้ังท่ี 3” หัวข้อ : พวกเขาแสดงน้ำาใจต่อเราเป็นพิเศษ (เทียบกิจก�รอัครส�วก 28:2) ณ สภ�คริสตจักรในประเทศไทย (สะพ�นหัวช้�ง)

วันอ�ทิตย์ที่ 2 สิงห�คม 2020 พิธีมิสซ�ขอบคุณและขอพรพระเจ้� โอก�สฉลองนักบุญเปโตร (ต้องพันธน�ก�ร) องค์อุปถัมภ์ของวัด 
และโอก�สฉลอง 180 ปี ชุมชนแห่งคว�มเชื่อ วัดนักบุญเปโตร ส�มพร�น โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธ�นพิธีมิสซ�

ฉลองวัด "นักบุญหลุยส์ มารีย์" บางแค 2020
วันอังค�รที่ 28 กรกฎ�คม 2020 พิธีบูช�ขอบพระคุณ โอก�สฉลองวัดนักบุญหลุยส์ ม�รีย์ฯ (บ�งแค) และพิธีโปรดศีลกำ�ลังแก่นักเรียน โดย 

พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธ�นมิสซ�

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันอ�ทิตย์ที่ 26 กรกฎ�คม 2020 พิธีบูช�ขอบพระคุณ โอก�สฉลองวัดนักบุญอันน� ท่�จีน โดย คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็น

ประธ�นมสิซ� โอก�สนี ้ท�งวดัไดร้ว่มแสดงคว�มยนิดี 50 ปชีีวิตสงฆ ์ของคณุพ่อ ท้ังนีท้�งวัดไดจั้ดฉลองต�มม�ตรฐ�นส�ธ�รณสขุ โดยก�รตรวจ 
วัดไข้ และนั่งแบบเว้นระยะ และทำ�พิธีมิสซ�ในหอประชุมที่มีพื้นที่กว้�ง

ฉลอง "นักบุญอัลฟอนโซ" ณ วัดพระมหาไถ่
วันเส�ร์ที่ 1 สิงห�คม 2020 พิธีบูช�ขอบพระคุณ โอก�สสมโภชนักบุญอัลฟอนโซ ผู้ตั้งคณะพระมห�ไถ่ โดย พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ แห่ล้อม 

เป็นประธ�นมิสซ� โอก�สนี้ ร่วมยินดีโอก�ส 50 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ ยอห์น ไพโรจน์ สมง�ม, C.Ss.R. , 40 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคุณเจ้�วุฒิเลิศ  
แห่ล้อม  คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร  คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล  คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน  คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์  คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์   
คุณพ่อกิตติศักดิ์ ก�ญจนธ�นินท์  คุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร  คุณพ่อบรรจบ โสภณ และ 15 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อวรวุฒิ ส�รพันธุ์, C.Ss.R.

พิธีรับสมัครผู้เตรียมบวช
พิธีบูช�ขอบพระคุณและพิธีรับสมัครผู้เตรียมบวชฯ โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

วันอังค�รที่ 28 กรกฎ�คม 2020 เวล� 10.30 น. ณ ส�มเณร�ลัยแสงธรรม อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม

ปฏิญาณตนตลอดชีพ เซอร์มารีย์ กอแรตตี แห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎ�คม 2020 พิธีบูช�ขอบพระคุณ โอก�สปฏิญ�ณตนตลอดชีพ เซอร์ม�รีย์ กอแรตตี แห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ocd. โดย 

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆร�ช ประธ�นพิธีมิสซ� ณ อ�ร�มค�ร์แมล กรุงเทพฯ

สัมมนา TalithaKum Thailand
วันที่ 25-27 กรกฎ�คม 2020 คณะกรรมก�ร TalithaKum Thailand ได้จัดสัมมน�หัวข้อ "เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักบวช 

พุทธ-คริสต์ในการขจัดความรุนแรง การละเมิดและการค้ามนุษย์ ในเด็ก เยาวชนและสตรี" ณ ศูนย์อภิบ�ลบ้�นผู้หว่�น ส�มพร�น  
มีผู้เข้�ร่วมจำ�นวน 52 ท่�น ประกอบด้วย สังฆร�ช พระสงฆ์ นักบวชช�ยหญิงและภิกษุณี

ก�รสัมมน�ครั้งนี้ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสถ�นฑูตสหรัฐประจำ�กรุงว�ติกันผ่�น Talitha Kum UISG Rome โดยก�รประส�นง�นของ  
Talitha Kum Thailand และร่วมกับสหพันธ์อธิก�รเจ้�คณะนักบวชในประเทศไทย



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

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์, คุณพ่อ 
ทัศมะ กิจประยูร บรรณาธิการ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่�ม กองบรรณาธิการ : พฤกษ� กิจเจริญ, มัลลิก� กิจบำ�รุง, เพชรี ช�วแพรกน้อย  
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บ�งรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรส�ร. 0 2235 1405  สำานักงาน : 122/10 อ�ค�รเซนต์โธมัส ชั้น 7 ซอยนนทรี 14  
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2681 3847 โทรส�ร. 0 2681 3848 E-mail : webmaster@catholic.or.th 

ก�รระเบิดของคลังเก็บส�รแอมโมเนียมไน
เตรท ในชมุชนเมืองทีเ่มืองเบรตุ ประเทศเลบ�นอน 
ที่อ�นุภ�พของระเบิด มีแรงอัดกระแทกไปไกล  
10-15 กโิลเมตร ซึง่หล�ยคนคงไดเ้หน็ในคลิปต่�งๆ 
ต�มช่องท�งโซเชียลมีเดีย ทำ�ให้เกิดคว�มสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีผู้คนเสียชีวิตนับร้อย บ�ด
เจ็บนับพันคน และคนจำ�นวนม�กข�ดท่ีอยู่อ�ศัย 
เพร�ะบ้�นช่องพังทล�ยไปหมด นำ�คว�มทุกข์ม�สู่
ผู้คนจำ�นวนม�ก และยังมีผลกระทบต่อม�ในก�ร
จัดก�รทีย่่ำ�แยแ่ละไมท่นัทว่งทขีองภ�ครฐั จนมกี�ร
ประท้วงและคว�มไม่สงบต่อม�

เมื่อหล�ยสัปด�ห์ที่ผ่�นม�ก็เช่นกัน ท�ง
ภ�คเหนือ ของประเทศไทย ผู้คนประสบภัยจ�ก 
สถ�นก�รณ์น้ำ�ท่วม ไม่มีที่อยู่อ�ศัย ไม่มีอ�ห�ร
และเสื้อผ้� และญ�ติพี่น้องบ�งคนสูญห�ยจ�ก
อุทกภัยครั้งนี้ นอกจ�กตัวอย่�งเหตุก�รณ์ของ
คว�มทุกข์ของผู้คน ไม่ว่�จะด้วยอุบัติเหตุจ�ก
น้ำ�มือมนุษย์ หรือภัยธรรมช�ติ ก็ทำ�ให้เร�เห็นว่� 
ชีวิตของเร�ส�ม�รถประสบกับคว�มสุข และคว�ม
ทุกข์ได้ทุกเมื่อ แต่สิ่งท่ีเร�มนุษย์มีคือ คว�มรัก 
คว�มหวังและคว�มเชื่อ ในก�รมีชีวิต และคว�ม
เชื่อค�ทอลิก ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่�ในส�ยพระเนตร
พระเจ�้ เร�ทกุคนนอกจ�กตอ้งดแูลชีวติตนเองแลว้ 
เร�ยังต้องสนใจ และใส่ใจ ชีวิตของคนอื่นๆ รอบ
ข�้งเร� ตลอดจนคว�มเปน็ไปของผูค้นรอบโลกดว้ย

ดังน้ันเร�คิดถึง คนท่ีประสบคว�มย�กลำ�บ�ก
ต่�งๆ ในชีวิต ตั้งแต่คนที่อยู่ห่�งไกล จนกระทั่งคน
ใกล้ตัว ได้แก่ คนในครอบครัว เพื่อนบ้�นและคนที่
เร�รู้จัก... พ่อคิดถึงเรื่องร�วของด�วิด ที่ถูกกษัตริย์
ซ�อูลปองร้�ย ในพระคัมภีร์พันธสัญญ�เดิม ซึ่งมี
บุคคลหนึ่งที่คอยเป็นห่วงและช่วยเหลือด�วิด นั่น
คือ โจน�ธ�น... โจน�ธ�นรักและปร�รถน�ดีกับ 
ด�วดิ คอยชว่ยเหลือ และภ�วน�ใหด้�วดิปลอดภยั

พ่ีน้องที่รัก... การที่เรามีความรักและความ 
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น ย่อมเป็นเรื่องดี ห�กเร� 
ส�ม�รถหยิบย่ืนคว�มรกัและปร�รถน�ดนีี ้ใหก้ล�ย 
เป็นรูปธรรม ต�มกำ�ลังคว�มส�ม�รถของเร� 
ขั้นตอนก�รช่วยเหลือของโจน�ธ�นที่กระทำ�ต่อ 
ด�วิด ซึ่งเป็นแนวท�งให้กับเร�ปฏิบัติต่อเพื่อน 
พ่ีน้องเช่นกัน ได้แก่ 1.เราลงมือลงแรงช่วยเหลือ
เพื่อนๆ ของเร�ที่ประสบคว�มย�กลำ�บ�กโดยตรง 
ก�รลงแรงท�งไหนก็สุดแตเ่ร�จะกระทำ� 2.บ�งทเีร� 
ชว่ยเหลอืไมไ่ดโ้ดยตรง แต่เราอยูร่ว่มกบัเขา รบัฟงั 
อยูเ่ป็นเพือ่น และใหก้ำาลงัใจ บ�งทกี�รรบัฟงักเ็ปน็ 
ก�รบรรเท�ทุกข์เช่นกัน 3.เร�เช่ือในพระเมตต�
ของพระเจ้� เราสวดภาวนาให้กับผู้คนที่ประสบ 
ทุกข์ ภ�วน�ขอพระเจ้�โปรดประท�นพระพรและ 
พละกำ�ลังแก่ผู้ท่ีประสบคว�มทุกข์ในชีวิต โดย
เฉพ�ะบุคคลที่เร�กำ�ลังคิดถึงและภ�วน�ให้

5 ก.ย. คืนสู่เหย้� PMG ครั้งที่ 5 เวล� 08.30 - 12.00 น. 

 ณ สักก�รสถ�นบุญร�ศีคุณพ่อนิโคล�ส บุญเกิด กฤษบำ�รุง

9-10 ก.ย. เข้�เงียบพระสงฆ์ประจำ�เดือนกันย�ยน ณ บ้�นผู้หว่�น

19 ก.ย. ปิดคอร์สก�รอบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 31 พิธีบูช�ขอบพระคุณปิด 

 และรับวุฒิบัตร

5,12,19,26 ก.ย. อบรมหลักสูตรศ�สนสัมพันธ์ฯ พื้นฐ�น 6 ครั้ง 

  (ของเดือนกันย�ยนเป็นครั้งที่ 4-6)

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน 2020

คณะพระหฤทัยฯช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏ�คม 2020 คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู มห�ธิก�ริณีคณะ 

พระหฤทัยฯ ซิสเตอร์นิภาพันธ์ แสงประดับ และซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ  
ไปเยี่ยมเยียน ให้กำ�ลังใจและช่วยเหลือช�วบ้�นบริเวณชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3  
ถนนอ�จณรงค์ คลองเตย ที่ได้รับผลกระทบจ�กไฟไหม้เมื่อช่วงค่ำ�ของวันท่ี  
21 กรกฎ�คม 2020 เปน็พเิศษได้นำ�เตียงและทีน่อนไปใหก้บัครอบครัวของเด็กนกัเรยีน
จ�กโรงเรียนส�มัคคีสงเคร�ะห์ที่ประสบภัยครั้งนี้

ส่งต่อความรัก แบ่งปันความอิ่ม
วัดนักบุญเป�โลกลับใจ บ้�นน� จัดทำ�โครงก�ร “ส่งต่อความรัก แบ่งปัน 

ความอิ่ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กโรคระบ�ด นอกจ�กน้ัน ยังได้
ช่วยซ่อมแซมที่พักอ�ศัยให้กับผู้ย�กไร้ โดยได้รับก�รสนับสนุนทั้งแรงก�ย และวัสดุ
อปุกรณ์สำ�หรับสร้�งบ้�นจ�กจิตอ�ส� อ�ส�สมคัรค�ทอลกิสงเคร�ะห์โคเออร ์(รไีซเคลิ)  
วัดนักบุญเปโตร ส�มพร�น" ซึ่งได้ทำ�ก�รมอบบ้�นหลังที่ 51 ซึ่งอยู่ในซอยพระเมตต� 
บ้�นน�นี้ให้กับท�งวัดนักบุญเป�โล บ้�นน� โดยมีคุณพ่อเจ้�อ�ว�สเป็นผู้รับมอบ  
เมื่อวันอังค�รที่ 21 กรกฎ�คม 2020 ที่ผ่�นม� และขอบพระคุณท่�นผู้มีจิตศรัทธ� 
ทุกท่�น ขอพระอวยพระพรและตอบแทนน้ำ�ใจดีเสมอ 


