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หากเราคริสตชนพยายามดำาเนนิ
ชีวิตในความรักต่อพี่น้องเพ่ือน
มนุษย์ของเรา สังคมรอบข้างเราจะ
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็น
สงัคมท่ีอบอุน่มากขึน้ ผูค้นจะมคีวาม
เอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น และดังนี้เรา 
คริสตชนจะทำาหน้าที่เป็นส่ือกลาง 
ถ่ายทอดความรักของพระเจ้าไป
สัมผัสจิตใจบุคคลรอบข้างเราได้
มากขึ้น เพราะเราจะให้พระเจ้ายืม
ดวงใจของเรา เพื่อรักและรับใช้ผู้อื่น  
ให้พระองค์ ผู้กลับคืนพระชนม์ชีพ 
และเสด็จสู่สวรรค์แล้ว จะยังคงอยู่
ในโลกนี้ต่อไป ผ่านทางชีวิตและการ 
กระทำาของเรา

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์ฉลองวัดนักบุญยูดา ชินเขต

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

คริสตชนแทบทุกยุคทุกสมัยเคารพรักแม่พระ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคริสตชนไทยที่ดูเหมือนจะผูกพันกับแม่พระเป็น

พิเศษ และแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่นมีวัดในประเทศไทย
จำานวนมากที่ใช้นามแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ บทเพลงแม่พระหลาย
เพลงในสมัยก่อนกล่าวชัดเจนว่าขอแม่พระคุ้มครองดูแลชาวไทย
และแผ่นดินไทย ซึ่งจะเป็นเหตุบังเอิญหรือแผนการของพระเจ้า 
กไ็มท่ราบ เพราะแมเ้หตกุารณต์า่งๆ ในประวตัศิาสตรไ์ทยก็ดูเหมือน
จะชวนให้คิดว่าแม่พระก็ผูกพันกับคริสตชนไทยและประเทศไทย 
ของเราเป็นพิเศษเช่นกัน

เร่ิมตั้งแต่เมื่อพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 9 ได้สถาปนา  
“มิสซังสยาม” ขึ้นในปี 1669 นั้น อีกเพียงไม่กี่เดือนต่อมาพระองค์
ก็ออกเอกสารอีกฉบับหน่ึงเพื่อประทานพระคุณการุณย์ให้กับ 
คริสตชนในดินแดนสยามเป็นพิเศษในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติ 
ยกขึ้นสวรรค์

ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเหตุผลด้านการเมืองที่ทำาให้พระ
สังฆราชลาโน พร้อมกับพระสงฆ์และสามเณรจำานวนหนึ่งถูกจับ  
แต่ก็ได้รับการอภัยโทษในวันที่ 15 สิงหาคม

- คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่�ง -
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อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงว่าคริสตชนไทยผูกพันกับแม่พระมากจริงๆ คือเพลงศักดิ์สิทธิ ์
ภาษาไทยเพลงแรกที่ประพันธ์โดยคนไทยก็เป็นเพลงแม่พระ นั่นคือเพลง “มารีย์ 
แมร่กั” ประพนัธโ์ดยพระคณุเจา้ยาโกเบ แจง เกดิสว่าง นอกจากนีเ้พลงวดัภาษาไทย 
ช่วงแรกๆ ก็เป็นเพลงแม่พระส่วนใหญ่และมักจะมีคำาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 
รวมอยู่ในเนื้อเพลงด้วย เช่น เพลง “แม่พระเมืองไทย” (ปัจจุบันคือเพลง “ข้าเจ้า 
ชาวไทยไหว้แม่มารีย์”) หรือเพลง “โอ้มารีย์” ที่เดิมร้องว่า “โอ้มารีย์ชนนีท่ียอดรัก 
โปรดพิทักษ์ประคองครองไว้ประเทศของไทย” (ปัจจุบันมีการปรับเนื้อร้องใหม่แล้ว)

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าจะเป็นแผนการของพระเจ้าหรือความบังเอิญอะไร 
ก็ตาม แต่เหตุการณ์ต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์น้ันแสดงให้เห็นว่า  
วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์นี้เป็นวันพิเศษของคริสตชนไทยจริงๆ  
ทัง้กจิศรทัธาทีน่ยิมปฏบิตั ิรปูทีต่ัง้อยูท่ีบ่า้นคูก่บัไมก้างเขน บทสวดทีต่ดิปาก บทเพลง 
ท่ีร้องได้ขึ้นใจ ช่ือที่ร้องเรียกหาในวาระสุดท้ายของชีวิต ความเชื่อแบบชาวบ้านที่ 
สั่งสอนและถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นต่างแสดงให้เห็นว่าแม่พระมีที่พิเศษในหัวใจ 
ของคริสตชนไทยเสมอ

และเชื่อว่าในหัวใจของแม่ก็มีเราคริสตชนไทยอยู่ด้วยเช่นกัน...

วัดเก่าแก่ต่างๆ ในประเทศไทยมักจะได้รับการอุปถัมภ์หรือพระทัยดี 
จากพระเจ้าแผ่นดิน แต่ช่วงตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการรวบรวมเงิน
ทำาบุญจากคริสตชนผู้มีใจศรัทธาเพื่อซื้อท่ีดินและก่อสร้างวัดเป็นเกียรติ 
แด่พระนางมารีย์ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เป็นวัดที่มาจากแรงศรัทธาของ 
คริสตชนจริงๆ  ซึ่งเรารู้จักกันในปัจจุบันว่า “วัดอัสสัมชัญ” 

นอกจากนี้ เชื่อว่าหลายคนทราบว่ามีอยู่ช่วงหน่ึงท่ีคริสตชนต้องใช้
ภาษาวัดในการสอนศาสนา แต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยทำาสนธิ
สัญญาเร่ืองการเผยแพร่ศาสนากับฝรั่งเศส ในวันที่ 15 สิงหาคม 1856 
โดยสนธิสัญญาฉบับนี้อนุญาตให้มิชชันนารีเทศน์สอน สร้างวัด โรงเรียน 
โรงพยาบาล ฯลฯ ในสยามได้โดยปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ  
และท่ีสำาคัญคือได้รับอนุญาตให้ใช้ภาษาไทยในการสอนศาสนาได้ ตั้งแต่ 
น้ันเป็นต้นเราก็เป็นคริสตชน “ไทย” จริงๆ คริสตชนไทยท่ีใช้ภาษาไทย 
ในการสรรเสริญพระเจ้าและถ่ายทอดความเชื่อ

ในปี 1925 พระสังฆราชแปร์รอสได้ประกาศถวายมิสซังไทยเป็น 
สิทธิ์ขาดแก่พระนางพรหมจารีย์มารีย์ โดยมีใจความว่าขอเอาเมืองไทย 
วางไว้บนพระหัตถ์ของพระแม่ ขอช่วยให้มีความเชื่อทวีมากยิ่งขึ้น และ 
ทุกวันอัสสัมชัญ (15 สิงหาคม) เป็นวันที่กำาหนดให้ร้ือฟื้นการถวาย 
มสิซงัไทยแดพ่ระแม ่ซึง่เรากย็งัทำามาจนถงึทกุวนันีด้ว้ยการสวด “บทถวาย
ประเทศไทยแด่แม่พระ” ในทุกๆ วัด

 “มารีย์มารดาของลูก	 หัวใจพันผูกดวงใจลูกไว้
	 ข้าน้อยยังพลอยดีใจ	 ส่วนหนึ่งของใจแม่มีลูกอยู่” 

(เพลง “สุขในพระแม่” โดย พ.อานามวัฒน์)
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทวีความ
รนุแรงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะในพืน้ท่ี 
จังหวัดนครปฐม ที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ 
สแีดงเขม้ สง่ผลใหส้ถานท่ีรองรับผู้ปว่ย 
มีจำานวนไม่เพียงพอ จังหวัดนครปฐม
จึงประสานความร่วมมือกับมิสซังโรมัน 
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เพื่อขออนุญาตใช้โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
อินเตอร์เทคโนโลยี สามพราน เป็น
สถานท่ีรองรับผู้ประสบภัยจากวิกฤต
โควิด-19 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน
ของสังคมและลดจำานวนผู้ติดเชื้อใน
จังหวัดนครปฐม 

คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล 
(ผู้แทนจากมิสซังโรมันคาทอลิกฯ) 
ประสานงานกบัโรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ ์
สามพราน โดยคุณพ่อสุชาติ อุดม 
สิทธิพัฒนา ผู้อำานวยการโรงเรียน 
คณะผู้บริหาร คณะครู รวมถึงพนักงาน 
ร่วมเป็นจิตอาสาในการทำาความสะอาด 
บรเิวณตา่งๆ ภายในโรงเรยีนเซนตโ์ยเซฟ 
อินเตอร์เทคโนโลยี สามพราน เพื่อ 
เตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดใช้ 
เป็น "ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ" 
ซึง่มสิซังโรมนัคาทอลกิฯ ใหก้ารสนบัสนนุ 
ด้านสถานที่พร้อมกับการประสาน
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน

ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ คือสถานท่ีสามารถรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว-
เหลือง ได้ถึง 630 เตียง โดยผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มสัมผัสเส่ียงสูงจะต้องลงทะเบียนผ่าน
แอปพลิเคชัน thai.care เพื่อเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit ที่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี สามพราน หากผลเป็นบวกสามารถเข้า
รับการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจซ้ำา ซึ่งตลอดการรักษาจะได้รับการดูแลโดย
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อจัดจ่ายยา รวมถึงอาหารให้ผู้ป่วยครบ 3 มื้อ หากพบ
อาการรนุแรงจะสง่ตอ่โรงพยาบาลประจำาจงัหวดั รปูแบบการรกัษาเปน็เชน่เดยีวกบั
โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ที่สำาคัญยังครอบคลุมสิทธิตามนโยบาย สปสช.

ด้วยพลังแห่งความร่วมมือกันท้ังจากมิสซังโรมันคาทอลิกฯ รวมถึงหน่วยงาน
ตา่งๆ ตามท่ีกลา่วมาขา้งต้น “ศนูยพ์กัคอยนครปฐมอุน่ใจ (Community Isolation 
Complex & One Stop Service)” คือตัวอย่างหนึ่งในการแสดงออกถึงความรัก 
ด้วยการแบ่งปันส่ิงท่ีเรามีต่อเพื่อนพี่น้องและสังคมของเราตามแบบพระเยซูคริสต์ 
ซึง่เปน็เสมอืนความหวังสำาหรบัทกุคน โดยมเีปา้หมายเดยีวกนั คือ การเขา้ถงึผู้ปว่ย
ที่กำาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โควิด-19 “เพราะทุกวินาทีคือชีวิต” 

และในวนัศกุรท์ี ่6 สงิหาคม 2021 พระคารด์นิลั เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ ประมขุ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ส่งมอบโรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี 
สามพราน ให้แก่นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อ 
เปิดเป็น “ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ (Community Isolation Complex & One 
Stop Service)” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดนครปฐม 
แรงงานจังหวัดนครปฐม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครปฐม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายกเทศมนตรีเมือง 
สามพราน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
คริสเตียน นายอำาเภอสามพราน ผู้จัดการกองทุนลมหายใจช่วยผู้ป่วยโควิด  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในงานวันนั้นด้วยเช่นกัน

ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ : One stop service ตรวจพบรักษาทันที

จากการประสานงานและ
ความตั้งใจของทุกฝ่ายจนเป็น
ศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ 

(Community Isolation Complex 
& One Stop Service)

เรื่อง-ภาพ : ทีมงานสื่อมวลชน
คาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

นครปฐมอุ่นใจ 
ศูนย์พักคอย

(Community Isolation Complex 
& One Stop Service) :

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
อินเตอร์เทคโนโลยี สามพราน
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คอลัมน์คำ�สอน...แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(เทียบ CCC ข้อ 515)

ในบริเวณลานนอกพระวิหารมีผู้คนนำาสัตว์เขามาขาย
และคนแลกเงิน พระเยซูเจ้าทรงกริ้วที่มีการค้าขายในสถานที่ 
ศักดิ์สิทธิ์สำาหรับสวดภาวนา จึงทรงขับไล่พ่อค้าท้ังหมดให้ 
ออกไป ตรสัวา่ “อยา่ทำาบา้นของพระบดิาของเราใหเ้ปน็ตลาด”  
นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งท่ีพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองว่าทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า (เทียบ ยน 2:13-23)

พระนามใดของพระเยซูเจ้าที่ท่านชอบมากท่ีสุด–กษัตริย์ องค์
พระผู้เป็นเจ้า อาจารย์ หรือพี่ชาย โดยทั่วไปแล้วเราเรียกพระองค์ว่า 
พระบุตรพระเจ้าและพระผู้ไถ่กู้ ทุกสิ่งท่ีพระองค์ทรงกระทำาในชีวิต
เปิดเผยของพระองค์ล้วนยืนยันถึงสองพระนามน้ี เม่ือพระเยซูเจ้าทรง
มีพระชนมายุประมาณ 30 พรรษา พระองค์เสด็จออกจากบ้านเพ่ือเริ่ม
ศาสนบริการอย่างเปิดเผยของพระองค์ พระองค์ได้ทรงรับพิธีล้างและมี
พระสุรเสียงจากพระเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดา 
ก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มพระภารกิจเปิดเผย พระจิตได้ทรงส่งพระองค์ไปยังถิ่น
ทรุกนัดาร ณ ทีน่ั่น พระองคท์รงเตรยีมตวัด้วยการสวดภาวนาและการจำาศลีอดอาหาร   

ในถิน่ทรุกนัดารพระเยซเูจา้ทรงถกูทดลองจากปศีาจ 3 ครัง้ 
ซาตานไดล้อ่ลวงพระองค์ใหต้อ่ตา้นพระประสงคข์องพระบดิา
และไม่เป็นพระเมสสิยาห์ในแบบที่พระองค์ทรงถูกส่งมา พระ
เยซูเจ้าได้ทรงชนะการผจญและพระองค์ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระ
บิดาเจ้าและพระพันธกิจของพระองค์ (เทียบ ลก 4:1-13)  

ท่ีศาลาธรรมแหง่เมอืงนาซาเรธ็ พระเยซเูจา้ประทบัยนืและ 
อ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ซึ่งทำานายถึงพระภารกิจ
ของพระผู้ไถ่กู้ที่ชาวอิสราเอลรอคอย เมื่ออ่านจบแล้วพระเยซู
เจ้าได้ประกาศว่า “วันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์นี้เป็นความ
จริงแล้ว” พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ให้รอดพ้นเที่ยงแท้
ตามที่บรรดาประกาศกได้ทำานายไว้ (เทียบ ลก 4:16-30) 

พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า พระอาณาจักรของพระเจ้า
ใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั้น ประชาชนต้องเป็นทุกข์เสียใจต่อบาป
ของตนและเชื่อในข่าวดีแห่งพระวรสาร พระเยซูเจ้าจะทรง
สถาปนาพระอาณาจักรด้วยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค์ จะเป็นอาณาจักรสำาหรับชนทุกชาติ
และคนทุกสถานะที่ดำาเนินชีวิตด้วยกิจการแห่งความรักและ
การน้อมรับพระวาจาของพระองค์

พระเยซูเจ้าได้ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคนเพื่อให้พวก
เขามีส่วนร่วมในพระภารกิจของพระองค์ ทรงประทานอำานาจ
การปกครองพระศาสนจกัรใหแ้กพ่วกเขา วันหนึง่ขณะทีท่กุคน 
อยู่ด้วยกันพระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า “ท่านเป็นศิลา และ 
บนศิลาน้ี เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา” ด้วยพระวาจานี้ 
พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทรงเลือกเปโตรให้เป็นผู้นำาของบรรดา
อัครสาวก บรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำาแหน่งต่อมาเป็นผู้รับ
อำานาจการเทศน์สอนถึงพระอาณาจักรและปฏิบัติภารกิจใน
พระนามของพระเยซูเจ้า (เทียบ มธ 16:18)     

การทดลองในถิ่นทุรกันดาร การสำาแดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์

ความไม่พอใจของพวกผู้นำาศาสนา

การชำาระพระวิหาร

คำาทำานายที่สำาเร็จไป

การประกาศถึงพระอาณาจักร

บรรดาอัครสาวก

วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงนำาอัครสาวกเปโตร ยากอบ และ
ยอห์นขึ้นไปบนภูเขาเพ่ือสวดภาวนา ณ ท่ีนั่นพระวรกายของ 
พระเยซูเจ้าก็เปลี่ยนไป ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า 
โมเสสและประกาศกเอลียาห์ได้ปรากฏมาสนทนากับพระองค์ 
ครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมพระเยซูเจ้าและมีเสียง
กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” บรรดา
อัครสาวกได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าช่ัวครู่หนึ่ง 
นิมิตและพระวาจานี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของ
พระองค์ ความเชื่อของพวกเขาได้รับการเสริมให้เข้มแข็งขึ้น
เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการสิ้นพระชนม์อันโหดร้าย
ของพระเยซูเจ้าที่กำาลังมาถึง (เทียบ มก 9:2-9) 

ชาวสะดูสี ธรรมาจารย์ และชาวฟาริสีเป็นผู้นำาของชนชาว
ยวิทีท่ำาหนา้ทีร่กัษาบทบญัญตั ิประเพณีและความเชือ่ของชาว
ยิว คนกลุ่มนี้มองว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นกบฏเพราะพระองค์
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของพวกยิว ทรงละเมิดกฎของวัน 
สับบาโต เพราะทรงรักษาผู้คนในวันนั้น พระองค์ทรงติดต่อ
กับคนบาปโดยไปรับประทานอาหารกับพวกเขา จนถึงขั้น
เลือกมัทธิวให้มาเป็นอัครสาวก พระองค์ทรงทำานายว่าพระ
วิหารกรุงเยรูซาเล็มจะต้องถูกทำาลายไป ท่ีสำาคัญคือ ความ
เชือ่ยวิสอนวา่มีพระเจา้องคเ์ดยีว แตพ่ระเยซเูจา้กลบัยนืยนัวา่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วย พระองค์ทรงกล้าแม้กระทั่งอภัย
บาปด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นทรงกระทำาได้  
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บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 ทำาให้การรวมตัวของวิถีชุมชนวัดเพื่อประชุมกัน 

ในชุมชนเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถทำาได้ แต่คณะกรรมการ 

ดำาเนินงานแผนกวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ก็จัดให้มีการประชุมออนไลน์เป็นประจำาทุกเดือน เพ่ือให้ 

กำาลังใจและสนับสนุนพี่น้องผู้นำาและผู้ประสานงานของ 

ทุกเขต และเรายังได้รับทราบถึงกิจกรรมที่น่าประทับใจ 

ของพี่น้องคริสตชนในวิถีชุมชนวัดของทุกวัดในเขต ที่ได้ 

กระทำากิจกรรมแห่งเมตตาธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีมีความ 

ยากลำาบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด-19 ที่อยู่ในชุมชนของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

การนำาพระวาจาของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจริง และชี้ให้ 

เห็นอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมเมตตาธรรมเป็นหัวใจสำาคัญ 

ประการหนึ่งในการดำาเนินชีวิตวิถีชุมชนวัดของบรรดา 

คริสตชน ขอร่วมใจ ขอสนับสนุน และขอพระพรของ 

พระอยู่กับพี่น้องผู้มีน้ำาใจดีทุกท่านครับ

ในหนังสือคู่มือวิถีชุมชนวัดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ฉบับใหม่ ซึ่งเรียบเรียงโดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา ได้กล่าวถึง 

กิจกรรมเมตตาธรรมไว้ ดังนี้

• เป็นผลของการอ่านและแบ่งปันพระวาจาสม่ำาเสมอ  

ทั้งส่วนตัวและร่วมกับชุมชน

• เป็นเครื่องมือในการประกาศข่าวดีใหม่

• เป็นเครื่องหมาย (ประจักษ์พยานแห่งความรักความ

เมตตาแบบคริสตชน)

(มาตรการ 5:2)
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2021 พระ
คาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  
ในนามของคริสต์ศาสนิกชนใน 
ประเทศไทย บันทึกเทปถวาย 
พระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระ 
นางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2021 ณ 
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
ดินแดง กรุงเทพมหานคร

โครงการแบ่งปันน้ำาใจสู้ภัยโควิด-19
วนัศกุรท่ี์ 23 กรกฎาคม 2021 คณุพอ่สมเกยีรต ิ

บุญอนันตบุตร เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล 
ปากน้ำา พร้อมด้วยซิสเตอร์ รับมอบข้าวสาร อาหาร 
แห้งให้กับวัดอัครเทวดาราฟาแอล เพื่อร่วมใน 
โครงการแบ่งปันน้ำาใจสู้ภัยโควิด-19 ขอขอบพระคุณ 
โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ คณะภราดา คณะคร ู
สมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าในโอกาสนี้ 
ความรักร่วมเราเป็นหนึ่ง

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค ออนไลน์
วันอาทิตย์ท่ี 25 กรกฎาคม 2021 คุณพ่อ 

เอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์ 
มารีฯ บางแค จัดพิธีมิสซาฉลองนักบุญหลุยส์มาร ี
กรียอง เดอมงฟอร์ต องค์อุปถัมภ์ของวัด และ 
โอกาสฉลองวัดประจำาปีแบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊กวัด 
และสื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้นำา 
เสนอวีดีทัศน์ เกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวกันของวัด
หลุยส์มารีฯ, โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี และชุมชน 

วั น อ า ทิ ต ย์ ที่  
18 กรกฎาคม 2021 
แผนกเยาวชน อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
นำาโดย คุณพ่อสุรศักดิ์ 
อัมพาภรณ์ ผู้จัดการ 
แผนก พร้อมด้วยทีม 
เยาวชน อคัรสงัฆมณฑล 

ส่งต่อ ไม้กางเขนเพื่อจาริกโอกาสปีเยาวชน แก่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

กรงุเทพฯ สง่ตอ่ ไมก้างเขน อนัเปน็สญัลกัษณแ์หง่การจารกิแสวงบญุและตดิตาม 
พระเยซูเจ้า โอกาสปีเยาวชน แก่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ วัดนักบุญเทเรซา 
หัวหิน โดยมคีุณพ่อสิทธิโชค แสวงกาญจน์ รับไม้กางเขนเยาวชนนี้ 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2021 คุณพ่อเจ้าอาวาส คณะผู้บริหาร ตัวแทน 
คณะครูและนักเรียน วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาและโรงเรียนมาลาสวรรค์ 
พิทยา ได้นำาสิ่งของที่จำาเป็นสำาหรับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
พรอ้มทัง้อาหารกลางวนั - น้ำาดืม่ จำานวน 300 ชดุ ไปมอบใหท้ีโ่รงพยาบาลบา้นนา 
โดยมคีณุรจุริา เจดีย์ หวัหน้ากลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมิู - องคร์วม พรอ้มทมีงาน 
เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของทั้งหมด ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา 
ทกุทา่นทีร่ว่มกนับริจาคสมทบทนุ "ปันน้ำาใจรว่มดว้ยชว่ยกนั ดว้ยรกัและรบัใช"้ 
เพื่อเป็นกำาลังใจและก้าวเดินไปด้วยกันในสถานการณ์นี้ 

วดันักบญุเปาโลกลบัใจ บา้นนาและโรงเรยีนมาลาสวรรคพ์ทิยา มอบสิง่ของ
จำาเป็นสำาหรับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
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วจนพิธีกรรม ปีครอบครัว และเปิดตึกฟรังซิส ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2021 เวลา 15.00 น. คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ปีครอบครัวและเปิดตึก 

ฟรังซิส ศูนย์ช่วยเหลือ ของวัดนักบุญเปโตร ร่วมกับคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ และสังฆานุกรกิตติศักดิ์ กิจสำาเร็จ ซิสเตอร์ และคณะ
กรรมการอภิบาลครอบครัวของวัด สำาหรับตึกฟรังซิสน้ี จัดสรรเพื่อเป็นศูนย์อบรมเตรียมคู่แต่งงาน และชีวิตครอบครัว และจัดกิจกรรม
สำาหรับปีครอบครัว โดยมุ่งเน้นเร่ืองการอภิบาลครอบครัว เช่น ครอบครัวช่วยเหลือครอบครัว ครอบครัวละแวกบ้านช่วยเหลือกันและกัน 
โดยมีครอบครัวของคณะกรรมการอภิบาลครอบครัววัด เป็นสื่อกลางการช่วยเหลือ ประสานงาน ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ตามบ้าน 
โดยรักษาระยะห่าง และงดเว้นการสัมผัส ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วัดศีลมหาสนิท ร่วมกับ EVERGREEN แบ่งปันส่งต่อความรักในพระคริสต์
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 สมาชิกชุมชนวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ร่วมกับ  

EVERGREEN แบ่งปันส่งต่อความรักในพระคริสต์ ลงพื้นที่มอบถุงปันรักให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2021 คุณพ่ออนุรัตน์ ณ สงขลา เจ้าอาวาสวัด 

พร้อมด้วย สมาชิกสภาภิบาลของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ 
นำาสง่อาหารแบง่ปนัแกส่มาชกิในชมุชนบรเิวณวัดทีเ่ปน็ผูป้ว่ยยนืยนั และผูส้มัผสั 
เสี่ยงสูงเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน 
ตลอดจนการสนับสนุนให้การทำางานของพวกเราเต็มไปด้วยความปลอดภัย 
ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ พี่น้อง 3 ชุมชนหลักๆ ได้แก่ 1.ชุมชนริมคลอง
วัดสะพาน 2.ชุมชนโรงหมู 3.ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 (บ้านม่ันคง) ทั้งนี้  
การทำางานของทีมงานจากวัดใช้วิธีการประสานงานกับสมาชิกที่ได้รับความ 
เดือดร้อนโดยตรง ผ่านทางตัวแทนสภาอภิบาล

วดัอคัรเทวดามีคาแอล สะพาน
ใหม่มอบส่ิงของให้กับผู้ติดเช้ือ
และเสี่ยงสูงกักตัว

วนัพฤหสับดีที ่22 กรกฎาคม 
2021 วัดอัครเทวดามีคาแอล 
สะพานใหม่ ส่งมอบขนม ผัก 
ผลไม้ และแอลกอฮอล์ให้ชุมชน 
เคหะลำาลูกกาคลอง 4 Cluster  
ใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อและเสี่ยงสูง 
กักตัวอยู่ ประมาณ 200 
ครอบครัว

วัดเซนต์จอห์นช่วยเหลือพี่น้องที่ลำาบาก
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2021 คุณพ่อ 

เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น และสัตบุรุษร่วมกัน 
จัดสิ่งของ และจัดสรรข้าวสาร เพ่ือนำาไป 
ชว่ยเหลอืพีน้่องทีล่ำาบาก ทัง้นีเ้ปน็การร่วมมอื 
ของวัดต่างๆ ในเขตที่ดูแลคนยากไร้ส่งรถ 
มารับไปช่วยเหลือด้วย



ตลอดเดือนสิงหาคมน้ี มีกิจศรัทธาต่อ 
พระเจ้า และกิจการต่อสังคม ท่ีน่าสนใจหลาย
เร่ืองราว ดังท่ีสารสังฆมณฑลฉบับน้ีได้นำาเสนอ 
ได้แก่ ทางพิธีกรรมในวันท่ี 15 สิงหาคม คริสตชน 
ฉลองและเทิดเกียรติแม่พระรับเกียรติยกข้ึน 
สวรรค์ท้ังกายและวิญญาณ รวมท้ังข้อคิดน่ารู้ 
เก่ียวกับแม่พระอัสสัมชัญกับคริสตชนไทย 
ตลอดจนกิจการในการมีส่วนร่วมแบ่งปันความ
รักแก่คนในสังคม โดยทางสังฆมณฑลได้ 
มอบโรงเรียนเซนต์โยเซฟ อินเตอร์เทคโนโลยี 
เป็นศูนย์พักคอยนครปฐมอุ่นใจ เพ่ือช่วย
เหลือผู้คนในวิกฤตการณ์ปัจจุบัน

นอกจากน้ัน วันท่ี 1 สิงหาคมของปีน้ี 
พระสันตะปาปาฟรังซิส กำาหนดให้เป็น 
วันส่ือมวลชนสากล ทางส่ือมวลชนคาทอลิก
แห่งประเทศไทย จึงจัดกิจกรรมพิเศษ และ 
เผยแพร่รายการตลอดท้ังวัน ทางเฟซบุ๊ก  
และยูทูป โดยเฉพาะอย่างย่ิง มีหลายช่วงท่ี 
เปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนคาทอลิก ของแต่ละ 
สังฆมณฑลร่วมแบ่งปัน 

โอกาสวันส่ือมวลชนสากล ดังกล่าว พ่อ 
จึงได้แบ่งปัน ขอบข่ายงาน เก่ียวกับส่ือมวลชน  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเราด้วย ใน 
การทำาพันธกิจด้านงานอภิบาลและประกาศ 
ข่าวดีซ่ึงส่ือมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ ของเรา มีกรอบความคิดคร่าวๆ  
สองประการ คือ 

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง, คุณพ่อทัศมะ 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 

คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
แผนกสื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องเด่นที่น่าสนใจ เดือนสิงหาคม  รายการพระเจ้าสถิตกับเรา ช่วงนานาสาระ

ส.ค. 2021

ส.ค. 2021

1
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เพราะความเชือ่ตอ้งเตบิโต : 
วัดนักบุญเปโตร

กับงานคำาสอนออนไลน์

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ของชุมชนแห่งความเชื่อ

(วัดนักบุญเปโตร)

ส.ค. 2021

ส.ค. 2021

15

22

แม่พระอัสสัมชัญ
กับคริสตชนไทย

ศูนย์พักคอย
นครปฐมอุ่นใจ : 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ 
อินเตอร์เทคโนโลยี (สามพราน)

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร   1. การผลิตส่ือฯ 

1.1) ส่ือวีดีทัศน์... เราผลิตคลิปพระวาจา คลิปข่าวพระศาสนจักร
และคลิปกิจกรรมท่ีน่าสนใจต่างๆ ในสังฆมณฑลและเผยแพร่ผ่าน
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา และนำาเสนอทางส่ือต่างๆ ของสังฆมณฑล 

1.2) ส่ือส่ิงพิมพ์... เราผลิตสารสังฆมณฑลเล่มเล็กๆ ฉบับน้ีเป็น
ประจำาทุกเดือนแต่กระทำาอย่างสม่ำาเสมอเป็นปีท่ี 19 แล้ว และงาน 
ส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ

1.3) ส่ือเทคโนโลยี... เราผลิตเคร่ืองมือ ท่ีเป็นแหล่งข้อมูล ทาง 
เว็บไซต์ ยูทูป และเฟซบุ๊ก เพ่ือกระจายข้อมูล ข่าวดีของพระเจ้า 
เหตุการณ์ต่างๆ ของพระศาสนจักร

  2. การเป็นส่ือกลาง   เผยแพร่เน้ือหาและข่าวสารต่างๆ  ซ่ึงปัจจุบัน 
วัด โรงเรียน ชุมชน องค์กรต่างๆ มีข้อมูล เน้ือหาสาระและกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย ดังน้ันส่ือมวลชนกรุงเทพฯ จึงมีหน้าท่ีในการเป็นส่ือกลาง 
กระจายข้อมูลท่ีดีงามต่างๆ เหล่าน้ัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสัตบุรุษ 
ทุกคน ส่ือฯ กรุงเทพฯ มีสามช่องทางหลัก ในการนำาเสนอและเผยแพร่
ข้อมูล ดังท่ีนำาเสนออยู่เร่ือยมา

2.1) ทางเว็บไซต์ : www.catholic.or.th

2.2) ทางเฟซบุ๊ก Fanpage : ส่ือมวลชนคาทอลิก 
                                   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2.3) ทางยูทูป ช่ือช่อง : catholic bkk

เป้าหมายของ ส่ือมวลชนคาทอลิก คือ การนำาข่าวสาร ข่าวดี 
ของพระเจ้าไปสู่ผู้รับ น่ันคือ ประชาสัตบุรุษ ผ่านทางเคร่ืองมือต่างๆ 
ในการส่ือสาร เพ่ือนำาทุกคนได้พบความรักของพระเจ้า และเรา 
ทุกคนจึงมีหน้าท่ีกระจายความรักของพระเจ้าสู่บุคคลอ่ืนต่อไป


