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บทความ...แผนกวิถีชุมชนวัด

พี่

แม้ พ ระเยซู เจ้ า จะเสด็ จ
ไปสวรรค์แล้ว แต่พระองค์ยัง
คงประทับอยู่ท่ามกลางชุมชน
คริสตชน ผู้มีความเชื่อที่มี
ความรัก ความเอื้ออาทร เป็น
น้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

น้องที่รัก ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้ ในสถานการณ์
ที่ เรายั ง มี ค วามยากลำ � บากที่ จ ะประชุ ม วิ ถี ชุ ม ชนวั ด
ได้ตามปกติ พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญของพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและในชุมชนของเรา โดย
การรำ�พึงไตร่ตรองพระวรสารตามคำ�บอกเล่าของนักบุญมัทธิว
(มธ 7:24-27)

“ผู้ใดฟังถ้อยคำ�เหล่านี้ของเรา
และปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญา
ที่สร้างบ้านไว้บนหิน 25ฝนจะตก น้ำ�จะไหลเชี่ยว
ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น
บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน
26
ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำ�เหล่านี้ของเรา
และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลา
ที่สร้างบ้านไว้บนทราย 27เมื่อฝนตก น้ำ�ไหลเชี่ยว
ลมพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น
มันก็พังทลายลงและเสียหายมาก”
24

และไตร่ตรองการตีความหมายพระวาจาตอนนี้
จากบทความของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ครับ

1.

ผู้ใดฟังถ้อยคำ�ของเราและปฏิบัติตาม
ก็เปรียบเสมือนสร้างบ้านไว้บนหิน

นอกจากจะทรงรอบรูแ้ ละเชีย่ วชาญเรือ่ งพระคัมภีร์
แล้ว พระเยซูเจ้ายังทรงเชี่ยวชาญเรื่องสร้างบ้านอีกด้วย
เพราะทรงเคยเป็นช่างไม้มาก่อน
คำ�อุปมาเรื่องนี้จึงกลั่นกรองออกมาจากชีวิตจริง
ของพระองค์เอง !
ในปาเลสไตน์ คนสร้างบ้านจำ�เป็นต้องดูทำ�เล
ให้รอบคอบเพราะมีเส้นทางน้ำ�ไหลจำ�นวนมากที่แลดู
เป็นผืนทรายราบเรียบในฤดูร้อน แต่กลายเป็นสายน้ำ�
เชี่ ย วกรากในฤดู ห นาว หากผู้ ใ ดหลงคิ ด ว่ า ทำ � เลนี้
สวยงามเหมาะแก่การสร้างบ้าน ก็เท่ากับว่าเขากำ�ลัง
สร้างบ้านกลางลำ�น้ำ�แห้ง เมื่อฤดูหนาวมาถึง บ้านก็จะ
พังทลายไหลกระจัดกระจายไปตามสายน้ำ�
แม้ในทำ�เลที่ปลอดภัยจากสายน้ำ�เชี่ยวกราก ก็
ยังมีคนสร้างบ้านจำ�นวนไม่น้อยที่เกียจคร้าน ไม่ยอม
ขุดทรายลงไปจนถึงชัน้ หินด้านล่าง แต่เลือกทีจ่ ะสร้าง
บ้านบนพื้นทรายที่มีแต่หายนะรออยู่เบื้องหน้า
บ้ า นที่ มี ฐ านรากมั่ น คงเท่ า นั้ น จึ ง จะสามารถ
ยืนหยัดสู้พายุได้ฉันใด ชีวิตที่มีรากฐานมั่นคงเท่านั้น
จึงจะสามารถทนทานมรสุมที่พัดผ่านเข้ามาในชีวิตได้
ฉันนั้น
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดฟังถ้อยคำ�เหล่านี้ของ
เราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่
สร้างบ้านไว้บนหิน” (มธ 7:24)
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เท่ากับ พระองค์ทรงเสนอแนวทาง 2
ประการในอันที่จะทำ�ให้รากฐานชีวิตของ
เรามั่นคง กล่าวคือ
1. ฟังพระวาจา ปัญหาของเราทุกวันนี้
คือมีคนจำ�นวนมากที่ไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้าและ
พระศาสนจักรสอนอะไร ซ้ำ�ร้ายยังมีคนอีก
จำ�นวนไม่นอ้ ยทีเ่ ข้าใจคำ�สอนของพระองค์ผดิ ๆ
เราแต่ละคนจึงต้องพยายามทุกวิถีทางใน
อันที่จะทำ�ให้พระเยซูเจ้าได้มีโอกาส “พูด”
และทุกคนได้มีโอกาส “ฟัง”
2. ปฏิบตั ติ ามพระวาจา เพราะฉะนัน้ เรา
ทุกคนจึงต้องพยายามสุดกำ�ลังความสามารถ
เพื่อแปรเปลี่ยนความรู้ของเราให้เป็นกิจการ
ทฤษฎีให้เป็นการปฏิบัติ และคำ�สอนให้กลาย
เป็นชีวิต
จะมีประโยชน์อันใดที่จะไปพบแพทย์หาก
เราไม่พร้อมจะปฏิบัติตามแพทย์สั่ง หรือจะมี
ประโยชน์อันใดที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหาก
เราไม่พร้อมจะปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ของเขา
ขอให้พระวาจานี้ดังก้องอยู่ในจิตใจของเรา
เสมอ “ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำ�เหล่านี้ของเรา และไม่
ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้าง
บ้านไว้บนทราย” (มธ 7:26)

อย่าลืมว่าหากคิดจะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
เราต้องพร้อมที่จะ “ฟัง” และ “ปฏิบัติ” ตาม
คำ�สั่งสอนของพระองค์เสมอ
การ “ฟัง” และ “ปฏิบัติ” ตามคำ�สั่งสอนของ
พระองค์คือ “การนบนอบพระเจ้า”
“การนบนอบพระเจ้า” คือ “รากฐานที่
มั่นคงของชีวิต”
“ฝนจะตก น้�ำ จะไหลเชีย่ ว ลมจะพัดโหมเข้าใส่
บ้านก็ไม่พงั ชีวติ ก็มนั่ คง เพราะมีรากฐานอยูบ่ นหิน
คือการนบนอบพระเจ้า” (เทียบ มธ 7:25) !!

บทความ...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช

พี่

น้องที่รัก มีคำ�ถามจากพี่น้อง
คริ ส ตชนและจากลู ก ศิ ษ ย์ ข อง
พ่อเองหลายท่านที่ถามเข้ามา เป็นต้น เรื่อง
พิธีกรรม คำ�สอนของพระศาสนจักรต่อการ
ดำ�เนินชีวิตคริสตชนในสถานการณ์นี้ พ่อจึง
ขออนุญาตแบ่งปันคำ�ตอบต่อคำ�ถามของ
พี่น้องคริสตชนหลายๆ ท่านดังนี้ครับ

1.

คริสตชนจะได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมพิธีมิสซาวันพระเจ้าหรือวันอาทิตย์ในกรณีใดบ้าง?

ประการแรก พิธบี ชู าขอบพระคุณในวันอาทิตย์เป็นรากฐานและ
ส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติทั้งหมดของคริสตชน เพราะเหตุนี้พระศาสนจักร
จึง มี ค วามประสงค์ใ ห้คริส ตชนได้เข้า ร่วมพิธีบูช าขอบพระคุ ณ ในวั น
อาทิตย์และวันฉลองบังคับ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่มีน้ำ�หนักพอเป็น
ข้อยกเว้นได้ (เช่น ความเจ็บป่วย การต้องดูแลเด็กทารก) หรือ
ได้รับการยกเว้นจากผู้อภิบาลของตน (เทียบ คำ�สอนพระศาสนจักร
คาทอลิกข้อ 2181)
ประการที่สอง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงการระบาด
ของไวรัส และโรคโควิด-19 บรรดาพระสังฆราช โดยร่วมมือกับทาง
บ้านเมือง เพือ่ ลดการระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19 ซึง่ ถือเป็นกิจการ
แห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์และชุมชนที่เราอาศัยอยู่ จึงได้ประกาศ
เรื่องการจัดมิสซาแบบปิด และงดการมาร่วมพิธีกรรมของสัตบุรุษ
ในเบือ้ งต้นระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - วันที่ 4 เมษายน 2020 การยกเว้น
การร่ ว มพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ ในวั น อาทิ ต ย์ ข องสั ต บุ รุ ษ ในระยะ
เวลานี้ จึงเป็นการที่สัตบุรุษได้รับการยกเว้นจากผู้อภิบาลของตน
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1245 ครับ
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2.

เพื่อชดเชยที่ฉันขาดการร่วมมิสซาวันอาทิตย์ ฉันจะต้องทำ�อะไรบ้าง?

ประการแรก การขาดมิสซาวันอาทิตย์ของ
พี่น้องในช่วงเวลาที่พระสังฆราชประกาศงดการมา
ร่วมพิธีกรรมของสัตบุรุษไม่ถือเป็นบาป เนื่องจาก
พีน่ อ้ งกระทำ�ตามประกาศยกเว้นมิสซาวันอาทิตย์จาก
ผู้อภิบาลของพี่น้อง คือ พระสังฆราช ในสถานการณ์
ระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19
ประการทีส่ อง แม้การมีสว่ นร่วมพิธบี ชู าขอบ
พระคุณไม่อาจมีได้ในวันอาทิตย์ พระศาสนจักร
ประสงค์ให้พี่น้องคริสตชนกระทำ�กิจกรรมศรัทธา
อย่ า งอื่ น แทน เช่ น อาจอธิ ษ ฐานภาวนาเป็ น
การส่ ว นตั ว หรื อ ในครอบครั ว (เที ย บ คำ �สอน
พระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 2183 และกฎหมาย
พระศาสนจักรคาทอลิก มาตรา 1248 วรรค 2)

กิจกรรมศรัทธาที่พี่น้องปฏิบัติเพื่อชดเชยการขาด
มิสซาในวันพระเจ้าในช่วงการระบาดของไวรัส
และโรคโควิด-19 ที่พี่น้องสามารถทำ�ได้ เช่น
1. ติดตามและร่วมจิตใจภาวนาในพิธีมิสซาผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ด้วยท่าทีสำ�รวม และในบรรยากาศ
แห่งการภาวนา
2. อ่านพระวาจาประจำ�วัน และรำ�พึงร่วมกัน
โดยใช้เวลาพอสมควร
3. ร่วมกันสวดสายประคำ�ในครอบครัว หรือสวด
สายประคำ�ส่วนตัว อย่างน้อย 1 สาย
4. ทำ�กิจศรัทธาอื่นๆ เช่น เดินรูป 14 ภาค
นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ฯลฯ

สิง่ สำ�คัญในการปฏิบตั กิ จิ กรรมศรัทธาชดเชยก็คอื หัวใจรักทีเ่ รามีตอ่ พระเจ้าครับ
เพราะความจำ�เป็นของการระบาดของโรคร้ายทำ�ให้เราไม่สามารถไปร่วมมิสซาใน
วันอาทิตย์ได้ แต่เรายังสามารถทำ�กิจกรรมศรัทธาดังที่กล่าวข้างต้นชดเชยได้ เราจะ
ทำ�กิจกรรมศรัทธาชดเชยนั้นอย่างดี โดยตั้งใจและตระหนักถึงการประทับอยู่ของ
พระเจ้าในช่วงเวลานั้น ด้วยท่าทีแห่งความเชื่อ ความรัก และความวางใจในพระองค์
ดังนั้น แม้ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ เราก็สามารถทำ�กิจศรัทธาเหล่านี้ได้ เป็นต้น ในช่วงที่ครอบครัวได้มา
อยู่ร่วมกัน เราอาจจะสวดสายประคำ�ในครอบครัวทุกๆ วัน มีการอ่านและรำ�พึงพระวาจาประจำ�วันในครอบครัว หรือ
ทำ�กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมความรัก ความศรัทธาต่อพระเจ้า

3.

ได้ทราบมาว่าพระศาสนจักรประทานพระคุณการุณย์ครบบริบรู ณ์ในสถานการณ์นดี้ ว้ ย พระคุณการุณย์นี้
โปรดให้กับใคร ต้องทำ�กิจการอะไร และมีเงื่อนไขอย่างไรในการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์?

สำ�นักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิต (Penitenzieria Apostolica) โดยพระบัญชาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ได้ออกกฤษฎีกาเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษแก่บรรดาผู้มีความเชื่อในสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันนี้
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2020 โดยมีผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. คริสตชนคาทอลิกที่ป่วยด้วยโคโรน่าไวรัส ซึ่งถูกกักตัวไว้ตามคำ�สั่งของผู้มีอำ�นาจทางการแพทย์อยู่ใน
โรงพยาบาลหรือในบ้านของตน
2. ผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ บรรดาญาติพนี่ อ้ ง และทุกคนทีอ่ ทุ ศิ ตนเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยด้วยโรคโคโรน่าไวรัส
3. บรรดาคริสตชนคาทอลิกที่ปฏิบัติตามกิจกรรมและเงื่อนไขที่กฤษฎีกานี้กำ�หนด
4. ผู้ใกล้จะสิ้นใจที่ไม่สามารถจะรับศีลเจิมคนไข้และศีลเสบียงได้
โดยเงื่อนไขที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันคือมีความตั้งใจที่จะรับพระคุณการุณย์นี้

4 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2021

ส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติและเงื่อนไขในการรับ
พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
ก. สำ�หรับคริสตชนในกลุม่ ที่ 1 คือ
คริ ส ตชนคาทอลิ ก ที่ ป่ ว ยด้ ว ย
โคโรน่าไวรัส ซึ่งถูกกักตัวไว้ตาม
คำ � สั่ ง ของผู้ มี อำ � นาจทางการ
แพทย์อยู่ในโรงพยาบาลหรือใน
บ้านของตน และกลุ่มที่ 2 คือ
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ บรรดา
ญาติพี่น้อง และทุกคนที่อุทิศตน
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรค
โคโรน่าไวรัส มีกิจกรรมและเงื่อนไข
ในการรั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์ ค รบ
บริบูรณ์เหมือนกัน ดังนี้
1. มี จิ ต ใ จ ล ะ ทิ้ ง บ า ป ทุ ก
ประการ
2. ทำ � กิ จ ศ รั ท ธ า อ ย่ า ง ใ ด
อย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ ร่วมจิตใจ
กั บ พิ ธี บู ช ามิ ส ซาที่ ถ่ า ยทอดผ่ า น
ทางสื่อสารมวลชน การสวดสาย
ประคำ� การเดินรูป 14 ภาค หรือ
กิ จ ศรั ท ธาอื่ น ๆ หรื อ อย่ า งน้ อ ย
สวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” บท “ข้าแต่
พระบิดา” และบทภาวนาบทหนึ่ง
วอนขอต่อพระนางพรหมจารีมารีย์
โดยถวายความเจ็ บ ป่ ว ยนี้
ด้วยจิตแห่งความเชื่อในพระเจ้า
และความรักต่อเพื่อนพี่น้อง
3. ตัง้ ใจจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ต่า งๆ 3 ประการของการรับ
พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ
1. การรับศีลอภัยบาป 2. การรับ
ศีลมหาสนิท และ 3. สวดภาวนา
ตามพระประสงค์ ข องสมเด็ จ พระ
สันตะปาปา ทันทีเมื่อจะทำ�ได้

ข. สำ� หรับกลุ่มที่ 3 บรรดา
คริสตชนคาทอลิก มีกิจกรรมและ
เงื่ อ นไขในการรั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์
ครบบริบูรณ์ ดังนี้
1. มีจติ ใจละทิง้ บาปทุกประการ
2. ทำ�กิจศรัทธาอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้ คือ ถวายการเฝ้าศีล
มหาสนิท หรือการอ่านพระคัมภีร์
อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หรือสวดลูก
ประคำ� หรือทำ�กิจศรัทธาเดินรูป 14
ภาค หรือสวดลูกประคำ�พระเมตตา
เพื่ อ วอนขอพระเจ้ า ผู้ ท รง
สรรพานุภาพให้โรคระบาดนี้หยุด
ให้ผู้ป่วยได้รับความบรรเทาและ
ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกไป
หาพระองค์ ไ ด้ รั บ ความรอดพ้ น
นิรันดร
3. ตั้งใจจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
ต่างๆ 3 ประการของการรั บ
พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ
1. การรับศีลอภัยบาป 2. การรับ
ศีลมหาสนิท และ 3. สวดภาวนา
ตามพระประสงค์ ข องสมเด็ จ พระ
สันตะปาปา ทันทีเมื่อจะทำ�ได้

ค. สำ�หรับกลุ่มที่ 4 คือ ผู้ใกล้
จะสิ้ น ใจที่ ไ ม่ ส ามารถจะรั บ ศี ล
เจิมคนไข้และศีลเสบียงได้ พระ
ศาสนจั ก รยั ง อธิ ษ ฐานภาวนา
สำ � หรั บ เขา โดยมอบเขาไว้ กั บ
พระเมตตากรุ ณ าของพระเจ้ า
ทุกคนและแต่ละคน อาศัยความ
สั ม พั น ธ์ ข องบรรดาผู้ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
และประทานพระคุณการุณย์ครบ
บริบูรณ์แก่เขา โดยมีกิจกรรมและ
เงื่ อ นไขในการรั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์
ครบบริบูรณ์ ดังนี้
1. มีจติ ใจละทิง้ บาปทุกประการ
2. เพียงแต่เคยสวดบทภาวนา
เป็นประจำ�ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
3. ในกรณีเช่นนี้ พระศาสนจักร
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำ�เป็นทั้งสาม
ประการในการรั บ พระคุ ณ การุ ณ ย์
ครบบริบูรณ์แทนผู้ป่วย
4. ให้ใช้ไม้กางเขน จะมีรูปพระ
เยซูเจ้าตรึงกางเขนหรือไม่มีรูปพระ
เยซูเจ้าตรึงกางเขนก็ได้

ที่สุด เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันวอนขอพระเจ้า วอนขอพระนาง
พรหมจารีมารีย์ พระมารดาแห่งพระเมตตา และความรอดพ้นของคนไข้
และวอนขอนักบุญยอแซฟ พระภัสดาของพระนาง ซึ่งพระศาสนจักร
ดำ�เนินอยู่ในโลกนี้ภายใต้ความพิทักษ์รักษาของท่าน ได้ช่วยอ้อนวอน
แทนให้มนุษยชาติได้รอดพ้นจากโรคร้ายนี้ พร้อมทัง้ ให้เราภาวนาเป็นพิเศษ
เพื่อผู้ป่วยด้วยโคโรน่าไวรัส และผู้ให้บริการทางการแพทย์ บรรดาญาติพี่น้อง
และทุกคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคโคโรน่าไวรัสด้วยครับ
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คอลัมน์ค�ำ สอน...แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(เทียบ CCC ข้อ 233)

ชี

วิ ต ของเรานั้ น เต็ ม เปี่ ย มด้ ว ย
มหัศจรรย์ต่างๆ แต่ที่ยิ่งใหญ่
กว่ามหัศจรรย์อื่นใดทั้งหมดคือ พระ
ตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เราเชื่อว่า
พระเจ้าหนึ่งเดียวนี้มีสามพระบุคคล คือ
พระบิดา พระบุตร และพระจิต โดย
พระบิ ด าทรงเป็ น พระเจ้ า พระบุ ต ร
ทรงเป็นพระเจ้า และพระจิตทรงเป็น
พระเจ้ า ทั้ ง สามพระบุ ค คลรวมเป็ น
พระเจ้าหนึ่งเดียว เราอาจไม่สามารถ
เข้าใจว่า 1+1+1 = 1 ได้อย่างไร แต่เราก็
เชื่อในพระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

ธรรมล้ำ � ลึ ก แห่ ง พระตรี เ อกภาพ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ สู ง สุ ด นี้ เ ป็ น หั ว ใจของความ
เชื่อคาทอลิก ท่านได้รับศีลล้างบาปใน
พระนามของพระบิ ด า และพระบุ ต ร
และพระจิต (เทียบ มธ 28:19) พระ
ตรี เ อกภาพคื อ ธรรมล้ำ � ลึ ก ที่ ม นุ ษ ย์ ไ ม่
สามารถค้ น พบโดยลำ � พั ง กำ � ลั ง ของ
ตนเองได้ แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเปิดเผย
ให้แก่เรา พระเยซูเจ้าทรงสอนเราถึง
พระบิดาและพระจิต พระจิตเจ้าเสด็จมา
เหนือพระศาสนจักรในวันเปนเตกอสเต
และทรงนำ�เราให้รู้จักพระเจ้าพระบิดา
และพระเจ้าพระบุตรมากยิ่งขึ้น
พระบุคคลทั้งสามในพระตรีเอกภาพ
ทรงเป็นพระเจ้า แต่ละพระบุคคลทรง
ดำ�รงอยู่นิรันดร และทั้งสามพระองค์
ทรงมีพระอานุภาพเท่าเสมอกัน อย่างไร
ก็ตาม พระบิดาทรงเป็นผู้ให้กำ�เนิดองค์
พระบุตร และพระจิตทรงสืบเนือ่ งมาจาก
พระบิดาและพระบุตร แม้ทั้งสามพระ
บุคคลมีความแตกต่างกันแต่ก็ทรงเป็น
หนึ่งเดียวกันและเป็นพระเจ้าเหมือนกัน
เรานมัสการพระบุคคลทั้งสามนี้

หลายคนพยายามอธิบายถึงธรรมล้�ำ ลึกแห่งพระตรีเอกภาพ เช่น นักบุญปาตริก
ได้ใช้ใบแชมร็อคในการสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ ท่านอธิบายว่าแม้ใบแชมร็อค
จะมีสามแฉกแต่ก็ประกอบเป็นใบไม้เดียวกัน พระตรีเอกภาพยังถูกเปรียบเทียบ
เป็นเสมือนน้ำ�ด้วย ซึ่งสามารถมีสถานะเป็นได้ทั้งของเหลว ของแข็งและก๊าซ
(ไอน้ำ�) การเปรียบเทียบเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง แต่พึง
ตระหนักว่า เราไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมล้ำ�ลึกที่ลึกซึ้งของผู้เป็นพระเจ้าได้ทั้งหมด
ครั้งหนึ่งที่ชายทะเล นักบุญออกัสตินเห็นเด็กชายคนหนึ่งเอาถังตักน้ำ�ทะเล
จึงถามว่า “หนูกำ�ลังทำ�อะไรอยู่” เด็กชายตอบว่า “ผมกำ�ลังเอาน้ำ�ทะลใส่ลงใน
ถังนี้ครับ” นักบุญออกัสตินจึงบอกว่า “มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆ” เด็กชายจึงกล่าวว่า
“แต่การพยายามใส่ธรรมล้ำ�ลึกแห่งพระตรีเอกภาพเข้าไปในสมองของมนุษย์นั้น
มันเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าอีกนะครับ”
ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงทำ�สิ่งใด พระบุคคลทั้งสามทรงปฏิบัติงานด้วยกันและ
พร้อมกันเสมอ แต่ละพระบุคคลทรงเปิดเผยให้เราทราบถึงพระภารกิจเฉพาะ
ของพระองค์ พระบิดาทรงรับผิดชอบงานการสร้าง พระบุตรทรงถูกส่งมารับ
เอาร่างกายเป็นมนุษย์เพื่อไถ่กู้โลก และพระจิตทรงดูแลพระศาสนจักรด้วยการ
ทรงนำ�และทำ�ให้สมาชิกบรรลุความศักดิ์สิทธิ์
พระบุ ค คลในพระตรี เ อกภาพทรงผู ก พั น กั น ภายในด้ ว ยสายสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง
ความรัก พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อแบ่งปันชีวิตพระของพระองค์เองแก่เราด้วย
ความรัก เราเรียกชีวิตพระในตัวเรานี้ว่าพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ซึ่งทำ�ให้เรา
ได้เข้าร่วมกับชีวิตของพระเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว พระเจ้าทรงพำ�นักอยู่ในเรา
เป้าหมายสุดท้ายของเราคือการเข้าร่วมอยู่ในชีวิตของพระตรีเอกภาพอย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้น สวรรค์ก็คือ การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ ผู้ทรงสร้าง
เรามา และทรงเป็นองค์แห่งความรัก
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บอกข่าวเล่าสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสกสุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 08.00 - 09.30 น. เสกสุสานวัดนักบุญ
เปโตร สามพราน โดย คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ เป็นประธาน ณ สุสานวัดนักบุญ
เปโตร สามพราน

เสกสุสานวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 17.00 น. เสกสุสานวัดนักบุญอันนา
ท่าจีน โดย คุณพ่อเตสตู บรีส M.E.P. เป็นประธาน ณ สุสานวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
โดยปีนี้จัดแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 มีสัตบุรุษมาร่วมงาน
พอสมควร

คำ�นับพระคาร์ดินัลเนื่องในโอกาสคริสต์มาส
และปีใหม่ 2021
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 คุณแม่อรัญญา
กิจบุญชู มหาธิการิณคี ณะพระหฤทัย พร้อมด้วย
คณะที่ปรึกษาชุดใหม่ เข้าคำ�นับเพื่อรายงาน
ต่อพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิ ท วาณิ ช ประมุุ ข แห่ ง อั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ได้ร่วมคำ�นับพระคุณเจ้า
เนื่ อ งในโอกาสคริ ส ต์ ม าสและปี ใ หม่ 2021
ในนามของสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ พร้อมทั้ง
ขอพรจากพระคุณเจ้าเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่บริหารคณะต่อไปในอีก 5 ปี

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด บางสะแก และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด บางสะแก ร่วมฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำ�รุง คุณพ่อเปโตร ฉลองรัตน์ สังขรัตน์ คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย และโอกาสวันตรุษจีน
หลังมิสซา มีการร่วมแสดงความยินดี โอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์

พิธีปฏิญาณตนครั้งสุดท้าย สมาชิกคณะเยซูอิต
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2020 พิธีปฏิญาณตนครั้งสุดท้าย (The Final vow) ของสมาชิกนักบวช คณะเยซูอิต (คณะแห่งพระเยซูเจ้า)
3 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อสายชล คันยุไล, คุณพ่อวินัย บุญลือ และคุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน โดย คุณพ่อ ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย เป็นประธาน
ในพิธี ณ วัดบ้านเซเวียร์ กรุงเทพมหานคร
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ช่องทางการรับชม “มิสซาออนไลน์และข่าวสาร”
ของสื่อมวลชนฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เฝ้าระวัง-เฝ้าบ้าน-เฝ้าศีลฯ

1. Facebook : สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เฝ้ า ระวั ง ...ในสถานการณ์ โ ควิ ด -19
ในปัจจุบัน เราต้องเฝ้าระวัง ในการดูแล
ตนเอง ให้สะอาด ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ในมาตรการพื้นฐานที่เราทุกคนทราบ ใน
การดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
เฝ้ า บ้ า น...บางคนหากไม่ มี ค วาม
จำ�เป็นต้องใช้ชีวิตนอกบ้าน ดังนั้นเราอยู่ที่
บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ จากบุคคล
หรือ สถานที่ภายนอก เพื่อความปลอดภัย
ทัง้ นี้ เราจึงต้องใช้เวลาในการอยูท่ บี่ า้ น หรือ
ที่พักอาศัยอย่างมีประโยชน์ด้วย
เฝ้าศีลฯ...คริสตชนบางคน ไม่สะดวก
ทีจ่ ะไปร่วมมิสซาหรือภาวนาทีว่ ดั เพือ่ ความ
ปลอดภั ย จากการติ ด เชื้ อ เราร่ ว มมิ ส ซา
ออนไลน์ ซึ่งมิสซาประกอบด้วย โต๊ะพระ
วาจาและพระแท่นบูชาศีลมหาสนิท เรามี
เวลาที่จะเฝ้าสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ผ่าน
ทางการสวดภาวนาและร่วมมิสซาออนไลน์
เดือนนี้ เราเริม่ เข้าสูเ่ ทศกาลมหาพรต
แล้ว ตั้งแต่วันพุธรับเถ้า พระศาสนจักร
เชิ ญ ชวนเราให้ ดำ � เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความรั ก
อย่างเข้มข้น และเป็นพิเศษในการมีข้อ
ตั้งใจในการปรับปรุงตนเอง (กลับใจ) และ
ใช้โทษบาปผ่านทาง ในการบำ�เพ็ญพรต
สวดภาวนา จำ�ศีลอดอาหาร เสียสละ
มากขึ้น และแบ่งปันมากขึ้น ตลอดเทศกาล
มหาพรตนี้ สารสั ง ฆมณฑลฉบั บ นี้ ไ ด้
นำ�เสนอเกี่ยวกับ พิธีกรรมและการดำ�เนิน
ชีวิตในช่วงมหาพรตนี้ เชิญพี่น้องอ่านได้
ในสารฯ ฉบับนี้ครับ
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2. Youtube : catholic bkk

รายการพระเจ้าสถิตกับเรา

ผลิตโดย สื่อมวลชนฯ กรุงเทพฯ มี 3 ช่วง

1. ชีวิตกับพระวาจา...
รับฟังบทเทศน์และการแบ่งปัน
พระวาจากับชีวิตคริสตชน ประจำ�วัน
อาทิตย์ โดยคุณพ่อผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หน้าต่างส่องโลก...
นำ�เสนอข่าว เหตุการณ์ใน
พระศาสนจักรสากล
และคำ�เทศน์สอนของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส จากวาติกัน
3. นานาสาระ...
รับชม ข้อคิดชีวิต ข้อคำ�สอนและ
ภาคปฏิบัติวิถีชีวิตคริสตชน ตลอดจน
กิจศรัทธาและกิจกรรมต่างๆ ของวัด
องค์กร และฝ่ายงานต่างๆ ใน
อัครสังฆมณฑลและพระศาสนจักรไทย
เช่น งานด้านสังคม การศึกษา เยาวชน งานอภิบาล และแพร่ธรรม เป็นต้น
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