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แม้พระเยซูเจ้าจะเสด็จ

ไปสวรรค์แล้ว แต่พระองค์ยัง

คงประทับอยู่ท่ามกลางชุมชน 

คริสตชน ผู้มีความเชื่อท่ีมี

ความรัก ความเอื้ออาทร เป็น

น้ำาหนึ่งใจเดียวกัน

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์มิสซา

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

พี่น้องท่ีรัก ในสารสังฆมณฑลฉบับนี้ ในสถานการณ์ 

ที่เรายังมีความยากลำาบากที่จะประชุมวิถีชุมชนวัด 

ได้ตามปกติ พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและในชุมชนของเรา โดย

การรำาพึงไตร่ตรองพระวรสารตามคำาบอกเล่าของนักบุญมัทธิว 

(มธ 7:24-27)

24“ผู้ใดฟังถ้อยคำ�เหล่�นี้ของเร�

และปฏิบัติต�ม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญ�

ที่สร้�งบ้�นไว้บนหิน  25ฝนจะตก น้ำ�จะไหลเชี่ยว 

ลมจะพัดโหมเข้�ใส่บ้�นหลังนั้น 

บ้�นก็ไม่พัง เพร�ะมีร�กฐ�นอยู่บนหิน  
26ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำ�เหล่�นี้ของเร� 

และไม่ปฏิบัติต�มก็เปรียบเสมือนคนโง่เขล�

ที่สร้�งบ้�นไว้บนทร�ย  27เมื่อฝนตก น้ำ�ไหลเชี่ยว 

ลมพัดโหมเข้�ใส่บ้�นหลังนั้น 

มันก็พังทล�ยลงและเสียห�ยม�ก”
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ผู้ใดฟังถ้อยคำ�ของเร�และปฏิบัติต�ม
ก็เปรียบเสมือนสร้�งบ้�นไว้บนหิน	

อย่าลืมว่าหากคิดจะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า 

เราต้องพร้อมที่จะ “ฟัง” และ “ปฏิบัติ” ตาม 

คำาสั่งสอนของพระองค์เสมอ

การ “ฟัง” และ “ปฏิบัติ” ตามคำาสั่งสอนของ

พระองค์คือ “ก�รนบนอบพระเจ้�”

“การนบนอบพระเจ้า” คือ “รากฐานท่ี

มั่นคงของชีวิต” 

“ฝนจะตก น้ำาจะไหลเช่ียว ลมจะพดัโหมเขา้ใส ่

บา้นกไ็มพ่งั ชวีติกม็ัน่คง เพราะมรีากฐานอยูบ่นหนิ 

คือการนบนอบพระเจ้า” (เทียบ มธ 7:25) !!

เท่ากับพระองค์ทรงเสนอแนวทาง 2 

ประการในอันท่ีจะทำาให้รากฐานชีวิตของ

เรามั่นคง กล่าวคือ

1. ฟังพระวาจา  ปัญหาของเราทุกวันน้ี 

คือมีคนจำานวนมากที่ไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้าและ 

พระศาสนจักรสอนอะไร ซ้ำาร้ายยังมีคนอีก

จำานวนไม่น้อยท่ีเข้าใจคำาสอนของพระองคผิ์ดๆ

เราแต่ละคนจึงต้องพยายามทุกวิถีทางใน

อันที่จะทำาให้พระเยซูเจ้าได้มีโอกาส “พูด” 

และทุกคนได้มีโอกาส “ฟัง”

2. ปฏบัิติตามพระวาจา  เพราะฉะนัน้ เรา 

ทุกคนจึงต้องพยายามสุดกำาลังความสามารถ

เพื่อแปรเปลี่ยนความรู้ของเราให้เป็นกิจการ  

ทฤษฎีให้เป็นการปฏิบัติ และคำาสอนให้กลาย

เป็นชีวิต

จะมีประโยชน์อันใดที่จะไปพบแพทย์หาก

เราไม่พร้อมจะปฏิบัติตามแพทย์สั่ง หรือจะมี

ประโยชน์อันใดท่ีจะไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญหาก

เราไม่พร้อมจะปฏิบัติตามคำาแนะนำาของเขา

ขอให้พระวาจานี้ดังก้องอยู่ในจิตใจของเรา

เสมอ “ผู้ใดที่ฟังถ้อยคำาเหล่านี้ของเรา และไม่

ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้าง

บ้านไว้บนทราย” (มธ 7:26)

นอกจากจะทรงรอบรูแ้ละเช่ียวชาญเร่ืองพระคมัภรี์

แล้ว พระเยซูเจ้ายังทรงเชี่ยวชาญเรื่องสร้างบ้านอีกด้วย

เพราะทรงเคยเป็นช่างไม้มาก่อน

คำาอุปมาเรื่องนี้จึงกลั่นกรองออกมาจากชีวิตจริง

ของพระองค์เอง !

ในปาเลสไตน์ คนสร้างบ้านจำาเป็นต้องดูทำาเล 

ให้รอบคอบเพราะมีเส้นทางน้ำาไหลจำานวนมากที่แลดู

เป็นผืนทรายราบเรียบในฤดูร้อน แต่กลายเป็นสายน้ำา

เชี่ยวกรากในฤดูหนาว หากผู้ใดหลงคิดว่าทำาเลนี้

สวยงามเหมาะแก่การสร้างบ้าน ก็เท่ากับว่าเขากำาลัง

สร้างบ้านกลางลำาน้ำาแห้ง  เมื่อฤดูหนาวมาถึง บ้านก็จะ 

พังทลายไหลกระจัดกระจายไปตามสายน้ำา

และไตร่ตรองการตีความหมายพระวาจาตอนนี้

จากบทความของคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ครับ

แม้ในทำาเลที่ปลอดภัยจากสายน้ำาเชี่ยวกราก ก็

ยังมีคนสร้างบ้านจำานวนไม่น้อยที่เกียจคร้าน ไม่ยอม

ขุดทรายลงไปจนถงึช้ันหนิดา้นลา่ง แตเ่ลอืกทีจ่ะสรา้ง

บ้านบนพื้นทรายที่มีแต่หายนะรออยู่เบื้องหน้า

บ้านที่มีฐานรากมั่นคงเท่านั้นจึงจะสามารถ 

ยืนหยัดสู้พายุได้ฉันใด ชีวิตท่ีมีรากฐานม่ันคงเท่าน้ัน

จึงจะสามารถทนทานมรสุมท่ีพัดผ่านเข้ามาในชีวิตได้

ฉันนั้น

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้ใดฟังถ้อยคำาเหล่านี้ของ

เราและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่

สร้างบ้านไว้บนหิน” (มธ 7:24)

1.
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1.

พี่น้องที่รัก มีคำาถามจากพี่น้อง 

คริสตชนและจากลูกศิษย์ของ

พ่อเองหลายท่านที่ถามเข้ามา เป็นต้น เรื่อง

พิธีกรรม คำาสอนของพระศาสนจักรต่อการ

ดำาเนินชีวิตคริสตชนในสถานการณ์นี้ พ่อจึง

ขออนุญาตแบ่งปันคำาตอบต่อคำาถามของ 

พี่น้องคริสตชนหลายๆ ท่านดังนี้ครับ

บทคว�ม...คุณพ่อเชษฐ� ไชยเดช

คริสตชนจะได้รับก�รยกเว้นจ�กก�รเข้�ร่วมพิธีมิสซ�วันพระเจ้�หรือวันอ�ทิตย์ในกรณีใดบ้�ง?

ประการแรก    พธิบีชูาขอบพระคณุในวนัอาทิตย์เปน็รากฐานและ

ส่งเสริมกิจกรรมปฏิบัติทั้งหมดของคริสตชน เพราะเหตุนี้พระศาสนจักร

จึงมีความประสงค์ให้คริสตชนได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวัน 

อาทิตย์และวันฉลองบังคับ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่มีน้ำาหนักพอเป็น

ข้อยกเว้นได้ (เช่น ความเจ็บป่วย การต้องดูแลเด็กทารก) หรือ  

ได้รับการยกเว้นจากผู้อภิบาลของตน (เทียบ คำาสอนพระศาสนจักร

คาทอลิกข้อ 2181)

ประการที่สอง  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงการระบาด

ของไวรัส และโรคโควิด-19 บรรดาพระสังฆราช โดยร่วมมือกับทาง 

บา้นเมอืง เพ่ือลดการระบาดของไวรสั และโรคโควดิ-19 ซึง่ถอืเปน็กจิการ

แห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์และชุมชนที่เราอาศัยอยู่ จึงได้ประกาศ

เรื่องการจัดมิสซาแบบปิด และงดการมาร่วมพิธีกรรมของสัตบุรุษ  

ในเบ้ืองตน้ระหวา่งวนัที ่21 มนีาคม - วนัที ่4 เมษายน 2020 การยกเวน้

การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ของสัตบุรุษในระยะ 

เวลาน้ี จึงเป็นการที่สัตบุรุษได้รับการยกเว้นจากผู้อภิบาลของตน 

ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา 1245 ครับ 
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เพื่อชดเชยที่ฉันข�ดก�รร่วมมิสซ�วันอ�ทิตย์	ฉันจะต้องทำ�อะไรบ้�ง?

ไดท้ร�บม�ว่�พระศ�สนจักรประท�นพระคณุก�รณุย์ครบบรบิรูณใ์นสถ�นก�รณน้ี์ด้วย	พระคุณก�รณุย์นี	้
โปรดให้กับใคร	ต้องทำ�กิจก�รอะไร	และมีเงื่อนไขอย่�งไรในก�รรับพระคุณก�รุณย์ครบบริบูรณ์? 

2.

3.

ประการแรก  การขาดมิสซาวันอาทิตย์ของ 

พ่ีน้องในช่วงเวลาที่พระสังฆราชประกาศงดการมา

ร่วมพิธีกรรมของสัตบุรุษไม่ถือเป็นบาป เน่ืองจาก 

พีน่อ้งกระทำาตามประกาศยกเวน้มสิซาวนัอาทติยจ์าก

ผู้อภิบาลของพี่น้อง คือ พระสังฆราช ในสถานการณ์

ระบาดของไวรัส และโรคโควิด-19

ประการทีส่อง   แมก้ารมส่ีวนรว่มพิธบูีชาขอบ 

พระคุณไม่อาจมีได้ในวันอาทิตย์ พระศาสนจักร 

ประสงค์ให้พี่น้องคริสตชนกระทำากิจกรรมศรัทธา

อย่างอื่นแทน เช่น อาจอธิษฐานภาวนาเป็น 

การส่วนตัวหรือในครอบครัว (เทียบ คำาสอน 

พระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 2183 และกฎหมาย 

พระศาสนจักรคาทอลิก มาตรา 1248 วรรค 2) 

กิจกรรมศรัทธาที่พี่น้องปฏิบัติเพื่อชดเชยการขาด 

มิสซาในวันพระเจ้าในช่วงการระบาดของไวรัส 

และโรคโควิด-19 ที่พี่น้องสามารถทำาได้ เช่น

1. ติดตามและร่วมจิตใจภาวนาในพิธีมิสซาผ่าน 

ทางสื่อออนไลน์ ด้วยท่าทีสำารวม และในบรรยากาศ 

แห่งการภาวนา 

2. อ่านพระวาจาประจำาวัน และรำาพึงร่วมกัน 

โดยใช้เวลาพอสมควร 

3. ร่วมกันสวดสายประคำาในครอบครัว หรอืสวด

สายประคำาส่วนตัว อย่างน้อย 1 สาย

4. ทำากิจศรัทธาอื่นๆ เช่น เดินรูป 14 ภาค  

นพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ ฯลฯ

สิง่สำาคญัในการปฏบิตักิจิกรรมศรทัธาชดเชยกค็อื หวัใจรกัทีเ่รามตีอ่พระเจ้าครับ 

เพราะความจำาเป็นของการระบาดของโรคร้ายทำาให้เราไม่สามารถไปร่วมมิสซาใน 

วันอาทิตย์ได้ แต่เรายังสามารถทำากิจกรรมศรัทธาดังท่ีกล่าวข้างต้นชดเชยได้ เราจะ

ทำากิจกรรมศรัทธาชดเชยนั้นอย่างดี โดยตั้งใจและตระหนักถึงการประทับอยู่ของ

พระเจ้าในช่วงเวลานั้น ด้วยท่าทีแห่งความเชื่อ ความรัก และความวางใจในพระองค์

ดังนั้น แม้ในวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ เราก็สามารถทำากิจศรัทธาเหล่านี้ได้ เป็นต้น ในช่วงที่ครอบครัวได้มา 

อยู่ร่วมกัน เราอาจจะสวดสายประคำาในครอบครัวทุกๆ วัน มีการอ่านและรำาพึงพระวาจาประจำาวันในครอบครัว หรือ

ทำากิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมความรัก ความศรัทธาต่อพระเจ้า

สำานักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิต (Penitenzieria Apostolica) โดยพระบัญชาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  

ได้ออกกฤษฎีกาเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษแก่บรรดาผู้มีความเชื่อในสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันนี้  

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2020 โดยมผีู้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. คริสตชนคาทอลิกที่ป่วยด้วยโคโรน่าไวรัส ซึ่งถูกกักตัวไว้ตามคำาสั่งของผู้มีอำานาจทางการแพทย์อยู่ใน 

 โรงพยาบาลหรือในบ้านของตน

2. ผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย ์บรรดาญาตพิีน่อ้ง และทกุคนทีอุ่ทศิตนเพือ่ชว่ยเหลือผูป้ว่ยดว้ยโรคโคโรนา่ไวรสั

3. บรรดาคริสตชนคาทอลิกที่ปฏิบัติตามกิจกรรมและเงื่อนไขที่กฤษฎีกานี้กำาหนด

4. ผู้ใกล้จะสิ้นใจที่ไม่สามารถจะรับศีลเจิมคนไข้และศีลเสบียงได้

โดยเงื่อนไขที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันคือมีความตั้งใจที่จะรับพระคุณการุณย์นี้
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ที่สุด เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันวอนขอพระเจ้า วอนขอพระนาง

พรหมจารีมารีย์ พระมารดาแห่งพระเมตตา และความรอดพ้นของคนไข้ 

และวอนขอนักบุญยอแซฟ พระภัสดาของพระนาง ซึ่งพระศาสนจักร

ดำาเนินอยู่ในโลกนี้ภายใต้ความพิทักษ์รักษาของท่าน ได้ช่วยอ้อนวอน

แทนใหม้นษุยชาตไิดร้อดพ้นจากโรครา้ยนี ้พรอ้มทัง้ใหเ้ราภาวนาเป็นพิเศษ

เพื่อผู้ป่วยด้วยโคโรน่าไวรัส และผู้ให้บริการทางการแพทย์ บรรดาญาติพี่น้อง 

และทุกคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโรคโคโรน่าไวรัสด้วยครับ

ก.  สำาหรบัครสิตชนในกลุม่ที ่1 คอื 

คริสตชนคาทอลิกที่ป่ วยด้วย 

โคโรน่าไวรัส ซึ่งถูกกักตัวไว้ตาม

คำาสั่ งของ ผู้มีอำ านาจทางการ

แพทย์อยู่ในโรงพยาบาลหรือใน

บ้านของตน และกลุ่มที่ 2 คือ  

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ บรรดา

ญาติพี่น้อง และทุกคนที่อุทิศตน 

เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้วยโรค 

โคโรน่าไวรัส มีกิจกรรมและเงื่อนไข

ในการรับพระคุณการุณย์ครบ

บริบูรณ์เหมือนกัน ดังนี้

1. มี จิ ต ใ จ ล ะ ทิ้ ง บ า ป ทุ ก

ประการ

2. ทำ ากิ จศรั ทธาอย่ า ง ใด

อย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ ร่วมจิตใจ

กับพิธีบูชามิสซาที่ถ่ายทอดผ่าน

ทางสื่อสารมวลชน การสวดสาย

ประคำา การเดินรูป 14 ภาค หรือ 

กิจศรัทธาอ่ืนๆ หรืออย่างน้อย

สวดบท “ข้าพเจ้าเชื่อ” บท “ข้าแต่ 

พระบิดา” และบทภาวนาบทหนึ่ง

วอนขอต่อพระนางพรหมจารีมารีย์ 

โดยถวายความเจ็บป่วยน้ี

ด้วยจิตแห่งความเชื่อในพระเจ้า

และความรักต่อเพื่อนพี่น้อง

3. ตัง้ใจจะปฏิบตัติามเงือ่นไข 

ต่างๆ 3 ประการของการรับ 

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ 

1. การรับศีลอภัยบาป 2. การรับ

ศีลมหาสนิท และ 3. สวดภาวนา

ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระ

สันตะปาปา ทันทีเมื่อจะทำาได้

ข. สำาหรับกลุ่มที่ 3 บรรดา 

คริสตชนคาทอลิก มีกิจกรรมและ

เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ ดังนี้

1. มีจติใจละทิง้บาปทกุประการ

2. ทำากจิศรทัธาอยา่งใดอย่าง

หน่ึงต่อไปนี้ คือ ถวายการเฝ้าศีล

มหาสนิท หรือการอ่านพระคัมภีร์

อย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง หรือสวดลูก

ประคำา หรือทำากิจศรัทธาเดินรูป 14 

ภาค หรือสวดลูกประคำาพระเมตตา 

เพื่อวอนขอพระเจ้าผู้ทรง 

สรรพานุภาพให้โรคระบาดนี้หยุด 

ให้ผู้ป่วยได้รับความบรรเทาและ

ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกไป

หาพระองค์ได้รับความรอดพ้น

นิรันดร

3. ตั้งใจจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ต่างๆ 3 ประการของการรับ

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ คือ 

1. การรับศีลอภัยบาป 2. การรับ

ศีลมหาสนิท และ 3. สวดภาวนา

ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระ

สันตะปาปา ทันทีเมื่อจะทำาได้

ค. สำาหรับกลุ่มที่ 4 คือ ผู้ใกล้

จะส้ินใจที่ไม่สามารถจะรับศีล

เจิมคนไข้และศีลเสบียงได้ พระ

ศาสนจักรยังอธิษฐานภาวนา

สำาหรับเขา โดยมอบเขาไว้กับ

พระเมตตากรุณาของพระเจ้า

ทุกคนและแต่ละคน อาศัยความ

สัมพันธ์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธ์ิ 

และประทานพระคุณการุณย์ครบ

บริบูรณ์แก่เขา โดยมีกิจกรรมและ

เงื่อนไขในการรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์ ดังนี้

1. มจีติใจละทิง้บาปทกุประการ

2. เพียงแต่เคยสวดบทภาวนา

เป็นประจำาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่

3. ในกรณีเช่นนี้ พระศาสนจักร

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำาเป็นท้ังสาม

ประการในการรับพระคุณการุณย์

ครบบริบูรณ์แทนผู้ป่วย 

4. ให้ใช้ไม้กางเขน จะมีรูปพระ

เยซูเจ้าตรึงกางเขนหรือไม่มีรูปพระ

เยซูเจ้าตรึงกางเขนก็ได้

ส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติและเงื่อนไขในการรับ

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ของแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
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คอลัมน์คำ�สอน...แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(เทียบ CCC ข้อ 233)

พระบุคคลในพระตรีเอกภาพทรงผูกพันกันภายในด้วยสายสัมพันธ์แห่ง 
ความรัก พระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อแบ่งปันชีวิตพระของพระองค์เองแก่เราด้วย
ความรัก เราเรียกชีวิตพระในตัวเรานี้ว่าพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ซึ่งทำาให้เรา 
ได้เข้าร่วมกับชีวิตของพระเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว พระเจ้าทรงพำานักอยู่ในเรา  
เป้าหมายสุดท้ายของเราคือการเข้าร่วมอยู่ในชีวิตของพระตรีเอกภาพอย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้น สวรรค์ก็คือ การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงสร้าง 
เรามา และทรงเป็นองค์แห่งความรัก

ธรรมล้ำาลึกแห่งพระตรี เอกภาพ
ศักด์ิสิทธิ์สูงสุดนี้ เป็นหัวใจของความ
เช่ือคาทอลิก ท่านได้รับศีลล้างบาปใน
พระนามของพระบิดา และพระบุตร 
และพระจิต (เทียบ มธ 28:19) พระ
ตรีเอกภาพคือธรรมล้ำาลึกที่มนุษย์ไม่
สามารถค้นพบโดยลำาพังกำาลังของ
ตนเองได้ แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเปิดเผย
ให้แก่เรา พระเยซูเจ้าทรงสอนเราถึง
พระบิดาและพระจิต พระจิตเจ้าเสด็จมา
เหนือพระศาสนจักรในวันเปนเตกอสเต 
และทรงนำาเราให้รู้จักพระเจ้าพระบิดา
และพระเจ้าพระบุตรมากยิ่งขึ้น 

พระบุคคลทั้งสามในพระตรีเอกภาพ
ทรงเป็นพระเจ้า แต่ละพระบุคคลทรง
ดำารงอยู่นิรันดร และทั้งสามพระองค์
ทรงมีพระอานุภาพเท่าเสมอกัน อย่างไร
ก็ตาม พระบิดาทรงเป็นผู้ให้กำาเนิดองค์
พระบตุร และพระจิตทรงสบืเนือ่งมาจาก
พระบิดาและพระบุตร แม้ทั้งสามพระ
บุคคลมีความแตกต่างกันแต่ก็ทรงเป็น
หนึ่งเดียวกันและเป็นพระเจ้าเหมือนกัน 
เรานมัสการพระบุคคลทั้งสามนี้

ชีวิตของเรานั้นเต็มเปี่ยมด้วย

มหัศจรรย์ต่างๆ แต่ที่ยิ่งใหญ่

กว่ามหัศจรรย์อื่นใดทั้งหมดคือ พระ

ตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เราเชื่อว่า

พระเจ้าหนึ่งเดียวนี้มีสามพระบุคคล คือ 

พระบิดา พระบุตร และพระจิต โดย 

พระบิดาทรงเป็นพระเจ้า พระบุตร 

ทรงเป็นพระเจ้า และพระจิตทรงเป็น

พระเจ้า ทั้งสามพระบุคคลรวมเป็น

พระเจ้าหนึ่งเดียว เราอาจไม่สามารถ

เข้าใจว่า 1+1+1 = 1 ได้อย่างไร แต่เราก ็

เชื่อในพระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงสอน  
หลายคนพยายามอธบิายถงึธรรมล้ำาลกึแหง่พระตรีเอกภาพ เชน่ นกับญุปาตริก 

ได้ใช้ใบแชมร็อคในการสอนเรื่องพระตรีเอกภาพ ท่านอธิบายว่าแม้ใบแชมร็อค 
จะมีสามแฉกแต่ก็ประกอบเป็นใบไม้เดียวกัน พระตรีเอกภาพยังถูกเปรียบเทียบ
เป็นเสมือนน้ำาด้วย ซ่ึงสามารถมีสถานะเป็นได้ท้ังของเหลว ของแข็งและก๊าซ  
(ไอน้ำา) การเปรียบเทียบเหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง แต่พึง
ตระหนักว่า เราไม่มีวันที่จะเข้าใจธรรมล้ำาลึกที่ลึกซึ้งของผู้เป็นพระเจ้าได้ทั้งหมด

ครั้งหนึ่งท่ีชายทะเล นักบุญออกัสตินเห็นเด็กชายคนหนึ่งเอาถังตักน้ำาทะเล 
จึงถามว่า “หนูกำาลังทำาอะไรอยู่” เด็กชายตอบว่า “ผมกำาลังเอาน้ำาทะลใส่ลงใน
ถังนี้ครับ” นักบุญออกัสตินจึงบอกว่า “มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆ” เด็กชายจึงกล่าวว่า 
“แต่การพยายามใส่ธรรมล้ำาลึกแห่งพระตรีเอกภาพเข้าไปในสมองของมนุษย์นั้น
มันเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าอีกนะครับ”  

ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงทำาส่ิงใด พระบุคคลท้ังสามทรงปฏิบัติงานด้วยกันและ
พร้อมกันเสมอ แต่ละพระบุคคลทรงเปิดเผยให้เราทราบถึงพระภารกิจเฉพาะ
ของพระองค์ พระบิดาทรงรับผิดชอบงานการสร้าง พระบุตรทรงถูกส่งมารับ
เอาร่างกายเป็นมนุษย์เพ่ือไถ่กู้โลก และพระจิตทรงดูแลพระศาสนจักรด้วยการ 
ทรงนำาและทำาให้สมาชิกบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ 
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บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

คำานับพระคาร์ดินัลเน่ืองในโอกาสคริสต์มาส
และปีใหม่ 2021

วนัจนัทรท์ี ่11 มกราคม 2021 คณุแมอ่รญัญา 
กจิบญุช ูมหาธกิารณิคีณะพระหฤทยั พรอ้มดว้ย 
คณะที่ปรึกษาชุดใหม่ เข้าคำานับเพื่อรายงาน
ต่อพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช ประมุุขแห่งอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ได้ร่วมคำานับพระคุณเจ้า
เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2021  
ในนามของสมาชิกคณะพระหฤทัยฯ พร้อมทั้ง
ขอพรจากพระคุณเจ้าเป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่บริหารคณะต่อไปในอีก 5 ปี

เสกสุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน
วันพฤหัสบดีท่ี 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  
โดยปีน้ีจัดแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 มีสัตบุรุษมาร่วมงาน 
พอสมควร

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด บางสะแก และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระประจักษ์ท่ีเมืองลูร์ด บางสะแก ร่วมฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์  

คุณพ่อมาร์ติน อนุศักด์ิ กิจบำารุง  คุณพ่อเปโตร ฉลองรัตน์ สังขรัตน์  คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย และโอกาสวันตรุษจีน  
หลังมิสซา มีการร่วมแสดงความยินดี โอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ 



เฝ้าระวัง-เฝ้าบ้าน-เฝ้าศีลฯ

เฝ้าระวัง...ในสถานการณ์โควิด-19  

ในปัจจุบัน เราต้องเฝ้าระวัง ในการดูแล

ตนเอง ให้สะอาด ปลอดภัยจากการติดเชื้อ 

ในมาตรการพื้นฐานที่เราทุกคนทราบ ใน 

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน

เฝ้าบ้าน . . .บางคนหากไม่มีความ

จำาเป็นต้องใช้ชีวิตนอกบ้าน ดังนั้นเราอยู่ที่

บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ จากบุคคล 

หรือ สถานที่ภายนอก เพื่อความปลอดภัย 

ทัง้น้ี เราจงึต้องใชเ้วลาในการอยูท่ี่บา้น หรอื

ที่พักอาศัยอย่างมีประโยชน์ด้วย

เฝ้าศีลฯ...คริสตชนบางคน ไม่สะดวก 

ทีจ่ะไปรว่มมิสซาหรอืภาวนาทีวั่ด เพ่ือความ 

ปลอดภัยจากการติดเชื้อ เราร่วมมิสซา

ออนไลน์ ซึ่งมิสซาประกอบด้วย โต๊ะพระ

วาจาและพระแท่นบูชาศีลมหาสนิท เรามี

เวลาท่ีจะเฝ้าสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ผ่าน

ทางการสวดภาวนาและร่วมมิสซาออนไลน์

เดือนน้ี เราเริม่เข้าสูเ่ทศกาลมหาพรต 

แล้ว ต้ังแต่วันพุธรับเถ้า พระศาสนจักร

เชิญชวนเราให้ดำาเนินชีวิตด้วยความรัก

อย่างเข้มข้น และเป็นพิเศษในการมีข้อ 

ต้ังใจในการปรับปรุงตนเอง (กลับใจ) และ 

ใช้โทษบาปผ่านทาง ในการบำาเพ็ญพรต  

สวดภาวนา จำาศีลอดอาหาร เสียสละ 

มากขึ้น และแบ่งปันมากขึ้น ตลอดเทศกาล 

มหาพรตนี้ สารสังฆมณฑลฉบับนี้ได้ 

นำาเสนอเก่ียวกับ พิธีกรรมและการดำาเนิน 

ชีวิตในช่วงมหาพรตนี้ เชิญพี่น้องอ่านได้ 

ในสารฯ ฉบับนี้ครับ

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์, 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
ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชน 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook : สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Youtube : catholic bkk

ช่องทางการรับชม  “มิสซาออนไลน์และข่าวสาร” 
ของสื่อมวลชนฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1.

2.

รายการพระเจ้าสถิตกับเรา 
ผลิตโดย สื่อมวลชนฯ กรุงเทพฯ มี 3 ช่วง

1. ชีวิตกับพระวาจา...

รับฟังบทเทศน์และการแบ่งปัน 
พระวาจากับชีวิตคริสตชน ประจำาวัน

อาทิตย์ โดยคุณพ่อผู้ทรงคุณวุฒิ

2. หน้าต่างส่องโลก... 
นำาเสนอข่าว เหตุการณ์ใน 

พระศาสนจักรสากล  
และคำาเทศน์สอนของ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส จากวาติกัน

รับชม ข้อคิดชีวิต ข้อคำาสอนและ 
ภาคปฏิบัติวิถีชีวิตคริสตชน ตลอดจน 
กิจศรัทธาและกิจกรรมต่างๆ ของวัด 

องค์กร และฝ่ายงานต่างๆ ใน 
อัครสังฆมณฑลและพระศาสนจักรไทย
เช่น งานด้านสังคม การศึกษา เยาวชน งานอภิบาล และแพร่ธรรม เป็นต้น

3. นานาสาระ... 


