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พี่น้องชาวไทยท่ีรักทุกท่าน ปีท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนบนโลกต้องเผชิญกับเร่ืองราว 
ที่ทำาให้เราไม่สบายใจอย่างมากมาย ดังเช่นภาวะการระบาดร้ายแรงของไวรัสโควิด-19  

ท่ีกระจายไปทั่วโลก ความเปล่ียนแปลงของสภาวอากาศ และสิ่งแวดล้อม ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ที่อ่อนแอลง หลายสิ่งที่เราต้องเผชิญนี้ดูเหมือนว่าอารยธรรมแห่งความรัก มิได้มีอิทธิพลเหนือจิตใจ
ของเราอย่างที่ควรจะเป็น 

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก
ได้ทรงประกาศสมณสาส์น “FRATELLI TUTTI ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” ที่ทรงส่งถึงปวงชนทุกคนในโลก  
ทรงย ้ ำาเตือนความสำาคัญของความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างพี่น้อง อันจะเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ
ผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ที่เราพบอยู่ในเวลานี้ ดังความตอนหนึ่งว่า

“ในที่สุด ความรักเมตตาก็ทำาให้เราต้องเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับสากล ไม่มีใครบรรล ุ
วุฒิภาวะหรือความสมบูรณ์ได้โดยแยกตัวเองออกมา ด้วยพลวัตของความรักน้ันเอง ที่ความรักเมตตา
ต้องเปิดกว้างมากขึ้น มีความสามารถในการต้อนรับผู้อื่นมากขึ้น”

ปีใหม่นี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ได้ตระหนักว่า เรา “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” ส่งมอบ
ความสุขด้วยความรัก ความเข้าใจให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรกันอย่างพี่น้อง เพื่อที่อารยธรรม
แห่งความรักเยี่ยงพ่ีน้อง จะแผ่ขยายออกไปรอบข้างจนถึงสังคมโลกในที่สุด ขอพระพรอันอุดมของ
พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นแบบอย่างความรักอันมิอาจประมาณได้ นำาสันติสุขและความปรารถนาดี 
ถวายแด ่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ีกบัทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ และ 

สาสน์อำานวยพรเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใีหม ่พทุธศกัราช ๒๕๖๔

ของ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน จะได้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ  

ที่ถาโถมเข้ามาในปีเก่า และก้าวสู่ปีใหม่ ๒๕๖๔  
ด้วยความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน ขออำานวยพร 



ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทีก่ลบัมาอกีครัง้ ทำาใหต้อ้งกลบัมา

เข้มข้นกับมาตรการการการเว้นระยะห่างทางสังคม 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ ทำาให้คริสตชน

หลายคนไม่สามารถไปร่วมพิธีกรรม หรือกิจศรัทธาที่

วัดได้ เนื่องจากหลายวัดอยู่ในเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 

อย่างไรก็ดี พระศาสนจักรจัดให้เราร่วมพิธีกรรม

ออนไลน์ การสวดสายประคำาออนไลน์ ฯลฯ เป็นการ

ชดเชย

การทำางานวถิชีมุชนวัดในสถานการณน์ีก้เ็ชน่กนั 

เราไมส่ามารถรวมตวักันเพือ่จัดประชุมคณะกรรมการ

ดำาเนินงานวิถีชุมชนวัด ไม่อาจจัดประชุมทีมงาน

ผู้นำาวิถีชุมชนวัดของเขต   ไม่สามารถจัดการประชุม

พบปะของชุมชนคริสตชนย่อย รวมท้ังเรายังจำาเป็น

ต้องเลื่อนโครงการสัมมนาและอบรมต่างๆ ที่เรา

วางแผนที่จะจัดในปีน้ีออกไปจนถึงเมื่อสถานการณ์

การระบาดของโรคนี้กลับสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ดีพ่อขอทบทวนแนวทางที่คณะ

กรรมการดำาเนินงานวิถีชุมชนวัดได้จัดประชุมกัน

ด้วยช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่อังคารที่ 28 เมษายน 

ค.ศ. 2020 โดยวางแนวทางสง่เสรมิและสนบัสนนุการ

ทำางานวถิชุีมชนวดัในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ครอบครัวเป็นรากฐานของวิถี ชุมชนวัด 

ครอบครัวเข้มแข็ง วิถีชุมชนวัดก็เข้มแข็ง เราจึงร่วมใจ

กันรณรงค์การสวดสายประคำา และอ่านพระคัมภีร์ใน

ครอบครัว

2. สนับสนุนการอ่านพระคัมภีร์ โดยให้คณะ

กรรมการวิถีชุมชนวัดของแต่ละเขต ช่วยรณรงค์ให้ 

พี่น้องคริสตชนศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ที่ทางแผนก

พระคัมภีร์จัด 
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บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

3. ให้มีช่องทางติดต่อกับพี่น้องคริสตชน และ 

ชุมชนคริสตชนย่อยต่างๆ เพื่อหล่อเลี้ยง ให้ความรู้ 

และประชาสัมพันธ์จิตตารมณ์ และการทำางาน 

วิถีชุมชนวัด โดยการจัดทำาสารวิถีชุมชนวัดด้วยไฟล์ 

พีดีเอฟ และส่งต่อให้พี่น้องคริสตชนผ่านทาง 

อีเมล์และไลน์ 

4. จัดทำารายการให้ความรู้และแบ่งปันเกี่ยวกับ 

วิถีชุมชนวัดออนไลน์

5. จัดทำาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ 

วิถีชุมชนวัด

6. สนับสนุนการประชุมวิถีชุมชนวัดออนไลน์ 

ในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับเขต และชุมชน 

คริสตชนย่อย โดยแผนกวิถีชุมชนวัดให้การสนับสนุน 

ช่องทางในการดำาเนินการ

และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 พระสันตะ 

ปาปาฟรังซิสทรงประกาศปีนักบุญโยเซฟ (ระหว่าง 

วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020 - วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 

2021) เพื่อฉลองครบรอบ 150 ปี การประกาศให้ 

นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร

สากล และทรงมอบหมายให้ศาลพระศาสนจักรเพื่อ 

ชวีติจติภายใน (Apostolic Penitentiary) ออกกฤษฎกีา 

เพือ่มอบพระคณุการุณย์ใหต้ลอดปขีองนักบญุโยเซฟ 

พอ่เหน็วา่มปีระโยชนกั์บพีน่อ้ง เป็นตน้ในสถานการณ ์

ที่เราเผชิญในปัจจุบัน จึงขอสรุปเร่ืองการรับพระคุณ

การุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ ดังนี้ 
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1. การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์เป็นไปตามเง่ือนไข

ปกติ คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตาม 

พระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา 

2. สตับรุุษมีความต้ังใจท่ีจะรับพระคณุการณุยค์รบบรบิรูณ์ 

และมีจิตวิญญาณหลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น 

และสัตบุรุษกระทำากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1) รำาพึงบท “ข้าแต่พระบิดา” เป็นเวลาอย่างน้อย 

คร่ึงชั่วโมง หรือเข้าเงียบสงบจิตใจอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งวัน 

ซึ่งกำาหนดให้มีบทเทศน์บทรำาพึงที่เกี่ยวกับนักบุญโยเซฟ

2) ประกอบกิจเมตตากรุณาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต ตามแบบฉบับของนักบุญโยเซฟ

3) สวดลูกประคำาพร้อมกันภายในครอบครัวและระหว่างคู่หมั้นที่จะแต่งงาน

4) ผู้ท่ีมอบกิจการของตนทุกวันไว้ในความอุปถัมภ์ของนักบุญโยเซฟ และสัตบุรุษทุกคนที่

ภาวนาวอนขอท่านนักบุญโยเซฟกรรมกรแห่งนาซาเร็ธ เพื่อผู้ที่กำาลังหางานทำาสามารถมีงานทำา และ

การงานของทุกคนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นงานที่มีศักดิ์ศรี  

5) สวดบทร่ำาวิงวอนนักบุญโยเซฟ (สำาหรับจารีตละติน) หรือบทสรรเสริญนักบุญโยเซฟ  

“Akathistos” (สำาหรบัจารตีไบเซนไตน)์ หรอืบทภาวนาอืน่ๆ ตอ่นกับญุโยเซฟในธรรมประเพณพีธิกีรรม

แบบอืน่ๆ สำาหรับพระศาสนจกัรซึง่กำาลงัถกูเบยีดเบยีนทัง้จากภายในและภายนอก และเพือ่บรรเทาใจ 

คริสตชนทุกคนที่กำาลังถูกเบียดเบียนทุกรูปแบบ

6) สวดบทภาวนาบทใดกไ็ดที้ไ่ดร้บัการรบัรองอยา่งถกูตอ้ง หรอืประกอบกจิศรทัธาเทดิเกียรติ

นักบุญโยเซฟ เช่น สวดบทภาวนา “ข้าแต่นักบุญโยเซฟผู้มีบุญ...” โดยเฉพาะในวันที่ 19 มีนาคมและ  

1 พฤษภาคม ในวันฉลองครอบครัวศักด์ิสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ  

ในวันอาทิตย์ของนักบุญโยเซฟ (สำาหรับจารีตไบเซนไตน์) ในวันที่ 19 ของทุกเดือน และทุกวันพุธ 

ตามธรรมเนียมละติน ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงท่านนักบุญ

7) สำาหรับบรรดาคนชรา คนเจ็บป่วย คนใกล้จะตาย และทุกคนที่ไม่อาจออกจากบ้านได้ 

เพราะสาเหตุอันสมควร โดยที่เขามีจิตวิญญาณหลุดพ้นจากบาปทั้งสิ้น และมีความตั้งใจจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขทั้งสามประการโดยทันทีเมื่อมีโอกาส (คือ รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท และภาวนาตาม 

พระประสงคข์องสมเดจ็พระสนัตะปาปา) ทีบ่า้นของเขาหรอืทีซ่ึง่มีอปุสรรครัง้เขาไว ้โดยใหเ้ขาเหลา่นัน้

สวดบทภาวนาเทิดเกียรตินักบุญโยเซฟ ผู้บรรเทาคนไข้และผู้อุปถัมภ์ให้สิ้นใจอย่างดี โดยถวายความ 

เจ็บปวดหรือความทุกข์ยากของชีวิตด้วยความไว้วางใจแด่พระเจ้า

ขอพระเจ้าทรงอวยพรและประทานพรอันอุดมแก่พี่น้องทุกท่านครับ



วันอาทิตย์
08.30 น. 17.00 น. Th
10.00 น. Eng

วันอาทิตย์
สวดสายประคำา 07.30 น. Th
มิสซา 08.00 น. Th
สวดสายประคำา 09.30 น. 
(ภาษาจีน)
มิสซา 10.00 น. (ภาษาจีน)

วันอาทิตย์ 
06.00 น. 08.00 น. 
10.00 น. 12.00 น. และ 
17.30 น.

วันอาทิตย์ 
09.00 น.

วันอาทิตย์ 
08.30 น.

วันอาทิตย์ 
11.00 น.

วันอาทิตย์ 
10.00 น.

จันทร์-ศุกร์
06.00 น. 17.15 น. Th
วันเสาร์ 
06.00 น. 17.00 น. Th

วันจันทร์-วันเสาร์ 
17.30 น.
สวดสายประคำา 
17.00 น. Th

วันธรรมดา 
06.00 น. และ 17.30 น.
เย็นวันเสาร์ 17.30 น.
(มิสซาวันอาทิตย์)

วันจันทร์-ศุกร์ 
19.00 น.
วันเสาร์ 
19.00 น.

วันเสาร์
19.00 น.

วันเสาร์
17.00 น. 

Youtube Assumption Mass: 
https://www.youtube.com/channel/UCXydolVwz-
VhubLt-qL8hDNw

Facebook : https://www.facebook.com/assumptionbkk

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCO-
BrI1BewTAjDEovGHHdinQ/live?fbclid=IwAR3_sxZrgLR3zB
_5Pha1g2eIZ4EeGdJZHi3Oh_f3t1LDCyvkXg4wVsBtVvk

Facebook : https://www.facebook.com/วัดแม่พระลูก
ประคำา(กาลหว่าร์)-Holy-Rosary-Church-159664737493819

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC5td-
WlBXykotsDNsuDUpr7Q

Facebook : 
https://www.facebook.com/SaintLouisChurchBKK

Youtube : Thomas The Apostle church Bangkok
https://www.youtube.com/channel/
UCmTcwGhPkng1EKhMLmIrf_g

Facebook : วัดนักบุญโธมัส อัครสาวก นนทรี
https://www.facebook.com/stthomasbkkchurch

Youtube : The Holy Infant Jesus Church
https://www.youtube.com/channel/UCftIZZGPmjEd-
c8iSNEvxkFw

Facebook : วัดพระกุมารเยซู - Holy Infant Jesus Church 
https://www.facebook.com/holykm8

Facebook : 
https://www.facebook.com/raphaelchurch/

Facebook : 
https://www.facebook.com/Queenofpeace101/

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์

วัดเซนต์หลุยส์

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำา

วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

วัดพระกุมารเยซู กม.8

วัดเซนต์โธมัส

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 20214
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วันอาทิตย์
Th : 06:30 น. 07:30 น. 
12:30 น. 19:00 น.
Eng : 08.30 น. 09.45 น.
11.00 น. 17.30 น.

วันอาทิตย์
07.00 น.  09.00 น.  
และ 17.30 น.

วันอาทิตย์ 
09.00 น. 

วันอาทิตย์ 
09.00 น. 

วันอาทิตย์ 
09.00 น. 

วันอาทิตย์ 
09.00 น. Th

วันอาทิตย์  
07.00 น. 
09.30 น.

วันอาทิตย์ 
10.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ 
06.30 น. Th
07.00 น. 08.00 น.
17.30 น. (Eng)
วันเสาร์ (แทนวันอาทิตย์ได้)
17:30 น. Eng 19:00 น. Th

วันจันทร์-ศุกร์ 
06.15 น. 07.30 น. 17.00 น.
วันเสาร์
06.15 น. 07.30 น. 17.00 น.

วันเสาร์
19.00 น. 

วันเสาร์
19.00 น. 

วันพุธ 09.00 น.
วันเสาร์ 19.00 น.

วันเสาร์ 
17.00 น.

Youtube : Holy Redeemer Bangkok วัดพระมหาไถ่
https://www.youtube.com/channel/UCperxpM-
5vU703f6-lgWWx7g

Facebook : Holy Redeemer Church Bangkok -  
โบสถ์พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ
https://www.facebook.com/holyredeemerbangkok

Youtube : Fatima Church 
https://www.youtube.com/channel/UCWU-3_KTODfqd-
CUDdyJ7WWg

Facebook : https://www.facebook.com/fatimadindaeng

Facebook : วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า - Official
https://www.facebook.com/Rangsit.Church

Facebook : St.Mark Church - วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี 
https://www.facebook.com/StMark-Church 
วัดนักบุญมาร์โก-ปทุมธานี-585215861618429

Facebook : วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพ
https://www.facebook.com/SJChurch.BKK

Facebook : วัดพระแม่มหาการุณย์ Our Lady of Mercy Nonthaburi
https://web.facebook.com/วัดพระแม่มหาการุณย์-Our-
Lady-of-Mercy-Nonthaburi-193911844012133

Youtube: Pramanda Church
https://www.youtube.com/channel/UCztRjZbej_rxhPWkxvcF05w

Facebook : วัดพระมารดา นิจจานุเคราะห์
https://www.facebook.com/pramandachurch

Facebook : วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
https://www.facebook.com/saphanmai.church

วัดพระมหาไถ่

วัดแม่พระฟาติมา

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

วัดเซนต์จอห์น

วัดพระแม่มหาการุณย์ เมืองนนท์

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

วันอาทิตย์ 
08.30 น. Th
10.00 น. Eng

Facebook : วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี +St.Thomas 
Aquinas Church
https://www.facebook.com/thomaschurchminburi/

วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี



วันอาทิตย์ 08.30 น.
08.00 น. สวดสายประคำา
โดยกระจายเสียงออกชุมชน
งดมิสซา 19.00 น.

วันเสาร์ สวดสายประคำา 
18.00 น. โดยกระจายเสียง
ออกชุมชน นพวาร 18.30 น. 
ต่อด้วยมิสซา แบบออนไลน์

Facebook : วัดซางตาครู้ส โบสถ์ซางตาครู้ส กุฎีจีน
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100022107652240

วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

วันอาทิตย์ 
09.00 น. 

วันอาทิตย์ 
08.45 น. 

วันจันทร์-เสาร์ 
07.00 น.

Facebook : วัดดวงหทัยนิรมลของเเม่พระ ปากลัด
https://www.facebook.com/วัดดวงหทัยนิรมลของเเม่พระ-
ปากลัด-313272702039208

Facebook : วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร พุทธมณฑลสาย 1
https://www.facebook.com/วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร- 
พุทธมณฑลสาย-1-100298164953699

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

วันอาทิตย์ 
09.00 น. สวดสายประคำา
09.30 น. มิสซา

วันอาทิตย์ 
10.00 น.

วันอาทิตย์ 
09.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ 07.00 น. 
วันเสาร์ 19.00 น.

วันอาทิตย์ 
08.30 น. 

วันอาทิตย์ 
09.30 น. 

Facebook : วัดนัักบุญเปาโล บ้านนา
http://www.facebook.com/PauloBanna

Facebook : วัดนักบุญเปโตร สามพราน
https://www.facebook.com/stpeterchurch.sampran

Facebook : สุสานศานติคาม วัดพระเยซูเจ้าฯ สามพราน 
https://www.facebook.com/susansantikham

Facebook : วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
https://www.facebook.com/SainthRochChurchChachoensao

Facebook : วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร Holy Family Church Lumsai 
https://www.facebook.com/วัดพระวิสุทธิวงส์-ลำาไทร-Holy-
Family-Church-Lumsai-102321194760059/

วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

วัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

วันอาทิตย์ 
09.00 น.

Facebook : วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
https://www.facebook.com/christthekingthailand

วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำาไทร

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (MDBA)
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วันอาทิตย์ 
09.00 น. 

Facebook : วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
https://www.facebook.com/louismarie.bangkae

วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ บางแค
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วันอาทิตย์ 
09.00 น.

Facebook : https://www.facebook.com/วัดมารีย์สมภพ-
บ้านแพน--Nativity-of-Marys-Church-580773268763221/

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

วันอาทิตย์ 
08.30 น.

งดมิสซาเย็นวันเสาร์ Facebook : วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
https://www.facebook.com/pages/วัดพระตรีเอกภาพ%20
%20หนองหิน/230722230273861/

วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (MDBA)

บอกข่าวเล่าสาร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม ค.ศ.2021 คณะธรรมทูตไทย กำาหนดให้มีพิธีมิสซาและพิธีบวชเป็นสังฆานุกร ของสมาชิกคณะธรรมทูตไทย 
จำานวน 2 ท่าน ได้แก่ สังฆานุกร ยอห์นบอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ และ สังฆานุกร อันโตนิโอ รติ พรหมเด่น โดย พระคาร์ดินัล  
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี ณ วัดน้อยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน

มสิซาสมโภชพระคริสตสมภพ ณ อาสนวหิาร 
อัสสัมชัญ

ค่ำาคืนวันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม  
ค.ศ.2020 ทางอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 
ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภช 
พระคริสตสมภพ เวลา 22.00 น. ร่วมกับสัตบุรุษ
จำานวนหนึ่ง ตามมาตรการควบคุมโรค และ
ร่วมกับสัตบุรุษท่ีร่วมมิสซาทางออนไลน์ โดย  
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  
โกวิทวาณิช เพื่อขอบคุณพระเจ้าและขอพร 
พระเจ้าสำาหรับสัตบุรุษทุกคน ท่ามกลางสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน

คำานับพระสมณฑูตฯ พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม
วันพุธท่ี 23 ธันวาคม ค.ศ.2020 สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย  

เข้าคำานับพระสมณฑูตฯ พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำาประเทศไทย เน่ืองในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่

ฉลองวัด “เซนต์จอห์น" ลาดพร้าว
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ค.ศ.2020 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครอบครัว

ศักด์ิสิทธิ์ และฉลองนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสาร ซึ่งทางวัดเซนต์จอห์นกำาหนดให้
เป็นวันฉลองวัด เพื่อขอบคุณพระเจ้า ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์และเทิดเกียรตินักบุญ
ยอห์น โดยมีมิสซาทุกรอบตามตารางเวลาวันอาทิตย์ ทั้งนี้มิสซารอบเวลา 09.00 น. มีการ 
แห่พระรูปนักบุญยอห์นรอบวัด โดย คุณพ่อ ยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์ เป็นประธาน  
ณ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว 

คณะธรรมทูตไทย บวชสังฆานุกร 2 ท่าน



โอกาสนี้ พ่อขออนุญาตนำาเสนอ สถิติหรือจำานวนการเข้าชม ตลอด
ปีท่ีผ่านมา (ค.ศ.2020) ในเฟซบุ๊ก (เฟซบุ๊กส่วนตัวและเพจเฟซบุ๊ก)  
ของ สื่อมวลชนคาทอลิก  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งในตารางเรา
พบว่า เพจส่ือมวลชน กรุงเทพฯ ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กอย่างจริงจังต้ังแต่ 
เดือนเมษายน ค.ศ.2020 (ปกติทางสังฆมณฑลจะนำาเสนอทางเว็บไซต์  
www.catholic.or.th) อันเนื่องมาจาก วิกฤตการณ์โรคระบาด จึงเป็น
โอกาสให้เราต้อง ร่วมพิธีกรรมถ่ายทอดสดทางออนไลน์มากขึ้น และ
รวมทั้งเป็นโอกาสได้รับชมคลิปสาระดีๆ ได้แก่ รายการพระเจ้าสถิต 
กบัเรา ขอ้คดิคำาสอน การแบง่ปนัพระวาจา ขา่วพระศาสนจกัรสากลและ 
ในไทย กิจกรรมของวัดและองค์กรต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเชื่อศรัทธา 
และความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร

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

ท้ังนี้ ในกราฟการแสดงผลจำานวนผู้รับชม เราสังเกตว่า บางเดือน
มีจำานวนผู้เข้าชมมากข้ึน เช่น มิสซาออนไลน์ค่ำาคืนวันคริสต์มาส ใน
เดือนธันวาคม แสดงว่าเราคริสตชนให้ความสนใจและติดตาม การร่วม
พิธีกรรมออนไลน์และรับชมคลิปสาระดีมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

พี่น้องที่รัก ช่องทางสื่อต่างๆ ในปัจจุบันได้แก่ เว็บไซต์-เฟซบุ๊ก-
ยูทูป-อินสตาร์แกรม และสื่อต่างๆ เป็นเพียงตัวช่วยหนึ่งให้เรา 
ได้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า และเพื่อนพี่น้อง ขอให้เราแต่ละคนได้
แบ่งปันความรักแก่คนรอบข้างท่ีเราพบเห็น เพื่อให้ตัวเราเองเป็น 
สื่อนำาความรักของพระเจ้าไปสู่ทุกคนด้วยเช่นเดียวกัน

ไมน่่าเชือ่วา่ ปใีหม่นีเ้ราไดก้ลบัมาสูบ่รรยากาศ ของ
การเฝา้ระวงั ในวกิฤตการณโ์รคระบาดอกีครัง้ จากการ
ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ท้ังๆ ที่เราและทั่วโลก
เผชญิมาแล้วครบรอบ 1 ป ีแตก่ารระบาดของโควดิ-19 
รอบใหม่ได้เกิดขึ้น ใกล้ตัวเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
แน่นอนส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของเราท้ัง การใช้ชีวิต
ปกต ิการทำางาน รวมท้ังการไปรว่มพธิกีรรมหรอื มสิซา
ที่วัด ซึ่งวิธีการป้องกันขั้นพื้นฐานเราคงทราบแล้ว  
แต่เราไม่ประมาท และภาวนาขอพระเจ้าคุ้มครองเรา
ทุกคนให้ปลอดภัยทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคระบาดรอบใหม่ เกิดข้ึนก่อน 
คริสตชนไทยร่วมฉลองคริสต์มาสเพียงประมาณหนึ่ง
สปัดาห ์ทำาใหก้ารฉลองครสิต์มาสท่ีวดัต้องปรบัเปลีย่น
ตามความเหมาะสม แต่จิตใจเรายังฉลองการบังเกิด
ของพระกุมารเยซูด้วยความเชื่อที่มั่นคงต่อไป และ
วิกฤตการณ์โรคระบาดยังดำาเนินเรื่อยมาจนกระท่ัง
เดือนนี้ ปัจจุบันจึงมีการเชิญชวนให้ร่วมมิสซา และ
พธิกีรรมตา่งๆ ผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต มากข้ึน อนัเนือ่ง 
มาจาก ขอ้กำาหนดของทางภาครัฐ หรอื ทางจงัหวดัต่างๆ 
เพ่ือความปลอดภัยในการร่วมชุมนุมในการร่วมพิธีกรรม 
ของทางวัด ตามที่พี่น้องทุกท่านทราบและเข้าใจ

ปัจจุบันทางสื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ได้สำารวจรอบมิสซาและช่องทางถ่ายทอดสด มิสซา 
ออนไลน ์ของวดัต่างๆ ในอคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ ซึง่ 
เราพบว่า มีวัดจำานวนไม่น้อย ที่ให้บริการพี่น้องใน 
มิสซาออนไลน์ ดังที่สารสังฆมณฑลฉบับนี้ ได้นำาเสนอ 
ซึ่งพี่น้องสามารถ ดูตารางเวลามิสซาของวัดต่างๆ  
และเข้ารว่มมสิซาออนไลน์ ตามชอ่งทางไดแ้ก ่ชอ่งทาง 
เฟซบุ๊ก หรือ ยูทูป ของวัดต่างๆ ที่พี่น้องรู้จักหรือ
ต้องการเข้าชมและติดตามข่าวสารต่างๆ

ทั้งนี้ช่องทางหลักของ สื่อกลางในการกระจาย
ข่าวสารต่างๆ ได้แก่ ช่องทางเฟซบุ๊กของสื่อมวลชน  
ชื่อว่า “สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ” ซึ่งมีโลโก้ และมีตัวสัญลักษณ์ย่อว่า 
MDBA มาจากคำาว่า Media Department of Bangkok 
Archdiocese ซึ่งหมายถึง แผนกสื่อมวลชนคาทอลิก 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

และอีกช่องทางได้แก่ เว็บไซต์ของอัครสังฆมณฑล 
กรุงเทพฯ ชื่อเว็บไซต์ “www.catholic.or.th” ซ่ึง 
พ่ีน้องสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารหรือร่วมพิธีกรรม 
ออนไลน์ได้ ตามวันเวลา วัด และช่องทางที่เหมาะสม 


