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โดยอาศั ย การประทั บ อยู่ ข อง
พระเยซู เ จ้ า กั บ พระศาสนจั ก รใน
ลักษณะต่างๆ โดยทางพระวาจา
ศีลศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็น
หนึง่ เดียวกันในชุมชนความเชือ่ ทำ�ให้
เปโตร ยากอบ ยอห์น และคนอื่นๆ
เรื่ อ ยมาจนถึ ง คริ ส ตชนในปั จ จุ บั น
จะสามารถส่งต่อ “ไม้ผลัด”
สามารถเป็ น ประจั ก ษ์ พ ยาน
ประกาศให้มนุษย์โลกที่เหลือ รู้ถึง
อารยธรรมแห่ ง ความรั ก ที่ พ ระองค์
ได้ทรงนำ�เข้ามาในโลกนี้ และได้ทรง
มอบผ่ านไว้ กั บ พวกเขา ให้ ส่ง ต่ อ
ไม้ผลัดไปจนถึงนักวิ่งคนสุดท้าย
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์์มิสซา
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020

ส

มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเขียนพระสมณลิขิต
“ด้วยหัวใจของบิดา Patris Corde” จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19 ทำ�ให้เราได้เห็นชีวิตของผู้คน
ต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังของการทำ�งาน เช่น บุคลากรทางการแพทย์
และอาสาสมัคร พร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับการดำ�เนินชีวิตใน
วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ร่วมกับการอธิษฐานภาวนา,
พลีกรรม, และวิงวอนเพื่อการยุติสถานการณ์ดังกล่าว บทบาท
เช่ น นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ชี วิ ต ของนั ก บุ ญ โยเซฟผู้ มี ค วามสำ � คั ญ
ต่อประวัติศาสตร์แห่งความรอด แม้ว่าท่านจะเป็นคนเงียบๆ
ผู้รอบคอบและซ่อนเร้น ผู้ที่มีบทบาท “บทบาทที่ไม่อาจหาที่
เปรียบได้ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด” และปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้าเท่านั้น

นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ชี้ให้เห็นว่านักบุญโยเซฟทุ่มเทในการทำ�
หน้าที่ของการเป็นบิดาในการดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ตลอดชีวิตของท่าน ในการ
ทำ�งานเพือ่ หาเลีย้ งครอบครัว และยกระดับความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นการเป็นครอบครัวทีอ่ ยู่
เหนือธรรมชาติ (จนกลายเป็นครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิอ์ ย่างแท้จริง) ในพระธรรมเดิม เมือ่
มีความกันดารอาหารในประเทศอียิปต์ กษัตริย์ฟาโรห์ได้ตรัสกับชาวอียิปต์ที่มาขอ
ข้าวกินว่า “จงไปหาโยเซฟ เขาว่าอย่างไรพวกท่านก็ทำ�ไปตามนั้น” (ปฐก 41:41-55)

แม้ ว่ า นั ก บุ ญ โยเซฟจะมี ค วามกลั ว หรื อ ลั ง เลใจที่ จ ะรั บ พระนางมารี ย์ ม าเป็ น
ภรรยา (ตามกฎหมาย) แต่เพราะความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเป็นเจ้า และยอม
นอบน้อมปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามแผนการณ์ของพระองค์ ความเชื่อได้เอาชนะความ
หวาดกลัวและความอ่อนแอฝ่ายร่างกาย ท่ามกลางมรสุมแห่งชีวิตเราไม่ต้องกลัว
และปล่อยให้พระเยซูเจ้าถือหางเสือเรือให้กับเรา บางครั้งเราต้องการควบคุมทุกสิ่ง
แต่พระเจ้ามองเห็นภาพรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ

แผนการณ์แห่งความรอดมาถึงนักบุญโยเซฟด้วยการฝันเช่นเดียวกับพระนาง
มารีย์ ซึง่ ในธรรมประเพณีในพันธสัญญาเดิมถือว่าเป็นวิธกี ารทีพ่ ระเป็นเจ้าใช้เพือ่ เปิด
เผยแผนการณ์ของพระองค์ให้กับบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรทราบ แม้ว่าจะมีความ
กลัวแต่ทว่านักบุญโยเซฟปฏิบัติตามทันทีหลังจากที่ท่านได้ตื่นขึ้นความนอบน้อม
ทำ�ให้ทกุ สิง่ เป็นไปได้ส�ำ หรับท่านทีจ่ ะยินยอมรับความทุกข์ยากลำ�บากต่างๆ เช่นเดียว
กับแม่พระที่ตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้า “ฟีอัต” ทันทีเช่นเดียวกัน

นั ก บุ ญ โยเซฟปฏิ บั ติ ต ามสิ่ ง ที่ ทู ต สวรรค์ แ จ้ ง ให้ กั บ ท่ า นทราบ
โดยปราศจากเงื่อนไข แม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจภาพที่ใหญ่กว่าในขณะที่
ท่านไม่รู้ว่าจะต้องทำ�อย่างไร พระเจ้าทรงช่วยท่านด้วยแสงสว่างแห่ง
การตัดสินใจ แม้ว่าคำ�ตอบดู จะลึกลับและไม่เข้าใจแต่ท่านก็ยอมรับ
พร้อมเผชิญกับความขัดแย้ง อ้างว้างและผิดหวัง
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ปัญหาและอุปสรรคอาจทำ�ให้หลายคนย่อท้อและล้มเลิก แต่หากเรา
ต่อสู้กับปัญหาอาจทำ�ให้เราค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่และศักยภาพที่ซ่อนอยู่
ที่เหนือกว่านั้น “แผนการณ์ของพระเจ้า” ที่ปรากฎในสถานการณ์และ
บุคคลต่างๆ เช่นเดียวกับนักบุญโยเซฟที่เปลี่ยนคอกเลี้ยงสัตว์เป็นสถานที่
ต้อนรับองค์พระบุตร การหนีไปประเทศอียิปต์จากพลังอำ�นาจและความ
อิจฉาของกษัตริย์เฮโรด ทำ�ให้เราได้เห็นวิธีการที่พระเป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ
พวกเราให้ ร อดเสมอแม้ ใ นสถานการณ์ ที่ ยุ่ ง ยากที่ สุ ด ขอเพี ย งแต่ เราใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเปิดโอกาสให้พระเจ้าได้เข้ามาใน
ชีวิตของเรา

นักบุญโยเซฟมีอาชีพเป็นช่างไม้ เป็นงานที่ใช้แรงงาน ท่านคุ้นชินกับ
การทำ�งานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ทำ�ให้ท่านตระหนักถึงคุณค่า ศักดิ์ศรี
และความชื่นชมยินดีจากการทำ�งาน งานทุกงานมีส่วนร่วมในแผนการณ์ไถ่กู้
เป็นการเร่งการมาถึงของพระอาณาจักรสวรรค์ เป็นการรับใช้สงั คมและเป็นหนึง่
เดียวกับเพื่อนพี่น้อง การทำ�งานหนักของนักบุญโยเซฟเตือนใจพวกเราว่าการ
บังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้าไม่ทรงรังเกียจการทำ�งานหนัก (ในฐานะที่เป็น
ลูกของช่างไม้ต้องช่วยเหลือบิดาในบางครั้ง)

นักบุญโยเซฟดูแลพระกุมารอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนร่มเงาให้
พระกุมารได้ร่มเย็น การทำ�หน้าที่ของการเป็นพ่อ มีเป้าหมายอยู่ที่การ
พาเด็กๆ ไปพบความจริงและชีวิต ไม่ทนุถนอมจนเกินไปแต่ปล่อยให้
เขาตัดสินใจด้วยตนเอง เปิดโอกาสและให้เสรีภาพเป็นความรักบริสุทธิ์
ที่ให้เสรีภาพมิใช่ครอบครองหรือครอบงำ�ทุกบริบทแห่งชีวิต เช่นเดียวกับ
ความรักของพระเจ้าที่บริสุทธิ์และให้อิสระเสรีภาพแด่มนุษย์ในการเลือก
ทำ�สิ่งต่างๆ ได้อย่างเสรี เช่นเดียวกับนักบุญโยเซฟที่ไม่ได้เอาตนเองเป็น
ศูนย์กลางแต่คิดถึงพระแม่มารีย์และพระเยซูคริสตเจ้าเสมอ โดยระลึก
อยูเ่ สมอว่าพระบุตรไม่ใช่บตุ รของตนเองแต่เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า
ที่ฝากให้ตนดูแล
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2021 3

ความหมายของการระลึกถึงวันเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ในเทศกาลมหาพรตปี 2021

17 กุมภาพันธ์

วันพุธรับเถ้า
ในวันนีจ้ ะมีพธิ ี “แห่ใบลาน” ซึง่ ธรรมเนียมนี้
เป็ น การจำ � ลองเหตุ ก ารณ์ ที่ ป ระชาชนชาว
อิ ส ราเอลถื อ กิ่ ง ปาล์ ม ออกไปรั บ เสด็ จ พระ
เยซูเจ้า ในครั้งที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
อย่างสง่า เพื่อมารับการทรมานและความตาย
เราระลึกถึงเหตุการณ์นี้และร่วมพิธีกรรมเพื่อ
เตรี ย มจิ ต ใจของเราให้ เข้ า สู่ พ ระธรรมล้ำ � ลึ ก
แห่งการไถ่บาปของพระองค์บนไม้กางเขนอย่าง
ครบบริบูรณ์

1 เมษายน

วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์

วันนี้คริสตชนทั่วโลกระลึกถึงการตรึงพระ
เยซู เจ้ า ที่ ไ ม้ ก างเขนและการสิ้ น พระชนม์ ข อง
พระองค์ที่เขากัลวารีโอ

3 เมษายน

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
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เป็นการเริ่มต้นเทศกาลมหาพรต ซึ่ง “เถ้า”
เป็นสัญลักษณ์หมายถึง การใช้โทษบาปและการ
สำ�นึกผิด วันพุธรับเถ้าถือเป็นวันเริ่มต้นการ
ชำ�ระตนให้สะอาดบริสทุ ธิ์ ปราศจากบาปสวมใส่
จิตใจใหม่ขององค์พระคริสตเจ้า เป็นการเริม่ เวลา
ของการอธิษฐานภาวนา การจำ�ศีลอดอาหาร
และการให้ทานเป็นพิเศษ

28 มีนาคม

วันอาทิตย์พระทรมาน

เราระลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ ในชี วิ ต ของ
พระเยซูเจ้า คือการรับประทานอาหารค่ำ�ครั้ง
สุดท้ายร่วมกับอัครสาวกก่อนที่จะถูกจับกุมและ
ได้รับการพิพากษาให้รับโทษประหารชีวิตโดย
การตรึงร่างไว้กับไม้กางเขน วันนี้ยังมีพิธีกรรม
ระลึกถึงการสถาปนาศีลบวชเพือ่ การเป็นพระสงฆ์
และการตั้งศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้า

2 เมษายน

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้ในพระคูหา
และเป็นวันแห่งการพักผ่อนของพระคริสตเจ้า
เพราะในวั น นั้ น พระศพของพระองค์ ท รงถู ก
วางไว้ในพระคูหา

บทความ...แผนกวิถีชุมชนวัด

กลุม่ พระพรพิเศษต่างๆ ประกอบ
ด้ ว ยลั ก ษณะพิ เ ศษและเอกลั ก ษณ์
เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มพลมารีเน้นการ
ทำ � งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นจิ ต
วิญญาณ ในขณะทีค่ ณะวินเซนเดอปอล
เน้นให้ความช่วยเหลือด้านความเป็น
อยู่ภายนอก เป็นต้น

พี่น้องที่รัก มีพี่น้องคริสตชนหลายท่านถามพ่อว่าชุมชน
คริสตชนย่อย (BEC) เป็นกลุม่ พระพรพิเศษ (Catholic Organization)
หรือกลุม่ ศรัทธากลุม่ ใหม่หรือ ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วไม่ใช่ ในสารสังฆมณฑล
ฉบับนีพ้ อ่ จึงอยากแบ่งปันกับพีน่ อ้ งทุกท่านถึงความแตกต่างระหว่าง
ชุมชนคริสตชนย่อย และกลุ่มพระพรพิเศษต่างๆ ดังนี้ครับ
ชุมชนคริสตชนย่อย ไม่ได้เป็น

กลุม่ หรือองค์กรใดๆ แต่เป็นวิถที างการ
ดำ � เนิ น ชี วิ ต ของพระศาสนจั ก รอั น
ยาวนาน โดยมี จุ ด กำ � เนิ ด ที่ ชุ ม ชน
คริ ส ตชนแรกเริ่ ม ด้ ว ยการเจริ ญ ชี วิ ต
ตามจิ ต ตารมณ์ แ ห่ ง พระวรสารโดยมี
พระคริสตเจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง สิ่งนี้ที่
ผลักดันให้พวกเขาเจริญชีวิตด้วยความ
รักและความเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกัน โดย
มีพธิ บี ปิ งั (พิธมี สิ ซา) และการร่วมชุมนุม
กันฟังพระวาจาเป็นพลังในการเจริญ
ชีวิตคริสตชน
ด้ ว ยการท้ า ทายของพระวาจา
กลุ่ ม คริ ส ตชนเจริ ญ ชี วิ ต ด้ ว ยความรั ก
และความเป็นน้�ำ หนึง่ ใจเดียวกันภายใน
ชุมชนย่อยของพวกเขาซึ่งยังมีจำ�นวน
ไม่มากนัก พวกเขาร่วมกันภาวนาเพื่อ
สรรเสริญพระเจ้า เยี่ยมเยียนและให้
กำ�ลังใจกันและกันภายในชุมชน ออกไป
ให้กำ�ลังใจแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก แบ่งปัน
และช่วยเหลือบรรดาผู้ขัดสนและผู้ที่มี
ความต้องการในสิ่งต่างๆ ทีละเล็กทีละ
น้อย จำ�นวนคริสตชนค่อยๆ เพิม่ จำ�นวน
มากขึ้น เนื่องจากมีหลายคนประทับใจ
ในวิถีชีวิตคริสตชนที่มีพระเยซูเจ้าเป็น
ศูนย์กลาง ผ่านทางพิธบี ชู าขอบพระคุณ
การฟังพระวาจา และการนำ�พระวาจา
ไปปฏิบัติในชีวิต สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิต
คริสตชนในสมัยแรกเริ่ม
วิ ถี ชุ ม ชนวั ด จึ ง เป็ น วิ ถี ท างการ
เจริ ญ ชี วิ ต โดยมี พ ระเยซู เ จ้ า เป็ น
ศูนย์กลาง ผ่านทางจิตตารมณ์ความรัก
ต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ผ่านทาง
พิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ และพระวาจา

เป็ น หลั ก เพื่ อ เป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ให้
คริสตชนออกไปเจริญชีวิตแห่งความรัก
และความเป็ น น้ำ � หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น
กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ�จึงไม่มีสูตรสำ�เร็จ
ตายตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ชุมชนที่ต้องการให้จิตตารมณ์แห่งพระ
วรสารเข้ า ไปเปลี่ ย นแปลงหมู่ ค ณะ
ย่อยๆ ของพวกเขาให้กลายเป็นพระ
อาณาจั ก รของพระเจ้ า บนแผ่ น ดิ น นี้
ที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ยคริ ส ตชนค่ อ ยๆ
เติบโตขึ้น บรรดาผู้ได้รับความรอดพ้น
ผ่านทางพระคริสตเจ้ามีจำ�นวนมากขึ้น
วิถีชุมชนวัดจึงแตกต่างจากกลุ่ม
องค์กรพระพรพิเศษต่างๆ ทีเ่ น้นพระพร
พิ เ ศษแห่ ง พระวรสารที่ ก ลุ่ ม ของตน
ยึดถือในการดำ�เนินชีวิตกลุ่ม และมี
กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมี
ระเบี ย บกฎเกณฑ์ ที่ ต ายตั ว ของกลุ่ ม
แต่ละกลุม่ อย่างไรก็ดกี ลุม่ พระพรพิเศษ
เหล่านี้ก็ไม่ขัดแย้งกับวิถีชุมชนวัด ตรง
กันข้ามกลุ่มองค์กรเหล่านี้สามารถเข้า
ได้ ดี กั บ วิ ถี ชุ ม ชนวั ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ชุ ม ชนคริ ส ตชนย่ อ ยต่ า งๆ ที่ ห ลาย
ครอบครัวในเขตละแวกบ้านมารวมตัว
กัน เพื่อเจริญชีวิตที่มีพระคริสตเจ้าเป็น
ศูนย์กลางอย่างจริงจัง ปรากฏออกมา
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และดำ�เนินการ
โดยมีสภาภิบาลวัดเป็นผู้ประสานงาน
ในแต่ละหมู่คณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำ�นวน
ชุมชนคริสตชนย่อยว่ามีมากน้อยเพียงใด
สามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มองค์กร
พิ เ ศษและคริ ส ตชนทุ ก คนต่ า งก็ อ ยู่
ในชุมชนคริสตชนย่อย (BEC) โดย

ธรรมชาติ เพราะในฐานะคริ ส ตชน
พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระเยซู
เจ้า และพวกเขาได้รับพันธกิจเช่นเดียว
กับพระคริสตเจ้า นั่นคือพันธกิจแห่ง
การช่วยให้รอดพ้น บรรดาคริสตชนจึง
ต้องร่วมสืบสานพันธกิจของพระบิดา
ซึ่งพระเยซูเจ้าได้นำ�ลงมาปฏิบัติให้เห็น
เป็นรูปธรรม โดยมีพระจิตเจ้าทรงเป็น
ผู้ประทานพละกำ�ลัง และสอนให้พวก
เขาเข้ า ใจถึ ง จิ ต ตารมณ์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
พระวาจาพระเจ้า ผ่านทางการร่วมพิธี
บู ช าขอบพระคุ ณ ประจำ � วั น และทุ ก ๆ
สั ป ดาห์ และการออกไปเจริ ญ ชี วิ ต
เป็ น ประจั ก ษ์ พ ยานถึ ง พระคริ ส ตเจ้ า
ท่ามกลางหมู่คณะและชุมชนที่พวกเขา
ดำ�เนินชีวิตอยู่
สรุป ก็คือการเป็นสมาชิกของ
ชุมชนวัดที่เราสังกัด โดยเฉพาะชุมชน
คริสตชนย่อย (BEC) ในวัดที่พี่น้อง
รับศีลล้างบาปหรือมีภูมิลำ�เนา เป็น
กระแสเรี ย กและบทบาทที่ เราได้ รั บ
ผ่านทางศีลล้างบาป ส่วนการทีพ่ ระเจ้า
ทรงเรี ย กคนใดคนหนึ่ ง ให้ เ ข้ า เป็ น
สมาชิกในกลุม่ ศรัทธาหรือกลุม่ พระพร
พิเศษ เป็นความประทับใจของแต่ละ
บุ ค คลต่ อ คุ ณ ค่ า พระวรสารแบบใด
แบบหนึ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด เน้ น ของกลุ่ ม
พระพรพิเศษนั้นๆ ที่เขาสังกัด และ
การเป็นสมาชิกในกลุ่มพระพรพิเศษ
ไม่ ไ ด้ ขั ด แย้ ง กั บ การเป็ น สมาชิ ก ของ
ชุมชนคริส ตชนย่อ ย (BEC) จาก
ประสบการณ์ของพ่อ ผู้นำ�ในชุมชน
คริสตชนย่อยมากกว่าครึ่งมักมาจาก
กลุ่มพระพรพิเศษต่างๆ ครับ
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คอลัมน์ค�ำ สอน...แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(เทียบ CCC ข้อ 293)

นั

กวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทูลพระเจ้าว่า “เราไม่ต้องการพระองค์อีกต่อไปแล้ว
เพราะวิทยาศาสตร์สามารถทำ�ให้มนุษย์เกิดมาได้ และทำ�ให้เกิดมหัศจรรย์
ได้สารพัดสิ่ง” พระเจ้าตรัสตอบว่า “ดีล่ะ งั้นให้เราแข่งกันสร้างมนุษย์ เหมือนกับที่เรา
ทำ�ในครั้งแรกนั้น” “ไม่มีปัญหา” นักวิทยาศาสตร์กล่าวพร้อมกับหยิบฝุ่นดินขึ้นมาหนึ่ง
กำ�มือ พระเจ้าตรัสห้ามว่า “ไม่ได้ ต้องใช้ฝุ่นดินที่ท่านทำ�ขึ้นเองสิ” เรื่องนี้ต้องการสอน
ว่า พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่า ก่อนจักรวาลนี้จะเกิดขึ้นมีเฉพาะ
พระเจ้าแต่ผเู้ ดียวเท่านัน้ ทรงดำ�รงอยู่ และเพือ่ สำ�แดงพระอานุภาพแห่งพระสิรริ งุ่ โรจน์
ความดีและความรักของพระองค์ พระเจ้าได้ตรัสให้มีการเนรมิตสร้างเกิดขึ้น การเนรมิตสร้างนั้นเป็นผลงานของพระตรีเอกภาพ

เรื่องการเนรมิตสร้างจากสองตำ�นาน

มนุษย์

หนังสือปฐมกาลเล่าเรื่องการเนรมิตสร้างจากสองตำ�นาน ตำ�นาน
แรกเป็นบทกวี บรรยายถึงการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งสิ้น
ภายในหกวัน ส่วนในวันที่เจ็ดนั้นพระองค์ทรงพักผ่อน ส่วนตำ�นานที่
สองเล่าว่า พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน จากนั้นทรงสร้าง
มนุษย์ ชื่อว่า อาดัม โดยทรงปั้นฝุ่นจากดินแล้วทรงเป่าลมแห่งชีวิตให้
แก่เขา ทรงนำ�อาดัมมาไว้ที่สวนสวรรค์ พระเจ้าทรงต้องการให้อาดัมมี
ผู้ช่วยที่เหมาะสมกับเขา จึงทรงสร้างสัตว์และนกต่างๆ แล้วให้อาดัม
ตั้งชื่อแก่สัตว์เหล่านั้น แล้วพระเจ้าทรงทำ�ให้มนุษย์หลับสนิท ทรงเอา
กระดูกซี่โครงของเขาออกมาหนึ่งซี่ และทรงสร้างหญิงจากซี่โครงนั้น
เรื่องราวการเนรมิตสร้างนี้ต้องการบอกเราว่า ทั้งบุรุษและสตรีล้วนมี
ศักดิ์ศรีและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (เทียบ ปฐก 1:1-2:24)

มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะอ่อนแอหรือแข็งแรง
เป็นคนดีหรือคนชั่ว ล้วนมีศักดิ์ศรีของตนเพราะ
พระเจ้าทรงสร้างเรามาให้เหมือนกับภาพลักษณ์
ของพระองค์เอง นั่นหมายความว่าเราก็เป็นจิต
เช่นเดียวกับทีม่ รี า่ งกาย จิตวิญญาณนีท้ �ำ ให้เรา
มีสมรรถภาพที่จะคิด เลือก และรักเช่นเดียวกับ
พระเจ้า ต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆ ร่างกายและจิต
ของเรารวมกันอย่างเป็นเอกภาพด้วยสติปัญญา
และน้ำ�ใจอิสระ เราถูกสร้างมาเพื่อให้รู้จัก รัก
และรับใช้พระเจ้า วิญญาณของเรามีต้นกำ�เนิด
มาจากพระเจ้าโดยตรง ดังนั้นจึงจะไม่มีวันตาย

ทูตสวรรค์

โลกที่น่าอยู่

พระเจ้ า ได้ ท รงสร้ า งบรรดา
ทู ต สวรรค์ ด้ ว ย ผู้ ซึ่ ง ทรงอำ � นาจ
เฉลียวฉลาด และมีลักษณะเป็นจิต
ท่ า นเหล่ า นี้ อ ยู่ เ ฉพาะพระพั ก ตร์
พระเจ้า นมัสการพระองค์ มีหน้าทีร่ บั ใช้
และเป็นผู้นำ�สาร มนุษย์แต่ละคนมี
อารักขเทวดาเป็นผูป้ กป้องและนำ�ทาง
ชีวิตในโลกนี้ ท่านสามารถสวดภาวนา
วอนขอความช่ ว ยเหลื อ จากอารั ก ข
เทวดาได้ เราเรียกบรรดาทูตสวรรค์ที่
เป็นกบฏต่อต้านพระเจ้าว่า ซาตาน
หรือจิตชั่วร้าย ทุกวันนี้พวกมันถูกแยก
จากพระเจ้าและอยู่ในนรก พวกเขา
พยายามทำ�ให้เรากลายเป็นพรรคพวก
ด้วยการผจญล่อลวงให้เราทำ�บาป

ด้ ว ยเหตุ ท่ี โ ลกมาจากพระเจ้ า
องค์แห่งความดี โลกของเราจึงดีด้วย
ปฐมกาลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่า
ทุกสิ่งที่ทรงสร้างมานั้นดีมาก” (ปฐก.
1:31) ไม่มีสิ่งสร้างใดที่ยิ่งใหญ่กว่า
พระเจ้าผู้ทรงสร้างมันขึ้นมา พระเจ้า
ทรงทำ�ให้ทุกสิ่งคงความเป็นอยู่ต่อไป
สิ่ ง สร้ า งทั้ ง หลายเป็ น ของขวั ญ จาก
พระเจ้ า เพื่ อ ทำ � ให้ เรามนุ ษ ย์ ชื่ น ชม
ยิ น ดี แ ละต้ อ งดู แ ลรั ก ษาในเวลา
เดียวกัน งานสร้างนั้นยังไม่สิ้นสุด แต่
จะค่อยๆ สมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงวัน
สิ้นพิภพดังที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาจะ
ให้มีฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ คือ โลก
ที่สมบูรณ์นั่นเอง (เทียบ วว. 21:1-5)
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พระญาณเอื้ออาทร
ของพระเจ้า
พระเจ้ า ทรงนำ � ทางและดู แ ล
ทุกคน ทุกสิ่ง และทุกเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ เราเรียกการดูแลนี้
ว่า พระญาณเอื้ออาทร พระเยซู
เจ้าทรงสอนว่าพระบิดาผู้สถิตใน
สวรรค์ของเราทรงทราบดีถึงความ
ต้องการทุกอย่างของเรา ทรงดูแล
เอาใจใส่เรา ทรงทราบแม้กระทั่ง
จำ � นวนของผมทุ ก เส้ น บนศี ร ษะ
ของเราด้วย (เทียบ มธ. 10:30)
เป้าหมายแห่งแผนการของพระเจ้า
คือเพื่อให้บรรลุถึงพระอาณาจักร
ของพระเจ้า ซึ่งก็คือ ให้ทุกคนได้
ดำ�รงชีวิตอยู่ในสันติสุข ยุติธรรม
และความรัก นั่นเอง

บอกข่าวเล่าสาร

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ปี แห่งสมณสมัยของ "พระสันตะปาปา ฟรังซิส"

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต และฉลองครบรอบ 8 ปี แห่งสมณสมัย
ของพระสันตะปาปาฟรังซิส โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระอัครสังฆราช วีระเดช ใจเสรี พระอัครสังฆราช จำ�เนียร สันติสุขนิรันดร์ และบรรดา
พระสังฆราช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ฉลอง 325 ปี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2021 คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดงานฉลอง 325 ปี ของการก่อตั้งคณะ โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 09.30 น. ซึ่งมี ฯพณฯ พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ
พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำ�ประเทศไทย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ฯพณฯ พระอัครสังฆราชและพระสังฆราชทุกสังฆมณฑล คณะสงฆ์ อธิการและอธิการิณีเจ้าคณะนักบวช แพทย์ พยาบาล ครู ผู้ร่วมงาน
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าพร้อมกับคณะเซอร์

ฉลองวัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองธรรมมาสน์
นักบุญเปโตร โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ วัดธรรมมาสน์นักบุญ
เปโตร บางเชือกหนัง

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ฉลอง 25 ปี
ชีวิตสงฆ์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2021 เทิดเกียรติ
แม่พระฟาติมา ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ
เปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์ คุณพ่อมาร์ติน
อนุศักดิ์ กิจบำ�รุง คุณพ่อยอแซฟ อนุชา
ชาวแพรกน้อย ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

พิธีโปรดศีลกำ�ลัง นักเรียนคาทอลิก เขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 พิธีโปรดศีลกำ�ลัง แก่นักเรียนคาทอลิก เขต 1
ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
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ปีนักบุญโยเซฟ เกี่ยวข้องอย่างไรกับคริสตชน

1. เราสวดภาวนาเสนอวิงวอนต่อนักบุญโยเซฟ
2. เราดำ�เนินชีวติ ตามแบบอย่าง คุณธรรมของนักบุญโยเซฟ
3. เราสามารถรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ (ถึงวันที่ 8 ธ.ค.
2021 ซึ่งรับได้วันละ 1 ครั้ง) เพื่อชดเชยความบาปผิดของเรา
ตามเงือ่ นไขของการรับพระคุณการุณย์ ได้แก่
3.1 รับศีลอภัยบาป / รับศีลมหาสนิท / สวดภาวนาเพื่อให้
พระประสงค์ของพระสันตะปาปาสำ�เร็จไป
3.2 ทำ�กิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ดังต่อไปนี้
			 ก. สวดบทข้าแต่พระบิดา ครึง่ ชม.หรือเข้าเงียบ 1 วัน โดยมี
บทเทศน์เกีย่ วกับน.โยเซฟ
			 ข. ประกอบกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและจิตใจตามแบบฉบับ
น.โยเซฟ
			 ค. สวดลูกประคำ�พร้อมกันในครอบครัว
			 ง. มอบกิจการหรือภาวนาต่อน.โยเซฟ เพือ่ ผูก้ �ำ ลังหางานทำ�
			 จ. สวดบทภาวนาของน.โยเซฟ
			 ฉ. สำ�หรับคนชรา ผู้เจ็บป่วย และทุกคนที่ไม่อาจออกจาก
บ้านได้ ขอให้มีจิตวิญญาณที่หลุดพ้นจากบาป มีความตั้งใจจะ
รับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิท ภาวนาตามพระประสงค์ของพระ
สันตะปาปาทันทีท่มี ีโอกาส และสวดบทภาวนาเทิดเกียรติน.โยเซฟ
โดยถวายความเจ็บปวดและทุกข์ยากด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม

“ข้าแต่ผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่ ภัสดาของ
พระแม่มารีย์พรหมจารี พระเจ้าทรงมอบ
พระบุตรแต่พระองค์เดียวแก่ท่านพระแม่
มารีย์ ทรงวางพระทัยในท่าน พระเยซู
คริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่าน
ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดแสดงว่าท่าน
เป็ น บิ ด าของข้ า พเจ้ า ด้ ว ย โปรดชี้ นำ �
พวกเราในหนทางแห่งชีวิต โปรดวิงวอน
พระหรรษทานพระเมตตา และความ
กล้าหาญเพื่อพวกเรา และโปรดคุ้มครอง
พวกเราให้ พ้ น จากความชั่ ว ร้ า ยทุ ก
ประการเทอญ อาแมน”

ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พิธีเสก-แห่ใบลาน
และมิสซาอาทิตย์
พระทรมาน

เวลา 09.00 น.
วัดเซนต์จอห์น
(ลาดพร้าว)

- มิสซารือ้ ฟืน้ ศีลบวช
และเสกน้�ำ มันศักดิส์ ทิ ธิ์

เวลา 09.30 น.

อาสนวิหารอัสสัมชัญ
- มิสซาระลึกถึงการตั้ง
ศีลมหาสนิทครั้งแรก

เวลา 19.00 น.
วัดศีลมหาสนิท
(ตลิ่งชัน)

- พิธีนมัสการกางเขน

เวลา 15.00 น.

อาสนวิหารอัสสัมชัญ
- พิธีถอดพระรูป
(พระเยซู)

พิธีเสกน้ำ� เสกไฟ
และตื่นเฝ้าปัสกา

เวลา 19.00 น.
วัดเซนต์หลุยส์
(สาทร)

มิสซาสมโภชปัสกา

เวลา 09.00 น.

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เวลา 19.00 น.
วัดซางตาครู้ส
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