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พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่
กับเราอีกโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล
มหาสนิท ทีท่ �ำ ให้เราได้รบั อาหาร
ฝ่ายจิตหล่อเลี้ยงชีวิต ทำ�ให้เรา
มีกำ�ลังก้าวเดินต่อไปในหนทาง
แห่ง ความเชื่อ เป็ น ประจั ก ษ์
พยานยื น ยั น ถึ ง พระองค์ ท าง
ชีวิตและการกระทำ�ของเรา
วาทะพระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
บทเทศน์์เปิดประชุมกรรมาธิการฝ่ายสภาฯ
วันพฤหัสฯที่ 12 สิงหาคม 2021

ซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“เพราะพระศาสนจักรรับฟังเสียงของทุกคน
เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน”
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ทำ�พิธีเปิด “ซีนอดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ” อย่างเป็นทางการ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่ง
ซีนอดฯ ครั้งนี้มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจสำ�หรับสัตบุรุษ คุณพ่อ
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราชฯ ให้เกียรติมาพูดคุยกับทีมงาน
สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ในการมาร่วมแบ่งปัน
ไขประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่
เกี่ยวกับซีนอดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ

“ซีนอด” คืออะไร
“ซีนอดเป็นศัพท์ของพระศาสนจักรที่เราใช้ประชุม
ของบรรดาพระสังฆราช อาจเคยได้ยินคำ�ว่า สมัชชา
สมัชชาคือการประชุมในความหมายทัว่ ๆ ไป ซีนอด คือ
เฉพาะเจาะจง บรรดาพระสังฆราชมาประชุมกัน”
การประชุมแบบนี้ที่เราอยู่ในกระบวนการ เดิมทีสมเด็จ
พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้สถาปนาวันที่ 15 กันยายน
ค.ศ. 1965 ในการประชุม จุดประสงค์ของการประชุมก็เพื่อ
ให้บรรดาตัวแทนพระสังฆราชจากทั่วโลกได้มีโอกาสที่จะ
ให้คำ�แนะนำ� ข้อเสนอแนะ พูดถึงความกังวล ปัญหา ใน
ระดับโลก อีกทัง้ ยังเป็นทีป่ รึกษาให้กบั สมเด็จพระสันตะปาปา
เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีซีนอด เวลาที่สมเด็จพระ
สันตะปาปาหรือพระศาสนจักร ต้องการรับรู้เรื่องบางอย่างก็
ต้องเรียกสังคายนาวาติกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก

ซีนอดในครั้งนี้หมายถึง “พระศาสนจักรที่ก้าวไปด้วยกัน”
พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น ไม่ ใช่เพื่อความดีของตัวเรา
แต่ ให้เราก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อเป้าหมายในการประกาศพระเยซูเจ้า
ให้กับทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตประจำ�วัน
ซี น อด ถื อ โอกาสที่ ส มเด็ จ พระสั น ตะปาปาจะได้ อั พ เดทพระ
ศาสนจักรอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 หัวข้อครั้งนี้คือ
พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าตั้งขึ้น
ไม่ใช่เพื่อความดีของตัวเราและไปหาพระเจ้า ไม่ใช่แบบนี้ แต่ให้เราก้าว
เดินไปด้วยกัน และขณะที่เราก้าวไปด้วยกัน เป้าหมายจริงๆ ก็คือทำ�ให้
คนอืน่ ๆ ทีย่ งั ไม่รจู้ กั พระเยซูเจ้าได้รจู้ กั พระองค์ หรือแม้กบั ทุกคนทีเ่ ราพบ
เจอในชีวิตประจำ�วัน
ที่พิเศษคือ คราวนี้เราจะไม่ประชุมเฉพาะพระสังฆราชที่มารวมกัน
ช่วงเดือนตุลาคม แต่ต้องการฟังเสียงของทุกคนให้เยอะที่สุด ให้สัตบุรุษ
ทุกคนในพระศาสนจักรได้มีส่วนในการแบ่งปันถึงปัญหา ความห่วงใย
ความกังวลใจ ท่าทีของพวกเขาต่อพระศาสนจักร คำ�แนะนำ�ดีๆ จาก
บรรดาสัตบุรุษที่ให้กับสังฆมณฑล ที่สุดจะนำ�ไปสู่วาติกัน ความพิเศษ
อีกอย่างคือ ครั้งนี้จะไม่จัดแค่เดือนตุลาคมอย่างเดียว แต่จะจัดถึง 3 ปี
ในระดับสังฆมณฑลจะเริ่มตั้งแต่ปี 2021 เพื่อเตรียมไปสู่ปี 2023
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ปี 2021 นี้ ทุกสังฆมณฑล
จะมีการประชุม กระบวนการ
นี้เสร็จประมาณเดือนมีนาคม
ปี 2022 หลั ง จากนั้ น ในปี
2023 ข้อสรุปจากที่ประชุมของ
ประเทศไทยจะถูกส่งไป FABC
(Federation of Asian Bishops
Conference) และส่งต่อไปยัง
วาติกันเพื่อที่จะไปเตรียมการ
ประชุมในปี 2023 แต่คราวนี้
ข้อมูลต่างๆ ที่พระศาสนจักร
จะพูดคุยก็มาจากสัตบุรุษ คือ
ให้บรรดาสัตบุรุษช่วยกันออก
ความคิดเห็น

ซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีแผนดำ�เนินการอย่างไร?
อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ กระบวนการเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม เมื่อมีการประกาศว่าทุกสังฆมณฑลจะต้องทำ�ซีนอด
เดือนสิงหาคมก็มกี ารจัดทำ�แบบสอบถาม จากนัน้ ในเดือนกันยายน
จึงส่งแบบสอบถามให้กับพี่น้อง จนถึงเดือนตุลาคมทีมงานก็จะ
นำ�ผลของการทำ�แบบสอบถาม เข้าสู่ขั้นตอนของการประมวลผล
ทั้งหมดเพื่อเราจะได้จัดการประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคม ซึ่งถือว่า
เป็นไฮไลท์สำ�คัญของการทำ�ซีนอดในครั้งนี้
วันที่ 10 ตุลาคม 2021 มีพิธีเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการ
ณ นครรัฐวาติกัน และในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 เป็นการเปิด
ซีนอดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และมีการเปิดซีนอดของ
แต่ละสังฆมณฑล หลังจากนัน้ จะเป็นการประชุม สมัยที่ 1 วันที่
22-24 ตุลาคม 2021 สมัยที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2021
เป็นโอกาสที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเราจะได้ใช้คู่มือที่
เป็นเอกสารของพระศาสนจักร นำ�มาไตร่ตรองจิตตารมณ์ และจะมี
การตั้งคำ�ถามมาเพื่อพิจารณากัน หลังเดือนตุลาคมทีมงานจะจัด
ทำ�ข้อเสนอเแต่ละข้อ และในวันที่ 13 พฤศจิกายน จะมีการ
ลงมติของซีนอดกรุงเทพฯ เพื่อสรุปข้อเสนอเพื่อที่จะส่งให้กับ
พระสังฆราชฯ ต่อไป
วันที่ 16 มกราคม ปี 2022 จะนำ�ผลของซีนอดนี้ส่งให้กับ
ทางสภาพระสังฆราชฯ ทางสภาพระสังฆราชจะนำ�ผลของทั้ง 11
สังฆมณฑลไปประมวลผล เพื่อส่งต่อให้ สภาพระสังฆราชแห่ง
เอเชีย หรือ FABC (Federation of Asian Bishops Conference )
ต่อไป กระบวนการทั้งหมดจะจบในวันที่ 16 มกราคม 2022

พิธีเปิดซีนอด ณ นครรัฐวาติกัน 10 ตุลาคม 2021

พิธีเปิดซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2021

สัตบุรุษจะได้อะไรจากการซีนอดครั้งนี้?
หลังจากจบกระบวนการต่างๆ ของซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ในปี 2022 พวกเราจะได้ข้อปฏิบัติเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับชีวิตของเรา
เช่นเดียวกันในปี 2023 เมื่อการประชุมจบก็จะเป็นเช่นเดียวกัน พ่อเชื่อ
ว่า ปี 2024 พวกเราจะมีสมณลิขิตเตือนใจออกมาเป็นแนวทางให้กับเรา

เราเป็นพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน เสียงของสัตบุรุษก็เป็นหนึ่งเสียง
ที่มีค่าเหมือนเสียงของพระสงฆ์ สิ่งที่จะได้คือพระศาสนจักรทั้งหมด
เราต้องทำ�ตามเจตนารมณ์พระเยซูเจ้าผู้ก่อตั้งพระศาสนจักร
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- คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง ผู้จัดการแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ริสตชนทุกยุคทุกสมัยมีความผูกพันเป็นพิเศษกับพระนางมารีย์ ดังที่
แสดงออกมาผ่านทางกิจศรัทธาและบทภาวนาต่างๆ เกีย่ วกับแม่พระ
มากมาย ไม่เว้นแม้เแต่บทเพลงสรรเสริญพระนางมารีย์ (เพลงแม่พระ) ดังที่
นักบุญออกัสตินเคยกล่าวไว้วา่ “การขับร้องเป็นการแสดงออกของผูม้ คี วามรัก”
บทเพลงหรื อ บทภาวนาต่ อ แม่ พ ระที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ซึ่ ง เรายั ง ใช้ กั น อยู่ ใ น
ปัจจุบนั เห็นจะเป็นบท Sub tuum praesidium หรือบท “ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า”
(โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า) ส่วนบทเพลงแม่พระภาษาละตินที่คริสตชน
รุน่ เก่าๆ น่าจะคุน้ หูกนั ก็มหี ลายเพลง เช่น Salve Regina, Salve Mater, Regina
caeli, Ave Maria ฯลฯ

เ

พลงแม่ พ ระภาษาไทยที่ เราใช้ ขั บ ร้ อ งกั น
ในปั จ จุ บั น ประมาณเกื อ บครึ่ ง เป็ น เพลง
แปลจากภาษาต่างประเทศ สังเกตได้ว่าจะมีทำ�นอง
ง่ายๆ วนซ้ำ�ไปมา และมักมีท่อนรับที่ประกอบด้วย
คำ�ง่ายๆ เช่น อาเว มารีอา (Ave maria) หรือ เลา
ดาเต มารีอัม (Laudate Mariam) ฯลฯ เพลงเหล่านี้
โดยมากเป็นเพลงแปล หลายท่านที่เคยไปแสวง
บุ ญ ที่ สั ก การสถานแม่ พ ระในต่ า งประเทศไม่ ว่ า
จะเป็นที่ลูร์ด ฟาติมา หรือที่ใดๆ ก็ตามก็มักจะ
ได้ยินเพลงเหล่านี้ในภาษาต่างๆ และเมื่อถึงท่อน
รับทุกคนก็จะขับร้องพร้อมกัน เช่น เพลงนักบุญ
และเทวา เป็นเพลงแม่พระที่ขับร้องประจำ�ที่ลูร์ด
หรือเพลงสักวัน ณ เมืองสวรรค์ ที่แม้ไม่มีท่อนรับ
ภาษาสากลแต่เราก็จะขับร้องในภาษาของตนเอง
แล้วชูโคมขึ้นเวลาขึ้นเสียงสูง
นอกจากนี้ยังอาจสังเกตว่าเพลงแม่พระ (และ
เพลงพระเยซูเจ้า) เก่าๆ หลายเพลงจะกล่าวเป็น
พิเศษถึง คนไทย สยาม ประเทศไทย ฯลฯ ทั้งนี้
เป็ น เพราะบริ บ ทสั ง คมในสมั ย ที่ มี ก ารแปลและ
ประพันธ์เพลงเหล่านีน้ นั้ ผูป้ ระพันธ์อยากแสดงออก
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ให้ ทุ ก คนเห็ น ว่ า คริ ส ตชนเราเป็ น คนไทยและเรา
ภาวนาเพื่อประเทศชาติที่รักของเรา หนึ่งในเพลง
แม่ พ ระภาษาไทยที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ก็ เ ห็ น จะเป็ น เพลง
“แม่พระเมืองไทย” (ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์)
เพลงนีม้ อี ายุอย่างน้อยประมาณหนึง่ ร้อยปีแล้ว เพราะ
มีบันทึกไว้ว่ามีการขับร้องในงานฉลองวัดอัสสัมชัญ
เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว เพลง “มารีย์แม่รัก” เพลง
ภาษาไทยที่ประพันธ์โดยชาวไทยเพลงแรก (ประพันธ์
โดย ฯพณฯ ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง) ก็เป็นเพลง
แม่พระ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของคริสตชนไทย
กับแม่พระ
ไม่เพียงเท่านั้น หากถามคริสตชนหลายๆ ท่าน
เพลงศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ อบและอยูใ่ นใจของหลายท่านก็เป็น
เพลงแม่พระ บ่อยครั้งเวลาอยู่ในขบวนแห่หรืออยู่ใน
การสวดนั้นแทบไม่ต้องใช้หนังสือเพลงเลย บางเพลง
แค่ก่อขึ้นมาทุกคนก็ขับร้องตามได้ทันที

แล้วเพลงแม่พระที่พี่น้อง
ชอบคือเพลงอะไรครับ?

บทความ...แผนกวิถีชุมชนวัด

การทำ�งานอภิบาลวิถีชุมชนวัดในช่วงแพร่ระบาด
ของไวรั ส โควิ ด -19 ของอั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
จำ � เป็ น ต้ อ งปรั บ รู ป แบบให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์
เนื่องจากไม่สามารถจัดการประชุม การพบปะ สัมมนา
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีการชุมนุมคริสตชนจำ�นวนมาก
ได้ เราจึงจัดกิจกรรมในรูปแบบเหล่านี้ คือ
กิจกรรมในภาพรวมของ
แผนกวิถีชุมชนวัด

ส่วนกิจกรรมที่พ่ีน้องคริสตชนวิถีชุมชนวัดทั้ง
ระดับเขต และระดับวัด ได้ท�ำ ในภาพรวมมี ดังนี้

นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจ
ของวิถชี มุ ชนวัดระดับเขต คือ

1. จัดประชุมกรรมการ
ดำ�เนินงาน ซึ่งประกอบ
ด้วยพระสงฆ์ นักบวช และ
ฆราวาสผู้ แ ทนของเขต
1-6 ผ่านทางโปรแกรม
ZOOM ทุกเดือน
2. จัดกิจกรรมแบ่งปัน
ประสบการณ์การอภิบาล
และความรู้ วิ ถี ชุ ม ชนวั ด
ผ่านทาง Facebook ของ
แผนก ทุกวันเสาร์ เวลา
10.30 น.

1. กิจกรรมเมตตาธรรม การแจกถุงยังชีพ
ทำ�อาหารแจก เยี่ยมเยียน ให้กำ�ลังใจ และให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากลำ�บากจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด -19 ทั้ งที่ เ ป็ น คริ สตชน
และพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น โดยส่วนใหญ่
ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือนี้กับทางวัด บางแห่ง
ร่วมกิจกรรมนี้กับวิถีชุมชนวัดระดับเขต คณะ
นักบวช เช่น ภคินีคณะพระหฤทัยของพระ
เยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ บางแห่งก็ร่วมกิจกรรม
กับบ้านเณร เช่น บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ฯลฯ
2. การติดต่อประสานหาโรงพยาบาล และ
การให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้ง
การตั้งตู้ปันสุข
3. จัดการประชุมผ่านทางสื่อออนไลน์ โดย
โปรแกรม ZOOM มีคุณบุญหลายเจ้าหน้าที่
แผนกเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก บางวัดก็ใช้
ผ่ า นทางสื่ อ ออนไลน์ ต่ า งๆ โดยจั ด ประชุ ม
กันเอง
4. กิจกรรมภาวนาร่วมกัน แบ่งปันพระวาจา
และศึกษาพระวาจากับแผนกพระคัมภีร์
5. แบ่ ง ปั น ข้ อ คิ ด และบทความดี ๆ ทาง
ศาสนาผ่ า นทางแอปพลิ เ คชั น Line ของ
แต่ละเขต

1. กิ จ กรรมรั ก สิ่ ง สร้ า งและ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มของวิ ถี ชุ ม ชน
วัดเขต 4 ตามพระสมณสาส์นจง
สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส โดยจัด
กิจกรรมแยกขยะ ขวดพลาสติก
นำ�มาใช้ใหม่ นำ�ไปบริจาค นำ�
ขยะสดมาทำ�ปุ๋ย หรือนำ�ไปหมัก
เป็ น น้ำ � หมั กชี ว ภาพ นำ � วั ส ดุ ที่
ชำ�รุดมาซ่อมแซมและนำ�กลับมา
ใช้ใหม่ เช่น ซ่อมด้ามมีด ด้าม
ตะหลิว ฯลฯ ที่ชำ�รุด
2. กิจกรรมทำ�สวนพระวาจา
ของวิถีชุมชนวัดเขต 3
3. กิ จ กรรมศึ ก ษาพระคั ม ภี ร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้ง 27 เล่ม
ของวิถชี มุ ชนวัดเขต 4 เพือ่ ให้ผนู้ �ำ
วิถชี มุ ชนวัดมีความรูท้ างด้านพระ
คัมภีร์มากขึ้น เมื่อเวลาไปทำ�งาน
จะได้ นำ � ไปใช้ ใ นการทำ � งานได้
โดยศึกษาในวันอาทิตย์ระหว่าง
เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.
สลับกับการประชุมวิถีชุมชนวัด
ของเขต

3. จั ด ทำ � คู่ มื อ ก า ร
ทำ�งานวิถีชุมชนวัด
4. สนั บ สนุ น โครงการ
เมตตาธรรมของวิถีชุมชน
วัดเขต

ขอขอบคุณคุณพ่อ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนกิจการวิถีชุมชนวัดเสมอมาครับ
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บอกข่าวเล่าสาร

สือ่ มวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

มิสซาร่วมใจกับพระสันตะปาปา "ปิดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท"

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021 พิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมใจกับพระสันตะปาปา และคริสตชนทั่วโลก โอกาสปิดงานชุมนุม
เคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ ครั้งที่ 52 โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีมิสซา ณ อาสนวิหาร
อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

ระลึกถึง 23 ปี มรณภาพ "พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย"
วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2021 คณะสงฆ์อคั รสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบพิธบี ชู าขอบพระคุณระลึกถึง พระอัครสังฆราช ยอแซฟ
ยวง นิตโย โอกาสครบรอบ 23 ปี มรณภาพ โดย คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ฉลองวัด "แม่พระลูกประคำ�" กาลหว่าร์
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021 คุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาภิบาลวัดแม่พระ
ลูกประคำ� กาลหว่าร์ จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระลูกประคำ�
กาลหว่าร์ โดย คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ เป็นประธานในพิธมี สิ ซา ร่วมกับสัตบุรษุ
ที่ร่วมมิสซาทางออนไลน์

ฉลอง "อารามคาร์แมล" กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2021 อาราม
คาร์แมล กรุงเทพฯ จัดให้มี พิธีบูชา
ขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเทเรซา
แห่งพระกุมารเยซู (ฉลองภายใน) และ
พิธีเสกกุหลาบ โดย คุณพ่อปิยะชาติ
มะกรครรภ์ อุปสังฆราช เป็นประธาน ณ
อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ

ฉลองวัด นักบุญเทเรซา หน้าโคก 2021
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา คุณพ่อธนากร เลาหบุตร เป็นประธานในพิธีมิสซา
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เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี
ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
วันที่ 26 กันยายน 2021 คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรใหญ่อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนามมีคาแอล
แด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ บ้านอับราฮัม

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย
กิจบุญชู
วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 คุณพ่ออธิการ, คณะผู้ให้การอบรม และตัวแทน
สามเณรของสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดี
โอกาสฉลองศาสนนามมีคาแอล แด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

ศึกษาพระคัมภีรอ์ อนไลน์ “หนังสือปฐมกาล”
แผนกพระคัมภีร์ ของฝ่ายงานอภิบาล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมศึกษา
พระคัมภีร์ออนไลน์ “หนังสือปฐมกาล”
บทที่ 1-11 การเนรมิตสร้างจนถึงน้ำ�วินาศ
วันเสาร์ที่ 4, 11, 18 และ 25 กันยายน
2021 เวลา 09.30 – 11.30 น. ด้วยโปรแกรม
Zoom Meeting มีนกั เรียน คุณครู และผูส้ นใจ
ลงทะเบี ย นและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจำ � นวน
286 คน โดยอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข
เป็นวิทยากรและผู้จัดกิจกรรม

พิธีปลงศพ เปโตร เป ฤกษ์สุจริต
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2021 เวลา 14.00 น. พิธีมิสซาปลงศพ เปโตร เป ฤกษ์สุจริต (บิดา คุณพ่อเปโตร สุพจน์) ณ วัดนักบุญ
ยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา

อบรมผู้อ่านพระวาจาและผู้อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีกรรม
วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2021 คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี เจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี จัดอบรมผู้อ่านพระวาจา
และผู้อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีกรรม โดยมีคุณพ่อธนายุทธ ผลาผล (พ่อตั๋ง) เป็นผู้ให้การอบรม ในเนื้อหาเกี่ยวกับ มุมมอง
ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์ พื้นฐานชีวิตจิต และพระคัมภีร์, พื้นฐานพิธีกรรมและศิลปะในการทำ�หน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งสำ�หรับผู้รับฟัง และผู้ทำ�หน้าที่เหล่านี้
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บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
“ซีนอด กับ น้ำ�ท่วม”

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำ�หนดให้มีการเปิดซีนอด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่
17 ตุลาคม 2021 การประชุมซีนอด หรือสมัชชาซีนอด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นี้ พระศาสนจักรเน้นย้ำ�ถึง
“การรับฟัง” เสียงของทุกคน เพื่อหาแนวทางการแก้
ปัญหา การฟืน้ ฟู และพัฒนาชีวติ ในทุกๆ ด้านของคริสตชน
ท่ามกลางสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน ขณะนี้ประชาชนหลายจังหวัดใน
ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ผู้ประสบภัยมากมาย
ได้รบั ความเดือนร้อน โดยเฉพาะชุมชนคริสตชนในเขตอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนวัดพระคริสตประจักษ์
เกาะใหญ่ ชุมชนวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และประชาชน
ในชุมชนต่างๆ ตามที่เราทราบจากข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
ซีนอด จึงดูเหมือนจะเป็นคนละเรือ่ ง กับผูค้ นทีป่ ระสบ
กับความยากลำ�บากจากวิกฤตการณ์อุทกภัย เพราะผู้
ประสบภัยน้ำ�ท่วมคงไม่สามารถให้ความสนใจ กับการ
ประชุมซีนอดได้...หากแต่ว่า ซีนอด ครั้งนี้ ใช้หัวข้อ เป็น
หนึ่งเดียวกัน มีส่วนร่วม และพันธกิจ(ประกาศข่าวดี)
ดังนั้น ขณะนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะทำ�ให้เป้าหมาย
ของซีนอดสำ�เร็จไป แบบภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มประชุม
คือ การมีส่วนร่วม ในความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน ซึ่ง
แสดงถึงพันธกิจ ในการประกาศข่าวดี ผ่านทางการแสดง
ความรักที่เรามีต่อผู้คนที่ยากลำ�บาก ไม่ว่าจากภัยน้ำ�ท่วม
หรือ สถานการณ์โควิด-19
ขอให้เราคริสตชน ได้มีส่วนร่วมในความเป็นหนึ่ง
เดียวกันกับเพื่อนพี่น้องที่ทุกข์ยากลำ�บาก ได้แก่
1. ร่วมกันสวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้า เพือ่
การประชุมซีนอด และสวดให้ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ผู้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะเดียวกัน เพราะเราเชื่อใน
พลังแห่งการภาวนา
2. มีสว่ นร่วมในซีนอด ด้วยการออกแรงกายและแรงใจ
แสดงความคิดเห็น ตามบทบาทของตน ที่เป็นประโยชน์
ต่อวัด ต่อชุมชน ต่อพระศาสนจักรผ่านตัวแทนของวัดและ
องค์กรต่างๆ
3. มีส่วนร่วมในวิกฤตการณ์น้ำ�ท่วม ด้วยการออกแรง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมและโรคระบาด ตามบทบาท
ของตน ได้แก่ แบ่งปันปัจจัยทีม่ แี ก่ผปู้ ระสบภัย ร่วมงานของ
วัดหรือองค์กรทีก่ �ำ ลังเข้าช่วยเหลือหรือแบ่งปันเครือ่ งอุปโภค
บริโภคตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม ตามกำ�ลังของเรา
ซีนอดและน้�ำ ท่วมและทุกจังหวะของชีวติ คริสตชน
จึงเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราใน
พระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
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