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พระเยซูเจ้ายังคงประทับอยู่

กับเราอีกโดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล

มหาสนทิ ทีท่ำาใหเ้ราได้รับอาหาร

ฝ่ายจิตหล่อเลี้ยงชีวิต ทำาให้เรา

มีกำาลังก้าวเดินต่อไปในหนทาง

แห่งความเชื่อ เป็นประจักษ์

พยานยืนยันถึงพระองค์ทาง 

ชีวิตและการกระทำาของเรา

วาทะพระคาร์ดินัล 

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์เปิดประชุมกรรมาธิการฝ่ายสภาฯ 

วันพฤหัสฯที่ 12 สิงหาคม 2021

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ทำาพิธีเปิด “ซีนอดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ” อย่างเป็นทางการ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซ่ึง 

ซีนอดฯ ครั้งนี้มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจสำาหรับสัตบุรุษ คุณพ่อ 

ปยิะชาต ิมะกรครรภ ์อปุสงัฆราชฯ ใหเ้กยีรตมิาพดูคยุกบัทมีงาน 

สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑล

กรงุเทพฯ ในการมารว่มแบง่ปนั 

ไขประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ที่ 

เกี่ยวกับซีนอดอัครสังฆมณฑล 

กรุงเทพฯ

“เพราะพระศาสนจักรรับฟังเสียงของทุกคน
เพื่อการก้าวเดินไปด้วยกัน”

ซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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“ซีนอดเป็นศัพท์ของพระศาสนจักรที่เราใช้ประชุม

ของบรรดาพระสังฆราช อาจเคยได้ยินคำาว่า สมัชชา 

สมชัชาคือการประชมุในความหมายทัว่ๆ ไป ซีนอด คอื 

เฉพาะเจาะจง บรรดาพระสังฆราชมาประชุมกัน”

การประชุมแบบนี้ที่เราอยู่ในกระบวนการ เดิมทีสมเด็จ

พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้สถาปนาวันที่ 15 กันยายน 

ค.ศ. 1965 ในการประชุม จุดประสงค์ของการประชุมก็เพื่อ

ให้บรรดาตัวแทนพระสังฆราชจากทั่วโลกได้มีโอกาสที่จะ 

ให้คำาแนะนำา ข้อเสนอแนะ พูดถึงความกังวล ปัญหา ใน 

ระดับโลก อีกท้ังยงัเปน็ท่ีปรกึษาใหก้บัสมเด็จพระสนัตะปาปา 

เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีซีนอด เวลาที่สมเด็จพระ

สันตะปาปาหรือพระศาสนจักร ต้องการรับรู้เรื่องบางอย่างก็

ต้องเรียกสังคายนาวาติกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก

“ซีนอด” คืออะไร

ซีนอด ถือโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะได้อัพเดทพระ

ศาสนจักรอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้เป็นคร้ังที่ 16 หัวข้อครั้งนี้คือ 

พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าตั้งขึ้น 

ไม่ใช่เพื่อความดีของตัวเราและไปหาพระเจ้า ไม่ใช่แบบนี้ แต่ให้เราก้าว

เดินไปด้วยกัน และขณะที่เราก้าวไปด้วยกัน เป้าหมายจริงๆ ก็คือทำาให้ 

คนอืน่ๆ ทีย่งัไม่รูจ้กัพระเยซูเจา้ไดรู้้จกัพระองค ์หรอืแมก้บัทกุคนท่ีเราพบ

เจอในชีวิตประจำาวัน

ที่พิเศษคือ คราวนี้เราจะไม่ประชุมเฉพาะพระสังฆราชที่มารวมกัน 

ช่วงเดือนตุลาคม แต่ต้องการฟังเสียงของทุกคนให้เยอะที่สุด ให้สัตบุรุษ 

ทุกคนในพระศาสนจักรได้มีส่วนในการแบ่งปันถึงปัญหา ความห่วงใย 

ความกังวลใจ ท่าทีของพวกเขาต่อพระศาสนจักร คำาแนะนำาดีๆ จาก 

บรรดาสัตบุรุษท่ีให้กับสังฆมณฑล ท่ีสุดจะนำาไปสู่วาติกัน ความพิเศษ

อีกอย่างคือ ครั้งนี้จะไม่จัดแค่เดือนตุลาคมอย่างเดียว แต่จะจัดถึง 3 ปี  

ในระดับสังฆมณฑลจะเริ่มตั้งแต่ปี 2021 เพื่อเตรียมไปสู่ปี 2023 

ปี 2021 นี้ ทุกสังฆมณฑล

จะมีการประชุม กระบวนการ

นี้เสร็จประมาณเดือนมีนาคม

ปี 2022 หลังจากนั้นในปี 

2023 ข้อสรุปจากที่ประชุมของ

ประเทศไทยจะถูกส่งไป FABC  

(Federation of Asian Bishops 

Conference) และส่งต่อไปยัง

วาติกันเพื่อที่จะไปเตรียมการ

ประชุมในปี 2023 แต่คราวน้ี

ข้อมูลต่างๆ ที่พระศาสนจักร

จะพูดคุยก็มาจากสัตบุรุษ คือ

ให้บรรดาสัตบุรุษช่วยกันออก

ความคิดเห็น

ซีนอดในครั้งน้ีหมายถึง  “พระศาสนจักรที่ก้าวไปด้วยกัน” 
พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น ไม่ ใช่เพื่อความดีของตัวเรา 

แต่ ให้เราก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อเป้าหมายในการประกาศพระเยซูเจ้า
ให้กับทุกคนที่เราพบเจอในชีวิตประจำ วัน
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อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กระบวนการเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม เมื่อมีการประกาศว่าทุกสังฆมณฑลจะต้องทำาซีนอด 

เดอืนสงิหาคมก็มกีารจดัทำาแบบสอบถาม จากนัน้ในเดือนกนัยายน

จึงส่งแบบสอบถามให้กับพี่น้อง จนถึงเดือนตุลาคมทีมงานก็จะ

นำาผลของการทำาแบบสอบถาม เข้าสู่ข้ันตอนของการประมวลผล 

ทั้งหมดเพื่อเราจะได้จัดการประชุมใหญ่ในเดือนตุลาคม ซึ่งถือว่า

เป็นไฮไลท์สำาคัญของการทำาซีนอดในครั้งนี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2021 มีพิธีเปิดซีนอดอย่างเป็นทางการ  

ณ นครรัฐวาติกัน และในวันที่ 17 ตุลาคม 2021 เป็นการเปิด

ซีนอดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และมีการเปิดซีนอดของ

แตล่ะสงัฆมณฑล หลงัจากน้ันจะเปน็การประชมุ สมยัที ่1 วนัที ่

22-24 ตุลาคม 2021 สมัยที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2021

เป็นโอกาสที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเราจะได้ใช้คู่มือท่ี 

เปน็เอกสารของพระศาสนจกัร นำามาไตรต่รองจิตตารมณ์ และจะม ี

การตั้งคำาถามมาเพื่อพิจารณากัน หลังเดือนตุลาคมทีมงานจะจัด 

ทำาข้อเสนอเแต่ละข้อ และในวันท่ี 13 พฤศจิกายน จะมีการ 

ลงมติของซีนอดกรุงเทพฯ เพื่อสรุปข้อเสนอเพื่อที่จะส่งให้กับ 

พระสังฆราชฯ ต่อไป

วันที่ 16 มกราคม ปี 2022 จะนำาผลของซีนอดนี้ส่งให้กับ

ทางสภาพระสังฆราชฯ ทางสภาพระสังฆราชจะนำาผลของท้ัง 11 

สังฆมณฑลไปประมวลผล เพื่อส่งต่อให้ สภาพระสังฆราชแห่ง

เอเชีย หรือ FABC (Federation of Asian Bishops Conference ) 

ต่อไป กระบวนการทั้งหมดจะจบในวันที่ 16 มกราคม 2022 

สัตบุรุษจะได้อะไรจากการซีนอดครั้งน้ี?

ซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีแผนดำ เนินการอย่างไร? 

หลังจากจบกระบวนการต่างๆ ของซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ในปี 2022 พวกเราจะได้ข้อปฏิบัติเพ่ือจะเป็นแนวทางให้กับชีวิตของเรา 

เช่นเดียวกันในปี 2023 เมื่อการประชุมจบก็จะเป็นเช่นเดียวกัน พ่อเชื่อ

ว่า ปี 2024 พวกเราจะมีสมณลิขิตเตือนใจออกมาเป็นแนวทางให้กับเรา

เราเป็นพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน เสียงของสัตบุรุษก็เป็นหนึ่งเสียง

ที่มีค่าเหมือนเสียงของพระสงฆ์  สิ่งที่จะได้คือพระศาสนจักรทั้งหมด 

เราต้องทำ ตามเจตนารมณ์พระเยซูเจ้าผู้ก่อตั้งพระศาสนจักร 

พิธีเปิดซีนอด ณ นครรัฐวาติกัน 10 ตุลาคม 2021 

พิธีเปิดซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2021 
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เพลงแม่พระภาษาไทยที่เราใช้ขับร้องกัน 

ในปัจจุ บันประมาณเกือบครึ่ งเป็นเพลง 

แปลจากภาษาต่างประเทศ สังเกตได้ว่าจะมีทำานอง

ง่ายๆ วนซ้ำาไปมา และมักมีท่อนรับที่ประกอบด้วย

คำาง่ายๆ เช่น อาเว มารีอา (Ave maria) หรือ เลา

ดาเต มารีอัม (Laudate Mariam) ฯลฯ เพลงเหล่านี ้

โดยมากเป็นเพลงแปล หลายท่านที่เคยไปแสวง

บุญที่ สักการสถานแม่พระในต่างประเทศไม่ว่า

จะเป็นที่ลูร์ด ฟาติมา หรือที่ใดๆ ก็ตามก็มักจะ

ได้ยินเพลงเหล่าน้ีในภาษาต่างๆ และเมื่อถึงท่อน

รับทุกคนก็จะขับร้องพร้อมกัน เช่น เพลงนักบุญ

และเทวา เป็นเพลงแม่พระที่ขับร้องประจำาที่ลูร์ด 

หรือเพลงสักวัน ณ เมืองสวรรค์ ที่แม้ไม่มีท่อนรับ 

ภาษาสากลแต่เราก็จะขับร้องในภาษาของตนเอง 

แล้วชูโคมขึ้นเวลาขึ้นเสียงสูง

นอกจากน้ียังอาจสังเกตว่าเพลงแม่พระ (และ 

เพลงพระเยซูเจ้า) เก่าๆ หลายเพลงจะกล่าวเป็น 

พิเศษถึง คนไทย สยาม ประเทศไทย ฯลฯ ทั้งนี้ 

เป็นเพราะบริบทสังคมในสมัยที่มีการแปลและ 

ประพนัธเ์พลงเหลา่น้ีน้ัน ผูป้ระพนัธ์อยากแสดงออก 

คริสตชนทุกยุคทุกสมัยมีความผูกพันเป็นพิเศษกับพระนางมารีย์ ดังที ่

แสดงออกมาผา่นทางกจิศรทัธาและบทภาวนาตา่งๆ เกีย่วกับแม่พระ

มากมาย ไม่เว้นแม้เแต่บทเพลงสรรเสริญพระนางมารีย์ (เพลงแม่พระ) ดังที ่

นักบุญออกัสตินเคยกล่าวไว้ว่า “การขับร้องเป็นการแสดงออกของผู้มีความรัก”

บทเพลงหรือบทภาวนาต่อแม่พระที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเรายังใช้กันอยู่ใน

ปจัจบุนัเห็นจะเปน็บท Sub tuum praesidium หรือบท “ข้าแตพ่ระชนนพีระเจา้”  

(โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า) ส่วนบทเพลงแม่พระภาษาละตินที่คริสตชน 

รุน่เก่าๆ นา่จะคุน้หกัูนกม็หีลายเพลง เชน่ Salve Regina, Salve Mater, Regina 

caeli, Ave Maria ฯลฯ

- คุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่�ง - 
ผู้จัดการแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ให้ทุกคนเห็นว่าคริสตชนเราเป็นคนไทยและเรา 

ภาวนาเพื่อประเทศชาติที่รักของเรา หน่ึงในเพลง 

แม่พระภาษาไทยที่เก่าแก่ที่สุดก็เห็นจะเป็นเพลง 

“แม่พระเมืองไทย” (ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์) 

เพลงนีม้อีายอุยา่งนอ้ยประมาณหนึง่รอ้ยปแีลว้ เพราะ 

มีบันทึกไว้ว่ามีการขับร้องในงานฉลองวัดอัสสัมชัญ 

เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว เพลง “มารีย์แม่รัก” เพลง 

ภาษาไทยที่ประพันธ์โดยชาวไทยเพลงแรก (ประพันธ ์

โดย ฯพณฯ ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง) ก็เป็นเพลง 

แม่พระ แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของคริสตชนไทย

กับแม่พระ

ไม่เพียงเท่านั้น หากถามคริสตชนหลายๆ ท่าน 

เพลงศกัดิส์ทิธิท์ีช่อบและอยูใ่นใจของหลายท่านกเ็ป็น

เพลงแม่พระ บ่อยครั้งเวลาอยู่ในขบวนแห่หรืออยู่ใน

การสวดน้ันแทบไม่ต้องใช้หนังสือเพลงเลย บางเพลง

แค่ก่อขึ้นมาทุกคนก็ขับร้องตามได้ทันที

แล้วเพลงแม่พระที่พี่น้อง
ชอบคือเพลงอะไรครับ?
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ขอขอบคุณคุณพ่อ นักบวชชาย-หญิง และพี่น้องทุกท่าน 

ที่ให้การสนับสนุนกิจการวิถีชุมชนวัดเสมอมาครับ 

การทำางานอภิบาลวิถีชุมชนวัดในช่วงแพร่ระบาด 

ของไวรัสโควิด-19 ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จำาเป็นต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

เนื่องจากไม่สามารถจัดการประชุม การพบปะ สัมมนา 

หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีการชุมนุมคริสตชนจำานวนมาก

ได้ เราจึงจัดกิจกรรมในรูปแบบเหล่านี้ คือ

1. จัดประชุมกรรมการ

ดำาเนินงาน ซ่ึงประกอบ

ดว้ยพระสงฆ ์นกับวช และ 

ฆราวาสผู้แทนของเขต 

1-6 ผ่านทางโปรแกรม 

ZOOM ทุกเดือน

2. จัดกิจกรรมแบ่งปัน

ประสบการณ์การอภิบาล 

และความรู้วิถีชุมชนวัด 

ผ่านทาง Facebook ของ

แผนก ทุกวันเสาร์ เวลา 

10.30 น.

1. กิจกรรมเมตตาธรรม การแจกถุงยังชีพ  

ทำาอาหารแจก เยี่ยมเยียน ให้กำาลังใจ และให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากลำาบากจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งที่เป็นคริสตชน 

และพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น โดยส่วนใหญ่ 

ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือน้ีกับทางวัด บางแห่ง 

ร่วมกิจกรรมนี้กับวิถีชุมชนวัดระดับเขต คณะ

นักบวช เช่น ภคินีคณะพระหฤทัยของพระ 

เยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ บางแห่งก็ร่วมกิจกรรม 

กับบ้านเณร เช่น บ้านเณรใหญ่แสงธรรม ฯลฯ

2. การติดต่อประสานหาโรงพยาบาล และ

การให้คำาแนะนำาแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมท้ัง

การตั้งตู้ปันสุข

3. จัดการประชุมผ่านทางสื่อออนไลน์ โดย

โปรแกรม ZOOM มีคุณบุญหลายเจ้าหน้าที่

แผนกเป็นผู้อำานวยความสะดวก บางวัดก็ใช้ 

ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยจัดประชุม

กันเอง

4. กิจกรรมภาวนาร่วมกัน แบ่งปันพระวาจา 

และศึกษาพระวาจากับแผนกพระคัมภีร์

5. แบ่งปันข้อคิดและบทความดีๆ ทาง 

ศาสนาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ของ 

แต่ละเขต

1. กิจกรรมรักส่ิงสร้างและ

รักษาส่ิงแวดล้อมของวิถีชุมชน

วัดเขต 4 ตามพระสมณสาส์นจง

สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของ

พระสันตะปาปาฟรังซิส โดยจัด

กิจกรรมแยกขยะ ขวดพลาสติก

นำามาใช้ใหม่ นำาไปบริจาค นำา

ขยะสดมาทำาปุ๋ย หรือนำาไปหมัก

เป็นน้ำาหมักชีวภาพ นำาวัสดุที่

ชำารุดมาซ่อมแซมและนำากลับมา

ใช้ใหม่ เช่น ซ่อมด้ามมีด ด้าม

ตะหลิว ฯลฯ ที่ชำารุด

2. กิจกรรมทำาสวนพระวาจา

ของวิถีชุมชนวัดเขต 3

3. กิจกรรมศึกษาพระคัมภีร์

ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้ง 27 เล่ม

ของวถิชีมุชนวดัเขต 4 เพือ่ใหผู้น้ำา 

วถิชีมุชนวดัมคีวามรูท้างด้านพระ

คัมภีร์มากขึ้น เมื่อเวลาไปทำางาน

จะได้นำาไปใช้ในการทำางานได้ 

โดยศึกษาในวันอาทิตย์ระหว่าง

เวลา 19:00 น. ถึง 20:00 น.  

สลับกับการประชุมวิถีชุมชนวัด

ของเขต 

กจิกรรมในภาพรวมของ

แผนกวิถีชุมชนวัด

ส่วนกิจกรรมท่ีพ่ีน้องคริสตชนวิถีชุมชนวัดท้ัง 

ระดับเขต และระดับวัด ได้ทำาในภาพรวมมี ดังน้ี

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ

ของวิถีชุมชนวัดระดับเขต คือ

บทคว�ม...แผนกวิถีชุมชนวัด

3. จั ด ทำ า คู่ มื อ ก า ร

ทำางานวิถีชุมชนวัด

4. สนับสนุนโครงการ

เมตตาธรรมของวิถีชุมชน

วัดเขต
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บอกข่าวเล่าสาร
ส่ือมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

มิสซาร่วมใจกับพระสันตะปาปา "ปิดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท"

ฉลองวัด นักบุญเทเรซา หน้าโคก 2021
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021 เวลา 10.00 น. ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก 

อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา คุณพ่อธนากร เลาหบุตร เป็นประธานในพิธีมิสซา

ระลึกถึง 23 ปี มรณภาพ "พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย"
วนัเสารท์ี ่2 ตลุาคม 2021 คณะสงฆอั์ครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ประกอบพธิบีชูาขอบพระคณุระลกึถงึ พระอคัรสงัฆราช ยอแซฟ 

ยวง นิตโย โอกาสครบรอบ 23 ปี มรณภาพ โดย คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

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

ฉลองวัด "แม่พระลูกประคำา" กาลหว่าร์
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2021 คุณพ่อเจ้าอาวาสและสภาภิบาลวัดแม่พระ 

ลูกประคำา กาลหว่าร์ จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดแม่พระลูกประคำา 
กาลหวา่ร ์โดย คณุพอ่ปยิะ โรจนะมารวีงศ ์เปน็ประธานในพธิมีสิซา ร่วมกบัสตับรุษุ
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
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เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี 

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย  
กิจบุญชู 

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

อบรมผู้อ่านพระวาจาและผู้อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีกรรม
วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2021 คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี เจ้าอาวาสวัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี จัดอบรมผู้อ่านพระวาจา 

และผู้อ่านบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีกรรม โดยมคีุณพ่อธนายุทธ ผลาผล (พ่อตั๋ง) เป็นผู้ให้การอบรม ในเนื้อหาเกี่ยวกับ มุมมอง 
ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์ พื้นฐานชีวิตจิต และพระคัมภีร์, พื้นฐานพิธีกรรมและศิลปะในการทำาหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งสำาหรับผู้รับฟัง และผู้ทำาหน้าที่เหล่านี้

ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ “หนังสือปฐมกาล”
แผนกพระคัมภีร์ ของฝ่ายงานอภิบาล 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมศึกษา
พระคัมภีร์ออนไลน์ “หนังสือปฐมกาล”  
บทที่ 1-11 การเนรมิตสร้างจนถึงน้ำาวินาศ 
วันเสาร์ท่ี 4, 11, 18 และ 25 กันยายน 
2021 เวลา 09.30 – 11.30 น. ด้วยโปรแกรม 
Zoom Meeting มีนกัเรยีน คณุคร ูและผู้สนใจ 
ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน  
286 คน โดยอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข 
เป็นวิทยากรและผู้จัดกิจกรรม

ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
วันที่ 26 กันยายน 2021 คณะผู้ให้การอบรมและสามเณรใหญ่อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนามมีคาแอล  
แดพ่ระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ บ้านอับราฮัม

พิธีปลงศพ เปโตร เป ฤกษ์สุจริต
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2021 เวลา 14.00 น. พิธีมิสซาปลงศพ เปโตร เป ฤกษ์สุจริต (บิดา คุณพ่อเปโตร สุพจน)์  ณ วัดนักบุญ

ยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา



“ซีนอด กับ น้ำาท่วม”
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กำาหนดให้มีการเปิดซีนอด 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 
17 ตุลาคม 2021 การประชุมซีนอด หรือสมัชชาซีนอด  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ น้ี พระศาสนจักรเน้นย้ำาถึง  
“การรับฟัง” เสียงของทุกคน เพื่อหาแนวทางการแก้
ปญัหา การฟืน้ฟ ูและพฒันาชวีติในทกุๆ ดา้นของครสิตชน 
ท่ามกลางสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน 

ในขณะเดียวกัน ขณะนี้ประชาชนหลายจังหวัดใน
ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ผู้ประสบภัยมากมาย
ได้รับความเดอืนรอ้น โดยเฉพาะชุมชนครสิตชนในเขตอคัร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนวัดพระคริสตประจักษ์ 
เกาะใหญ่ ชุมชนวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน และประชาชน
ในชุมชนต่างๆ ตามที่เราทราบจากข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

ซนีอด จงึดเูหมือนจะเปน็คนละเรือ่ง กบัผูค้นทีป่ระสบ
กับความยากลำาบากจากวิกฤตการณ์อุทกภัย เพราะผู้
ประสบภัยน้ำาท่วมคงไม่สามารถให้ความสนใจ กับการ
ประชุมซีนอดได้...หากแต่ว่า ซีนอด ครั้งน้ี ใช้หัวข้อ เป็น
หนึ่งเดียวกัน มีส่วนร่วม และพันธกิจ(ประกาศข่าวดี) 
ดังนั้น ขณะนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะทำาให้เป้าหมาย
ของซีนอดสำาเร็จไป แบบภาคปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มประชุม 
คือ การมีส่วนร่วม ในความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน ซึ่ง
แสดงถึงพันธกิจ ในการประกาศข่าวดี ผ่านทางการแสดง
ความรักท่ีเรามีต่อผู้คนที่ยากลำาบาก ไม่ว่าจากภัยน้ำาท่วม
หรือ สถานการณ์โควิด-19

ขอให้เราคริสตชน ได้มีส่วนร่วมในความเป็นหน่ึง
เดียวกันกับเพื่อนพี่น้องที่ทุกข์ยากลำาบาก ได้แก่ 

1. รว่มกนัสวดภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจา้ เพ่ือ
การประชุมซีนอด และสวดให้ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม ผู้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะเดียวกัน เพราะเราเชื่อใน
พลังแห่งการภาวนา

2. มสีว่นรว่มในซีนอด ดว้ยการออกแรงกายและแรงใจ 
แสดงความคิดเห็น ตามบทบาทของตน ที่เป็นประโยชน์
ตอ่วดั ตอ่ชมุชน ต่อพระศาสนจกัรผา่นตวัแทนของวดัและ
องค์กรต่างๆ 

3. มีส่วนร่วมในวิกฤตการณ์น้ำาท่วม ด้วยการออกแรง 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมและโรคระบาด ตามบทบาท
ของตน ไดแ้ก่ แบง่ปนัปัจจยัท่ีมีแก่ผู้ประสบภยั รว่มงานของ 
วดัหรอืองคก์รทีก่ำาลงัเขา้ชว่ยเหลอืหรอืแบง่ปนัเครือ่งอปุโภค 
บริโภคตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม ตามกำาลังของเรา

ซนีอดและน้ำาทว่มและทกุจงัหวะของชวีติครสิตชน 
จึงเป็นเร่ืองเดียวกัน เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราใน
พระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
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