
ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 5 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2022

“โลกปัจจุบันน้ีเปิดหนทางไป

สู่เสรีภาพหรือการเป็นทาสความ

ก้าวหน้าหรือการถอยหลัง ความ

เป็นพ่ีน้องกันหรือความเกลียดชัง 

นอกน้ัน มนุษย์สำานึกว่าเป็นหน้าท่ี

ของตนท่ีจะต้องใช้พละกำาลังในทาง

ท่ีถูก พละกำาลังท่ีเขาได้คิดประดิษฐ์

ข้ึนมาเอง พละกำาลังน้ีอาจเป็นนาย

ของเขาพอๆ กับอาจเป็นคนรับใช้ 

ฉะน้ัน มนุษย์เองเป็นผู้สร้างปัญหา

ให้กับตัวเอง” (G.S. 9)

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์โอกาสฉลองครบรอบปีที่ 9 
สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

50 ปี  ชีวีสงฆ์  ดำ�รงศักดิ์

พระพิทักษ์  รักษ์ลูกไว้  ได้สบสันต์

มารีอา  มารดาลูก  เพิ่มผูกพัน

กระชับมั่น  ไม่หวั่นกลัว  ตัวสบาย

คุณพ่อแม่  แผ่เมตต�  ม�ถึงลูก

อะไรถูก  ปลูกฝังไว้  ได้สหาย

ครูอาจารย์  ท่านสอนดี  ช่วยคลี่คลาย

สิ่งเลวร้าย  กลายเป็นดี  เป็นศรีตน

คุณปู่ย่�  ต�ย�ย  ทั้งหล�ยเอ๋ย

ท่านไม่เคย  เฉยนิ่ง  สิ่งสับสน

อธิบาย  ขยายความ  ตามเบื้องบน

บุญกุศล  มงคลสวย  รวยศรัทธา

ส่วนพี่-ป้�  น้�-อ�  อ�ม่�เล่�

ก็คอยเฝ้า  เอาใจช่วย  ด้วยสรรหา

รักพระเจ้า  เฝ้ารักมนุษย์  สุดชีวา

ศักดิ์สงฆ์พา  50 ปี  สวัสดีเทอญ
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เม่ือนั่งทบทวนชีวิตของผมเอง ถ้าจะ

ถามว่ามีอะไรในชีวิตที่ผมภูมิใจบ้าง ทบทวน

ดูจนหมดแล้ว ทั้งเรื่องการเรียน ทั้งเร่ือง

ทักษะความสามารถ คงไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลย  

ทกุอยา่งดธูรรมดามาก โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบั

คนอื่น สิ่งเดียวที่ผมภูมิใจได้ในชีวิตของผม คือ 

กระแสเรียกชีวิตสงฆ์ ที่ผมได้รับจากพระเจ้า 

ผมจึงรู้สึกว่าชีวิตท้ังชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้า

อยูต่ลอดเวลา เพราะกระแสเรยีกแหง่ชีวิตสงฆ์

เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิต ซึ่งนอกจากผม

จะได้รับพระพรพิเศษ สำาหรับชีวิตสงฆ์แล้ว

พระพรจากพระเจ้ายังเผ่ือแผ่ไปถึงคนรอบข้าง

จำานวนมากมายอีกด้วย

และท่ีสุด ในโอกาสท่ีผมได้ฉลอง 25 ปี 

แห่งชีวิตสงฆ์พร้อมกับเพ่ือนๆ ผมยังรู้สึกต้อง

ขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นไปอีก เพราะไม่ใช่ผม

ที่สามารถรักษาของขวัญพิเศษ คือ กระแส

เรียกแห่งชีวิตสงฆ์น้ีไว้ด้วยความสามารถของ 

ตัวเอง แต่เป็นพระเจ้าที่ดูแล ประคับ ประคอง 

ขัดเกลาสอนและช่วยเหลือผม จนผมมีวันนี้

และขอใช้โอกาสน้ี ขอบคุณพระเจ้าที่ประทาน

บคุคลทีดี่มากมาย เขา้มามสีว่นในการสนบัสนนุ

ชีวิตและกระแสเรียกของผม ตั้งแต่ครอบครัว

พระสงฆ์แห่ งอัครสั งฆมณฑลกรุงเทพฯ  

พระสงฆ์และนักบวชชาย-หญิง พ่อแม่พ่ีน้อง

บรรดาญาติ เพื่อนๆ ครูอาจารย์ บรรดาพี่น้อง

สัตบุรุษจากทุกๆ วัดผู้ร่วมงานจากทุกโรงเรียน

และทุกองค์กรที่เคยรับผิดชอบ ทุกท่านล้วน

มีส่วนสำาคัญ กับการก้าวเดินในเส้นทางชีวิต

พระสงฆ์ของผม “ขอขอบพระคุณพระเจ้� 

เพร�ะพระองค์พระทัยดี คว�มรักมั่นคงของ

พระองค์ ดำ�รงอยู่เป็นนิจ”
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"ขอให้เป็นไปต�มน้ำ�พระทัย" คติพจน์ที่

คิดเมื่อ 25 ปีในวันบวช (วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 

1997/2540) นำามาสรุปชีวติของผม ตลอด 25 ป ี

ไดพ้บ ไดป้ฏบิตั ิไดเ้รยีนรูแ้ละไดม้ปีระสบการณ์

มากมาย ซึ่งเป็นหนทางที่เต็มไปด้วยพระพรใน

ยามสุข, ยามทุกข์ ยามลำาบากและยามเจ็บป่วย 

การตอบสนองน้ำาพระทัยของพระในทุกย่าง

ก้าวนำามาซึ่งการเรียนรู้ความรักของพระที่มีต่อ 

ตัวผม สัตบุรุษ และงานที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่

ผูช้ว่ยตามวดัตา่งๆ ไดม้ปีระสบการณเ์รียนรูง้าน

จากพ่อเจ้าวัดแต่ละองค์ที่สอนงาน เรียนรู้การ

อยู่กับสัตบุรุษ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ 

ในแตล่ะที ่เร่ิมจากวดัพระมารดานิจจานุเคราะห ์

คลองจั่น อยู่ 2 ปี ได้เริ่มเรียนรู้การสอนวิชา 

คริสตศาสนาสำาหรบันกัเรยีนมธัยมปลาย อยู่วัด

แม่พระฟาติมา 1 ปี ได้เรียนรู้ความศรัทธาต่อ

แม่พระของพี่น้องสัตบุรุษมากกับการมีฉลอง 

(เหมือนฉลองวัด) ทุกเดือนในวันที่ 13 ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ช่วยดูแลสามเณรเล็กยอแซฟ และงานที่

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อยู่ 5 ปี เป็นช่วงเวลา

ที่ท้าทายมากกับงานที่ได้รับ เพราะบ้านเณร

คือหัวใจของมิสซังที่ต้องบ่มเพาะผู้อภิบาลใน

อนาคต ซึ่งเณรเล็กรุ่นเวลาน้ัน (เวลานี้ก็เป็น 

คุณพ่อกันหลายคนแล้ว) ช่วงเวลาอีก 1 ปีกับ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำา กาลหว่าร์ 

ที่เริ่มต้นเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนครั้งแรก และ

งานที่ท้าทายมากเวลานั้น คือ การดำาเนินการ

รวมโรงเรียนกุหลาบวิทยา และกุหลาบวัฒนา 

ให้เป็นโรงเรียนเดียวกันในปีนั้น

ชีวิตเจ้าวัด เร่ิมต้นจากวัดพระวิสุทธิวงส์  

ลำาไทร (เวลานัน้อายุ 36 ป)ี เปน็ความทา้ทายมาก 

ท้ังงานวัดงานโรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร 

โยกย้ายที่ชาวบ้านเพ่ือเตรียมสร้างโรงเรียน 

งานก่อสร้างในเวลาต่อมา ผ่านไปได้ก็ต้อง

ขอบคุณพระที่อยู่เบื้องหลังความท้าทายต่างๆ 

และงานที่ท้าทายอีกที่จำาได้ดีทุกเวลา คือ ที่วัด

นักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า และผอ.โรงเรียนนุช

นาถอนุสรณ์ ตลอดเวลา 5 ปี มีครบ งานวัด, 

งานโรงเรียน, โรงอาหาร, ถวายมิสซาตามดอย 

(ดูแลเผ่าอาข่า ปกาเกอะญอ และมูเซอ) สนุก

มากและเหนื่อยมากท่ีสุด และวัดที่เหลือ ก็คือ  

วดัมารสีวรรค ์ดอนเมอืง, วดันกับุญเปาโลกลบัใจ 

บ้านนา, และวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก, วัด 

แม่พระประจักษ์ บางสะแก และผอ.โรงเรียน

ชีวิต คือ ก�รมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระ 

สิ่งท่ีภ�วน�เสมอ คือ ขอให้เป็นไปต�มน้ำ�

พระทัย ผมคิดว่านี่คือ บทสรุปตลอด 25 ปี 

ทีผ่า่นมา ผมไม่เคยตัง้ธงเวลาไปอยูท่ีไ่หนกอ่น ไป 

และเรยีนรูใ้นบรบิทแตล่ะที ่คดิเสมอ ทกุทีม่คีวาม

เหมือนและความแตกต่าง เรียนรู้ไปด้วยกัน 

โดยมีพระที่นำาทางเรา เหลือพ้ืนที่ให้พระได้

ทำางานในชวีติของเราแตล่ะคน แลว้เราจะพบวา่ 

ความรักของพระอยู่เคียงข้างเราเสมอ...
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พระเจ้�ทรงบันด�ลให้ทุกสิ่ง

กลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์

ผู้ที่ทรงเรียกม�

ต�มพระประสงค์ของพระองค์ รม.8:28

ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของชีวิตสงฆ์

เมื่อพิจารณาไตร่ตรองอย่างดี

ได้ค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น

ล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อชีวิตทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นความยินดี ความสมหวัง

เสียงหัวเราะ หรือแม้แต่ความทุกข์ยาก

ความล้มเหลว น้ำาตา

วนันีด้ว้ยคว�มสำ�นกึในพระทยัดขีองพระเจ�้

ขอโมทน�คุณพระองค์

ที่พระองค์อยู่กับชีวิตของผม

ในขณะอยู่บนยอดเข�หรือแม้แต่ในเหวลึก

พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้�

และอยู่เคียงข้�งเสมอ

ชีวิตที่เหลืออยู่นับแต่นี้

ขอมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

และขอทรงนำาพา อาศัยพระคริสตเจ้า

พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า

1997-2022

ขอโมทน�คุณพระเป็นเจ้�

ขอขอบพระคุณ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอขอบพระคุณ

ท่�นมีชัย กิจบุญชูที่บวชให้

ขอขอบพระคุณ

ท่�นเกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช อธิก�ร

ที่จัดพิธีบวชในโอก�สฉลอง 

25 ปี แสงธรรม

ขอขอบคุณพี่น้องพระสงฆ์ทุกท่าน

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตสงฆ์

ตลอด 25 ปี

พระเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด

ผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ 

(1ซมอ 3: 10)
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ขอโมทน�คุณพระเจ้�ที่ทรงรักและเมตต�ลูก...

พระองค์ทรงเรียกลูก ผ่านทางคำาเทศน์สอน

และแบบอย่างอันศักดิ์สิทธิ์ของ

คุณพ่อเจ้าอาวาส...

ลูกได้เปลี่ยนชีวิตและกลับใจ

ขอโมทน�คุณพระเจ้�ที่ทรงรักและเมตต�ลูก...

ทรงเรียกและเลือกลูกให้ทำางานรับใช้พระองค์

และเพื่อนพี่น้องในหน้าที่สงฆ์...

ขอโมทน�คุณพระเจ้�ที่ทรงรักและเมตต�ลูก...

ยามที่ลูกเหน็ดเหนื่อย ประสบปัญหา อ่อนแอ

และสุขภาพไม่ดี พระองค์ทรงเสริมกำาลังแก่ลูก

ช่วยเหลือลูก และดำารงอยู่กับลูก

ขอโมทน�คุณพระเจ้�ที่ทรงรักและเมตต�ลูก...

ประทานพระหรรษทานแก่ลูกทุกเวลา ทุกวัน

เพื่อจะได้ซื่อสัตย์...หน้าที่สงฆ์อภิบาล และ

หน้าที่สงฆ์ธรรมทูต ครบ 25 ปี

ขอโปรดประทับอยู่กับลูก 

ในก�รทำ�หน้�ที่สงฆ์...ตลอดไป 

จนกว่�ชีวิตลูกจะห�ไม่

ปร�ศจ�กพระองค์ 

ลูกไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้

รู้สึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

คิดถึงผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน

ทีค่อยสนบัสนนุและใหก้ำาลงัใจมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า

ที่ทรงพระเมตตา

เลือกผู้ต่ำาต้อยให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

กร�บขอบพระคุณ พระคุณเจ้�มีชัย

พระคุณเจ้�เกรียงศักดิ์ พี่น้องสงฆ์

นักบวชช�ยหญิง คุณพ่อคุณแม่

บรรด�ญ�ติพี่น้อง

และพี่น้องคริสตชนทุกท่�น

ที่ให้แบบอย่างความเชื่อ

ความศรัทธาและให้กำาลังใจ

ตลอดระยะเวลาแห่งพระกระแสเรียกนี้

ขอพระประท�นพระพรแด่ทุกท่�น

และจะคิดถึงทุกท่�นในคำ�ภ�วน�

และบูช�มิสซ�เสมอครับ
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 บอกข่าวเล่าสาร
ส่ือมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

พิธีเสกน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2022 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (ช่วงเช้า) พิธีเสกน้ำามันศักดิ์สิทธ์ิ และพิธีรื้อฟื้นคำาสัญญาแห่งศีลบวช, 
ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม, ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆค์ุณพ่อ ฟรังชิสเซเวียร์ อภิเดช สุภ�จักร์, คุณพ่อ 
ยอห์น บอสโก สุช�ติ อุดมสิทธิพัฒน�, คุณพ่อ ฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร, คุณพ่อ ยอแซฟ ทนุ เจษฎ�พงศ์ภักดี, คุณพ่อ  
เปโตร ธน�กร เล�หบุตร และคุณพ่อ อันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู โดย พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช เป็นประธานในพิธี
มิสซาพร้อมด้วย พระค�ร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ พระอัครสังฆร�ช พอล ช�ง อิน-นัม ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

อ�ทิตย์มห�ทรม�นและแห่ใบล�น 
อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022  
คุณพ่ออดิศักด์ิ สมแสงสรวง เป็น
ประธานพิธีมิสซาวันอาทิตย์มหาทรมาน 
เสกและแห่ใบลาน ร่วมกับคุณพ่อวีรศักดิ ์
วน�โรจน์สุวิช และคุณพ่อบุญชรัสมิ์  
สุขสว่�ง ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

พิธีนมัสก�รก�งเขน อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 เวลา 15.00 น. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขน โดย พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช 

เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

พิธีนมัสก�รก�งเขน และเค�รพพระศพพระเยซูเจ้�
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 เวลา 17.30 น. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขน 

และเคารพพระศพพระเยซูเจ้า โดย คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ เป็นประธาน ณ วัดแม่พระ
ลูกประคำา กาลหว่าร์

สัมมน�พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำ�ปี ค.ศ.2022
วันท่ี 25-29 เมษายน 2022 สัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

ประจำาปี ค.ศ. 2022 ในหวัข้อ "พระสงฆ ์: ศ�สนบรกิร ผู้เผชิญกับคว�มค�ดหวงัของ 
ยุค Synodality"
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อบรมพระคัมภีร์หนังสือประก�ศก 
โยน�ห์ออนไลน์

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระ
คัมภีร์ ในโครงการศิษย์พระคริสต์เจริญ
ชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ หัวข้อ “หนังสือ
ประกาศกโยนาห์” โดยคุณพ่อแดเนียล 
มัซซ� เป็นวิทยากร จัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Zoom วันเสาร์ที่ 2 
เมษายน 2022 เวลา 13.00-15.00 น.  
มีผู้สนใจเข้าร่วม 46 ท่าน และมีผู้รับชม
ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง Youtube 
แผนกพระคัมภีร์ 

พิธีเอฟฟ�ธ�และเจิมน้ำ�มันศีลล้�งบ�ป
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2022 พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำามันศีลล้างบาป โดย พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�นิช เป็นประธาน 

ณ ห้องประชุมอาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

พิธีถอดพระวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วัดซ�งต�ครู้ส
วันศุกร์ท่ี 15 เมษายน 2022 คุณพ่อสมช�ย อัญชลีพรสันต์ เป็นประธานพิธีมรรคาศักด์ิสิทธ์ิและพิธีถอดพระ 

ณ วัดซางตาครู้ส

แผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ภายใต้การดูแลของคุณพ่อณัฐพล เอี่ยม
เศรษฐี ได้จัดการอบรมทีมวิทยากรครูคาทอลิกเป็น “ครูผู้นำ�ยุวธรรมทูต” หัวข้อ
อบรมประจำาปีนี้คือ “ครูยุวธรรมทูตกับก�รสร้�งสื่อออนไลน์” ณ บ้านผู้หว่าน

วันท่ี 1-2 เมษายน 2022 วิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยได้อบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ThingLink และ Wordwall เพื่อให้
คุณครูที่เข้าอบรมนำาไปใช้สร้างสื่อการสอนและอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้แก่
เด็กๆ ในการอบรมครั้งนี้ได้มีคุณครูสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 42 ท่าน จาก 17 โรงเรียน

หิรัญสมโภชแห่งชีวิตบวช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้�แห่งกรุงเทพฯ
วันเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2022 คุณพ่อปิยะช�ติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช เป็น

ประธานพิธีหิรัญสมโภชแห่งชีวิตบวช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
ได้แก่ ซิสเตอร์วร�ภรณ์ ชีวเรืองโรจน์ และซิสเตอร์ว�รีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒน�  
ณ วัดน้อยชั้น 3 อารามพระหฤทัยฯ

อบรมครูผู้นำ�ยุวธรรมทูตกับก�รสร้�งสื่อออนไลน์



เหตุใดก�รม�เรียนหนังสือท่ีโรงเรียนจึง

มีคว�มสำ�คัญ?

ส�รอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษ� : คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง, คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร บรรณ�ธิก�ร : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม กองบรรณ�ธิก�ร :  
มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405  สำ�นักง�น : 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 รวมอร่�ม  
(สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

การเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 

เปิดตามปกติแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุม

โรค ทำาให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ

ระดับหน่ึง เช่น พ่อแม่ พาลูกๆ มาส่งท่ี

โรงเรียนแต่เช้า และกลับไปทำางานของตน 

เปล่ียนวิถีชีวิตจากการเรียนออนไลน์ ท่ีพ่อ

แม่อาจต้องช่วยเหลือ ดูแลเพ่ือให้ลูกหลาน 

เรียนออนไลน์อย่างราบร่ืน แน่นอนว่า 

นอกจากบรรยากาศการเรียนท่ีโรงเรียน

ตามปกติสามารถกระทำาได้แล้ว แต่การ

จราจรท่ีติดขัด ก็ตามมาด้วยอย่างหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ แต่หลายคนกลับรู้สึกมีความสุข 

เพราะว่า ชีวิตปกติ ทำ�ให้เร�ส�ม�รถ

ว�งแผนชีวิตในก�รก้�วเดินไปข้�งหน้�

ได้ม่ันใจแม้มีอุปสรรคบ้�งก็ต�ม

การเปิดเรียนมีผลให้นักเรียน ได้มาใช้ 

ชีวิตตามปกติ อย่างมีคุณค่าตามรูปแบบ 

ของนักเรียนในวัยศึกษาเล่าเรียน กล่าวคือ 

ก�รม�โรงเรียนนอกจ�ก มีเป้�หม�ย 

เพ่ือก�รศึกษ�เล่�เรียนแล้ว ยังเป็นก�ร 

เรื่องเด่นที่น่าสนใจ เดือนพฤษภาคม  รายการพระเจ้าสถิตกับเรา ช่วงนานาสาระ

พ.ค. 202215
เปิดเทอมใหม่ในวิถี
New normal

พ.ค. 202222
กิจกรรมอภิบาล
"วันครอบครัว
เซนต์แอนโทนี"

ช่องทาง รับชม www.catholic.or.th สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ catholic bkk

เสริมสร้�งมิติท�งด้�นสังคม และอ�รมณ์ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย 

เช่น การท่ีเด็กนักเรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันกับเพ่ือนๆ ทำาให้ 

เกิดการเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน ฉันท์มิตร การพูดคุย การใส่ใจกัน 

การเล่นและทำางานกลุ่มร่วมกัน ทำาให้ชีวิตค่อยๆ พัฒนาอาศัยกลไก

ทางสังคม ในการใช้ชีวิตท่ีโรงเรียนกับเพ่ือนๆ และครูบาอาจารย์

ท่ีสำ�คัญโรงเรียนค�ทอลิกจะเน้นคุณค่�ด้�นจริยธรรม

และศ�สน�แก่เด็กนักเรียน เพ่ือเสริมสร้�งและพัฒน�พวกเข� 

ให้เป็นคนท่ีเก่งในก�รเรียนและมีจิตใจท่ีดี ต่อทุกคนเพ่ือ

สร้�งสรรค์สังคมต�มคำ�สอนของพระเยซูเจ้�

อย่างไรก็ดี การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ท่ีจำาเป็นยังคง 

มีอยู่ เช่น การแบ่งจำานวนนักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียนและส่วน

หน่ึงยังเรียนออนไลน์ เพ่ือลดความหนาแน่นในห้องเรียน ตามแต่ 

การจัดการของโรงเรียนน้ันๆ  

สังเกตว่า การเปิดเรียนของเด็กนักเรียนมีผลต่อทุกคนภายใน

ครอบครัว เพราะวิถีชีวิตประจำาวันของสมาชิกในครอบครัวจะ

เปล่ียนไป ตามกิจวัตรท่ีกระทำาของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ เด็กๆ 

ไปเรียนหนังสือ ผู้ใหญ่ออกไปทำางานเพ่ือเล้ียงครอบครัวตาม

ปกติ สำาหรับชีวิตคริสตชนก็เช่นเดียวกัน เราสามารถไปวัดเพ่ือ

ร่วมมิสซาตามปกติได้ระยะเวลาหน่ึงแล้ว และอีกไม่ก่ีสัปดาห์จะ 

ส้ินสุดเทศกาลปัสกาแล้ว ดังน้ัน หน้�ท่ีของสม�ชิกในครอบครัว 

คริสตชน นอกจ�กก�รดูแลซ่ึงกันและกันต�มคำ�สอนเร่ือง

คว�มรักและเอ�ใจใส่ต�มท่ีพระเยซูเจ้�สอนเร�แล้ว เชิญชวน 

ทุกคนปลูกฝังคว�มเช่ือศรัทธ�ต่อคนในครอบครัวอย่�ง

สม่ำ�เสมอ โดยก�รพ�ลูกๆ หล�นๆ ม�วัดเพ่ือขอบพระคุณ 

และขอพรพระทุกวันอ�ทิตย์ เพร�ะชีวิตปกติของคริสตชนคือ 

ก�รคิดถึงพระตลอดเวล�


