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“โลกปัจจุบันนี้เปิดหนทางไป
สู่เสรีภาพหรือการเป็นทาสความ
ก้าวหน้าหรือการถอยหลัง ความ
เป็นพี่น้องกันหรือความเกลียดชัง
นอกนั้น มนุษย์สำ�นึกว่าเป็นหน้าที่
ของตนทีจ่ ะต้องใช้พละกำ�ลังในทาง
ทีถ่ กู พละกำ�ลังทีเ่ ขาได้คดิ ประดิษฐ์
ขึน้ มาเอง พละกำ�ลังนีอ้ าจเป็นนาย
ของเขาพอๆ กับอาจเป็นคนรับใช้
ฉะนัน้ มนุษย์เองเป็นผูส้ ร้างปัญหา
ให้กบั ตัวเอง” (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 แผ่เมตตา มาถึงลูก
อะไรถูก ปลูกฝังไว้ ได้สหาย
ครูอาจารย์ ท่านสอนดี ช่วยคลี่คลาย
สิ่งเลวร้าย กลายเป็นดี เป็นศรีตน
คุณปู่ย่า ตายาย ทั้งหลายเอ๋ย
ท่านไม่เคย เฉยนิ่ง สิ่งสับสน
อธิบาย ขยายความ ตามเบื้องบน
บุญกุศล มงคลสวย รวยศรัทธา
ส่วนพี่-ป้า น้า-อา อาม่าเล่า
ก็คอยเฝ้า เอาใจช่วย ด้วยสรรหา
รักพระเจ้า เฝ้ารักมนุษย์ สุดชีวา
ศักดิ์สงฆ์พา 50 ปี สวัสดีเทอญ

เมื่อนั่งทบทวนชีวิตของผมเอง ถ้าจะ
ถามว่ามีอะไรในชีวิตที่ผมภูมิใจบ้าง ทบทวน
ดูจนหมดแล้ว ทั้งเรื่องการเรียน ทั้งเรื่อง
ทักษะความสามารถ คงไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลย
ทุกอย่างดูธรรมดามาก โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับ
คนอื่น สิ่งเดียวที่ผมภูมิใจได้ในชีวิตของผม คือ
กระแสเรียกชีวิตสงฆ์ ที่ผมได้รับจากพระเจ้า
ผมจึงรู้สึกว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องขอบคุณพระเจ้า
อยูต่ ลอดเวลา เพราะกระแสเรียกแห่งชีวติ สงฆ์
เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิต ซึ่งนอกจากผม
จะได้รับพระพรพิเศษ สำ�หรับชีวิตสงฆ์แล้ว
พระพรจากพระเจ้ายังเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้าง
จำ�นวนมากมายอีกด้วย
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และที่สุด ในโอกาสที่ผมได้ฉลอง 25 ปี
แห่งชีวิตสงฆ์พร้อมกับเพื่อนๆ ผมยังรู้สึกต้อง
ขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นไปอีก เพราะไม่ใช่ผม
ที่สามารถรักษาของขวัญพิเศษ คือ กระแส
เรียกแห่งชีวิตสงฆ์นี้ไว้ด้วยความสามารถของ
ตัวเอง แต่เป็นพระเจ้าที่ดูแล ประคับ ประคอง
ขัดเกลาสอนและช่วยเหลือผม จนผมมีวันนี้
และขอใช้โอกาสนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ประทาน
บุคคลทีด่ มี ากมาย เข้ามามีสว่ นในการสนับสนุน
ชีวิตและกระแสเรียกของผม ตั้งแต่ครอบครัว
พระสงฆ์ แ ห่ ง อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
พระสงฆ์และนักบวชชาย-หญิง พ่อแม่พี่น้อง
บรรดาญาติ เพื่อนๆ ครูอาจารย์ บรรดาพี่น้อง
สัตบุรุษจากทุกๆ วัดผู้ร่วมงานจากทุกโรงเรียน
และทุกองค์กรที่เคยรับผิดชอบ ทุกท่านล้วน
มีส่วนสำ�คัญ กับการก้าวเดินในเส้นทางชีวิต
พระสงฆ์ของผม “ขอขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะพระองค์พระทัยดี ความรักมั่นคงของ
พระองค์ ดำ�รงอยู่เป็นนิจ”

ที่เริ่มต้นเป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียนครั้งแรก และ
งานที่ท้าทายมากเวลานั้น คือ การดำ�เนินการ
รวมโรงเรียนกุหลาบวิทยา และกุหลาบวัฒนา
ให้เป็นโรงเรียนเดียวกันในปีนั้น
"ขอให้เป็นไปตามน้ำ�พระทัย" คติพจน์ที่
คิดเมื่อ 25 ปีในวันบวช (วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์
1997/2540) นำ�มาสรุปชีวติ ของผม ตลอด 25 ปี
ได้พบ ได้ปฏิบตั ิ ได้เรียนรูแ้ ละได้มปี ระสบการณ์
มากมาย ซึ่งเป็นหนทางที่เต็มไปด้วยพระพรใน
ยามสุข, ยามทุกข์ ยามลำ�บากและยามเจ็บป่วย
การตอบสนองน้ำ � พระทั ย ของพระในทุ ก ย่ า ง
ก้าวนำ�มาซึ่งการเรียนรู้ความรักของพระที่มีต่อ
ตัวผม สัตบุรุษ และงานที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่
ผูช้ ว่ ยตามวัดต่างๆ ได้มปี ระสบการณ์เรียนรูง้ าน
จากพ่อเจ้าวัดแต่ละองค์ที่สอนงาน เรียนรู้การ
อยู่กับสัตบุรุษ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ
ในแต่ละที่ เริม่ จากวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
คลองจั่น อยู่ 2 ปี ได้เริ่มเรียนรู้การสอนวิชา
คริสตศาสนาสำ�หรับนักเรียนมัธยมปลาย อยูว่ ดั
แม่พระฟาติมา 1 ปี ได้เรียนรู้ความศรัทธาต่อ
แม่พระของพี่น้องสัตบุรุษมากกับการมีฉลอง
(เหมือนฉลองวัด) ทุกเดือนในวันที่ 13 ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยดูแลสามเณรเล็กยอแซฟ และงานที่
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อยู่ 5 ปี เป็นช่วงเวลา
ที่ท้าทายมากกับงานที่ได้รับ เพราะบ้านเณร
คือหัวใจของมิสซังที่ต้องบ่มเพาะผู้อภิบาลใน
อนาคต ซึ่งเณรเล็กรุ่นเวลานั้น (เวลานี้ก็เป็น
คุณพ่อกันหลายคนแล้ว) ช่วงเวลาอีก 1 ปีกับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ� กาลหว่าร์

ชีวิตเจ้าวัด เริ่มต้นจากวัดพระวิสุทธิวงส์
ลำ�ไทร (เวลานัน้ อายุ 36 ปี) เป็นความท้าทายมาก
ทั้งงานวัดงานโรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร
โยกย้ า ยที่ ช าวบ้ า นเพื่ อ เตรี ย มสร้ า งโรงเรี ย น
งานก่อ สร้า งในเวลาต่อ มา ผ่า นไปได้ก็ต้อง
ขอบคุณพระที่อยู่เบื้องหลังความท้าทายต่างๆ
และงานที่ท้าทายอีกที่จำ�ได้ดีทุกเวลา คือ ที่วัด
นักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า และผอ.โรงเรียนนุช
นาถอนุสรณ์ ตลอดเวลา 5 ปี มีครบ งานวัด,
งานโรงเรียน, โรงอาหาร, ถวายมิสซาตามดอย
(ดูแลเผ่าอาข่า ปกาเกอะญอ และมูเซอ) สนุก
มากและเหนื่อยมากที่สุด และวัดที่เหลือ ก็คือ
วัดมารีสวรรค์ ดอนเมือง, วัดนักบุญเปาโลกลับใจ
บ้านนา, และวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก, วัด
แม่พระประจักษ์ บางสะแก และผอ.โรงเรียน
ชีวิต คือ การมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระ
สิ่งที่ภาวนาเสมอ คือ ขอให้เป็นไปตามน้ำ�
พระทัย ผมคิดว่านี่คือ บทสรุปตลอด 25 ปี
ทีผ่ า่ นมา ผมไม่เคยตัง้ ธงเวลาไปอยูท่ ไี่ หนก่อน ไป
และเรียนรูใ้ นบริบทแต่ละที่ คิดเสมอ ทุกทีม่ คี วาม
เหมือนและความแตกต่าง เรียนรู้ไปด้วยกัน
โดยมีพระที่นำ�ทางเรา เหลือพื้นที่ให้พระได้
ทำ�งานในชีวติ ของเราแต่ละคน แล้วเราจะพบว่า
ความรักของพระอยู่เคียงข้างเราเสมอ...
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พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่ง
กลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์
ผู้ที่ทรงเรียกมา
ตามพระประสงค์ของพระองค์ รม.8:28
ตลอดระยะเวลา 25 ปี ของชีวิตสงฆ์
เมื่อพิจารณาไตร่ตรองอย่างดี
ได้ค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็นผลดีต่อชีวิตทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นความยินดี ความสมหวัง
เสียงหัวเราะ หรือแม้แต่ความทุกข์ยาก
ความล้มเหลว น้ำ�ตา
วันนีด้ ว้ ยความสำ�นึกในพระทัยดีของพระเจ้า
ขอโมทนาคุณพระองค์
ที่พระองค์อยู่กับชีวิตของผม
ในขณะอยู่บนยอดเขาหรือแม้แต่ในเหวลึก
พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้า
และอยู่เคียงข้างเสมอ
ชีวิตที่เหลืออยู่นับแต่นี้
ขอมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
และขอทรงนำ�พา อาศัยพระคริสตเจ้า
พร้อมกับพระคริสตเจ้า และในพระคริสตเจ้า
1997-2022
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ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้า
ขอขอบพระคุณ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอขอบพระคุณ
ท่านมีชัย กิจบุญชูที่บวชให้
ขอขอบพระคุณ
ท่านเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อธิการ
ที่จัดพิธีบวชในโอกาสฉลอง
25 ปี แสงธรรม
ขอขอบคุณพี่น้องพระสงฆ์ทุกท่าน
ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตสงฆ์
ตลอด 25 ปี
พระเจ้าข้า ขอพระองค์ตรัสเถิด
ผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่
(1ซมอ 3: 10)

ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงรักและเมตตาลูก...
พระองค์ทรงเรียกลูก ผ่านทางคำ�เทศน์สอน
และแบบอย่างอันศักดิ์สิทธิ์ของ
คุณพ่อเจ้าอาวาส...
ลูกได้เปลี่ยนชีวิตและกลับใจ
ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงรักและเมตตาลูก...
ทรงเรียกและเลือกลูกให้ทำ�งานรับใช้พระองค์
และเพื่อนพี่น้องในหน้าที่สงฆ์...
ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงรักและเมตตาลูก...
ยามที่ลูกเหน็ดเหนื่อย ประสบปัญหา อ่อนแอ
และสุขภาพไม่ดี พระองค์ทรงเสริมกำ�ลังแก่ลูก
ช่วยเหลือลูก และดำ�รงอยู่กับลูก
ขอโมทนาคุณพระเจ้าที่ทรงรักและเมตตาลูก...
ประทานพระหรรษทานแก่ลูกทุกเวลา ทุกวัน
เพื่อจะได้ซื่อสัตย์...หน้าที่สงฆ์อภิบาล และ
หน้าที่สงฆ์ธรรมทูต ครบ 25 ปี

รู้สึกถึงวันเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
คิดถึงผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน
ทีค่ อยสนับสนุนและให้ก�ำ ลังใจมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้า
ที่ทรงพระเมตตา
เลือกผู้ต่ำ�ต้อยให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
กราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้ามีชัย
พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ พี่น้องสงฆ์
นักบวชชายหญิง คุณพ่อคุณแม่
บรรดาญาติพี่น้อง
และพี่น้องคริสตชนทุกท่าน
ที่ให้แบบอย่างความเชื่อ
ความศรัทธาและให้กำ�ลังใจ
ตลอดระยะเวลาแห่งพระกระแสเรียกนี้
ขอพระประทานพระพรแด่ทุกท่าน
และจะคิดถึงทุกท่านในคำ�ภาวนา
และบูชามิสซาเสมอครับ

ขอโปรดประทับอยู่กับลูก
ในการทำ�หน้าที่สงฆ์...ตลอดไป
จนกว่าชีวิตลูกจะหาไม่
ปราศจากพระองค์
ลูกไม่สามารถทำ�อะไรได้
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บอกข่าวเล่าสาร

สือ่ มวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

พิธีเสกน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2022 วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (ช่วงเช้า) พิธีเสกน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรื้อฟื้นคำ�สัญญาแห่งศีลบวช,
ฉลอง 50 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ ยอแซฟ วิจิตร ลิขิตธรรม, ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อ ฟรังชิสเซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์, คุณพ่อ
ยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา, คุณพ่อ ฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร, คุณพ่อ ยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี, คุณพ่อ
เปโตร ธนากร เลาหบุตร และคุณพ่อ อันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี
มิสซาพร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

พิธีนมัสการกางเขน และเคารพพระศพพระเยซูเจ้า
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 เวลา 17.30 น. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขน
และเคารพพระศพพระเยซูเจ้า โดย คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ เป็นประธาน ณ วัดแม่พระ
ลูกประคำ� กาลหว่าร์

อาทิ ต ย์ ม หาทรมานและแห่ ใ บลาน
อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2022
คุ ณ พ่ อ อดิ ศั ก ดิ์ สมแสงสรวง เป็ น
ประธานพิธีมิสซาวันอาทิตย์มหาทรมาน
เสกและแห่ใบลาน ร่วมกับคุณพ่อวีรศักดิ์
วนาโรจน์สุวิช และคุณพ่อบุญชรัสมิ์
สุขสว่าง ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

สัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำ�ปี ค.ศ.2022
วันที่ 25-29 เมษายน 2022 สัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประจำ�ปี ค.ศ. 2022 ในหัวข้อ "พระสงฆ์ : ศาสนบริกร ผูเ้ ผชิญกับความคาดหวังของ
ยุค Synodality"

พิธีนมัสการกางเขน อาสนวิหารอัสสัมชัญ
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 เวลา 15.00 น. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขน โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เป็นประธาน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
6 สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2022

พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำ�มันศีลล้างบาป
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2022 พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำ�มันศีลล้างบาป โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมอาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และอาสนวิหารอัสสัมชัญ

พิธีถอดพระวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วัดซางตาครู้ส
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022 คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ เป็นประธานพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์และพิธีถอดพระ
ณ วัดซางตาครู้ส

หิรัญสมโภชแห่งชีวิตบวช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022 คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช เป็น
ประธานพิธีหิรัญสมโภชแห่งชีวิตบวช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
ได้แก่ ซิสเตอร์วราภรณ์ ชีวเรืองโรจน์ และซิสเตอร์วารีรัตน์ อุดมสิทธิพัฒนา
ณ วัดน้อยชั้น 3 อารามพระหฤทัยฯ

อบรมครูผู้นำ�ยุวธรรมทูตกับการสร้างสื่อออนไลน์
แผนกยุวธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ ภายใต้การดูแลของคุณพ่อณัฐพล เอี่ยม
เศรษฐี ได้จัดการอบรมทีมวิทยากรครูคาทอลิกเป็น “ครูผู้นำ�ยุวธรรมทูต” หัวข้อ
อบรมประจำ�ปีนี้คือ “ครูยุวธรรมทูตกับการสร้างสื่อออนไลน์” ณ บ้านผู้หว่าน
วันที่ 1-2 เมษายน 2022 วิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยได้อบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ThingLink และ Wordwall เพื่อให้
คุณครูที่เข้าอบรมนำ�ไปใช้สร้างสื่อการสอนและอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้แก่
เด็กๆ ในการอบรมครั้งนี้ได้มีคุณครูสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 42 ท่าน จาก 17 โรงเรียน

อบรมพระคั ม ภี ร์ ห นั ง สื อ ประกาศก
โยนาห์ออนไลน์
แผนกพระคั ม ภี ร์ ฝ่ า ยงานอภิ บ าล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระ
คัมภีร์ ในโครงการศิษย์พระคริสต์เจริญ
ชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ หัวข้อ “หนังสือ
ประกาศกโยนาห์” โดยคุณพ่อแดเนียล
มัซซา เป็นวิทยากร จัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ โปรแกรม Zoom วันเสาร์ที่ 2
เมษายน 2022 เวลา 13.00-15.00 น.
มีผู้สนใจเข้าร่วม 46 ท่าน และมีผู้รับชม
ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง Youtube
แผนกพระคัมภีร์
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บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
เหตุใดการมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนจึง
มีความสำ�คัญ?

การเรียนการสอนปีการศึกษา 2565
เปิดตามปกติแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุม
โรค ทำ�ให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติ
ระดับหนึ่ง เช่น พ่อแม่ พาลูกๆ มาส่งที่
โรงเรียนแต่เช้า และกลับไปทำ�งานของตน
เปลีย่ นวิถชี วี ติ จากการเรียนออนไลน์ ทีพ่ อ่
แม่อาจต้องช่วยเหลือ ดูแลเพือ่ ให้ลกู หลาน
เรียนออนไลน์อย่างราบรื่น แน่นอนว่า
นอกจากบรรยากาศการเรียนที่โรงเรียน
ตามปกติสามารถกระทำ�ได้แล้ว แต่การ
จราจรทีต่ ดิ ขัด ก็ตามมาด้วยอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ แต่หลายคนกลับรู้สึกมีความสุข
เพราะว่า ชีวิตปกติ ทำ�ให้เราสามารถ
วางแผนชีวิตในการก้าวเดินไปข้างหน้า
ได้มน่ั ใจแม้มอี ปุ สรรคบ้างก็ตาม
การเปิดเรียนมีผลให้นกั เรียน ได้มาใช้
ชีวิตตามปกติ อย่างมีคุณค่าตามรูปแบบ
ของนักเรียนในวัยศึกษาเล่าเรียน กล่าวคือ
การมาโรงเรียนนอกจาก มีเป้าหมาย
เพือ่ การศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังเป็นการ

เสริมสร้างมิตทิ างด้านสังคม และอารมณ์ให้กบั เด็กนักเรียนอีกด้วย
เช่น การที่เด็กนักเรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆ ทำ�ให้
เกิดการเรียนรู้ ในการอยูร่ ว่ มกัน ฉันท์มติ ร การพูดคุย การใส่ใจกัน
การเล่นและทำ�งานกลุม่ ร่วมกัน ทำ�ให้ชวี ติ ค่อยๆ พัฒนาอาศัยกลไก
ทางสังคม ในการใช้ชวี ติ ทีโ่ รงเรียนกับเพือ่ นๆ และครูบาอาจารย์
ที่ สำ � คั ญ โรงเรี ย นคาทอลิ ก จะเน้ น คุ ณ ค่ า ด้ า นจริ ย ธรรม
และศาสนาแก่เด็กนักเรียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพวกเขา
ให้เป็นคนที่เก่งในการเรียนและมีจิตใจที่ดี ต่อทุกคนเพื่อ
สร้างสรรค์สงั คมตามคำ�สอนของพระเยซูเจ้า
อย่างไรก็ดี การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์ท่ีจำ�เป็นยังคง
มีอยู่ เช่น การแบ่งจำ�นวนนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนและส่วน
หนึ่งยังเรียนออนไลน์ เพื่อลดความหนาแน่นในห้องเรียน ตามแต่
การจัดการของโรงเรียนนัน้ ๆ
สังเกตว่า การเปิดเรียนของเด็กนักเรียนมีผลต่อทุกคนภายใน
ครอบครัว เพราะวิถีชีวิตประจำ�วันของสมาชิกในครอบครัวจะ
เปลีย่ นไป ตามกิจวัตรทีก่ ระทำ�ของสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ เด็กๆ
ไปเรียนหนังสือ ผู้ใหญ่ออกไปทำ�งานเพื่อเลี้ยงครอบครัวตาม
ปกติ สำ�หรับชีวิตคริสตชนก็เช่นเดียวกัน เราสามารถไปวัดเพื่อ
ร่วมมิสซาตามปกติได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว และอีกไม่ก่ีสัปดาห์จะ
สิ้นสุดเทศกาลปัสกาแล้ว ดังนั้น หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
คริสตชน นอกจากการดูแลซึ่งกันและกันตามคำ�สอนเรื่อง
ความรักและเอาใจใส่ตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราแล้ว เชิญชวน
ทุ ก คนปลู ก ฝั ง ความเชื่ อ ศรั ท ธาต่ อ คนในครอบครั ว อย่ า ง
สม่ำ�เสมอ โดยการพาลูกๆ หลานๆ มาวัดเพื่อขอบพระคุณ
และขอพรพระทุกวันอาทิตย์ เพราะชีวิตปกติของคริสตชนคือ
การคิดถึงพระตลอดเวลา
คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม
(สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

เรื่องเด่นที่น่าสนใจ เดือนพฤษภาคม รายการพระเจ้าสถิตกับเรา ช่วงนานาสาระ

ช่องทาง รับชม

15 พ.ค. 2022
เปิดเทอมใหม่ในวิถี
New normal

www.catholic.or.th

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

catholic bkk

22 พ.ค. 2022
กิจกรรมอภิบาล
"วันครอบครัว
เซนต์แอนโทนี"
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