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พวกเราอาจจะยังคงต้อง

ประสบความยากลำาบากในชีวิต 

ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของ

ชีวิตคนเรา แต่ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่าย

เรา เราจะกลัวอะไรอีก เพราะ

พระเจ้าของเราคือพระผู้ทรง

สรรพานุภาพ และทรงเป็นองค์

ความรักด้วย ดังนั้น เราจึงมั่นใจ

ว่า พระองค์จะประทานพระพร 

ที่จำาเป็นทุกประการแก่เรา

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์พิธีบูชาขอบพระคุณ 

โอกาสฉลองวัดพระชนนีฯ รังสิต  

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023 

“ครอบครวั” คอืสถาบนัพืน้ฐานทีพ่ระศาสนจกัรใหค้วาม

สำาคัญเสมอมา สารอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ เดอืนกมุภาพนัธน์ี้ 

ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร (ผู้จัดการแผนก

ครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) มาแบ่งปันถึงพันธกิจ

ของแผนกในงานอภบิาลครอบครวัของอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 

เพื่อทำาให้ทุกท่านได้เห็นถึงทิศทางและข้อคิดในการดำาเนินชีวิต

ครอบครัวในแบบวิถีคริสตชน

เรื่อง-ภ�พ ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คุณพ่อชนภัทรไ ด้อธิบาย

ถึงโครงสร้างการดำาเนินงานของ

แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

หลักๆ คือ 



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 20232

โดยการจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (ฟฟ1) วิธีการ 

คือ นำาคู่สมรสมาร่วมกันฟื้นฟูชีวิตครอบครัว เพราะ 

บ่อยครั้งที่คู่สามีภรรยาเกิดความกังวลใจในความสัมพันธ์

รวมถึงความหวาดกลัวจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตคู่ 

ดังนั้นจุดประสงค์หลักในการจัดการสัมมนาฟื้นฟูชีวิต

ครอบครัวจึงให้ความสำาคัญในการส่งเสริมคู่สมรสให้มี

ความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น และร่วมกัน

กา้วขา้มปญัหา ความกงัวลใจตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติสมรส 

โดยมีการจัดสัมมนาออกเป็น 4 ครั้งต่อ 1 ปี

งานส่งเสริมชีวิตครอบครัว1. 

งานอภิบาลครอบครัว2. 

งานอบรมชีวิตครอบครัว3. 
ทางแผนกครอบครัวฯ ในปัจจุบัน เราไม่ได้ให้น้ำาหนัก 

กับการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมชีวิตคู่สมรสเท่านั้น แต่ยัง 

เห็นความสำาคัญถึงกลุ่มเยาวชนที่กำาลังเติบโตขึ้น เพื่อ 

ในอนาคตพวกเขาจะได้สร้างครอบครัวของตนเองโดย 

ยึดหลักคำาสอนของศาสนา โดยมีการจัดอบรมเยาวชน 

ที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆ โดยเป็นการร่วมมือกับโรงเรียน 

และทางแผนกครอบครัวฯ ในการส่งทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในด้านครอบครัวไปแบ่งปันโดยเนื้อหาการอบรมจะ 

เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว การเตรียมชีวิตครอบครัว ว่า 

ควรมีแนวคิดอย่างไรเพื่อที่จะสามารถสร้างครอบครัว 

ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นับว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักที่แผนกครอบครัวฯ ให้

ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนน้ีทางแผนกครอบครัวฯ 

ได้อาศัยความร่วมมือกับคุณพ่อจิตตาภิบาลครอบครัว

ของทั้ง 6 เขตในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทำางานร่วมกับ

พ่ีน้องสัตบุรุษซ่ึงเป็นตัวแทนกลุ่มครอบครัวของวัดในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ที่

ตกลงรว่มกนัในเขตวดั ตวัอยา่งของงานอภบิาลครอบครวั 

เช่น โครงการรื้อฟื้นคู่สมรส การแสวงบุญครอบครัวเขต 

โครงการตามหาลูกแกะ หรือแม้แต่การติดตามคู่สมรสที่

ยังไม่ได้รับศีลสมรสอย่างถูกต้อง
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นอกจากโครงสร้างการดำาเนินงานทั้ง 3 ส่วน 

ทางแผนกครอบครัวยังมีอีกหนึง่กจิกรรมท่ีสำาคญัใน 

การแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยในครอบครัว น่ันคือ 

กิจกรรมวันชุมนุมครอบครัว อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นถึงความสัมพันธ์

ของทุกคน ทุกวัยในครอบครัว ในรูปแบบของการ

จัดให้มีการสัมมนาหรือแบ่งปันการมีส่วนร่วมใน

ครอบครัว พอ่คิดวา่กิจกรรมน้ี จะทำาใหช้อ่งวา่งของ

วัยตรงนี้มันหายไป สิ่งสำาคัญอีกอย่างคือ การมา

ร่วมงานวันชุมนุมครอบครัวฯ จะทำาให้เราได้ข้อคิด

กลับไปเพ่ือนำาไปปรับใช้เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว

มีความรักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

“โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปนีี ้ทางแผนกครอบครวั 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ยังมีโครงการรวมถึง

กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อย่างเช่น การจัด 

แสวงบุญครอบครัวฯ โดยเราหวังให้ทุกคนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมนี้ได้มีโอกาสใช้เวลาช่วงหนึ่งร่วมกัน 

และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว 

ที่เป็นประโยชน์ต่อกัน หรือจะเป็นการจัดประชุม

บ ท บ า ท ห ลั ก ข อ ง แ ผ น ก 

ครอบครัวฯ คือ ส่งเสริมให้

ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจกัน 

มากยิง่ขึน้ โดยพระศาสนจกัรจะเปน็ 

เสมือนตัวแทน ส่ือกลาง แนะนำา 

รวมถึงให้ข้อคิดให้แก่ครอบครัวใน

การอยู่ร่วมกัน โดยยึดหลักคำาสอน

ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

ที่ทรงแนะนำาในสมณสาสน์ “ความ

ปิติยินดีแห่งความรัก” ในการนำา

มาปรับให้การทำางานสอดคล้องกับ

บริบทครอบครัวของพระศาสนจักร

ในประเทศไทย สิง่เหลา่นีค้อืพนัธกจิ 

ที่แผนกครอบครัวรับผิดชอบอยู่ 

ในปัจจุบัน

ผู้ปฏิบัติงานครอบครัวของทั้ง 6 เขต ในเดือน

กุมภาพันธ์นี้ ท่ีบ้านผู้หว่าน สามพราน เพ่ือให้เกิด 

การพัฒนางานครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังมี 

กิจกรรมหนึ่งที่ เพิ่มข้ึนมาเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาพครอบครัวที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ในสังคมปัจจุบัน คือ การจัดอบรมบทบาทลูกต่อ

ครอบครัว และการจัดสัมมนาเชิงอภิบาลพ่อแม่ 

เลี้ยงเด่ียว ซึ่งพ่อปรารถนาให้คนกลุ่มนี้ได้เห็นว่า

พระศาสนจักรให้คุณค่าและพร้อมที่จะเป็นอีกหน่ึง

กำาลังใจในการประคับประคองครอบครัวให้อยู่ 

ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาท

ไหน ครอบครัวก็ยังเป็นความหนึ่งเดียวกัน” 

สุดท้ายนี้ พ่อขอฝากมุมมองชีวิตครอบครัวแก่ทุกท่าน จาก

ส่วนหนึ่งของสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสถึง 

คู่สมรสสำาหรับปีครอบครัว (Amoris Laetitia) “อย่าลืมว่าการ

ให้อภัยรักษาทุกบาดแผล การให้อภัยซ่ึงกันและกันเป็นผลจาก 

การแก้ปัญหาภายในท่ีมาสู่ความสมบูรณ์ในการภาวนา ในความ

สัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เป็นของขวัญที่เกิดจากพระหรรษทาน 

ที่พระคริสต์ประทานแก่คู่สามีภรรยา ทุกครั้งท่ีพวกเขาหันมาหา

พระองค์ และยอมให้พระองค์ทรงช่วย พระคริสต์ “ทรงสถิต”  

ในชีวิตแต่งงานของท่านและพระองค์ทรงรอให้ท่านเปิดใจรับ

พระองคเ์สมอ เพือ่พระองคจ์ะทรงสามารถค้ำาจนุทา่น เชน่เดยีวกับ 

ที่พระองค์ทรงทำากับบรรดาศิษย์ในเรือด้วยพลังแห่งความรัก 

ของพระองค ์ความรกัของมนษุยเ์ราออ่นแอ เราตอ้งการพลงัแหง่ 

ความรักที่สัตย์ซื่อของพระเยซู พร้อมกับพระองค์ ท่านสามารถ 

สร้าง “บ้านบนศิลา” ได้อย่างแท้จริง (มธ 7:24)”
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ตั้ งแต่แนวคิดสัมพัทธภาพสู่การ

เชื่อมโยงระหว่างเหตุผลและศาสนา 

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์

ที ่16 ไดก้ระตุน้จติใจผา่นทางความคดิ ซ่ึง

นอกจากรายชื่อหนังสือหรือสมณลิขิตท่ี

น่าประทับใจแล้ว ในสมณสมัยเกือบ 8 ปี

ของพระองค์นั้น ยังมีช่วงเวลาแห่งความ

ขบขันและความน่าอัศจรรย์ใจที่หลายคน

ได้มองข้าม

ที่มา https://www.romereports.com/en/2023/01/03/04-a-look-
back-at-fun-moments-in-benedict-xvis-pontificate/

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การเสด็จ 
เยือนประเทศเม็กซิโกของพระองค์
ถกูแสดงสญัลกัษณด์ว้ยเครือ่งหมาย
ด้วยหมวกปีกกว้างใบนี้ ขณะที่
พระองค์เสดจ็ผา่นฝงูชนดว้ยรถโป๊ป

1. หมวกซอมเบรโร่ (หมวกทรงปีกกว้างของชาวเม็กซิกัน)

2. ของขวัญ

3. คณะละครสัตว์

4. บ้านพักคนชรา

โมบิล พระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะสวมมัน ขณะที่ประชาชนหลาย 
พันคนต่างประทับใจพระองค์ ทุกคนยินดีที่พระองค์ทรงพอใจกับหมวก
ใบนั้นและดูเหมือนพระองค์จะไม่ทรงรังเกียจ

เมื่อกล่าวถึงของขวัญ สมเด็จพระ 
สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ท่ี 16 ได้ 
รับทุกอย่างต้ังแต่ของที่ เคล่ือนไหวได้  
ของขวัญทางจิตวิญญาณ หรือแม้แต่สิ่ง
แปลกประหลาด ซ่ึงรวมถึงไข่อีสเตอร์ 
ขนาดใหญ่ถึง 440 ปอนด์ ที่ประธานาธิบด ี
แห่งบัลแกเรียทรงมอบให้แก่พระองค์  
ไข่นี้ทำาจากเหล็กและถูกหุ้มด้วยหินทับทิม  
ถึงแม้จะไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ 
แต่รับรองว่าสวยสะดุดตาอย่างแน่นอน

ครัง้หนึง่ ประธานบรษิทัเฟอรร์าร ี
ได้มอบพวงมาลัยรถแก่สมเด็จพระ 
สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16  
เป็นของขวัญ หลังจากนั้นพระองค์ 
ก็ทรงตอบกลับด้วยบทสนทนาท่ี
ตลกขบขัน

ลูกา ดิ มอนเตเซโมโล (ประธาน
บริหารบริษัทเฟอร์รารี) กล่าวกับ
พระองค์ว่า

“ขอโปรดทรงลองพิจารณา ว่า 
นกัแขง่ตอ้งควบคมุสิง่ตา่งๆ มากมาย 
ในระหว่างการแข่งขัน”

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสตอบว่า

“มันคงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเช่นกัน 
กับการควบคุมบังเหียนพระศาสนจักร”

แม้ว่าพระองค์เองจะ
มีพระชนมายุมากขึ้น แต่ 
ในฐานะของสมเด็จพระ
สันตะปาปา พระองค์
ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนบ้าน
พักคนชราเพื่อกระตุ้นให้ 
ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข การเสด็จเยี่ยม
ของพระองค์คือส่วนหนึ่ง
ของปีที่กำาหนดโดยสหภาพ
ยุโรปเพื่อความมุ่งหมาย 
ในการมีส่วนร่วมของผู้สูง
วัยและการสร้างความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง
คนต่างรุ่น ขณะที่สมเด็จ
พระสันตะปาปากิตติคุณ
เบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสถึงกลุ่ม
ผู้สูงอายุ พระองค์ได้ย้ำา
เตือนพวกเขาว่า “การเป็น
ผูส้งูอายคุอืสิง่ทีส่วยงาม”

เมือ่มคีณะละครสตัวอ์ยูใ่นกรุงโรม และ
ถวายการแสดงแก่สมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ประเด็นสำาคัญ 

หลังจากที่ทรงทอดพระเนตร ที่ห้องโถงเปาโลที่ 6 ณ นครรัฐวาติกัน ในระหว่างการ
เข้าเฝ้าทั่วไปประจำาสัปดาห์ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ยังทรง
หยอกลอ้ลกูสงิโตอกีดว้ย ซึง่น่ีไมใ่ช่คร้ังแรกท่ีพระองคท์รงทอดพระเนตรเหลา่สตัวป่์า
อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นหลายปีต่อมา ก่อนที่ทรงเสด็จเยือนคิวบา พระองค์ทรงพบ
กับ “ลูกจระเข้” จากคิวบาที่ถูกลักลอบนำาเข้ามาในยุโรป
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ดงันัน้ ในระยะเวลาเกอืบ 8 ป ี

แห่งพระสมณสมัยของสมเด็จ

พระสนัตะปาปากติตคิณุเบเนดกิต ์

ที่ 16 พระองค์ได้ทรงทิ้งร่องรอย 

ทางประวั ติ ศ าสตร์ ไว้ อย่ า ง

มากมาย แมก้ระทัง่ก่อนทีจ่ะทรง

สร้างประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำา

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทุก
วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์เปน็วนัฉลองแม่
พระเมืองลูร์ด แต่พ่ีน้องทราบหรือ
ไม่ว่าวันนี้ยังตรงกับวันผู้ป่วยสากล
อีกด้วย วันนี้มีความสำาคัญอย่างไร? 
ทำาไมพระศาสนจักรถึงกำาหนดให้มี
วันผู้ป่วยสากล? และวันผู้ป่วยสากล
เกี่ยวข้องกับเราคริสตชนอย่างไร? 
สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ยินดี
ทีจ่ะแบง่ปนัเรือ่งราวเหลา่นีแ้กพ่ีน่อ้ง
ทุกท่านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะ
ก้าวไปด้วยกันกับผู้ที่อยู่ในสภาวะที่
เปราะบางและกำาลงัประสบกบัความ
เจ็บป่วยในสังคมรอบข้างเรา

กว่า 30 ปี ที่วันผู้ป่วยสากล ได้
กอ่ตัง้ขึน้ โดยสมเดจ็พระสนัตะปาปา 
ยอห์น ปอล ที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้
ประชากรทุกคนในพระศาสนจักรได้ 
“ดูแลผู้ป่วยและเอาใจใส่พวกเขา
ให้มากขึ้น” โดยในวันนี้ของทุกปี 
สมเด็จพระสันตะปาปาได้ประทาน
สาส์นโอกาสวันผู้ป่วยสากล ซึ่งใน 
ปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 31

สม เด็ จพระ สันตะปาปา 
ฟรังซิสทรงประทานสาส์นโอกาส
วันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ 
“ช่วยดูแลเขาด้วย” (ลก.10:35) 
ความเห็นอกเห็นใจในฐานะที่
เป็นการฝึกฝนไปด้วยกันในการ
เยียวยารักษา

สรุปส่วนหนึ่งของสาส์นนี้ เรา
จะเห็นได้ว่า เป็นอีกคร้ังที่สมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญ
ชวนเราให้พิจารณาแบบอย่างของ  
“ชาวสะมาเรียผู้ใจดี” ที่แสดงความ
เห็นอกเห็นใจต่อผู้ท่ีถูกปล้นและทิ้ง
ไว้ข้างทาง ซึ่งทำาให้เราได้เห็นความ

5. สมเด็จพระสันตะปาปา
กิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16

กับเหล่าเด็กๆ

เรื่อง : บรรณาธิการบริหาร

สำาคัญในการเดินร่วมทางกับผู้คนที่
อยู่รอบข้างเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดขึ้นจากการถูก
โดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง ปราศจาก
การดูแลและความเห็นอกเห็นใจ  
ในช่วงเวลายากลำาบากดังกล่าว
เราจะค้นพบว่า เราทุกคนสามารถ 
ร่วมเดินทางไปด้วยกันได้อย่างไร 
ด้วยเหตุนี้ ในโอกาสวันผู้ป่วยสากล  
คร้ังที่ 31 สมเด็จพระสันตะปาปา 
ฟรั ง ซิ ส ท ร งป ร า ร ถน า ใ ห้ พ ร ะ
ศาสนจักรเห็นถึงความสำาคัญที่ว่า 

“ แ ท้ จ ริ ง แ ล้ ว ผู้ ป่ ว ย คื อ
ศูน ย์กล�งของประช�กรของ
พระเจ้� และพระศ�สนจกัรก ็‘ก�้ว’ 
ไปพร้อมกับพวกเข�ในฐ�นะ
เครื่องหม�ยของคว�มเป็นมนุษย์
ที่เร�ทุกคนมีคุณค่�และไม่ควรมี
ใครต้องถูกละทิ้งหรือถูกทอดท้ิง
ไว้ข้�งหลัง”

จุดมุ่งหมายในวันผู้ป่วยสากล 
นอกจากที่เราทุกคนต้องคิดถึงและ
อยู่ใกล้ชิดกับบรรดาผู้เจ็บป่วย ยัง
เป็นโอกาสดีที่ เราจะภาวนาเป็น
พิเศษแก่บุคลากรทางการแพทย์รวม
ถึงผู้ที่ทำางานด้านสุขภาพอนามัย 
ในทุกภาคส่วน เพื่อให้พวกเขามี 
แรงกายแรงใจในการดูแลเพื่อน 
พี่น้องต่อไป 

บ่อยคร้ัง ท่ีความเจ็บป่วยทำาให้ 
เรารู้สึกถึงความขมข่ืน ราวกับพระเจ้า
ทรงทอดท้ิงเรา แต่ในท่ามกลางความ
เจ็บป่วยน้ัน พระศาสนจักรจะต้อง
ประเมินตนเองเทียบกับแบบอย่าง
ของชาวสะมาเรียผู้ใจดี เพ่ือพระ
ศาสนจักรจะได้เป็น “โรงพยาบาล
ภาคสนาม” อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรง
พบกับกลุ่มตรงกันข้ามของช่วง
อายุคน โดยทรงพบกับเหล่า 
เด็กเล็ก มีคำาถามน่ารักหลาย
คำาถามถึงพระองค์และคำาตอบ
ของพระองค์ก็เข้ากับคนทุกวัย

เด็กน้อย ตรัสถามพระองค์
ว่า “ในการเตรียมตัวรับศีลมหา
สนิทครั้งแรก ครูคำาสอนบอกหนู
ว่า พระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในศีล
มหาสนิท เป็นไปได้อย่างไร หนู
ไม่เห็นพระองค์เลย”

สมเด็ จพระสันตะปาปา 
กิตติคุณเบเนดิกต์ท่ี 16 ตรัส
ตอบเด็กน้อยคนนั้นว่า “ใช่ เรา
ไม่เห็นพระองค์ แต่มีหลายอย่าง
ที่เรามองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงและ
จำาเป็น ตัวอย่างเช่น เราไม่เห็น
เหตุผลของเรา แต่เรามีเหตุผล 
เราไม่เห็นความฉลาดของเรา 
แต่เรามีความฉลาด เราไม่เห็น
จิตวิญญาณของเรา แต่มันมีอยู่
จริง และเราสามารถมองเห็นผล 
กระทบของมันได้ เพราะเรา
สามารถพูด คิด และตัดสินใจได้ 
เช่น เรามองไม่เห็นกระแสไฟฟ้า 
แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริง”

ภ�พ : ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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บอกข่าวเล่าสาร
ส่ือมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

 
 

งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ปี 2023

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 เวลา 14.00 น. ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์
และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย จาก 5 องค์กรคริสต์ จัดงานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ 
คริสตชน โดยพระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี 
ศาสนาจารย์ ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ผู้แทนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการเทศน์ สำาหรับหัวข้อใน 
การอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ในปี ค.ศ.2023 หัวข้อ จงเรียนรู้ที่จะทำาความดี จงแสวงหาความยุติธรรม (อสย 1:17) 

พิธีโปรดศีลกำาลังแก่นักเรียนในโรงเรียน เขต 1
วันเสาร์ท่ี 21 มกราคม 2023 พิธีมิสซาและรับศีลกำาลัง เวลา 10.00 น.   

พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีมิสซาและโปรดศีลกำาลัง 
แก่นักเรียนคาทอลิก ในโรงเรียนเขต 1 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

พิธีโปรดศีลกำาลังแก่นักเรียนในโรงเรียน เขต 2
วนัเสารท์ี ่28 มกราคม 2023 พธิมีสิซาและรบัศลีกำาลัง พระคารด์นิลั เกรยีงศกัดิ ์

โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีมิสซาและโปรดศีลกำาลังแก่นักเรียนคาทอลิก ในโรงเรียน
เขต 2 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 

งานชุมนุมยุวธรรมทูต และองค์กรคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 13
วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2023 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ 

องค์กรคาทอลิก (Y.C.S., กองหน้าร่าเริง, พลศีล) แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำาโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ 
แก้วแหวน จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูต และองค์กรคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 13 ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ฟื้นฟูจิตใจ สมาชิกคณะพระเมตตาฯ 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2023  

ฟื้นฟูจิตใจของสมาชิกคณะพระเมตตาฯ  
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดแม่พระ 
ลูกประคำา กาลหว่าร์ พิธีบูชาขอบพระคุณ 
เวลา 09.00 น. โดย พระสังฆราชวีระ 
อาภรณ์รัตน์ หลังพิธีมิสซามีแบ่งปันฟื้นฟู
จิตใจแก่สมาชิกคณะพระเมตตาฯ
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ฟ้ืนฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานอภิบาล 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันที่ 16-18 มกราคม 2023 คุณพ่อ
สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำานวยการฝ่ายงาน
อภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฟื้นฟู
จิตใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานฯ ณ วิลล่า เรน่า 
รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยมีคุณพ่อ 
ปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช และ 
คณุพอ่เชษฐา ไชยเดช เทศน์ให้ขอ้คดิในการ
ฟื้นฟูจิตใจ

ฉลองสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2023 เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  

กฤษบำารุง โดย คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมิสซา 
โมทนาคุณพระเจ้าและภาวนาต่อคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำารุง เป็นจำานวนมาก

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2023 พระสงฆ์อัครสังฆมณฑล

เสกสุสานศานติคาม
วันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2023 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น. โอกาส

สมโภชพระคริสต์แสดงองค์ และเสกสุสานศานติคาม โดย คุณพ่อพงษ์เกษม  
สังวาลย์เพ็ชร เป็นประธานพิธีมิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน

แสวงบุญกลุ่มอภิบาลครอบครัวของวัดในเขต 5
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023 กลุ่มอภิบาลครอบครัว วัดในเขต 5 จัดกิจกรรม

แสวงบุญ ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำารุง ซึ่งคุณพ่อ 
สุพัฒน์ หลิวสิริ (ผู้จัดการสักการสถานฯ) เป็นผู้บรรยายชีวิตคุณพ่อนิโคลาส,  
คุณพ่อพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ (จิตตาภิบาลงานอภิบาลครอบครัวเขต 5) เป็น
ประธานในพิธีมิสซา ร่วมด้วยคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร (ผู้จัดการแผนกครอบครัว
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

ครอบครัวสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คำานับผู้ใหญ่

กรุงเทพฯ ร่วมกัน คำานับและ
ขอพร จากพระคาร์ดินัล และ
พระสงฆอ์าวโุส ในบรรยากาศ
ของครอบครัวสงฆ์ของอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้าน
ผู้หว่าน 



สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ปรึกษา : คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร บรรณาธิการ : คุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม กองบรรณาธิการ :  
มัลลิกา กิจบำารุง, เพชรี ชาวแพรกน้อย พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โทร. 0 2233 0523 โทรสาร. 0 2235 1405  สำานักงาน : 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 รวมอร่าม  (ผจก.สื่อมวลชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

เ ภทภั ยทา งธ ร รมชาติ เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี

สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่

ได้คาดหมาย อย่างเช่น เหตุการณ์ 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศตุรกี 

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เหตุการณ์ 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้ทำาให้อาคารบ้าน

เรือนพังทลายเป็นจำานวนมาก เป็นเหตุ 

ให้มีผู้ เสียชีวิตมากกว่าสองหมื่นคน  

และผู้คนจำานวนมากไร้ที่อยู่อาศัยและ

อาหารประทังชีวิต 

ดังนั้นทางสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แหง่ประเทศไทยและองคก์รคาทอลกิและ

หน่วยงานทางสังคมต่างๆ ได้เชิญชวนให้

พี่น้อง ร่วมกันแบ่งปันปัจจัยหรือส่ิงที่

จำาเป็นในการดำาเนินชีวิต เพื่อส่งไปช่วย

เหลือผู้ที่ประสบภัยจากเหตุภัยธรรมชาติ

คร้ังนี้ และร่วมภาวนาขอพรพระเจ้า

เป็นพิเศษ ซ่ึงเป็นการแสดงความรัก 

และแบ่งปันท่ามกลางความทุกข์ยากของ

ผู้คนในสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

เภทภัยทางสังคมก็เช่นเดียวกัน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
เช่น การถูกหลอกลวง การถูกเอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง  
การขาดความรักต่อคนในสังคม สิ่งที่เราสามารถกระทำาได้คือ 
การดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ คอยเตือนภัยกันและกัน โดยเฉพาะ  
ผู้สูงอายุหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้าน ที่อาจไม่มีคนให้คำาแนะนำา
หรือรู้เท่าทันภัยสังคม

ช่วงเทศกาลมหาพรต จึงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องระวังภัยฝ่าย
วิญญาณเป็นพิเศษในการ “ลด ละ เลิก” สิ่งที่เป็นเภทภัยฝ่าย
วิญญาณ ได้แก่ ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว การเอารัด 
เอาเปรียบ และทดแทนด้วยการดำาเนินชีวิตด้วยความรักอย่าง
รู้ตัว และเต็มใจที่จะมีจิตใจที่ปรารถนาดี แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว 
และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความรักและเสียสละเสมอ

ปีนี้วันพุธรับเถ้าตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เชิญชวนพ่ีน้อง
ไปร่วมมิสซาและรับเถ้า ตลอดจนเปิดจิตใจเพ่ือดำาเนินชีวิตอย่าง
รู้ตัว ดังถ้อยคำาที่พระสงฆ์กล่าวขณะโรยเถ้าว่า “จงกลับใจและ
เชื่อข่�วดีเถิด” เป็นการเตือนใจเราว่า เราคริสตชนต้องพิจารณา
ตนเอง และพยายามปรับปรุง แก้ไขสิ่งที่ตนเองบกพร่องเสมอ
จะเป็นเร่ืองเล็ก หรือเร่ืองใหญ่ก็ตาม และดำาเนินชีวิตตามข่าวดี
ของพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้มีความสุขในการรับพรหรือพระ 
สริริุง่โรจนข์องพระเจา้ ในวนัปัสกา อนัเปน็ปลายทางของมหาพรต 
ที่เราบำาเพ็ญพรตตลอด 40 วันในเทศกาลนี้ 

เรื่องเด่นที่น่าสนใจ เดือนกุมภาพันธ์  รายการพระเจ้าสถิตกับเรา ช่วงนานาสาระ
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