
ปีท่ี 21 ฉบับท่ี 1 ประจำ�เดือนมกร�คม 2023

เช่นเดียวกัน พระศาสนจักร

เช่ือว่าศูนย์กลางและจุดหมาย

ของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ พบ

ไดใ้นพระเจา้และองคพ์ระอาจารย์

เจ้าเท่านั้น พระศาสนจักรยังเช่ือ

อีกว่าใต้หล้าน้ีทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง 

แต่มีหลายสิ่ งไม่ เปลี่ยนแปลง  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีรากฐานดั้งเดิมใน

พระคริสตเจ้า พระองค์น้ันทรง

เป็นองค์เดียวกันเสมอ เมื่อวานนี้  

วันนี้ และตลอดกาล” (G.S. 10)

วาทะพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

บทเทศน์์โอกาสฉลองครบรอบปีที่ 9 
สมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2022 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ทนัทีทีส่ำ�นกัว�ติกันไดป้ระก�ศก�รส้ินพระชนม์ของสมเด็จ

พระสันตะป�ป�องค์ที่ 265 “สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ

เบเนดิกต์ที่ 16” เมื่อวันท่ี 31 ธันว�คม 2022 เวล� 9.34 น. 

ต�มเวล�ท้องถิ่น ณ อ�ร�มม�รด�พระศ�สนจักร (Monastero 

Mater Ecclesiæ) ในว�ติกัน ด้วยวัย 95 ปี นับได้ว่�เป็นคว�ม 

สูญเสียที่สำ�คัญครั้งหน่ึงของพระศ�สนจักร แต่คุณค่�และ

คณุธรรมของพระองค ์ทีท่รงเสยีสละพระองคเ์พือ่พระศ�สนจกัร

และโลกดั่ง “คนงานผู้ถ่อมตนในสวนองุ่นของพระเจ้า”  

ยังคงเป็นที่จดจำ�และเป็นแบบอย่�งของคริสตชนทุกคน

เรื่อง บรรณาธิการบริหาร   

ภ�พ ทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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เมื่อครั้งที่ทรงดำ�รงตำ�แหน่งเป็นพระค�ร์ดินัล 

สมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอลที่ 2 ทรงแต่งตั้ง 

ท่�นให้ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�สมณกระทรวงว่�ด้วย  

คำ�สอนแห่งคว�มเชื่อ (Congregation for the  

Doctrine of the Faith (CDF)) ต่อม�เมื่อตำ�แหน่ง 

สมเด็จพระสันตะป�ป�ได้ว่�งเว้นลงด้วยคว�ม 

ไว้ว�งใจของบรรด�พระค�ร์ดินัลจ�กทั่วโลกที่ มี 

ต่อพระค�ร์ดินัลรัตซิงเกอร์ในขณะน้ัน ทำ�ให้ท่�น 

ได้ก้�วขึ้นม�เป็นสมเด็จพระสันตะป�ป� ต่อจ�ก 

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ท่ี 16  

พระน�มเดิมคือ โยเซฟ อาโลอิส รัตซิงเกอร์ เกิด

ที่เมือง ม�เติล (Marktl) ในแคว้นบ�ว�เรีย ท�งตอนใต้ของ

ประเทศเยอรมนี ทรงรับศีลบรรพช�เป็นพระสงฆ์เม่ือเดือน

มิถุน�ยน ในปี 1951 ต่อม�ในปี 1977 พระองค์ได้รับก�รอภิเษก 

เป็นพระอัครสังฆร�ชแห่งมิวนิกและไฟรซิง โดยสมเด็จพระ

สันตะป�ป�เป�โลที่ 6 ซึ่งหลังจ�กน้ันอีก 3 เดือน ทรงได้ 

รับก�รแต่งตั้งเป็นพระค�ร์ดินัล ตลอดช่วงเวล�ในก�รเป็นพระ

ค�ร์ดินัลของพระองค์ ทรงได้รับก�รยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวช�ญ 

สมเด็จพระสันตะป�ป�ยอห์น ปอลที่ 2 ในปี 2005 

โดยทรงเลือกพระน�ม เบเนดิกต์ที่ 16 

ตลอดสมณสมัยของพระองค์ นับได้ว่�ทรงเป็น

ผู้รักคว�มถูกต้องและมีวิจ�รณญ�ณที่ลึกซึ้งอยู่เสมอ

ทรงเป็นสมเด็จพระสันตะป�ป�ที่มีคว�มอนุรักษ์

นิยม รักษ�ขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิมค�ทอลิก

อย่�งเคร่งครัดอีกทั้งยังเป็นสมเด็จพระสันตะป�ป� 

ที่เดินท�งถึง 24 ประเทศใน 6 ทวีป เพื่อประก�ศ

คว�มรักและผู้ที่รอคอยคว�มหวังจ�กพระเจ้�

ในด้�นภ�ษ�และด้�นเทววิทย� ดังเห็นได้จ�กวรรณกรรม

เรื่อง เยซูช�วน�ซ�เร็ธ (Jesus of Nazareth) 
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วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภ�พันธ์ 2013 สมเด็จพระ 

สันตะป�ป�เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงประก�ศล�ออกจ�กตำ�แหน่ง

ด้วยเหตุผลท�งสุขภ�พ นับเป็นสมเด็จพระสันตะป�ป�

พระองค์แรกในรอบ 600 ปี ที่มีก�รสละตำ�แหน่ง ซึ่งผู้ที่ดำ�รง

ตำ�แหน่งต่อจ�กพระองค์คือ สมเด็จพระสันตะป�ป�ฟรังซิส 

พระองค์ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระสันตะป�ป�

กิตติคุณ (Pope Emeritus) และทรงพำ�นักอยู่ที่ อ�ร�มม�รด� 

พระศ�สนจกัร (Monastero Mater Ecclesiæ) ในว�ติกัน อย�่ง 

สงบและเรียบง่�ย บ่อยครั้งที่เร�พบว่�พระองค์ทรงภ�วน� 

อยู่เสมอแม้ในช่วงเวล�สุดท้�ยของชีวิตพระองค์ 

หลังจ�กที่สมเด็จพระสันตะป�ป�กิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 

สิ้นพระชนม์  พิธีศพของพระองค์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 5 มกร�คม 

2023 ณ มห�วิห�รนักบุญเปโตร โดยสมเด็จพระสันตะป�ป� 

ฟรังซิส ซึ่งเป็นไปต�มพระประสงค์ของพระองค์ที่ปร�รถน�ให้

พิธีศพของพระองค์เป็นไปอย่�งสงบและเรียบง่�ย โดยก่อน 

หน้�น้ี ท�งสำ�นักว�ติกันได้อนุญ�ตให้ประช�ชนเข้�ถว�ย

คว�มเค�รพต่อพระศพเป็นเวล� 3 วัน และนี่จะเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศ�สตร์หล�ยร้อยปีที่สมเด็จพระสันตะป�ป�องค์ปัจจุบัน

จะทรงร่วมพิธีมิสซ�ในพิธีศพของอดีตสมเด็จพระสันตะป�ป� 

ที่ทรงก้�วลงจ�กตำ�แหน่งประมุขของพระศ�สนจักร

แบบอย่�งของพระองค์ท่ีเร�จะจดจำ�พระองค์เสมอ คือ

คว�มรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระเจ้� คว�มรักที่มอบตนเอง 

ทัง้สิน้เพือ่พระองค ์แมล้มห�ยใจสดุท�้ย ดัง่พระดำ�รสัท่ีพระองค์

มอบให้แก่เร�ว่�

“ถ้าเรายอมให้ความรักของพระคริสต์เปลี่ยนใจเรา เราก็จะเปลี่ยนโลกได้”
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เร่ือง : เพลงวัด by Lazarus Music  ภ�พ : Photo (c) Vatican Media

บทเพลงที่ใช้ในพิธีปลงศพทั้งหมดใน 

วันนี้ เ ป็นชุดม�ตรฐ�นสำ�หรับมิสซ�ปลงศพท่ี

แนะนำ�ไว้ในหนงัสอืมิสซ�จ�รีตโรมันและสอดคลอ้ง

กับ Graduale Romanum หนังสือเพลงทางการ

ของพระศาสนจักร

ในส่วนของเพลงมิสซ�นั้น

- เพลงสอดคล้องกับพิธี (proper) เป็นเพลง

ที่ใช้กันทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ตั้งแต่ 

Requiem Aeternam, Domine Iesu Christe, 

Lux Aeterna

- ส่วนเพลงตามบทพิธี (Ordinary) ก็เป็น 

Missa XVIII ใช้สำ�หรับวันธรรมด�ในเทศก�ล

เตรียมรบัเสด็จฯ เทศก�ลมห�พรต และมสิซ�ผูต้�ย

- เพลงสดุดีตอบรับ (Responsorial Psalm) 

เป็นเพลงสดุดีที่ 23 (ผู้เลี้ยงแกะที่ดี) เพร�ะเป็น

มิสซ�ปลงศพผู้อภิบ�ล

ข้อสังเกตจ�กเพลง Requiem Aeternam 

และ Lux Aeterna คือท่อนข้อ (ซึ่งเป็นเพลงสดุดี) 

ไม่เหมือนกับท่ีเร�ร้องในประเทศไทยเนื่องจ�ก 

มีก�รปรับปรุงพิธีกรรม จึงมีก�รปรับปรุงคำ�ร้อง

และชำ�ระโน้ตเพลงภ�ษ�ละตินให้เป็นอย่�งที่ 

ควรจะเป็น 

* * *ในประเทศไทยเป็นบทเก่าก่อน

ปรับปรุง ซึ่งหากจะร้องทำานองที่เราคุ้นเคย

กันอยู่ก็ไม่ผิดอะไร***

จุดที่น่�สนใจอย่�งยิ่งคือช่วง “การส่ง

วิญญาณและอำาลาครั้งสุดท้าย” ในพิธีวันน้ีใช้เพลง 

“Credo quod Redemptor meus vivit” (ข�้ฯ เชื่อว่�

พระผู้ไถ่ของข้�ฯ ทรงพระชนม์)

- เพลงส่งวิญญ�ณนี้ ในพิธีปลงศพฉบับปรับปรุง

มีบทเพลงให้เลือก 6 เพลง เพลงที่ใช้ในพิธีของสมเด็จ

พระสันตะป�ป�ฯ เป็นหนึ่งในบทเพลงเหล่�นั้น 

- เพลงส่งวญิญ�ณทีใ่นประเทศไทยเร�คุน้เคยกนั

คอืเพลง Libera me ซึง่ทำ�นองท่ีใช้กันอยูใ่นประเทศไทย

นั้นไม่ปร�กฎอยู่ในหนังสือ Graduale Romanum หรือ

1.

2.

4.

3.

หนังสือพิธีกรรมใดๆ แล้ว (ขอเรียกว่� Libera me  

แบบเดิม)

- แตเ่พลง Libera me ยังมอียู่ในหนงัสอืพธิปีลงศพ 

***ซึ่งเป็นคนละเนื้อเพลงแบบท่ีใช้กันประเทศไทย*** 

เป็นเพลงเลือกลำ�ดับสุดท้�ย และจุดสำ�คัญคือไม่มีท่อน 

“Dies Irae” (วันแห่งพระพิโรธ) อีกแล้ว

- ในหนังสือพิธีปลงศพอนุญ�ตให้ใช้บทขับร้อง

อื่นได้ และยังแนะนำ�ว่�อ�จใช้บทร่ำ�วิงวอนบ�งบทได้ 

ทั้งน้ีเพื่อเน้นว่�พิธีปลงศพเป็นก�รแสดงออกถึงคว�ม

เชื่อในพระธรรมล้ำ�ลึกปัสก�
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คำ�ถ�มที่ยังคงอยู่เสมอ และโดยส่วนตัวก็

ยังได้ยินคำ�ถ�มน้ีประปร�ยคือ “ยังใช้เพลง Libera me 

แบบเดิมที่เคยร้องกันในประเทศไทยได้หรือไม่?”

- อ�รัมภบทของหนังสือพิธีปลงศพข้อ 10 กล่�ว

ว่� “บทขับร้องอำาลาต้องประกอบด้วยข้อความและ

ทำานองที่เหมาะสม ควรที่ทุกคนจะขับร้อง และรู้สึก

ว่าพิธีนี้ทั้งหมดเป็นพิธีที่สำาคัญมาก”

- ดังน้ัน บทขับร้องอำาลาจึงไม่ควรเป็นบท 

ขับร้องที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป  

(แม้จะสามารถมีมิติของความเศร้าโศกเสียใจเพราะ 

การพรากจากกันได้ก็ตาม) แต่ควรแสดงออกถึง 

ความเชื่อและความหวังมากกว่า ซึ่งเราเห็นได้จาก 

บทขับร้องทั้งหมดท่ีนำาเสนอนั้นต่างแสดงออกถึง

ความเชื่อ ความหวัง และการวิงวอนทั้งสิ้น

- โดยนัยยะของพิธีกรรม ไม่สนับสนุนให้ใช้บท 

Libera me แบบเดิมที่เคยใช้กันอยู่ในประเทศไทย

อีกต่อไปด้วยเหตุผลเรื่องก�รอธิบ�ยคว�มเช่ือ และ

ไม่สอดคล้องกับเทววิทย�เรื่องคว�มต�ยในปัจจุบัน  

ดังจะเห็นได้จ�กก�รตัดบท Dies Irae ออกไปจ�ก

พิธีกรรมท�งก�ร (บท Libera me ฉบับปัจจุบันไม่มี

ข้อคว�มเรื่องวันแห่งพระพิโรธนี้แล้ว)

- ในมุมของนักดนตรีพิธีกรรมและผู้ศึกษ�ด้�น

ดนตรีศ�สน� ห�กจะต้องก�รขับร้องบท Libera me 

แบบเดมินีด้ว้ยคว�มปร�รถน�ดนีีไ้มผ่ดิ อ�จดว้ยเหตผุล 

ท�งง�นอภิบ�ล ด้วยเหตุผลด้�นดนตรี หรือด้วยเหตุผล 

ท�งก�รศึกษ�ท่ีควรจะอนุรักษ์เพลงเกรโกเรียนบ�ง

เพลงให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้ต้องเข้�ใจกันทั้งผู้อภิบ�ล และ

ผูม้�รว่มพธิ ีเชน่ ในพธิปีลงศพของผูส้งูอ�ยุท่ียงัรกัเพลง

ภ�ษ�ละตินและมีในวันนั้นมีผู้ขับร้องเพียงพอ

- อย่�งไรก็ดี อย�กแนะนำ�เพลงที่เหม�ะสมอื่นๆ 

ให้พิจ�รณ�ร่วมด้วย เช่น โปรดรับวิญญ�ณ, ข้�ฯ ว�ง

ไว้ใจ, พระหรรษท�น, มีเวล�สำ�หรับทุกสิ่ง, พระคริสต์

ระลึกถึงข้�ฯ, ในอ้อมพระหัตถ์, กำ�ย�น ฯลฯ หรือ 

บทร่ำ�วิงวอนท่ีมีก�รพรรณ�อย่�งองค์พระเจ้�ผู้กรุณ� 

ก็อ�จใช้ได้ 

- โดยส่วนตัวกำ�ลังประพันธ์เพลงชื่อ “ข้�ฯ มั่นใจ

ว่�พระองค์ทรงพระชนม์อยู่” สำ�หรับใช้ในพิธีปลงศพ

เช่นกัน เมื่อขัดเกล�ให้ดีแล้วคงมีโอก�สนำ�เสนอต่อไป

เพลงปิดพิธีก่อนจะนำ�พระศพไปบรรจุนั้นมีก�รขับร้อง

เพลงสรรเสริญของแม่พระ (Magnificat) ซึ่งเป็นธรรมเนียมของ 

คริสตชนอยู่แล้วที่จะขับเพลงแม่พระเมื่อจบพิธีกรรม และใน 

ประเทศไทยเร�ก็นิยมขับร้องเพลงแม่พระหล�ยเพลงในพิธีปลงศพ 

เช่น สักวันฉันจะได้เห็น, ลูกขอวันท�, Salve Regina ฯลฯ

พิธีปลงศพพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 

บอกอะไรกับเราได้บ้าง?

- ห�กใช้บทอ่�น บทภ�วน� และบทเพลงภ�ษ�อ่ืนในมิสซ�

ภ�ษ�ละตินได้ ก็ยังส�ม�รถใช้เพลงภ�ษ�ละตินในมิสซ�ภ�ษ�ไทยได้

เช่นเดียวกัน ย้ำ�อีกคร้ังว่�พระศ�สนจักรไม่เคยห้�มร้องเพลงภ�ษ�

ละตินในมิสซ�ภ�ษ�ท้องถิ่นเลย

- ห�กไม่รู้ว่�จะเลือกเพลงอะไรให้เปิดหนังสือพิธีกรรมก่อน 

เพร�ะมีแนวท�งบอกไว้ชัดเจน เชื่อหนังสือพิธีกรรมดีกว่�

เพลงที่ดีคือเพลงที่ทุกคนขับร้องร่วมกัน หรืออย่างน้อยมี

ส่วนหนึ่งที่ทุกคนขับร้องร่วมกันได้

5.

6.

7.
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บอกข่าวเล่าสาร
ส่ือมวลชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

 
 

สมโภชพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วันเส�ร์ที่ 24 ธันว�คม 2022 พิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล� 22.30 น. โอก�สสมโภชพระคริสตสมภพ โดย พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ 

ฉลองครบรอบ วันถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
วันเส�ร์ที่ 17 ธันว�คม 2022 พิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล� 10.00 น. โอก�สฉลอง 

ก�รครบรอบวันถว�ยอ�สนวิห�รอัสสัมชัญ และฉลองศ�สนน�ม “ฟรังซิสเซเวียร์” 
ของพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมล
ของแม่พระ ปากลัด

วันอ�ทิตย์ที่ 4 ธันว�คม 2022 พิธีบูช�
ขอบพระคณุ เวล� 09.00 น. โอก�สสปัด�ห์
ที่ 2 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้� 
พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
เยี่ยมอภิบ�ลสัตบุรุษ, ประกอบพิธีศีลเจิม
คนไข ้และฉลองศ�สนน�ม "ฟรงัซสิเซเวยีร์" 
โดย พระค�ร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทว�ณิช 
ณ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ป�กลัด 

ฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
วันอ�ทิตย์ที่ 1 มกร�คม 2023 พิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล� 10.00 น. โอก�ส

ฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้� รังสิต และพิธีโปรดศีลกำ�ลัง โดย พระคาร์ดินัล 
เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ โอก�สนี ้พระค�รด์นิลัได้เยีย่มชมก�รก่อสร�้ง บ�้นเณรกล�ง
พระวิสุทธิวงส์ รังสิต

ฝ่ายงานอภิบาลกรุงเทพฯ ร้องเพลงส่งความสุข
วันจันทร์ท่ี 19 ธันว�คม 2022 ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำ�โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยฯ นำ�เจ้�หน้�ท่ี ร่วมร้องเพลงส่งคว�มสุขให้แก่น้องๆ ศูนย์ฝึกอ�ชีพหญิงต�บอด ส�มพร�น, บ้�นผู้สูงอ�ยุค�มิลเล่ียน  
ซอยหมอศรี โอก�สนี้ได้เข้�คำ�นับและขอพรจ�กพระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู และบรรด�พระสงฆ์อ�วุโส ณ บ้�นอับร�ฮัม 
ส�มพร�น บรรย�ก�ศเต็มไปด้วยคว�มอบอุ่น
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มิสซาแรก พระสงฆ์ใหม่ คณะพระมหาไถ่ฯ ณ อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ
วันอ�ทิตย์ที่ 18 ธันว�คม 2022 พิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล� 07.00 น.  

โอก�สสัปด�ห์ที่ 4 เทศก�ลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้� และมิสซ�แรก ของ 
พระสงฆ์ใหม่ คณะพระมห�ไถ่แห่งประเทศไทย โดย คุณพ่อโทมัส พีรพัฒน์  
ขันละ, C.Ss.R. คุณพ่อยอแซฟ ธนกฤต มหาลาภชัย, C.Ss.R. และคุณพ่อ 
ทิโมธี นิคม พงษ์วิสุทธิ์สกุล, C.Ss.R. ณ อ�ร�มค�ร์แมล กรุงเทพฯ

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16
วันอ�ทิตย์ท่ี 1 มกร�คม 2023 พิธีบูช�ขอบพระคุณ เวล� 17.00 น. โอก�สสมโภชพระน�งม�รีย์พระชนนีพระเป็นเจ้� และ 

อุทิศแด่พระสันตะป�ป�กิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อ�สนวิห�รอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

งานวันครูคำาสอนไทย
วันเส�ร์ที่ 17 ธันว�คม 2022 ศูนย์ NCC ได้จัดง�นวันครูคำ�สอนไทย โดยมีคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นประธ�นใน 

พิธีมิสซ� พร้อมด้วยบรรด�พระสงฆ์ นักบวชช�ย-หญิง ส�มเณร ผู้ฝึกหัดจ�กคณะต่�งๆ และฆร�ว�ส ที่ได้ให้เกียรติม�ร่วมง�นอย่�ง 
พร้อมเพรียงกัน ซึ่งหลังมิสซ�ได้มีก�รจับฉล�กของขวัญ, ชมดนตรีจ�กคณะบร�เดอร์ล�ซ�ล และรับประท�นอ�ห�รร่วมกัน

งานประชุมใหญ่ ประจำาปี 2022 คูเรีย
พระมารดาผู้ทรงชัย เขต 4

วันอ�ทิตย์ที่ 18 ธันว�คม 2022 เวล� 
11.00 - 14.30 น. คูเรียพระม�รด�ผู้ทรงชัย 
เขต 4 จดัง�นประชมุใหญ่ประจำ�ป ี2022 ณ วดั
นักบุญเซนต์ร็อค ท่�ไข่ จ.ฉะเชิงเทร� โดยแบ่ง 
กิจกรรมเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สวดส�ยประคำ� 
บทภ�วน�ของพลม�รีย์ บทเทศน์ อวยพร 
ศีลมห�สนิท โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ 
เจ้�อ�ว�สวัดเซนต์ร็อค ส่วนที่ 2 ง�นรื่นเริง  
รับประท�นอ�ห�รร่วมกัน ปร�ศรัยเกี่ยวกับ 
คณะพลม�รีย์ โดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ 
จิตต�ธกิ�รคเูรยี เกมบงิโกประวตัวินัครสิตม์�ส 
บุคคลและสถ�นที่ในพระคัมภีร์

กิจกรรม "พ่อร้อง น้องทาย"
วันเส�ร์ที่ 17 ธันว�คม 2022 แผนก

เย�วชน ฝ่�ยง�นอภิบ�ล อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ นำ�โดยคณุพอ่วทิวฒัน ์แกว้แหวน 
ผู้จัดก�รแผนก จดักิจกรรม “พอ่รอ้ง น้องท�ย” 
ณ บ�้นสวนยอแซฟ เร่ิมตน้ด้วย วจนพิธีกรรม 
ขอพรพระเจ้� โดยคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธ ิ
พัฒนา (ประธ�น) กิจกรรมประกอบไปด้วย 
ทำ�คว�มรู้จัก สร้�งสัมพันธ์ และก�รแข่งขัน 
ในกิจกรรม "พ่อร้อง น้องท�ย" ก�รแข่งขัน 
ในรอบที่ 2 จิ๊กซอว์ โดยผู้เข้�แข่งขัน 
ที่ผ่�นเข้�รอบ 10 คน
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บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
พระศ�สนจักรค�ทอลิก ประก�ศข่�ว 

ก � ร สิ้ น พ ร ะ ช น ม์ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
สันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 นำ� 
คว�มเศร้�โศกม�สู่คริสตชนและผู้คน
ทั่วโลกด้วยอ�ลัยรักที่มีต่อพระองค์ท่�น 
พระองค์ทรงเป็นน�ยชุมพ�บ�ลนำ�ฝูงแกะ 
ในพระศ�สนจักรค�ทอลิกในฐ�นะสมเด็จ 
พระสันตะป�ป� ประมุขสูงสุดของพระ 
ศ�สนจักรค�ทอลิกเป็นเวล� 8 ปี ใน ค.ศ. 
2005 ถึง 2013 ต่อม�พระองค์ท่�นทรง 
ประก�ศล�ออกจ�กตำ�แหน่งในปี 2013 ดว้ย 
เหตุผลด้�นสุขภ�พ ซึ่งส�รสังฆมณฑลฯ 
ฉบับนี้ ได้นำ�เสนอประวัติและบทบ�ท 
สำ�คัญๆ ของพระองค์ท่�น เพื่อคริสตชน 
จะได้ร่วมรำ�ลึกและเชิญพี่น้องร่วมสวด 
ภาวนาเพื่อวิญญาณของพระองค์ท่าน 
ด้วยความเชื่อหนึ่งเดียวกันในพระเจ้า

เนื่องด้วยส�รฉบับนี้ เ ป็นช่วงต้นปี  
พ่อจึงขอนำ�เสนอสถิติก�รเข้�ชม ท�งสื่อ
ออนไลน์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ของเร� อันได้แก่ เพจเฟซบุ๊คชื่อว่� 
“ส่ือมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ” ของปีที่ผ่�นม� (ค.ศ.2022)  
ซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีท่ีจะนำ�สถิติม�ให้ 
พี่น้องได้รับทร�บ  

จ�กสถติกิ�รบนัทกึก�รเข�้ชม จะเหน็ว�่ 
แนวโน้มของการเข้าถึงสื่อออนไลน์ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพน้ัน มีแนวโน้ม
ที่มากขึ้น แต่จะมียอดชมสูงม�กในช่วงท่ี
มีกิจกรรมหรือเหตุก�รณ์สำ�คัญ ทั้งนี้ห�ก
มองแนวโน้มในอน�คตน่�จะไม่แตกต่�ง
กันอย่�งมีนัยยะสำ�คัญ ดังภ�พแสดงสถิติ 
เร�พบว่�เดือนกุมภ�พันธ์ (ผู้ชม 452,759 
ครั้ง) มียอดก�รร่วมมิสซ�ออนไลน์ หรือ
ข่�วประช�สัมพันธ์ค่อนข้�งเป็นตัวเลขที่สูง
ม�กกว่�เดือนอืน่ๆ ทัง้นี ้เพร�ะมเีหตกุ�รณ์
สำ�คัญ คือ ก�รจ�กไปของพระคุณเจ้�
สังว�ลย์ ศุระศร�งค์ ซึ่งทำ�ให้มีผู้สนใจ
ติดต�มข่�วส�รและร่วมกิจศรัทธ�ออนไลน์
จำ�นวนม�ก รองลงม�คือ พิธีบวชพระสงฆ์ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรม

ที่มีผู้ให้คว�มสนใจม�กเช่นกัน นอกนั้นพิธีฉลองวัดต่�งๆ ยังคงเป็นคอนเทนต์ท่ี
ผู้คนยังให้คว�มสนใจอยู่เสมอ

สถิติผู้เข้าชมเพจสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ปี 2022 (สำารวจถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2022)
เดือน ยอดผู้เข้าชม

มกราคม 173,113
กุมภาพันธ์ 452,759
มีนาคม 276,240
เมษายน 268,003

พฤษภาคม 153,152
มิถุนายน 212,544
กรกฎาคม 203,859
สิงหาคม 197,745
กันยายน 176,720
ตุลาคม 118,974

พฤศจิกายน 108,425
ธันวาคม 133,303

ตลอดปีท่ีผ่�นม�ท�ง องค์กรต่างๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ผลิต
สื่อฯ และเป็นสื่อกล�ง เพ่ือให้คริสตชนได้ใกล้ชิดพระเจ้�และใกล้ชิดเพื่อนพี่น้อง
ในสังคมและชุมชนคริสตชน ผ่�นท�งเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือสื่อส�รใน
ปัจจุบัน โดยก�รถ่�ยทอดสดพิธีมิสซ�, กิจกรรมและกิจศรัทธ�, ร�ยก�รพระเจ้�
สถติกับเร�, ขอ้คดิจ�กพระว�จ�, คว�มรู้คำ�สอน และข่�วพระศ�สนจกัรส�กลและ
ท้องถิ่น ซึ่งสถิติก�รรับชมที่ปร�กฏทำ�ให้เห็นว่� ผู้คนให้คว�มสนใจกิจกรรมต่�งๆ 
ในวัดและสังฆมณฑล และยังส�ม�รถเข้�ถึงสื่อฯ ได้อย่�งทั่วถึงพอสมควร 

เชิญชวนพี่น้องสวดภ�วน�ให้แก่กันและกัน เพื่อเร�คริสตชนจะได้เป็นผู้นำ�
ข�่วส�ร-ข�่วดขีองพระเจ�้ ไปสู่ทกุคน ด้วยก�รแสดงคว�มรกั เมตต� แบง่ปนั และ
ให้อภัยแก่เพื่อนพี่น้องรอบข้�งของเร�เสมอ
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สถิติผู้เข้าชมเพจสื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2022

สำารวจถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2022
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