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คุณพ่อวัชระ เด็กชายก้มกราบพระบาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 45 ปีที่แล้ว

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำาหรับตัวผม พระองค์ทรงเป็นต้นแบบ

กับชีวิต เพราะว่าท่านทำางานเพื่อประชาชน เคยคิดว่าจะเป็นทหารรับใช้ 

ประเทศชาติ แต่สุดท้ายก็ต้องมาเป็นพระสงฆ์รับใช้ศาสนา ขอปิดทอง 

หลังพระ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำารัส ว่าการ 

ทำาความดีไม่ต้องให้ใครรู้” (อ่านต่อหน้า 17)

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 

วัดเซนต์ร็อค จ.ฉะเชิงเทรา

วัดซางตาครู้ส 

คาทอลิกไทยร่วมใจถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำ�นวยก�ร สื่อมวลชนค�ทอลิกประเทศไทย อบรม

สื่อศึกษ�ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 - ชั้นมัธยม 

ศึกษ�ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2014 
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CHRISTMAS MESSAGE 2014

“For today in the city of David there has been born for you 

a Savior, who is Christ the Lord.” (Lk. 2:11)

I am happy to to greet you all faithful readers of Udomsarn in this 

Holy Season of Christmas, both far and near: Merry Christmas and a 

Prosperous Happy New Year 2015!

Every year the festive season of Christmas always evokes in us the 

spirit of joy, peace, love, faith, hope, happiness and thanksgiving and 

also feelings of delight of gift giving and the pleasure of receiving. 

Long before Christmas Day we can hear merry Christmas carols. 

And since we were small children most of us don’t miss to attend the 

Christmas Midnight Mass and pray at the Nativity Crib.

The mystery of Christmas is renewed every time we celebrate the 

birth of Christ, for “to us a child is born, to us a son is given” (Is. 

9:5), this Child who brings salvation to the world (Lk. 2:11-14). God 

has spoken to us, the Word has become flesh. By His birth Jesus 

has hidden his divinity in order to share our frail human nature. He 

chose to be born as human being like us, except sin and to be born 

in a lowly manger to identify with us in our poverty and need for 

comfort and salvation. Jesus came as man in order to show us how 

to be truly human. This is what Christmas is basically about.

In faith we celebrate Christmas because we believe in God’s great 

mercy and tender love for us revealed in Jesus. Christmas is a love 

story. Christmas is a celebration of faith. It tells us of God’s humility 

and God’s faithfulness. With our Blessed Virgin Mary we contemplate 

the face of Christ: in that Child, wrapped in swaddling clothes and 

laid in the manger (Lk. 2:7). Together with her we go to meet the 

Long-Awaited of the Nations, the Redeemer of humanity.

From the depths of our hearts let us thank God for the gift of faith, for 

loving us so much to give his only Son to be with us as our Redeemer. 

He alone is the Redeemer of mankind (Jn. 3:16)... ‘born for the men 

and women of our own time, bringing joy and peace for all’ (John 

Paul II, Urbi et Orbi, 2003). Let us allow God’s word to sink into our 

hearts.

With the Holy Father Pope Francis we pray once again: “We bless 

you, Lord God most high, who lowered yourself for our sake. You 

are immense and you made yourself small; you are rich and you 

made yourself poor; you are all-powerful and you made yourself 

vulnerable.” (Christmas Message 2013).

May the joy of Jesus’ birth reach every heart, every home. Let us 

bring God’s peace, love, kindness, faithfulness to others especially to 

those who are truly in need of our help.

+ Archbishop Paul Tschang In-Nam

Apostolic Nuncio

 

สาส์นอวยพรจากพระสมณทูต
“วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว 

พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า” (ลูกา 2:11)

 

ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ ข้าพเจ้ายินดีส่งพรมายังท่านผู้อ่าน “อุดมสาร” 

ทั้งใกล้และไกล สุขสันต์วันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2015

ทุกปีเทศกาลเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพ ก่อให้เกิดความสุข ความชื่นชมยินดี 

สันติภาพ ความรัก ความเชื่อ ความหวัง ความสุขและการโมทนาคุณ รวมทั้งความ

รู้สึกชื่นชมยินดีกับการให้ของขวัญและความยินดีที่ได้รับ ก่อนวันพระคริสตสมภพ

เราได้ยินเสียงเพลงพระคริสตสมภพ และต้ังแต่เวลาท่ีเรายังเป็นเด็กๆ พวกเราส่วนมาก

มักจะไม่ยอมขาดการไปร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลาเที่ยงคืน และไปคุกเข่าสวด

ที่หน้าถ้ำาพระกุมาร

พระธรรมล้ำาลึกแห่งพระคริสตสมภพได้รับการฟ้ืนฟูทุกคร้ังท่ีเราเฉลิมฉลองการ

ประสูติของพระคริสตเจ้า เหตุว่า “มีการมอบพระกุมารองค์หนึ่งให้แก่เรา” (อิสยาห์ 

9:5) “พระกุมารพระองค์นี้ คือพระผู้ทรงนำาความรอดพ้นมาให้แก่โลก” (ลูกา 2:11-

14) พระเจ้าได้ตรัสกับเรา พระวจนาตถ์ทรงรับเอากาย อาศัยการประสูติของพระองค์ 

พระเยซูเจ้าทรงซ่อนการเป็นพระเจ้าของพระองค์ เพ่ือจะได้ทรงมีส่วนในความอ่อนแอ 

ของมนุษย์ พระองค์ทรงเลือกที่จะประสูติมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา เว้นแต่บาป 

พระองค์ประสูติมาในรางหญ้าเพ่ือจะได้คล้ายกับเราในความยากจน และความต้องการ

การปลอบโยนและความรอดพ้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาเหมือนมนุษย์ เพื่อแสดงให้เรา

เห็นว่าการเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร น่ีคือความหมายของพระคริสตสมภพ

เราเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพด้วยความเชื่อ เพราะเราเชื่อในพระเมตตาของพระเจ้า 

และความรักอันอ่อนโยนที่ทรงมีต่อเราได้รับการเผยแสดงในองค์พระเยซูเจ้า พระ

คริสตสมภพเป็นเรื่องราวของความรัก พระคริสตสมภพเป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อ 

พระคริสตสมภพบอกให้เราทราบถึงความถ่อมพระองค์ของพระเจ้าและความซื่อสัตย์

ของพระองค์ พร้อมกับพระมารดามารีย์ เรารำาพึงถึงพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าใน

องค์พระกุมารที่ทรงถูกคลุมด้วยผ้าในรางหญ้า (ดู ลูกา 2:7) ให้เราร่วมไปกับพระนาง 

เพื่อจะได้ไปพบกับองค์พระผู้ไถ่กู้มนุษยชาติท่ีนานาชาติได้รอคอยองค์พระผู้ไถ่ของ

มวลมนุษย์

จากห้วงลึกของหัวใจเรา ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับพระพรแห่งความเชื่อ ที่

ทรงรักเรามากจนกระท่ังทรงมอบพระบุตรแต่พระองค์เดียวให้เป็นองค์พระผู้ไถ่กู้

ของเรา พระองค์แต่พระองค์เดียวเท่านั้นทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ของมวลมนุษย์ (ยอห์น 

3:16) ทรงประสูติมาเพื่อชายหญิงในยุคของเรา ทรงนำาความปีติยินดีและสันติมาให้

แก่มนุษย์ทุกคน (สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2) ให้เราจงปล่อย

ให้พระวาจาของพระเจ้าฝังลึกลงในจิตใจของเรา 

ให้เราอธิษฐานภาวนาพร้อมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอีกครั้งหนึ่งว่า “พวกลูก 

สรรเสริญพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงถ่อมพระองค์เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย 

พระองค์ทรงย่ิงใหญ่แต่พระองค์ทรงทำาให้ทรงเล็ก พระองค์ทรงร่ำารวยแต่ทรงทำาพระองค์ 

เองให้ยากจน พระองค์ทรงไว้ซ่ึงพระอานุภาพย่ิงใหญ่แต่ทรงทำาพระองค์เองให้อ่อนแอ” 

(สาส์นพระคริสตสมภพ 2013)

ขอให้ความชื่นชมยินดีของพระเยซูเจ้าเข้าไปถึงหัวใจของทุกคน ทุกบ้านเรือน ขอให้

เรานำาสันติ ความรัก ความมีใจดี ความซื่อสัตย์ไปมอบให้แก่ทุกคน โดยเฉพาะแก่ 

ผู้ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างแท้จริง

พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม

เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำาประเทศไทย

ขอขอบคุณ : พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร, C.Ss.R.  ผู้แปล
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คำาอวยพร

“พระบุตรทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์เป็นบุตรพระเจ้า”

 มนุษย์อาจไม่เท่าเทียมกันทางกาย แต่ย่อมสมควรที่จะต้องเท่าเทียม

กันทางใจ เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน ยิ่งกว่านั้น เมื่อพระ

กุมารเจ้าทรงบังเกิดมา  มนุษย์จึงเปลี่ยนมีฐานะเป็นบุตรพระเจ้า

 ดังนั้น อย่ามัวลุ่มหลงเดินอยู่ในโลกแห่งความสุขทางโลกียวิสัย จง

ลอยตัวให้สูงขึ้น ในโลกแห่งความสุขทางใจ  จากนั้น จึงจะพบกับความปิติสุข

อันเปี่ยมล้นในพระเจ้า

 ความสุขทางกายเป็นเรื่องของสัตว์โลก ความสุขทางใจเป็นเรื่องของ

มนุษย์ และความสุขอันเปี่ยมล้นเป็นเรื่องของผู้ประเสริฐ    ผู้ได้ชื่อว่า เป็นบุตร

พระเจ้า

 ฉะนั้น จงมีชีวิตด้วยความเบิกบาน ยินดี แม้จะอยู่ท่ามกลางการป่วยไข้  

จงมีชีวิตด้วยความเบิกบานและสันติ  แม้จะอยู่ท่ามกลางความยากลำาบาก  โดย 

ร้องเพลงบทใหม่ สรรเสริญพระเจ้า  เพราะองค์พระกุมารเจ้าทรงบังเกิดมาเพื่อ

ทุกคน

 ขอสันติสุขแห่งพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่สถิตกับท่านทั้งหลาย

 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 

 พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกรุงเทพฯ 

สาส์นอวยพรจากพระสังฆราชกิตติคุณ โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015

 เนื่องในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพและวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2015 

ขออธิษฐานภาวนาให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงถ่อมพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ 

“พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จประทับอยู่ในหมู่เรา” 

(ยอห์น 1:3) ขอพระองค์ทรงหลั่งพระพรพิเศษมายังทุกท่านในเทศกาลนี้และ

ตลอดปีใหม่

 เนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำานวย จึงมิได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีฉลอง

ต่างๆ เพื่อพบปะสังสรรค์กับผู้ที่รู้จักมักคุ้น จึงรู้สึกคิดถึงทุกท่านที่รู้จักทุกคน 

พยายามใช้เวลาอธิษฐานภาวนาให้ท่านได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้าทุกวัน

ตลอดทั้งปี ให้เราภาวนาให้แก่กันและกัน เพื่อจะได้มีพลังสนองตอบพระทัย

เมตตาของพระบิดาเจ้าที่ทรงมีต่อเราตลอดไป

 อวยพรมาในองค์พระผู้ไถ่

พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R.

พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี

 เนื่องในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ  ซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมล้ำาลึก

ยิ่งใหญ่ในศาสนาคริสต์ของเรา  พระบิดาผู้ทรงพระทัยดีทรงส่งพระบุตรสุดที่รัก

ที่อยู่ในสวรรค์ไกลแสนไกล  ให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์จากพระแม่มารีย์  เดชะ 

พระจิตเจ้าเป็นพระอิมมานูเอล  เป็นพระกุมาร  เป็นเพื่อนของคนจนและคนบาป 

เพื่อมนุษย์จะได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรพระเจ้า  ซึ่งนำาความชื่นชมยินดี  ความหวัง 

และความรอดมาให้มนุษยชาติที่หลงผิด  ให้เรามีความชื่นชมยินดีขอบพระคุณ

พระเจ้า

 ขอครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อำานวยพรพี่น้องทุกคน  ทุกครอบครัว  ทุกหมู่

คณะ  ให้มีความสุข  ความชื่นชมยินดี  และความเจริญก้าวหน้าในเทศกาล 

พระคริสตสมภพและปีใหม่นี้  ให้พี่น้องเมื่อพบพระกุมารแล้ว  เป็นดุจโหราจารย์

กลับบ้านทางอื่น  เปลี่ยนทางชีวิตใหม่  นำาข่าวชื่นชมยินดีนี้ไปให้ผู้อื่น  ทำาให้

เขารู้จักพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่กู้โลกมากยิ่งขึ้น

 สุขสันต์พระคริสตสมภพ  สวัสดีปีใหม่

 อวยพรมาด้วยความรักและปรารถนาดี

                      พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต 

     พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลจันทบุรี

คริสต์มาส 2557 - ปีใหม่ 2558

 “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงได้ประทานพระบุตรเพียงพระองค์

เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมี

ชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16) ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ ขอให้พวกเราทุกคนคิด 

รำาพึงความรักของพระเจ้า ที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ให้แก่พวก

เรา โดยให้พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อนำามนุษย์ไปสู่ความรอดนิรันดร 

นับว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ หาขอบเขตมิได้ ดังนั้น เมื่อเราทราบว่าพระเจ้า

ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ก็ขอให้เราตอบสนองความรักของพระองค์ ด้วยการ

ดำาเนินชีวิต ปฏิบัติตามคำาสั่งสอนของพระองค์เสมอ ขอพระกุมารเยซูเจ้า 

ทรงประทานพระพรและพระหรรษทานให้พี่น้องทุกคนมีความสุขกายสบายใจ 

มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความก้าวหน้าในชีวิต 

หน้าที่ และการงาน นึกหวังสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาทุกประการเทอญ

  สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ และสวัสดีปีใหม่ แด่พี่น้องที่รักทุกท่าน 

                                                                     

อำานวยพรมาด้วยความรัก

                                                                              

พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลเชียงใหม่

“อย่ากลัวเลย เพราะเรานำาข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย

เป็นข่าวดีที่จะทำาให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง

วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด

พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว

พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า”

(ลูกา 2:10-11)
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สาส์นอวยพรจากสภาพระสังฆราชฯ โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015

พ่ีน้องคริสตชนคาทอลิกไทยและสาธุชนผู้มีน้ำาใจดีทุกท่าน

 คริสตสมภพเวียนมาบรรจบอีกคร้ังหน่ึงในปี ค.ศ. 2014 น้ี  และเน่ืองด้วย

มีเหตุการณ์สำาคัญบางประการทางประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

ในระยะน้ี  ได้แก่วาระครบรอบ 350 ปีการประชุมสมัชชา “Synod Ayudthaya” 

ในประเทศสยาม ปี ค.ศ. 1664-2014  และวาระครบรอบ 50 ปี (ปี ค.ศ. 1965-

2015) การสถาปนาพระฐานานุกรมคาทอลิกไทยข้ึนเป็นพระศาสนจักรท้องถ่ิน  อัคร

สังฆมณฑลและสังฆมณฑล ณ วันท่ี 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965

 สภาพระสังฆราชฯ จึงจัดประชุมสมัชชาใหญ่ (the Plenary Council of 

the Catholic Church in Thailand) เป็นคร้ังแรกข้ึน  โดยได้เร่ิมประชุมสมัยท่ี 1 

จบไปแล้วเม่ือวันท่ี 10-14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 สำาหรับสมัชชาสังฆมณฑลนคร

แห่งท่าแร่-หนองแสง  และเม่ือวันท่ี 24-28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 สำาหรับสมัชชา

สังฆมณฑลนครแห่งกรุงเทพฯ  และจะมีการประชุมใหญ่ร่วมกันท้ังสองสังฆมณฑลนคร 

อีกคร้ังหน่ึง ระหว่างวันท่ี 20-25 เมษายน ค.ศ. 2015  ในหัวข้อท่ีว่า “ศิษย์พระ

คริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”  รวมท้ังจะมีพิธีเปิดปีศักด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 (the “Jubilee Year 2015”) ในวันเสาร์ท่ี 6 

ธันวาคม ค.ศ. 2014 ณ สามเณราลัยแสงธรรม

 ดังน้ัน เน่ืองในโอกาสสมโภชพระคริสตสมภาพปีน้ี  “ขอให้พระเยซูคริสตเจ้า  

พระเจ้าองค์ความรักของเราคริสตชน ประสูติมาอีกคร้ังหน่ึงในมิติฝ่ายจิต  และขอให้

พระองค์ท่านประทับท่ามกลางเราเสมอ  อาศัยการดำาเนินชีวิตในความรักต่อกัน  ใน

ความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน  ให้พวกเราคริสตชนคาทอลิกไทยร่วมใจกันเป็นพยานถึง

ความรักของพระองค์ท่านท่ามกลางสังคมไทยของเราตลอดไป

 “สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ ค.ศ. 2014  และขอพระพรปีใหม่ 2015 จงมีแด่

พ่ีน้องคริสตชนคาทอลิกไทยและสาธุชนไทยทุกท่านตลอดไป”  

ขออำานวยพร

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สุขสันต์คริสต์มาสและปีใหม่ แด่พี่น้องคริสตชนไทยที่รัก

 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กำาหนดให้ปี ค.ศ. 2015 นี้

เป็นปีศักดิ์สิทธิ์  เพื่อรำาลึกด้วยจิตสำานึกกตัญญูถึงเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในพระ

ศาสนจักรในประเทศของเรา ได้แก่โอกาสการครบรอบ 450 ปี ของการเข้ามา 

แพร่ธรรมของบรรดามิสชันนารีรุ่นแรก  ครบรอบ 350 ปีของการทำาสมัชชาที่

อยุธยา และ 50 ปีแห่งการได้รับสถาปนาพระฐานานุกรมเป็นสังฆมณฑล  รวมท้ัง

ในปีน้ีพระศาสนจักรสากลได้ประกาศให้เป็นปีนักบวชด้วย

 โดยอาศัยคำาเสนอวิงวอนของแม่พระและนักบุญยอแซฟขอพระเจ้าประทาน

พร พลังสวรรค์และความสว่างเบ้ืองบน               ดลบันดาลให้สมาชิกของพระศาสนจักรของเรา 

เตรียมจิตใจพร้อมท่ีจะต้อนรับองค์พระมหาไถ่ผู้ทรงบังเกิดมา  อีกทั้งยังทำาให้พระองค์ได้

รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวไทยยิ่งวันยิ่งมากขึ้นตลอดปีศักดิ์สิทธิ์นี้เทอญ 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำาเนียร สันติสุขนิรันดร์

ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

พรปีใหม่

 พระพรนี้ของพระองค์เป็นพระพรปีใหม่สำาหรับทุกๆ คน   จึงขอยก 3 เรื่อง 

เป็นบทเรียนเพื่ออนาคตสำาหรับคริสตชนไทย

 1. ประเทศของเรากำาลังเผชิญกับหนี้สินสาธารณะและหนี้สินครัวเรือน มี

ความทวีขึ้นอย่างรวดเร็วใน 2-3 ปีหลังที่ผ่านมา ส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศลำาบาก 

ในการลงทุนประกอบธุรกิจ รายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว... ประเทศที่ร่ำารวยทาง 

ยุโรปและอเมริกาก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เมื่อหนี้สินสูงเกินกว่ารายได้

 2. ความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ใด ย่อมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในตัวมันเอง 

จนกระทั่งเข่นฆ่ากัน เช่น ซีเรีย อิรัก และอีกหลายประเทศในแอฟริกา สำาหรับประเทศ

ไทยทุกๆ อย่างหยุดชะงักลง

 3. การอพยพย้ายถิ่นของคนหนีร้อนจากพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

กลับเป็นโอกาสให้คนไทยหลายคนทำาการค้ามนุษย์อย่างร้ายแรง จับเขาเป็นทาสแรงงาน 

บ้างก็ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มเหงคนที่หมดทางสู้ ฝรั่งหลายคนถามว่าคนไทยไม่เป็น

คนใจดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือ?  เมื่อลำาดับเหตุการณ์ทั้งหมดมิใช่เรื่องของเรา แต่

สำาหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่งในจักรวาล พระองค์ไม่คิดเช่นนั้น 

พระองค์เสด็จมาบนโลกในคืนคริสต์มาส ทรงเลือกที่พักเล็กๆ ในถ้ำาเลี้ยงสัตว์เพื่อเริ่ม

ภารกิจของพระองค์ ผู้คนส่วนใหญ่แสวงหาความสะดวกสบาย แต่พระองค์ทรงเลือก

เส้นทางรับใช้มวลชน หลายคนอยากพัฒนาบ้านเมืองสู่ความเป็นเลิศ แต่พระองค์

ทรงใช้วิธีทางความยากจน สมถะ เรียบง่าย พออยู่พอกิน ช่วยเหลือคนสู่ความร่ำารวย 

หลายคนชอบเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายคน แต่พระองค์เลือกเป็นมิตรกับทุกคน โดย

เฉพาะคนบาป พระองค์สละชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเป็นของขวัญแก่มนุษยชาติ เป็นของ

กำานัลจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งเล็กน้อย จึงเป็นพระพรที่พิเศษสุดสำาหรับทุกๆ คน ใน

โอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่นี้

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์

 หนังสือประกาศกมีคาห์เป็นคัมภีร์สั้นๆ มีแค่ 7 บทเท่านั้น ซึ่งดูเหมือน 

ไม่ค่อยมีความสำาคัญมากนัก แต่จากคำาพยากรณ์ของมีคาห์นี้เองทำาให้บรรดาคัมภี- 

ราจารย์สามารถให้คำาตอบแก่กษัตริย์เฮโรดได้ว่ากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ที่จะเกิดมานั้นเกิด

ที่เมืองเบธเลเฮ็ม นอกจากนั้นแล้วในมีคาห์ก็มีพระวจนะที่สำาคัญ เหมาะเป็นแนวทาง

สำาหรับชีวิตของเราอยู่ด้วย 

 “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงบอกท่านไว้แล้วว่าอะไรดี

 และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์สิ่งใดจากท่าน

 คือให้ท่านปฏิบัติความยุติธรรมและรักความดีงาม

 และดำาเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้าของท่าน” (มีคาห์ 6:8)

 โอกาสคริสต์มาสนี้ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรแห่งสันติสุขแด ่

ทุกท่าน และในปีใหม่ขอให้เราดำาเนินชีวิตตามพระวจนะดังกล่าวทุกวันคืนตลอดปี 

พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
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มีเครื่องหมายเพียงอย่างเดียว
“แต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาห์อีก” (ลูกา 11:32)

 ธรรมทูตเรียกพวกเขาว่า “คริสตชนข้าว” ในประเทศที่ยากจนมาก 

หากพระศาสนจักรแจกข้าว ผู้คนก็อยากเป็นคริสตชน หากชาวฮินดูช่วยอีก

วันหนึ่ง เขาก็จะเป็นชาวฮินดู พวกเขาพยายามเลี้ยงครอบครัว ใครเล่าจะไปว่า

เขาได้ ถูกแล้ว ตามแนวคำาสอนของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรก็จะต้องช่วย

ทุกคน แต่มิใช่เป็นเรื่องช่วยเลย ที่ธรรมทูตจะแยกได้หรือว่า ใครจะหันมาหา 

พระคริสตเจ้าออกจากผู้ที่ต้องการช่วยเหลือและอาหาร แต่มิได้คิดเรื่องการ 

กลับใจเลย 

 พระเยซูเจ้าทรงเผชิญปัญหาเช่นเดียวกัน ฝูงชนเริ่มมากมายขึ้น แต่

พระองค์ทรงทราบดีว่า พวกเขาเพียงอยากเห็นอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง นี่คือ

เครื่องหมายที่เชิญให้กลับใจ “นี่คือชนยุคที่ชั่วช้า” พวกเขาร้องขอเครื่องหมาย 

อาจเป็นคำาตอบที่รุนแรงหน่อย บางทีพระเยซูเจ้าทรงระลึกถึง 40 วัน 40 คืน

ในทะเลทราย การล่อลวงให้ผู้ติดตามโดยใช้เครื่องหมายที่ตื่นเต้น เช่นการถูก

ล่อลวงให้พระองค์ทรงเปลี่ยนก้อนหินเป็นขนมปัง ล่อลวงให้ทรงครอบครอง

โลกจากเชิงเขา ให้พระองค์กระโดดจากเขาในอ้อมความปลอดภัยของเทวทูต 

เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายของโยนาห์ ดังที่โยนาห์ตายและหลังจากเวลา

ผ่านไปสามวันก็กลับคืนชีพใหม่จากท้องปลา พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนม์และ

กลับคืนพระชนม์

 บางครั้งประชาชนต้องการข้อพิสูจน์อัศจรรย์ และความมั่นใจ แต่มิใช่

หนทางแห่งความเชื่อ พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราเพียงแต่มีความเชื่อ ประชาชน

เชื่อโยนาห์และซาโลมอน แต่ที่นี่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอนและโยนาห์

 ข้าแต่พระเยซูเจ้า การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระองค์ จูงใจให้ลูกรักและเชื่อในพระองค์ โปรดทรงบันดาลให้ความไว้ใจและ

ความอ่อนแอของพวกลูกมั่นคง และโปรดทรงช่วยให้ลูกติดตามพระองค์ แม้

จะยากเย็นเพียงใดก็ตามเถิด อาแมน

อดีตกาลสานต่อปัจจุบัน (2)

ที่น่าจะเป็นปัญหาสำาหรับคนยุคนี้
คือการมีสมาธิสั้น
ก่อนน้ีผู้ปกครองครูบาอาจารย์มักเป็นห่วงเป็นกังวล
เมื่อต้องให้การดูแลเด็กสมาธิสั้น
ทุกวันนี้สมาธิสั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับเด็ก
เพราะต้องเติบโตดำาเนินชีวิตในกระแสสังคม
ไม่เอื้อให้มีสมาธิ
ที่มีความหลากหลายที่มีการเคลื่อนไหว
ที่มีความรวดเร็ว
หลากหลายทั้งในความสนใจทั้งในการเลือก
มากมายเสียจนเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ลง
“เลือกพี่เสียดายน้อง” กลายเป็นโรคฮิต
ระบาดทั้งเด็กระบาดทั้งผู้ใหญ่
กระทบการตัดสินใจการเลือกการตั้งลำาดับคุณค่า
ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการต้องเดินทางการท่องเที่ยวการย้ายถิ่นที่อาศัย
ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือหน้าจอภาพยนตร์
แม้กระทั่งป้ายโฆษณาติดตั้งตามถนนตามทางยกระดับ
ก็เน้นให้เป็นภาพเคลื่อนไหวให้เตะตาให้ต้องหันมอง
การอยู่กับที่การอยู่กับสติการอยู่กับความสงบกับความสันโดษ
ทำาได้ยากขึ้นทุกวัน
กอปรกับความรวดเร็วทันใจที่เป็นจุดขายของทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำาให้สมาธิทำาให้จิตใจตื้นเขินขึ้นทุกวัน
ที่จะหยั่งถึงรากถึงโคนคนคงได้น้อยลง
คุณค่าฝ่ายจิตถูกแทนด้วยคุณค่าฝ่ายกายฝ่ายวัตถุค่อนข้างมาก
ก่อนนี้คนมักจะพูดถึงความวอกแวก
ทำาอย่างคิดอย่างตัวอยู่ที่หนึ่งใจไปอีกที่หนึ่ง
คริสตชนมักรวมความวอกแวกในรายการบาปที่ต้องสารภาพ
วอกแวกเวลาสวดวอกแวกเวลาร่วมมิสซาวอกแวกเวลาฟังเทศน์
แต่จะมีใครคิดสารภาพว่าวอกแวกเวลาดำาเนินชีวิตแต่ละวัน
วันๆ ก็เอาแต่จดจ่อหมกมุ่นกับกิจกรรม
เห็นอยู่แค่นั้นคิดอยู่ตรงนั้นตั้งใจอยู่เท่านั้น
จนแทบไม่ได้คิดเลยมองเลยเห็นเลย
มากไปกว่าที่ตาเห็นลึกไปกว่าที่มือไม้สัมผัส
ดำาเนินชีวิตไปแต่ละวันเหมือนตัวคนเดียว
ลืมไปว่าพระเจ้าเสด็จมาและประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์
ดังชื่อ “อิมมานูเอล” บ่งบอกตอกย้ำา
และนี่ความวอกแวกแท้จริง
ลืมไปว่าพระเจ้าทรงร่วมชีวิตอยู่ด้วยในทุกอย่าง
เลยจำาพระองค์ไม่ได้คิดไม่ถึงว่าเป็นพระองค์
ยอห์นผู้ประกอบพิธีล้างด้วยน้ำาคงต้องยืนยัน
อย่างที่ยืนยันกับผู้ที่ถูกส่งมาถามถึงที่มาที่ไปของตัวท่าน
“มีผู้หนึ่งประทับอยู่ในท่ามกลางพวกท่าน
เป็นผู้ที่พวกท่านไม่รู้จัก...” (ยน 1, 26)
ราวกับจะตอกย้ำาครั้งแล้วครั้งเล่า
“พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกท่าน...
แต่พวกท่านเอาแต่วอกแวก...”
มีแต่ไล่ล่าหาความสุขความสนุกสนาน
ตามที่กระแสสังคมโพนทะนานำาเสนอสัญญาจะให้
พอได้อย่างก็ขาดอย่างพอได้นี่คิดว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่
ในขณะที่ผู้บันดาลความสุขแท้ทรงอยู่นี่
เป็นความสุขถาวร เต็มเปี่ยม ตั้งมั่นอยู่ในความจริง อิสระเสรี
ที่ทรงกอบกู้คืนมาด้วยชีวิตความตายการกลับคืนชีพของพระองค์
ความสุขที่ไม่อยู่ในการไม่เป็นทุกข์
ความสุขที่หลุดพ้นเงื่อนไขแห่งกาลเวลาแห่งสถานการณ์
ความสุขที่จิตใจมนุษย์โหยหา
ความสุขที่พระเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรานำามาให้ทุกวัน 
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สาส์นอวยพรจากสภาพระสังฆราชฯ โอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015

 ในแผนการอันลำ้าลึกของพระเจ้าที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยมนุษยชาติให้

รอดพ้น พระองค์ทรงใช้วิถีทางของมนุษย์ โดยเสด็จเข้ามาในโลกและประทับอยู่กับ

มวลมนุษย์ผ่านทางครอบครัว ทรงเลือกเกิดในครอบครัวที่ยากจน จากบิดามารดา 

ที่ไม่รำ่ารวยด้วยทรัพย์แต่มั่งคั่งด้วยความดี ไม่ทรงเลือกเกิดในครอบครัวที่มีทุกอย่าง

พร้อม แต่ทรงเลือกเกิดจากพ่อแม่ที่ต้องทำางานเพื่อหาเลี้ยงชีพในแต่ละวัน ไม่ทรง

เลือกเกิดในครอบครัวที่ปราศจากทุกข์ แต่เกิดในครอบครัวที่สมาชิกร่วมเผชิญความ

ทุกข์ด้วยกัน

  ขอให้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำาลังจะมาถึง เป็นเวลาที่เราภาวนาเพื่อ

ครอบครัวให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่นาซาเร็ธเทอญ

 สุขสันต์คริสต์มาสและปีใหม่ 2015 

อวยพรมาด้วยความรัก

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 “ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้คือ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรเพียง

พระองค์เดียวมาในโลก เพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น” (1 ยน 4:9)

 ขอพระพรจากความรักของพระเจ้าโปรดให้ท่านและทุกคนที่ท่านรัก จงได้รับ

ความรักจากพระเจ้าซึ่งเป็นความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริง

 ขอพระพรจากความรักของพระเจ้าที่ท่านได้รับแล้วด้วยความชื่นชมยินดี 

ขอจงประกาศความชื่นชมยินดีนี้ไปยังเพื่อนพี่น้องของท่าน แล้วท่านจะพบกับความ

สุขตลอดปี ค.ศ. 2015

อวยพรมาด้วยความเคารพรักในพระคริสต์

พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ

ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี

 ในขณะที่โลกยังไม่พบสันติภาพที่แท้จริงและถาวร การตอกย้ำาคำาทำานายเรื่อง 

การบังเกิดของพระกุมารเจ้าผู้นำาสันติซ่ึงท่านเศคาริยาห์ได้เปล่งออกมาว่า “...พระองค์

จะเสด็จมาเยี่ยมเราจากเบื้องบนดังแสงอรุโณทัย ส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่อยู่ใน 

ความมืดและในเงาแห่งความตาย เพื่อจะนำาเท้าของเราให้ดำาเนินไปตามทางแห่ง 

สันติสุข” (ลก 1:78-79) นั้นช่างเป็นสิ่งที่ยืนยันความเชื่อของเราคริสตชนว่าพระเยซู

คริสตเจ้าคือองค์แห่งสันติแท้จริง ในโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ 2015 นี้ 

ข้าพเจ้าขอส่งคำาอวยพรของพระกุมารเจ้ามายังพี่น้องคริสตชนทุกคนให้เปี่ยมไปด้วย

พระพรในการดำาเนินชีวิตและมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยสันติสุขเสมอไป

 สุขสันต์วันคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา

ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี

 ในคืนที่พระกุมารบังเกิด ทูตสวรรค์ปรากฏแก่คนเลี้ยงแกะ กล่าวว่า “เรานำา

ข่าวดีมาบอกท่าน เป็นข่าวดีที่จะทำาให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี้ในเมือง

ของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็น

เจ้า” (ลก 2:10-11) 

 ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรในประเทศไทย ขอให้ข่าวดีนี้เป็น

ความชื่นชมยินดีของคริสตชนไทยทุกคน “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารเติมเต็ม

จิตใจและชีวิตทั้งชีวิตของบรรดาผู้ที่พบพระเยซูเจ้า” (พระสมณสาส์นความชื่นชมยินดี 

แห่งพระวรสาร ข้อ 1) 

 สุขสันต์คริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2015

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี

พระสัญญา

 พ่อเชื่อว่าหลายคนรู้จักและชอบเพลง “พระสัญญา”  อ.ประจงกิจ  ผู้แต่ง

ได้แรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์  1 โครินธ์ 10:13  “ท่านทั้งหลายไม่เคยเผชิญกับการ 

ทดลองใดๆ ที่เกินกำาลังมนุษย์  พระเจ้าทรงซื่อสัตย์  พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่าน 

ถูกทดลองเกินกำาลังของท่าน  แต่เมื่อถูกทดลอง  พระองค์จะประทานความสามารถ

ให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได้”

 ปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทย  และปีนักบวชของพระศาสนจักรสากล  

ขอให้เรามั่นใจในพระสัญญานี้  อธิษฐานภาวนาและร่วมมือกันเป็นเครื่องมือสร้างสันติ  

และสร้างชุมชนของเราให้ได้รับพระพรยิ่งๆ ขึ้น

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

 การบังเกิดของพระเยซูเจ้าไม่เพียงทำาให้พระสัญญาของพระเจ้าสำาเร็จไป

เท่านั้น แต่เป็นบทพิสูจน์ความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราอีก

ด้วย ถ้าความรักเป็นพระพรที่มีไว้เพื่อแบ่งปัน เราทุกคนมีหน้าที่ทำาให้คนอื่นรู้จักและ

ได้สัมผัสพระพรยิ่งใหญ่ประการนี้

 ในนามพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง รวมทั้งสัตบุรุษทุกคนในสังฆมณฑล

อุดรธานี พ่อขอพระกุมารเยซูหลั่งพระพร ความรัก และสันติสุขมายังคริสตชนชาวไทย 

ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุขและความเจริญตลอดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 

2015 ที่กำาลังจะมาถึงนี้

 “หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า 

‘อิมมานูเอล’ แปลว่า ‘พระเจ้าสถิตกับเรา’ ” (มธ 1:23)

 อวยพรมาในนามองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
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คริสตชนไทย (ต่อจากหน้า 20)

ที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ในแผ่นดินไทย และ

เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา นับเป็นบุญ

ยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย 

ภายใต้ร่มพระบารมี

 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014 ที่

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คริสตชนไทย 

ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา 

โดย ศจ.ชาญชยั เกยีรติยรรยง ประธานมลูนธิคิรสิตจกัร 

เซเว่นเดย์แอ๊ดแวนติสแห่งประเทศไทย อัญเชิญพระวจนะ 

ของพระเจ้า พระธรรมสดุดี 21:1-7 พระสังฆราช

ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาพระสังฆราช 

คาทอลิกแห่งประเทศไทย อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า และ 

ทูลขอการทรงนำา ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ กล่าว

ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ คุณกฤษฎา คง-

คะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา ประธานจัดงาน 

เปิดกรวย ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ

กล่าวสดุดี  ผู้นำาศาสนาคริสต์ 5 สังกัด นำาจุดเทียนชัย 

ถวายพระพร และร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และ

กล่าวเทิดพระเกียรติ โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ 

ศจ.ดร.วีระชัย โกแวร์ ประธานสหกิจคริสเตียนแห่ง

ประเทศไทย อธิษฐานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คุณคริสตี้ กิ๊บสัน คุณศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ ศิลปิน

คริสตชนไทย ขับร้องบทเพลงถวาย  ศจ.ดร.รุ่ง เริง-

สันติ์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

อธิษฐานปิดพิธี

 พระคุณเจ้าชูศักดิ์ อธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า

สำาหรับพระพรนานาประการที่พระองค์ทรงมอบให้เรา

แต่ละคนในพระศาสนจักร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ประเทศชาติของเรา และวันนี้ได้ร่วมเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว 

กัน ในความเป็นคริสตชนไทย ซ่ึงจะต้องมีความกตัญญู

รูค้ณุ ความจงรกัภกัด ีและจะตอ้งซือ่สัตยต์อ่ประเทศชาต ิ

และพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับคนไทยทุกๆ คน ขอ

พระพรพิเศษสำาหรับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ที่รักยิ่งของเราและปวงชนชาวไทย 

 “ในพระคัมภีร์พระองค์ได้ทรงสอนให้บรรดา

ประชากรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เคารพยกย่อง อธิษ- 

ฐานภาวนาขอพรพระเจ้า สำาหรับพวกเรา สำาหรับพระ

มหากษัตริย์ ซึ่งทรงกระทำาภารกิจที่ยิ่งใหญ่ รับผิดชอบ

งานหนัก เพื่อขอการอวยพรจากพระองค์ในสิ่งที่พวกเรา 

ทำา จะได้เป็นความชอบธรรม จะได้เป็นความดีของ 

ปวงชนทั้งประเทศ โอกาสที่ประเทศไทยกำาลังต้องการ

พระพรท่ีสำาคัญสำาหรับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ซึ่งทรงมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา และพระพลานามัย

ของพระองค์ยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร เราวอนขอ 

พระองค์เพื่อพระพลานามัยของพระองค์ท่านจะได้กลับ

สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิม มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน 

และจะได้ทรงพระเกษมสำาราญ สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของ

ปวงชนชาวไทยสืบไป”

 ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ กล่าวเทิดเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวงของเรา เป็น

ในหลวงแบบไหน ถึงต้องแซ่ซ้องว่า “ทรงพระเจริญ” 

ในหลวงของเรา พระองค์ทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” 

บางคนก็เรียก “พ่อหลวง” ภาษาอังกฤษใช้คำาว่า FATHER 

 พระองค์ทรงเป็น Famed King (พระราชาผู้

เรืองนาม)  ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักในหลวงของเรา 

องค์การสหประชาชาติมอบรางวัลกษัตริย์นักพัฒนา 

องค์แรกและองค์เดียวของโลก พระองค์เป็นพระราชา 

ผู้เรืองนามที่เลื่องลือของเอเชีย

 พระองค์ทรงเป็น Accomplished Artist 

(ศิลปินผู้เกรียงไกร) พระองค์ทรงเป็นนักดนตรี พระองค์

ทรงเป็นนักทัศนศิลป์ พระองค์ทรงเป็นผู้เขียนยอดเยี่ยม

ด้านวรรณกรรม พระองค์ทรงนิพนธ์บทเพลงไว้ถึง 144 

เพลง และ 5 ลำาดับแรกที่เรารู้จักกันดีคือ เพลงแสงเทียน 

ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต และบทเพลงที่ชื่อว่า 

สายฝนนั้นได้รับการยอมรับว่า เป็น Song of Asia   

ยูเนสโกได้ใช้บทเพลงนี้เป็นเพลงของเอเชีย  พระองค์ทรง 

ได้รับฉายาว่าคีตราชัน หรือราชาแห่งดนตรี พระองค์

ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นศิลปิน พระองค์มีความสามารถ 

ยอดเยี่ยมด้านจิตรกรรม ด้านการถ่ายภาพ พระองค์ทรง 

มีความสามารถยอดเยี่ยมด้านปฏิมากรรม พระองค์ทรง

เป็นผู้ท่ียอดเย่ียมในวงการด้านวรรณกรรม พระราชนิพนธ์

แปล “นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ”  พระองค์พระราช 

นิพนธ์ “พระมหาชนก” ภาษาที่พระองค์ตรัสได้ คือ 

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ละติน บาลี-สันสกฤต 

 พระองค์ทรงเป็น Tendered Hearted Donor 

(พระผู้ให้ด้วยพระทัยเมตตา)  พระองค์ทรงเสียสละ

ทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์ทรงเดินทางช่วยเหลือ 

ประชาราษฎร์ พระองค์ทรงเป็นประธานพระราชทาน

ปริญญาบัตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 จนถึง พ.ศ. 2524 

รวม 490 ครั้ง ถ้าเฉลี่ยครั้งหนึ่ง 10 วัน วันละ 3 ชั่วโมง 

จำานวนที่พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออก คือ 940,000 

ครั้ง น้ำาหนักปริญญาบัตรที่ประมาณ 141 ตัน นั่นคือ 

สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำา พระองค์ทรงพระราชทาน

ด้วยความเมตตา และตรัสว่า นักศึกษาหรือบัณฑิตที่

จบไปนั้นเป็นตัวแทนของพระองค์ 

 พระองค์ทรงเป็น Honorable Leader  (ผู้นำา

ที่น่ายกย่อง) พระองค์ทรงกล้าสวนกระแส โดยเฉพาะ

กระแสโลกด้านเทคโนโลยี พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรง 

สร้างเข่ือนมหาศาลเป็นร้ัวของน้ำา เป็นร้ัวของคลอง พระองค์

ทรงใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติ ทุกคนมองข้ามหญ้าแฝก 

แต่กลับถูกนำาขึ้นมาโดยกษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำาที่ล้ำาเลิศ 

หญ้าแฝกนั้นแก้ปัญหาดิน แก้ปัญหาน้ำา เป็นเสมือน

เขื่อนทางธรรมชาติ เป็นเขื่อนเป็นกำาแพง ที่มีรากลึกลง

ไปประมาณ 7-8 เมตร เข้ามารักษาชายฝั่งไว้ไม่ให้พังลง 

พระองค์ทรงเป็นผู้นำาที่ไม่ทิ้งประชาชน พระองค์ทรงลง

ไปในพื้นที่ต่างๆ ดังที่ตรัสไว้ว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งเรา 

เราจะทิ้งประชาชนได้หรือ” 

 พระองค์ทรงเป็น Exceptional Inventor  

(นักประดิษฐ์ผู้เป่ียมอัจฉริยภาพ) ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์

เดียวในโลก ที่รับสิทธิบัตรฝนหลวง ในปี พ.ศ. 2518 

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีรับสิทธิบัตรกังหันชัยพัฒนา 

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่คิดถึงโครงการแก้มลิง พระองค์ทรง 

คิดถึงธรรมชาติ เวลาท่ีลิงกินอะไร จะเก็บเอาไว้ท่ีข้างแก้ม

ซ้าย-ขวา ฉะนั้นเมื่อน้ำาไหลมา ก็ต้องหาทางที่จะเอา

น้ำาไปเก็บเหมือนเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้ม นั่นคือที่มาของ

โครงการแก้มลิง พระองค์ทรงมีปรีชาญาณ ทรงพัฒนา

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแก๊สโซฮอล์พลังงานไบโอ

ดีเซล ในปี พ.ศ. 2550 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา

โลก ทูลเกล้ารางวัลผู้นำาโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

 และสุดท้าย ท่ีเราควรจะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ 

เพราะพระองค์ทรงเป็น Righteous Ruler (ผู้ปกครอง 

แผ่นดินโดยธรรม) พระองค์ปกครองแบบธรรมาภิบาล 

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม พระองค์ทรงเป็นบิดา 

แห่งชนชาติน้ี พระองค์ทรงเป็นบิดาท่ีน่ายกย่อง พระองค์

ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 จึงสมแล้วที่เราจะแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์ 

เป็น “พ่อแผ่นดิน” นี้ ประชาราษฎร์ชื่นชม ประชาราษฎร์

ร้องสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับราชา ผู้ท่ี

พวกเราสมควรร้องสรรเสริญพระองค์ว่า “ทรงพระเจริญ” 
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“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า

พระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า” (ลูกา 1:46-47)
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 วัดพระวิสุทธิวงส์ 

ลำาไทร จ.ปทุมธานี ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 

เวลา 10.30 น. พระอัคร-

สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  

เป็นประธาน 

 วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม เวลา 10.00 น.  

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

 วัดพระคริสตประจักษ์  เกาะใหญ่ จ.พระ- 

นครศรีอยุธยา ฉลองวัดวันเสาร์ที่   3  มกราคม  2015 

เวลา  10.30  น.

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา จ.นครนายก 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 มกราคม เวลา 10.30 น.

 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ ฉลอง

วัดวันเสาร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2015 เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี (ซ.ราม- 

คำาแหง 184) ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015 

เวลา 10.30 น. พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นประธาน 

 วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง 

กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 

เวลา 10.00 น.

 

 วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก มะขาม จันทบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม เวลา 10.30 น. 

 วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนปัญจทรัพย์ 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร ฉลองวัดวันอาทิตย์ที่ 28 

ธันวาคม เวลา 10.30 น.

 วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 3 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น. 

 วัดพระนามเยซู ชลบุรี ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 10 

มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญอันตน พนมสารคาม ฉลองวัดวัน

เสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น. 

 วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำา ระยอง 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.

 วัดอารักขเทวดา โคกวัด ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10.30 น. 

 

 วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล   ถ.พลรัตน์ 

อ.พล จ.ขอนแก่น ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 

2014 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย 

ธาตุวิสัย เป็นประธาน   

 

 วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี หาดแตง (ทาง

ไปน้ำาตกห้วยแม่ขมิ้น) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

ฉลองวัดวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2015 เวลา 10.30 น.

 วัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์คาทอลิกแม่จัน 

จ.เชียงราย ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำาลัง วันศุกร์ที่ 2 

มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิส

เซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

 วัดนักบุญอันนา บ้านห้วยเจริญ อ.เมือง 

จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 

2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณพ่อรชตะ   ประทุมตรี โทร. 08-1746-5878)

 วัดนักบุญมัทธิว บ้านไทยเจริญ อ.เวียงแก่น 

จ.เชียงราย พิธีเปิด-เสกวัดใหม่ วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 

2015 เวลา 10.30 น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ที่นี่มีนัด

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลจันทบุรี

] คณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ ขอเชิญ 

ร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท แบ่งปันพระวาจา คุณพ่อไพบูลย์ 

อุดมเดช จิตตาธิการ วันที่ 10 มกราคม / 14 

กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08.30-10.30 น. ร่วมพิธี

บูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00 น.  ที่วัดพระมหาไถ่ 

ซ.ร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร คุณสงวน โทร. 08-

1908-4766 คุณเปรม โทร. 08-4008-8789 

]ขอเชิญร่วมฉลองสักการสถานบุญราศีนิโคลาส 

บุญเกิด กฤษบำารุง 

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2015 

 เวลา 18.00 น.  พิธีมิสซาฉลองภายใน โดย 

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

วันจันทร์ที่ 12  มกราคม ค.ศ. 2015 

 เวลา 10.00 น.  เดินรูปคุณพ่อนิโคลาส โดย 

คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช

   เวลา 11.00 น.  พิธีมิสซา และโปรดศีลเจิมฯ  

แก่ผู้สูงอายุ โดยคุณพ่อยอแซฟ ประทีป กีรติพงศ์

  เวลา 13.30 น. สวดสายประคำา อวยพรศีล

มหาสนิท

 เวลา 18.00 น. พิธีมิสซาฉลองประจำาปี โดย 

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิท-

วาณิช 

 พร้อมร่วมฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ

ยอแซฟ จำาเนียร กิจเจริญ

] คณะพลมารีย์ประเทศไทย จะจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ 

สภาต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 

2015 ที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา 

หัวข้อ “ชีวิตจิตของคณะพลมารีย์กับความชื่นชมยินดี 

แห่งพระวรสาร” ติดต่อคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ โทร. 

08-4682-5959

] Lectio Divina โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 

ศรีดารุณศีล ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ถ.กรุงเทพ- 

กรีฑา หัวหมาก ตารางเวลาสำาหรับ Lectio Divina 

ของปี 2015 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม / วันศุกร์ที่ 6 

กุมภาพันธ์ / วันจันทร์ที่ 2  มีนาคม / วันเสาร์ที่ 18 

สังฆมณฑลราชบุรี

เมษายน / วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม / วันศุกร์ที่ 5 

มิถุนายน / วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม / วันเสาร์ที่ 

1 สิงหาคม / เดือนกันยายน เข้าเงียบ Lectio ที่ศูนย์

คามิลเลียน ลาดกระบัง เย็นวันพฤหัสบดีที่ 10 - เที่ยง

วันอาทิตย์ที่ 13  / วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม / วันเสาร์ที่ 7 

พฤศจิกายน / วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม สอบถามคุณ 

วันดี  เจริญพงศ์ชัย โทร. 08-4105-8585 

] สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญคริสต-

ชนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ โดยมี 

ค่าใช้จ่าย 500 บาท ตลอดชีพของการเป็นสมาชิก 

อีกทั้งยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. จะได้รับ 

การภาวนาและถวายมิสซาให้เป็นประจำา 2. ได้รับ 

ข่าวสารจากทางสมาคมปีละ 3-4 ครั้ง 3. ร่วม 

เดินทางไปแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศในอัตรา 

พิเศษ 4. ได้รับส่วนลดค่ายา 10% และค่าห้องพัก 

3% ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 5. เข้าเงียบประจำาปี 

พระสมณสาส์น

เตือนใจ 

เรื่อง

ความชื่นชมยินดี

แห่งพระวรสาร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แปลโดยเซอร์มารี หลุยส์

ราคา 90 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 2 

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801

โทรสาร 0-2681-5401, 

0-2681-3900 ต่อ 1802

“ทุกคนที่ยำาเกรงพระองค์ 

และปฏิบัติความชอบธรรม 

ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดย่อมเป็นที่พอพระทัย

พระองค์” (กิจการ 10:35)

วีระ  อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน (ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณพ่อเทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม โทร. 08-6832-

2174)

 วัดนักบุญอักแนส จ.กระบี่ ฉลองวัดวันเสาร์

ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช 

โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน

(อ่านต่อหน้า 16)
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เสกสุสาน

= ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ “เสกสุสาน

ศานติคาม” ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015 เวลา 10.00 น.  

มีรอบเดียว ท่ีหอประชุมนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอห์น ปอล ที่ 2  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ถ้าไม่สะดวก 

มาร่วมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมาร่วมมิสซา 

ระลึกถึงผู้ล่วงลับได้ในวันอาทิตย์ท่ี 25 มกราคม 2015 

เวลา 16.30 น. ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 

(ร้านค้าติดต่อโดยตรงที่โทร. 08-9693-0477, 08- 

7531-4490 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 

2014) ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-2429-0117 ถึง 8, 

08-7531-4490 E-mail : info@santikham.com 

/ www.santikham.com หมายเหตุ ทั้งสองวัน 

มีดอกไม้และเทียนจำาหน่าย

= วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  วันเสาร์

ที่ 17 มกราคม  2015  เวลา 19.00 น.

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ปฏิทินคาทอลิก 2015 

มีจำาหน่ายแล้ว
สมุดบันทึก ราคา 40 บาท
ไดอารี่พกพา ราคา 45 บาท
ปฏิิทินแขวน ราคา 40 บาท
ปฏิทินเล่ม ราคา 80 บาท

ติดต่อสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 0-2681-5401

คือผู้แทนองค์พระคริสต์
kคณะนักบวชซาเลเซียนแห่งประเทศไทย  
มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส

บวชพระสงฆ์ใหม่ของ สังฆานุกรเปโตร วัฒนา  

สีสาวรรณ และสังฆานุกรฟรังซิสเซเวียร์ รณชัย 

มัทวพันธุ์ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 เวลา  

10.00 น.  ที่วัดนักบุญเทเรซา หัวหิน จ.ประจวบ- 

คีรีขันธ์ โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดา-

รุณศีล เป็นประธาน 

1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้น สนใจติดต่อคุณสุธี ศรีขันธ์ 

โทรสาร 0-2681-5369 โทรศัพท์ 0-2681-3900 

ต่อ 1313 หรือมือถือ 08-1695-4468

] โครงการฝึกสมาธิแบบ WCCM สำาหรับผู้สนใจ

ทั่วไป ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-11.30 น. ที่ห้อง 

วัดน้อยในอาคารใหม่ วัดพระมหาไถ่ บริเวณที่จอดรถ 

ชั้น A ซอยร่วมฤดี โดยมีคุณพ่อประเสริฐ โลหะ-

วิริยศิริ เป็นจิตตาธิการ ติดต่อคุณพ่อประเสริฐ 

pslohsiri@gmail.com, 08-1781-4504 หรือ 

ดร.สุนทรี  โคมิน komin.suntree@gmail.com,  

08-9611-7940 และคุณอังกี้ โสภิณพรรักษา 

aungkie2002@yahoo.com, 08-9815-1953 

หรือคุณวัชรา นววงศ์ wacharan@gmail.com, 

08-9117-9100

ที่นี่มีนัด (ต่อจากหน้า 15) วิทยาลัยแสงธรรม 
ปรับช่วงเวลาการเปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

 ที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2014/2557 และ

ที่ประชุมสภาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2557  มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยดำาเนินการเปิดการเรียน 

การสอน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

- การจัดการศึกษาเพิ่มเติม (เทียบ Summer) 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
(เริ่มเดือนมิถุนายน 2558 สำาหรับนักศึกษาสาขา 
วิชาคริสตศาสนศึกษา ปี 4 และสาขาวิชาเทววิทยา
จริยธรรม ปี 2) 
- ภาคการศึกษาที่ 1   ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 
ธันวาคม  
- ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม-
พฤษภาคม
หมายเหตุ   ปิดเรียนในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ (อาทิตย์
ใบลาน – ปัสกา) วันที่ 19-27 มีนาคม 2559 การ
ฝึกปฏิบัติ จัดในวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559  

พิธีบวชสังฆานุกร คาดว่าจะจัดในช่วงภาคเรียนที่ 1

ศูนย์บรรเทาใจทางโทรศัพท์

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

“สุข หรือทุกข์ ให้เราเป็นเพื่อนคุณ”

ให้คำาปรึกษาฟรี

โทรหมายเลข 08-8377-4455

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ส่งข่าว บทความ ประชาสัมพันธ์

วัดไหนมีอะไร ที่นี่มีนัด เสกสุสาน

ส่งก่อนอย่างน้อย 1 เดือน 

E-mail : udomsarn@cbct.net

udomsarn@gmail.com

โทร. 0-2681-3900 ต่อ 1805

โทรสาร 0-2681-5401

อัพเดทข่าวคาทอลิก คลิก 

www.udomsarn.com

เฟซบุ๊ค อุดมสารแฟนคลับ

บริษัท รุ่งเรืองแสงเพชร จำากัด           1,000  บาท

  ขอมิสซาสุขสำาราญเพื่อ

  บริษัท รุ่งเรือง แสงเพชร จำากัด

คุณสุรชัย บุญตันรัตน์                    500  บาท

  เพื่ออุทิศให้ยอแซฟ ตัน บัง ฮก

  เพื่ออุทิศให้มารีอา ลี้ บุ้น กุน

คุณวัลลา ผังลักษณ์                       200 บาท

คุณประเสริฐ ตั้งจรรยาธรรม              200 บาท

คุณวราห์ หยึกประเสริฐ                   200 บาท

 สำาหรับท่านที่ประสงค์จะสมทบกองทุนฯ 
โปรดส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนามซ.ศักดิ์ศรี งามวงศ์ 
ป.ณ.ยานนาวา 122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เช็ค 
สั่งจ่ายการพิมพ์คาทอลิก หรือโอนเงินเข้าบัญชีออม-
ทรัพย์ ชื่อบัญชีกองทุนการพิมพ์สร้างสรรค์ ธนาคาร
ทหารไทย สาขาเซนต์หลุยส์ เลขที่บัญชี 186-2-
01976-5 (หมายเหตุ เมื่อท่านส่งเงินแล้วกรุณาแจ้ง
ให้ทราบด้วยโทร. 0-2681-3900 ต่อ 1801 โทรสาร 
0-2681-5401 เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน
ด้วยความขอบพระคุณ)
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Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1805 Fax : 66-2681-5401 E-mail : udomsarn@gmail.com, udomsarn@cbct.net website : www.udomsarn.com

คุณพ่อวัชระ เด็กชายก้มกราบพระบาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ 45 ปีที่แล้ว

 จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมประกาศตามหาบุคคลในภาพที่เคย 

เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีต  ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ 

ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน ที่แสดงความจงรักภักดี เพื่อนำาไปใช้ในงานเฉลิม 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2014  และหนึ่งในภาพ

เหล่านั้นคือ ภาพเมื่อ 45 ปีก่อนที่เด็กชายวัย 4-5 ขวบ ก้มกราบพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดที่ทำาการศูนย์

อนามัยแม่และเด็ก เขต 7 ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2014 จังหวัดราชบุรีได้พบเด็กชายในภาพ

คือ คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลาซอนต้า ตำาบล

รางบัว อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกิดวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 

2509) ปัจจุบันอายุ 49 ปี 

 คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล กล่าวถึงภาพแห่งความประทับใจใน 

วัยเด็กว่า แม่เคยพาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้กราบพระบาท 

ตอนนั้นอายุประมาณ 3 ขวบ ใส่เสื้อยืดโปโลสีน้ำาเงิน ภาพนี้อยู่ในความทรงจำา 

ถือเป็นภาพแห่งความประทับใจว่า คร้ังหน่ึงได้เคยเฝ้ารับเสด็จและได้กราบพระบาท 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ก็ไม่

สามารถที่จะตามหาภาพนี้ได้ จึงขอ

ปิดทองหลังพระตามที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำารัสไว้ว่า 

การทำาความดีไม่ต้องให้ใครรู้ ภาพนี้ได้

ลงหนังสือพิมพ์ซึ่งแม่ได้ตัดเก็บไว้ 

 คุณพ่อเปโตร วัชระ พฤกษา-

โรจนกุล บวชเป็นพระสงฆ์วันที่  8 

ธันวาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) 

ปัจจุบันรักษาการเจ้าอาวาสวัดนักบุญ 

อังเยลา ซอนต้า กล่าวว่า “ประทับใจ 

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองสำาหรับตัวผม พระองค์ทรงเป็นต้นแบบกับ

ชีวิตเพราะว่าท่านทำางานเพื่อประชาชน เคยคิดว่าจะเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ 

แต่สุดท้ายก็ต้องมาเป็นพระสงฆ์รับใช้ศาสนา” 
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 โรงครัวที่จัดเตรียมอาหารให้สามเณรแห่งบ้านเณรพระ 

คริสตประจักษ์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี มีไวท์บอร์ดเล็ก ๆ ติดไว้ 

ข้างฝา พร้อมกับคำาที่เขียนว่า “กินข้าว 06.30 น. พรุ่งนี้เช้า ลูกเณร 

54 คน ครูเณร 5 คน รวมทั้งหมด 59 คน” เป็นคำาธรรมดาสามัญ  

ทุกบ้านเณรก็คงไม่ต่างกัน ผมชอบความรู้สึกของการรับรู้ดูแลกัน 

ถ้าบ้านไหนหรือครอบครัวใดมีลูกถึง 54 คน   คงฟังดูแปลก แต่

ซิสเตอร์ที่ดูแลอาหารการกินของบรรดาสามเณร คงดูแลบรรดา

สามเณรเหล่านั้น ไม่ต่างจากผู้เป็นแม่ ไม่ได้เป็นแม่คนในครอบครัว

เล็ก ๆ แต่สามารถมีลูกได้มากมาย ให้ดูแลช่วยเหลือ แล้ววันหน่ึง

ลูกเหล่านี้ย่อมมีบางคนที่ได้รับเลือกให้เป็นพ่อ เป็นพระสงฆ์ ไม่

น่าเชื่อว่าไวท์บอร์ดเล็ก ๆ ทำาให้ผมพบบทรำาพึงแห่งชีวิตมากมาย 

เสียงเรียกซิสเตอร์อธิการให้ลงมารับแขกจากบรรดาผู้ช่วยของ 

พรที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

อินโดนีเซียฟิล์มเฟสติวัล เป็นเมืองที่มีอะไรน่าสนใจไม่เบา รวมทั้งแม่น้ำาแห่งนี้ 

แท็กซี่บอกพวกเขาขณะกำาลังลงจากรถว่า “Be Careful” แปลว่า “ระวังตัว

ด้วย” ผมหันไปถามเขาว่า “คุณว่าอะไรนะ” ชายขับแท็กซี่พูดภาษาอังกฤษ

สำาเนียงฟังยากอีกครั้งว่า “ระวังตัวด้วย” ครั้งนี้มีแถมรอยยิ้ม

 ในที่สุดผมก็ค้นพบว่า “Be Careful” เป็นคำาทักทายหรือส่งท้ายให้

กัน เหมือนเราบอกว่า Take Care “ดูแลตัวเองนะ” ผมเข้าใจชัดกว่านั้นอีก 

เมื่อได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Cinta Tapi Beca (แปลว่า รักและความต่าง) 

ภาพยนตร์ได้รางวัลระดับโลกในปี 2013 เป็นเรื่องรักระหว่างชายมุสลิม กับ สาว

คาทอลิก ซึ่งในกฎหมายของประเทศทำาไม่ได้ ต้องมีคนใดคนหนึ่ง ละทิ้งศาสนา

ของตน (ประเด็นของภาพยนตร์น่าสนใจมากถ้ามีโอกาสผมจะเล่าอีกครั้ง) ใน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ คำาว่า Be Careful มาเป็นระยะ ๆ จนเราร้องอ๋อ ด้วยความ

เข้าใจว่า มันเป็นคำาให้พรส่งท้ายหรือแสดงความปรารถนาดีต่อกัน มันไม่ได้มีความหมาย

เพียงแต่ให้ระวัง มันส่งให้เราเข้าใจถึงความห่วงใยจากผู้พูดด้วย

 ผมหอบเอาหวัดอินโดฯ เดินทางไปสู่ภาคอีสานของเมืองไทย ด้วย

เทียบเชิญแห่งการเปิดเสกและถวายอาสนวิหารแม่พระนิรมล สังฆมณฑลอุบล 

ราชธานี นอกจากจะส่งทีมงานมาช่วยเรื่องสื่อในงานแล้ว ยังได้มีโอกาสแวะเวียน 

ไปร่วมในรายการสื่อสารรัก 1 ปณ. 102 MHz เป็นรายการวิทยุของสื่อมวลชน

คาทอลิกอุบลราชธานี ในช่วง 11.00-12.00 น. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เป็นรายการ

ที่มีแฟนเยอะมาก มีโทรศัพท์สดเข้ามาในรายการไม่ขาดสาย ยิ่งไปเห็นงานสื่อ 

แบบน้ีย่ิงเข้าใจมากข้ึนว่า ธรรมชาติของงานในพ้ืนท่ีต่างกัน แต่เราทำาเร่ืองเดียวกัน 

น่าส่งเสริม น่าทำาให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อไป ยังมีอะไรที่เราสามารถทำาได้เพื่อ

เผยแผ่ความรักของพระอีกเยอะ ประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพมหานครจริง ๆ

 อุดมสารมาพร้อมกับพรจากผู้ใหญ่อย่างล้นเหลือในฉบับน้ี ผมคงไม่ต้อง

เสริมเพิ่มอันใด นอกจากจะขอบคุณพระมากกว่า ที่เปิดโอกาสให้ได้รับบทใน

การดูแลขยายผลแห่งพระพร ส่งต่อและบอกเล่าเรื่องราวจากสนามจริงว่า เมื่อเรา 

ทำาดี คิดดี ไม่จงเกลียด จงชัง โกรธ อาฆาต โลภหลง อคติ ริษยา อิจฉา  

ไม่ใคร่อยากเห็นใครได้ดี เราต่างหากท่ีเป็นทุกข์ใจ พระพรของพระมาโดยอัตโนมัติ 

มิได้มาโดยการร้องขอก้มกราบไหว้วาน มาผ่านทางหัวใจของผู้ที่มีจิตใจงดงาม

โดยตัวของเขาเองอยู่แล้ว เพราะพระเป็นเจ้าทรงสร้างและมอบสิ่งนี้ให้กับเรา 

 จุดเล็ก ๆ ในชีวิตอาจตอกย้ำาให้เราสุขและทุกข์ได้เท่ากัน พระพรยังมี

อยู่ทุกวัน คำาอวยพรที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือการรับรู้ว่า ทุกวันคือพระพร และพระพร

อยู่ในทุกหัวใจที่เปิดพร้อมรับน้ำาพระทัยของพระ ดำาเนินชีวิตอย่างรอบคอบและ

รู้ตัว พรดี ๆ ก็จะกลับมาในชีวิตโดยอัตโนมัติ 

 Be Careful ระวังตัวด้วยนะครับ

บรรณาธิการบริหาร

ซิสเตอร์ที่กำาลังเตรียมกับข้าวและบอกกับเราว่า ซิสเตอร์เพิ่งกลับจากตลาด 

สีหน้าของซิสเตอร์ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดี แม้การต้องรับผิดชอบท้องของคนอีกกว่า 

60 ท้อง นั่นสิพระพรของพระมักผ่านมาทางผู้มีน้ำาใจดี

 การเดินทางไปทำางาน และพบปะกับผู้คน ต่างพื้นที่ ต่างเผ่าพันธ์ุ  

ต่างบ้านต่างเมือง ทำาให้ส่วนหนึ่งเราพบว่า งานที่เราหว่านไปด้วยความตั้งใจดี 

อ่อนล้า เหนื่อยยากในบางครั้ง ล้วนแล้วแต่เกิดผลไม่มากก็น้อย จะในจิตใจคน 

หรือผลภายนอก ไม่ใช่เรื่องที่เราจะอวดอ้างสรรพคุณ พระต่างหากที่เป็นผู้ทำาให้

สำาเร็จ 

 ผมเพิ่งกลับมาจากการประชุมซิกนิสเอเชีย ที่เมืองปาเลมบัง ประเทศ

อินโดนีเซีย เป็นการประชุมประจำาปีที่ปกติจะอยู่ในเดือนกันยายน หรือเดือน 

ตุลาคม แต่ปีนี้เลื่อนเลยออกมาจนถึงเดือนธันวาคม เพราะมีการเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมการบริหารใหม่หมด เนื่องจากชุดเก่าหมดวาระกันไป และไม่สามารถ

ที่จะต่อได้แล้วครบ 2 วาระ ในหน่วยงานซิกนิสเราเป็นสมาชิกอยู่ และองค์กรนี้ 

ทำางานภายใต้ความเห็นของสมาชิก มีการโหวตในทุกเรื่อง และส่วนหนึ่งในงาน 

สื่อมวลชนของประเทศเราได้รับทุนสนับสนุนจากการทำาโครงการเสนอไปด้วย 

จึงเป็นเหมือนหน้าท่ีท่ีนอกจากจะไปรับรู้ข้อมูล เพ่ิมเติมความเข้าใจในการทำางาน

ด้านสื่อแล้ว ยังมีการแชร์งานดีๆ เพื่อแบ่งปันกัน มีการรายงานสถานการณ์ 

สื่อคาทอลิกในประเทศของเรา และมีการสนับสนุนให้ภาคพื้นทวีปทั้ง 3 ส่วน

ของเอเชียได้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ของประเทศไทยจะอยู่ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ประกอบไปด้วยเมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ก็จะ

มีกิจกรรมร่วมกันด้วย ผมรู้สึกภูมิใจที่เราได้รับความชื่นชมเอ่ยถึงเสมอ ๆ ไม่ว่า 

จะเป็นบุคคลหรือกิจกรรม เช่น การมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นที่กระทำามา

อย่างต่อเนื่องร่วม 30 ปี งานพิมพ์ที่สร้างตำานานมาตั้งแต่โรงพิมพ์แห่งแรก และ

ล่าสุดเมื่อรายงานเสร็จพวกเขาก็พูดถึงงานสื่อศึกษาของเรา การจัดประกวด

ภาพยนตร์สั้น ภาพการเดินสายอบรมตามโรงเรียน การบรรยายที่สภาการศึกษา 

หรือรายการทีวีที่เป็นน้องใหม่มาแรงไม่แพ้ใคร และการพ่วงให้เป็นประเทศที่มี 

ส่ือคาทอลิกแทบจะทุกประเภท ผมพูดติดตลกในวันรายงานส่ือมวลชนคาทอลิก

ประเทศไทยว่า “คนไทยเป็นคนมีจิตใจดี และน้ำาใจงดงาม งานทุกอย่างที่สำาเร็จ

ได้เพราะความช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมมือจากทุกฝ่าย แต่ถ้าจะไปจัดประชุม 

แบบนี้ ปีหน้าอย่าเพิ่งนะครับ” (ฮา)

 ในวันที่พอมีเวลาผมจึงเลือกนั่งแท็กซี่ไปชมแม่น้ำามูสิ (Musi River) 

บริเวณท่ีข้ึนช่ือของเมืองปาเลมบัง เราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เก่ียวกับเมืองน้ีในตอนต้น 

แต่เมื่อได้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและฟังเพื่อน ๆ และคนพื้นที่เล่า เราก็ปะติปะต่อ 

ได้ว่า ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่สำาคัญในอดีต ล่าสุดก็มีการแข่งขันกีฬาใน

ระดับเอเชียที่นี่ ในช่วงที่เราไปก็มีกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 10 ประเทศ มีงาน



หนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 52 ประจำาวันที่ 21-31 ธันวาคม 2014 หน้า 19

คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี ทำ�พิธีล้�งบ�ปผู้ใหญ่และรับศีลมห�สนิทครั้งแรก

แก่ชนเผ่�อ�ข่� จำ�นวน 72 คน ที่วัดนักบุญสเตเฟน ศูนย์ค�ทอลิกแม่จัน 

จ.เชียงร�ย ร่วมกับคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ คณะค�มิลเลียน เมื่อวันอ�ทิตย์

ที่ 23 พฤศจิก�ยน 2014 โอก�สสมโภชพระเยซูเจ้�กษัตริย์แห่งส�กลจักรว�ล 

วันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2014  คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร จัดประชุมคณะกรรมก�ร 

ผู้สูงอ�ยุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อติดต�มคว�มเคลื่อนไหวก�รจัดกิจกรรม

ของแต่ละเขต อัพเดทข้อมูลร�ยช่ือผู้สูงอ�ยุท่ีเข้�ใหม่และออกจ�กชมรม เน่ืองจ�ก 

เสียชีวิตในช่วงปีที่ผ�่นม� ที่วัดพระคริสตประจักษ์ เก�ะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธย�

คณะลาซาลซิสเตอร์ เข้�เงียบประจำ�ปี หัวข้อ “Follow Me” โดยคุณพ่อยอด 

เสนารักษ์ อุปสังฆร�ช สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้เทศน์ และฟื้นฟูชีวิตภ�ยใน 

ระหว่�งวันที่ 4-10 ตุล�คม 2014 ที่ศูนย์คณะพระมห�ไถ่ พัทย� 

ระหว่�งวันที่ 7-8 ตุล�คม 2014 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม โดยคุณพ่อพรภิรมย์  บุญทรัพย์ ผู้ทำ�ก�รแทนผู้รับใบอนุญ�ต/ผู้

จัดก�ร โรงเรียนมห�ไถ่ศึกษ�บ้�นน้อยส�มเหลี่ยม จัดอบรมบุคล�กรครูในหัวข้อ “ก�รทำ�ง�นเป็นทีม หลักสูตร 1” โดยอาจารย์เธียร  ภู่ภิญโญยิ่ง ผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน

พัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ SHRD เป็นวิทย�กร มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำ�นึกในบทบ�ทหน�้ที่ มีจรรย�บรรณครู สร้�งคว�มรักคว�มเข�้ใจ โดยใช้กิจกรรมเชิงประจักษ์ 

ได้ส�ระก�รทำ�ง�นเป็นทีมและเทคนิคก�รสอน 8 วิธี เป็นหลักสูตรที่เน้นกระตุ้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม อีกทั้งเป็นก�รเชื่อมคว�มสัมพันธ์อันดีของบุคล�กรครูโรงเรียน

มห�ไถ่ศึกษ�บ้�นน้อยส�มเหลี่ยมอีกด้วย

คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร จิตต�ธิก�รผู้สูงอ�ุยุเขต 1 อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ จัดพิธีบูช�ขอบคุณ และโปรดศีลเจิมผู้สูงอ�ยุเขต 1 ที่วัดเซนต์หลุยส์ 

โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆร�ช เป็นประธ�น และมอบเกียรติคุณแก่ 
ผู้สูงอ�ยุตัวอย่�งและ 

และลูกกตัญญู มี 

ผู้ สู ง อ � ยุ เ ข้ � ร่ ว ม 

300 คน เมื่อวันที่ 

22 พฤศจิก�ยน 2014 
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ตอนที่ 60 เสียงสรรเสริญ

โดย...คุณพ่ออนุชา ไชยเดช

เหตุเกิดในครอบครัว

 ครอบครัวเป็นฐานของทุกอย่าง เป็นสังคมเล็ก  ๆ ที่สำาคัญสูงสุด และ

ส่งผลให้กับชีวิตเราในทุกระดับ เราจึงพยายามสร้างสรรค์ครอบครัวแสนสุข เรา

จัดเวลาให้ครอบครัว เรามีวันครอบครัว คงจะดีที่ในเวลาเหล่านั้นท่ามกลาง

กิจกรรมร่วมกันมากมาย มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือภาพแห่งศรัทธา เสียง

สรรเสริญพระ ภายใต้แผ่นฟ้าหลังคาเดียวของแต่ละครอบครัว

 “แต่จะถึงเวลา คือเวลานี้ เมื่อผู้นมัสการแท้จริงจะนมัสการพระ 

บิดาเจ้า เดชะพระจิตเจ้า และตามความจริง เพราะพระบิดาทรงแสวงหา 

ผู้นมัสการพระองค์เช่นนี้ พระเจ้าทรงเป็นจิต ผู้ที่นมัสการพระองค์ จะต้อง

นมัสการเดชะพระจิตเจ้าและตามความจริง” (ยอห์น 4:23-24)

 “ใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ได้ ใครจะยืนอยู่ในสถานที่ 

ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ไม่ใฝ่หารูปเคารพ  

ผู้ไม่สาบานเพียงเพ่ือหลอกลวง บุคคลเช่นน้ีจะได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์ 

จะได้รับความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น” (สดุดี 24:3-5)

 ทุกวันจึงเป็นวันครอบครัว เรามีครอบครัวใหญ่ภายใต้ผืนฟ้าเดียวกัน 

คือครอบครัวมนุษยโลก

คริสตชนไทยร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

(อ่านต่อหน้า 8)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระประมุขของชาติ และทรง 

เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนัก 

เพื่อความผาสุก ร่มเย็น ของปวงพสกนิกร


	udomCover52
	UdomsarnNo52weekly
	udomCaption52

