
 	
	

B
3
R
T
F

Bishop’s H
1/2-4 Somboon

Ratchaburi  700
el. 0-3231-472
ax. 0-3232-318

ท่ี สร. 0441/2015 

จดหหมายอภบิาาลโอกาส  ““สมโภชพพระเยซูเจ้าททรงกลบัคนืนพระชนมมชีพ  ปี  20015” 

พีน้่องสงงฆ์  นักบวช  และฆราวาสคคริสตชนทีรั่กกทุกคน 
 

  
ทรงกระท
จากบรรด

“เราขอปร
ทาํให้เป็นจริง
ดาผู้ตาย” (กจ

ระกาศข่าวดใี
งสําหรับเราทั้ง
จ.13:32-33) 

ให้ท่านทั้งหลา
งัหลายผู้เป็นล

ายรู้ว่าพระสัญ
ลูกหลานโดยท

ญญาทีป่ระทา
ทรงบันดาลให

านแก่บรรดาบ
ห้พระเยซูเจ้า

บรรพบุรุษน้ัน
ากลบัคนืพระช

นพระเจ้า
ชนมชีพ

  
จะไดก้ลบั
สาํหรับเร
รําลึกถึงเ

เราตอ้งช่ืน
บัคืนชีพมาหล
ราคริสตชน ค
หตุการณ์สาํคั

นชมยนิดีท่ีพร
ลงัความตาย ท
ความตายไม่ไ
คญัในรหสัธร

ระเยซูคริสตเ
ทั้งน้ีดว้ยบาร
ไดจ้บทุกอย่า
รรมปัสกาดงัต

เจ้าทรงกลบัคื
มีของพระอง
ง แต่เป็นการ
ต่อไปน้ี   

คนืพระชนมชี
งค ์ พี่นอ้ง ชีวิ
รเดินทางในร

ชีพจากความต
ิตสุดทา้ยของ
รหัสธรรมปัส

ตาย ส่งผลให้
งเราคือความต
สกา เชิญชวน

เ้ราทุกคน
ตาย     แต่
เราทุกคน

House 
nkul Road   
00  Thailand 

28, 0-3232-5458
84 

- พระค
ของพ
ได้ตา
ตนเอ
เสียส
วิญญ
แต่ใค
พระเ

คริสตเจา้ทรง
พระคริสตเจ้
ายด้วย” (2 คร
องให้รู้จกัลด 
สละเพ่ือได้ม
ญาณของตนเอ
ครเสียสละวั
ยซูคริสตเจา้ 

รับแบกไมก้า
าผลักดันเรา 
ร 5:14) การเสี
 ละ เลิก บาป
าซ่ึงความสุข
อง  ถา้ใครยึด
ตัถุส่ิงของ  ส

างเขนและทร
  เราแน่ใจว่า
สียสละตนเอ
ปและหลีกหนี
ขตามประสา
ติดอยู่กบัวตัถ
สนใจจิตใจเ

รงส้ินพระชน
ถ้าคนหน่ึงต
ง ยอมละท้ิงพ
นีโอกาสบาป
ามนุษย์  รักว
ถุนิยม บริโภค
ป็นสําคญั  ผู ้

นมบ์นไมก้างเ
ายเพื่อทุกคน
พฤติกรรมท่ีไ
ป เรามกัสนใจ
วตัถุส่ิงของม
คนิยม เขาก็จ
ผูน้ั้ นจะได้รับ

ขน : “เพราะ
นก็เหมือนกับ
ไม่ดีของตน ค
จ เอาใจใส่ ส
มากกว่ารักจิ
ะตายไปพร้อ
บชีวิตนิรันด

ะความรัก
บว่าทุกคน    
ควบคุมใจ
สลวนและ
ิตใจหรือ
อมกบัวตัถุ 
รเฉกเช่น      

- พระเ
รู้ว่าพ
ทั้งหล
ผู้ตาย
และเ
แห่งช

ยซูเจา้ทรงกลั
พระสัญญาทีป่
ลายผู้เป็นลูก
ย” (กจ.13:32
พื่อนพี่นอ้ง พ
ชยัชนะคือการ

ลบัคืนพระชน
ประทานแก่บร
กหลาน  โดยท
2-33) หลงัจา
พระองคท์รง
รกลบัคืนพระ

นมชีพจากบรร
รรดาบรรพบุ
ทรงบันดาลใ
กพระองคส์ล
ชนะตนเอง ช
ะชนมชีพ 

รดาผูต้าย : “เร
รุษน้ัน  พระเ
ให้พระเยซูเจ้
ละร่างกาย ยอ
ชนะวตัถุนิยม

ราขอประกาศ
เจ้าทรงกระทํ
จ้ากลับคืนพร
อมตายดว้ยค
ม บริโภคนิยม

ศข่าวดีให้ท่าน
าให้เป็นจริงสํ
ระชนมชีพจา
วามรักต่อพร
ม พระองคจึ์ง

นทั้งหลาย
สําหรับเรา  
ากบรรดา
ระเป็นเจา้
งไดรั้บผล

- พระเ
“เมื่อ
ณ  เบื

เยซูเจา้เสด็จขึ
พระเยซูองค์
บื้องขวา” (ม

ข้ึนสวรรค ์ป
พระผู้เป็นเจ้า
มก 16:19) น่ี

ระทบัเบ้ืองข
าตรัสดังนีแ้ล้
นคือชีวิตจริง

ขวาพระเป็นเ
วพระเจ้าทรง
ท่ีเราใฝ่ฝัน ต

จา้ พระบิดาท
งรับพระองค์ขึ
ตั้ งใจไปให้ถึ

ทรงสรรพานุ
ขึน้สู่สวรรค์ใ
ถึงจงได้ น่ีคือ

นุภาพ :     
ห้ประทับ  
อปัสกาท่ี     
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สํานักประ
31/2-4  ถ.ส
จ.ราชบุรี 7
โทร 0-323
Fax. 0-323

ะมุขมสิซังคาท
สมบูรณ์กลุ อ.เ
70000 
31-4728, 0-323
32-3184 

ทอลกิ เขตราช
มือง   

32-5458  

ชบุรี 
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House สํานักประ
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ax. 0-3232-318

ว่า  “พ่อป
ดําเนินชีวิ

ประกาศข
เราจะได้ส

พ่อขอเนน้
ปรารถนาให้ท
วติอุทศิตนเพื่

ข่าวดีใหม่ด้ว
สัมผสัความรั

นย ํ้าตามจดหม
ทุกคน  ทุกฐา
พือ่ผู้อืน่  รักเม

ยประจักษ์พย
รักของพระเจ้

มายอภิบาลโอ
านันดร  ได้ฟ้ื
มตตาต่อผู้ยาก

ยานชีวิต  คน
้า” 

อกาสปีศกัด์ิสิ
ฟนฟูความเช่ือ
กไร้  ใช้ชีวิตเรี

นที่พบเห็นเรา

สิทธ์ิและปีนกั
อของตนให้เข้
รียบง่าย  ไม่ห

จะรู้ว่าเราคือ

กบวช  ลงวนัที
ข้มแข็งและลกึ
หลงไปกบัจิตต

  “ศิษย์พระค

ท่ี  1  กุมภาพั
กซ้ึงมากขึน้  
ตารมณ์ฝ่ายโล

คริสต์”  คนที่

นัธ์  2015  
 แต่ละคน
ลก  แต่จง

สัมผัสกบั

ปู่ ย่า  ตาย
แต่จงทาํห
จงให้ทั้ง
ในฐานะ
แสดงออ

สําหรับค
ยาย  ก่อนท่ีจ
หนา้ท่ีลูกหลา
ชีวิตร่างกายแ
ะท่ีเราเป็นคริ
กถึงความกตั

รอบครัวคริส
ะไม่ไดดู้แลท
านใหดี้ท่ีสุด  
และชีวิตวิญญ
ริสตชนไทย 
ญัญูกตเวทีต่อ

สตชน  พ่อขอ
ท่าน  อย่าร้อง
 สมกบัเป็นค ิ
ญาณ  อย่าละ
  ในโอกาสวั
อบุพการีและ

อถือโอกาสนี
งไห้คร่ําครวญ
ริสตชนท่ีมีค
เลยการสอน
วนัครอบครัว
ผูอ้าวโุสในวั

น้ีกล่าวมาจาก
ญเสียใจท่ีไม่
วามรักเป็นห
  อบรม  ถ่าย
ว  แต่ละวดัห
ดัหรือชุมชนโ

กใจพ่อว่า  “จ
ไดดู้แลท่าน 
ลกัสาํคญัในก
ยถอดชีวิตคว
หรือหน่วยงา
โดยไม่เลือกเชื

จงดูแลเอาใจ
  เม่ือท่านเสีย
การดาํเนินชีวิ
ามเช่ือให้กบั
าน  ควรจัดกิ
ช่ือชาติ  ศาสน

ใส่พ่อแม่  
ยชีวิตแลว้   
วิต  พ่อแม่
ลูกหลาน   
จกรรมท่ี
นา 

ซิสเตอร์ 
พระแม่ม

สุดทา้ย  พ
     และพ่ีนอ้ง
มารียอ์งคอุ์ปถั

พ่อขอพรจาก
งคริสตชนทุก
มัภข์องคริสต

กองค์พระเย
กคน  จงไดรั้บ
ตชน  โปรดคุ้

ซูคริสตเจ้าผู ้
บพระพร  ให้
ม้ครองและรั

ผูท้รงกลบัคืน
ทุ้กคนอยูใ่นศี
กษาท่านและ

นพระชนมชีพ
ศีลในพรของ
ทุกคนในครอ

พ  ได้โปรดใ
งพระเป็นเจา้แ
อบครัวเทอญ

ให้คุณพ่อ     
และขอให้
 

    

 
โอกาสสมโภชพระเยซซูเจา้ทรงกลบับคืนพระชนมมชีพ 
       สาํนักัพระสงัฆราาช  สงัฆมณฑฑลราชบุรี 

 

 
(คุณพอ่อัอนัตน  สุรชาติติ  แกว้เสนีย)์ 
            แแทนแชลเซลเลอร์ 

nkul Road   
00  Thailand 

28, 0-3232-5458
84 
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(พระสงัฆราช ยอห์นน บอสโก ปัญญญา  กฤษเจริริญ) 
ปประมุขสงัฆมมณฑลราชบุรีรี 

31/2-4  ถ.ส
ะมุขมสิซังคาท

จ.ราชบุรี 7
โทร 0-323
Fax. 0-323

สมบูรณ์กลุ อ.เ
ทอลกิ เขตราชชบุรี 
มือง   

70000 
31-4728, 0-32332-5458  
32-3184 


