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ท่ี สร. 0078/2015 

 
พีน้่องสงงฆ์  นักบวช  และฆราวาสคคริสตชนทีรั่กกทุกคน 
 

  
ร่วมมือกั
ย ํ้าเน้น  แ
ระหวา่งส
อย่างดี  เ
บทท่ี  ๒
ดาํเนินชี
อัครสาวก
ดาํเนินชี
ความต้อ
ด้วยควา
องค์พระผ

พ่อดีใจแล
กนัอยา่งดีระห
และยงัสอดค
สมชัชาใหญ่ป
พราะน่ีคือแน
  ขอ้  ๔๒ – 

ชวิตร่วมกันฉั
กทาํปาฏิหาริย
ชวิตร่วมกันแล
งการ  ทุก ๆ 
มยินดีและเข
ผู้เป็นเจ้าทรง

ละขอบใจทุก
หว่างสงฆก์บัฆ
คลอ้งกับเจต
ประเทศไทย  
นวทางการดาํ
 ๔๗  “คนเห
ันพ่ีน้อง  ร่วม
ย์และเคร่ืองห
ละมีทุกส่ิงเป็
 วันเขาพร้อม
ข้าใจกัน  เขา
ทาํให้จาํนวน

กคนท่ีร่วมแรง
ฆราวาส  น่ีคื
นาของการท
๒๐๑๕  น่ีคือ
าเนินงานของ
หล่าน้ันประชุ
ม  “พิธีบิขน
หมายอัศจรรย์
ป็นของส่วนร
มใจกันไปท่ีพ
าท้ังหลายสร
นผู้ท่ีได้รับควา

งร่วมใจในกิจ
อความช่ืนชม
ทาํงานของพ
องานประกาศ
งคริสตชนแต่
ชมกันอย่างสม
มปัง”  และอ
์เป็นจาํนวนม
รวม  เขาขายที
ระวิหารและ
รรเสริญพระ
ามรอดพ้นเพ่ิม

จกรรมต่าง ๆ
มยินดีท่ีพ่อตอ้
ระศาสนจักร
ศข่าวดีใหม่  พ
่เร่ิมแรก  ดงัป
มํา่เสมอเพ่ือฟ
อธิษฐานภาว
มาก  ทุกคนจึง
ท่ีดินและทรัพ
ไปตามบ้านเ
เจ้าและได้รั
มขึน้ทุกวัน” 

 ท่ีสังฆมณฑ
องการและพร
รคาทอลิกไท
พอ่ขอใหรั้กษา
ปรากฏในหนั
ฟังคาํส่ังสอน
นา  พระเจ้าท
งมีความยาํเกร
พย์สินอ่ืน ๆ แ
พ่ือทาํพิธีบิข
ับความนิยม

ลจดัข้ึน  พ่อเ
ระสันตะปาป
ทยท่ีมีการอภิ
าวฒันธรรมดั
นงัสือกิจการอ
นของบรรดาอ
ทรงบันดาลใ
รง  ผู้มีความเ
แบ่งเงินให้ทุ
นมปัง  ร่วมกิ
จากประชาช

เห็นความ
ปาฟรังซิส 
ภิปรายกัน
ดงักล่าวไว้
อคัรสาวก  
อัครสาวก  
ให้บรรดา    
ช่ือทุกคน
ทกคนตาม
กินอาหาร
ชนทุกคน          

  
มีความร่ว
ยิ่งทียิ่งป
ฟังพระว
ดังกล่าวค
ทิศทางงา
กนัอย่าง
คาํสอนจ
มีความเชื
เคร่ืองนุ่

พ่อเห็นว่า
วมมือ  ร่วมใ
รากฏความมี
าจาและฟังเท
คือ  “วิถีชุมช
านอภิบาลแล
กวา้งขวางใน
จากหนังสือย
ช่ือแต่ไม่มีกา
งห่มและไม่

าการฉลองวดั
จและแบ่งปัน
มีเอกภาพและ
ทศน์จากผูแ้ทน
ชนวัด”  ควา
ละประกาศข่า
นการประชุม
ากอบ  บทท่ี
รกระทาํ  คว
มีอาหารประ

ดมีความร่วมมื
นช่วยเหลือกนั
ะการช่วยเหลื
นของอคัรสาว
มเช่ือต้องปร
าวดีของสภาพ
มสมชัชาใหญ
  ๒  ขอ้  ๑๔
ามเช่ือเช่นนีจ้
ะจําวันแล้วท

มือร่วมใจกนั
นระหว่างวดั 
ลือกนั  มีการ
วก  ชุมชนแห
รากฏออกมาเ
พระสังฆราชค
ญ่ประเทศไท
๔ – ๑๘  “พ่ีน้
จ้ะช่วยให้เขา
ท่านคนหน่ึง

ของพี่นอ้งใน
  เราเห็นว่าฉล
รเตรียมจิตใจ
ห่งความเช่ือมี
เป็นกิจการ  นี
คาทอลิกแห่ง
ย  ๒๐๑๕  พ
น้องท้ังหลายจ
ารอดพ้นได้ห
พูดกับเขาว่า

นวดัและท่ีน่า
ลองวดัทุกวดั
จก่อนฉลองวั
มีกจิการที่ปรา
น่ีคืองานท่ีแต
ประเทศไทย
พ่อขอย ํ้าเร่ือง
จะมีประโยช
หรือ  ถ้าพ่ีน้อง
า  “จงไปเป็น

ช่ืนชมยนิดีม
ในสังฆมณฑ
ดัดว้ยการสว
ากฏ   สภาพที
ต่ละวดัตอ้งป
ย  และจากการ
งนโยบายดงัก
ชน์ใดหากผู้ห
งชายหญิงคน
นสุขเถิดขอใ

ากข้ึนเม่ือ
ฑลของเรา
วดภาวนา     
ที่ประจักษ์
ฏิบติัตาม
รอภิปราย
กล่าวดว้ย     
น่ึงอ้างว่า     
นใดขัดสน
ให้อบอุ่น     
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การรับพ
ขอยนืยนั
และตั้งใจ
หายใจไม
หายใจแม
พระเจ้าก
พ่อเตือน
ปีศกัด์ิสิท
ปัจจุบันด้

พ่อทราบ
ระคุณการุณ
นว่าความเช่ือด
จท่ีจะกลบัใจ
ม่ว่าเราจะรู้ตั
มเ้ราจะไม่รู้ตั
ก็เป็นดังอาก
นใจพ่อเองแล
ทธ์ิแห่งพระศ
ด้วยความกระ

บและเห็นพี่น้
ยค์รบบริบูรณ
ดงักล่าวเป็นค
จอย่างแทจ้ริง
วัหรือไม่รู้ตวั
ตวัถึงคุณค่าข
กาศท่ีประทา
ละอยากเตือน
ศาสนจกัรคา
ะตือรือร้น  มุ่ง

น้องร่วมกิจก
ณ์เพื่อเป็นการ
ความเช่ือท่ีพร
  อย่าลืมว่าพ
ว  เราก็ไดรั้บ
องอากาศ  แ
านให้เราด้ว
นพี่น้องคริสต
ทอลิกไทยเป็
งสู่อนาคตด้วย

รรมปีศักด์ิสิ
รชดเชยโทษบ
ระศาสนจกัรย
ระเมตตาธรร

บอากาศหายใ
แต่อากาศก็มีอ
ยความรักเม
ตชนท่ีพ่อรับผิ
ป็นจริงดว้ยก
ยความหวังแล

สทธ์ิแห่งพระ
บาปสาํหรับต
ย ํ้าและเนน้ให้
รมของพระเจ้
จ  ไม่ว่าเราจ
อยู่ให้เราสูดห
มตตา  แม้เร
ผิดชอบดูแลอ
าร  “ระลึกถึ
ละความรัก” 

ะศาสนจักรค
ตนเองและวิญ
ห้เราปฏิบติัดว้
จา้มีต่อเราเสม
จะมีเงินหรือไ
หายใจและมีชี
าจะไม่สมค
อยู่  เรามีเวล
ถึงอดีตด้วยค

คาทอลิกไทย
ญญาณในไฟช
วยใจท่ีเป็นทุก
มอ  ดงัเช่นอา
ไม่มีเงิน  เราก็
ชีวิต  เมตตาธ
วร ไม่ใส่ใจ
าอีกไม่มากที
วามรู้คุณ  ดาํ

  เป็นต้น     
ชาํระ  พ่อ
กขถึ์งบาป
ากาศท่ีเรา
ก็มีอากาศ
ธรรมของ  
จ ไม่รู้คุณ     
ท่ีจะทาํให ้    
าเนินชีวิต

  

          
     

  
ราชบุรี  
เป็นโครง
ท่ีไปไหน
ครอบครั
พวกเราร้ื
ทั้งประเท
คุณภาพ
นอกจาก
กิจกรรม
ให้ประก
สามารถ
พระสงฆ์
ต้องขออ

พ่อมีความ
 คือการ  “ส
งการท่ีดีมาก 
นมาไหน  จะ
รัวก่อนนอนอ
ร้ือฟ้ืนวฒันธร
ทศไทยจาํนว
ด้วย  นั่นคือ
กน้ีพ่อขอให้คุ
มตามข้อกําห
กอบพิธีบูชาข
กระทาํได้โด
ฆ์เจ้าอาวาสท้อ
นุญาตจากพร

มสุขใจมากที
สวดสายประ

  สอดคลอ้งกั
ะมีสายประคาํ
อย่างนอ้ยวนัล
รรมดงักล่าวนี
น  ๕๐๐,๐๐๐
อการสวดรํา
คณพ่อเจา้อาว
หนดสังฆมณ
ขอบพระคุณ
ดยพระสงฆ์ไ
องท่ีทราบก่อ
ระสังฆราชเป็

ท่ีจะกล่าวถึงเ
คาํ”  โครงก
กบัวฒันธรรม
าติดตวั  สวด
ละ  ๑  สาย  โ
น้ี  โครงการกํ
๐  สาย  พ่อข
พึงสายประ
าส  อธิการห
ณฑลราชบุรี
ณท่ีบ้านได้กลุ
ไม่เกิน  ๑  อง
นเสมอ  พร้อ
ปนราย ๆ ไป”

เร่ืองวฒันธรร
การคริสตชน
มทางความเช่ื
สายประคาํใน
โดยมีพ่อแม่เป็
กาํหนดสภาพ
อสนบัสนุนท
คาํคือการรํา

หมู่คณะ  ผู ้
ร  หน้า  ๑๖๔
ลุ่มละ  ๑  ครั
งค์  และหาก
มท้ังปรึกษา  

” 

รมของบรรพ
นไทย  พร้อ
อของบรรพช
นทุกเหตุการ
ป็นผูน้าํสวด 
ความสาํเร็จด
ทั้งปริมาณคือ
าพึงและเรียน
ผูรั้บเจิมถวายต
๔   “โอกาส
ร้ัง  การประก
กเป็นพระสงฆ
  ขอคาํแนะนํ

พชนแห่งควา
มเพรียง  ไม
ชน  พ่อยงัจาํไ
รณ์  พาลูกหล
  เดือนตุลาคม
ดว้ยการสวดส
อห้าแสนสาย
นรู้ธรรมลํ้ าลึ
ตนและคริสต
สสวดสายปร
กอบพิธีบูชา
ฆ์จากต่างวัด
าด้วย  นอกเห

มเช่ือของสัง
ม่ส้ินเสียงสา
ไดดี้เม่ือพบผู ้
ลานสวดสายป
มเป็นเดือนท่ี
สายประคาํตล
  แต่พ่อขอย ํ้า
ลึกแห่งความ
ตชนดูแลเอาใ
ระคําในเดือน
ขอบพระคุณ
  ต้องมีการติ
หนือจากโอกา

งฆมณฑล
ายประคาํ     
ผูเ้ฒ่าผูช้รา    
ประคาํใน
พ่อขอให้
ลอดเดือน
าเนน้เร่ือง
มรอดพ้น  
ใจใส่ให้มี
นตุลาคม     
ณดังกล่าว  
ติดต่อแจ้ง
าสข้างต้น  
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นาํชีวิตค
เคารพศีล
ศีลมหาส
พฤศจิกา
คาทอลิก
เวลา  ๓ 
กาํหนดวั

ความศรัท
คริสตชนสู่คว
ลมหาสนิทระ
สนิทระดับสั
ายน  ๒๐๑๕
กไทย  สาํหรับ
  สัปดาห์  แล
วนัท่ีแน่นอนแ

ทธาต่อศีลมห
วามศกัด์ิสิทธิ
ะดบัสังฆมณ
สังฆมณฑลที
  พิธีบูชาขอ
บการเตรียมจิ
ละมิสซาตรีว
และจะแจง้ให้

หาสนิทดงัคาํข
ธ์ิ”  เป็นแนว
ฑลทุก ๆ สอ
ท่ีวัดแม่พระส
บพระคุณเวล
จิตใจ  ขอให้ค
วารก่อนวนัเค
หท้ราบต่อไป 

ขวญังานเคาร
ปฏิบติัของสั
องปี  จึงขอเชิ
สายประคาํ 
ลา  ๑๐.๐๐  น
คุณพ่อเจา้อาว
คารพศีลมหา
 

รพศีลมหาสนิ
สังฆมณฑลร
ญพี่น้องเตรีย
  หลักห้า  ดํ
น.  และร่วม
วาสเตรียมจิต
าสนิท  ซ่ึงฝ่า

นิทคร้ังท่ี  ๑๔
าชบุรีท่ีปฏิบั
ยมจิตใจและร
าเนินสะดวก
ปิดปีศกัด์ิสิท
ตใจสัตบุรุษใน
ายจดัเตรียมจ

๔  น้ีคือ  “ศีลม
บติัสืบต่อกันม
ร่วมงานแห่แ
ก  วันอาทิต
ทธ์ิของพระศ
นมิสซาวนัอา
จะไดใ้ห้แนว

มหาสนิท 
มาคือการ 
และเคารพ  
ย์ท่ี  ๒๒  
ศาสนจกัร
าทิตยเ์ป็น
บทเทศน์  

  
ประกาศ

ใ

สุดท้ายพ่
ให้มีปีศกัด์ิสิท
ใหพ้ี่นอ้งทรา

พ่อขอถือโอก
ทธ์ิแห่งเมตต
าบต่อไป 

กาสและใช้ส่ื
าธรรม  ขอใ

อน้ีเพื่อบอก
ห้พี่นอ้งเตรีย

ว่า  “พระศา
ยมจิตใจเพื่อรั

าสนจักร  มา
บรู้และร่วมกิ

ารดาผูมี้เมตต
กิจกรรมต่าง ๆ

ตาธรรม”  
ๆ ท่ีพ่อจะ

ประกาศ

  
สาํนกัพรระสงัฆราช  สัสงัฆมณฑลราาชบุรี 
1 ตุลาคคม  2015 

 
 

   

 
(คุณพอ่อัอนัตน  สุรชาติติ  แกว้เสนีย)์ 
            แแทนแชลเซลเลอร์ 
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(พระสงัฆราช ยอห์นน บอสโก ปัญญญา  กฤษเจริริญ) 

     

   ดว้ยความเคคารพในพระคคริสต ์

    ประมุขสงัฆมณฑลราชบุรี 

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 

 

 


