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ทีท่ี สร. 082/2013 

 

ออวยพรมายงัพีพีน้่องพระสงฆ์  นักบวช  แและสัตบุรุษในนสังฆมณฑลลราชบุรีทีรั่กทุทุกคน 

 

ต้

ที

ร

พ่อมี

ตอ้งกล่าวจาก

ท่ีพยายามทาํง

ราชบุรีทุกคน 

ความดีใจแล

กใจจริงว่า “ 

านท่ีย่ิงใหญ่ข

  ในโอกาสอนั

ละยินดีอย่างยิ

 ขอโมทนาคุ

ของพระองค์ 

นเป็นม่ิงมงคล

ยิ่ง เพราะเม่ือ

คณพระเป็นเ

”  พอ่อยากเขี

ล เฉลิมฉลอง

อพิจารณางาน

จ้าและขอสร

ขียนจดหมายถึ

งการบงัเกิดมา

นอภิบาลและ

รรเสริญพระ

ถึงพี่นอ้ง พระ

าขององคพ์ระ

ะประกาศข่า

แม่มารีอา ข้

ะสงฆ ์ นกับว

ะมหาไถ่ พระ

วดีตลอดหน่ึ

้ าพเจ้าเป็นข้

วชและสัตบุรุษ

ะเยซูคริสต ์อง

นึงปี ค.ศ.๒๐

้ ารับใช้ท่ีตํา่ต้

ษในสังฆมณ

งคพ์ระผูเ้ป็นเ

๑๓     

ต้อย             

ฑล

จา้ 

๑

พี

บู

พ

ใ

มี

๑. พ่อข

พี่นอ้งเสมอทุก

บูชาขอบพระ

พระคริสตสม

ให้ทุกท่านปร

มีสุขภาพจิตท่ี

อส่งความสุข

กวนัอาทิตย ์ 

คุณและภาวน

ภพ  พ่อขอภ

ะสบความสุข

ดี  คิดดี  พดูดี

ขคริสต์มาสแ

ในระหว่างพิ

นาประจาํวนั

าวนาเป็นพิเศ

ข  ความเจริญ

ดีและทาํดีตลอ

และปีใหม่  ๒

ิธีบูชาขอบพร

  ตลอดส่ีสัป

ศษเพื่อพี่นอ้ง

ญ  ความกา้วห

อดปี  ๒๕๕๗

๒๕๕๗  แด่พี่

ระคุณในฐาน

ดาห์ในเทศก

สงฆ ์ นกับว

หนา้ในชีวิตแล

๗ 

น้องสงฆ์  นั

นะประมุขสังฆ

การเตรียมรับก

ชและสัตบุรุษ

ละการงาน  ข

ักบวชและสัต

ฆมณฑล และ

การบงัเกิดมา

ษของพ่อ ขอพ

ขอให้ท่านมีสุ

ตบุรุษทุกท่าน

ะภาวนาทุกวนั

าของพระเยซู

พระพรจากอ

สุขภาพกายท่ีป

น  พ่อภาวนา

น ในระหว่าง

ซูคริสต ์จนถึง

งคพ์ระผูเ้ป็น

ปราศจากโรค

าให ้      

งพิธี

งวนั

นเจา้

คภยั  

ผ

คํ

โ

ข

ป

พ่อขอ

ผลแห่งความส

คาํสอนของพร

โดยใหเ้ราไดคื้

ของเรา"  (๑ ย

ปรากฏเพ่ือลบ

อให้พี่นอ้งได้

สุข  ความเจริ

ระศาสนจกัรค

คืนดีกบัพระเ

น.๔ : ๑๐)  "พ

บลา้งบาปใหสิ้

ดร้ื้อฟ้ืนคาํสอ

ริญตามท่ีพ่อ

คาทอลิกขอ้  

จา้  "ความรั

พระบิดาไดท้

ส้ินไป"  (๑ยน

อนของพระศ

ปรารถนานาํ

 ๔๕๗ – ๔๖๐

กอยูท่ี่ว่าพระ

ทรงส่งพระบุต

น.๓:๕)  

าสนจกัรในเรื

าพาสู่พี่น้องทุ

๐  ดงัน้ี  “ พร

เจา้ทรงรักเรา

ตรของพระอง

ร่ืองการบงัเกิ

ทุกคน  ทุกคร

ะเยซูคริสตท์

า  และทรงส

งคม์าเป็นพระ

กิดมาขององค์

รอบครัวและห

รงรับธรรมช

ส่งพระบุตรขอ

ะผูไ้ถ่โลก"  (๑

คพ์ระเยซูคริส

หมู่คณะดว้ย

ชาติมนุษย ์ เพื่

องพระองคม์

๑ยน.๔:๑๔) "

สต ์ เพื่อจะได้

สาระสําคญัจ

ือช่วยเราใหร้

าเพื่อชดเชยบ

"พระองคไ์ดท้

ดรั้บ 

จาก     

รอด

บาป

ทรง

Bishop’s H
1/2-4 Somboon

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

“ เรานาํข่าาวดีมาบอกท่า

พระผู้ไถ่ปร

านท้ังหลาย เป็

ระสูติเพ่ือท่าน

ป็นข่าวดีท่ีจะ

นแล้ว พระอง

ทาํให้ประชา

งค์คือพระคริส

ชนทุกคนยิน

สต์ องค์พระผู้

ดีย่ิงนัก วันนี้

ผู้ เป็นเจ้า ” ( ล

 ้ในเมืองของ

ลก.๒:๑๐-๑๑)

กษตัริย์ดาวิด 

) 
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ป

นั

ต้

พระเ

ปรากฏใหเ้ราเ

นั้น"  (๑ยน.๔

ตอ้งพินาศเสีย

ยซูคริสตท์รง

เห็นดงัน้ี  คือพ

:๙)  "พระเป็น

ยไป  แต่ใหเ้ขา

งรับธรรมชาติ

พระเจา้ทรงส

นเจา้ทรงรักม

าไดรั้บชีวิตนิ

ติมนุษย ์เพื่อใ

ส่งพระบุตรอง

นุษย ์จนกระ

รันดร"  (ยน.

หเ้ราไดรู้้ถึงค

งคเ์ดียวของพ

ทัง่ประทานพ

๓:๑๖)  

ความรักของพ

พระองคม์าใน

พระเอกบุตร  

พระเจา้  ดว้ย

นโลก  เพื่อเรา

 เพื่อใหค้นทั้ง

เหตุน้ี  "ควา

าจะไดมี้ชีวิตโ

งหลายท่ีเช่ือใ

มรักของพระ

โดยทางพระบ

ในพระองคจ์ะ

ะเจา้

บุตร

ะไม่

เร

น

ต

เป็

ค

พระเ

ราแบกไว ้  แ

นอกจากผา่นท

ตรัสสั่งว่า  "จง

ป็นเกณฑ์บร

ความรักน้ีมีนยั

ยซูคริสตท์รง

และมาเป็นศิษ

ทางเรา"  (ยน

งฟังท่านเถิด"

รทดัฐานแห่

ยหมายถึงการ

งรับธรรมชาติ

ษยข์องเรา..."

น.๑๔:๖)   แล

"  (มก.๙:๗)  

งบญัญติัใหม

รอุทิศตนเองอ

ติมนุษย ์ เพื่อท

  (มธ.๑๑:๒๙

ละพระบิดาบน

 เป็นความจริ

ม่  "ให้ท่านทั้

อยา่งจริงจงัเพื่

ทรงเป็นแบบอ

๙)  "เราเป็น

นภูเขาแห่งกา

งท่ีว่าพระคริส

ั้งหลายรักกนั

พือติดตามพระ

อยา่งแห่งควา

หนทาง  ควา

ารสาํแดงพระ

สตเจา้คือแบบ

นและกนั เ

ะองคไ์ป  (เทีย

ามศกัด์ิสิทธ์ิสํ

มจริงและชีวิ

ะองคข์องพระ

บฉบบัแห่งมห

เหมือนอย่าง

ยบ มก.๘:๓๔

สาํหรับเรา  "จ

ต  ไม่มีใครไ

ะคริสตเจา้ใน

หาบุญลาภทั้ง

ท่ีเรารักท่าน

๔)  

งรับเอาแอกข

ปหาพระบิดา

นโรจนาการ ก็

งหลาย  และท

"  (ยน.๑๕:๑

ของ

าได้

ก็ได้

ทรง

๑๒)       

๒

ศี

ต

๒

ก

ค

พ

“

พ

๒. ปีศัก

ศีลลา้งบาป  ป

ต่อมา ค.ศ. ๑๕

๒๒ สิงหาคม

กรุงศรีอยุธยา

ค.ศ. ๒๐๑๒ 

พระศาสนจกั

“ สังฆมณฑล

พระศาสนจกัร

ดิ์ สิทธ์ิ  ๒๐๑

ประวติัศาสต

๕๘๒  เป็นมิช

ม ค.ศ. ๑๙๖๒

า  การสืบทอ

  จึงถือว่าคร

รในประเทศ

 ”  อยา่งเป็น

รไทยจะเตรีย

๑๕  สําหรับเ

ตร์ระบุว่ามิสช

ชชนันารีคณะ

๒  มิชชันนารี

ดพระพรแห่

บ ๓๕๐  ปี 

ศไทยมีสถาน

ทางการในปี

มฉลอง  “ ปีศั

ราคริสตชน

ชนันารีคณะ

ะฟรังซิสกนัช

รีคณะมิสซัง

งความเช่ือ  ึ

 ท่ีมีการประ

ะเป็น  “ มิสซ

  ค.ศ. ๑๙๖๕

ศกัด์ิสิทธ์ิ ”  ใ

  ความเช่ือเป็

โดมินิกนัชาว

าวสเปน  และ

ต่างประเทศ

จึงเร่ิมตน้ข้ึน

ะกาศข่าวดีอ

ซัง ”  จนในที

๕  ฉะนั้นในปี

นปี  ค.ศ. ๒๐

ป็นพระพรท่ี

วโปรตุเกสเดิ

ะ ค.ศ. ๑๖๐๗

แห่งกรุงปารี

นในแผ่นดินส

ย่างเป็นทาง

ท่ีสุดไดรั้บกา

ป  ค.ศ.  ๒๐๑

๐๑๔ – ๒๐๑๕

เราได้รับผ่า

ดินทางมาปร

๗  เป็นมิชชนัน

รส  จากประเ

สยามเป็นรูปร

การในประเ

ารยกระดบัพ

๕  ก็จะครบ 

๕ 

นทางพระศา

ระเทศสยามเม

นารีคณะเยสุ

เทศฝร่ังเศสไ

ร่างอย่างเด่น

ทศไทย  แล

ระฐานานุกร

  ๕๐ ปีท่ีไดก้

าสนจักรเม่ือ

ม่ือ ค.ศ. ๑๕๖

อิต  และในวั

ไดเ้ดินทางมา

นชดั ดงันั้น ใ

ะตั้ งแต่แรกเ

รม สถาปนาเ

การสถาปนาแ

อรับ         

๖๗       

นัท่ี 

าถึง       

นปี      

เร่ิม       

ป็น        

และ

 

เรื

ต

ใ

สงัฆม

ร่ือง “ การฟ้ืน

ตามบทบาท

ใหด้าํเนินการ 

มณฑลราชบุรี

นฟชีูวิตชุมชน

หน้าท่ีของต

  “การฟ้ืนฟชีู

รีรับนโยบายป

นศิษยพ์ระคริส

ตนเพื่อให้ปีศ

ชวิตชุมชนศิษ

ปฏิบติัจากสภ

สต ์ค.ศ. ๒๐๑

ศักด์ิสิทธ์ิ  ๒

ยพ์ระคริสต”์ 

ภาพระสงัฆรา

๑๒ – ๒๐๑๕ 

๒๐๑๕  บังเกิ

  เป็นสาํคญั 

าชคาทอลิกแห

 ” ถือโอกาสต

ดผลด้านวิญ

ห่งประเทศไท

ตั้งแต่ปีใหม่  

ญญาณแก่ทุก

ทย ดงัปรากฏใ

 เรียกร้องใหท้

กคนในสังฆ

ในสาส์นอภิบ

ทุกคนมีส่วนร่

ฆมณฑลราช

บาล 

ร่วม

ชบุรี                 

Bishop’s H
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Ratchaburi  700
el. 0-3231-472
ax. 0-3232-318
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๓

ส

พื

สิ

๓. การร

สภาพระสังฆ

พื้นฐานของพ

ส่ิงน้ันต่อเรา..

รณรงค์ให้คว

ฆราชคาทอลิก

พระวรสาร  “ 

”  ( มธ ๒๕ :

วามช่วยเหลือ

กแห่งประเท

 เราบอกความ

 ๔๐)  

อผู้ได้รับผลก

ทศไทย  ต่อม

มจริงแก่ทานท

กระทบจากภั

าเม่ือวนัท่ี  ๑

ท้ังหลายว่า ท

ภัยธรรมชาติใ

๑๓  พฤศจิกา

ท่านทาํส่ิงใดต

ในประเทศฟิ

ายน  ค.ศ. ๒

ต่อพ่ีน้องผู้ต ํา่

ฟิลิปปินส์  จ

๐๑๓  พ่อได้

ต้อยท่ีสุดของ

ากประกาศข

ดใ้ห้นโยบาย

งเรา ท่านกระ

ของ        

บน

ะทาํ

 

มี

จ

ข

โ

(ส

วนัท่ี 

มีความเช่ือท่ีมี

จริง ๆ แม้คุณ

ของนักบวช ร

โดยรีบให้ควา

สามแสนหา้ห

  ๒๘  พฤศจิ

มีชีวิต  มีจิตใจ

ณยายในบ้าน

รณรงค์รวบร

ามช่วยเหลือก

หม่ืนบาทถว้น

จิกายน  ค.ศ.

จงาม  เมตตาแ

นเบธานี  คณ

รวมเงินได้ทั้

กบัคุณครูชาว

น)  ส่วนท่ีเหลื

 ๒๐๑๓  เป็น

และสงสารเพื

ณะครู  นักเรี

งัส้ิน  ๗๕๔,

วฟิลิปปินส์ท่ี

ลือนาํส่งสภาพ

นวนัท่ีพ่อมีค

พื่อนพี่นอ้งใน

ยนและผูป้ก

,๘๔๓ บาท 

สอนอยู่ในสั

พระสงัฆราชค

ความยินดีแล

นฐานะทุกคน

กครองในโรง

 ( เจ็ดแสนห้

ังฆมณฑลขอ

คาทอลิแห่งป

ะเขา้ใจว่าสัต

เป็นบุตรพระ

งเรียนทั้ งขอ

าหม่ืนส่ีพันแ

องเราเป็นยอด

ระเทศไทยแล

ตบุรุษของพ่อ

ะบิดาเดียวกนั

องสังฆมณฑ

แปดร้อยส่ีสิบ

ดเงินทั้งส้ิน  

ลว้ 

อในสังฆมณ

น  สัตบุรุษทุก

ลและโรงเรี

บสามบาทถ้ว

๓๕๐,๐๐๐ บ

ฑล         

กคน

รยน             

วน)       

บาท      

๔

ไ

พ

พ

(พ

ถู

พ

อ

๔. ในโอ

ไปแบ่งปันกับ

พระศาสนจกัร

พระองคท่ี์เปิด

พระศาสนจกั

ถกูสร้างตาม  

พระเจ้าซ่ึงถูก

อาศัยพระหรร

อกาสนี้ขอเชิญ

บเพื่อนพี่น้อง

รคาทอลิกขอ้

ดเผย  ไดแ้สดง

กรในโลกสมยั

 "พระฉายาลกั
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