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“ดินแดนยดูาห์  เจ้ามิใช่เลก็ท่ีสดุในบรรดาหวัเมืองแห่งยดูาห ์ เพราะผูน้ าคนหน่ึงจะออกมาจากเจ้า” 

 ในอดตีพระเจา้ทรงเผยพระองคผ์่านทางบุคคลทีท่รงเลอืกสรรใหเ้ป็นสื่อกลาง จนกระทัง่พระ
เยซเูจา้เสดจ็มาบงัเกดิเป็นมนุษยแ์ละทรงเผยพระเจา้ดว้ยชวีติดว้ยค าพดู ดว้ยการกระท าของ
พระองคอ์ยา่งเป็นรปูธรรม   ตัง้แต่แรกเริม่พระองคท์รงเผยใหรู้ว้่า   พระเจา้ทรงเป็นพระบดิาของ
มนุษยท์ุกคน  ทุกชาต ิ ทุกภาษา  การมาของโหราจารย ์เพื่อนมสัการพระผูท้รงบงัเกดิเป็นมนุษย ์   
เป็นการท าลายก าแพงทีปิ่ดกัน้ระหว่างมนุษยใ์นทุกรปูแบบทีม่นุษยส์รา้งกนัขึน้มา อนัเกดิจาก
ความแตกต่างและคามขดัแยง้ทางเผ่าพนัธุ ์  ภาษาสผีวิและความเชื่อ    การสมโภชวนัน้ีจงเป็น
การย ้าเตอืนใหค้รสิตชนใหส้านต่อการเผยแสดงของพระเจา้ใหแ้ก่ทุกคนดว้ยชวีติ  ค าพดู และการ
กระท าเช่นเดยีวกนั 

http://www.bangsaenchurch.org
http://www.bangsaenchurch.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GLmV_YCYcl4
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             ปฏทินิสปัดาหห์นา้  

 เรือ่งนา่รูข้องครสิตชน     

  ขอ้คดิสะกดิใจ 

                                                                        สวสัดีปีใหม่ 
     ในวาระดถิขีึน้ปีใหม ่       ขออวยชยัทุกๆท่านจงสุขข ี
ใหป้ระสพพบแต่สิง่ดดี ี                       และจงมชีวีทีีย่นืนาน           
ใหเ้บกิบานฤทยัไม่มทีุกข ์                   มแีต่สุขทุกคนืวนันัน้ฉ ่าหวาน 
สุขภาพพลานามยัใหส้ราญ                  ใหเ้บกิบานสมหมายตามใจปอง  

สญัลกัษณ์ในคริสตศิ์ลป์ 
 หมวด   1   สตัว ์ นกและแมลง  
 ปลา (Fish)   การใชป้ลาในเชงิสญัลกัษณ์ทีพ่บบ่อยทีสุ่ดใชเ้ป็นสญัลกัษณ์
ของพระครสิต ์  เนื่องจากอกัษรกรกี  5  ตวัซึง่รวมกนั  5  ตวั       ซึง่รวมกนั
เป็นค าว่า “ปลา” เป็นพยญัชนะตน้ของค า 5 ค าคอื  “Jesus   Christ  God’s  Sun  
Saviour” 
    ปลาจึงมกัเป็นสญัลกัษณ์ของพระคริสตใ์นวรรณคดีและคริสตศิลป์ในยคุแรกๆ    นอกจากน้ี
ปลายงัเป็นสญัลกัษณ์ของการรบัศลีลา้งบาป  โดยมาจากความเปรยีบว่าปลาไมอ่าจมชีวีติอยูไ่ดโ้ดย
ปราศจากน ้าฉันใด   ชาวครสิตท์ีแ่ทจ้รงิกไ็มอ่าจอย฿ไดโ้ดยปลอดจากบาป    หากมไิดร้บัน ้าในพธิรีบัศลี
ลา้งบาปฉนันัน้ 

วนัจนัทรท์ี ่ 3 ม.ค. 22                ฉลองพระนามศกัดิส์ทิธิย์ ิง่ของพระเยซเูจา้ 
วนัศุกรท์ี ่ 7  ม.ค. 22                 ระลกึถงึ น.เรมอนต ์ เดเปญาฟอรด์   พระสงฆ์ 
วนัอาทติยท์ี ่ 9  ม.ค.22               ฉลองพระเยซเูจา้ทรงรบัพธิลีา้ง 
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พระทรงบงัเกดิ เราจงยนิด ี วนัครสิตม์าสทีว่ดับางแสน 

ค ่าคนืดแีสนสุดทีเ่บกิบาน ดว้ยพระกุมารไดท้รงบงัเกดิมา 
พธิมีสิซาพระครสิตสมภพ 24 ธนัวาคม 2021 ทีว่ดับางแสน 

     

   

   
 

http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14408-27dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2021/14404-31dec21
http://www.catholic.or.th/main/our-services/bible-diary-2021/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2021/14361-7nov21
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อาทติยช์วนคดิ 

คนเล้ียงแกะ    
          ในพระวรสารนกับญุลกูา คนพวกแรกที ่
ไปนมสัการพระกุมาร คอื คนเลี้ยงแกะ ซึง่เป็น
บุคคลชายขอบของสงัคม เขากลบัไปถวายพระ
พรพระเจา้ดว้ยความสุข เพราะพระเยซูเจา้ทรง
เป็นความยนิด ีเป็น “ของขวญั” ทีล่ ้าคา่ส าหรบั
เขา บางทปีีใหมน้ี่เราอาจเป็น “ของขวญั” 
ส าหรบัใครๆ อกีหลายคนได ้โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ บุคคลทีน่่าสงสาร ผูย้ากไรใ้นสงัคม เพือ่น
รว่มงานทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื หรอืสมาชกิ
ในครอบครวัทีต่อ้งการเวลาและโอกาสจากเรา 
หากเราเรยีกพระเจา้วา่ “บดิา” เราคงตอ้งส านึก
ดว้ยวา่ทุกคนต่างกเ็ป็นพีน้่องกนั 
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เม็ดทรายใตพ้ระแทน่ 

 

                                              

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merry Christmas 2021   

And  

Happy New       

Year 2022 

 

เจ้าวัด 



 

บทเพลงพระราชนพินธ ์“พรปีใหม”่ 
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 พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธอ์นัดบัที ่๑๓ ทรงพระราชนิพนธข์ึน้ในเดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕   เมือ่
เสดจ็นิวตัพระนครและประทบั ณ พระต าหนกั จติรลดารโหฐาน 
พระราชวงัดุสติ มพีระราชประสงคท์ีจ่ะพระราชทานพรปีใหมแ่ก่บรรดา
พสกนิกรไทยดว้ยเพลง จงึทรงพระราชนิพนธเ์พลง ‘พรปีใหม่‘  และ 
ทรงพระ กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธ์
เพจ็ศริ ินิพนธค์ ารอ้ง  เป็นค าอ านวยพรปีให่ แลว้พระราชทานแก่วง
ดนตร ี๒ วง คอื วงดนตร ีนิสติจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั    น าออก
บรรเลง ณ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และวงดนตรสีุนทราภรณ์ น าออก
บรรเลง ณ ศาลาเฉลมิไทย ในวนัปีใหม ่วนัองัคารที ่๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๙๕ ในโอกาสส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2495 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั         มพีระราชประสงคท์ีจ่ะพระราชทาน
พรปีใหมแ่ก่บรรดา พสกนิกรชาวไทย จงึไดท้รงพระราชนิพนธเ์พลง พร
ปีใหมข่ึน้ โดยทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอพระองค์
เจา้จกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิทรงเป่าแซก็โซโฟนในช่วงแรกและช่วงทีส่าม 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเป่าแซก็โซโฟนในช่วงทีส่องและช่วงทีส่ ีส่ลบั กนัไป วงดนตรทีีไ่ดร้บัพระมหา
กรณุาธคิุณโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รรเลงเพลง พรปีใหม ่เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครัง้แรกคอื วงดนตรชีมรมสากล 
สโมสรนิสติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และวงสุนทราภรณ์  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิทรงนิพนธเ์นื้อรอ้งเป็นค าประพนัธ ์4 บท ทีใ่ชค้ า
งา่ยๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายไดช้ดัเจน ดงัเช่นในทีน่ี้สรรพนามบุรษุที ่1 คอื “ขา้” น่าจะหมายถงึ “ขา้
ฯ” หรอื “ขา้พเจา้” อนัเป็นสรรพนามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงใชแ้ทนพระองคใ์นทุกคราวทีท่รงมพีระ
ราชด ารสัหรอืพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทย   

 “พรปีใหม่” 
สวสัดวีนัปีใหมพ่า  ใหบ้รรดาเราท่านรืน่รมย ์

ฤกษ์ยามดเีปรมปรดีิช์ ืน่ชม  ต่างสุขสมนิยมยนิด ี 
ขา้วงิวอนขอพรจากฟ้า  ใหบ้รรดาปวงท่านสุขศร ี

โปรดประทานพรโดยปรานี  ใหช้าวไทยลว้นมโีชคชยั 
ใหบ้รรดาปวงท่านสุขสนัต์  ทุกวนัทุกคนืชืน่ชมใหส้มฤทยั 

ใหรุ้ง่เรอืงในวนัปีใหม่  ผองชาวไทยจงสวสัด ี 
ตลอดปีจงมสีุขใจ  ตลอดไปนบัแต่บดัน้ี 

ใหส้ิ้นทุกขส์ุขเกษมเปรมปรดีิ ์ สวสัดวีนัปีใหมเ่ทอญ 
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                                                    ขอขอบคณุผูมี้น ้าใจดีทุกท่าน 
       ดฉินั เป็นตวัแทนจากผูท้ีไ่ดร้บัการบรจิาคขอขอบพระคณุผูใ้จบุญทกุทา่นทีร่ว่มบรจิาคขา้วของเครือ่งใช ้ไม่
ว่าเป็น อปุกรณ์โซล่าเซลล ์แบตเตอรี ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ผา้หม่ เสือ้กนัหนาว ตุ๊กตา ขนม ยาและอืน่ๆ รวมถงึ
สิง่จ าเป็นต่างๆ ดฉินั รูส้กึซาบซึง้ใจในความเมตตาของทกุทา่น โดยขา้พเจา้ใหส้ญัญาวา่จะน าสิง่ทีไ่ดร้บัไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์สงูสดุ ในความล าบากทีเ่กดิขึน้กย็งัมเีรือ่งทีน่่ายนิดทีีเ่กดิจากความเมตตาของเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 
ขา้พเจา้ไมม่สีิง่ของใดจะตอบแทนท าไดเ้พยีงแต่ภาวนาขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้อวยพรใหพ้วกทา่นทกุคนมแีต่ความสขุ
ความเจรญิเขา้มาในชวีติ และขอบพระคณุอยา่งสงูในความเมตตาแกพ่วกเราทกุคน      
 สดุทา้ยนี้ พวกเราขออวยพรใหท้กุทา่นในเทศกาลวนัหยดุปีใหมน่ี้ เตมิเตม็ไปดว้ยสิง่มหศัจรรยแ์ละความเบกิ
บานใจ ขอใหท้กุคนมคีวามสขุ เป็นปีทีก่ารงานทีด่ ีกจิการรุง่เรอืง ประสบผลส าเรจ็ ผลตอบแทนทีด่จีากการท างาน
หนกั ร ่ารวยดว้ยเงนิทอง และเป่ียมไปดว้ยพระพรจากพระผูเ้ป็นเจา้ สวสัดปีีใหม ่2565 จากหมูบ่า้นผูล้ีภ้ยั, ผู้
พกิาร, ผูป่้วยตดิเตยีง, และผูท้ีไ่มม่คีวามสามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ จงัหวดัแมฮ่่องสอนและจงัหวดัตาก 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YHfvQHFZ9-U

