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พระทรงบ ังเกิด เราจงยินดี

พระสิรริ งุ่ โรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สงู สุดและบนแผ่นดิน
สันติจงมีแด่มนุษย์ทพ่ี ระองค์ทรงโปรดปราน (ลก 2:10-14)
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“พระเจ้าทรงกาหนดให้ กมุ ารนี้ เป็ นเหตุให้ คนจานวนมากในอิ สราเอลต้องล้มลง หรือลุกขึ้น”

วันนี้เราฉลอง “ครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ของพระเยซูเจ้า” พระวรสารได้เล่าถึงเหตุการณ์ทพ่ี ระมารดามา

วันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม วันฉลองครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์

รียแ์ ละนักบุญโยเซฟนาพระกุมาร “เยซู” ไปถวายแด่พระเจ้าในพระวิหาร ตามธรรมบัญญัตขิ องโมเสสที่
เขียนไว้ว่าบิดามารดาต้องนาบุตรชายคนแรกไปถวายแด่พระเจ้า ท่านทัง้ สองเป็ น สามี ภรรยา ทีพ่ ระเจ้า
ทรงเลือกสรรเป็ นเครือ่ งมือนาพระผูไ้ ถ่เข้าสูโ่ ลก เหมือนครอบครัวทัว่ ๆไป ช่วงเจริญวัยพระเยซูเจ้าอยูใ่ น
ความดูแล เลีย้ งดูดว้ ยความรักของพระนางมารียแ์ ละนักบุญโยเซฟวันนี้นกั บุญเปาโลบอกว่า ครอบครัวจะ
มีความสุขและสันติ ก็ต่อเมือ่ ภรรยา อยูใ่ ต้อานาจของสามีตามสมควรในพระคริสตเจ้า สามีจงรักภรรยา
และอย่าทาให้นางรูส้ กึ ขมขืน่ บุตรจงเชือ่ ฟั งบิดามารดา บิดาก็อย่าขัดใจบุตรเกินไป จนเขาท้อแท้หมด
กาลังใจ
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วันอังคารที่ 21 ธ.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 23 ธ.ค.21
วันเสาร์ท่ี 25 ธ.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 26 ธ.ค.21

ระลึกถึง น.เปโตร คานีซอี สั พระสงฆ์และนักปราชญ์
ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์
วันสมโภชพระคริสตสมภพ
ฉลองครอบครัวศักดิ ์สิทธิ ์ ของพระเยซูเจ้า

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง

นกอิ นทรี (Eagle) (ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว) นกอินทรีใช้เป็ นเครือ่ งหมายของนักบุญจอห์น
ผูเ้ ขียนพระวรสารโดยเฉพาะ โดยมีทม่ี าจากนิมติ ของเอเสเคียลว่า “ท่ามกลางกองไฟมีรา่ ง
คล้ายสัตว์สช่ี นิด......สัณฐานใบหน้าของสัตว์ทงั ้ สีต่ วั เหมือนมนุษย์ และหน้าสิงห์.....
หน้าวัว......หน้านกอินทรี” (เอเสเคียล 1:5,10) สัตว์สช่ี นิดนี้มผี ตู้ คี วามว่า หมายถึง
นักบุญผูเ้ ขียนพระวรสารทัง้ สีท่ า่ น และเนื่องจากนักบุญจอห์นกล่าวไว้ในพระวรสารฉบับของท่านว่า ท่านลอย
ขึน้ สูเ่ บือ้ งบนขณะใคร่ครวญถึงความเป็ นพระเจ้าของพระมหาไถ่ นกอินทรีจงึ กลายเป็ นสัญลักษณ์ของนักบุญ
จอห์นผูเ้ ขียนพระวรสาร
โดยทัวไปนกอิ
่
นทรีเป็ นสัญลักษณ์แห่งการดลใจของพระวรสารทัง้ สีฉ่ บับ ด้วยเหตุน้ีแท่นวางพระคัมภีรใ์ น
โบสถ์จงึ มักทาเป็ นรูปนกอินทรีกางปี ก

ข้อคิดสะกิดใจ
เตรียมรับเสด็จ
โอ้พระแม่เหนื่อยแท้แสนลาบาก
อุม้ ครรภ์แก่เดินทางไปไกลผูค้ น
ไม่มแี ม้ทว่ี ่างให้พงิ พัก
หนาวน้าค้างหนาวเย็นนี่กระไร

ยอมเหนื่อยยากเพื่อมนุษย์สุดฉงน
ต้องดิน้ รนหาทีพ่ กั แสนหนักใจ
ไม่มแี ม้ตาหนักให้อาศัย
ต้องพักในคอกแกะลาพาลาเค็ญ
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

อิมมานูเอล
*** พระเจ้าทรงอยู่กบั เรา แม้ว่าเรารู้
หรือไม่รไู้ ด้ ทัง้ ในเวลาสุขและเวลาแห่งความ
ทุกข์ยากลาบาก ทัง้ ในเวลาป่ วยและเวลาสบาย
พระองค์กย็ งั คงอยูก่ บั เราเสมอ เป็ นเราเอง
ต่างหากทีห่ ลงลืมพระองค์ในเวลาทีเ่ ราให้
ความสาคัญกับตนเอง หรือกับการทางาน ความ
กังวลใจ สาละวนกับสิง่ ต่าง ๆ ในสังคมโลก แต่
หลายครัง้ ในเวลาทีเ่ ราหมดหนทาง อับจน
ปั ญญา มีความทุกข์ไม่สามารถช่วยตนเองได้
หรือในเวลาแห่งการเจ็บป่ วยและความตายมาถึง
ทีเ่ ราไม่สามารถเอาชนะได้ เราจะเห็นถึงการ
ช่วยให้รอดของพระเจ้าได้ชดั เจนขึน้ ด้วย
ประสบการณ์แห่งความเชื่อทีเ่ ราสัมผัสได้ถงึ การ
ประทับอยูข่ องพระองค์



พีน่ อ้ งที่รกั ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ 2021 วันครอบครัวศักดิส์ ิทธิ์ และโอกาสต้อนรับปี ใหม่

2022 ขอพระเป็ นเจ้าและครอบครัวศักดิส์ ิทธิ์ของพระเยซูเจ้า นาพระพรอันอุดมพร้อม แด่ทกุ ท่าน
ทุกครอบครัว ** อันว่าพ่อแม่นนั้ มีบทบาทที่สาคัญยิ่งนัก จนแม้เมื่อพระบุตรมาบังเกิด เป็ นมนุษย์
เพื่อกอบกูม้ นุษย์ให้รอดพ้นได้ ยังรับสภาพการปฏิสนธิ และบังเกิดจากพระแม่มารี ในครอบครัวที่
มีนกั บุญยอแซฟเป็ นหัวหน้าครอบครัว คุณพ่อคุณแม่จงึ เป็ นผูป้ ระเสริฐสุด จงภาคภูมิใจ จง
พากเพียรในการทาหน้าที่ และจงมีค รอบครัวศัก ดิส์ ิท ธิ์ เป็ นทีพ่ งึ่ พา และเป็ นต้น แบบ
เสมอครับ
..........เจ้าวัด
1 ยน 3:1-2,21-24
ท่านที่รกั ทัง้ หลาย จงดูเถิดว่า ความรักที่พระบิดาประทานให้เรานัน้ ยิ่งใหญ่เพียงใด เพื่อทาให้เราได้
ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็ นเช่นนัน้ จริง โลกไม่รูจ้ กั เรา เพราะโลกไม่รูจ้ กั พระองค์
ท่านที่รกั ทัง้ หลาย บัดนี ้ เราเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว แต่เราจะเป็ นอย่างไรในอนาคตนัน้ ยังไม่ปรากฏ
ชัดแจ้ง เราตระหนักดีวา่ เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ เราจะเป็ นเหมือนพระองค์ เพราะเราจะได้เห็นพระองค์
อย่างที่พระองค์ทรงเป็ น
ท่านที่รกั ทัง้ หลาย ถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา เราย่อมมั่นใจได้เมื่ออยูเ่ ฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และ
ถ้าเราวอนขอสิ่งใด เราย่อมจะได้รบั สิ่งนัน้ จากพระองค์ เพราะเราปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ และทาสิ่งที่
พระองค์พอพระทัย นี่เป็ นบทบัญญัตขิ องพระองค์ คือให้เราเชื่อในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของ
พระองค์ และให้เรารักกัน ดังที่พระองค์ทรงบัญญัตใิ ห้เรา ผูท้ ่ีปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ ย่อมดารงอยูใ่ นพระ
เจ้า และพระเจ้าทรงดารงอยู่ในผูน้ นั้ เรารูว้ า่ พระองค์ทรงดารงอยูใ่ นเราจากพระจิตเจ้า ซึ่งพระองค์
ประทานให้เรา
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เก็บเรือ
่ งเล่า ว ันคริสต์มาส

กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว ในหมูบ่ า้ นเล็กๆแห่งหนึ่ง ในฝรังเศส
่
มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่า พิคโคลา เธอ
เป็ นเด็กหญิงทีน่ ่าสงสารเพราะเธอไม่มพี ่อ เธออยูก่ บั แม่เพียง 2 คน ทัง้ สองนัน้ ยากจนมาก เชื่อไหมครับว่าหนู
น้อยพิคโคลาไม่เคยมีตุ๊กตาหรือของเล่นชนิดใดๆ เลย ชีวติ ของเธอส่วนใหญ่ตอ้ งต่อสูก้ บั ความหนาวและความ
หิว
วันหนึ่ง คุณแม่ของหนูน้อยพิโคลาล้มป่ วยจนลุกไม่ได้ หนูน้อยพิคโคลาจึงต้องทางานทุกอย่างในบ้าน
เอง และต้องพยายามใช้เวลาให้มากทีส่ ุดทีจ่ ะมากได้ ในการถักถุงเท้าให้เสร็จ เพื่อจะนาไปขายให้ได้เงินมาซือ้
อาหารให้แม่และตนเอง น่ าสงสารจริงๆ นะ ขณะทีน่ งถั
ั ่ กถุงเท้าเพื่อเอาไปขาย หนูน้อยพิโคลาไม่มถี ุงเท้าทีจ่ ะ
สวมใส่ จนเท้าทัง้ สองข้างของเธอมีสคี ล้าๆ เนื่องมาจากความเย็น
วันคริสต์มาสใกล้เข้ามา หนูน้อยพิคโคลาพูดกับคุณแม่ว่า "คุณแม่
คะ ปี น้คี ุณตาซานตาคลอส จะเอาอะไรมาให้เป็ นของขวัญของหนูกไ็ ม่
ทราบนะแม่? หนูไม่มถี ุงเท้าทีจ่ ะแขวนไว้ทเ่ี ตาผิงเสียด้วยสิคะ เอ..หนูว่า
หนูจะเอารองเท้าไม้วางไว้ทห่ี น้าเตาผิงแทน คงจะได้นะคะ"
"ลูกรักจ๊ะ แม่ว่าปี น้เี ราอย่าพูดกันเรือ่ งของขวัญเลยนะ" แม่พดู "ถ้า
เพียงแต่เรามีขนมปั งแต่พอกินเราก็ควรจะดีใจมากๆแล้ว" แต่หนูน้อยพิค
โคลาไม่ยอมเชื่อว่าคุณตาซานตาคลอสจะลืมเธอ
ถึงเย็นวันคริสต์มาส พิคโคลาเอารองเท้าไม้ขา้ งหนึ่งของเธอไปวางไว้ทพ่ี น้ื หน้าเตาผิง แล้วจึงไปนอน
ด้วยความคิดว่า จะฝั นหาคุณตาใจดีอว้ นๆใส่เสือ้ สีแดง หนวดขาวๆ นังล้
่ อเลื่อนลากด้วยกวางเรนเดียคนนัน้
คุณแม่นนั ้ เล่า มองไปทีร่ องเท้าแล้วเศร้าใจ เพราะไม่รวู้ ่าจะหาอะไรมาให้ลกู และคิดไปว่าลูกน้อยคง
ผิดหวังมากในตอนเช้า ถ้าไม่เห็นอะไรในรองเท้า แต่คุณแม่กไ็ ม่รจู้ ะทาอย่างไร ได้แต่นงถอนใจ
ั่
เช้าวันต่อมา หนูน้อยพิคโคลาตื่นนอนแต่เช้า รีบวิง่ ไปยังรองเท้าไม้ขา้ งนัน้ ในรองเท้านัน้ พิคโคลาเห็น
ดวงตาแจ๋วแหววคู่หนึ่งกาลังจ้องมายังเธอ
อา...ใช่แล้ว มันเป็ นตาของนกกระจอกเล็กๆ ตัวหนึ่ง (ซึง่ หนีความหนาว บินลงมาทางปล่องไฟ แล้วมา
นอนอยูใ่ นรองเท้าไม้หน้าเตาผิงนัน้ ) พิคโคลาดีใจเป็ นทีส่ ุด อุม้ นกน้อยขึน้ ไปไว้ทท่ี รวงอก ร้องเพลงและเต้นรา
ไปมาด้วยความยินดี
ดูน่ซี คิ ะ ดูน่ซี คิ ะ คุณแม่ขา" เธอพูดขึน้ อย่างตื่นเต้น "ของขวัญคริ สต์มาสของหนูอยู่นี่ไงคะ คุณตา
ซานตาคลอสเอามาให้หนู" พิคโคลาเต้นระบาไป ร้องเพลงไปอย่างมีความสุข พร้อมกับโอบอุม้ นกน้อยในอุง้
มือลูบไล้มนั ไปมาเบาๆ
ตลอดฤดูหนาวอันยาวนานนัน้ เธอเฝ้ าทนุถนอม เลีย้ งดูนกกระจอกตัวนัน้ เป็ นอย่างดี เมือ่ ถึงฤดูใบไม้ผลิ
เธอเปิ ดหน้าต่างและปล่อยมันบินออกไป นกบินไปยังป่ าใกล้ๆนัน้ แต่มนั ไปแล้วไม่ไปลับ มันชอบทีจ่ ะบิน
กลับมาร้องด้วยเสียงอันไพเราะทีห่ น้าบ้านของหนูน้อยพิคโคลาเสมอๆ

สวัสดีผอู้ ่านทุกท่านครับ ผมบราเดอร์ กนกพล ทรงถ้า นักศึกษา XIP จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และในบทความนี้ผมจะพูดถึงประสบการณ์ทไ่ี ด้ไปจัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส
ให้กบั เด็กๆทีศ่ ูนย์คาทอลิกเวียงแก่น
ในวันที่ 18 ธันวาคม ผมและกลุ่มนักศึกษา XIP ไปถึงทีศ่ ูนย์คาทอลิกเวียงแก่นในตอนบ่าย จานวน
เด็กๆมีประมาน 23 คน และเป็ นชนเผ่าม้ง พวกเราได้จดั กิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆ และเล่นกีฬา
พร้อมกับเด็กๆ ในตอนกลางคืน พวกเราได้จดั กิจกรรมฐาน เกม และมีการจับสลากรางวัล เด็กๆทุกคน
ได้รบั ของรางวัลมากมาย เช่น ตุ๊กตา กระเป๋ า ขนม ฯลฯ และในวันที่ 19 ธันวาคม พวกเราได้รว่ มพิธมี สิ ซา
กับเด็กๆในตอนเช้า และเดินทางกลับในตอนบ่าย
เด็กๆทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมของพวกเรา และผมก็คดิ ว่าพวกเรา นักศึกษา XIP ก็มคี วามสุข
เช่นเดียวกัน เพราะการให้มสี ุขมากกว่าการรับ ผมในฐานะตัวแทนนักศึกษา XIP ขอขอบคุณผูท้ ม่ี พี ระคุณ
ทุกท่านทีไ่ ด้บริจาคของรางวัลมากมายสาหรับการส่งความสุขในครัง้ นี้

