วัดแม่พระเมืองลู ร ์ด บางแสน

พระทรงบ ังเกิด เราจงยินดี
กราบขอพรพระกุมาร วันฉลองครอบตรัวศักดิสิ์ ทธิข๋ องพระเยซูเจ้า
วันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม 2021 ทีว่ ดั บางแสน
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“ดิ นแดนยูดาห์ เจ้ามิ ใช่เล็กที่สดุ ในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผูน้ าคนหนึ่ งจะออกมาจากเจ้า”

ในอดีตพระเจ้าทรงเผยพระองค์ผ่านทางบุคคลทีท่ รงเลือกสรรให้เป็ นสื่อกลาง จนกระทังพระ
่
เยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงเผยพระเจ้าด้วยชีวติ ด้วยคาพูด ด้วยการกระทาของ
พระองค์อย่างเป็ นรูปธรรม ตัง้ แต่แรกเริม่ พระองค์ทรงเผยให้รวู้ ่า พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของ
มนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษา การมาของโหราจารย์ เพื่อนมัสการพระผูท้ รงบังเกิดเป็ นมนุษย์
เป็ นการทาลายกาแพงทีป่ ิ ดกัน้ ระหว่างมนุษย์ในทุกรูปแบบทีม่ นุษย์สร้างกันขึน้ มา อันเกิดจาก
ความแตกต่างและคามขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์ ภาษาสีผวิ และความเชื่อ การสมโภชวันนี้จงเป็ น
การย้าเตือนให้คริสตชนให้สานต่อการเผยแสดงของพระเจ้าให้แก่ทุกคนด้วยชีวติ คาพูด และการ
กระทาเช่นเดียวกัน
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วันจันทร์ท่ี 3 ม.ค. 22
วันศุกร์ท่ี 7 ม.ค. 22
วันอาทิตย์ท่ี 9 ม.ค.22

ฉลองพระนามศักดิ ์สิทธิ ์ยิง่ ของพระเยซูเจ้า
ระลึกถึง น.เรมอนต์ เดเปญาฟอร์ด พระสงฆ์
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธลี า้ ง

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 1 สัตว์ นกและแมลง
ปลา (Fish) การใช้ปลาในเชิงสัญลักษณ์ทพ่ี บบ่อยทีส่ ุดใช้เป็ นสัญลักษณ์
ของพระคริสต์ เนื่องจากอักษรกรีก 5 ตัวซึง่ รวมกัน 5 ตัว
ซึง่ รวมกัน
เป็ นคาว่า “ปลา” เป็ นพยัญชนะต้นของคา 5 คาคือ “Jesus Christ God’s Sun
Saviour”
ปลาจึงม กั เป็ น สัญ ล กั ษณ์ ข องพระคริ ส ต์ใ นวรรณคดีแ ละคริ ส ตศิ ล ป์ ในยุค แรกๆ นอกจากนี้
ปลายังเป็ นสัญลักษณ์ของการรับศีลล้างบาป
โดยมาจากความเปรียบว่าปลาไม่อาจมีชวี ติ อยูไ่ ด้โดย
ปราศจากน้าฉันใด ชาวคริสต์ทแ่ี ท้จริงก็ไม่อาจอย฿ได้โดยปลอดจากบาป หากมิได้รบั น้ าในพิธรี บั ศีล
ล้างบาปฉันนัน้

ข้อคิดสะกิดใจ
สวัสดีปีใหม่
ในวาระดิถขี น้ึ ปี ใหม่
ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
ให้ประสพพบแต่สงิ่ ดีดี
และจงมีชวี ที ย่ี นื นาน
ให้เบิกบานฤทัยไม่มที ุกข์
มีแต่สุขทุกคืนวันนัน้ ฉ่ าหวาน
สุขภาพพลานามัยให้สราญ
ให้เบิกบานสมหมายตามใจปอง
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พระทรงบ ังเกิด เราจงยินดี ว ันคริสต์มาสทีว่ ัดบางแสน

ค่าคืนดีแสนสุดทีเ่ บิกบาน ด้วยพระกุมารได้ทรงบังเกิดมา
พิธมี สิ ซาพระคริสตสมภพ 24 ธันวาคม 2021 ทีว่ ดั บางแสน
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อาทิตย์ชวนคิด
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น

คนเลี้ยงแกะ
ในพระวรสารนักบุญลูกา คนพวกแรกที ่
ไปนมัสการพระกุมาร คือ คนเลี้ยงแกะ ซึง่ เป็ น
บุคคลชายขอบของสังคม เขากลับไปถวายพระ
พรพระเจ้าด้วยความสุข เพราะพระเยซูเจ้าทรง
เป็ นความยินดี เป็ น “ของขวัญ” ทีล่ ้าค่าสาหรับ
เขา บางทีปีใหม่น้ีเราอาจเป็ น “ของขวัญ”
สาหรับใครๆ อีกหลายคนได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บุคคลทีน่ ่าสงสาร ผูย้ ากไร้ในสังคม เพือ่ น
ร่วมงานทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ หรือสมาชิก
ในครอบครัวทีต่ อ้ งการเวลาและโอกาสจากเรา
หากเราเรียกพระเจ้าว่า “บิดา” เราคงต้องสานึก
ด้วยว่าทุกคนต่างก็เป็ นพีน่ ้องกัน
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เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

Merry Christmas 2021

And
Happy New
Year 2022

เจ้าวัด
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บทเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปี ใหม่”
พรปี ใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์อนั ดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิพนธ์ขน้ึ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมือ่
เสด็จนิวตั พระนครและประทับ ณ พระตาหนัก จิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสติ มีพระราชประสงค์ทจ่ี ะพระราชทานพรปี ใหม่แก่บรรดา
พสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง ‘พรปี ใหม่‘ และ
ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์
เพ็จศิร ิ นิพนธ์คาร้อง เป็ นคาอานวยพรปี ให่ แล้วพระราชทานแก่วง
ดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรี นิสติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นาออก
บรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นาออก
บรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปี ใหม่ วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ.
๒๔๙๕ ในโอกาสส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2495
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มีพระราชประสงค์ทจ่ี ะพระราชทาน
พรปี ใหม่แก่บรรดา พสกนิกรชาวไทย จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง พร
ปี ใหม่ขน้ึ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ ทรงเป่ าแซ็กโซโฟนในช่วงแรกและช่วงทีส่ าม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป่ าแซ็กโซโฟนในช่วงทีส่ องและช่วงทีส่ ส่ี ลับ กันไป วงดนตรีทไ่ี ด้รบั พระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลงเพลง พรปี ใหม่ เพื่อพระราชทานแก่ปวงชนครัง้ แรกคือ วงดนตรีชมรมสากล
สโมสรนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงสุนทราภรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องเป็ นคาประพันธ์ 4 บท ทีใ่ ช้คา
ง่ายๆ แต่ไพเราะและสื่อความหมายได้ชดั เจน ดังเช่นในทีน่ ้สี รรพนามบุรษุ ที่ 1 คือ “ข้า” น่าจะหมายถึง “ข้า
ฯ” หรือ “ข้าพเจ้า” อันเป็ นสรรพนามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้แทนพระองค์ในทุกคราวทีท่ รงมีพระ
ราชดารัสหรือพระบรมราโชวาทต่อปวงชนชาวไทย
“พรปี ใหม่”
สวัสดีวนั ปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรืน่ รมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดชิ์ นื ่ ชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้ า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชืน่ ชมให้สมฤทัย
ให้รงุ่ เรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บดั นี้
ให้ส้นิ ทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวนั ปีใหม่เทอญ

ขอขอบคุณผูม้ ีน้าใจดีทุกท่ าน
ดิฉนั เป็ นตัวแทนจากผูท้ ไ่ี ด้รบั การบริจาคขอขอบพระคุณผูใ้ จบุญทุกท่านทีร่ ว่ มบริจาคข้าวของเครือ่ งใช้ ไม่
ว่าเป็ น อุปกรณ์โซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า ผ้าห่ม เสือ้ กันหนาว ตุ๊กตา ขนม ยาและอืน่ ๆ รวมถึง
สิง่ จาเป็ นต่างๆ ดิฉนั รูส้ กึ ซาบซึง้ ใจในความเมตตาของทุกท่าน โดยข้าพเจ้าให้สญ
ั ญาว่าจะนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สงู สุด ในความลาบากทีเ่ กิดขึน้ ก็ยงั มีเรือ่ งทีน่ ่ายินดีทเ่ี กิดจากความเมตตาของเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
ข้าพเจ้าไม่มสี งิ่ ของใดจะตอบแทนทาได้เพียงแต่ภาวนาขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าอวยพรให้พวกท่านทุกคนมีแต่ความสุข
ความเจริญเข้ามาในชีวติ และขอบพระคุณอย่างสูงในความเมตตาแก่พวกเราทุกคน
สุดท้ายนี้ พวกเราขออวยพรให้ทกุ ท่านในเทศกาลวันหยุดปี ใหม่น้ี เติมเต็มไปด้วยสิง่ มหัศจรรย์และความเบิก
บานใจ ขอให้ทกุ คนมีความสุข เป็ นปี ทก่ี ารงานทีด่ ี กิจการรุง่ เรือง ประสบผลสาเร็จ ผลตอบแทนทีด่ จี ากการทางาน
หนัก ร่ารวยด้วยเงินทอง และเปี่ ยมไปด้วยพระพรจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า สวัสดีปีใหม่ 2565 จากหมูบ่ า้ นผูล้ ภ้ี ยั , ผู้
พิการ, ผูป้ ่ วยติดเตียง, และผูท้ ไ่ี ม่มคี วามสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

